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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 
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 كلمة العدد

تصدر المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية في      

عددها الثالث عشر بأبحاث متنوعة في مختلف مجاالت العلوم 
النفسية والتربوية لتؤسس بذلك لتطوير النشر العلمي نحو بحث 

نهدف دوما لتحقيق غايات كبرى نسعى لتحقيقها من جاد أين 

خالل كل إصدار في ظل التطورات الحاصلة في الميدان 
 .البحثي اليوم

إن الرهان الذي يقع على المجلة الدولية للدراسات       
التربوية والنفسية هو تحدي يهدف لبلورة العديد من المفاهيم 

طار علمي من قبل والقضايا النفسية التي يتم معالجتها في إ

الباحثين أين تكون اإلضافة العلمية هي عنوان كل مقاربة 
علمية موضوعية في ظل الحاجة الماسة لمثل هذه البحوث لفهم 

 الظواهر المحيطة بنا من كل جانب.

إن المساهمات المنشورة في هذا العدد تبين ذلك التنوع       

و ما يجعلنا بقدر والثراء المعرفي وكذا التباين في التناول، وه

لشكر لكل الباحثين المساهمين في هذا العدد، فإننا دائما ما نقدم ا
نتوجه بكامل العرفان والتقدير واإلحترام لكل الخبراء 

المحكمين الذين ساهموا معنا في إخراج العدد من حيث التنقيح 

والتحكيم، وعلى أمل أن نلقاكم في أعدادنا القادمة بأبحاث 
دوما بكل المساهمات البحثية التي تقدم إضافة أخرى نرحب 

 علمية في تخصصات العلوم النفسية والتربوية.

 منى خرموش ةالدكتور

 رئيس التحرير
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 اليقظة العقلية وعالقتها بالكفاءة الذاتية لدى طلبة الجامعات اليمنية

 عامر محمد الضبياني

 الصين -جامعة شاندونع نورمال 

 

 

التعرف إلى مستوى كل من اليقظة العقلية  إلىيهدف البحث الحالي  ملخص:

ة العقلي والكفاءة الذاتية لدى طلبة الجامعات اليمنية، ومعرفة العالقة بين اليقظة

ع ير النووالكفاءة الذاتية وان كانت هناك فروق في استجابات عينة البحث طبقاً لمتغ

 -ة )صنعاء االجتماعي. وتكون مجتمع البحث من طلبة الجامعات اليمنية الحكومي

 م، وبلغت2020-2019ذمار( الملتحقين بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

طالب وطالبة. واعتمد البحث المنهج الوصفي، كما تم استخدام  (775)العينة 

ئي حصانة البحث. وبعد إجراء التحليل اإلاالستبيان كأداة لجمع البيانات من عي

 إلى( توصل البحث SPSSلوم االجتماعية )للع اإلحصائيةبواسطة برنامج الحزم 

 نية جاءأن مستوى كل من اليقظة العقلية والكفاءة الذاتية لدى طلبة الجامعات اليم

 الكفاءةبدرجة منخفضة، مع وجود عالقة طردية بين األبعاد الخمسة لليقظة العقلية و

لنوع الذاتية، بينما ال توجد فروق بين استجابات عينة البحث طبقا لمتغير ا

االجتماعي. وخلص البحث إلى عدد من التوصيات أهمها: تنفيذ برامج تدريبية 

 .إلكساب طلبة الجامعات اليمنية مهارات اليقظة العقلية والكفاءة الذاتية.

جامعات اليقظة العقلية، الكفاءة الذاتية، طلبة الجامعات، ال: مفتاحيةالكلمات ال

 .اليمنية
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 لينبر-لمانياأ العربي مقراطييالد المركز            سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

 مقدمة: .1

الذين يستخدمون اليقظة عموماً يكونون أكثر انفتاحاً على االحتماالت  القادة األذكياء

ووجهات النظر المختلفة إلنهم يسمحون ألنفسهم بتلقي معلومات جديدة حتى ولو 

ً ما يُظهر  كانوا يعتقدون أن ما هو أمامهم حقيقة أو صواب بالنسبة لهم. غالبا

لتعاطف والقبول مع أنفسهم األشخاص ذوو المستويات العالية من اليقظة صفات ا

واآلخرين ولديهم مهارات شخصية متقدمة ويتواصلون بشكل أكثر فعالية مع 

اآلخرين ويتمتعون بنمط حياة أفضل مقارنة باألشخاص الذين ال يتمتعون بمستويات 

يتعامل الفرد  ( حيثFeltman, Robinson & Ode, 2009عالية من اليقظة.)

م و وعي من خالل مالحظة أفكاره وعواطفه مع المحفزات من حوله باهتما

 ;Berger and Waldron, 2000ومشاعره والعيش معها لحظة بلحظة )

Stoops,2005 واالنفتاح على تجارب جديدة والتواصل معها مما يساهم في )

التنظيم السلوكي الذاتي للفرد ومنحه القدرة على اتخاذ خيارات تكيفية حول 

 (  Burgoon & Elder, 2010)المختلفة االستجابات 

وأثبتت الدراسات أن اليقظة العقلية فعالة في االبتكار واإلبداع حيث ترتبط اليقظة 

 .Luberto et al. 2014 (Perez-Blasco et alالذهنية بمشاعر التمكين والثقة )

؛ Caldwell et al. 2010;، إذ وثق العديد من الباحثين مثل دراسات: 2013

Heath et al. 2016 ؛Turner et al. 2016 ،وجود عالقة 2018، الشلوي )

 إيجابية لليقظة العقلية مع الكفاءة الذاتية.

 مشكلة الدراسة..2

مع ذلك زاد االهتمام في السنوات االخيرة بالبحوث التي تناولت اليقظة العقلية. و

بية العرئة يرى الباحث أن هنالك ندرة في البحوث التي تناولت اليقظة العقلية في البي

حيث ال  ال سيما البحوث التي درست العالقة بين اليقظة العقلية والكفاءة الذاتية،

جراها أتوجد دراسة يمنية تناولت هذا الموضوع. ووفقاً للدراسة االستطالعية التي 

ه الباحث على عينة من طالب كلية التربية بجامعة ذمار، باالضافة الى احتكاك

م ه بالجامعة الحظ عدم فهم شامل لدى الطلبة لمفهوبطلبة الكلية من خالل عمل

لي إلى اليقظة العقلية وتدني مستوى الكفاءة الذاتية لديهم، لذا يهدف البحث الحا

يمنية، التعرف إلى مستوى اليقظة العقلية والكفاءة الذاتية لدى طلبة الجامعات ال

 ويمكن تحديد مشكلة البحث في األسئلة التالية:

 اليقظة العقلية لدى طلبة الجامعات اليمنية؟ما هو مستوى -

 ما هو مستوى الكفاءة الذاتية لدى طلبة الجامعات اليمنية؟-
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امعات هل توجد عالقة بين كل من اليقظة العقلية والكفاءة الذاتية لدى طلبة الج-

 اليمنية؟

 كفاءةهل توجد فروق بين استجابات عينة البحث لمستوى كل من اليقظة العقلية وال-

 نثى(؟أ –الذاتية لدى طلبة الجامعات اليمنية طبقاً لمتغير النوع االجتماعي )ذكر

 أهمية البحث..3

هو وتتمثل أهمية البحث الحالي في مدى تناوله ألحد الموضوعات البحثية الهامة 

ية ف الحالاليقظة العقلية وعالقة هذا المتغير بالكفاءة الذاتية، خاصةً في ظل الظرو

(، والظروف 19-العالم جراء إنتشار فيروس كورونا )كوفيدالتي يشهدها 

عد االستثنائية التي تمر بها اليمن من حرب وحصار وتدهور معيشة. نأمل ان يسا

ة اليمني هذا البحث الجهات ذات العالقة لتعزيز الكفاءة الذاتية لدى طلبة الجامعات

 الزمة.ورفع مستوى اليقظة العقلية لديهم خالل تقديم التوصيات ال

 مصطلحات البحث..4

 Mark& Danny( 2011عرفها مارك وداني) Mindfulness:اليقظة العقلية

العقل والجسم معاً، تساعد الناس في تغيير طريقتهم في  إلىعلى أنها "طريقة تستند 

التفكير والتعامل مع خبراتهم عن طريق محاولة التعايش معها ومواجهتها". 

بأنها حالة من الوعي الحسي الذي يترك الفرد  Langer(1992ويعرفها النجر )

 & Ryan) 2003منفتح على كل ما هو جديد. فيما يعرفها كل من براون وريان )

Brown  بأنها االنتباه والتقبل للواقع، والوعي بكل ما يتعلق بأحداث التجربة

الحالية، وأنها مقدرة الفرد على االنتباه الكلي لخبراته التي تحدث في اللحظة اآلنية 

 وقبولها وعدم إصدار األحكام بشأنها.

ً بأنها الدرجات التي يحصل عليها طل بة ويعرف الباحث اليقظة العقلية إجرائيا

لجامعات اليمنية محل البحث على مقياس العوامل الخمسة لليقظة العقلية ا

(FFQM.) 

ادات ( بأنها اعتقBandura: يعرفها بانـدورا )Self-efficiency الكفاءة الذاتية

ي ف تأثيراالتي تمارس  لألداءالمستويات المحددة  إلنتاجالناس حول إمكاناتهم 

 دوفانووكرها(. ويعرفBandura, 1992المؤثرة في حياتهم ) األحداث

((Dovan& Wicker, 1997 

ر مواتاألااإلمكانيةوالقدرةعلىأداءالسلوكالمطلوب،ومنثمالتأثيرفيالعملياتومجريهبأن

 إلحداث التغيير والتطوير.
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ً بأنها الدرجات التي يحصل عليها ط لبة ويعرف الباحث الكفاءة الذاتية إجرائيا

 مقياس الكفاءة الذاتية.الجامعات اليمنية محل البحث على 

 دراسات سابقة. .5

ة لدى التعرف إلى مستوى اليقظة الذهني إلى( والتي هدفت 2013هللا ) دراسة عبد -

( طالب وطالبة. واعتمدت الدراسة 500طلبة جامعة ديالي على عينة قوامها )

 وأسفرتالمنهج الوصفي، واستخدمت الباحثة االستبيان كأداة لجمع المعلومات. 

ن النتائج إلى أن مستوى اليقظة الذهنية لدى عينة البحث من طلبة الجامعة كا

متغير لمرتفعاً، مع وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى اليقظة الذهنية طبقا 

 النوع االجتماعي لصالح الذكور.

ية التعرف إلى مستوى اليقظة الذهن إلى( والتي هدفت 2018دراسة بديوي وعبد )-

( طالب وطالبة. واعتمدت 400بة جامعة البصرة على عينة قوامها )لدى طل

ات. الدراسة المنهج الوصفي، واستخدما الباحثان االستبيان كأداة لجمع المعلوم

ن النتائج عن وجود مستوى متوسط من اليقظة الذهنية لدى عينة البحث م وأسفرت

غير الذهنية طبقا لمتطلبة الجامعة وفروق ذات داللة إحصائية في مستوى اليقظة 

 النوع االجتماعي لصالح اإلناث.

( والتي هدفت إلى التعرف إلى مستوى الكفاءة الشخصية 2018دراسة قاسم )-

( طالب 120واليقظة الذهنية لدى طلبة جامعة المستنصرية على عينة قوامها )

اة وطالبة. واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي، واستخدمت الباحثة االستبيان كأد

 سط من الكفاءة الشخصيةالنتائج عن وجود مستوى متو وأسفرتلجمع المعلومات. 

ة وال توجد لدى عينة البحث من طلبة الجامعة ومستوى ضغيف من اليقظة الذهني

متغير العينة طبقا ل إجاباتو فروق ذات داللة إحصائية في أعالقة بين المتغيرين 

 النوع االجتماعي.

( والتي هدفت إلى التعرف إلى مستوى اليقظة العقلية 2018دراسة الشلوي )-

( 154) فاءة الذاتية لدى طلبة كلية التربية بجامعة الدوامي على عينة قوامهاوالك

أداة كطالب وطالبة. واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي، واستخدم الباحث االستبيان 

النتائج عن وجود مستوى مرتفع من اليقظة العقلية  وأسفرتلجمع المعلومات. 

قظة قة ذات داللة إحصائية بين اليوالكفاءة الذاتية لدى عينة البحث ووجود عال

 العقلية والكفاءة الذاتية.
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 النظري. .اإلطار6

 اليقظة العقلية.

سنة تحت  2600بدأت اليقظة العقلية كثقافة شائعة االنتشار في الديانة البوذية منذ 

والتي الزالت  Yogaواليوغا  Meditationمسميات متعددة أشهرها التأمل 

 تمارس حتى يومنا هذا. وتم ترجمة المصطلح التقني البوذي ألول مرة على أنه

العام في Rhys Davidsبواسطة ريس ديفيدز  Mindfulness"اليقظة الذهنية" 

م. وفي خمسينيات القرن الماضي بدأت مراكز البحوث تجري أبحاث معمقة 1881

لية النظري لليقظة العق اإلطارصياغة  عن هذا المفهوم حتى تم في نهاية المطاف

 وجون كابات  Ellen Langerكعلم على يد عدد من العلماء؛ أبرزهم إلين النجر 

 . وفي سبعينات القرن الماضي تّم االعتراف بها في عالمJon Kabat-Zinnزين 

الطّب الحديث، وأصبح يُطلق عليها "العالج المعرفي القائم على 

ثم بعد ذلك تطورت   Mindfulness-Based Cognitive Therapyاليقظة"

وظهرت تدخالت عالجية اخرى منها العالج القائم على خفض الضغط 

"Mindfulness-Based Stress Reduction   وغيرها .كما زاد االهتمام

. (Bishop, et al. 2004بمفهوم اليقظة الذهنية خالل العقود الثالث الماضية )

مراكز لتدريب اليقظة الذهنية  إنشاء إلىامعات حيث سارعت العديد من الج

وجامعة  University of Massachusettsوأبرزها جامعة ماساتشوستس  

مجالت علمية عالمية  أيضا، وأنشئت University of Oxfordاوكسفورد 

ومنها مجالت تحمل  Mindfulnessاليقظة الذهنية  أبحاثمتخصصة تعنى بنشر 

كثر من العلمية المنشورة في اليقظة الذهنية نحو أ ألبحاثانفسه، حتى تخطت  االسم

 .PubMedبحث حسب موقع  20,000

ل عنى قبوواليقظة العقلية تعني قبول أفكارنا وشعورنا كما هي بدون الحكم عليها. بم

لية، معتقداتنا دون االعتقاد بأنها صحيحة أو خاطئة. فعندما نمارس اليقظة العق

و لماضي أشعر به في اللحظة الحالية بدالً من إعادة صياغة اتتناغم أفكارنا مع ما ن

(. والتي تتطلب االهتمام المستمر 2013Kabat-Zinn,et al)تخيل المستقبل 

بة، بالتجربة الحسية والمعرفية والعاطفية المستمرة، دون الحكم على هذه التجر

(. حيث يعرفها مارك وداني Neale, 2006والبقاء عن قصد في الوقت الحاضر )

(2011 )Mark & Danny  العقل والجسم معاً، تساعد  إلىبأنها "طريقة تستند

 الناس على تغيير طريقتهم في التفكير والتعامل مع خبراتهم عن طريق محاولة

 بأنها حالة من Langer(1992التعايش معها ومواجهتها". فيما يعرفها النجر )

 لفرد منفتح على كل ما هو جديد.الوعي الحسي الذي يترك ا
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اليقظة العقلية ( Ryan& Brown 2003ويعرف كذلك كل من براون وريان )

أنها الية، وبأنها االنتباه والتقبل للواقع، والوعي بكل ما يتعلق بأحداث التجربة الح

دم ولها وعمقدرة الفرد على االنتباه الكلي لخبراته التي تحدث في اللحظة اآلنية وقب

(بأنها Marlette&kristeller,1999ار األحكام بشأنها.كما عرفها كل من  )إصد

ن بلها دوالوعي بالمدى الكمي لخبرات الفرد الموجودة واالنتباه لخبرته الحالية وتق

و غير سارة وتقبل جميع التجارب الشخصية أسواء كانت سارة  أحكام إصدار

 ة الراهنة.تماما كما في اللحظ واألحداثكاألفكار والمشاعر 

لجديد، اومما سبق إرتأينا بأن اليقظة العقلية هي حالة مرنة للعقل واالنفتاح على 

ل، يستطيع من خاللها الفرد اإلدراك الكامل لما يجري في الداخل )من جسد، وعق

 وقلب، وروح( واالنتباه الكامل لما يحدث من حوله.

 مكونات اليقظة العقلية:

 أربعة مكونات لليقظة العقلية، هي: البحث عما هو (Langer 1989حدد النجر )

 (Baer 2003جديد، واالرتباط، وتقديم الجديد، والمرونة؛ بينما أقترح باير )

ددا من عمكونين لليقظة العقلية: المكون األول: التنظيم الذاتي لالنتباه؛ ويتضمن 

وضوع باه على مالصفات، مثل: االهتمام المستمر، والقدرة على االحتفاظ على االنت

شخص لفترة طويلة من الزمن، والتحول واألفعال، والمرونة العقلية التي تسمح لل

و: بتوجيه التركيز من موضوع آلخر، والوعي، والمراقبة. أما المكون الثاني فه

لية، التوجه نحو التجربة )الخبرة(، ويتضمن االلتزام بالفضول نحو األنشطة العق

 و اللحظة.والقبول بحرية اللحظة تل

فأشاروا إلى أن اليقظة العقلية  (Bishop, et al 2004أما بيشوب وزمالءه )

، تتكون من عنصرين هما: التنظيم الذاتي لالنتباه نحو تجربة الفرد المباشرة

ر والفضول واالنفتاح وقبول التوجه نحو اللحظة الحالية للشخص. فيما حدد باي

ات لليقظة الذهنية، هي: المراقبة، ( خمسة مكونBaer, et al.2006وآخرون )

والوصف، والتصرف بوعي، وعدم الحكم المسبق، وعدم التفاعل مع الخبرة 

ة، فهي الداخلية .وأشارت العديد من الدراسات التجريبية إلى فوائد اليقظة الذهني

الت ن التدخمترتبط إيجاباً مع األداء النفسي اإليجابي، كما تعد عنصراً أساسياً لعدد 

 .(Baer, 2003)نفسية ال

 الكفاءة الذاتية.

العربية  إلىيعد مفهوم الكفاءة الذاتية من مفاهيم علم النفس الحديثة والذي تم ترجمته 

ً بمعنى فعالية الذات. Self-Efficacyمن المصطلح االنجليزي  ، ويستخدم أحيانا
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تاج تهم الن( بأنها اعتقادات الناس حول امكاناBanduraويعرفها بانـدورا )

داء التي تمارس تاثيراً في االحداث المؤثرة في حياتهم المستويات المحددة لأل

(Bandura, 1992ويعر .)دوفانووكر فها (1997Dovan& Wicker, )نها بأ

 العمليات في التأثير ثم ومن المطلوب، السلوك أداء على والقدرة اإلمكانية

 ارادوجوبكينتج، ويضيف. والتطوير التغيير إلحداث األمور ومجريات

(Radwej&Bckentj,1997) على بالقدرة الفرد شعور في مسهت رهمظا نهابأ 

 . الذات وتقدير االنجاز

فراد ( في معتقدات األ2001وتتمثل الكفاءة الذاتية من وجهة نظر )يخلف،        

 :ة هيثالث أبعاد لهاو م،تهحيا على تؤثر التي األحداث ضبط على تهمحول قدرا

 مثلت الذاتية الكفاءةبأن ( 1993 صالح،) يرى فيما. والقدرة والتعميم، الصعوبة،

ي أالذي يحقق نتائج مرغوبة في  السلوك داءأ على الفرد لقدرة الذاتي دراكاإل

رة داء الحسن، وكمية الجهد والنشاط والمثابموقف معين وتوقعاته عن كيفية األ

 لنجاح في تحقيق السلوك.المطلوبة عند تعامله مع المواقف والتنبؤ بمدى ا

 كة تؤكد: بأن الكفاءة الذاتية المدرداءألويشيـر باندورا في كتابه أسس التفكير وا

ى التي تؤثر عل حداثألعلى معتقدات الفرد فـي قدرتـه على ممارسة التحكم في ا

إنمـا وا الفرد، تهـتم فقـط بالمهارات الـتي يمتلكهـ الحياته، فالكفاءة الذاتية المدركـة 

تعتمد و(. 2004بمــا يستطيـع الفـرد عملــه بالمهـارات التـي يمتلكهـا )قطامي، 

( Self-Perceptionالكفاءة الذاتية المدركة في جزء منهـا علـى إدراك الـذات )

ول وهي الصورة التي يطورها الفرد عن نفسه حيث تـؤثر فـي مـستوى الجهد المبذ

 في أداء المهمات. 

ه ره بقدرتبان الكفاءة الذاتية هي تقدير الفرد لذاته من خالل شعوومما سبق إرتأينا 

 على االنجاز وأداء السلوك المطلوب تحقيقه.

 أبعاد الكفاءة الذاتية:

ول يسّمى ( أبعاد الكفاءة الذاتية في بعدين: البعد األBandura, 1986حدد باندورا )

د ، ويقصد بها إيمان الفرPersonal Self–efficacyبالكفاءة الذاتية الشخصية 

وقع بقدرته على تنفيذ المهام المطلوبة منه بنجاح. أما البعد الثاني فيسمى بت

؛ ويشير إلى إيمان الفرد بأن سلوكه بطريقة Outcome Expectancyالمخرجات 

 (. ويرى باندورا2013معينة سيؤدي إلى النتائج المطلوبة )نوافلة والعمري، 

(Bandura بأن مقاييس )درتهم الكفاءة الذاتيـة المدركة تقيس ثقة المفحوصين في ق

 على إنجاز مستويات متباينة من المهام.



 الضبياني محمد امرع                       اليمنية الجامعات طلبة لدى الذاتية بالكفاءة وعالقتها العقلية اليقظة

 

17 

 لينبر-لمانياأ العربي مقراطييالد المركز            سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

 منهجية البحث. .7

ات اعتمد البحث المنهج الوصفي المسحي لكونه األنسب لجمع البيان: منهج البحث

 البحث.عينة من 

ء مية )صنعايتكون مجتمع البحث من طلبة الجامعات اليمنية الحكو: مجتمع البحث

 م.2020-2019ذمار( الملتحقين بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  -

( طالب وطالبة ملتحقين بجامعتي صنعاء 775بلغت عينة البحث ): عينة البحث

م وهي نسبة كافية لالستدالل بها على 2020-2019وذمار خالل العام الجامعي 

ن العينة العشوائية البسيطة، موزعي بأسلوبمالمح مجتمع البحث، تم اختيارهم 

 حسب النوع االجتماعي كما هو موضح في الجدول التالي:

 ( توزيع أفراد عينة البحث طبقا للنوع االجتماعي1جدول )

 الجامعة
 النوع

 المجموع
 أنثى ذكر

 558 246 312 صنعاء

 217 73 144 ذمار

 775 319 456 المجموع
 

حث أستخدم الباحث االستبيان كوسيلة لجمع البيانات من عينة الب: البحث أدوات

 :اآلتيةواعتمد المقاييس 

( FFQM)مقياس اليقظة العقلية: تم اعتماد مقياس العوامل الخمسة لليقظة العقلية -

 Baer, Smith, Hopkins, Krietemeyer (2006الذي أعده كل من )

 الخماسي )أوافق بشدة، أوافق، محايد، العلى المقياس  ( فقرة،39ويتكونمن )

بحيري أوافق، ال أوافق بشدة(، والذي تم تعريبه وإختبار صدقه وثباته من قبل )ال

 (.0.93(، كما بلغ معامل ثبات المقياس في هذا البحث )2014وأخرون، 

ار ه واختبمقياس الكفاءة الذاتية: تم اعتماد مقياس الكفاءة الذاتية الذي تم تطوير-

رة ( فق15(، ويتكون من )2018دقه وثباته من قبل الدكتور علي محمد الشلوي، )ص

(، وست فقرات 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1منها تسع فقرات ايحابية، وهي )

( على المقياس الخماسي )أوافق بشدة، 15، 14، 13، 12، 11، 10سلبية، وهي )

هذا  عامل ثبات المقياس فيأوافق، محايد، ال أوافق، ال أوافق بشدة(. كما بلغ م

 (.0.92البحث )
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 عرض ومناقشة النتائـــــــــــج:.8

ولإلجابة على السؤال األول من أسئلة : عرض نتائج السؤال األول ومناقشتها

حساب  البحث الذي نصه: ما مستوى اليقظة العقلية لدى طلبة الجامعات اليمنية؟ تم

دول المعيارية للمتغيرات كما هو مبين في الجالمتوسطات الحسابية واالنحرافات 

(2.) 

 ( متوسطات تقديرات عينة البحث2جدول )

 المستوى االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المتغير م

 منخفضة 4.786 15.96 المالحظة 1

 منخفضة 4.503 18.12 الوصف 2

 منخفضة 4.652 18.14 االنتباه 3

 منخفضة 4.570 17.51 عدم التفاعل 4

 منخفضة 4.632 14.81 عدم الحكم 5

 منخفضة 20.410 84.38 اليقظة العقلية ككل 6

 ( الموضح لمتوسطات تقديرات عينة البحث، نجد أن مستوى اليقظة2من الجدول )

لى االعقلية لدى طلبة الجامعات اليمنية جاء بدرجة منخفضة، ويعزو الباحث ذلك 

حرب  المشكالت التي تواجه الطلبة اليمنيين بسبب الظروف التي تمر بها اليمن من

ن كل فة التعليم الجامعي والتي من شأوحصار وتدهور للحياة المعيشية وارتفاع كل

 .الطالب وجعله في حالة من عدم االستقرار الذهني والنفسي انتباهذلك تشتيت 

 ولإلجابة على السؤال األول من أسئلة: عرض نتائج السؤال الثاني ومناقشتها

م حساب البحث الذي نصه: ما مستوى الكفاءة الذاتية لدى طلبة الجامعات اليمنية؟ ت

 (.3ل )المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمتغير كما هو مبين في الجدو

 ( متوسطات تقديرات عينة البحث3جدول )

 المستوى  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المتغير م

 منخفضة 10.587 30.83 الكفاءة الذاتية 1

نجد أن مستوى الكفاءة ( الموضح لمتوسطات تقديرات عينة البحث، 3من الجدول )

الذاتية جاء بدرجة منخفضة، ويعزو الباحث ذلك الى حالة عدم االستقرار النفسي 
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واالجتماعي للطالب اليمني لما تم ذكره سابقاً، والتي بسببها قد يفقد الطالب ثقته 

 بنفسه ويتراجع مستوى تقدير الذات لديه لعدم وضوح مالمح المستقبل الذي ينشده.

ة ولإلجابة على السؤال الثالث من أسئل: السؤال الثالث ومناقشتهانتائج عرض 

معات بة الجاالبحث الذي نصه: ما العالقة بين اليقظة العقلية والكفاءة الذاتية لدى طل

لجدول اليمنية؟ تم إجراء أختبار بيروسون لالرتباط، للمتغيرات كما هو مبين في ا

(4.) 

 ( أختبار بيروسون لالرتباط4جدول )

 الكفاءة الذاتية
 أبعاد اليقظة العقلية

 ككل عدم الحكم عدم التفاعل االنتباه الوصف المالحظة

 .501** .429** .442** .441** .434** **458. معامل االرتباط

 000. 000. 000. 000. 000. 000. مستوى المعنوية

( الموضح لنتيجة اختبار بيروسون لالرتباط، نجد وجود عالقة 4من الجدول )

 لمعنويةاارتباط بين أبعاد اليقظة العقلية الخمسة والكفاءة الذاتية حيث أن مستوى 

 :كاآلتي( وهذه العالقة 0.05أقل من مستوى الداللة االحصائية )

 والكفاءة الذاتية. عالقة طردية بين بعد المالحظة لمتغير اليقظة العقلية-

 عالقة طردية بين بعد الوصف لمتغير اليقظة العقلية والكفاءة الذاتية.-

 عالقة طردية بين بعد االنتباه لمتغير اليقظة العقلية والكفاءة الذاتية.-

 ية.عالقة طردية بين بعد عدم التفاعل لمتغير اليقظة العقلية والكفاءة الذات-

 .حكم لمتغير اليقظة العقلية والكفاءة الذاتيةعالقة طردية بين بعد عدم ال-

كون اليقظة العقلية توسع مدارك الفرد وتزيد من قدرته في  إلىويعزو الباحث ذلك 

 .Luberto et alتقدير ذاته وااليمان بقدراته، وتتفق هذه النتيجة مع دراسات )

 Heath et؛ Caldwell et al. 2010؛ Perez-Blasco et al. 2013؛ 2014

al. 2016 ؛Turner et al. 2016 ،2018، الشلوي.) 

ة ولإلجابة على السؤال الرابع من أسئل: عرض نتائج السؤال الرابع ومناقشتها

البحث الذي نصه: هل يوجد فروق بين استجابات عينة البحث لمستوى كل من 

 النوع اليقظة العقلية والكفاءة الذاتية لدى طلبة الجامعات اليمنية طبقا لمتغير

في  لعينتين مستقلتين كما هو مبين Tختبارإأنثى(؟ تم إجراء  –االجتماعي )ذكر 

 (.5الجدول )
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 لعينتين مستقلتين T( أختبار5جدول )

لعينتين مستقلتين، نجد أن هنالك فروق  Tختبارإ( الموضح لنتيجة 4من الجدول )

بين استجابات عينة البحث لبعد االنتباه فقط من متغير اليقظة العقلية لصالح الذكور، 

( ويعزو الباحث 0.05) اإلحصائيةحيث أن مستوى المعنوية أقل من مستوى الداللة 

سعة االطالع والخبرات لدى الطلبة الذكور كونهم أكثر تفاعالً من  إلىذلك 

(. فيما ال توجد فروق بين 2013هللا ) الطالبات وتتفق هذه النتيجة مع دراسة عبد

بعاد كون مستوى المعنوية أكبر من مستوى الداللة استجابات عينة البحث لبقية األ

 (.0.05) اإلحصائية

 خالصة البحث:.9

منية اليقظة العقلية ومستوى الكفاءة الذاتية لدى طلبة الجامعات اليإن مستوى -

 منخفض.

دد النوع رــــيـــالمتغـــــــــــــــــــــــــــ
لع

ا
 

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية
 Tقيمة 

مستوى 

 الداللة

 المالحظة
 198. 4.681 15.80 561 ذكر

.675 .412 

 345. 5.040 16.36 214 أنثى

 الوصف
 188. 4.456 18.18 561 ذكر

.928 .336 

 317. 4.633 17.97 214 أنثى

 االنتباه
 197. 4.669 18.15 561 ذكر

.000 .991 
 316. 4.617 18.11 214 أنثى

 عدم الحكم
 197. 4.664 17.56 561 ذكر

2.735 .099 
 296. 4.324 17.38 214 أنثى

 عدم التفاعل
 195. 4.607 14.84 561 ذكر

.048 .827 
 322. 4.705 14.74 214 أنثى

 اليقظة العقلية
 859. 20.344 84.35 561 ذكر

.126 .723 
 1.410 20.631 84.47 214 أنثى

 الكفاءة الذاتية
 444. 10.525 30.72 561 ذكر

.551 .458 
 736. 10.768 31.11 214 أنثى
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 –الوصف  –توجد عالقة ارتباط بين أبعاد اليقظة العقلية الخمسة )المالحظة-

 .ت اليمنيةعدم الحكم( والكفاءة الذاتية لدى طلبة الجامعا -عدم التفاعل  -االنتباه 

ر طبقا لمتغي من طلبة الجامعات اليمنيةيوجد فروق بين استجابات عينة البحث -

يما ال النوع االجتماعي لمستوى اليقظة العقلية لصالح الذكور في بعد االنتباه، ف

 لذاتية.توجد فروق بين استجابات عينة البحث لبقية االبعاد وكذلك متغير الكفاءة ا

 التوصيات والمقترحات:.10

ت ة لجعل الطلبة يكتسبون مهارانوصي الجامعات اليمنية بتنفيذ برامج تدريبي-

 اليقظة العقلية والكفاءة الذاتية.

ية نقترح على الباحثين إجراء دراسات مستقبلية بنطاق أوسع حول اليقظة العقل-

وعالقتها ببعض المتغيرات النفسية األخرى تستهدف طلبة الجامعات اليمنية 

 الحكومية وغير الحكومية.
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Mindfulness and its relationship to self-efficiency among 

Yemeni university students 

AamerAldbyani 

Shandong Normal University - China 

 

Abstract :The study aims to investigate the relationship 

between mindfulness and self-efficiency among Yemeni 

university students. The sample of study consists of (775) 

students at Sanaa and Thamar universities. After collecting and 

analyzing data, the results showed that a low level of 

mindfulness and self-efficiency, while the relationships 

between all the five-facet mindfulness and self-efficiency were 

significant and positive. The results also showed that no 

statistically significant differences in the level of mindfulness 

and self-efficiency to gender. The study concluded with some 

recommendations,the most important of which are 

implementing training programs to provide Yemeni university 

students with mindfulness and self-efficiency skills. 

KeyWords: Mindfulness, Self-efficiency, Yemeni universities.  
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هة ن وجم دور الجامعات الليبية في توظيف التعليم اإللكتروني )التعلّم عن بعد(

 التدريس)جامعة أجدابيا انموذجا( ئةنظر أعضاء هي

 عبد الحميد مفتاح المغربي عمر

 ليبيا–عضو هيأة تدريس جامعة إجدابيا 

 عبد السالم محمد مصباح بوكنيشة

 ليبيا-عضو هيأة تدريس جامعة إجدابيا 

 

ف دور الجامعات الليبية في توظيللتعرف على هدفت الدراسة الحالية  ص:ملخ

حثان استخدام الباحيث التدريس، يئةالتعليم اإللكتروني من وجهة نظر أعضاء ه

وا من عض( 42على عينة تكونت من )استبانة تم توزيع ، والتحليلي المنهج الوصفي

 ،(0.71.2) بات االستبانةث وبلغ معامل ،التدريس بجامعة اجدابيا ئةأعضاء هي

م لتعليبالجامعات الليبية في توظيف ا وتوصلت نتائج الدراسة لوجود دور إيجابي

جود عن والتدريس،كما كشفت النتائج  ئةاإللكتروني من وجهة نظر أعضاء هي

لح س لصاتوظيف الجامعة للتعليم اإللكتروني تبعا لمتغير الجن فروق بين متوسطات

 ،التخصصو ،تغير الدرجة العلميةدالة إحصائيا على م وجد فروقت بينما ال ،الذكور

 وعدد سنوات الخبرة.

 .عدبعن  مالتعليم اإللكتروني )التعل   ،دور الجامعات الليبية: مفتاحيةالكلمات ال
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 مقدمة:

ات معلوميتسم بتغيرات سريعة ومتتابعة في ظل تكنولوجيا ال فيه الذي نعيش عصرال

ن ملعديد رن اانفجار تقني ومعرفي وثقافي هائل متباين، وأنتج هذا الق الذي اقترن به

 ية حيثكون آليات تصنيع المعرفة والمزيد من وسائل التقنية التي جعلت العالم قرية

لى إمال لعبت تقنية الحواسيب واإلنترنت دوراً كبيراً في نقل المعلومات من الش

  .فسهاالجنوب مروراً بالشرق والغرب في اللحظة ن

ر يم غيولقد أدى هذا التقدم التكنولوجي إلى ظهور أساليب و طرق جديدة للتعل" 

المباشر، تعتمدعلى توظيف تلك المستحدثات التكنولوجية لتحقيق التعلم 

ت قنواالمطلوب،ومنها استخدام الكمبيوتر ومستحدثاته، واألقمار الصناعية و ال

لليلة ام و إتاحة التعلم على مدار اليو بغرض ،الفضائية، وشبكة المعلومات الدولية

ا بواسطة أساليب و طرق متنوعة تدعمه ،لمن يريده وفي المكان الذي يناسبه

 ن خاللميمي تكنولوجيا الوسائل المتعددة بمكوناتها المختلفة، لتقدم المحتوى التعل

 ثابتة ومتحركة وتأثيرات مرئية عناصرو ،تركيبة من لغة مكتوبة ومنطوقة

 باستخدام جهاز ينللمتعلم عرضها بصرية،يتم و ت متنوعة سمعيةوخلفيا

ي ، وفوبأقل مجهود،ويتحقق بأعلى كفاءة ،الكمبيوتر،مما يجعل التعلم شيق وممتع

 (كترونىاإلل التعلم تكنولوجيا توظيف ،" )موقع أقل وقت، مما يحقق جودة التعليم

 لعمليةا تأثرت أن بعد صةخا التكنلوجية، للتطورات نتيجة جاء عن بعد التعليم إن

" الصناعي الذكاء" تكنولوجيا وتطور الصناعة بأتمتة مباشر بشكل التعليمية

(Artificial Intelligence )األشياء إنترنت"و( "Internet of Things)، 

 اجزء وأصبحت الصفية الغرفة اقتحمت التي المعلومات تكنولوجيا ثورة وكذلك

 حاسبال يستخدمون الذين والطالب المعلمين عدادأ في التزايد إنو منها، أصيال

 اإللكتروني ليمالتع به يتمتع ما إلى يعود التعلم عملية في الذكية والهواتف واإلنترنت

 تزوفري إدواردز من كل دراسة كشفت فقد إيجابية، آثار من له ولما خصائص من

Edwards and Fritz (1997 )حققوي ومشوق ممتع اإللكتروني التعليم أن 

اهيم للمف الطلبة اكتساب من ويحسن بفاعلية، فيها المرغوب التعليمية النتائج

 .(5-2: 2020سالم، سحر ،)أبوشخيدم
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 صداروإن الجامعة لها دور أساسي في نشر ثقافة التعلم االلكتروني من خالل إ

لى ععمل وللجامعة أن تعقد المؤتمرات وت ،منشورات وكتيبات للتعريف به وبأهميته

 ،احهاركيز لعقد ندوات التي من شأنها خلق تفاعل ومعرفة وجهات النظر وإيضالت

وني لكترومتابعة كل مستجد في تقنية المعلومات والتوعية في استخدام التعلم اال

ة واكبمبشكل متوازي للتعليم التقليدي ومصاحب له .  لذا فقد أصبح من الضروري 

تنجم  ي قدوذلك لمواجهة المشكالت الت العملية التعليمية لتلك المتغيرات السريعة

ات، مسافعنها مثل كثرة المعلومات و زيادة عدد الطالب و نقص المعلمين و بعد ال

يد ام الجستخدلذا اهتمت النظم التعليمية الحديثة بإعداد األفراد إعدادا يؤهلهم لال

مما أدى إلى ظهور أنماط و طرق عديدة  ،للحاسبات و تقنية المعلومات

ب علم حسالذي يسير فيه المت –خاصة في مجال التعليم الفردي أو الذاتي ،ليمللتع

ن وم –طاقته وقدرته وسرعة تعلمه ووفقا لما لديه من خبرات ومهارات سابقة 

تقديم لمية والذي يعتبر " منظومة تعلي ،أبرز تلك الطرق، طريقة التعلم االلكتروني

مكان  ي أيأو المتدربين في أي وقت وف البرامج التعليمية أو التدريبية للمتعلمين

 فاعليةة وتباستخدام تقنيات المعلوماتية واالتصاالت التفاعلية لتوفير بيئة تعلمي

اتي التعلم الذ متعددة المصادر بطريقة متزامنة أو غير متزامنة اعتمادا على

 ( 18:  2004 ،أحمد محمد )سالم والتفاعل بين المتعلم والمعلم "

ق حقائلهدف من التعليم في هذا العصر إكساب الطالب المعرفة و الحيث لم يعد ا

 لذاتبل تعداه إلى ضرورة إكسابه المهارات و القدرات و االعتماد على ا ،فقط

 ديدةو قادرا على صناعة حياة ج ،ليكون قادرا على التفاعل مع متغيرات العصر

ز د تركوفى هذا الصدقائمة على السيادة ال التبعية وفق تعليم دينه و مجتمعه، 

ية لعملسياسات و برامج التعليم العالي الحديثة على أن يكون الطالب هو محور ا

ية قليدلذلك فإن طرق التدريس الحديثة باتت تبتعد عن المفاهيم الت ،التعليمية

 نياتع التقموق)   المتضمنة فلسفة أن يكون التعليم قائما على األستاذ قائم بكل شيء .

  اإللكتروني( التعليم في مستخدمةال الحديثة

ومن هنا فإن التعلم اإللكتروني ما هو إال تجديدا لذلك الشكل الدراسي التقليدي بما 

يؤدي إلى إحداث أشكاالً دراسية جديدة ومتجددة تؤدي إلى إصالح التربية التقليدية 

ية فالتعلم إصالحاً يؤثر في البني التربوية، والوسائل، والمناهج، والمقررات الدراس

وقدرتها على تطوير  ،اإللكتروني هو تجديدا للتربية التقليدية وليس بديال عنها
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الكفاءات لتسهم في نجاح عملية التعلم فإن قطاع التعليم عامة والتعليم الجامعي 

 خاصة يجب أن يكون أكثر استجابة لهذه التغيرات الهائلة و التطورات المتسارعة .

 :مشكلة الدراسة

ً نتييعد ال ت لتطوراجة اتعليم االلكتروني من أكثر المجاالت التي تشهد نمواً سريعا

ر يل قاداء جالعلمية والتقنية، وتزايد الطلب على دمج التقنية في التعليم، بهدف بن

ً على التعامل مع مفردات العصر الجديدة، ولقد أبدت جامعة أجدابيا اهتما بيراً كما

من  لعالمافي مثل هذه األقات التي نمر بها ومعنا بدمج التقنية في التعليم خاصة 

 ً  ن أبرزني ملذا يعد التعلم اإللكترو ،جائحة كورونا و اعتبرته خياراً استراتيجيا

تروني اللكاتطبيقات دمج التقنية في التعليم حيث بادرت الجامعة إلى تجريب التعلم 

ت لم لوقوفي ذات ا ،او منها كلية اآلداب والعلوم وغيرها من كليات جامعة أجدابي

جارب الت تتوافر دراسات حول فاعلية هذه التجارب وكفاءتها، لهذا، فإن دراسة هذه

ً فيما يتعل ق وتقويمها يمكن أن يوفر معلومات مهمة في هذا المجال، خصوصا

ي فوتتمحور مشكلة الدراسة  ،بتحسين هذه التجارب أو التخطيط لبرامج جديدة

  :السؤال الرئيسي التالي

ن وجهة م (دما دور الجامعات الليبية في توظيف التعليم اإللكتروني )التعلّم عن بع

  التدريس ؟ يئةنظر أعضاء ه

 :يويتفرع من هذا التساؤل الرئيسي عدة تساؤالت فرعية وهي كالتال

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة  -1

على  إناث( –اللكتروني يعزى لمتغير الجنس )ذكور الدراسة في توظيف التعليم ا

 ئةيهمقياس توظيف التعليم اإللكتروني )التعل م عن بعد( من وجهة نظر أعضاء 

 التدريس؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة  -2

ضر محاالدراسة في توظيف التعليم االلكتروني يعزى لمتغير الدرجة العلمية )

تعل م على مقياس توظيف التعليم اإللكتروني )ال أستاذ مساعد( –محاضر –مساعد 

  التدريس؟ يئةعن بعد( من وجهة نظر أعضاء ه
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هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة  -3

( أدبي –التخصص )علمي الدراسة في توظيف التعليم االلكتروني يعزى لمتغير 

ضاء ى مقياس توظيف التعليم اإللكتروني )التعل م عن بعد( من وجهة نظر أععل

 التدريس؟ يئةه

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة  -4

-5من التعليم االلكتروني يعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة )الدراسة في توظيف 

 قياس توظيف التعليم اإللكترونيفما فوق( على م 16، ومن 15 -11، ومن 10

 التدريس؟  يئةه)التعل م عن بعد( من وجهة نظر أعضاء 

لى علضوء اتنبع أهمية الدراسة الحالية في كونها تعمل على إلقاء  :أهمية الدراسة

ن  ما قد يمثله تدشين جديد على الطالب في فحواه ومضمونه من خالل مفهوم إ

ل م تتزايد الُمتعوعل م عيل دور الُمشاركة الفع الة بين المُ وتف تحسين العملي ة الت عليمي ة،

ذك ر تذ على لميباستخدام الوسائل الت كنولوجي ة المتعد دة التي تساهم في ُمساعدة الت  

باستمرار؛  ليمي ةلت عاالماد ة الت عليمي ة ألطول فترةٍ ُممكنة، وعلى تقييم وتقويم الماد ة 

ائمة يثات دتحد لت عليم في العملي ة الت عليمي ة كإدخالحيث يضمن استخدام تكنولوجيا ا

ت عليم ليب الأسا بشكٍل ُمستمر وفع ال يَضمن فاعلي ة أكبر للعملي ة الت عليمي ة،وتنويع

 م.عليحد د للت  مومراعاة الفروق الفردي ة بين الُمتعل مين، واختصار الوقت ال

 :أهداف الدراسة

 بعد( م عنفي توظيف التعليم اإللكتروني )التعل  الكشف عن دور الجامعات الليبية -1

 .التدريس يئةمن وجهة نظر أعضاء ه

بات معرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجا -2

 – ذكورأفراد عينة الدراسة في توظيف التعليم االلكتروني يعزى لمتغير الجنس )

ظر نروني )التعل م عن بعد( من وجهة إناث( على مقياس توظيف التعليم اإللكت

 التدريس. يئةأعضاء ه

معرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات  -3

الدرجة العلمية أفراد عينة الدراسة في توظيف التعليم االلكتروني يعزى لمتغير 
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م مقياس توظيف التعلي على أستاذ مساعد( –محاضر  –)محاضر مساعد 

   التدريس.  يئةاإللكتروني )التعل م عن بعد( من وجهة نظر أعضاء ه

بات معرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجا -4

 علميالتخصص )أفراد عينة الدراسة في توظيف التعليم االلكتروني يعزى لمتغير 

ة نظر م عن بعد( من وجهعلى مقياس توظيف التعليم اإللكتروني )التعل  أدبي(  –

 التدريس. يئةأعضاء ه

بات معرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجا -5

خبرة ت العدد سنواأفراد عينة الدراسة في توظيف التعليم االلكتروني يعزى لمتغير 

ني وعلى مقياس توظيف التعليم اإللكترفما فوق(  16ومن  ،-11، ومن 10-5)من 

 التدريس.ئة )التعل م عن بعد( من وجهة نظر أعضاء هي

    :حدود الدراسة

 التعل م) اإللكتروني التعليم توظيف في الليبية الجامعات دور: الموضوعية الحدود

 ( انموذجا أجدابيا جامعة)التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة من( بعد عن

 االحدود البشرية: اعضاء هيئة التدريس بجامعة اجدابي

 .  بليبيا – جامعة أجدابيا :  المكانية الحدود

 م2020 -2019 الدراسي العام:  الزمانية لحدودا

 : مصطلحات الدراسة

روح ه من شتقديم المحتوى التعليمي مع ما يتضمن يعٌرف بأنه" التعليم اإللكتروني:

سطة وتمارين وتفاعل ومتابعة بصورة جزئية أو شاملة في الفصل أو عن بعد بوا

 نب يوسف العريفي،رامج متقدمة مخزنة في الحاسب أو عبر شبكة اإلنترنت" )ب

 (3: 2003 هللا، عبد

ويعٌرف بأنه "طريقة للتعليم باستخدام آليات االتصال الحديثة من حاسب وشبكاته 

ووسائطها المتعددة من صوت وصورة ورسومات وآليات بحث ومكتبات إلكترونية 
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 كان عن بعد أو في الفصل الدراسي"وكذلك بوابات االنترنت سواء 

 (2: 2001 العزيز، عبد بن عبدهللا،الموسى)

هو الدرجة التي يتحصل عليها عضو هيئة التدريس على : التعريف اإلجرائي

 مقياس   الدراسة المعد من قبل الباحثان.

 :الدراسات السابقة

فة هدفت إلى معر،) al et, Creswell 2000) ،وآخرون،دراسة كارسويل -1

اتج آراء الطلبة في تجربة التعلُّم عن بعد بواسطة اإلنترنت وأثرها على نو

توزيعهم  تم )طالبٍ  500تكونت عينة الدراسة من )،مقارنة بالطريقة التقليدية،التعلم

طالب درست المادة  (300على مجموعتين: المجموعة األولى تكونت من )

ية من لثانبعد، وتكونت المجموعة ا التعليمية من خالل اإلنترنت بطريقة التعلم عن

 تائجنطالب درست المادة التعليمية نفسها بالطريقة االعتيادية، وبينت  (200)

انوا ت وكالدراسة أن نواتج التعلم متماثلة، رغم أن الطالب فضلوا تجربة اإلنترن

 .يرغبون في إعادتها

راكز ترنت" في ماالن"(:واقع استخدام شبكة المعلومات 2004)،دراسة الرويلي -2

 ة نظر معلمي وطالب مدارس المرحلة الثانوية بمدينةجهمصادر التعلم من و

َ و)26تكونت عينة من )،الرياض َ يستخدمون االنترنت177( معلما  ،( طالبا

مل مع لتعااوتوصلت النتائج أن خبرة أفراد عينة الدراسة الحمد هلل على سالمته في 

 .علمين وعالية بالنسبة للطالبللم الحاسب اآللي متوسطة بالنسبة

تجربة التعلم اإللكتروني في كل من الجامعة  ( : تقييم2004)،دراسة الزامل-3

العامة للتعليم الفني والتدريب المهني في  والمؤسسة  )الرياض( العربية المفتوحة

سعت الدراسة لمعرفة ، المملكة العربية السعودية،وذلك من وجهة نظر الطالب

بمراعاة االختالفات في  طالبةو طالبا( 256إجابات إفراد العينة )الفروق بين 

و الخبرة السابقة )طالب  (والتخصص )حاسب آلي غيره (الجنس)ذكور و إناث

-20 ،20أقل من )والعمر ثالث مجموعات: (متفرغين للدراسة و طالب يعملون

ستوى ثالث مجموعات: المستوى األول، الم)والمستوى الدراسي  فأكثر(26 ،25

و توصلت النتائج إلى أن إتقان استخدام التقنية  (الثاني، المستوى الثالث و الرابع
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يساعد على التفاعل مع طريقة التعلم اإللكتروني، كما أن اختالف المستوى 

الدراسي ال يؤثر على التفاعل مع التعلم اإللكتروني،كما أن الطالب المتخصصين 

تفرغين للدراسة يتجاوبون مع إمكانية تطبيق في الحاسب اآللي و الطالب غير الم

  .التعلم اإللكتروني بشكل أكبر من غيرهم

ارس (:واقع استخدام التعليم االلكتروني في مد2008)،دراسة العبد الكريم -4

دام مدى استخعلى  التعرفهدفت الدراسة إلى ، المملكة األهلية بمدينة الرياض

 قد بينتومعلم،  )297ن مجتمع الدراسة من )التعليم االلكتروني في المدرسة، وتكو

ت نترنيلدى المعلمات معرفة بكيفية استخدام الحاسوب بما في ذلك االأن الدراسة 

دام الستخوجود فروق بين أفراد الدراسة نحو مدى ا وأن هناكوالبريد االلكتروني، 

 (واألنماط باختالف عدة متغيرات )التخصص، والمؤهل العلمي، والخبرة

ة (:واقع التعليم االلكتروني في جامعة تشرين من وجه2011)،اسة حسامودر-5

اقع لى وهدفت الدراسة إلى التعرف إ،نظر كل من أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة

ية التعليم االلكتروني في جامعة تشرين من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريس

ى بقت علة طُ ء الهيئة التدريسيوالطلبة، لذا تم إعداد استبانتين األولى خاصة بأعضا

 (113م )عينة عشوائية من أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة تشرين والبالغ عدده

امعة جفي  والثانية خاصة بالطلبة طُبقت على عينة عشوائية من طلبة السنة الرابعة

ط ق بين متوسوعدم وجود فرإلى وتوصلت النتائج ،)774تشرين والبالغ عددهم )

ً لدرجات أع ً لمتغير الرتبة العلمية، وتبعا رة ر الخبمتغيضاء الهيئة التدريسية تبعا

ً ق بين متوسط درجات أعضاء الهيئة التدريسية توالتدريسية، وعدم وجود فر  بعا

ق بين متوسط درجات أعضاء الهيئة وووجود فر ،واقع التعليم االلكتروني

ً لمتغير التخصص لصالح التخصص األدبي ق بين و، ووجود فرالتدريسية تبعا

ً لمتغير التخصص لصالح التخصص العلمي، وعدم  متوسط درجات الطلبة تبعا

 ق بين متوسط درجات الطلبة تبعاً لمتغير التخصص.ووجود فر

االلكتروني في الجامعة المستنصرية من  (:واقع التعليم2019)،دراسة طعمة-6

ة الدراسة تتكون من عين ،بلغتوجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية في كلياتها

وقد اتبعت ،(من الكليات اإلنسانية223( من الكليات العلمية و)177( بواقع )400)

أن النتائج فقرة وبينت ( 58من) ةتم إعداد استبانة مكون ،الباحثة المنهج الوصفي

، و األساتذة في مختلف مجاالت عملهم استعمال التعليم االلكتروني قد يسهل عمل
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استخدام تقنية التعليم االلكتروني في وأن  ،لتفاعل مع المادة التعليميةعملية ايزيد من 

 . التدريس يعالج العديد من المشاكل التربوية

 فقتات فقد ،السابقة الدراسات نتائج من خالل عرض الدراسات السابقة  تتباين

 ينةالع اتجاهات أن في ،(2008،الكريم العبد) ، ودراسة(2004 ،الزامل) دراسة

، الرويلي) دراسة مع الدراسات هذه االلكتروني، ولتختلف التعلم نحو إيجابية تكان

 ،(2004،الزامل)كال من  دراسة بينت أيضا( 2000كارسويل، ) ، ودراسة(2004

في ( 2019،طعمة) ودراسة ،(2011،حسامو)ودراسة  (2000،ودراسة كارسويل

 العبد) دراسة هأظهرت ما مع النوع، لتختلف لمتغير تبعا فروق وجود عدم

 سةدرا كشفت كما ،الذكور لصالح النوع لمتغير تبعا فروق وجود (2008الكريم،

 تخصص لصالح العلمي المؤهل لمتغير تبعا فروق عن وجود (2004 ،الرويلي)

 التخصص لصالح كانت والتي (2000،كارسويل) دراسة مع لتختلف األدبي

 ياإحصائ دالة فروق وجود عدم في (2004 ،الزامل) دراسة مع ولتختلف ،العلمي

 تبعا قفرو وجود( 2008،الكريم العبد) دراسة ولتظهر العلمي المؤهل لمتغير تبعا

 (2011،حسامو)دراسة  مع ولتختلف  ،المحاضر لصالح العلمية الدرجة لمتغير

 ،املالز) دراسة وأما العلمية الدرجة لمتغير تبعا فروق وجود عدم بينت والتي

 لمتغير تبعا فروق وجود فقد أظهرت (2008 ،العبدالكريم)ودراسة  ،(2004

 شكلت لقد وأخير (،2011حسامو،) دراسة مع النتيجة هذه ولتختلف ، الخبرة

 لالعم بدء يف منها استفادوا ،للباحثان بالنسبة مهمة بيانات قاعدة السابقة الدراسات

 تأدوا ووضع تصميم في ساعدتهم كما ،لهم التنظيمي المخطط و وضع ،بالدراسة

 .الدراسة

ة نهجيمتحديد بقام الباحثان لتحقيق أهداف الدراسة الحالية  إجـراءات الدراسة:

وداللة  ،خطوات بناء األداةو ،ووصف لمجتمع الدراسة ،الدراسة المستخدمة

 تفسير ية فيوسائل اإلحصائية التي اعتمدت عليها الدراسة الحالوالصدقها، وثباتها، 

 النحو اآلتي:ذلك على و،النتائج

وذلك لمناسبته  استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي، :منهجية الدراسة/1

ويهتم بتحديد  ،الحالية "فالمنهج الوصفي يقوم بوصف ما هو كائن وتفسيره للدراسة

كما يهتم بتحديد الممارسات الشائعة  ،الظروف والعالقات التي توجد بين الوقائع
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 :2005 ،اتجاهات ومعتقدات األفراد ")السيد فؤاد بهيوالتعرف على  ،والسائدة

134.) 

التدريس من  ئةتكون مجتمع هذه الدراسة من أعضاء هي: مجتمع الدراسة /2

ل رقم ( والجدو2020( عضوا للعام الحالي )277جامعة أجدابيا والبالغ عددهم  )

 ( يوضح توزيع المجتمع1)

. . 

 بالطريقة التدريس هيئة أعضاء نم عضوا( 42) اختير وقد: الدارسة عينة

 سبح الدراسة عينة توزيع يوضح( 5-4-3-2،: ) رقم والجدول البسيطة العشوائية

 .   الخبرة وسنوات والتخصص العلمية والدرجة الجنس متغير

 الجنس لمتغير تبعا الدراسة عينة توزيع( 2) رقم جدول
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 خصصالت لمتغير تبعا الدراسة عينة توزيع( 3) رقم جدول

 

 العلمية الدرجة لمتغير تبعا الدراسة عينة توزيع( 4) رقم جدول

 

 الخبرة سنوات لمتغير تبعا الدراسة عينة توزيع( 5) رقم جدول

 

 على مادباالعت وبنائها تطويرها تم استبيانه من األداة تكونت: الدراسة أداة /3

 ،لنفسا وعلم لتربيةا مجال في والمراجع والكتب كـالدوريات األدبيات من مجموعة

 ،لكترونياال التعلم تناولت التي السابقة والبحوث الدراسات من بعدد االسترشاد و

 .الدراسة لهذه المشابهة االستبيان أدوات على واإلطالع
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 :الدراسة ألداة السيكومترية الخصائص

 أي إلى الصدق مفهوم" ويشير القياس خواص من خاصية أهم يعتبر: الصدق -1

 تصفو" ) به نقيسه أن نريد لما وقياسه استخدامه بأغراض المقياس فاءو مدى

 .(245: 2002 فرج،

 وصدق أجلها، من وضع التي الخاصية المقياس يقيس أن" وهو: المحكمين صدق

 غراضاأل ولتحقيق بوظيفته للقيام صالحيته مدى على مباشر بدليل يمدنا المقياس

 ( 141: 1997ر،القاد عبد كراجة") أجلها من وضع التي

 " ً  ذوي من المحكمين، من مجموعة على المقياس بعرض ذلك يقرر ما وغالبا

 ىعل المحكمون هؤالء يطلع أن بعد بتحكيمها،وذلك للقيام والخبرة االختصاص

 حول مومالحظاته آراءهم المحكمون وأهدافها،فيبدي وتساؤالتها، الدراسة، عنوان

 يف وصدقها الدراسة لموضوع الفقرات مةمالء مدى حيث وفقراتها،من االستبانة

 المقياس،ومدى تدرج في والنظر للدراسة، المرغوبة المعلومات عن الكشف

ً  يراه مما ذلك وغير مالءمته،  .(48: 2009 الحميد، عمرعبد المغربي") مناسبا

 نم عدد على األولية صورتها في الدراسة أداة بتوزيع الباحثان قام وقد    

 .النفس وعلم التربية والتخصص الخبرة يذو من المحكمين

ً  توافرها يجب التي األساسية الصفات من: الثبات -2  قبل بياناتال جمع أداة في أيضا

 بطرق البيانات جمع أداة ثبات ويقاس"  ،الثبات خاصية هي استخدامها في الشروع

 في المفردات تساوي ويفترض (ألفا) كرونباخ معامل حساب أشهرها من مختلفة

 ،1صفر، المفردات تقدير يكون عندما وتستخدم بعضا بعضها مع المقياس

 .(474: 2006محمود، الدين صالح عالم أبو..")،2

 بلغت التيو كرونباخ، ألفا: باستخدام االستبيان ثبات من بالتحقق الباحثان قام وقد

 . ومطمئنة مرتفعة قيمة تعد والتي( 0.71.2)قيمته

 ةالحزم استخدام خالل من إحصائيا البيانات ليلتح تم: اإلحصائية األساليب

 طبيعة مع تتناسب التي اإلحصائية األساليب طريق عن (SPSS) اإلحصائية

 :وهي المجمعة البيانات
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  . الفرضي المتوسط -3.    المعياري االنحراف -2.   الحسابية المتوسطات-1

 .كرونباخ ألفا -T .   5 قيمة ـ 4

  :وتفسيرها النتائج عرض

 تم التي النتائج عرض فيها يتم حيث العلمي، البحث مراحل أهم من المرحلة هذه تعد

 .ومناقشتها وتفسيرها الدراسة تساؤالت وفق إليها، التوصل

 عن التعل م) اإللكتروني التعليم توظيف في الليبية الجامعات دور ما :األول التساؤل

 ؟ التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة من( بعد

( ت) مةوقي ،المعياري واالنحراف ،الحسابي المتوسط حساب تم ،التساؤل من للتأكد

 من رونياإللكت التعليم توظيف في الليبية الجامعات دور لمعرفة الفرضي والمتوسط

 : ذلك يوضح التالي والجدول التدريس، هيئة أعضاء نظر وجهة

 نحرافواال المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط قيمة يوضح(6) رقم جدول

 الفرضي والمتوسط( ت) المعياري،وقيمة

 

 فتوظي في الليبية للجامعات إيجابي دور يوجد أنه( 6) رقم الجدول من يتضح

 من كبرأ( 88.2) قيمته بلغت الذي الحسابي المتوسط وجد حيث ،اإللكتروني التعليم

 بيايجا دور وجود على يدل وهذا( 60) قيمته بلغ والذي الفرضي المتوسط قيمة

 التخطيط وكذلك ،اإللكتروني التعليم ونشر دعم خالل من الليبية للجامعات

 تحقيق لىع تعمل أجدابيا لجامعة التقنية البنية جاهزية وأن ،المناسب االستراتيجي

 اتدور إعداد خالل من وتأهيلهم التدريس هيأة ألعضاء التدريبية االحتياجات

 أظهرته ما مع الحالية الدراسة هذه تيجةن واتفقت اإللكتروني بالتعليم خاصة وندوات

 دراسة مع واختلفت( 2008: الكريم العبد) ودراسة( 2004: الزامل) دراسة

 .(2000: كارسويل) ودراسة (2004:الرويلي)
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 فرادأ استجابة متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد هل :الثاني التساؤل

 (إناث – ذكور)  الجنس لمتغير يعزى االلكتروني التعليم توظيف في الدراسة عينة

 اءأعض نظر وجهة من( بعد عن التعل م) اإللكتروني التعليم توظيف مقياس على

 ؟ التدريس هيئة

 ،يالمعيار واالنحراف ،الحسابي المتوسط حساب تم ،التساؤل إجابة من للتأكد

 وظيفت في الدراسة عينة أفراد استجابة متوسطات بين الفروق لمعرفة(  ت) وقيمة

 لتعليما توظيف مقياس على (إناث – ذكور) الجنس لمتغير يعزى االلكتروني التعليم

 التالي والجدول ،التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة من (بعد عن التعل م) اإللكتروني

 :   ذلك يوضح

 (ت) وقيمة المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط قيمة يوضح( 7) رقم جدول

 .للعينة

 

 عند المقياس على إحصائية داللة ذات فروق توجد بأنه( 7) رقم لجدولا من يتضح

 لذكورل أن ذلك في السبب الباحثان رجح ولقد ،الذكور لصالح( 0.05) داللة مستوى

 هذه في اصةوخ والتثقيفية التوعوية المناشط كل في الفعالة والمشاركة التنقل سهولة

 من وغيرها كورونا جائحة سببب كافة البالد بها تمر التي الحالية الظروف

:  الكريم العبد) دراسة عنه كشفت ما مع النتيجة هذه اتفقت ،األخرى الظروف

 ودراسة( 2004: الزامل) من كل دراسة مع النتيجة هذه واختلفت (م 2008

 بين فروق وجود عدم أظهرت والتي( 2019: طعمة) ودراسة( 2000 كارسويل)

 . الجنسين

 أفراد استجابة متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد هل:  الثالث التساؤل

 محاضر) العلمية الدرجة لمتغير يعزى االلكتروني التعليم توظيف في الدراسة عينة

 التعل م) اإللكتروني التعليم توظيف مقياس على (مساعد أستاذ- محاضر – مساعد

  ؟ التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة من(بعد عن
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 ،يالمعيار واالنحراف ،الحسابي المتوسط حساب تم ،التساؤل بةإجا من للتأكد

 وظيفت في الدراسة عينة أفراد استجابة متوسطات بين الفروق لمعرفة( ت) وقيمة

 يمالتعل توظيف مقياس على العلمية الدرجة لمتغير يعزى االلكتروني التعليم

 لتاليا والجدول ،التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة من(بعد عن التعل م) اإللكتروني

 .ذلك يوضح

 (ت) وقيمة المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط قيمة  يوضح( 8) رقم جدول

 

 عزىي المقياس على إحصائية داللة ذات فروق توجد ال بأنه( 8) الجدول من يتضح

 بةنس أن الباحثان وجد حيث (0.05) داللة مستوى عند العلمية الدرجة لمتغير

 تخدامهماس خالل من وذلك مرتفعة اإللكتروني للتعليم التدريس ةهيئ أعضاء اهتمام

 من يهاف األكاديمية المراحل بكافة أجدابيا بجامعة اإللكتروني للتعليم لتقنيات

 نتيجة واتفقت والجامعة الكليات مواقع في ونشرها (وصورة صوت) محاضرات

 فروق وجود معد أظهرت والتي( 2011:حسامو) دراسة مع الحالية الدراسة هذه

 ريمالك العبد) دراسة مع واختلفت العلمية الدرجة لمتغير يعزى إحصائيا دالة

 . يةالعلم الدرجة لمتغير يعزى إحصائيا دالة فروق وجود عن كشف والتي( 2008:

 فرادأ استجابة متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد هل:الرابع التساؤل

 – علمي)التخصص لمتغير يعزى االلكتروني التعليم توظيف في الدراسة عينة

 ظرن وجهة من( بعد عن التعل م) اإللكتروني التعليم توظيف مقياس على( أدبي

 التدريس؟ هيئة أعضاء

 متوسطات بين الفروق لمعرفة الحسابي المتوسط حساب التساؤل،تم إجابة من للتأكد

 التخصص لمتغير يعزى االلكتروني التعليم توظيف في الدراسة عينة أفراد استجابة
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 وجهة من(بعد عن التعل م) اإللكتروني التعليم توظيف مقياس على( علمي،أدبي)

  ذلك يوضح التالي التدريس،والجدول هيئة أعضاء نظر

 (ت) وقيمة المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط قيمة يوضح(  9) رقم جدول

 

 عزىي المقياس على إحصائية داللة ذات فروق توجد ال بأنه( 9) الجدول من يتضح

 هو السبب يكون وقد( 0.05) داللة مستوى عند( أدبي –علمي) التخصص لمتغير

 ذلكو ،التكنولوجيا باستخدام كبيرة دراية على التخصصين من التدريس أعضاء أن

 اللخ من الماضية الفترة في الجامعة عليها عملت التي المكثفة الدورات بسبب

 اتالتخصص كافة من التدريس هيأة أعضاء من العديد فيها شارك تنشيطية دورات

 دراسةو( 2004 الرويلي) دراسة مع الحالية الدراسة هذه واتفقت ،أجدابيا بجامعة

 لمتغير يعزى إحصائيا دالة فروق وجود عدم أظهرت والتي(  2004: كارسويل)

 .  التخصص

 فرادأ استجابة وسطاتمت بين إحصائية داللة ذات فروق توجد هل: الخامس التساؤل

 من) رةالخب سنوات عدد لمتغير يعزى االلكتروني التعليم توظيف في الدراسة عينة

 التعليم توظيف مقياس على( فوق فما 16 من) ،(15 -11 من) ،(10 – 5

  التدريس؟ هيئة أعضاء نظر وجهة من( بعد عن التعل م) اإللكتروني

 بين الفروق لمعرفة الحسابي طالمتوس حساب تم ،التساؤل إجابة من للتأكد

 لمتغير يعزى االلكتروني التعليم توظيف في الدراسة عينة أفراد استجابة متوسطات

 من(دبع عن التعل م) اإللكتروني التعليم توظيف مقياس على  الخبرة سنوات عدد

 . ذلك يوضح التالي والجدول ،التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة
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 (ت)وقيمة المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط قيمة يوضح( 10) رقم جدول

 

 المقياس على إحصائية داللة ذات فروق توجد ال بأنه( 10) الجدول من يتضح

 هو السبب يكون وقد (0.05) داللة مستوى عند  الخبرة سنوات عدد لمتغير يعزى

 اعليه عملت التي المكثفة بالدورات لمرورهم نتيجة التدريس هيئة أعضاء أن

 في ساعدت خبرات أكسبتهم تنشيطية دورات خالل من الماضية الفترة في لجامعةا

 ،بعد عن المحاضرات في المستخدم األلي الحاسب مع متساوي بشكل تفاعلهم

 دراسة مع واختلفت( 2011: حسامو) دراسة مع الحالية الدراسة هذه واتفقت

 تالدراسا باقي عم واختلفت( 2008:  الكريم العبد) ودراسة( 2004: الزامل)

 .   األخرى

 : الدراسة ومقترحات توصيات

 كلية كل في جميعهم والطلبة لألساتذة ومتاحة جيد بشكل تعمل انترنت شبكة توفير -

 . الكليات من

 .الجامعات في االلكتروني التعليم تستهدف مناهج إقرار -

 واألدوار طلباتهومت االلكتروني التعليم مجال حول تثقيفية تدريبية دورات إقامة -

 . آلياته أنماطه وفق بها القيام المعلمين /والطلبة لألساتذة ينبغي التي الجديدة

 ،االنترنت على دورات(، ICDL) كدورات الجامعات في تدريبية دورات إقامة -

ً  الدروس تصميم مهارات األساتذة إلكساب  . الكترونيا

 قائمة المراجع:

 والنفسي التربوي والتقويم القياس ،(2006)محمود الدين صالح ،عالم أبو -1

 .مصر ،القاهرة ،العربي الفكر دار ،المعاصرة وتوجيهاته وتطبيقاته أساسياته
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 ارانتش ظل في اإللكتروني التعليم فاعلية ،(2020) سالم سحر ،شخيدم أبو -2

 ،(خضوري) التقنية فلسطين جامعة في المدرسين نظر وجهة من كورونا فيروس

 .فلسطين نابلس، الوطنية، جاحالن جامعة

 مصادر مراكز في االنترنت شبكة استخدام، (2004)فاضل بن زايد ،الرويلي-3

 يةالثانو المرحلة وطالب معلمي نظر وجهة من التدريس لدعم والتعلم التعليم

 . الرياض،سعود الملك ماجستير،جامعة الرياض،رسالة بمدينة الحكومية

 ،4ط البشري، العقل وقياس اإلحصائي النفس علم في ،(2005)بهي فؤاد ،السيد-4

 .مصر القاهرة، الفكرالعربي، دار

 عضب في اإللكتروني التعليم تجربة تقييم(.2004) عبدهللا زكريا ،الزامل -5

 ،بالطال نظر وجهة من السعودية العربية المملكة في العالي التعليم مؤسسات

  2004 ديسمبر 15 - 11 ،الثالث السعودي التقني المؤتمر  في منشور

 في ترونيااللك التعليم استخدام واقع (،2008)العزيز عبد مشاعل ،الكريم العبد -6

 . دسعو الملك جامعة ماجستير، رسالة الرياض، بمدينة األهلية المملكة مدارس

 وطريقة واعدة تقنية االلكتروني التعليم، (2003) هللا عبد بن يوسف ،العريفي -7

 فيصل لملكا مدارس عقدتها التي االلكتروني للتعليم األولى العالمية الندوة ،رائدة

 .2003 -23-21 من الفترة بالرياض،

 لمهاراتل العربية اللغة معلم إتقان مستوى ،(2009) الحميد عبد عمر ،المغربي -8

 دار ،ياالعل للدراسات الليبية األكاديمية ،منشورة غير ماجستير رسالة اللغوية،

 . ليبيا نغازي،ب االمين،

 ،مفهومه: االلكتروني التعليم( 2002) العزيز عبد بن هللا عبد الموسى، -9

 ية،الترب كلية ،2002-24-23 المستقبل، مدرسة ندوة عوائقه، فوائده، خصائصه،

 .  السعودية ،الرياض سعود، الملك جامعة

 من ينتشر جامعة في االلكتروني التعليم واقع ،(2011) علي سهى ،حسامو -10

 كلية ،دكتوراه أطروحة والطلبة، التدريسية الهيئة أعضاء من كل نظر وجهة

 . سوريا ،دمشق جامعة،التربية
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 تبةمك،االلكتروني والتعليم التعليم تكنولوجيا ،(2004) محمد أحمد ،سالم-11

 . السعودية الرياض، ،الرشد

 االنجلو مكتبة،الخامسة الطبعة ،النفسي القياس ،(2002)فرج ،صفوت -12

 . مصر،القاهرة،المصرية

 الجامعة في االلكتروني التعليم واقع ،(2019)شوكة منتهي ،طعمة -13

 ،بيةالتر كلية ،كلياتها في التدريسية الهيئة أعضاء نظر وجهة من المستنصرية

 . العراق بغداد، ،المستنصرية الجامعة

 دار ،دةجدي رؤية فس،الن علم في والتقويم القياس ،(1997)القادر عبد ،كراجة -14

 . األردن ،عمان والتوزيع، للنشر العلمية اليازوري

 Icon_minitime اإللكتروني التعليم في المستخدمة الحديثة التقنيات موقع-15

-pm  (https://mans 2:20 2007, 07 ديسمبر الجمعة

agric.ahlamontada.com/t12-topic 

-16 Carswell, L., Thomas, P., Peter, M., Price, B. & Richard M. 

(2000),” Distance Education Via the Internet Student 

Experience”, British Journal of Educational Technology, 31 

(1). 
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The role of Libyan universities in employing e-learning 

(distance learning) from the viewpoint of faculty members 

(Ajdabiya University as a model) 

a .Omar Abdel Hamid Moftah Al-Maghribi- Member of 

the teaching board of  the University of Ajdabiya - 

Academic degree: Lecturer  ,  

a.Abdal-Salam Muhammad Misbah Bokenisha - Member 

of the teaching committee at the University of Ajdabiya- 

academic degree: Lecturer 

Abstract : The current study aimed to identify the role of 

Libyan universities in employing e-learning from the point of 

view of faculty members, as the researchers used the 

descriptive and analytical approach, and a questionnaire was 

distributed to a sample consisting of (42) members of the 

faculty at the University of Ajdabiya, and the stability factor of 

the questionnaire reached (0.71.2), and the results of the study 

found a positive role in Libyan universities in employing e-

learning from the point of view of faculty members, and the 

results revealed that there are differences between the 

university's employment averages for e-learning according to 

the gender variable in favor of males, while there are no 

statistically significant differences on the degree variable. 

Scientific, specialty, and number of years of experience. 

Key words: the role of Libyan universities, e-learning 

(distance learning 
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 النقل الديداكتيكي للبالغة: مفهوم االنزياح نموذجا.

 د. الحسن بواجالبن.

 يةالمملكة المغرب مراكش، جامعة القاضي عياض، أستاذ التعليم العالي مؤهل

 

ها، النقل الديداكتيكي مضمون معرفي تّم تحديده كمعرفة يُنتظر تدريس ملخص:

انت ويتلقى مجموعة من التحويالت التكييفية التي ستجعله قابال للتدريس، وك

 لمعرفةلى اإاإلشكالية هي: ما هي الكيفية التي تخول االنتقال من المعرفة العالمة 

 حله.بمراأهدافه وبي، ثم اهتممُت الُمدّرسة؟ ورصدُت تطور مسار النقل الديداكتيك

النقل جي وبين مرحلتين متعاقبتين هما: النقل الديداكتيكي الخار  وميز إيف شفالر

 الديداكتيكي الداخلي. 

ن نسق بحث عوتقتضي النسقية ال ،ُت بنسقية البالغة العربية التراثيةاهتممبعد ذلك 

 تبيةشمولي يستوعب كل  األوجه البالغية وإنشاء شبكة من المفاهيم تخضع لترا

 محددة. 

. وأخضعته ألجرأة النقل الديداكتيكي وقدمُت تطبيقا على مصطلح االنزياح،

م مفهولبالنقل الديداكتيكي للبالغة متوخيا تصورا ديداكتيكيا نسقيا  واهتممتُ 

 ح.االنزيا

علق يما يتما فمحسنات البالغية الواردة في الكتاب المدرسي ترتيبا نسقيا. أرتبُت الو

في  شعريبالنقل الديداكتيكي الداخلي فقد عمدُت إلى تحليل مستويات االنزياح ال

نقل ء القصيدة لمحمود درويش ليتضح  الترتيب النسقي ألوجه االنزياح، ويتم إجرا

 اح.  الديداكتيكي لمفهوم االنزي

 : نقل ديداكتيكي، بالغة، انزياح، نسقية.الكلمات المفتاحية

 

 



 بواجالبن سند.الح                                   نموذجا االنزياح مفهوم للبالغة: الديداكتيكي النقل
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  مقدمة: 

 ، يقوملميةالتع -ظهرت المقاربة بالكفايات لتجعل المتعلم مركز العملية التعليمية 

اقعه وفي  بتعبئة الموارد المناسبة لحل الوضعيات المشكلة، ويدمج مختِلف تعلماته

جعل يفيتفاعل مع محيطه بشكل إيجابي. الشيء الذي المعيش، مما يمنحها معنى، 

لوسط لى االنسق الديداكتيكي )األستاذ، التلميذ، المعرفة( مدعوا إلى االنفتاح ع

ي . وفاالجتماعي واالنسجام معه لكي يتأتى تحقيق األهداف التي سطرها المجتمع

ي لك يكياخضم االنفتاح واالنسجام، تظهر المعرفة العالمة وضرورة نقلها ديدكت

 تصير معرفة ُمدّرسة في الوحدات الصفية.

لقد استُعمل مفهوم النقل الديداكتيكي في البداية في علم االجتماع، ثم نقله " 

Chevallard .Y  إيف شفالر " إلى الرياضيات، وتّم استثماره في بقية المواد "  "

ا كل أستاذ. والنقل هالتعليمية. ويعتبر النقل الديداكتيكي أهم مهارة يلزم أن يمتلك

من المعرفة العالمة )الديداكتيكي مفهوم يمكن تعرفه من خالل عنوان فرعي هو: 

 La transposition) كتابهفي أورده إيف شفالر (إلى المعرفة الُمدّرسة

didactique)  ،يجب أال نخلط بين النقل الديداكتيكي والتبسيط العلمي الذي  «لكن

 (.(Paun,2006 :4.  »ريتيح ولوجية إلى العلم بيس

ثار تي تفي البداية سأعرف النقل الديداكتيكي، وأقدم إضاءات عن بعض األسئلة ال

لصفية ات اأتوقف عند مسألة النقل الديداكتيكي للبالغة في الوحد حول المفهوم، ثم

 -ية عليمبالتعليم الثانوي التأهيلي من خالل ربط الدرس البالغي بالممارسات الت

 التعلمية. 

 في تحديد المفهوم:

"  Michel Verretأول من استعمل مفهوم النقل الديداكتيكي هو " ميشيل فري" "

الذي بحث في مجال السوسيولوجيا لتحديد ظاهرة تتجاوز المدرسة والمواد 

 التعليمية، واهتم بكل المعارف التي تقبل النقل. 

ظرية النقل الديداكتيكي. وعُرف إيف شفالر بإسهاماته أثناء سنوات الثمانينات في ن

مضمون معرفي تّم تحديده كمعرفة يُنتظر تدريسها ويتلقى مجموعة «عّرفه بقوله: 

من التحويالت التكييفية التي ستجعله قابال ألن يأخذ موقعه ضمن مواضيع التعليم. 

والعمل الذي يجعل من موضوع معرفة يُنتظر تدريسها موضوعا للتعليم يسمى 
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النقل الديداكتيكي، إذا، هو نقل المعرفة  ((Chevallard :39.»يالنقل الديداكتيك

من فضائها العلمي الصرف الذي نشأت فيه إلى مجال الممارسة التعليمية 

 والتربوية، لتناسب خصوصيات المتعلمين النفسية، وتستجيب لمختلف انتظاراتهم. 

ل تي تخوة الي الكيفيوتتجلى اإلشكالية التي يثيرها النقل الديداكتيكي فاإلشكالية: 

 االنتقال من المعرفة العالمة إلى المعرفة الُمدّرسة.

 تطور مسار النقل الديداكتيكي:

 ضافةعرف التعريف الذي قدمه إيف شفاالرللنقل الديداكتيكي تغييرا؛ إذ تمت إ

 نون،الممارسات االجتماعية مثل التكنولوجيا واإلعالميات، واللسانيات، والف

" تمديد نظرية النقل  Albert Joshuaواقترح عليه " ألبير جوسوا " " 

وذكر مثال (,1998:487Perrenoud)الديداكتيكي لصالح المعارف الخبيرة 

 الموسيقى في السلك اإلعدادي.

" النقل Puanولحق التغيير مسار النقل الديداكتيكي عندما اعتبر " بون" "

كمسار مركب متأثر بعدة عوامل له كنقطة انطالق مجموع المعرفة «الديداكتيكي 

 ,Paun) ). »العلمية، وكنقطة نهاية مجموع المعارف المكتسبة من قبل التالميذ

2006 :3 

 أتي:ييمكن إجمال أهداف النقل الديداكتيكي في ما  أهداف النقل الديداكتيكي:

 .تبسيط المعرفة العالمة، وجعلها قابلة ألن تُدّرس في مختلف المستويات-

 االستفادة اإلنسانية من المعرفة العالمة.-

 مراحل النقل الديداكتيكي: 

 .M " و " م. دوفوالي" " .AstolfiJ. Pأشار " ج. ب. أستولفي" " 

Develay إلى أن تعيين عنصر ما من المعرفة العلمية موضوعا للتدريس، يحدث"

تغييرا كبيرا في طبيعة هذا العنصر في الوقت الذي تتغير فيه األسئلة التي يسمح 

هذا األخير باإلجابة عنها، وشبكات العالقات التي يقيمها مع مفاهيم 

فنستشّف وجود إبستمولوجيا  (Astolfi et M. Develay,1989 :43)أخرى

 مدرسية يمكن تمييزها عن إبستمولوجيا المعارف المرجعية كما يبينه الرسم اآلتي:
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 موضوع المعرفة: يحيل على بيئتها العلمية الخالصة حيث هيمنة التجريد،-

  والتعقيد.

 الدراسي.الموضوع المراد تدريسه: هو الموضوع الوارد في المنهاج -

 عرفةموضوع التعلم: يتجلى في المعرفة المتداولة في الوحدات الصفية، وهي م-

بعين  ستاذمستقاة من المعرفة المراد تدريسها. وخالل النقل الديداكتيكي يأخذ األ

 يات،االعتبار التوجيهات التي تقدمها المعارف الموجهة ألجل التدريس من كفا

 اك لدى التالميذ.وأهداف تعلمية، ومستويات اإلدر

لة ير قابن تصأتتعرض المعرفة العلمية لعدة عمليات يتم بموجبها التغيير ليتأتّى لها 

للتدريس. كما تغمرها عوامل ضاغطة من قبيل مستوى اإلدراك لدى الفئة 

 .المستهدفة، وقيم المجتمع، والطبيعة اإلبستيمية للمفاهيم موضوع التعلم

ن حلتيل الديداكتيكي، نلفي شفالر قد ميز بين مروبتتبع المسار اإلجمالي للنق

وهو ما  خلي.متعاقبتين، هما: النقل الديداكتيكي الخارجي، والنقل الديداكتيكي الدا

 يمكن توضيحه بالترسيمة اآلتية:
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معروفة متن يغتني بدون انقطاع بالمعارف الجديدة، ال«يُقصد بالمعارف العالمة 

علمي متخصص. والمعرفة العالمة هي نتاج  بمالءمتها وصحتها من طرف مجمع

 «أما المعارف المراد تدريسها، فهي(Pellec ,1981 :40)»العلماء ضرورة 

البرامج، التوجيهات الرسمية، )المضبوطة في مجموع النصوص الرسمية 

والشروح...(؛ هذه النصوص تحدد مضامين، ومعايير، ومنهجيات 

«.(Audigie ,1988 : 14) 

 مها فيتخدتاذ، ويسالمعارف الُمدّرسة فهي المعارف التي أوجدها األس وبالنسبة إلى

 هي التي قام التلميذ بتحصيلها.المكتسبة والمعارف  الفصل الدراسي

شيء ، اليتعرض محتوى المعرفة العالمة، إذا، لعدة تغييرات ليصير قابال للتدريس

 :شفاالر يميز بين أربع مراحل، هي الذي جعل

 العالمة: وسمتها التجريد والتعقيد.مرحلة المعرفة 

 اسيةرحلة المعرفة المنتظر تدريسها: وهي المعرفة الواردة في المناهج الدرم

ة واسطوالمقررات الرسمية والكتب المدرسية. وهي منبثقة من المعرفة العلمية ب

 النقل الديداكتيكي.
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ا، ومن مرحلة معرفة الوحدات الصفية: وتُؤخذ من المعرفة المنتظر تدريسه

 التوجيهات التربوية الرسمية. 

 تلميذ؛ت المرحلة المعرفة التي يكتسبها التلميذ: وهي معرفة تتحدد من خالل مكتسبا

 العقد لباتذلك ألنه ينظم المعارف المكتسبة تبعا لقدراته وبشاكلته المراعية لمتط

 الديداكتيكي بينه وبين أستاذه.

يات مجموع الشخصيات التي تهتم بمحتو«: ويُقصد بالنقل الديداكتيكي الخارجي

و ، مؤلفعليمالتعليم: الجامعيون الذين يعتنون بمشاكل التعليم، الممثلون لنظام الت

؛ سميت هذه المرحلة كذلكو)(Chevallard: 25»…الكتب المدرسية، والمفتشون،

ا ثنايي جي فألنها تُنجز خارج نظام التعليم، وبعيدا عن القسم. يتموضع النقل الخار

أما النقل   التعليمات والتوجيهات الرسمية وفي البرامج الدراسية.

لصنف ذا االديداكتيكي الداخلي فهو المجهود الذي تبذله هيئةالتدريس؛ إذ يقتضي ه

في  منالنقل الديداكتيكي تكييف المعارف المراد تدريسها وتحويلها كما وردت

 دّرسةالمُ  ذة وممارساتهم، والمعارفالمقررات والكتب المدرسية؛ ألنها نتاج األسات

 .(Pellec, 1991 : 47) يتعذر تعّرفها وتصعب مالحظتها

ث ر ثالعملية النقل الديداكتيكي عب تتمّ  طريقة النقل الديداكتيكي وإجراءاته:

 إجراءات يمكن اعتبارها شروطه، وهي:

 .التالميذأوال: اختيار المعرفة وتبسيطها بحيث تكون قابلة للتداول بين -

 ثانيا: إعداد لغة واصفة واضحة المعاني، ومفهومة من قبل التالميذ. -

بة لصعواثالثا: عرض المحتوى التعلمي على التالميذ مع مراعاة مبدإ التدرج في -

 مرورا بالمعرفة البسيطة، فالمركبة، ثم المعقدة.

 إجراءات النقل الديداكتيكي:

 اء إلىلعلمال من المعرفة العالمة كما أنتجها نجد مجموعة من العمليات عند االنتقا

 المعرفة المعدّة للتدريس، وهي:

الممارسة النظرية  جزيءت «" حيث يتم Désyncrétisation: "إزالة التزامنية-

وهو  إجراء اختزالي ال يدل على  (Verret,1975 :146)»إلى حقول معرفية 
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اجتثاث المعارف من أصولها، أو طمس معالمها، فاالختزال إجراء يتوخى صيانة 

اختزال المعارف هو الكفيل  إنالخصوصيات العلمية للمعرفة العالمة وتبسيطها. 

بتسهيل االنتقال من الخطاب العلمي إلى الخطاب التعليمي. وتسجل المعارف 

نها العلمية األصلية. وعلى الرغم من ذلك فالمعارف العلمية المرجعية من مظا

تَتَبَْنيَُن في السياق المدرسي التعليمي، فتخضع لمقتضياته: من منهاج دراسي، 

وأهداف تعلمية، مرورا بالغايات والمرامي. فتتخلى عن سياقها السوسيولوجي الذي 

ي سياق سوسيولوجي أنتجها لتستحيل مادة مدرسية تنصاع لشروط المدرسة بما ه

 آخر.

؛ إذ تكون المعرفة " Décontextualisation "التجرد من السياق الخاص:-

لتأخذ  موضع االختراع واإلنتاج(،)الُمدّرسة موضوعا لتجريد من السياق األصلي 

مكون  "Recontextualisation"عالم آخر وضمن سياق مغاير لألول محلها في

 .(Voir Brousseau 50-48:) من نظام المعارف المراد تدريسه

 " Dépersonnalisation " تجاوز الطابع الشخصي للمعرفة: -

لتي امن مميزات المعرفة المدرسية إقصاء الطابع الشخصي عن المعرفة العالمة 

الفصل بين المعرفة العالمة ومنشئها «انتقلت إلى الوحدات الصفية، و

«(Verret ,1975 :146). 

لية قاب «والمقصود بها " Une Programmation du savoir "القابلية للبرمجة:-

وهو ما يقتضي Verret:146))»برمجة تحصيل المعرفة؛ أي: برمجة التعلمات

يذ، لتلملتنظيمها في وحدات تعليمية مرتبة بشكل تطوري يراعي القدرات اإلدراكية 

ي وكفايته في تحصيل المعارف والمهارات. والبرمجة خاصية تشكل الميسم الذ

تعرف به المعرفة المدرسية؛ ذلك ألنها تخضع للتخطيط، وتقديم دروس على 

  بير.لمعقد. والبرمجة، قبل مجريات التدأخرى، والبدء باألسهل، ثم السهل، فا

بعد عمليتي تجريد نص : "Une Publicité du savoir "إشهار المعرفة: -

المعرفة من أي طابع شخصي، وإدراجه ضمن برامج دراسية منظمة، تصير 

وهو ما يدل على ضرورة (Verret: 147) المعرفة جاهزة للعرض وإشهارها

 توضيحها ودقة وصفها.
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عربية غة الأثرُت نسقية البال حال البالغة العربية القديمة وحاجتها إلى النسقية: 

ي يعانيان لتأهيلوي االتراثية؛ ألن البالغة العربية القديمة ثم منهاج اللغة العربية للثان

ل من سوء ترتيب مختلف الظواهر البالغية. تحظى المفاهيم بمرتبة خاصة داخ

لذي اعنى هوم الموقع الذي تتواجد ضمنه في النسق، والمالنسق، يحدّد مكانة كل مف

مها فاهيمتؤدّيه. وعادة ما تفرض العلوم التي تتصدّر البناء الثقافي للمجتمعات 

احث الب الخاصة وخصائص نسقها على العلوم المجاورة. وبالنسبة إلى بالغتنا، قال

مج ل من البرنالقد أنجزت بالغة الّرصد العربية القسم األو« محمد العمري: 

لم، كل عالبنيوي الظاهراتي القسم الذي يمكن إدخاله في عملية الوصف الضرورية ل

ي ففاعلة ه الوبقي على البنيوية أن تُنّظم هذا السجل الحافل بالصور، وتكتشف قوانين

أن «ويرى " جون كوهن"  .(20: 1999العمري محمد،)»السكون والدينامية 

 وضع البالغة القديمة قد بُنيت بمنظور تصنيفي خالص. لقد وقفت محاولتها عند

 مملّة مهمةالمعالم، وتسمية وترتيب األصناف المختلفة من االنزياحات. كانت تلك ال

لخطوة ذه اولكنها ضرورية. فمن هنا ابتدأت العلوم جميعا. لكن البالغة وقفت عند ه

دف ين الصور المختلفة، وهذا بالتحديد هو هفلم تبحث عن البنية المشتركة ب

 .(47:1986جون كوهن، ) »تحليلنا

لك تقتضي النسقية، إذا، البحث عن نسق شمولي يستوعب كل الصور البالغية؛ ذ

ئع ألن الوصف والتصنيف ال يكفيان على الرغم من أهميتهما. فبعد رصد الوقا

وفي « ة وبناء األنساق، كمقوالت، تأتي المرحلة األهّم وهي وضع األسماء بدق

 يتم اللتي حوار بين األنساق الطامحة إلى االنغالق والتناظر والوقائع المتجسدة ا

ن ضبط إ..  إدراك كل العالقات الخفية التي تربط بينها تُثار األسئلة تلو األسئلة

ن رر ماألسماء واألنساق، فيما أنجز، يفتح مجاالت أخرى للبحث؛ فعن طريقه نتح

 عموماوالعيني للوقائع ونكتشف الخانات التي تتطلب مزيدا من التنقيب. الحضور 

ة فكلما أمكن تحويل المصلحات إلى شبكة متواصلة الحلقات في عالقات عمودي

: 1999 العمري محمد،)»وأفقية كلما أمكن االنتقال إلى مستوى أعلى من التجريب 

87). 

ر بين الحصيلة البالغية العربية نضع في البداية األنساق المصطلحية ليتّم الحوا

القديمة والدرس البالغي الغربي الحديث، مع استحضار ألسئلة العصر. ويلزم إقامة 

تصنيف يوضح الموقع الذي يحتله المفهوم في مجموع النسق، و ما يَُحفُّ به من 

مفاهيم ترتبط به، على اختالف في قيمتها وأهميّتها انطالقا من الموقع الذي تسيطر 
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ليه. فتقدم تعريفات جديدة للمصطلح القديم؛ حيث تتّم الزيادة في مضمارها، ع

فتتوسع داللة المصطلح، أو ينقص، ويُستبدل مصطلح بآخر ألنه أدل أو أدق، أو 

ألنه جامع مانع. وقد ال يجدي الموجود من األنساق، فيبحث الدارس عن المفقود 

ه. ثم يتّم إنشاء شبكة من المفاهيم منها. على أال يُجتَّث المصطلح من سياقه ونسق

 تخضع لتراتبية محددة. 

ان جسأستعين بجهد  :النقل الديداكتيكي للبالغة: تطبيق على مصطلح االنزياح

لى ات إكوهنالنسقي، لتظهر التقاطعات والتباينات، ويتّضح ما يحتاج من المصطلح

 إعادة الترتيب. 

ث عن يُبحويلزم أن تُرتب مختلف الظواهر ترتيبا نسقيا، وأن يُنظر إلى كل مفهوم، 

فاهيم واره مت بجالمفاهيم التي توازيه أو تقابله. واعتبار المفهوم مقولة كبرى إذا كان

والت ذ مقأخرى تمّت له بصلة أو قرابة، فنجعلها تنضوي تحت لوائه، فنعتبرها حينئ

قل مفهوم االنزياح الذي أحاول إخضاعه ألجرأة النصغرى، وهو ما ينطبق على 

 الديداكتيكي.

 النقل الديداكتيكي الداخلي والخارجي لمفهوم االنزياح:
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عندما نتصفح منهاج اللغة  النقل الديداكتيكي وبناءتصور نسقي لمفهوم االنزياح:

 العربية للثانوي التأهيلي، نالحظ أنه يشكو من سوء ترتيب الظواهر اللغوية

والبالغية. وأن النقل الديداكتيكي بمرحلتيه: الخارجي والداخلي يعاني عدة مشاكل.

فقد الحظت في مقرر مستوى  النقل الديداكتيكي الخارجيوبالنسبة إلى  

جذع اآلداب أن مجزوءة الشعر العمودي في األسدوس الثاني تضم الدروس 

والمقابلة. هذه محسنات  البالغية اآلتية: الجناس، والسجع، واالقتباس، والطباق

بديعية وردت من تراثنا البالغي. ويجب ترتيب البيت البالغي. فالجناس، والسجع 

وجهان بالغيان صوتيان يخدم كل منهما بطريقته الخاصة المستوى الصوتي في 

النصوص اإلبداعية من النماذج الشعرية المقترحة في الكتاب المدرسي، وكالهما 

والطباق وجه بالغي داللي يخدم  المستوى الداللي في يشكل انزياحا صوتيا. 

النصوص الشعرية المقترحة، وكذلك شأن االقتباس. فيُكتفى في الكتاب المدرسي 

باستنتاج قاعدة كل وجه بديعي، دونما استحضار لمستوى النص الذي يشتغل فيه 

لنقل كل محسن بديعي، فيبقى هذا األمر عالقا إلى حين  المرحلة الثانية من ا

الديداكتيكي؛ أي: الداخلي. وهو ما سيقوم به األستاذ في الوحدات الصفية. كما 

الحظت في مقرر مستوى السنة الثانية من سلك الباكلوريا، مسلك اآلداب المجزوءة 
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األولى والثانية من  األسدوس األول: من إحياء النموذج إلى سؤال الذات تضم 

التوازي، والصورة الشعرية، وشعرية اللغة. فلم الدروس البالغية اآلتية: التكرار و

يهتم الكتاب المدرسي بمفهوم االنزياح إال في درس شعرية اللغة، مع العلم أن 

التكرار وجه بالغي صوتي يحقق انزياحا صوتيا. ويهتم بالمستوى الصوتي في 

 النصوص اإلبداعية، وله طبعا الوظائف: اإليقاعية، والداللية، واإلقناعية. 

و غويتين ألالتركيبية بين متتاليتين  -هو تكرار نفس الخطاطة الصرفية « التوازي و

 المراد بالتوازي هو الترصيع الصرفي؛.(27: 2007مجموعة مؤلفين، )»أكثر 

رس دحيث إنه هو توازن صيغتين أو أكثر صرفيا، أقصد توازن الصوائت. وأمثلة 

امي فيه: " قول محمود سالتوازي في الكتاب المدرسي تؤكد ذلك أيضا؛ إذ ورد 

 سنحتن إ العّسال قّدهاوآه من   *نـظرتإن  الفتّاك لحظهاويـاله من  البارودي:

إن  والزهر، خطرتإن  والغصن*نظرتإن  والّظبي، سفرتإن  كالبدر

 (.26: 2007مجموعة مؤلفين،)»نفحت

"  وفبين " لحظها " و " قدّها " ترصيع صرفي مسجوع، وكذلك بين " نـظرت"   

 وبين " سفرت" و " نظرت"  و " خطرت" و " نفحت". سنحت"،

يه: الترصيع الصرفي بنوعوبين " الفتّاك" و " العّسال" ترصيع صرفي. ويحقق 

 الترصيع الصرفي المسجوع، و الترصيع الصرفي انزياحا صوتيا أيضا. ويهتم

بالمستوى الصوتي في النصوص اإلبداعية كذلك والصورة الشعرية، وتضم 

 االستعارة، والمجاز المرسل، والكناية وهي انزياحات داللية.

تحليل لمستويات ستحسن تقديم يُ ، فبالنقل الديداكتيكي الداخليأما فيما يتعلق  

س االنزياح الشعري في قصيدة لكي تتضح أشكال االنزياح باعتبارها هي الدر

 اللغوي ضمن نسق تشتغل فيه هو الشعر باعتباره هو 

قصيدة: تلك صورتها وهذا انتحار العاشق وقد وقع اختياري على الدرس القرائي. 

 .1للشاعر محمود  درويش

 وأريد أن أتقمص األشجار « 

                                                             
 هذه مقاطع من القصيدة / الديوان: تلك صورتها وهذا انتحار العاشق. -1
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 قد كذب المساء عليه. أشهد أنني غطيته بالصمت

 قرب البحر

 الصدى األمواج تمشي في 

 وكأنه انتحر

 .العصافير استراحت في المدى

************* 

 والصوُت أسودُ 

 كنُت أعرف أن برقا ما سيأتي

 كي أرى صوتا على حجر الظالم.

 والصوُت أسودُ 

 كنُت في أوج الزفاف

 الطائرات تمر في عرسي

 –كتبتُ - 

 حبيبتي فحم

 –كتبتُ -

 و كنُت أعرف أن برقا ما سيأتي

 كي يعود المطربون إلى مالبسهم

 إن الطائرات تمر في يْومي وفي حْلمي تمر الطائرات

 حاور السجان صمتي قال صمتي برتقاال 

 .(551 -549: 1984درويش محمود، )»قال صمتي هذه لغتي 
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توضيح مستويات االنزياح لدى تيار الشعرية فهوم االنزياح: اإلطار النظري لم

 Le ، و " جماعة مو""(بنية اللغة الشعرية)البالغية اللسانية: " جان كوهن":

Groupe µ : " Rhétorique Générale).( 

حرصت إسهامات هذا التيار البالغي على توضيح الواقعة الشعرية باالنزياح، وقد 

جان كوهن، )»خطأ متعمد يرجى من ورائه تصحيح اللغة  «عّرفه جان كوهن بأنه 

. وعرض رواد هذا التيار لالنزياح على المستويات: الصوتي، (94: 1986

 :Le Groupe µ,1970 12250 )2والتركيبي، والداللي

 ويتمثل االنزياح الصوتي في الموازنات الصوتية بالتكرار، والترصيع،..

 الحذف، والزيادة، والتقديم.وينحصر االنزياح التركيبي في 

ويتجلى االنزياح الداللي في االستعارة  بَِزَمنَْيها: المنافرة الداللية:                                

"Sémantiquel'impertinence"  :والمالءمة الداللية ،"pertinence 

Sémantique  .هذا باإلضافة إلى الرمز ،"  

الشعري في المستويات: الصوتي، والتركيبي، توضيح االنزياح التـحليـل: 

 والداللي.

لى إتجدر اإلشارة بداية إلى انتماء قصيدة تلك صورتها وهذا انتحار العاشق 

المرحلة الشعرية: بدء الخروج من الوطن؛ حيث ترك الشاعر محمود درويش 

 فلسطين مرغما، وهاجر إلى بيروت.

 اآلتية: : وتمثله الموازنات الصوتيةالمستوى الصوتي

د تأكيلالتكرار: " كتبت " و " كنت أعرف أن برقا ما سيأتي " و " قال صمتي " -

 .همجية العدو اإلسرائيلي، والرغبة الملحة لدى الفلسطينيين في االنتقام

                                                             
 Le Groupe µ : Rhétorique Générale, pp : de 50 à 66, deتُنظر تلك المستويات على التوالي في:  -2

67 à 90,  de 91 à 122 .                        
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" و " المدى، وبين " يومي" و" الصدى والترصيع الصرفي المسجوع بين " -

العمري محمد، )حلمي" ؛ إذ تجانست صوائت الكلمتين وتوازنت نوعا وسجعا 

  مما أتاح للشعر تجانسا صوتيا. (111: 1990

ا تمادومنحت تلك الموازنات الصوتية الشعر انزياحا صوتيا، وموسيقى داخلية اع

 على ما أشاعته من تجانسات صوتية.

؛ "دى الص: ويتجلى في التقديم والتأخير: " األمواج تمشي في المستوى التركيبي

، ى"، و" العصافير استراحت في المدالصدىفأصل الجملة، هو:تمشي األمواج في 

 . هو: و استراحت العصافير في المدىفأصلها 

ة شعريو" حبيبتي فحم كتبُت "، فأصلها: كتبُت حبيبتي فحم. و حققت الضرورة ال

 ر انزياحا تركيبيا مس قانون رصف الكلمات. بالتقديم والتأخي

 : ويتجلى في الصور اآلتية:المستوى الداللي

عر وتتجلى في:األمواج تمشي، وهي استعارة مكنية؛ حيث حذف الشااالستعارة: 

محمود درويش اإلنسان، ورمز إلى خاصية مالزمة له وهي المشي، وأدت إلى 

 ن:تحقيق االنزياح الداللي؛ حيث تخللها زمنا

 المنافرة الداللية:األمواج تمشي.-

 ي.احتجاجا أو توديعا للشهيد الفلسطين المالءمة الداللية:األمواج تتحرك-

ه : وظف الشاعر محمود درويش رمز الصمت للتعبير عما يعتمل داخل نفسالرمز

من مشاعر الثورة على العدو، كما وظف رمز البرتقال للداللة على الوطن 

 البرتقال مرادفا للوطن.فلسطين؛ إذ يغدو 

 خاتمة:

هم أنزياح اال يُعد االنزياح من أهم المداخل لتحليل الواقعة الشعرية. وقد كانت أوجه

ياح النزَرْكح فني تأسست عليه شاعرية الشاعر محمود درويش؛ إذ وجدنا أْوُجهَ ا

الشعري في هذه القصيدة، وعملت كلها على إضفاء صفة االختالف على شعر 

 .رويشمحمود د
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تفكير ا الإن مفهوم النقل الديداكتيكي ثري، ويخّول إنجاز عدة مهام: فهو يتيح لن

صيل ر تحبشأن ممارساتنا المهنية وفهمها، ويسائل ممارسات األستاذ وجهوده لتيسي

ن أل على تدليالتالميذ مختلف التعلمات، ويخدم المهنية وتقريب المعرفة العالمة. وال

 المةيستهدف صيانة الخصوصيات العلمية للمعرفة الع، وال معرفة بدون ممارسات

 وتبسيطها.

تيكية يداكدوال يحتاج النقل الديداكتيكي عند تنزيله في الوحدات الصفية إلى جهود 

هو  كما فقط، وإنما يحتاج أيضا إلى الترتيب النسقي للموارد الواردة في المقرر

نة ستعاالغة. ومن الضروري االالشأن عندما نهّم بإجراء النقل الديداكتيكي للب

 بجهود الدرس البالغي الغربي في شأن نسقية البالغة العربية.   
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The didactic transposition of rhetoric: the concept of deviation 

as a model. 

By. Dr. Hassan Bouijellaben 

Professor, Cadi Ayyad University, Marrakesh, Morocco 

Abstract: The didactic transposition of rhetoric: the concept of 

deviation as a model.  

Didactic transposition is cognitive content that has been defined as 

knowledgethatissupposed to betaught, and thatreceives a set of 

adaptive transfersthatwillmakeit capable of beingtaught, and the 

problematic is: Whatis the methodthatallows the transition 

fromscientificknowledge to taughtknowledge? I followed the 

development of the didactic transposition process, then I 

presentedits objectives and stages. 

Yves Schifflerdistinguishedtwo successive phases: external and 

internaldidactic transposition. 

Afterthat, I dealtwith the systematization of traditional Arabrhetoric, 

the systematization requires the search for a system thatassimilates 

all the rhetorical figures and the creation of a net-work of concepts 

subject to a specifichierarchy. 

I provided a practice at the term of the deviation and subjectedit to 

the practice of didactic transposition. 

I paid attention to the didactic transposition of rhetoric, seeking a 

systematicdidactic conception of the concept of deviation. 

I have organized the rhetorical figures mentioned in the textbook in 

a systematicorder. As for the internaldidactic transposition, I 

analyzed the levels of poeticdeviation in a poem by Mahmoud 

Darwish to clarify the symmetricalorder of the deviation figures, 

and carry out the didactic transposition of the concept of the concept 

of the deviation. 
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Keywords: didactic transposition, rhetoric, deviation, 
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 جميناة أنجودة التعليم الثانوي في المدارس العربية اإلسالمية التشادية في مدين

 د.عبد الواحد الجابر محمد

 تشاد - أنجميناالمعهد العالي إلعداد المعلمين ب 

 آدمد.محمد عمر 

 تشاد – أنجميناكلية العلوم التربوية بجامعة 

 

 

رس هدفت الدراسة الحالية إلى معرفة جودة التعليم الثانوي في المدا ملخص:

التعليم  بمدينة أنجمينا والكشف عن الفروق في جودة اإلسالمية التشادية العربية

ً لعدد من المتغيرات:   المؤهلورة، الدائالثانوي في المدارس العربية اإلسالمية تبعا

ودة الج التعليمي، وسنوات الخبرة، وعدد الدورات التدريبية، والتعرف إلى أبعاد

لطالب اودة المتعلقة بالعملية التعليمية جودة المباني المدرسية وجودة المعلم، وج

جودة ة، ووجودة اإلدارة المدرسية وجودة أنماط التقويم، وجودة الوسائل التعليمي

 ن وجهةنا ماسية، في التعليم العربي اإلسالمي الثانوي بمدينة أنجميالمقررات الدر

وصف نظر المديرين والمشرفين التربويين. استخدم الباحثان المنهج الوصفي. ل

تبانة فقد طور الباحثان اس البحث هدافأولتحقيق  ،وتحليل مشكلة البحث وتفسير

ن منت وتكو ،صمة أنجمينالقياس جودة التعليم العربي اإلسالمي الثانوي في العا

يرين ( من المد80ويتألف مجتمع البحث الحالي من ) .( محاور7( بنداً في )80)

 ً ن س م، ومتجانوالمشرفين التربويين، وبما أن مجتمع البحث الحالي صغير نسبيا

 فإن هل التعليمي، والدورات التدريبيةحيث متغيرات الخبرة التعليمية، والمؤ

 الباحثين اختارا أسلوب الحصر الشامل.

 وتوصلت الدراسة إلى نتائج منها:

 نجمينانة أجودة التعليم الثانوي في المدارس العربية اإلسالمية التشادية في مدي-

 .تسود بدرجة مرتفعة



 دمآ عمر د.محمد محمد، رالجاب الواحد د.عبد   مدينة في التشادية اإلسالمية العربية سراالمد في الثانوي التعليم جودة
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 وجود فرروق اات دللرة إحصرائية فري مسرتوة جرودة التعلريم الثرانوي فري المردارس-

ً العربية اإلسالمية  ، 2ئرة، الردائرةلمتغيرر الردائرة )الردا التشادية فري مدينرة أنجميناتبعرا

لرردائرة  (، لصررالم متغيررر ا 10، الرردائرة8، الرردائرة 7، الرردائرة 5، الرردائرة 4الردائرة

 (. 5)الدائرة

 مسرتوة جرودة التعلريم الثرانوي فري المردارسفري وجود فرروق اات دللرة إحصرائية -

ي، يمري )جرامعالمؤهرل التعلتبعاً لمتغيرر العربية اإلسالمية التشادية في مدينة أنجمينا 

 فوق الجامعي( لصالم المؤهل التعليمي )فوق الجامعي(.

دينررة م ،المرردارس الثانويررة ، العربرري اإلسررالمي،التعلرريم ،جررودة الكلمااات المفتاحيااة:

 أنجمينا

 

 تحديد مشكلة البحث وأسئلته: -مقدمة 

ي إن الجودة بوصفها مطلباً لكل مؤسسة اات مصداقية فري مردخالتها ومخرجاتهرا هر

ركيرزة من نتائج التقدم العلمي والتكنولوجي الريي ميرز العصرر الحرالي، حترى باترت ال

األساسررية الترري يررنها عليهررا عمررل وأداس كررل المؤسسررات القتصررادية والصررناعية 

سسرها، ئها، وأة، ثم انتقل مفهوم الجودة إلى التربية والتعليم اليي وجد في مبادوالمالي

ترت كرل ومفهوماتها دفعة جديدة متجرددة لتجويرد العمرل التربروي والتعليمري، وبهريا با

مراحررل التعلرريم تؤكررد علررى مطلرري الجررودة فرري مرردخالتها ومخرجاتهررا وعملياتهرررا، 

ستيفاس امدة  لحالية في السؤال الرئيس: ماوانطالقا مما سبق تتحدد مشكلة الدراسة ا

نجمينرا أعناصر التعليم الثرانوي فري المردارس العربيرة اإلسرالمية التشرادية فري مدينرة 

ة التاليرر ويتفرررم مرن هرريا السرؤال الرررئيس األسريلة الفرعيررة ؟لمعرايير الجررودة التعليميرة

 التي يشكل جميعها إجابة على إشكالية البحث المطروحة.

ة في مدين دة التعليم الثانوي في المدارس العربية اإلسالمية التشاديةهل تسود جو -1

 أنجمينا بدرجة منخفضة.

( برررين اسرررتجابات 005هرررل توجرررد فرررروق اات دللرررة إحصرررائية عنرررد مسرررتوة ) -2

تعلرريم المررديرين والمشرررفين التربررويين المتعلقررة بمتغيررر الرردوائر لمررديري ومشرررفي ال

 العربي اإلسالمي الثانوي.

( برررين اسرررتجابات 005فرررروق اات دللرررة إحصرررائية عنرررد مسرررتوة )هرررل توجرررد  -3

في المررديرين والمشرررفين التربررويين تبعرراً لمتغيررر المؤهررل التعليمرري لمررديري ومشررر

 التعليم العربي اإلسالمي الثانوي بمدينة أنجمينا.
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( برررين اسرررتجابات 005هرررل توجرررد فرررروق اات دللرررة إحصرررائية عنرررد مسرررتوة ) -4

ري يرة لمرديويين المتعلقة تبعاً لمتغير سرنوات الخبررة المهنالمديرين والمشرفين الترب

 ومشرفي التعليم العربي اإلسالمي الثانوي بمدينة أنجمينا.

( برررين اسرررتجابات 005هرررل توجرررد فرررروق اات دللرررة إحصرررائية عنرررد مسرررتوة ) -5

هنيرة بيرة المالمديرين والمشرفين التربويين المتعلقة تبعاً لمتغير عردد الردورات التدري

 ي ومشرفي التعليم العربي اإلسالمي الثانوي.لمدير

 فروض البحث: 

 تسود جودة التعليم العربي اإلسالمي بدرجة منخفضة. -1

( فرري اسرتجابات المررديرين 005اات دللررة إحصرائية عنررد مسرتوة ) قتوجرد فررو -2

ي الثرانو والمشرفين المتعلقة ببعد جرودة اإلدارة المدرسرية للتعلريم العربري اإلسرالمي

 مينا.بمدينة أنج

( فرري اسرتجابات المررديرين 005توجرد فرروق اات دللررة إحصرائية عنررد مسرتوة ) -3

 والمشرفين التربويين المتعلقة ببعد جودة عناصر اإلشراف التربوي.

 ( برين اسرتجابة المرديرين005إحصرائية عنرد مسرتوة) توجد فرروق اات دللرة ل -4

عربرري فرري التعلرريم الوالمشرررفين التربررويين المتعلقررة بفقرررات جررودة أسرراليي الترردريس 

 اإلسالمي الثانوي بمدينة أنجمينا.

ن ( برين اسرتجابات المرديري005توجد فروق اات دللة إحصائية عند مستوة) ل -5

 والمشرفين التربويين المتعلقة ببعد أنماط التقويم.

ن ( برين اسرتجابات المرديري005توجد فروق اات دللة إحصائية عند مستوة) ل -6

سرالمية حول جودة المناهج التعليمية فري المردارس العربيرة اإلوالمشرفين التربويين 

 الثانوية من وجهة نظر المديرين والمشرفين التربويين

 ( برين أراس المرديرين والمشررفين005توجد فروق دالرة إحصرائية عنرد مسرتوة ) -7

 التربويين المتعلقة بالوسائل التعليمية.

برررين آراس المرررديرين ( 005توجرررد فرررروق اات دللرررة إحصرررائية عنرررد مسرررتوة) -8

المي والمشرفين التربويين حول جودة المقررات الدراسرية فري التعلريم العربري اإلسر

 الثانوي بمدينة أنجمينا.

( بررين آراس المررديرين 005توجررد فررروق اات دللررة إحصررائية عنررد مسررتوة ) ل -9

 والمشرفين التربويين المتعلقة بجودة الطالب.
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( بررين آراس المررديرين 005مسررتوة )توجررد فررروق اات دللررة إحصررائية عنررد  -10

 والمشررررفين التربرررويين حرررول جرررودة المبررراني الدراسرررية للتعلررريم العربررري اإلسرررالمي

 الثانوي.

( تعررررررزي لمتغيرررررر النرررررروم 005توجرررررد فرررررروق اات دللررررررة إحصرررررائية ) ل -11

 )اكورا/إناث(.

( تعررزي لمتغيرر الخبرررة 005توجرد فرروق اات دللررة إحصرائية عنررد مسرتوة) -12

 والمشرفين التربويين . المهنية للمديرين

-( بررين اسررتجابات عينررة البحررث005توجرد فررروق إحصررائية عنررد مسرتوة ) ل -13

متغيرر على أبعاد مقياس جودة التعلريم الثرانوي العربري اإلسرالمي تعرزي ل -المديرين

 تخصص.

 يهدف هيا البحث إلى تحقيق األهداف التالية: أهداف البحث:

لعربيرة تعلريم العربري الثرانوي فري المردارس االتعرف إلرى جرودة اإلدارة المدرسرية لل-

 اإلسالمية بمدينة أنجمينا من وجهة نظر المديرين والمشرفين التربويين

 بمدينرة التعرف إلى جودة نظام اإلشراف التربوي للتعليم العربي اإلسالمي الثرانوي-

 والمعلمين. أنجمينا من وجهة نظر المديرين والمشرفين التربويين

لعربري ع جرودة أسراليي واسرتراتيجيات التعلريم  فري التعلريم الثرانوي االكشف عن واق-

 اإلسالمي بمدينة أنجمينا.

 بمدينرة التعرف إلى جرودة الرسرائل التعليميرة فري التعلريم الثرانوي العربري اإلسرالمي-

 أنجمينا من وجهة المديرين والمشرفين التربويين

مينرا ينة أنجي اإلسالمي الثانوي بمدالتعرف إلى جودة أنماط التقويم في التعليم العرب-

 من وجهة المديرين والمشرفين التربويين

لثرانوي معرفة مدة توافر عناصر  الجرودة المتعلقرة بالمنهرال الدراسري فري التعلريم ا-

 نالعربي اإلسالمي بمدينة أنجمينا من وجهة نظرالمديرين والمشرفين التربويي

بمدينرة  التعليم العربري اإلسرالمي الثرانويالتعرف إلى جودة المقررات الدراسية في -

 أنجمينا من وجهة نظر المديرين والمشرفين التربويين.

ن معرفررة مرردة جررودة المعررايير المتصررلة بررالطالب فرري التعلرريم العربرري اإلسررالمي مرر-

 وجهة نظر المديرين والمشرفين التربويين

يم التربررويين للتعلررجررودة المبرراني المدرسررية مررن وجهررة نظررر المررديرين والمشرررفين -

 العربي اإلسالمي الثانوي.
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( فرري اسررتجابات المررديرين 005مرردة معرفررة مررا إاا كانررت هنالررا فررروق إحصررائية)-

 والمشرفين التربويين نعزي لمتغير النوم)اكرا/ أنثى(

( تعررزة لمتغيررر الخبرررة المهنيررة 005الكشررف عررن الفررروق عنررد مسررتوة الدللررة )-

 التربويينللمديرين والمشرفين 

( تعرزة لمتغيرر التخصرص العلمري 005معرفة ما إاا كانت هنالا فروق إحصرائية)-

 .للمديرين والمشرفين التربويين

 أهمية البحث:

يمكررن أن يسررهم هرريا البحررث فرري الكشررف عررن واقررع الجررودة التعليميررة فرري المرردارس 

خبررراس وفين الثانويررة العربيررة اإلسررالمية فرري مدينررة أنجمينررا، ويفيررد المررديرين والمشررر

ارس المناهج في مجرال التعلريم العربري اإلسرالمي الثرانوي فري تشراد عمومراً وفري مرد

 مدينررة أنجمينرررا العربيررة اإلسرررالمية الثانويررة خاصرررة، فرري تطررروير وتحسررين وتجويرررد

 مدخالت وعمليات ومخرجات التعليم العربي اإلسالمي التشادي.

 حدود البحث:

 م2020 - 2019ل العام الدراسي:  يجري هيا البحث خال الحدود الزمانية:

دينرة العربيرة اإلسرالمية التشراديةي فري م الحدود البشرية: مديري ومشررفي المردارس

 أنجمينا.

الحرردود الموعررروعية: حررددت فررريي )جررودة التعلررريم الثررانوي فررري المرردارس العربيرررة 

 أنجمينا(. اإلسالمية التشادية في مدينة

 الحدود المكانية: مدينة أنجمينا العاصمة التشادية. 

جودة  الحدود المنهجية: يلتزم الباحثان المنهج الوصفي لوصف وتحليل وتفسير واقع

 .التعليم الثانوي بالمدارس العربية اإلسالمية في مدينة أنجمينا

 مفاهيم الدراسة :

 جودة التعليم الثانوي:

 جيرد شريس أي جود الفعل من اللغوية الناحية من دةالجو تعريف يمكننا و الجودة لغة:

 أي تجويرداً، جرود  و أحسرن  أي الشريس منهرا أجراد و برالهمزة، جيائد و جياد الجمع و

 الكلمرة أصرل يعتبرر (456م:2017ممكرن )محمرد، وجر  أحسرن و أكمرل علرى قدمر 

: اشرتقاقات  العطاس، ومن وكثرة بالشيس التسامم  على يدل أصل وهو) جود الشتقاقي
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 فجاد، الشيس وأجدت اً، جيد صار/ أي وَجودة ُجودة الشيس وجاد الرديس عد: الجيد

 (.23: 2009مثل )رشاد محمود بدر  والتجويد

يد مرن اصطالحا: هي )درجة استيفاس المتطلبرات التري يتوقعهرا العميرل المسرتف الجودة

متميرزة الخدمة،  ونقصد بالجودة مجموعة المبادئ والسياسرات والهياكرل التنظيميرة ال

دمات باسرتخدام كافرة المروارد الماديرة والبشررية المتاحرة بغرر  تحسرين األداس والخرر

عررا تطررابق األداس والخرردمات المقدمررة مالمقدمررة وتحقيررق أعلررى معيررار لرر داس ومرردة 

 (.15: 2012)معايير مؤسسات التعليم الجامعيلمعايير المستهدفة 

ويعرررف محمررود سررالم الجررودة التعليميررة بقولرر  هرريي عمليررة تطبيررق مجموعررة مررن 

مررري المعرررايير والمواصرررفات التعليميرررة والتربويرررة لرفرررع مسرررتوة جرررودة المنرررتج التعلي

عليميرة في المؤسسة التعليميرة، وفري جوانري العمليرة الت بواسطة كل فرد من العاملين

 .(8: 2014والتربوية في المؤسسة كلها.)محمود سالم الطالم

 : عرف  كل يمن سيد سجاد حسيني وسيد على أشررفي هروالتعليم العربي اإلسالمي

رة الا:)بأن  الا اللون مرن ألروان التعلريم الريي يعنري بصرقل أحاسريس الطالري بصرو

روم فرموقف  من الحياة وأفعال  وقررارت  والمنهج اليي يتبعر  فري شرتى  يصبم معها

سرين حالمعرفة خاععة لقيم اإلسالم الروحية والخلقيرة المتعمقرة فري وجدانر  )سرجاد 

 (.17: 1983وسيد أشرف

برة دم للطليعرف  الباحثران بأنر : مجمروم يالبررامج الدراسرية التري تقر التعليم الثانوي:

مية التعلي لة الثانوية من التعليم العربي اإلسالمي، وهي المرحلةوالطالبات في المرح

ات الترري تلرري المرحلررة اإلعداديررة، ووالبررا يكررون عرردد السررنوات الدراسررية ثررالث سررنو

 تماشياً مع السلم التعليمي في النظام التعليمي التشادي.

ة التري تردرس المدارس العربية اإلسالمية الثانوية بأنهرا: المؤسسرات التعليميرة الثانوير

المواد الدراسية باللغة العربية، وهى المدارس التي يعول عليها مسلمو فري تشراد فري 

تربية أبنائهم تربية إسالمية في العقيدة والعبرادة والسرلوو والقريم والتجاهرات النافعرة 

 للدارسين والمجتمع(.

ي هرررري العاصررررمة السياسررررية واإلداريررررة لجمهوريررررة تشرررراد.)إبراهيم داورررر أنجمينااااا:

 (37: 2014مايدة،
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

 فري صرعوبة يجردالباحثون  مرا وكثيرراً  للجودة معان متنوعة ومتعرددة مفهوم الجودة:

 .سبيةن بصفة أو مطلقة بصفة استخدامها إلى إمكانية هيا ،ويرجع بدقة المعنى تحديد

 زساً ج أو طبيعة الشيس والتي تعني Quails من  مشتقة لتيني أصلها كلمة والجودة

 (.3: 2014واإلتقان)ربيع المسعود، الدقة تعني كانت وقديما .طبيعت  من

ف أنهرا  علرى ي الجرودة (Armand Feigenbaum)فيغانبراوم، أرمانرد وقرد عرر 

 والت صرنيع والهندسرة الت سرويق نشراطات خصرائص دمرج جرراس للمنرتج الكلري النراتج

يانة برون وروبرات حاجرات تلبيرة مرن تمك رن والتري والص  : 2014)صرليحة رقراد،  .الز 

 ومررن منظررور العمليررة التعليميررة فررالجودة تعنرري: الوصررول الررى مسررتوة األداس( 11

 (.73: 1999الجيد)النجار فريد راوي، 

 total qualityمفهوم إدارة الجودة الشاملة:

لتي اسرتحوات االمفاهيم الفكرية والفلسفية الرائدة  تعد إدارة النوعية الشاملة من أكثر

ين علررى الهتمررام الواسررع مررن قبررل الختصاصررين والبرراحثين واإلداريررين واألكرراديمي

الريين يعنررون بشرركل خررار بتطرروير وتحسررين األداس اإلنترراجي والخرردمي فرري مختلررف 

 (.72-71: 2000المنظمات اإلنسانية)حضير كاظم حمود، 

لترري ظهرررت نتيجررة مررن المفرراهيم الحديثررة ا Total Qualityوتعررد الجررودة الشرراملة

 مريكيررةللمنافسررة العالميررة الشررديدة بررين المؤسسررات اإلنتاجيررة اليابانيررة مررن جهررة واأل

( Edward Demingُ  )واألوروبية من جهة أخرة ، والا علي يد العالم ديمرنج 

والررريي لقررري برررأبي الجرررودة الشررراملة، ونظررررا للنجررراو الررريي حققررر  هررريا المفهررروم فررري 

 ة ، ظهررة والتجارية والتكنولوجية في الردول المتقدمرالتنظيمات القتصادية الصناعي

لعررام  اهتمررام المؤسسررات التربويررة بتطبيررق مررنهج الجررودة الشرراملة فرري مجررال التعلرريم ا

 .(5: 2004للحصول علي نوعية أفضل من التعليم)جميل نشوان، 

 :اآلتية النقاط استخالر يمكن الشاملة، الجودة إلدارة السابقة التعريفات من

 قردرة زيرادة إلرى وتسرعى العمرل، ألداس طريقرة أو مردخل هري الشراملة الجرودة-

 المستمر التحسين خالل خصائص إدارة الجودة الشاملة من المنافسة على المنظمات

 .عملها وبييات عليها، القائمين واألشخار والعمليات، والخدمات، البضائع، لجودة
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 وفري المؤسسرة عمل أسلوب في جيرية تغييرات إحداث على تعمل الشاملة الجودة-

 بالشركل العمرل مراحرل جميرع فري شراملة تحسرينات إجرراس بهردف وأهردافها، فلسفتها

رب و )عمراد أبرو الر.العمرالس روبرات مرع والمتفقة المحددة المواصفات مع يتفق اليي

 .(2: 2017آخرون، 

 فوائد الجودة الشاملة في مجال التعليم:

النرررواحي الجسرررمية والعقليرررة والجتماعيرررة والنفسرررية رفرررع مسرررتوة الطرررالب فررري -

 والروحية(

السررتجابة )لشرركاوة ومشرركالت الطررالب وأوليرراس أمررورهم واإلقررالل منهررا ووعررع -

 الحلول المناسبة لها(

ة لنسرانيإقامة مناخ تعليمي سليم يقوم على أساس من التفراهم والتعراون والعالقرات ا-

  (. 3: 2019لجميع العاملين في المدرسة.)صالحة عيسان  السليمة

 المتجرددة وبناس على الفلسفةالجودة التعليمية الشاملة: المبادئ التي تقوم عليهامن 

س للجودة الشاملة والتي كران مرن تطبيقاتهرا أن طبقرت فري مجرال التعلريم وعرع مؤسر

ئ التاليررة إدوارد)مبرريم( المبراد ولايم «William edward deeming"الجرودة

 ئ هي:التي يسترشد بها كل مدير أو مسؤول عن هيية إنتاجية أو خدمية وهي  المباد

مردير فأن يضع المردير هردفاً ثابتراً يعمرل علرى نشرر  كافرة عناصرر إدارتر  البشررية، -

علرررى سررربيل المثرررال ل الحصرررر إن هرررو أراد أن تكرررون مررردخالت  المدرسرررة الثانويرررة

بررالجودة التعليميررة الشرراملة لبررد لرر  مررن وعررع وعمليررات ومخرجررات مدرسررت  تتسررم 

ت أهداف عامة وفي عوس أهداف التعلريم الثرانوي، تكرون هري  األهرداف مرن اجتهرادا

تطلرري يواقتراحررات المشرراركين معرر  فرري العمليررة التعليميررة بالمدرسررة الثانويررة. وهرريا 

د فكار فرأتغيير النمط األحادي القديم في التفكير اإلداري المدرسي اليي يعتمد على 

ميرة واحد، وعلى مبادرات  الفرديرة فري ظرل ويراب وتغييري العناصرر الفاعلرة فري العل

الررب  اإلدارية المدرسية من المعلمين، والمشرفين، والطالب وأوليراس أمرور. )عمراد

 (.2: 2017وآخرون 

ا إن وير أن  يشترط أن تكون هي  األهداف طويلرة المردة، ولهرا صرلة بالمسرتقبل، إ-

لرا ل درسة هو شامل من أجل تهيية الناشرية إلرى حيراة المسرتقبل الواعرد، واعمل الم

يترررأتى مرررالم تكرررن هررري  األهرررداف مفهومرررة مرررن الفررراعلين فررري المدرسرررة. )صرررالحة 

 (.5:  2019عيسان
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ا سررة، وهرريتقرروم الفلسررفة اإلداريررة التقليديررة علررى روو المناف :تعلررم الفلسررفة الجديرردة-

 لتعراونيابعكس الفلسفة الجديدة للجودة اإلدارية التي تقوم على روو الفريق والعمرل 

 اليي يقوم على معرفة احتياجات العاملين، وما السبيل المثالي لتحقيقها

 ة.األهداف المرجودعم وتأييد اإلدارة العليا لنظام الجودة الشاملة لتحقيق -

تنميررة المررروارد البشرررية: كرررالمعلمين وتطرروير وتحرررديث المنرراهج واسرررتخدام طررررق -

ورة تدريس حديثة تتالسم مع متغيرات العصرر الحرديث وتبنري أسراليي التقرويم المتطر

 وتحديث الهياكل التنظيمية إلحداث التجديد التربوي المطلوب.

عليم ين برالتلفعالة لجميع العراملين المشراركمشاركة العاملين: التأكيد على المشاركة ا-

وي من القاعدة إلى القمة بدون تفرقة كل حسي موقعر  وبرنفس األهميرة لتحسرين مسرت

 :(422: 2000األداس)أحمد إسماعيل حجي

 الدراسات السابقة:

ف علرى جرودة التعلريم بمختلرف مراحلر  بغيرة الوقروباهتم كثير من العلمراس والبراحثين 

 ت:ومن  هي  الدراسا .مخرجات  مدخالت  وعمليات  و يم وتحسينواقع جودة التعل

سررعت هرري  الدراسررة إلررى تحقرري األهررداف م( 2017دراسااة فاطمااة موساال الخالاادي 

 :التالية

 ربيةالع اللغة موعوعات لشرو المناسبة التكنولوجية المستحدثات أهم إلى التعرف-

 في

 .الثانوية المرحلة

 .العربية اللغة معلمي مع تتفق التي الشاملة الجودة بمعايير قائمة وعع-

 توظيرف فري الثانويرة المرحلرة فري العربيرة اللغرة معلمري اخرتالف مسرتوة تحديرد-

ً  الشاملة الجودة معايير عوس في المستحدثات التكنولوجية  اكر) :الجنس لمتغير وفقا

 .أنث –

 الوصرفي المرنهج الباحثرة اسرتخدمت الدراسرة أهداف تحقيق أجل من :الدراسة منهج

 شكلةم أو ظاهرة لوصف المنظم العلمي والتفسير التحليل أشكال أحد وهو التحليلي،

ً  وتصويرها محددة،  أو الظراهرة عرن مقننرة ومعلومرات بيانرات جمع طريق عن كميا

 .الدقيقة للدراسات وإخضاعها وتحليلها وتصنيفها المشكلة،

 يفر العربيرة اللغرة معلمري جميرع من الدراسة مجتمع تكون :الدراسة مجتمع وأدوات

ً  (641) عرددهم والبرال  ورزة محافظرات فري الثانويرة المرحلرة  مللعرا ومعلمرة معلمرا

 .م2012-2011 الدراسي
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 معلرم (300 ) مرن الدراسرة عينرة وتكونرت أمرا أداة جمرع البيانرات فكانرت السرتبانة

 للعرام ورزة محافظرات الثانويرة فري المرحلرة فري العربيرة اللغرة معلمري مرن ومعلمرة

 حصرلأهرم النترائج:  عشروائياً. العينرة اختيرار ترم قرد و( 2012-2011 ) الدراسري

 المرتبرة التعليميرةعلى  العمليرة فري (اإلنترنرت) العنكبوتيرة للشربكة المعلمين استخدام

 – المسجل) الصوت ألجهزة استخدامهم يلي  ،(% 65.8 ) قدر  نسبي بوزن األولى

3،(mp فري المتحركرة التعليميرة ل قرالم المعلمرين اسرتخدام وينردر .ثرم الحاسروب 

 ) قردر  نسربي بوزن األول المحور في عشرة الثامنة المرتبة احتلت حيث التدريس،

 (DVD) جهازي استخدام ،أما (% 36.2

إلررى تحقيررق األهررداف  سررعت هري  الدراسررة م(2014  :دراساة محمااود سااالم ا طااال 

 عمليررة فرريالشرراملة فري مجررال التعلرريم وتطبيقاتهرا الالتاليرة:التعرف إلررى مفهروم الجررودة 

سرتوة الميدان التربوي.والتعرف إلرى دوافرع الجرودة فري التعلريم األساسري ومقارنرة م

س س أوليراالجودة مع المعايير المتعارف عليها في مجرال الجرودة التعليمية.ومعرفرة آرا

 تربويرةي العمليرة الاألمور والمديرين والمعلمين حول العوامل التي يمكن أن ترؤثر فر

 ً  علررى فرري المدرسررة البتدائيررة. وحصررر العوامررل الترري يمكررن أن تررؤثر سررلباً أو إيجابررا

 العملية التعليمية في محافظة القنيطرة.

لجرودة االمنهج وأدوات البحث: اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلري لتحليرل واقرع 

ألدوات االبحث فقد اعتمد الباحرث التعليمية في مدارس محافظة القنيطرة. أما أدوات 

يي رو والرساسري )المقترالتالية: األداة األولى: وهي عبارة عن معيار جودة التعليم األ

(األداة الثانيرررة وهررري عبرررارة عرررن مجموعرررات مرررن iso-qoo1معيررراراسرررتمد مرررن ال

اسرررتبانة وجهرررت إلرررى المررروجهين  اسرررتبيانات البحرررث وزعرررت علرررى الفيرررات التاليرررة:

دارس مرمرحلة التعليم اإلسالمي البتدائي.استبانة موجهرة لمرديري المختصين لمواد 

فظرررة اسرررتبانة موجهررة لمعلمررري مرردارس التعلرريم البتررردائي فرري محا التعلرريم البترردائي

مشررفين القنيطرة.استتابة موجهة للمسؤولين عرن األبنيرة المدرسية.اسرتبانة موجهرة لل

 مررع عينررة مررن أوليرراس أمررورالتربررويين، كمررا قررام الباحررث بررإجراس مقررابالت شخصررية 

 التالميي.

 وقد توصل الباحث إلى أهم النتائج التالية:

أثيرهررا المنرراهج التعليميررة مسررتوفية للمعررايير المفترعررة لجررودة التعلرريم األساسرري وت-

 يعتبر ايجابياً في التعليم األساسي.

ر ييمسرررتوفية لمعرررا-بحسررري نترررائج التحليرررل اإلحصرررائي -اإلدارة التعليميرررة ل تعتبرررر-

 الجودة التعليمية في اإلدارة المدرسية البتدائية.
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د أداس المعلمررين متسررق مررع معررايير الجررودة المتصررلة بمجررال المعلررم، ويررر أن وجررو-

 سلبي سلبي. بعا المعلمين اليين يعملون بالساعات ل  أثر

 علرى الضروس تسرليط يلري: مرا إلرى الدراسرة هدفت هري  م(2012  :قادة دراسة يزيد

 التعرفو .التعليمية المؤسسات في تطبيق  إمكانية وعلى الشاملة الجودة إدارة مفهوم

 .التعليمية المؤسسات في الشاملة الجودة إدارة تطبيق أهداف إلى

 صرحة إثبرات أجرل ومرن المطروحرة اإلشركالية على منهج وأدوات الدراسة: لإلجابة

 طبيعةو يتالسم اليي التحليلي الوصفي المنهج على العتماد تم عدمها أو الفرعيات

 واألجنبيرة العربيرة باللغرة العلميرة المؤلفرات علرى بالعتمراد والرا الموعروم

 عالقرة لهرا التري النترنرت مواقرع إلرى باإلعرافة والبحروث المتخصصرة والدراسرات

 ةمد لمعرفة سعيدة ولية متوسطات على تطبيقية دراسة إجراس تم بالموعوم، كما

 ثالثرة توزيرع خالل من الشاملة الجودة إلدارة الجزائرية التعليمية المؤسسات تطبيق

 استبيانات.

 فري سرعيدة وليرة متوسطات جميع من الدراسة مجتمع يتكون مجتمع وعينة البحث:

 دوائرر عبرر موزعرة متوسرطة 51، والبرال  عرددها 2011-2010الدراسري  الموسرم

 :يلي كما الولية

 من % 52.94 قدرها بنسبة أي متوسطة 27 عددها عينة على الدراسة هي  أجريت

 .الطبقية العشوائية بالطريقة اختيرت وقد الدراسة مجتمع

 طاتالمتوسر مسرتوة علرى إليها التي توصل النتائج خالل من اتضم لقد أهم النتائج:

 لشاملةا الجودة إدارة تطبق التعليمية المؤسسات بأن يرون المدرين أن الدراسة محل

 مبرادئب يلتزمران و برالجودة، يتصفان كالهما األستاا و المدرسية اإلدارة بأن الا و

 الرا عكرس إلرى اهبروا فقرد التالميي و األساتية أما .معاييرها و الشاملة الجودة إدارة

 ألمررا تعلرق سروس الشراملة الجودة إدارة تطبق ل التعليمية المؤسسات بأن يرون فهم

 يلاكر و التسريير فري الحديثرة والطررق األسراليي إلرى تفتقرر التري المدرسرية براإلدارة

 ل أيضرا هو التلميي أن كما ومعاييرها، الشاملة الجودة إدارة بمبادئ ل يلتزم األستاا

 عمر يرتالسم فرال فهرو الدراسري أمرا المرنهج، الجرودة معرايير و مواصرفات فير  تتروفر

 لتعليميرةا المؤسسرات فري التعليمري المناخ أن جاني إلى ة،الشامل الجودة إدارة مفاهيم

 . الشاملة الجودة إدارة منهج تطبيق و لتقبل مهيأ وير
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ى التعرف إلر:يلي ما إلى هي  الدراسة هدفت م( 2007دف   أبو خليل دراسة محمود

 التصرور فري التعلريم التعررف إلرى مفهروم جرودةو.اإلسرالم فري التعلريم جرودة مفهروم

 .اإلسالمي

 اتبرع الباحرث أسرلوب تحليرل المضرمون بوصرف  أحرد أسراليي المرنهج :الدراسرة مرنهج

الوصررفي، بررأن حرردد مضررامين بعررا اآليررات القرآنيررة الكريمررة واألحاديررث النبويررة 

لدراسرة ترم تصرنيفها بنراس علرى أسريلة ا الشريفة وآراس بعا علماس التربية اإلسرالمية

 وأبعادها.

لتأكيررد اة اإلسرالمية لهررا السربق فرري أهرم النتررائج: وقرد توصررلت الدراسرة إلررى أن التربيرر

اد، علررى جررودة التربيررة والتعلرريم والررا تحررت أسررماس مثررل )اإلحسرران والتفرراق، والسررد

ترري باعتبارهررا مفرراهيم تتطلرري جررودة العمررل، وكشررفت الدراسررة العديررد مررن الحرروافز ال

 شرعها اإلسالم لحفز العمل، وجعل  أكثر جودة وإتقانا وإخالصا.

 :اآلتيرة األهرداف تحقيرق إلرى الدراسرة سرعت (م2007ير:  خضا محماد دراسة عناية

 التعلريمو التربية مديريات في الشاملة الجودة إدارة وتطبيق معرفة واقع إلى التعرف

 .فيها العاملين نظر وج  الفلسطينية من

 يالروظيف العلمري، والمسرمى والمؤهل والخبرة، الجنس، متغيرات أثر إلى والتعرف

 .المديريات في العامليناستجابات  في

 ي هر طبيعة ألن  يتناسي مع والا الوصفي المنهج الباحثة استخدمت :الدراسة منهج

 .وأهدافها الدراسة

 فري والتعلريم التربية مديري جميع من الدراسة مجتمع تكون ة:مجتمع وعينة الدراس

 فري التربرويين والمشررفين األقسرام ورؤسراس الفلسرطينية والتعلريم التربيرة مرديريات

 -العرام مرن الثراني الدراسري .م 2007 الفصرل خرالل الغربيرة الضرفة محافظرات

 (13) الدراسرة مجتمرع افرراد عدد بل  وقد مديرية لكل إحصائية آلخر 20062007

 (340) قسرم رئريس (182)و وتعلريم تربيرة مردير نائري (26)و  وتعلريم تربيرة مردير

 ً  الغربية أجريرت الضفة محافظات في والتعليم التربية مديريات شملت مشرفاً تربويا

 كامال الدراسة مجتمع على الستبانة وزعت حيث(451) عددها عينة على الدراسة

 لمناسربتها قصدية، عينة بمثابة العينة تصبم الستبانات جميع استرجام لعدم ونظًرا

 ومرديريات العرالي والتعلريم التربيرة وزارة بمسراعدة الرا وترم الدراسرة، هري  لمثرل
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 الررام لحرم، بيرت أريحرا، الخليرل، جنروب الخليرل، محافظرات فري والتعلريم التربيرة

 قباطيرة، طوبراس، قلقيليرة، طرولكرم، نرابلس، وسرلفيت، هللا، رام القردس، وعرواحي

 عردد أن وتبرين اسرتبانة 465 منهرا واسرتعيد اسرتبانة 561 توزيرع ترم ولقرد جنرين

 451 اإلحصائي للتحليل الصالحة استبانات

 فري الشراملة الجرودة إدارة معرفرة درجرة إن :إلرى نترائج منهرا الدراسرة وتوصرلت

 لجميع الكلية الدرجة بلغت حيث متوسطة كانت الفلسطينية والتعليم التربية مديريات

 مرديريات فري الشراملة الجرودة إدارة تطبيرق درجرة إنو 60.4 % الدراسرة مجرالت

 جالتم لجميع الكلية الدرجة بلغت حيث متوسطة، كانت الفلسطينية والتعليم التربية

 ..65 % الدراسة

 يف الشاملة الجودة تطبيق إدارة واقع إلى التعرفم( 2007مزوجي:   دراسة أحالم

 سرةالمؤس فري الشراملة الجرودة إدارة تطبيرق فري الفرروق معرفرةو التعليمية المؤسسة

 والخبرة. الجنس لمتغير تبعا التعليمة

 .الوصفي المنهج هو الدراسة لهي  المالئم والمنهج: الدراسة منهج

ربيرة الغ المنطقرة بوصربيعات محمرد ثانويرة اختيرار أسراتية ترم :الدراسة مجتمع وعينة

 :الدراسررة أداة وأسررتااة أسررتااا 40 مررن العينررة هرري  تتكررون حيررث بسرركرة،

  .الدراسة لهي  مناسبة الستبانة.باعتبارها أداة

 فري الشراملة الجرودة إدارة مرنهج تطبيرق إن منهرا: وتوصرلت الدراسرة إلرى نترائج

 بحيرث داخلهرا شريس كرل تمرس تغيرات إيجابيرة إحداث إلى التعليمة تؤدي المؤسسات

 والتفرروق البقرراس تضررمن وفعالررة، وبالتررالي تحقيررق أهرردافها بكفرراسة مررن تمكنهررا

 والستمرارية.

تيم لهمرا االسابقة التي استفاد الباحثان من الدراسات  تعقيب علل الدراسات السابقة:

 الطالم عليها والوقوف على نتائجها ما يلي:

فت تطوير أهداف البحث بما يتماشى مع  موعروم هري  الدراسرة  الحاليرة  التري هرد-

ي شرادية فرإلى تحليل وتفسير جودة العليم الثانوي في المردارس العربيرة اإلسرالمية الت

 مدينة أنجمينا

 البحث في صيغتها المبدئية والنهائية. ساعدت في صياوة وتعديل فرو -
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طلرع إعادة تعرديل أسريلة البحرث فري عروس نترائج كثيرر مرن الدراسرات السرابقة التري ا-

 عليها الباحثان.

اس اإلفررادة مررن اإلجررراسات المنهجيررة الترري اتبعتهررا هرري  الدراسررات وخصوصررا فرري بنرر-

 استبانة البحث.

 الدراسات. الستفادة من إجراسات التحليل الحصائي لهي -

 ت.اإلفادة من التوصيات والمقترحات والنتائج التي توصلت إليها هي  الدراسا-

 إجراءات البحث الميداني:

لجمرع  استخدم الباحثان المنهج الوصفي. ألن  المنهج المناسيمنهج وأدوات البحث: 

 أكبر قدر من المعلومات والبيانات اات الصلة بموعوم الدراسة.

بمرا و(مرديراً ومشررفاً تربويراً 80ويتألف مجتمرع البحرث الحرالي مرن)  :مجتمع البحث

ميرة أن مجتمع البحث الحالي صغير نسبيا ومتجانس من حيث متغيرات الخبررة التعلي

ز والمؤهررل التعليمرري، والعمررر فررإن الباحثرران اختررارا أسررلوب الحصررر الشررامل لنجررا

 الدراسة الحالية.

 لدوائر العشرة والنوم، والمجموم.مجتمع الدراسة األصلي حسي متغير ا( يوعم توزيع أفراد 1جدول رقم )

 الدائرة األولى
 السابعة الخامسة الرابعة الدائرة الثانية

ثانوية المركز اإلسالمي للقوني  ثانوية السلطان كاسر
 دريد مي

ثانوية المعهد العلمي  ثانوية الشعبية العربية
 اإلسالمي

 ثانوية النصر

 ثانوية البيان للتربية والتعليم ثانوية البيان العربية ثانوية ابن الهيثم ثانوية الجيل الصاعد اليمان العربيةثانوية 

 ثانوية مؤسسة التوفيق العربية ثانوية ابن مالا  ثانوية مسجد النور مجمع الدراسة التعليمي

 ثانوية التضامن العربية ثانوية النهضة  ثانوية الملا فيصل ثانوية قينيبور التعليمي

 ثانوية القادسية ثانوية الحكمة العربية  ثانوية قجي العربية 

  ثانوية التقدم العربية  ثانوية الصداقة السودانية التشادية 

  ثانوية السالم  ثانوية المركز الكويتي 

  معهد طيبة لتأهيل الحفاظ ثانوية القراسات  التابعة لجامع  



 دمآ عمر د.محمد محمد، رالجاب الواحد د.عبد   مدينة في التشادية اإلسالمية العربية سراالمد في الثانوي التعليم جودة

 

77 

 رلينب-لمانياأ يالعرب مقراطييالد المركز            سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

 الملا فيصل

 الدائرة العاشرة الدائرة الثامنة

 ثانوية وارا العربية
مركز ابن رشد  ثانوية زيت بن ثابت

 التعليمي
  ثانوية النهضة النمواية

 ثانوية المجاد التعليمية
مجمع ابن سيرين للتعليم  ثانوية الجيال العربية ثانوية نور اليمان التعليمية

 الثنائي
 

   ثانوية النجاو العربية ثانوية أم القرة ثانوية معهد السالم الزهري

    أكاديمية الفتوحات المزدوجة ثانوية النهضة النمواية

 ( يوعم التوزيع التكراري لمتغير الدائرة2جدول رقم )

 التكرار النسبي التكرار الدائرة

 15.0% 12 1 الدائرة

 %22.5 18 2  الدائر

 7.5% 6 4 الدائرة

 %17.5 14 5 الدائرة

 %11.3 9 7 الدائرة

 %20.0 16 8 الدائرة

 %6.3 5 10 الدائرة

 %100.0 80 المجموم

ةً (  على النسب2( أن متغير الدائرة حصلت الدائرة )2يتضم من الجدول رقم )

( 8لدائرة )%(، يليها في المرتبة الثانية ا22.5األعلى من بين باقي النسي بنسبة )

تبة %(، والمر17.5( بنسبة )5الثالثة الدائرة )%(، وفي المرتبة 20.0بنسبة )

ة ( بنسب7%(، المرتبة الخامسة الدائرة )15.0( بنسبة )1الرابعة الدائرة )

رتبة %(، في حين كانت الم7.5بنسبة ) (4) %(، المرتبة السادسة الدائرة11.3)

 %(.6.3( بنسبة )10الدنيا من نصيي الدائرة )
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 تكراري لمتغير المؤهل التعليمي( يوعم التوزيع ال3جدول رقم )

 التكرار النسبي التكرار المؤهل التعليمي

 %72.5 58 جامعي

 %27.5 22 فوق الجامعي

 100.0% 80 المجموم

ي( ويتضم من الجدول أن متغير المؤهل التعليمي، حصل  المؤهل التعليمري: )جرامع

تبرة %(، فري حرين كانرت  المر72.5على النسبةً األعلى من بين باقي النسري بنسربة )

 %(.27.5: )فوق الجامعي( بنسبة)المؤهل التعليميالدنيا من نصيي 

 ( يوعم التوزيع التكراري لمتغير سنوات الخبرة4جدول رقم )  

 التكرار النسبي التكرار سنوات الخبرة

 30.0% 24 سنوات1 - 5من

 70.0% 56 سنوات6 - 10من

 100.0% 80 المجموم

 10الجدول السابق أن متغير سنوات الخبرة حصلت سنوات الخبرة :)منيتضم من 

%(، فرري حررين 70.0النسرربةً األعلررى مررن بررين برراقي النسرري بنسرربة ) علىسررنوات(6 -

 %(.30.0سنوات( بنسبة )5- 1بلغت المرتبة الدنيا سنوات الخبرة: )من

 ( يوعم التوزيع التكراري لمتغير عدد الدورات التدريبية5جدول رقم )

 التكرار النسبي التكرار عدد الدورات التدريبية

 %30.0 24 لم يتدرب

 %18.8 15 دورة واحدة

 %6.3 5 دورتان

 %12.5 10 ثالثة دورات
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 3.8% 3 أربعة دورات

 %10.0 8 خمسة دورات

 %7.5 6 ستة دورات

 2.5% 2 سبعة دورات

 %1.3 1 ثمانية دورات

 1.3% 1 تسعة دورات

 %2.5 2 عشرة دورات

 1.3% 1 إحدة عشر دورة

 1.3% 1 ثالثة عشر دورة

 1.3% 1 ستة وعشرون دورة

 100.0% 80 المجموم

يرة عردد الردورات التدريب حصرليتضم من الجدول أن متغير عدد الدورات التدريبيرة 

نسري التي شاركت فيهرا المبعروث: )لرم يتردرب( علرى النسربةً األعلرى مرن برين براقي ال

كت فيهرا في المرتبة الثانية عدد الردورات التدريبيرة التري شرار%(، يلي  30.0بنسبة )

د %(، بينمرررا جررراس فررري المرتبرررة الثالثرررة عرررد18.8المبحررروث )دورة واحررردة( بنسررربة )

%(،بينمرررا 12.5فيهرررا: )ثالثرررة دورات( بنسررربة )الررردورات التدريبيرررة التررري شررراركت 

( مسرة دوراتحصلت  المرتبة الرابعة عدد الردورات التدريبيرة التري شراركت فيها)خ

 %(.أمررا المرتبررة الخامسررة عرردد الرردورات التدريبيررة الترري شرراركت10.0علررى نسرربة )

ترري %(،علررى  المرتبررة السادسررة عرردد الرردورات التدريبيررة ال11.3( بنسرربة )7فيهررا: )

ريبيرة %(، المرتبة السابعة عدد الدورات التد7.5بنسبة )) شاركت فيها:)ستة دورات

دريبيرة %(، المرتبة الثامنرة عردد الردورات الت6.3ة )التي شاركت فيها )دورتان(بنسب

ات %(، المرتبرة التاسرعة عردد الردور3.8بنسربة )) التي شاركت فيهرا )أربعرة دورات

%( لكررل 2.5التدريبيررة الترري شرراركت فيهررا )سرربعة دورات، عشرررة دورات( بنسرربة )

، فرري حررين كانررت  المرتبررة الرردنيا مررن نصرريي )ثمانيررة دورات، تسررعة دورات منهمررا،

%( لكررل 1.3إحرردة عشررر دورة، ثالثررة عشررر دورة، سررتة وعشرررون دورة( بنسرربة )

 منها.
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دب النظرررري طرررور الباحثررران بعرررد مراجعرررة الدراسرررات السرررابقة واألأدوات البحاااث: 

لتالي لجدول ااستبانة لقياس جودة التعليم العربي اإلسالمي الثانوي بمدينة أنجمينا. وا

 يوعم محاور المقياس

 وعم محاور المقياس( ي6جدول رقم )

 عدد البنود المحور الرقم

 8 جودة المباني المدرسية 1

 12 جودة المعلم 2

 10 جودة الطالب 3

 11 جودة اإلدارة المدرسية 4

 16 جودة التقويم التحصيلي 5

 13 جودة الوسائل التعليمية 6

 10 جودة المقررات الدراسية 7

 التعليم الثانوي:الخصائص السيكومترية لمقياس جودة 

 أو ً: محور جودة المبنل المدرسي:

 صدق فقرات: محور جودة المبنل المدرسي:.1

 .Kوللتثبت من صدق محور جودة المبنى المدرسي حسي معامل ارتبراط )بيرسرون

Person ) بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية، وبعد التطبيق اتضم أن جميع فقررات

صررادقة فرري قيرراس مررا أعرردت لقياسرر  إا كانررت معررامالت ( فقرررات 8المحررور البالغررة )

( حيرث كانررت القرريم 01.ارتباطهرا بالدرجررة الكليرة دالررة إحصرائياً عنررد مسرتوة دللررة )

 (01.الحتمالية لها أقل من مستوة الدللة )

 

 

 ( يوعم ارتباط الفقرات بالدرجة الكلية لمحور جودة المبنى المدرسي7جدول رقم )
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 لحسابيالوسط ا رقم الفقرة

Mean 

 النحراف المعياري

Std. Deviation 

معامل ارتباط الفقرة 
 بالدرجة الكلية

Correlations 

 القيمة الحتمالية

Sig 

مستوة 
 الدللة

Level 

1 2.6875 1.09768 .566** .000 ,01 

2 2.4125 1.15500 .445** .000 ,01 

3 2.9125 1.14950 .650** .000 ,01 

4 3.1125 1.23241 .714** .000 ,01 

5 3.1500 1.08032 .716** .000 ,01 

6 2.9750 1.21150 .675** .000 ,01 

7 2.9375 1.24620 .708** .000 ,01 

8 2.7625 1.38018 .425** .000 ,01 

    5.82204 22.9500 المجموم

 صدق محور جودة المبنل المدرسي:.2

المبنررى المدرسرري حسرري معامررل مررن خررالل التثبررت مررن صرردق فقرررات محررور جررودة 

ميرع جارتباط )بيرسون( بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية وبعد التطبيق اتضرم أن 

( فقرررات صررادقة فرري قيرراس مررا أعرردت لقياسرر  إا كانررت 8فقرررات المحررور البالغررة )

ث ( حيرر01.معررامالت ارتباطهررا بالدرجررة الكليررة دالررة إحصررائياً عنررد مسررتوة دللررة )

ة الفقررة ( وبمرا أن عالقر05( 01.الية لها أقل مرن مسرتوة الدللرة )كانت القيم الحتم

تعني  بالدرجة الكلية تعني أن المقياس يقيس سمة واحدة، إان فصدق فقرات المقياس

أن المقياس صادق في قياس ما وعع من أجل ، وعلى عوس الرا فرإن محرور جرودة 

 المبنى المدرسي صادق في قياس ما وعع لقياس .

 ور جودة المعلم:ثانياً: مح

 صدق فقرات: محور جودة المعلم:.1
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( K. Personوللتثبت من صدق محور جودة المعلم حسي معامرل ارتبراط )بيرسرون

ور درجة كل فقرة والدرجة الكليرة، وبعرد التطبيرق اتضرم أن جميرع فقررات المحر بين

ا ارتباطهرر( فقرررة صررادقة فرري قيرراس مررا أعرردت لقياسرر  إا كانررت معررامالت 12البالغررة )

حتماليرة ( حيرث كانرت القريم ال01.بالدرجة الكلية دالة إحصرائياً عنرد مسرتوة دللرة )

 ( 01.لها أقل من مستوة الدللة )

 ( يوعم ارتباط الفقرات بالدرجة الكلية لمحور جودة المعلم8جدول رقم )

 الوسط الحسابي رقم الفقرة

Mean 

 النحراف المعياري

Std. Deviation 

باط الفقرة معامل ارت

 بالدرجة الكلية

Correlations 

 القيمة الحتمالية

Sig 

 مستوة الدللة

Level 

9 3.1125 1.15828 .342** .002 ,01 

10 3.2500 1.00000 .576** .000 ,01 

11 3.3750 1.02346 .682** .000 ,01 

12 3.4000 .88016 .669** .000 ,01 

13 3.3500 .95599 .717** .000 ,01 

14 3.3500 .91541 .817** .000 ,01 

15 3.4125 1.05175 .827** .000 ,01 

16 3.3625 1.04632 .769** .000 ,01 

17 3.3000 .98598 .732** .000 ,01 

18 3.3375 1.15773 .702** .000 ,01 

19 3.5000 .99365 .636** .000 ,01 

20 3.3500 1.11492 .697** .000 ,01 

    8.30982 40.1000 المجموم

 صدق محور جودة المعلم:.2
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مررن خررالل التثبررت مررن صرردق فقرررات محررور جررودة المعلررم حسرري معامررل ارتبرراط 

رات )بيرسون( بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية وبعد التطبيق اتضرم أن جميرع فقر

 ( فقرررة صررادقة فرري قيرراس مررا أعرردت لقياسرر  إا كانررت معررامالت12المحررور البالغررة )

لقرريم ( حيرث كانررت ا01.بالدرجررة الكليرة دالررة إحصرائياً عنررد مسرتوة دللررة )ارتباطهرا 

جرة الكليرة وبمرا أن عالقرة الفقررة بالدر ( 01.الحتمالية لها أقل من مسرتوة الدللرة )

س تعني أن المقياس يقريس سرمة واحردة، إان فصردق فقررات المقيراس تعنري أن المقيرا

ا فررإن محررور جررودة المعلررم صررادق فرري قيرراس مررا وعررع مررن أجلرر ، وعلررى عرروس الرر

 صادق في قياس ما وعع لقياس .

 ثالثًا: محور جودة الطالب:

 صدق فقرات: محور جودة الطالب:.1

 .Kوللتثبررت مررن صرردق محررور جررودة الطررالب حسرري معامررل ارتبرراط )بيرسررون

Person )فقرة والدرجة الكلية، وبعد التطبيق اتضم أن جميع فقررات  بين درجة كل

( فقررات صرادقة فري قيراس مرا أعردت لقياسر  إا كانرت معرامالت 10المحور البالغرة )

( حيرث كانررت القرريم 01.ارتباطهرا بالدرجررة الكليرة دالررة إحصرائياً عنررد مسرتوة دللررة )

 ( 01.الحتمالية لها أقل من مستوة الدللة )

 ( يوعم إرتباط الفقرات بالدرجة الكلية لمحور جودة الطالب9جدول رقم )

 الحسابيالوسط  رقم الفقرة

Mean 
 النحراف المعياري

Std. Deviation 

معامل ارتباط 

الفقرة بالدرجة 
 الكلية

Correlations 

القيمة 
 الحتمالية

Sig 

 مستوة الدللة

Level 

21 3.3000 .98598 .779** .000 ,01 

22 3.1250 .89124 .758** .000 ,01 

23 3.2125 1.12164 .702** .000 ,01 

24 3.0250 .84156 .552** .000 ,01 

25 3.1875 .99484 .775** .000 ,01 
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26 3.1625 .96053 .745** .000 ,01 

27 3.0375 .90629 .674** .000 ,01 

28 3.0500 .93997 .696** .000 ,01 

29 2.9875 .80338 .678** .000 ,01 

30 3.1875 .87285 .540** .000 ,01 

    6.46505 31.2750 المجموم

 محور جودة الطالب:صدق .2

مررن خررالل التثبررت مررن صرردق فقرررات محررور جررودة الطررالب حسرري معامررل ارتبرراط 

رات )بيرسون( بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية وبعد التطبيق اتضرم أن جميرع فقر

ت ( فقررات صرادقة فري قيراس مرا أعردت لقياسر  إا كانرت معرامال10المحور البالغرة )

لقرريم ( حيرث كانررت ا01.إحصرائياً عنررد مسرتوة دللررة )ارتباطهرا بالدرجررة الكليرة دالررة 

جرة الكليرة وبمرا أن عالقرة الفقررة بالدر ( 01.الحتمالية لها أقل من مسرتوة الدللرة )

س تعني أن المقياس يقريس سرمة واحردة، إان فصردق فقررات المقيراس تعنري أن المقيرا

ب صادق في قيراس مرا وعرع مرن أجلر ، وعلرى عروس الرا فرإن محرور جرودة الطرال

 صادق في قياس ما وعع لقياس .

 رابعاً: محور جودة اإلدارة المدرسية:

 صدق فقرات: محور جودة اإلدارة المدرسية:.1

 .Kوللتثبت من صدق محور جودة اإلدارة المدرسية حسي معامل ارتباط )بيرسون

Person ) بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية، وبعد التطبيق اتضم أن جميع فقررات

( فقرررة صررادقة فرري قيرراس مررا أعرردت لقياسرر  إا كانررت معررامالت 11البالغررة ) المحررور

( حيرث كانررت القرريم 01.ارتباطهرا بالدرجررة الكليرة دالررة إحصرائياً عنررد مسرتوة دللررة )

 ( 01.الحتمالية لها أقل من مستوة الدللة )

 ية( يوعم إرتباط الفقرات بالدرجة الكلية لمحور جودة اإلدارة المدرس10جدول رقم )
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 الوسط الحسابي رقم الفقرة

Mean 
 النحراف المعياري

Std. Deviation 

معامل ارتباط 

الفقرة بالدرجة 
 الكلية

Correlations 

 القيمة الحتمالية

Sig 

 مستوة الدللة

Level 

31 3.1750 3.1750 .665** .000 ,01 

32 3.3875 3.3875 .672** .000 ,01 

33 3.3750 3.3750 .816** .000 ,01 

34 3.4250 3.4250 .843** .000 ,01 

35 3.4250 3.4250 .864** .000 ,01 

36 3.6500 3.6500 .842** .000 ,01 

37 3.5500 3.5500 .842** .000 ,01 

38 3.4875 3.4875 .868** .000 ,01 

39 3.6250 3.6250 .847** .000 ,01 

40 3.6375 3.6375 .784** .000 ,01 

41 3.5125 3.5125 .801** .000 ,01 

    38.2500 38.2500 المجموم

 صدق محور جودة اإلدارة المدرسية:.2

خررالل التثبررت مررن صرردق فقرررات محررور جررودة اإلدارة المدرسررية حسرري معامررل مررن 

ارتباط )بيرسون( بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية وبعد التطبيق اتضرم أن جميرع 

صررادقة فرري قيرراس مررا أعرردت لقياسرر  إا كانرررت ( فقرررة 11فقرررات المحررور البالغررة )

( حيررث 01.معررامالت ارتباطهررا بالدرجررة الكليررة دالررة إحصررائياً عنررد مسررتوة دللررة )

وبمررا أن عالقررة الفقرررة  ( 01.كانررت القرريم الحتماليررة لهررا أقررل مررن مسررتوة الدللررة )

ني بالدرجة الكلية تعني أن المقياس يقيس سمة واحدة، إان فصدق فقرات المقياس تع

أن المقياس صادق في قياس ما وعع من أجل ، وعلى عوس الرا فرإن محرور جرودة 

 اإلدارة المدرسية صادق في قياس ما وعع لقياس .
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 خامساً: محور جودة التقويم التحصيلي:

 صدق فقرات: محور جودة التقويم التحصيلي:.1

 .K)بيرسونوللتثبت من صدق محور جودة التقويم التحصيلي حسي معامل ارتباط 

Person ) بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية، وبعد التطبيق اتضم أن جميع فقررات

( فقرررة صررادقة فرري قيرراس مررا أعرردت لقياسرر  إا كانررت معررامالت 16المحررور البالغررة )

حيررث كانررت القرريم 01.ارتباطهررا بالدرجررة الكليررة دالررة إحصررائياً عنررد مسررتوة دللررة )

  ((01.الدللة )الحتمالية لها أقل من مستوة 

 ( يوعم ارتباط الفقرات بالدرجة الكلية لمحور جودة التقويم التحصيلي11جدول رقم )

 الوسط الحسابي رقم الفقرة

Mean 
 النحراف المعياري

Std. Deviation 

معامل ارتباط 

الفقرة بالدرجة 
 الكلية

Correlations 

القيمة 
 الحتمالية

Sig 

 مستوة الدللة

Level 

42 3.2375 1.12783 .683** .000 ,01 

43 3.1625 1.06073 .838** .000 ,01 

44 3.2625 .91047 .696** .000 ,01 

45 3.3250 1.04063 .818** .000 ,01 

 01, 000. **816. 1.08900 3.4375 46س

47 3.3125 1.05054 .854** .000 ,01 

48 3.3250 1.06468 .814** .000 ,01 

49 3.3000 .94668 .786** .000 ,01 

50 3.1625 1.14122 .777** .000 ,01 

51 3.3750 1.08354 .713** .000 ,01 

52 3.3125 1.02616 .757** .000 ,01 

53 3.2000 .99873 .768** .000 ,01 
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54 3.2000 1.06021 .784** .000 ,01 

55 3.1250 1.09516 .846** .000 ,01 

56 3.2125 1.11029 .735** .000 ,01 

57 3.1625 1.03659 .710** .000 ,01 

    13.05489 52.1125 المجموم

 صدق محور جودة التقويم التحصيلي:.2

مرن خررالل التثبررت مررن صرردق فقرررات محررور جررودة التقررويم التحصرريلي حسرري معامررل 

ميرع جارتباط )بيرسون( بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية وبعد التطبيق اتضرم أن 

( فقرررة صررادقة فرري قيرراس مررا أعرردت لقياسرر  إا كانرررت 16البالغررة )فقرررات المحررور 

انرت كحيرث 01.معامالت ارتباطها بالدرجة الكلية دالة إحصائياً عند مسرتوة دللرة )

بالدرجرة  وبمرا أن عالقرة الفقررة ( 01.القيم الحتماليرة لهرا أقرل مرن مسرتوة الدللرة )

 فقرررات المقيرراس تعنرري أنالكليررة تعنرري أن المقيرراس يقرريس سررمة واحرردة، إان فصرردق 

المقياس صادق فري قيراس مرا وعرع مرن أجلر ، وعلرى عروس الرا فرإن محرور جرودة 

 التقويم التحصيلي صادق في قياس ما وعع لقياس .

 سادساً: محور جودة الوسائل التعليمية:

 صدق فقرات: محور جودة الوسائل التعليمية:.1

 .Kمعامل ارتباط )بيرسون وللتثبت من صدق محور جودة الوسائل التعليمية حسي

Person ) بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية، وبعد التطبيق اتضم أن جميع فقررات

( فقرررة صررادقة فرري قيرراس مررا أعرردت لقياسرر  إا كانررت معررامالت 13المحررور البالغررة )

( ومسررتوة الدللررة 01.ارتباطهررا بالدرجررة الكليررة دالررة إحصررائياً عنررد مسررتوة دللررة )

( ومسررتوة 01.القرريم الحتماليررة لهررا أقررل مررن مسررتوة الدللررة ) ( حيررث كانررت05.)

 ( 05.الدللة )

 

 

 ( يوعم ارتباط الفقرات بالدرجة الكلية لمحور جودة الوسائل التعليمية12جدول رقم )
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 الوسط الحسابي رقم الفقرة

Mean 

 النحراف المعياري

Std. Deviation 

معامل ارتباط الفقرة 
 بالدرجة الكلية

Correlations 

القيمة 
 الحتمالية

Sig 

 مستوة الدللة

Level 

58 2.9750 .88554 .233* .000 ,05 

59 3.2375 1.00937 .712** .000 ,01 

60 3.2375 1.16101 .625** .000 ,01 

61 3.0625 1.12895 .658** .000 ,01 

62 3.5375 1.31152 .614** .000 ,01 

63 3.5500 1.39529 .585** .000 ,01 

64 3.0125 1.16373 .495** .000 ,01 

65 2.7750 1.38687 .125 .000 ,01 

66 2.7875 1.27977 .220* .000 ,01 

67 2.9500 1.28181 .528** .000 ,01 

68 3.0625 1.07142 .417** .000 ,01 

69 3.3500 1.31303 .685** .000 ,01 

70 3.5000 1.33122 .629** .000 ,01 

    7.90841 41.0375 المجموم

 صدق محور جودة الوسائل التعليمية:.2

مررن خررالل التثبررت مررن صرردق فقرررات محررور جررودة الوسررائل التعليميررة حسرري معامررل 

ارتباط )بيرسون( بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية وبعد التطبيق اتضرم أن جميرع 

إا كانرررت ( فقرررة صررادقة فرري قيرراس مررا أعرردت لقياسرر  13فقرررات المحررور البالغررة )

( ومسرتوة 01.معامالت ارتباطها بالدرجة الكلية دالة إحصائياً عنرد مسرتوة دللرة )

( 01.( حيرررث كانرررت القررريم الحتماليرررة لهرررا أقرررل مرررن مسرررتوة الدللرررة )05.الدللرررة )

( وبما أن عالقة الفقرة بالدرجة الكلية تعني أن المقيراس يقريس 05.ومستوة الدللة )

ت المقياس تعني أن المقياس صادق في قياس ما وعع سمة واحدة، إان فصدق فقرا
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من أجل ، وعلى عوس الا فإن محور جودة الوسائل التعليميرة صرادق فري قيراس مرا 

 وعع لقياس .

 :جودة المقررات الدراسيةسابعاً: محور 

 :جودة المقررات الدراسيةصدق فقرات: .1

حسرررري معامرررل ارتبرررراط  جررررودة المقرررررات الدراسررريةوللتثبرررت مرررن صرررردق محرررور 

ن أبين درجة كل فقرة والدرجة الكلية، وبعد التطبيق اتضرم ( K. Person)بيرسون

انرت ك( فقرات صادقة في قياس ما أعدت لقياس  إا 10جميع فقرات المحور البالغة )

ث ( حيرر01.معررامالت ارتباطهررا بالدرجررة الكليررة دالررة إحصررائياً عنررد مسررتوة دللررة )

 ( 01.ة لها أقل من مستوة الدللة )كانت القيم الحتمالي

 جودة المقررات الدراسية( يوعم ارتباط الفقرات بالدرجة الكلية لمحور 13جدول رقم )

 الوسط الحسابي رقم الفقرة

Mean 
 النحراف المعياري

Std. Deviation 

معامل ارتباط 

الفقرة بالدرجة 
 الكلية

Correlations 

القيمة 
 الحتمالية

Sig 

 الدللةمستوة 

Level 

71 2.8625 .92427 .691** .000 ,01 

72 2.8625 1.00308 .746** .000 ,01 

73 2.8000 1.14073 .738** .000 ,01 

74 2.8750 .99842 .696** .000 ,01 

75 3.0625 1.04753 .696** .000 ,01 

76 3.0875 .94392 .645** .000 ,01 

77 2.9500 .97954 .667** .000 ,01 

78 2.9750 1.05513 .639** .000 ,01 

79 3.0625 .89079 .512** .000 ,01 
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80 3.2000 1.15177 .466** .000 ,01 

    6.58295 29.7375 المجموم

 :جودة المقررات الدراسيةصدق محور .2

حسري معامرل  جرودة المقرررات الدراسريةمن خالل التثبت من صردق فقررات محرور 

ميرع جارتباط )بيرسون( بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية وبعد التطبيق اتضرم أن 

( فقرررات صررادقة فرري قيرراس مررا أعرردت لقياسرر  إا كانررت 10فقرررات المحررور البالغررة )

ث ( حيرر01.معررامالت ارتباطهررا بالدرجررة الكليررة دالررة إحصررائياً عنررد مسررتوة دللررة )

فقرررة ( وبمررا أن عالقررة ال01.مررن مسررتوة الدللررة )كانررت القرريم الحتماليررة لهررا أقررل 

تعني  بالدرجة الكلية تعني أن المقياس يقيس سمة واحدة، إان فصدق فقرات المقياس

جرودة أن المقياس صادق في قياس ما وعع من أجل ، وعلى عوس الرا فرإن محرور 

 صادق في قياس ما وعع لقياس . المقررات الدراسية

 التعليم الثانوي:خامساً: ثبات مقياس جودة 

براخ( ، وللتثبت من ثبات المقياس استخدم الباحث في حساب الثبرات معادلرة )الفاكرون

باحرث حيث تعد معادلة )الفاكرونباخ(  من أساليي استخرال الثبرات. وقرد اسرتخرل ال

يا ( وهرر937.الثبررات باسررتخدام هرري  الطريقررة حيررث بلغررت قيمررة معامررل الثبررات العررام )

 ياس يتمتع بثبات جيد.يشير إلى أن المق

 نتائج اختبار ألفا كرونباخ لمقياس جودة التعليم الثانوييوعم  ( 14)رقم جدول 

 المحور ت
 تسلسل العبارات في المقياس عدد الفقرات كرونباخ قيمة معامل ألفا

 8إلى  1من  8 756. جودة المبنى المدرسي 1

 01إلى  8من  12 891. جودة المعلم 2

 30إلى  21من  10 878. جودة الطالب 3

 41إلى  31من  11 945. جودة اإلدارة المدرسية 4

 57إلى  42من  16 955. جودة التقويم التحصيلي 5



 دمآ عمر د.محمد محمد، رالجاب الواحد د.عبد   مدينة في التشادية اإلسالمية العربية سراالمد في الثانوي التعليم جودة

 

91 

 رلينب-لمانياأ يالعرب مقراطييالد المركز            سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

 70إلى  58من  13 749. جودة الوسائل التعليمية 6

 80إلى  71من  10 846. جودة المقررات الدراسية 7

خ المتوسط العام لنتائج اختبار ألفا كرونبا
 محاور مقياس جودة التعليم الثانويلكل 

 80إلى 1 من  80 937.

 سادساً، الصدق التجريبي لمقياس جودة التعليم الثانوي:

( فرررإن الصررردق 937.وعلرررى عررروس حسررراب قيمرررة معامرررل )ألفاكرونبررراخ( البالغرررة )

شرير ي( وهو الجير التربيعي لمعامرل الثبرات، وهريا 968.التجريبي للمقياس يساوي )

 مقياس جودة التعليم الثانوي يتمتع بصدق عالي. أيضاً إلى أن

 ثانياً: اختبار فرضـيــــات الدراســــــــــة:

ية )يسررود جررودة التعلرريم الثررانوي فرري المرردارس العربيررة اإلسررالم الفرضااية الولاال:

 (التشادية في مدينة أنجمينا بدرجة منخفضة

التعلريم الثرانوي فري تعنري أن جرودة : Null Hypothesis- OH الفرضية الصفرية

 .المدارس العربية اإلسالمية التشادية في مدينة أنجمينا يسود بدرجة منخفضة

 تعنري أن جرودة التعلريم الثرانوي :Alternate Hypothesis -1Hالفرضية البديلة 

 .فعةفي المدارس العربية اإلسالمية التشادية في مدينة أنجمينا يسود بدرجة مرت

ولررى قررام الباحثرران بحسرراب الوسررط الحسررابي والنحررراف للتحقررق مررن الفرعررية األ

ق المعياري إلجابات أفرراد عينرة البحرث لكرل فقررة علرى حردة، ولختبرار وجرود فررو

اات دللررة إحصررائية بررين الوسررط الحسررابي المحسرروب والوسررط الحسررابي النظررري، 

 (.Tاستخدم الباحثان اختبار )

 

 

 

مستوة جودة التعليم الثانوي في المدارس لعينة واحدة لقياساختبار )ت( يوعم نتائج ( 15)رقم جدول 
 العربية اإلسالمية التشادية في مدينة أنجمينا
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 القيمة الحتمالية درج  الحرية قيم  )ت( الوسط الحسابي الفرعي الوسط الحسابي المحسوب

3.193 3.000 64.404 79 .000 

( 3.193المحسروب يسراوي ) ( أن قيمة الوسط الحسرابي19يالحظ من الجدول رقم )

لغرت ب(، وأن القيمة التائيرة قرد 3.000وهي أكبر من قيمة الوسط الحسابي الفرعي )

دللة ( وهي أقل من مستوة ال000.( وأن قيمتها الحتمالية كان مقدارها )64.404)

(،إان نرفا الفر  الصفري الريي يرنص علرى أن جرودة التعلريم الثرانوي فري 05.)

ونقبرل  ،اإلسالمية التشادية في مدينة أنجمينا يسود بدرجة منخفضةالمدارس العربية 

الفررر  البررديل الرريي يررنص علررى أن جررودة التعلرريم الثررانوي فرري المرردارس العربيررة 

ن جرودة أوهيا يشرير إلرى  ،اإلسالمية التشادية في مدينة أنجمينا يسود بدرجة مرتفعة

ا يسررود التعلرريم الثررانوي فرري المرردارس العربيررة اإلسررالمية التشررادية فرري مدينررة أنجمينرر

 .بدرجة مرتفعة

ثرانوي مستوة جودة التعلريم ال توجد فروق اات دللة إحصائية فيالفرضية الثانية: 

 .(ائرةلداتبعاً لمتغير في المدارس العربية اإلسالمية التشادية في مدينة أنجمينا

ية لحسراب الفرروق فري مسرتوة جرودة التعلرريم الثرانوي فري المردارس العربيرة اإلسررالم

ً  التشادية في مدينة أنجمينا  5، الدائرة 4ائرة، الد 2لمتغير الدائرة)الدائرة، الدائرة تبعا

التبراين  ( ، قرام الباحثران بحسراب  الوسرط تحليرل 10، الردائرة 8، الردائرة 7، الردائرة

 األحادي، 

( للفروق في مستوة جودة التعليم الثانوي ANOVAنتائج تحليل التباين األحادي)يوعم ( 16) رقم جدول
ً في المدارس العربية اإلسالمية التشادية في مدينة أنجمينا   لمتغير الدائرة تبعا

 مصدر التباين

S.V 

 مجموم المربعات

S.S 

 درجات الحرية

D.F 

 متوسط المربعات

M.S 

القيمة 
 الفائية

F 

 القيمة الحتمالية

Sig 

 6617.340 6 39704.040 بين المجموعات
8.087 .000 

 818.244 73 59731.848 داخل المجموعات
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  79 99435.887 الكلي

( وجررود فررروق اات دللررة إحصررائية فرري مسررتوة جررودة التعلرريم 14يبررين الجرردول )

ً الثررانوي فرري المرردارس العربيررة اإلسررالمية التشررادية فرري مدينررة أنجمينررا  متغيررر ل تبعررا

 ،(  10الدائرة ، 8، الدائرة 7، الدائرة 5، الدائرة 4، الدائرة 2الدائرة)الدائرة، الدائرة

لحتماليرة (، وقيمتهرا ا8.087) الردائرة(  المحسروبة لمتغيرر Fوالا إستناداً  إلى قيم )

(، ممررا يشررير إلررى وجررود 05.( وهرري أقررل مررن مسررتوة الدللررة )000.الترري تسرراوي )

ي فررروق اات دللررة إحصررائية فرري التوافررق النفسرري مسررتوة جررودة التعلرريم الثررانوي فرر

دائرة، ائرة )الررالرردالمرردارس العربيررة اإلسررالمية التشررادية فرري مدينررة أنجمينررا لمتغيررر 

الم متغيرر (، لصر 10، الردائرة 8، الردائرة 7، الردائرة 5، الردائرة 4، الردائرة 2الدائرة

 (.  5الدائرة  )الدائرة

 ( يوعم الوسط الحسابي والنحراف المعياري لمتغير الدائرة17)رقم جدول 

 النحراف المعياري الوسط الحسابي الدائرة

 33.93264 263.1667 1 الدائرة

 29.24117 220.8889 2 الدائرة

 18.28661 244.0000 4 الدائرة

 29.84539 286.1429 5 الدائرة

 27.19120 255.1111 7 الدائرة

 29.06430 269.2500 8 الدائرة

 13.16055 245.8000 10 الدائرة

ثرانوي مسرتوة جرودة التعلريم التوجد فروق اات دللة إحصرائية فيالفرضية الثالثة:  

مؤهررل  التبعرراً لمتغيررر فرري المرردارس العربيررة اإلسررالمية التشررادية فرري مدينررة أنجمينررا 

 (التعليمي

مسررتوة جررودة التعلرريم الثررانوي فرري المرردارس العربيررة اإلسررالمية فرري لحسرراب الفروق

الجرامعي(، المؤهرل  التعليمري )جرامعي، فروق تبعراً لمتغيرر التشادية فري مدينرة أنجمينا

 استخدم الباحثان حساب  الوسط الحسابي والنحراف المعياري واختبار )ت(.
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ستوة وق في م( يوعم قيم الوسط الحسابي والنحراف المعياري والقيمة التائية لقياس الفر18)رقم جدول 
 لتعليميا المؤهل  غيرتتبعاً لمجودة التعليم الثانوي في المدارس العربية اإلسالمية التشادية في مدينة أنجمينا

النحراف  الوسط الحسابي المؤهل  التعليمي
 المعياري

درجة  القيمة التائية
 الحرية

 القيمة الحتمالية

 33.99901 254.1207 جامعي
64.128 79 .000 

 39.74203 259.0000 فوق الجامعي

حتماليرة القيمة ال( وأن 64.128نالحظ من الجدول أعال  أن القيمة التائية قد بلغت )

(، وهرريا 05.( وهرري أقررل مررن مسررتوة الدللررة )000.لختبررار )ت( كانررت مقرردارها )

 مسررتوة جرودة التعلرريم الثرانوي فرريفري يشرير إلرى وجررود فرروق اات دللررة إحصرائية 

مري ل التعليالمؤهرتبعراً لمتغيرر المدارس العربية اإلسالمية التشادية في مدينة أنجمينرا 

 الجامعي( لصالم المؤهل التعليمي )فوق الجامعي(.)جامعي، فوق 

مسررتوة جررودة التعلرريم  توجررد فررروق اات دللررة إحصررائية فرريالفرضااية الرابعااة:  

متغيررر تبعرراً لالثررانوي فرري المرردارس العربيررة اإلسررالمية التشررادية فرري مدينررة أنجمينررا 

 (سنوات الخبرة

العربيررة اإلسررالمية  مسررتوة جررودة التعلرريم الثررانوي فرري المرردارسفرري لحسرراب الفروق

 - 10سرنوات، مرن1 - 5سرنوات الخبررة )مرنتبعراً لمتغيرر التشادية في مدينة أنجمينا 

 سنوات(، قام الباحث بحساب الوسط الحسابي والنحراف المعياري واختبار )ت(.6

( يوعم قيم الوسط الحسابي والنحراف المعياري والقيمة التائية لقياس الفروق في 19)رقم جدول 
 سنواتتبعاً لمتغير مستوة جودة التعليم الثانوي في المدارس العربية اإلسالمية التشادية في مدينة أنجمينا

النحراف  الوسط الحسابي سنوات الخبرة
 المعياري

القيمة  درجة الحرية القيمة التائية
الحتما
 لية

 39.16296 246.5417 سنوات1- 5
64.108 79 .000 

 33.42058 259.2857 سنوات6 - 10

( وأن القيمة الحتماليرة 64.108نالحظ من الجدول أعال  أن القيمة التائية قد بلغت )

(، وهرريا 05.( وهرري أقررل مررن مسررتوة الدللررة )000.لختبررار )ت( كانررت مقرردارها )

مسررتوة جرودة التعلرريم الثرانوي فرري فري يشرير إلرى وجررود فرروق اات دللررة إحصرائية 
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سرنوات الخبررة تبعراً لمتغيرر المدارس العربيرة اإلسرالمية التشرادية فري مدينرة أنجمينرا 

 سنوات(.6 - 10سنوات( لصالم سنوات الخبرة )من6 - 10سنوات، من1 - 5)من

مسررتوة جررودة التعلرريم  توجررد فررروق اات دللررة إحصررائية فرريالفرضااية الخامسااة:  

دد عرمتغيرر تبعراً لدارس العربية اإلسالمية التشادية فري مدينرة أنجمينرا الثانوي في الم

 (الدورات التدريبية التي شاركت فيها

ية لحسراب الفرروق فري مسرتوة جرودة التعلرريم الثرانوي فري المردارس العربيرة اإلسررالم

ً  التشادية في مدينة أنجمينا ، قرام كت فيهرالمتغير عدد الدورات التدريبية التي شار تبعا

 ( 18لباحثان بحساب الوسط تحليل التباين األحادي، الجدول رقم )ا

( للفروق في مستوة جودة التعليم الثانوي في ANOVA( نتائج تحليل التباين األحادي)20)رقم جدول 
ً المدارس العربية اإلسالمية التشادية في مدينة أنجمينا   لمتغير عدد الدورات التدريبية تبعا

 مصدر التباين

S.V 

 مجموم المربعات

S.S 

 درجات الحرية

D.F 

 متوسط المربعات

M.S 

القيمة 
 الفائية

F 

 القيمة اإلحتمالية

Sig 

 1773.573 13 23056.446 بين المجموعات

 1157.264 66 76379.442 داخل المجموعات 129. 1.533

  79 99435.888 الكلي

م ( عدم وجود فروق اات دللة إحصرائية فري مسرتوة جرودة التعلري18يبين الجدول )

ً الثانوي في المدارس العربية اإلسالمية التشادية فري مدينرة أنجمينرا  دد متغيرر عرل تبعرا

لمتغيرر  (  المحسروبةFالدورات التدريبية التي شاركت فيها، والا استنادا  إلرى قريم )

ي تسراوي (، وقيمتها الحتمالية الت1.533عدد الدورات التدريبية التي شاركت فيها )

 (، مما يشير إلرى عردم وجرود فرروق اات05.( وهي أقل من مستوة الدللة )129.)

ة العربي دللة إحصائية في التوافق النفسي مستوة جودة التعليم الثانوي في المدارس

 اإلسالمية التشادية في مدينة أنجمينا لمتغير عدد الدورات التدريبية.

 وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: :النتائج

إن جودة التعليم الثانوي في المدارس العربية اإلسالمية التشرادية فري مدينرة أنجمينرا -

 .يسود بدرجة مرتفعة
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انوي وجود فروق اات دللة إحصائية في التوافق النفسري مسرتوة جرودة التعلريم الثر-

ة، )الردائر مدينرة أنجمينرا لمتغيرر الردائرةفي المدارس العربية اإلسرالمية التشرادية فري 

م متغيرر ، لصرال(10، الردائرة 8، الردائرة 7، الردائرة 5، الردائرة 4، الردائرة2الردائرة

 (. 5الدائرة  )الدائرة

 مسرتوة جرودة التعلريم الثرانوي فري المردارسفري وجود فرروق اات دللرة إحصرائية -

ي، يمري )جرامعالمؤهرل التعلاً لمتغيرر تبعالعربية اإلسالمية التشادية في مدينة أنجمينا 

 فوق الجامعي( لصالم المؤهل التعليمي )فوق الجامعي(.

مسرتوة جرودة التعلريم الثرانوي فري المردارس فري وجود فرروق اات دللرة إحصرائية -

 - 5سرنوات الخبررة )مرنتبعراً لمتغيرر العربية اإلسرالمية التشرادية فري مدينرة أنجمينرا 

 سنوات(.6 - 10لم سنوات الخبرة )منسنوات( لصا6- 10سنوات، من1

 عرردم وجررود فررروق اات دللررة إحصررائية فرري التوافررق النفسرري مسررتوة جررودة التعلرريم-

عرردد  الثررانوي فرري المرردارس العربيررة اإلسررالمية التشررادية فرري مدينررة أنجمينررا لمتغيررر

 الدورات التدريبية التي شاركت فيها.

 بما يلي:في عوس نتائج البحث يوصي الباحثان التوصيات: 

وي ي الثرانأن تهتم وزارة التربية الوطنية والجهات الداعمة للتعلريم العربري اإلسرالم-

 عموما بإعداد وتدريي المشرفين التربويين.

 د.الهتمام بتطوير أداس مديري المدارس العربية اإلسالمية الثانوية في تشا-

لتعلريم اوتحسرين أداس معلمري العمل على توفير تقنيات التعليم التي تسهم فري تطروير -

 العربي اإلسالمي الثانوي.

 تحسين استراتيجيات التقويم الفعالة وتدريي المعلمين على استخدامها.-

ان وفي عوس نتائج البحرث وتوصريات  يقتررو الباحثر المقترحات لدراسات مستقبلية:

 إجراس الدراسات المستقبلية التالية:

 هرة نظرراإلسالمي البتدائي فري مدينرة أنجمينرا، مرن وحتقويم جودة التعليم العربي -

 .المعلمين والمعلمات بالمرحلة البتدائية
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Quality of Secondary Education in Chadian Arabic Islamic 

Schools in N'Djamena. 

Dr / Mahamat Oumar Adam 

Faculty of Educational Sciences University of Ndjamena 

Dr /Abdalwahid Aldjabir Mahamat 

Higher Institute for Teacher Training Ndjamena -Chad 

 

Abstract:The study aimed to know the reality of the quality of 

secondary education in Chadian Arabic Islamic schools in 

N'Djamena, and to find out the differences in the quality of 

secondary education in these schools according to the following 

variables(department, educational qualification , years of 

experience, and the number of training sessions and the 

identification of quality dimensions related to the educational 

process, school buildings quality, teacher quality, student 

quality, school management quality, quality of assessment 

patterns, and quality of teaching aids and quality of curricula), in 

Arabic Islamic secondary education in N'Djamena from the  

administrators’ and educational inspectors’ point of view. The 

two researchers have used the descriptive approach to describe, 

interpret, and analyses the research problem. To achieve the 

goals, the two researchers developed a questionnaire to measure 
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the quality of Arabic Islamic secondary education in the capital 

N'Djamena: It consisted of (80) items in (7) axes  

The actual study society consist of 80 of education managers and 

supervisors. Even though the actual study society is relatively 

few and consistent in educational experience variable, education 

qualification, training sessions the researcher chooses the 

inclusive couantification process. 

The study reached a total of results, including:- 

1- The results of the statistical analysis have shown that there is 

a high-level quality of secondary education in Chadian Arabic 

Islamic schools in the city of Ndjamena. 

2- There are statistically significant differences in the level 

quality of secondary education in Chadian Arabic Islamic 

schools in the city of N'Djamena. According to the variable of 

the department (second, fourth, fifth, seventh, eight, tenth) in 

favor of the fifth department variable. 

3- There are statistically significant differences in the quality of 

secondary education in Chadian Arabic Islamic schools in the 

city of Ndjamena, according to the variable of the educational 

qualification (university, post-graduate) in favor of the 

educational qualification variable post- university. 

Keywords: Quality, Education, Arabic Islamic, Secondary 

schools, Ndjamena. 
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دى لالمناعة النفسية كمتغير وسيط بين الضغوط النفسية واالتزان االنفعالي 

 العامالت في األجهزة األمنية الفلسطينية

 محمد أحمد شاهين

 أستاذ اإلرشاد النفسي والتربوي

 فلسطين -القدس المفتوحة جامعة

 إبراهيم جبرينيفلسطين 

 -جامعة القدس المفتوحة -محاضر غير متفرغ في اإلرشاد النفسي والتربوي

 فلسطين

 

وط : هدفت الدراسة التعرف إلى المناعة النفسية كمتغير وسيط بين الضغملخص

ي فنية النفسية واالتزان االنفعالي لدى العامالت في األجهزة األمنية الفلسطي

نة لى عيالشمالية. استخدم المنهج االرتباطي بأسلوب تحليل المسار، عالمحافظات 

( من العامالت في هذه األجهزة في العام 320عشوائية طبقية ضمت )

ان كنما م. أظهرت النتائج أن مستوى المناعة النفسية كان مرتفعاً، بي2019/2020

جود ج ونت النتائمستوى كل من الضغوط النفسية واالتزان االنفعالي متوسطاً. وبي

 د تحققا فقعالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين متغيرات الدراسة الثالثة، وبهذ

ية، شرط اختبار النموذج، في وجود مسار بين الضغوط النفسية والمناعة النفس

ط لضغواووجود مسار بين المناعة النفسية واالتزان االنفعالي، ووجود مسار بين 

 ية علىلنفسنفعالي.وكانت قيمة التأثير غير المباشر للضغوط االنفسية واالتزان اال

فض خ(، وهذا يدل على أن المتغير الوسيط أسهم في -159.االتزان االنفعالي )

لف ير يختلتأثالعالقة بين الضغوط النفسية على االتزان االنفعالي. ويمكن القول إن ا

اعة غير الوسيط )المنعن الصفر في وجود المتغير الوسيط، وبالتالي فإن المت

متغير ة( والنفسيالنفسية( تُعد وسيطاً جزئياً للعالقة بين المتغير المستقل )الضغوط ال

 التابع )االتزان االنفعالي(.

: المناعة النفسية، الضغوط النفسية، االتزان االنفعالي، تحليل الكلمات المفتاحية

 المسارات. 
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 المقدمة:

لتي صورتها الشاملة وجوهرها على التفاعالت اتعتمد الحياة التي نعيشها في 

منها تتض يتبادلها اإلنسان في جميع المجاالت الحياتية اليومية، والتغيرات التي

ى يسع باستمرار، فالتطور السريع ومحاولة اإلنسان مواكبة تلك التغيرات جعلته

ً إلى االرتقاء بمستواه، لكنه يواجه الكثير من المشكالت والضغوطا . تدوما

وتتعرض العامالت في األجهزة األمنية كغيرهن من العامالت في القطاعات 

اً األخرى إلى ضغوطات بمختلف األشكال والمستويات، وينعكس هذا الواقع سلب

 دوارهنأجاه عليهن، وقد يؤثر على اتزانهن االنفعالي، وبالتالي قيامهن بواجباتهن ت

ي فبخاصة ة، وكافياً من المناعة النفسي المتعددة، وهذا يتطلب منهن أن يمتلكن قدراً 

ظل البيئة الفلسطينية وواقعها، وما تتضمنه من تحديات وضغوطات على 

 المستويات كافة، التي تؤثر على العامالت في القطاع األمني.

 ت التيَوقايمتلك اإلنسان بطبيعته قوى داخلية تشير إلى قدرته في التغلب على المع

حن الظروف التي تثبط الهمم، والخروج بنجاح من الم تواجهه، واالنتصار على

ً إلى المحافظة على التوازن والبقاء،  ته سيطروالضاغطة، لذا يسعى اإلنسان دوما

محاولة و(. إن التطور السريع 2017على إكمال نجاحاته واستعادة قوته )العكيلي، 

ً إلى االرتقا لكنه  اه،ء بمستواإلنسان في مواكبة تلك التغييرات جعلته يسعى دوما

يواجه الكثير من المشكالت والضغوطات )زارو، ديبالت، برانش، وتلدمان، 

2009.) 

وخلق هللا سبحانه وتعالى اإلنسان ككائن جسدي ونفسي ذات دالالت عميقة في فهم 

الخالق، فالنفس كما الجسد يتكون من جهاز معقد يتعرض ألمراض واضطرابات 

عي الذي يحمي اإلنسان من األمراض العضوية، عديدة، فالجهاز العضوي المنا

 Psychologicalيوازيه ذلك الجهاز المناعي والمعروف بنظام المناعة النفسية

Immune System (PSI) لكي يحافظ على الذات ويحميها من اإلضطرابات ،

 (. 2013النفسية والعقلية )زيدان، 

(  (Rochesterتر( في جامعة روشسRobert Adlerوقد اكتشف روبرت أدلر )

في نيويورك أن الجهاز المناعي لدى اإلنسان له القدرة على التعلم، وأن العقل 

(. لذا 2004واالنفعاالت ليسا كيانين منفصلين بل هما مترابطان )دانيال وجولمان، 

نرى االهتمام بالمناعة النفسية ليس باعتبارها كحاالت دراسية فقط، إنما تأكيداً على 
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لية لإلنسان يستطيع من خاللها أن يحافظ على نفسه من دائرة أنها قوى داخ

الضغوطات المحاصر بها، فهذا العصر يتميز بكثرة الضغوطات النفسية التي 

يتعرض لها األفراد من قلق وتوتر، وغيرها من تلك األشكال التي أصبحت جزءاً 

 (.2001من الحياة المعاصرة )عثمان، 

مة ة النفسية بأنها تمثل تعبيراً عن المقاو( المناعSelye, 1976عرف سيلي)

بلسون ما إوالصمود النفسي التي يبديها الفرد أمام الضغوط التي يواجهها الفرد. أ

توجيهات (، فعرفوا المناعة النفسية بأنها: تلك ال,.2004Apilson et alوآخرون )

قع، لواا التكيفية غير المدركة التي تعمل على التوازن بين خداع الذات واختبار

( بأنها: 2010للتعامل بكفاءة مع متطلبات الحياة اليومية. في حين عرفها اللويمي )

خص قابلية اإلنسان على حماية نفسه من اإلصابة باألمراض، وهي تتفاوت من ش

ه (بأن الفرد لديDubey & Shahi, 2011إلى آخر. ويؤكد كل من دوبي وشاهي )

ايته لى حميجمع المصدار النفسية، التي تعمل عنظام للمناعة النفسية بمثابة وعاء 

 لغضبمن المشاعر والوجدانات السلبية التي ترتبط بالضغوط والقلق والتوتر وا

 اته.واإلنهاك، وغيرها من األزمات واالضطرابات النفسية التي يواجهها في حي

ً وتكمن أهمية المناعة النفسية للمجتمع وأفراده في أنها تعتبر عنصراً م في  هما

ء بنا تحقيق التكيف االجتماعي، وهي تساهم في زيادة إنتاجية المجتمع من خالل

ا في همتهأُسري مستقر، وتساعد الفرد على تقبل الواقع المحيط به، إضافة إلى مسا

ن الحياة االجتماعية بشكل إيجابي من خالل بناء صحة نفسية سليمة خالية م

 (Olah, 2010).االضطرابات واألمراض 

 ؤولياتالمسوهم المناعة النفسية في التكيف الذاتي لدى الفرد لمواجهة األعباء وتسا

ابة المنطوية به، وتعتبر البنية األساسية في حل المشكالت، باعتبارها استج

(. إن Adaptationلمتطلبات البيئة التي يعيش فيها من خالل التوافق أو التالؤم )

ن عة ماؤه المناعة النفسية يمثل مجموالتكيف الذاتي للفرد والذي تساهم في بن

وين التكواالستجابات وردود الفعل، الذي يعدل بواسطتها الفرد األنماط السلوكية 

ادية الم النفسي لديه؛ حيث يمكنه من إشباع حاجاته ودوافعه وتلبية مطالب الحياة

 (.2001 واالجتماعية، وتحقيق االنسجام والتوافق النفسي واالجتماعي )عبد هللا،

( أن الفرد الذي يتمتع بنمو نفسي سليم هو الذي يحظى Maslowويرى ماسلو )

بإشباع حاجاته األساسية ومحقق لذاته، وأن الشخص المحقق لذاته هو الفرد الذي 
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ً جديدة، وأن هذا الفرد  أنجز مستوى عاٍل من التوافق ويستطيع أن يصدر أحكاما

طوره وال يعاني من القلق. أما يحصل على مصدر رئيس للرضا من خالل نموه وت

ً وغير Rogersروجرز ) ً مستمرا ً إيجابيا (، فيؤكد على أن الفرد إذا تلقى تقديرا

مشروط، تكون لديه شخصية سليمة ويشعر باالستقرار، ويعتقد "روجرز" أن 

ً من الناحية الشخصية  السلوك الذي يجلب نتائج إيجابية للفرد لن يكون مشبعا

 (. 2017ديراً إيجابياً أيضاً من المجتمع )العكيلي، فحسب، بل سينال تق

( أن الفرد يستجيب للخبرات بشكل محرف غير واقعي، فإذا Beckويرى بيك )

تبعاً  سيأتي فعالكانت االستجابة وفقاً لتعريفات ال تتوافق مع الواقع الحقيقي فإن االن

فسه نعلى الفرد ( في األُسلوب العالجي Beckللوهم وليس للحقيقة، ويؤكد بيك )

 اباتمن خالل التعزيزات التي يعبر فيها الفرد عن األحداث، ويجعل من االضطر

على  (، فيركزKellyوعالجها أكثر اتصاالً بخبرات الحياة اليومية. أما كيلي )

م يقو الطريقة التي يستجيب بها الفرد إلى المواقف واألحداث؛ حيث أن اإلنسان

ق بالفطرة، ويحاول الوصول إلى التوافق وتحقيبالمالحظة وصياغة الفرضيات 

 (.2016الصحة النفسية )الشريف، 

ك وقد أطلق البعض على هذا العصر عصر القلق والضغوطات النفسية، ويعود ذل

 بيعةإلى تعقيد أساليب الحياة، والمواقف األسرية الضاغطة، وبيئة العمل، وط

، كثيرة وائقية لكن االحباطات والعالحياة، فاألهداف كثيرة واألماني والتطلعات عال

اد فال شك أننا نعيش في عصر يزدحم بالصراعات والتناقضات والمشكالت، وتزد

 الوتولد الضغوط طاقة سلبية  2004). فيه مطالب الحياة باستمرار )الزيود،

بيئة ت اليستطيع من خاللها الفرد التوفيق ما بين حاجاته ودوافعه ومطالبه وحاجا

لى بي عتي يعيش فيها، بحيث ال ينجح في إشباع دوافعه وتؤثر بشكل سلالمحيطة ال

ي لتالقوة مناعته النفسية، فيعَوق ذلك من نموه وتطوره لمواجهة الصراعات وبا

 توترعلى اتزانه االنفعالي، ويتبدى ذلك في ظهور اإلحباط والخوف والقلق وال

ً على عدم  لفرد اتي لتحقيق التكيف الذوالسلوكات غير المتوافقة، التي تؤثر الحقا

 (.2008)بطرس، 

وقد استخدم مفهوم الضغط في المجال البيولوجي من قبل العالم "هانز سيلي"، الذي 

يعد األب الروحي للضغوط النفسية؛ حيث عرف الضغط النفسي بأنه: مجموعة من 

األعراض التي تتزامن مع التعرض لموقف ضاغظ، وهو استجابة غير محددة من 
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نحو متطلبات بيئية، مثل التغير في األسرة أو فقدان العمل أو الرحيل، والتي  الجسم

(. وفسر "سيلي" الضغط النفسي 2008تضع الفرد تحت الضغط النفسي )عبيد، 

تفسيراً فسيولوجياً بحكم عمله كطبيب، وتنطلق نظريته من مسلمة ترى أن الضغط 

الشخص ويضعه على أساس متغير غير مستقل، وهو استجابة لعامل ضاغط يميز 

استجابته للبيئة الضاغط، وأن هناك استجابة أو أنماط معينة من االستجابات يمكن 

االستدالل منها على أن الشخص يقع تحت تاثير بيئي مزعج. ويعتبر "سيلي" أن 

أعراض االستجابة الفسيولوجية للضغط عالمية، وهدفها هو المحافظة على الكيان 

 (.2018والحياة )علي، 

لعقلي ا(، التي تعتبر التقدير Lazarusوال بد من اإلشارة إلى نظرية الزاروس )

لذي االمعرفي للضغوط هو مفهوم أساس يعتمد على طبيعة الفرد؛ إذ إن التهديد 

ن ، وميتعرض له الفرد مرتبط بالبيئة المحيطة به وبخبراته الشخصية مع الضغوط

دة عيعتمد تقييم الفرد للموقف على هنا يستطيع الفرد أن يفسر الموقف، حيث 

ية، تماععوامل، منها: العوامل الشخصية، والعوامل الخارجية الخاصة البيئة االج

 (.2015والعوامل المتصلة بالموقف نفسه )أبو مصطفى، 

نه مجعل يتميز الكائن البشري عن باقي المخلوقات األخرى بعدد من الصفات التي ت

ل مع لتواصالميزات هي نزعته في التفاعل االجتماعي وامخلوقاً فريداً، وإحدى هذه 

 حقيقتاآلخرين ضمن معايير تنظم في أنماط سلوكية، يسعى من خاللها الفرد إلى 

اينون يتب األهداف واإلنجازات ومحاربة الصعوبات التي تواجهه. فنالحظ أن األفراد

 ات خارجيةفي ميزان غير ثابت لمشاعرهم، أفكارهم، وسلوكاتهم نتيجة لمؤثر

في  تضغط عليهم، ومليئة بالمعامالت اإلنسانية والمواقف المختلفة إلى تخدش

استقرار متاز بئة تنهايتها جدار االتزان االنفعالي لديهم. إن االتزان االنفعالي يوفر بي

ضاً العالقات والتجنب من التعرض لالضطرابات النفسية، وتتضمن هذه السمة أي

 (.2010ن الظروف الطارئة )حمدان، القدرة على مواجهة أي م

(، االتزان االنفعالي من خالل أن الشخص Guilford, 1959ويعرف جيلفورد )

الذي تكون لديه رؤية موضوعية لذاته، ويشعر بالراحة في المواقف المختلفة، 

ويكون خالياً من الرؤية المتطرفة التي تسبب الحساسية االنفعالية الزائدة لمالحظات 

(، فعرف االتزان Kipnis, 1997هو متزن انفعالياً. أما كيبنس ) اآلخرين،
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االنفعالي بالشخص الذي يستطيع أن يتخلص من األوهام والخياالت التي ال ترتبط 

 بالواقع، والتي تؤثر في سلوكاته بحيث تجعله أكثر إدراكاً للواقع الذي يعيشه. 

لداخلية الالشعورية والمكنونات ا( في أبحاثه بالعمليات (Freudوقد اهتم فرويد 

ً محدوداً بعض الشي باالنفعاالت وغيرها في   مليةعلإلنسان، وقد أعطى اهتماما

ا . أماالستجابة، إال أنه قد أوضح بأن االنفعاالت تدخل ضمن الشعور أو الوعي

ما (، فأشار إلى أن عملية الالشعور تحدث في(Deved Rapaporدافيد رابابورت

أن وية، لذي يدور حول االنفعال وبين التغيرات الخارجية أو الداخلبين المنبه ا

صدر الم التغير الالإرادي الخارجي والشعور االنفعالي عمليتان منبثقتان من نفس

ع ي أنوافنها الحاضر المعبيء للطاقة، وأن كل االنفعاالت تختلط معاً ويتم التعبير ع

ن الصحة النفسية للفرد في ( أEriksonمن الصراعات. وقد أوضح إريكسون )

تالية ة المرحلة عمرية معينة، تساعده في تحقيق التكيف النفسي في المراحل العمري

 (.2011)غانم، 

ئن أوضح بعض السلوكيون أن االنفعال ينشأ نتيجة الصراع المستثار لدى الكا

 يفبات الحي، والذي يؤدي به إلى القيام باستجابات غير منسقة؛ إذ أن هناك صعو

 ت. وقدعاالتحديد التعريفات اإلجرائية الدقيقة لمعنى الصراع باعتباره أساس االنف

ة بين "واطسون" بأن االنفعال نمط وراثي من االستجابة تضمن تغييرات جسمي

 (.2014)أبو سالمة، 

وأشارت النظريات المعرفية إلى أن التغير االنفعالي يمكن أن يحدث في غياب أي 

دون وجود دليل واضح لتأكيد ذلك، وأن الخبرات الشعورية مشاعر انفعالية أو 

لالنفعاالت تأتي من خالل المدخالت من البيئة الخارجية وإدراك الموقف للفرد 

( أن الحاالت االنفعالية تأتي نتيجة Schachterوتفاعلها معها. وقد بين شاختر )

رفة تعمل على إيضاح للتفاعل بين العوامل المعرفية واالستثارة الفسيولوجية، والمع

ردة فعل الفرد، وبالتالي ظهور عوارض فسيولوجية تكون إيجابية في حالة إدراك 

(، فالدور الكبير للعمليات 2005الفرد لتلك المعلومات التي تفاعل معها )الشمري، 

العقلية المعرفية التي تعمل على إيثار الحاالت االنفعالية التي يتعرض لها الفرد. 

ة المعرفية أن االنفعاالت اإليجابية تظهر عند اإلنسان عندما نتحقق وترى النظري

بتوقعاته وتتجسد تصوراته المعرفية في الحياة، أي أنه عندما تنسجم النتائج الحقيقية 

 (.2007لألداء مع المقاصد والنوايا يحدث التآلف المعرفي )بني يونس، 
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جابية، مثل القدرة على وترتبط المناعة النفسية ببعض السمات الشخصية اإلي

(، في حين يعتبرها  (Lorincz et al., 2011االتزان االنفعالي والتنظيم الذاتي

( بأنها قدرة الفرد على التخلص من أسباب الضغوط النفسية 2013زيدان )

 واإلحباطات والتهديدات واألزمات النفسية عبر التحصين النفسي. وترى أوال )

(Olah, 2010ة النفسية هو أحد عوامل الشخصية المسؤولة عن أن نظام المناع

 ,Kagganمواجهة الضغوط واإلنهاك النفسي لتحقيق الصحة النفسية، أما كيجان )

(، فيرى أن اإلنسان لديه نظام مناعة نفسية وظيفته حماية الفرد من اآلثار 2006

 السلبية للضغوط االنفعالية على غرار نظام المناعة الحيوية في الجسم.

وط ن هنا جاء التركيز على دراسة المناعة النفسية كمتغير وسيط بين الضغوم

ربي اسة دوي درالنفسية واالتزان االنفعالي في البيئتين العربية واألجنبية؛ إذ جاء ف

ف ( في تقصيها لدور المناعة النفسية في تخفيDubey & Shahi, 2011وشاهي )

بط ة، أن المناعة النفسية ترتالضغط واإلنهاك النفسي في مجال المهن الطبي

ع، بالوظائف النفسية الصحية، والتعامل الصحيح مع الضغوط، واألداء المرتف

 (.Bona, 2014والشعور بالرضا واالتزان )

( وجود عالقة ارتباط موجبة بين المناعة 2018وقد أظهرت نتائج دراسة الجزار )

لذكاء األخالقي وأبعاده من خالل النفسية والذكاء األخالقي، وكذلك إمكانية التنبؤ با

المناعة النفسية وأبعادها لطالب الجامعة، واختالف ديناميات الشخصية للطالب 

مرتفعي المناعة النفسية عنها للطالب منخفضي المناعة. وبينت نتائج دراسة 

( وجود عالقة إيجابية بين المناعة النفسية والرضا الوظيفي لدى 2018المعمرية )

ربية الخاصة بسلطنة عمان، وعدم وجود فروق في متوسطات المناعة معلمات الت

وأشارت نتائج دراسة .النفسية تعزى لمتغيرات نوع إعاقة الطالب، وسنوات الخبرة

( إلى وجود عالقة طردية بين المناعة النفسية والكفاءة المهنية، 2018مسحل )

لدى العاملين بالجهاز  ووجود عالقة عكسية بين المناعة النفسية والضغوط المهنية

( وجود عالقة ارتباط 2017اإلداري بالدولة. وأوضحت نتائج دراسة العكيلي )

موجبة بين المناعة النفسية وكل من الوعي بالذات والعفو لدى طلبة جامعة بغداد، 

( من التباين الكلي للمناعة %28.4وأن متغيرا الوعي بالذات والعفو يسهما بـ )

،  ,Bulik & Kobylarczyk)2016ة بوليك وكوبوالرسيزيك )النفسية. أما دراس

فأشارت نتائجها إلى أن الصمود النفسي رجال اإلطفاء الذين تعرضوا ألحداث 

صادمة ذات عالقة بأعمالهم يرتبط بشكل ضعيف مع ضغوط ما بعد الصدمة فيما 
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ر، يخص التغيرات التي تتعلق بإدراك الذات، ويرتبط بشكل قوي في تقييم التوت

بينما يرتبط بشكل سلبي مع التحديات والخطر، وأشارت النتائج إلى ارتباط الصمود 

 النفسي بشكل إيجابي مع التحدي.

الت في ( أن مستوى الضغوط النفسية لدى العام2019وبينت نتائج دراسة البليدي )

على، األ األجهزة األمنية الفلسطينية كان متوسطاً، وكانت الضغوط االقتصادية هي

ن ( أ2018بينما الضغوط الوظيفية هي األدنى. وبينت نتائج دراسة دويكات )

ية لتربمستوى الضغوط النفسية والمهنية كانت مرتفعة لدى العاملين في مؤسسات ا

ة دراسالخاصة، ولم تكن الفروق في الضغوط دالة إحصائياً في أي من متغيرات ال

ات ( وجود ضغوط2013بو عين )الضابطة التي تناولتها. وأظهرت نتائج دراسة أ

ازلياً: تبة تنس مرنفسية تعاني منها المرأة العاملة في األجهزة األمنية في أبعاد المقيا

لبعد ي، االبعد اإلداري، البعد األسري المجتمعي، البعد االقتصادي، البعد المهن

ً البعد النفسي. أما دراسة دايلي ) إلى  ائجها(، فأشارت نت2013االجتماعي، وأخيرا

وجة وجود عالقة ارتباط طردية بين الضغوط النفسية والقلق لدى المرأة المتز

طور العاملة، وأن درجات الضغوط النفسية تنقص كلما ارتقت وظيفة المرأة بال

 ة فيالتعليمي الذي تعمل به، كما بينت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائي

 ( أعوام.10-6لصالح ) درجات الضغوط النفسية تبعاً لسنوات الخبرة

( إلى عدم وجود فروق دالة في متوسطات 2017وأشارت نتائج دراسة عاشور )

ً لمتغيري: المؤهل العلمي، وسنوات الخبرة. وبي تائج نت ناالتزان االنفعالي تبعا

التزان ( وجود عالقة ارتباط طردية بين الضغوط النفسية وا2015دراسة المزيني )

م لطوارئ في المستشفيات الحكومية في قطاع غزة، ولاالنفعالي لدى ممرضي ا

ة، لخدماتظهر وجود فروق دالة في االتزان االنفعالي تعزى لمتغير: )الجنس، مدة 

(أن ,2011Hallimوالمؤهل العلمي(. وأظهرت نتائج دراسة هاليم وآخرون )

ن قدمياالتزان االنفعالي والسمات الشخصية يمكن أن تتنبأ في مدى مالئمة المت

م ( عن عد2010للوظائف عند صناع القرار، بينما كشفت نتائج دراسة حمدان )

 نواتوجود فروق دالة في االتزان االنفعالي تعزى لمتغير: مكان العمل، أو لس

الخبرة لدى ضباط الشرطة في محافظة خان يونس، بينما كانت الفروق دالة 

 باختالف متغيري: التخصص العلمي، والرتبة العسكرية.



 يبرينج إبراهيم شاهين، أحمد محمد واإلتزان النفسية الضغوط بين وسيط كمتغير النفسية المناعة
 

109 

 رلينب-لمانياأ يالعرب مقراطييالد المركز            سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

ل تتص ويرى الباحثان أن الدراسات التي لها عالقة بموضوع الدراسة الحالية ال

ية لنفسابموضوعها اتصاالً مباشراً، مما دفعهما إلى ضرورة التعرف إلى المناعة 

زة ألجهاكمتغير وسيط بين الضغوط النفسية واالتزان االنفعالي لدى العامالت في 

ين ببقة الية؛ إذ لم تجمع الدراسات السااألمنية الفلسطينية في المحافظات الشم

سته درا متغيرات الدراسة الحالية مجتمعة، وبذلك يكون هذا الجانب حديث ولم تتم

ص من قبل في المجتمع الفلسطيني، وبخاصة في األسلوب الذي أتبع في استخال

 طينية.لفلسالنتائج وهو أسلوب تحليل المسارات، الذي يندر استخدامه في الدراسات ا

لى فة إوقد استفيد من الدراسات السابقة في تصميم أدوات البحث الحالي، باإلضا

 االعتماد على المنهجيات واإلحصاءات الواردة في بعض هذه الدراسات.

ين بمما تقدم، يتبين أهمية هذا الجهاز المناعي النفسي ودوره كمتغير وسيط 

على  ذاتيةأن تمثل القدرة الالضغوط النفسية واالتزان االنفعالي، فهي من الممكن 

الحماية من المشاعر السلبية التي تنتج عن مواجهة األزمات واإلحباطات 

داً صمو والضغوطات، وال تخلو منها حياة اإلنسان، وهي بالتالي تجعل الفرد أكثر

ءات ومناعة وقوة في مواجهة الضغوط وتحقيق التوازن االنفعالي.وتشير اإلحصا

عاملة،  (1908لعامالت في البيئة األمنية الفلسطينية بلغ )إلى أن إجمالي عدد ا

زعات ( من إجمالي العاملين في األجهزة االمنية الفلسطينية، مو%6.21يمثلن )

( عاملة على مرتب مدني 103و ) ( عاملة على مرتب عسكري،1805على )

 (.2019)وزارة الداخلية الفلسطينية، 

ي فرها ألمنية جهودها الدؤوبة لتوسيع حضووتواصل المرأة العاملة في األجهزة ا

ى القطاع األمني، في حين ما زالت الضغوط تتزايد عليها من جهة وقلة مستو

عض الب االتزان االنفعالي في بعض المواقف، وبغياب مفهوم المناعة النفسية لدى

ت منهن، وبخاصة في ظل عدم وجود رؤية واضحة للتخفيف عنها، وشعور العامال

 لمجتمعاظرة مان في تكافؤ الفرص، والتوتر العام الذي قد يقع عليها بسبب نبعدم األ

إلى  شارةالتي ما زالت في طور التجديد والتعديل في صورة مناسبة. وال بد من اإل

 ر منالقوانين الفلسطينية والخاصة بقوى األمن الفلسطيني، ال تتالءم في كثي

 افة،بات دون النظر إلى حقوقها كالظروف مع العنصر النسائي وإلزامها بالواج

ة وبخاصة في قوانين:التأمين والمعاشات، وقانون الخدمة بقوى األمن )وزار

 (.2019الداخلية الفلسطينية، 
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ية النفس دياتومن خالل المناعة النفسية التي تستمد منها القوى الخفية لمواجهة التح

لى للعمل، واتجهت إ واالجتماعية، استطاعت المرأة أن تنخرط في عدة مجاالت

رض لى أإالبيئة األمنية والعسكرية، وذلك منذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية 

م، 1994الوطن بشكل مهني مؤسساتي، وتشكيل األجهزة األمنية الفلسطينية عام 

 فالعامالت في األجهزة األمنية يتعرضن كغيرهن من العامالت في القطاعات

 ألشكال واألسباب، سواًء أكانت بسبب النظرةاألخرى إلى ضغوطات بمختلف ا

 ة أوالمجتمعية لهن كجزء من الضغوطات االجتماعية، أم تلك المشكالت الوظيفي

 االقتصادية.

ضاح ي إيوينعكس هذا الواقع سلباً على العامالت في األجهزة األمنية، مما يستدع

ول لحلصول إلى االفكرة العامة لصناع القرار من أجل مواجهة تلك المشكالت والو

طريق ن الالمناسبة للعامالت في ذلك القطاع إلنجاح قدرتهن في بيئة صحية بعيدة ع

ية الذي يوصلهن إلى الفشل المهني. ومن خالل ما سبق، ال بد أن نتبين خصوص

ات ضغوطالبيئة الفلسطينية في إنشاء األجهزة األمنية، وما تتضمنه من مشكالت و

ة ي تؤثر على العامالت في القطاع األمني وبخاصعلى المستويات كافة، والت

نطلق رة االعامالت اللواتي كان لهن النصيب األكبر من تلك الضغوط، ومن هذه الفك

ية الباحثان في دراسة دور المناعة النفسية كمتغير وسيط بين الضغوط النفس

 واالتزان االنفعالي لدى العامالت في األجهزة األمنية الفلسطينية.

 البحث وأسئلته: مشكلة

 رة لماألخيتعدّ المناعة النفسية مصطلح معاصر أصبح استخدامه منتشراً في اآلونة ا

ية أم لمهنيتفاعل مع مجاالت الحياة كافة سواًء االجتماعية، أم االقتصادية، أم ا

ا، ن لهالسياسية حتى أصبح االهتمام به بعد كثرة الضغوطات النفسية التي يتعرض

م حسب عل-ة، لذا نالحظ في القطاع األمني النساء وبخاصة في بيئتهن العملي

 الأن  ، ما تواجهه العامالت في األجهزة األمنية من ضغوط نفسية يجب-الباحثان

  نفعالياال يبقى طور االستمرارية كي ال يؤثر على حياتهن بشكل عام؛ إذ أن االتزان

ً يؤثر ويتأثر بالضغوط النفسية التي تواجه ال ً مؤشراً مهما ت في عاماليعتبر أيضا

 بيئة العمل، وبخاصة في القطاع األمني. 

ً إلى ما سبق، وجد من األهمية تسليط الضوء على المناعة النفسية لدى  واستنادا

العامالت في األجهزة األمنية الفلسطينية لتدعيم األفكار اإليجابية، وتقوية روح 
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المرأة العاملة لمواجهة الضغوط النفسية بمختلف أشكالها التي تعاني منها، واإلشارة 

اسب من االتزان االنفعالي، وذلك للقيام بالمهام إلى أهمية أن تتمتع بمستوى من

المنطوية عليها بأكمل صورة، ولتطوير العمل األمني، وكذلك للدخول في ساحات 

عمل مختلفة، فتحول مفهوم عمل المرأة من الشكل اإلداري فقط إلى المنظور 

اإلداري واألمني معاً. كما أن العامالت في األجهزة األمنية يعانين من بعض 

الصعوبات المتعلقة بالتمثالت الذكورية سواًء في إطار االستحقاقات من ترقيات، أو 

التأمين الصحي، أو االلتحاق بدورات وتدريب خارجي، أو الوصول إلى مراكز 

اتخاذ القرار، وهذا ينعكس بشكل مباشر أو غير مباشر على الضغوط النفسية 

لى االتزان االنفعالي لدى هؤالء بمجاالتها كافة لديهن، وبالتالي انعكاس ذلك ع

ً بالمناعة النفسية بدرجاتها ومكوناتها. وبناًء على ذلك، وجدت  العامالت، مرورا

الباحثة من األهمية التعرف إلى المناعة النفسية كمتغير وسيط بين الضغوط النفسية 

ت واالتزان االنفعالي لدى العامالت في األجهزة األمنية الفلسطينية في المحافظا

 الشمالية.وبناًء على ما تقدم، تتلخص مشكلة البحث في اإلجابة عن األسئلة اآلتية: 

السؤال األول: ما مستوى المناعة النفسية لدى العامالت في األجهزة األمنية 

 الفلسطينية؟ 

السؤال الثاني: ما مستوى الضغوط النفسية لدى العامالت في األجهزة األمنية 

 الفلسطينية؟

ثالث: ما مستوى االتزان االنفعالي لدى العامالت في األجهزة األمنية السؤال ال

 الفلسطينية؟

 ضغوطالسؤال الرابع: هل تعد المناعة النفسية متغير وسيط في العالقة بين ال

 نية؟النفسية واالتزان االنفعالي لدى العامالت في األجهزة األمنية الفلسطي

 أهداف البحث:

ء نموذج نظري مقترح للعالقة السببية بين متغيرات هدف البحث الحالي إلى بنا

الدراسة الثالثة، ومن ثم التحقق من صحة النموذج المقترح من خالل فحص التأثير 

المباشر وغير المباشر للمناعة النفسية على كل من الضغوط النفسية واالتزان 

 ً ً بين  االنفعالي كل على حدة، ومعرفة ما إذا كانت المناعة النفسية متغيرا وسيطا
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الضغوط النفسية واالتزان االنفعالي لدى العامالت في األجهزة األمنية، وسعت 

 الدراسة إلى التحقق من األهداف الفرعية اآلتية:

 لنفسيةوط االتعرف إلى مستوى كل من: االتزان االنفعالي، المناعة النفسية، والضغ-

 لدى العامالت في األجهزة األمنية الفلسطينية. 

ن االتزاية ويد إمكانية اعتبار المناعة النفسية كمتغير وسيط بين الضغوط النفستحد-

 االنفعالي بعد العزل اإلحصائي للمناعة النفسية.

 منيةتحديد إمكانية أن تكون المناعة النفسية لدى العامالت في األجهزة األ-

 الفلسطينية عامالً وسيطاً بين الضغوط النفسية واالتزان االنفعالي.

 همية البحث:أ

تمثل الم تبرز األهمية النظرية للبحث في تسليط الضوء على أسلوب تحليل البيانات

وسيط ما ، كدراسة العالقة في المناعة النفسية كPath Analysisفي تحليل المسار 

نية بين الضغوط النفسية واالتزان االنفعالي لدى العامالت في األجهزة األم

سطين ي فلبت أهمية خاصة، إذ تعتبر من أوائل البحوث فالفلسطينية، كما أنها اكتس

بين  القة، التي ستدرس "المناعة النفسية كمتغير وسيط في الع-_حسب علم الباحثان

. طينية"لفلساالضغوط النفسية واالتزان االنفعالي لدى العامالت في األجهزة األمنية 

يعة م طبر المعرفية لفهكما يمكن أن يسهم البحث في إثراء الموضوع من وجهة النظ

ي خاصة ف، وبمتغيرات الدراسة والعالقة بينها، ليشكل إطاراً نظرياً للبحوث الالحقة

ي الحال لبحثاستخدام أُسلوب تحليل المسار. أما من الناحية التطبيقية، فإن أهمية ا

 لنفسيةااعة تتمثل فيتقديم المقترحات والتوصيات التي من شأنها أن تنمي وتعزز المن

اء أي ي بنواالتزان االنفعالي لدى هؤالء العامالت، وتوفير بيانات وصفية تساعد ف

 برامج إرشادية تهدف إلى العمل على خفض حدة الضغوط النفسية ورفع مستوى

 .المناعة النفسية واالتزان االنفعالي لدى العامالت في األجهزة األمنية

 ي:تتمثل حدود البحث في اآلت حدود البحث ومحدداته:

 .شماليةت الالحدود البشرية: العامالت في األجهزة األمنية الفلسطينية في المحافظا
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فظات لمحااالحدود المكانية: طبق البحث على فروع األجهزة األمنية الفلسطينية في 

وباس، طيت، الشمالية، وهي: )أريحا، الخليل، القدس، بيت لحم، جنين، رام هللا، سلف

 (.طولكرم، قلقيلية، نابلس

 م.2019/2020الحدود الزمانية: طبق البحث في العام الجامعي 

 ة.واردالحدود المفاهيمية: اقتصر البحث على الحدود المفاهيمية والمصطلحات ال

ة، نفسيالمحددات اإلجرائية: استخدم مقياس المناعة النفسية، ومقياس الضغوط ال

ع لجم دوات المستخدمةومقياس االتزان االنفعالي، وهي بالتالي اقتصرت على األ

ت البيانات، ودرجة صدقها وثباتها، وعلى عينة البحث وخصائصها، والمعالجا

ً أن البحث أجري في فتر اء ة وباإلحصائية المستخدمة، مع األخذ باالعتبار أيضا

(، وانعكاس ذلك على استجابات العينة في COVID 19كورونا المستجد )

 متغيراتها كافة.

 ئية للمصطلحات:التعريفات اإلجرا

فسه : "هي قدرة الفرد على حماية نPsychological Immunityالمناعة النفسية 

ت من التأثيرات السلبية المحتملة للضغوط والتهديدات والمخاطر واالحباطا

 واردواألزمات النفسية، والتخلص منها عن طريق التحصين النفسي باستخدام الم

، وحل بداعالشخصية، مثل: التفكير اإليجابي، واإلالذاتية، واإلمكانات الكامنة في 

رة، المشكالت، وضبط النفس، واالتزان والصمود، والصالبة، والتحدي، والمثاب

(. وتعرف 817: 2013والفاعلية، والتفاؤل، والمرونة، والتكيف مع البيئة" )زيدان،

هزة ألجاي المناعة النفسية إجرائياً: بأنها الدرجة التي تحصل عليها العامالت ف

 .اليةاألمنية الفلسطينية على أداة المناعة النفسية المطورة في الدراسة الح

ير غ: "هي بمثابة استجابة فسيولوجية  Psychological Stressالضغوط النفسية

ث تحد نوعية صادرة عن اإلنسان لكي يتكيف مع الظروف الداخلية والخارجية التي

ً وسروراً" ) ً بأن (.Selye, 1976:10الما ها: وتعرف الضغوط النفسية إجرائيا

 قياسمالدرجة التي تحصل عليها العامالت في األجهزة األمنية الفلسطينية على 

 الضغوط النفسية المطور في الدراسة الحالية.
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طية : يعرفبأنه: "مرادف لمعنى الوسEmotional Stabilityاالتزان االنفعالي 

 سطية، المتمثلة باالعتدال في مجالوأن مرونة الشخصية من مظاهر هذه الو

ق ي تحقيال فاالنفعاالت واالعتدال في إشباع الحاجات البيولوجية والنفسية، واالعتد

ذلك الجانب من الشخصية الذي أهمله اآلخرون، وهو الجانب الروحي من 

ً بأن273):2007الشخصية")السبعاوي،  ه: . ويعرف االتزان االنفعالي إجرائيا

 قياسمحصل عليها العامالت في األجهزة األمنية الفلسطينية على الدرجة التي ت

 االتزان االنفعالي المطور في الدراسة الحالية.

: هو أسلوب إحصائي ارتباطي يعتمد على Path Analysisتحليل المسارات 

 العدد ثيرةكتحليل االرتباط المتعدد، ويستخدم لوضع احتمال العالقة بين المتغيرات 

عة، منظومة معادالت خطية سواًء أكانت المتغيرات مستمرة أم متقطوفحصها في 

س لى أساية عفهو امتداد لتحليل االنحدار المتعدد، ويستخدم في دراسة النماذج السبب

في  أن يضع الباحث تصور لنمط العالقات بين المتغيرات ذات الصلة. وهو يبرز

ل مكن فصال ي المتغير التابع؛ إذإظهار التأثيرات المباشرة للمتغيرات المستقلة على 

ات أثيرتلك المتغيرات عن بعضها البعض لشدة ترابطها، فهي تعتمد على دراسة الت

يهدف ع. والكلية المباشرة وغير المباشرة للمتغيرات المستقلة على المتغير التاب

 أثيراتة وتتحليل المسار لتحليل معامالت االرتباط بين متغيرين إلى تأثيرات مباشر

ً من خالل  غير مباشرة، بحيث يمكن الباحث من إعطاء تفسيرات أكثر وضوحا

 (.Davidson, 2012النتائج )

 منهجية البحث:

لتحقيق أهداف البحث واإلجابة عن أسئلته، استخدم المنهج الوصفي االرتباطي؛ إذ 

يعتمد هذا المنهج على جمع البيانات حول المتغيرات التي يتناولها، ومن ثم تحديد 

إذا كانت هناك عالقة بينهما، وتقصي طبيعة تلك العالقة ووصف العالقة بين 

ً باستخدام مقاييس كمية )الخرابشة،  ً كميا (، كما استخدم 2007المتغيرات وصفا

(، الذي يعتمد على نموذج وصفي للعالقات Path analysisأسلوب تحليل المسار )

ة، الضغوط النفسية، واالتزان بين المتغيرات موضوع الدراسة: )المناعة النفسي

االنفعالي(؛ إذ يعد أسلوب تحليل المسار من أفضل األساليب اإلحصائية التي يمكن 

استخدامها في تحليل معامالت االرتباط بين المتغيرات إلى آثار مباشرة وأُخرى 
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(، وهو األنسب لتحقيق أهداف البحث بالشكل Davidson,  2012غير مباشرة  )

 دقة والموضوعية. الذي يضمن ال

 مجتمع البحث وعينته:

تكون مجتمع البحث من جميع العامالت في األجهزة األمنية الفلسطينية في 

م(،يتوزعن 2019(موظفة في العام)1908المحافظات الشمالية، والبالغ عددهن )

ً لمصادر دائرة التدريب والتطوير  على متغيرات الدراسة الديمغرافية، وذلك وفقا

البشرية في وزارة الداخلية الفلسطينية )وزارة الداخلية الفلسطينية، والموارد 

(. واختيرت العينة بطريقة المعاينة العشوائية الطبقية، مع األخذ باالعتبار 2019

تمثيل أفراد العينة لمتغيرات الدراسة الديمغرافية، وقد حدد حجم العينة بناًء على 

( أنه يجب تحديد حجم العينة من 2014معادلة روبرت ماسون، إذ يشير بشماني )

( عاملة في األجهزة 320المجتمع عن طريق معادله إحصائية؛ إذ بلغ حجم العينة )

 األمنية الفلسطينية في المحافظات الشمالية.

 وخصائصها: أدوات البحث

مقياس المناعة النفسية: من أجل تحقيق الغاية المرجوة من الدراسة الحالية، -أوالً 

(، وقد تكون 2016مقياس المناعة النفسية، المستخدم في دراسة )الشريف، استخدم 

( فقرة، موزعة على ثالثة مجاالت، هي: )االحتواء، 51في صورته األولية من)

 المواجهة التكيفية، تنظيم الذات(.

 ً الضغوط النفسية: لتحقيق الغاية المرجوة من الدراسة الحالية، وبعد  مقياس-ثانيا

ة على الدراسات السابقة، وعدد من المقاييس ذات العالقة بالضغوط اطالع الباحث

النفسية، فقد استند إلى مقياس الضغوط النفسية المستخدم في دراسة 

(،وذلك لمالئمة المقياس مع هدف الدراسة المتعلق بمتغير الضغوط 2019)البليدي،

يس في مجملها ( فقرة، تق51النفسية وتشابه عينة الدراسة. ويتكون المقياس من )

مستوى الضغوط النفسية، موزعة على خمسة مجاالت، هي: الضغوط الوظيفية، 

 الضغوط االجتماعية، الضغوط االقتصادية، الضغوط األسرية، الضغوط الصحية.

 ً االتزان االنفعالي: لتحقيق الغاية المرجوة من الدراسة الحالية، استخدم  مقياس-ثالثا

(،وذلك لمالئمة المقياس 2017ارد في دراسة عاشور )مقياس االتزان االنفعالي الو
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( فقرة، موزعة على ثالثة أبعاد، هي: 23لهدف الدراسة. ويتكون المقياس من )

 )الضبط االنفعالي،المواجهة االنفعالية،المرونة االنفعالية(.

 (لمقاييس البحث:Face validityالصدق الظاهري)

للتحقق من الصدق الظاهري أو ما يعرف بصدق المحكمين لكل مقياس من مقاييس 

البحث الثالثة: مقياس المناعة النفسية، مقياسالضغوط النفسية، ومقياس االتزان 

االنفعالي، عُرضت هذه المقاييس في صورتها األولية على مجموعة من 

سي والتربوي، وعلم المتخصصين ممن يحملون درجة الدكتوراه في اإلرشاد النف

( كحد أدنى %80( محكمين؛ إذ أعتمد معيار االتفاق )10النفس، وقد بلغ عددهم )

لقبول الفقرة. وبناًء على مالحظات وآراء المحكمين، أجريت التعديالت المقترحة، 

فعُدلت بعض الفقرات، وأضيفت فقرة واحدة ألحد المقاييس، وصوالً إلى الصورة 

لعينة االستطالعية، وفحص الخصائص السيكومترية لكل المعدة للتطبيق على ا

 منها، وحسب اآلتي:

اغة ( فقرة، وعدلت صي51تشكل مقياس المناعة النفسية في صورته األولية من )

( 51بعض الفقرات، لكن لم تحذف أو تضاف أي فقرة، فبقي عدد فقرات المقياس )

 فقرة. 

غة ( فقرة، وعدلت صيا51من )تشكل مقياس الضغوط النفسية في صورته األولية 

( 51بعض الفقرات، لكن لم تحذف أو تضاف أي فقرة، فبقي عدد فقرات المقياس )

 فقرة.

صياغة  ( فقرة، وُعدلت23تشكل مقياس االتزان االنفعالي في صورته األولية من )

ات بعض الفقرات، وأضيفت فقرة واحدة لبعد الضبط االنفعالي، فأصبح عدد فقر

 فقرة. (24المقياس )

 الخصائص السيكومترية لمقاييس البحث:

من أجل فحص الخصائص السيكومترية لمقاييس البحث الثالثة، طبقت على عينة 

( من العامالت في األجهزة األمنية الفلسطينية، ومن 34استطالعية مكونة من )

 خارج عينة البحث المستهدفة، وكانت النتائج كاآلتي:
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 :(Construct Validity)ثأ( صدق البناء لمقاييس البح

ً بصدق االتساق الداخلي، وح ساب استخدم صدق البناء أو ما يطلق عليه أحيانا

باط ( الستخراج قيم معامالت ارتPearson Correlationمعامل ارتباط بيرسون )

لكلية ارجة الفقرة بالمجال الذي تنتمي إليه، وقيم معامالت ارتباط الفقرات مع الد

ع ال مييس الدراسة الثالثة، كذلك قيم معامالت ارتباط كل مجلكل مقياس من مقا

 (:3(، )2(، )1الدرجة الكلية للمقياس، كما هو مبين في الجداول )

 

، 7، 5، 2( أن معامل ارتباط الفقرات: )1يالحظ من البيانات الواردة في الجدول )

 (، كانت ذات درجة غير51، 46، 45، 43، 39، 38، 36، 34، 22، 20، 12

مقبولة وغير دالة إِحصائيّاً، وتحتاج إلى حذف، أما باقي الفقرات فقد تراوحت 

.(، وهي بالتالي ذات درجات مقبولة ودالة 79-.30معامالت ارتباطها ما بين )

(أن قيمة معامل االرتباط التي تقل عن (Garcia, 2011إحصائياً؛ إذ ذكر جارسيا 

.( تعتبر 70أقل أو يساوي  -.30المدى ).( تعتبر ضعيفة، والقيم التي تقع ضمن 30)

، 5، 2.( تعتبر قوية، لذلك حذفت الفقرات: )70متوسطة، والقيمة التي تزيد عن )
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(، فأصبح عدد فقرات 51، 46، 45، 43، 39، 38، 36، 34، 22، 20، 12، 7

 ( فقرة.37المقياس للتطبيق )

 

، 8، 6 ،2، 1قرات: )(، فقد حذفت الف2بناًء على البيانات الواردة في الجدول )

 ( فقرة.46(، وأصبح عدد فقرات المقياس )46
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، 20، 15، 8(، فقد حذفت الفقرات: )3بناًء على البيانات الواردة في الجدول )

 ( فقرة.20(، وأصبح عدد فقرات المقياس )21

 ب( الثبات لمقاييس البحث: 

خلي لداااالتساق  للتأكد من ثبات مقاييس البحث الثالثة،فقد جرى التحقق من ثبات

 (على بياناتCronbach's Alphaلكل مقياس، باستخدام معامل كرونباخ ألفا )

 ( يوضح ذلك:4العينة االستطالعية، والجدول )
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( أن قيم معامالت معامل ثبات كرونباخ ألفا لمجاالت مقياس 4يتضح من الجدول )

.(. 93للدرجة الكلية ).(، ومعامل الثبات 89-.81المناعة النفسية تراوحت ما بين )

.(، 94-.79وكانت معامالت الثبات لمجاالت مقياس الضغوط النفسية ما بين )

.(، وتعتبر هذه القيم مرتفعة وتجعل من األداة قابلة للتطبيق 94وللدرجة الكلية )

على العينة األصلية. أما قيم معامالت معامل الثبات لمجاالت مقياس االتزان 

.( للدرجة الكلية، وتعتبر هذه القيم 86.(، و )80-.67ا بين )االنفعالي، فتراوحت م

 مرتفعة وتجعل من األدوات الثالث قابلة للتطبيق على العينة األصلية.

 البحث: تصحيح مقاييس

مقياس المناعة النفسية: تكون مقياس المناعة النفسية في صورته النهائية من -أوالً 

و موضح في ملحق )ث(، ويطلب من ( مجاالت كما ه3(، فقرة موزعة على )37)

( خماسي، وأعطيت Likertالمستجيب تقدير إجاباته عن طريق تدرج ليكرت )

( ً ً )5األوزان للفقرات كما يلي:تنطبق تماما ( درجات، 4( درجات، تنطبق كثيرا

(، درجة واحدة. 1(درجتان، ال تنطبق )2( درجات، تنطبق قليالً )3تنطبق لحد ما )

، 12، 6فقرات االتجاه اإليجابي للمناعة النفسية باستثناء الفقرات )وقد مثلت جميع ال

ها، وذلك لصياغتها باالتجاه ح(؛ إذ عكست األوزان عند تصحي37، 34، 32

 السلبي.

 ً مقياس الضغوط النفسية: تكون مقياس الضغوط النفسية في صورته النهائية -ثانيا

في ملحق )ث(، ويطلب  ( مجاالت كما هو موضح5(، فقرة موزعة على )46من )

( خماسي، وأعطيت Likertمن المستجيب تقدير إجاباته عن طريق تدرج ليكرت )

( ً ً )5األوزان للفقرات كما يلي:دائما ً )4( درجات، غالبا ( 3( درجات، أحيانا

(، درجة واحدة، وقد مثلت جميع الفقرات 1(درجتان، أبداً )2درجات، نادراً )

 نفسية.االتجاه اإليجابي للضغوط ال

 ً مقياس االتزان االنفعالي: تكون مقياس االتزان االنفعالي في صورته النهائية -ثالثا

(، فقرة موزعة على ثالثة مجاالت كما هو موضح في ملحق )ث(، ويطلب 20من )

( خماسي، وأعطيت Likertمن المستجيب تقدير إجاباته عن طريق تدرج ليكرت )

ً )األوزان للفقرات كما يلي:تنطبق تمام ً )5ا ( درجات، 4( درجات، تنطبق كثيرا

(، درجة واحدة. 1(درجتان، ال تنطبق )2( درجات، تنطبق قليالً )3تنطبق لحد ما )

، 1وقد مثلت جميع الفقرات االتجاه اإليجابي لالتزان االنفعالي باستثناء الفقرات: )
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(، إذ عكست األوزان عند تصحيها، 18، 14، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 2

 وذلك لصياغتها باالتجاه السلبي.

 ناعةولغايات تفسير المتوسطات الحسابية، ولتحديد مستوى استخدام كل من: الم

فق مة والنفسية، الضغوط النفسية، واألمن النفسي لدى عينة الدراسة حولت العال

ات: ( درجات، وتصنيف المستوى إلى ثالثة مستوي5-1المستوى الذي يتراوح من )

(، مستوى مرتفع 3.67-2.34فأقل(، مستوى متوسط )2.33) مستوى منخفض

(3.68-5.) 

 اشتملت الدراسة على متغيرات الدراسة والنموذج المقترح للعالقة بينها:

 المتغيرات اآلتية:

 المتغير المستقل: الضغوط النفسية.

 المتغير الوسيط: المناعة النفسية.

 المتغير التابع: االتزان االنفعالي.

د اإلطار النظري والدراسات السابقة المتصلة بموضوع الدراسة، فقوفي ضوء 

 :(1وضع نموذج مقترح اشتقت منه فرضيات الدراسة، كما هو موضح في الشكل )

 

فسية، الن ويرتكز النموذج على أن المناعة النفسية هي المتغير الذي يجابه الضغوط

هزة العامالت في األجوالتي بدورها تؤثر على مستوى االتزان االنفعالي لدى 

 قترحاألمنية الفلسطينية، وبالتالي تصاغ هذه الفرضيات من خالل النموذج الم

 للدراسة، وكما وردت في الفصل األول. 
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 نتائج البحث وتفسيرها ومناقشتها:

: ما مستوى المناعة النفسية لدى العامالت في النتائج المتعلقة بالسؤال األول

ية؟ ُحسبت المتوسطات الحسابية لمقياس المناعة النفسية األجهزة األمنية الفلسطين

 ( يوضح ذلك. 5لدى العامالت في األجهزة األمنية الفلسطينية، والجدول )

 

 ياس( أن المتوسط الحسابي لتقديرات عينة الدراسة على مق5يتضح من الجدول )

أما  ع.(، ومستوى مرتف%74.0(، وبنسبة مئوية )3.70المناعة النفسية ككل بلغ )

ين بما  المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة للمجاالت، فقد تراوحت

سابي حمجال "المواجهة التكيفية" بالمرتبة األولى بمتوسط  (، وجاء3.80-3.60)

نظيم %(، ومستوى مرتفع، بينما جاء مجال "ت76.0(، وبنسبة مئوية )3.80قدره )

(، وبنسبة مئوية 3.60ط حسابي بلغ )الذات" في المرتبة األخيرة، بمتوس

 متوسط. %(، ومستوى72.0)

(، التي أظهرت وجود مناعة 2018واتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة )الجزار، 

نفسية مرتفعة لدى طالب الجامعة باختالف ديناميات الشخصية، كما اتفقت كذلك 

مستوى المناعة  (، التي أظهرت أيضاً ارتفاعاً في2018مع نتائج دراسة )مسحل، 

النفسية لدى العاملين بالجهاز اإلداري بالدولة، ومدى إسهام متغير )الكفاءة المهنية( 

و)الضغوط المهنية( في التباين الكلي لمتغير )المناعة النفسية(، واختلف مع نتائج 

(،التي أظهرت أن الصمود النفسي  ,2016Bulik& Kobylarczykدراسة )

ط ما بعد الصدمة فيما يخص التغيرات التي تتعلق يرتبط بشكل ضعيف مع ضغو

بإدراك الذات، ويرتبط بشكل قوي في تقييم التوتر، بينما يرتبط بشكل سلبي مع 
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التحديات والخطر، وأشارت النتائج إلى ارتباط الصمود النفسي بشكل إيجابي مع 

عند التحدي. وقد يعزى ذلك على اختالف مجتمعي العينة، إذ إن مجتمع الدراسة 

(2016Bulik& Kobylarczyk,  كان رجال اإلطفاء، بينما المجتمع في ،)

الدراسة الحالية هو العامالت في األجهزة األمنية الفلسطينية، وبالتالي تختلف 

وجهات النظر لمفهوم المناعة النفسية بين هاتين الفئتين، فمسؤولية العاملة في 

طفاء الذي يتعرض للضغوط بشكل األجهزة األمنية تختلف عن مسؤولية عامل اإل

 مفاجئ على عكس العاملة في األجهزة األمنية.

ن عرضهوتعزى هذه النتيجة إلى وضع العامالت في األجهزة األمنية وبخاصة عند ت

ن متلكيألحداث ضاغطة بحياتهن، فهن قد يستطعن مواجهتها بطريقة تكيفية، ألنهن 

هن، جدانواألحداث والتي تتفاعل مع  آليات عمل تحفز األدوات المعرفية للتكيف مع

 د منما يجعلهن قادرات على مواجهة األحداث الصعبة والتحديات اليومية، وتزي

ها، ب منقدرتهن على مواجهة الشدائد واألزمات، والتعامل معها بكفاءة بدل الهرو

ات علومبينما هناك قدرات منخفضة لدى العامالت للتعامل مع األحداث البيئية كم

مج دعلى وة الختبار الخبرات الجديدة واندماجها مع البيئة المعرفية لديهن، موجه

ينتج  أنه الخبرة المكتسبة من ذلك بنمط ال يؤثر على الوظيفة الفعالة لديهن، كما

ت لعامالإن افمناعة نفسية مضادة تحمي العاملة من التأثيرات البيئية السلبية. كذلك 

 ً  يحققن ه أن إلى خلق طابع إيجابي يحاولن من خاللفي األجهزة األمنية يسعين دائما

مل لتكااالتجاه نحو الذات الكاملة قدر المستطاع، والنمو والتطور المستمر، وا

دراك ، وإواالتساق بين جوانب شخصياتهن، والتلقائية والتوجيه الذاتي واالستقالل

 الواقع واتخاذ القرارات.

ي فالت ستوى الضغوط النفسية لدى العام: ما مالنتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

ية لنفسااألجهزة األمنية الفلسطينية؟ُحسبت المتوسطات الحسابية لمقياس الضغوط 

 ( يوضح ذلك. 6لدى العامالت في األجهزة األمنية الفلسطينية، والجدول )
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( أن المتوسط الحسابي لتقديرات عينة الدراسة على مقياس 6يتضح من الجدول )

(، ومستوى متوسط. أما %55.8(، وبنسبة مئوية )2.79لنفسية ككل بلغ )الضغوط ا

(، 3.18-2.63المتوسطات الحسابية إلجابات للمجاالت، فقد تراوحت ما بين )

(، 3.18وجاء مجال "الضغوط االقتصادية" بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي قدره )

لضغوط الوظيفية" (، ومستوى متوسط، بينما جاء مجال "ا%63.6وبنسبة مئوية )

(، %52.6(، وبنسبة مئوية )2.63في المرتبة األخيرة، بمتوسط حسابي بلغ )

 ومستوى متوسط.

ود (، التي أظهرت نتائجها وج2019واتفقت هذه النتيجة مع دراسة )البليدي، 

ضغوط بدرجة متوسطة لدى العامالت في األجهزة األمنية، وكانت الضغوط 

مع  ا الضغوط الوظيفية هي األدنى، واتفقت كذلكاالقتصادية هي األعلى، بينم

(، التي بينت نتائجها وجود ضغوطات نفسية متوسطة 2013دراسة )أبو عين، 

ً حسب  د : البعآلتياتعاني منها المرأة في أبعاد المقياس، لكنها كانت مرتبة تنازليا

د عاإلداري، البعد األسري المجتمعي، البعد االقتصادي، البعد المهني، الب

ً البعد النفسي، واختلفت مع نتائج دراسة )دويكات،  (، 2018االجتماعي، وأخيرا

ت ؤسساالتي أفادت بارتفاع مستوى الضغوط النفسية والمهنية لدى العاملين في م

 التربية الخاصة.

ويمكن تفسير هذه النتيجة بالنظر إلى طبيعة الظروف التي تعيشها العامالت في 

ينية، ومنها الظروف االقتصادية التي ترتبط بمعدل دخل األجهزة األمنية الفلسط

منخفض في الواقع الفلسطيني، كما أن في الضغوط األسرية التي تعيشها العامالت 
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بحسب طبيعة عملهن في األجهزة األمنية في مجتمع شرقي ومحافظ تشكل نسبة 

ه االهتمام في عالية من الضغوط وااللتزامات نحو األسرة، كما أن الثقافة العامة تجا

الجانب الصحي ليست سليمة بدرجة كافية، إال أنها زادت في هذا الوقت وبخاصة 

(، وانعكس ذلك على األنشطة التي قد تقوم 19-مع انتشار فايروس كورونا )كوفيد

 بها العامالت في األجهزة األمنية للتعامل مع الضغوط التي يتعرضن لها.

لى إعلى غيرها من مجاالت الضغوط األخرى وقد يفسر تقدم الضغوط االقتصادية 

ا قاضوالواقع الذي يعيشه العاملون في الوظائف الحكومية بشكل عام، فهم لم يت

(، وتراكم 19-رواتبهم لمدة شهرين متتاليين في ظل جائحة كورونا )كوفيد

ية، ألمناااللتزامات المالية على العديد منهم، ومن ضمنهم العامالت في األجهزة 

قل، األ لما فرضته األزمة وتقلص اإليرادات الفلسطينية بمقدار النصف على نظراً 

الل الحتاوأن مخاطر فيروس كورونا كان أكثر فتكاً باالقتصاد الفلسطيني، كما أن 

ساهم في تدهور الوضع االقتصادي من حيث استهداف المنشآت االقتصادية 

ي فطيني واقع المواطن الفلسوعمليات االستيطان والضم، كل ذلك انعكس سلباً على 

ل حتالاشتى القطاعات بشكل عام، والعاملين في األجهزة األمنية بشكل خاص. أما 

ن مرجة الضغوط المهنية في المرتبة األخيرة، فقد يُرد إلى شعور المستجيبات بد

من ضعمل االحترام والتقدير من قبل زمالئهن، أو رغبتهن في إثبات جدارتهن في ال

 منية.األجهزة األ

: ما مستوى االتزان االنفعالي لدى العامالت في الثالث النتائج المتعلقة بالسؤال

األجهزة األمنية الفلسطينية؟ُحسبت المتوسطات الحسابية لمقياس االتزان االنفعالي 

 ( يوضح ذلك. 7لدى العامالت في األجهزة األمنية الفلسطينية، والجدول )
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ياس سط الحسابي لتقديرات عينة الدراسة على مق( أن المتو7يتضح من الجدول )

سط. (،ومستوى متو%64.8(، وبنسبة مئوية، )3.24االتزان االنفعالي ككل بلغ )

ء (، وجا3.58-3.06أما المتوسطات الحسابية للمجاالت، فقد تراوحت ما بين )

 ، وبنسبة(3.58مجال "المرونة االنفعالية" بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي قدره )

ي ف(، ومستوى متوسط، بينما جاء مجال "المواجهة االنفعالية" %71.6مئوية )

ستوى (، وم%61.2(، وبنسبة مئوية )3.06المرتبة األخيرة، بمتوسط حسابي بلغ )

 متوسط.

ى (، في أن مستو2016واتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة )الربيع وعطية، 

ع قت مجاء بدرجة متوسطة، كما اتف االتزان االنفعالي لدى طلبة جامعة اليرموك

 (، بوجود اتزان انفعالي لدى ممرضي الطوارئ2015نتائج دراسة )المزيني، 

رت (، التي أظه2017بدرجة متوسطة، في حين اختلفت مع نتائج دراسة )عاشور، 

 د يعزى، وقأن ممرضي العناية الفائقة يتمتعون بدرجة مرتفعة من االتزان االنفعالي

ان لى اتزقة إمجتمع العينتين، حيث يتطلب العمل في أقسام العناية الفائ ذلك الختالف

الفاً اخت انفعالي أعلى من العامالت في األجهزة األمنية التي تختلف المهام فيها

 واضحاً.

ه عرضن لا يتويمكن تفسير هذه النتيجة باعتبار الحالة الداخلية للعامالت، نتيجة لم

 يؤثر ذلك في سلوكهن من ناحية وفي طبيعتهن من مؤثرات خارجية، وبالتالي

من  الجسمية من ناحية أُخرى. وقد يفسر تقدم المرونة االنفعالية على غيرها

لتحكم لى االمجاالت باعتبار أن معظم العامالت في األجهزة األمنية يمتلكن قدرة ع

 مةحكوبانفعاالتهن بدرجة عالية، فهن يفترض أن يتصفن بثبات انفعالي، وتروي، 

، كان منيةانفعالية، فاالزدياد المطرد مؤخراً في أعداد العامالت في األجهزة األ

ً لقدرتهن على إثبات العديد منهن ألنفسهن في عملهن حتى وصلت بعض هن نتاجا

 ر(.إلى مواقع متقدمة )عدد قليل من وصلن إلى مواقع المشاركة في صنع القرا

د المناعة النفسية متغير وسيط في العالقة : هل تعالرابع النتائج المتعلقة بالسؤال

بين الضغوط النفسية واالتزان االنفعالي لدى العامالت في األجهزة األمنية 

(، بناًء على أساس نظري Causal Modelالفلسطينية؟جرى بناء نموذج سببي )

(، واعتمد لهذا الغرض نموذج Path Analysisواستخدم أسلوب تحليل المسار )

(Baron & Kenny, 1986 الختبار المتغير الوسيط، والذي يشترط وجود ،)
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عالقة بين المتغير المستقل )الضغوط النفسية( والمتغير التابع )االتزان االنفعالي(، 

وبين المتغير الوسيط )المناعة النفسية( والمتغير التابع )االتزان االنفعالي(. ولتحقيق 

 (.8غيرات الدراسة، كما في الجدول )هذا الشرط، ُحسبت معامالت االرتباط بين مت

 

( وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى 8يتضح من الجدول )

( بين متغيرات الدراسة، وبهذا فقد تحقق شرط اختبار النموذج، α≤01.الداللة )

(، وذلك باستخدام تقنية البوتوستراب AMOSوبناًء عليه استخدم برنامج )

(5,000bootstrap samples( )Hayes, 2009( ويوضح الشكل ،)تحليل 2 )

 المسار للتأثيرات المباشرة للنموذج. 

 (: نموذج تحليل المسار للتأثيرات المباشرة للنموذج2شكل )

 

( وجود تأثير مباشر للضغوط النفسية على االتزان االنفعالي 2يتضح من الشكل )

االتزان االنفعالي من جهة أخرى،  والمناعة النفسية من جهة وللمناعة النفسية على

( نتائج تحليل المسار للتأثيرات المباشرة وغير المباشرة 9ويوضح الجدول )

 والكلية. 
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( وجود مسار بين الضغوط النفسية والمناعة النفسية؛ إذ بلغ 9يتضح من الجدول )

 (، وهي دالة[619.- ,473.-]%95،فترة ثقة546.-األثر للمسار وعند فترة ثقة )

إحصائياً. ووجود مسار بين المناعة النفسية واالتزان االنفعالي؛ إذ بلغ األثر للمسار 

(، وهي دالة إحصائياً. ووجود [210., 374.]%95،فترة ثقة292.عند فترة ثقة )

مسار بين الضغوط النفسية واالتزان االنفعالي؛ إذ بلغ األثر للمسار وعند فترة ثقة 

(، وهي دالة إحصائياً. وقد جاءت قيمة [553.- ,412.-]%95، فترة ثقة482.-)

(، وهذا يدل 159.-التأثير غير المباشر للضغوط النفسية على االتزان االنفعالي )

على أن المتغير الوسيط أسهم في خفض العالقة بين الضغوط النفسية على االتزان 

 االنفعالي. 

ن الصفر في وجود المتغير وبناًء على هذه النتائج، يمكن القول إن التأثير يختلف ع

( أنه إذا كان MacKinnon, 2008الوسيط، وفي ضوء ما أشار إليه ماك كينون )

فاصل الثقة ال يتضمن قيمة الصفر وكان التأثير غير المباشر للمتغير المستقل دال، 

( ً ً جزئيا ( Partial Mediationفإن المتغير الوسيط )المناعة النفسية( تُعد وسيطا

ن المتغير المستقل )الضغوط النفسية( والمتغير التابع )االتزان للعالقة بي

االنفعالي(.ومن أجل قياس تأثير مساهمة كل من الضغوط النفسية والمناعة النفسية 

في التنبؤ باالتزان االنفعالي، استخدم معامل االنحدار المتعدد التدريجي 

(Stepwise Multiple Regression)باستخدام أسلوب اإلدخال (Stepwise ،)

 ( يوضح ذلك.10والجدول )
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( لكل α≤05.( وجود أثر دال إحصائياً عند مستوى الداللة )10يتضح من الجدول )

من  المناعة النفسية والضغوط النفسية في التنبؤ باالتزان االنفعالي، ويالحظ أن كل 

%( من نسبة التباين في 64.9من الضغوط النفسية والمناعة النفسية قد وضحا معاً )

باالتزان االنفعالي، أي أن متغيري: الضغوط النفسية، والمناعة النفسية، لهما دور 

( %35.1مهم وأساس في التنبؤ باالتزان االنفعالي، أما النسبة الباقية والبالغة )

فتعزى لمتغيرات أخرى لم تدخل نموذج االنحدار، وهذا يعني أن هناك متغيرات 

ً في التنبؤ باالتزان االنفعالي. وتجدر اإلشارة  مستقلة أخرى ً أساسيا قد تلعب دورا

( للنماذج التنبئية االثنان قد كانت متدنية؛ مما VIFإلى أن قيم عامل تضخم التباين )

(، التي Multicollinearityيشير إلى عدم وجود إشكالية التساهمية المتعددة )

ئات.وعليه، يمكن كتابة معادلة االنحدار، تشير إلى وجود ارتباطات قوية بين المتنب

(، أي كلما تغير متغير الضغوط النفسية درجة y= 3.506+-.482+292.وهي: )

(، وكلما تغير 482.واحدة يحدث تغير سلبي عكسي في االتزان االنفعالي بمقدار)

متغير المناعة النفسية درجة واحدة يحدث تغير إيجابي طردي في االتزان االنفعالي 

 (.292.قدار )بم

(، التي أظهرت إمكانية التنبؤ 2018واتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة )الجزار، 

بالذكاء األخالقي وأبعاده من خالل المناعة النفسية وأبعادها لطالب الجامعة، كما 

(، التي أسفرت نتائجها عن وجود عالقة ذات 2018اتفقت مع دراسة )مسحل، 

المناعة النفسية والكفاءة المهنية، ووجود عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بين 
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داللة إحصائية سالبة بين المناعة النفسية والضغوط المهنية لدى العاملين بالجهاز 

ً مع دراسة )المزيني،  (، التي أشارت إلى 2015اإلداري بالدولة، كما اتفقت أيضا

النفسية واالتزان وجود عالقة ارتباطية سالبة ذات داللة إحصائية بين الضغوط 

االنفعالي لدى ممرضي الطوارئ في المستشفيات الحكومية في قطاع غزة، كما 

ً مع دراسة )المعمرية،  (، التي أشارت إلى وجود عالقة إيجابية 2018اتفقت أيضا

بين المناعة النفسية والرضا الوظيفي لدى عينة الدراسة. ولم تظهر أي من نتائج 

 ً ً أنه لم تجمع الدراسات السابقة اختالفا ً مع نتائج الدراسة الحالية، علما  جوهريا

الدراسات السابقة بين متغيرات الدراسة الحالية، وبذلك يكون هذا الجانب من 

الدراسة حديث ولم تجري دراسته من قبل في المجتمع الفلسطيني أو حتى في 

 .-حسب علم الباحثان–مجتمعات أخرى 

 ألمنيةاهزة ناعة النفسية في مد العامالت في األجوتعزى هذه النتيجة إلى أهمية الم

 ضغوطبالقوة لمواجهة التحديات وتجاوز العثرات لتحقيق النجاحات، ومواجهة ال

وع ن بنالنفسية لتحقيق صحة نفسية جيدة وبالتالي اتزان انفعالي مرتفع، وشعوره

ن ل مليمن الرضا، فالمناعة النفسية تعمل كدرع مقاوم في سبيل العمل على التق

ي فهام التوتر الذي ينشأ من ضغوط العمل وحدة االحتراق النفسي، وبالتالي اإلس

 . زيادة االتزان االنفعالي لدى العامالت في األجهزة األمنية الفلسطينية

نفسية ط الوأظهرت النتائج وجود أثر دال إحصائياً لكل من المناعة النفسية والضغو

قد  فسيةأن كل من الضغوط النفسية المناعة النفي التنبؤ باالتزان االنفعالي، و

( ً ري: %( من نسبة التباين في االتزان االنفعالي، أي أن متغي64.9وضحا معا

ما أعالي، النفاالضغوط النفسية، والمناعة النفسية، لهما دور مهم في التنبؤ باالتزان 

النحدار، وذج ا( فتعزى لمتغيرات أخرى لم تدخل نم%42.9النسبة الباقية والبالغة )

ن االتزابنبؤ وهذا يعني أن هناك متغيرات مستقلة أخرى قد تلعب دوراً أساسياً في الت

لبي ساالنفعالي، أي كلما تغير متغير الضغوط النفسية درجة واحدة يحدث تغير 

النفسية  (، وكلما تغير متغير المناعة482.-عكسي في االتزان االنفعالي بمقدار )

 .(292.غير إيجابي طردي في االتزان االنفعالي بمقدار )درجة واحدة يحدث ت

وتعزى هذه النتيجة إلى أن المناعة النفسية تساعد في الحد من الضغوط النفسية التي 

ً في تحسين  تعاني منها العامالت في األجهزة األمنية، كما أنها تلعب دوراً مهما

ة النفسية وزيادة الضغوط مستوى االتزان االنفعالي. أما افتقار العامالت للمناع
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النفسية، فمن شأنه أن يؤدي إلى استنزاف بدني وانفعالي لهن، األمر الذي يؤدي إلى 

إعاقة االتزان االنفعالي ويؤثر سلباً على واجباتهن المهنية، فيظهر ذلك على شكل 

ضعف باألداء الوظيفي ونقص الدافعية وصعوبة التكيف مع ضغوطات الحياة 

اإلنهاك أثناء العمل. وإذا نظرنا إلى هذه النتيجة في ضوء وسرعة الشعور ب

تجمع -في حدود علم الباحثان-الدراسات السابقة، نالحظ عدم وجود دراسة واحدة 

بين متغيرات الدراسة )المناعة النفسية، الضغوط النفسية، االتزان االنفعالي(، مما 

 يضفي أهمية خاصة للدراسة الحالية.

إن ففي ضوء النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة،  ت:التوصيات والمقترحا

 يوصيان بما يلي: الباحثان

ي لنفساقيام جهات االختصاص في األجهزة األمنية وبخاصة وحدة اإلرشاد والدعم -

 فسيةعلى تحسين مستوى مجالي االحتواء وتنظيم الذات ضمن مجاالت المناعة الن

ً لدى العامالت في األجهزة األمنية،   .باعتبار مستوى كل منهما كان متوسطا

دية قتصاتوفير آليات لدعم العامالت اللواتي يعانين من ضغوط نفسية وبخاصة اال-

 ية.منها من قبل وحدة الشؤون اإلدارية والموارد البشرية في األجهزة األمن

ية ألمناوضع آلية من قبل وحدة الشؤون اإلدارية والموارد البشرية في األجهزة -

على  لقاةالتعاون مع وزارة الداخلية للتخفيف قدر اإلمكان من أعباء العمل الموب

 بخاصةترفع مستوى الضغوط لديهن، و-عاتق العامالت في األجهزة األمنية، التي 

 غير العازبات في المراتب الوظيفية الدنيا.

اعلية فسين االهتمام من قبل وحدة اإلرشاد والدعم النفسي في األجهزة األمنية بتح-

هاز رتبة الدنيا في الجالذات لدى العامالت غير العزباوات، وبخاصة ذوات ال

 األمني.

تأثير ية باألخذ باالعتبار من قبل وحدة الشؤون اإلدارية ومسؤولي األجهزة األمن-

ات مقومتعدد أدوار المرأة العاملة على ما تعانيه من ضغوط، وأهمية امتالكها ل

 ساعدها على الوصول إلى مستوى مناسب من االتزانالمناعة النفسية التي ت

 االنفعالي. 
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انب تنفيذ وحدة اإلرشاد والدعم النفسي برامج إرشاد وقائية تركز على الجو-

ل من خال منيةالمعرفية والوجدانية، وتهتم باإلعداد النفسي للعامالت في األجهزة األ

 فترة التأهيل والتدريب قبل الدخول إلى العمل.

ة ح الباحثان إجراء أبحاث ودراسات على عينات أخرى من المهن لمعرفويقتر-

وكذلك  الي،دور المناعة النفسية كمتغير وسيط بين الضغوط النفسية واالتزان االنفع

ى أخر إجراء المزيد من الدراسات المستقبلية التي تهتم بدراسة متغيرات وسيطة

 تؤثر على االتزان االنفعالي بشكل كلي.
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Psychological Immunity as an Intermediate Variable 

between Psychological Stress and Emotional Balance 

among Females Working in the Palestinian Security Forces 

Mohammed A. Shaheen &Falastine I. Jebreene 

Al-Quds Open University- Palestine 

 

Abstract: The study aims to identify psychological immunity 

as an intermediate variable between psychological stress and 

emotional balance among female working in the Palestinian 

security forces in the northern governorates. The study uses the 

path analysis method, on a stratified random sample, includes 

320 female workers in the year 2019/2020.The results show 

that there is a statistical significant relationship between the 

three variables of the study, and thus the condition of the model 

test is achieved, where value of the indirect effect of 

psychological pressures on the emotional equilibrium is -.159. 

This indicates that the median variable contributed to reducing 

the relationship between psychological pressures on the 

emotional equilibrium.  

Keywords: Psychological immunity, psychological stress, 

emotional balance, path analysis. 
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 بلوس الدولية الغوث وكالة مدارس في الالجئون الطلبة يواجهها التي المشكالت

 معلميهم نظر وجهة من عليها التغلب

 علقم محمد سامي د.

 فلسطين-المفتوحة القدس جامعة

 

درجة المشكالت التي يواجهها الطلبة هدفت هذه الدراسة الكشف عن  :ملخص

هم، الالجئون في المدارس التابعة لوكالة الغوث الدولية من وجهة نظر معلمي

ً ومعلمة من المدارس التابعة لوكال180وتكونت عينة الدراسة من) ة الغوث ( معلما

ق قي، ولتحائيةالدولية في منطقة الخليل التعليمية، تم اختيارها بطريقة العينة العشو

ارت أهداف الدراسة، تم استخدام استبانة المشكالت من تطوير الباحث، وقد أش

، وسطةالنتائج إلى أن متوسطات درجة المشكالت على الدرجة الكلية ذات درجة مت

م ثالنفسية،  ،وأن متوسطات على المشكالت التوالي هي: التعليمية، السلوكية

 وسطاتفروق دالة إحصائيا بين متاالجتماعية، كما تشير النتائج إلى عدم وجود 

ين بدرجة المشكالت الدراسية تعزى لمتغير الجنس، ووجود فروق دالة إحصائيا 

 ا أنمتوسطات المشكالت الدراسية على الدرجة الكلية لصالح مدرسة البنات، كم

 الفروق بين متوسطات المشكالت الدراسية لصالح بكالوريوس، وكذلك التخصص

 ية. لصالح المواد العلم

وفي ضوء نتائج الدراسة أوصى الباحث بضرورة توظيف المرشدين لنشاطات 

مين لمعلاالدعم النفسي، ومعالجة حاالت العنف والسلوك العدواني والتنمر من قبل 

 اية،والمرشدين ومدير المدرسة ومجالس أولياء األمور، وتفعيل دور لجنة الحم

قيق الطلبة بمدونة السلوك لتح ووضع قواعد للسلوك في الغرف الصفية والتزام

 لتعليمط وااالنضباط اإليجابي الذاتي، وتوظيف المعلمين الستراتيجيات التعلم النش

 الجامع وتنفيذ النشاطات الالمنهجية. 

 .الدولية الغوث وكالة الالجئون، المشكالت، :المفتاحية لكلماتا
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 المقدمة: 

 وتجارب خبرات من تمتلكه ما على مشكالتها مواجهة في المجتمعات تعتمد

 تصنيف ويمكن بشكل   المشكالت هذه حل من تمكنت ازدادت، كلما والتي ومعارف،

 عةباألش التأثر األمراض انتشار التغذية سوء مثل صحية، مشكالت إلى المشكالت

 مراضاأل والعقلية الجسمية اإلعاقات المرئية األجهزة شاشات من المنبعثة الضارة

 التأخر التحصيل وانخفاض والتسرب الهروب مثل: تعليمية ومشكالت الوراثية

 نفالع برامج ومحاكاة العدوان مثال أخالقية/ نفسية(سلوكية ومشكالت الدراسي

 النشاط اءاالنطو السرقة الُمَرشَّد غير واإلنفاق االستهالك في والمغاالة اإلسراف

 ألحداثا جنوح التدخين السرقة العناد األنانية التقمص الذات حول التمركز الزائد

 وادث(الحمثل اجتماعية ومشكالت البذاءة الكذب اليقظة أحالم الالإرادي التبول

 األسرة أدوار قصور إلى الطفولة مشكالت أسباب عزو يمكن ما التسول التشغيل

 في التأخر ويرجع المجتمع، ومؤسسات اإلعالم ووسائل األطفال تعليم ومؤسسات

 الظروف عن ناشئة اجتماعية أو ذاتية أسباب إلى بللطال األكاديمي التحصيل

 تعليمية. وأ اجتماعية أو نفسية مشكالت وجود إلى يرجع قد أنه إال البيئية أو األسرية

 ألكاديميا التأخر في رئيسة عوامل والتعليمية واالجتماعية النفسية المشكالت وتمثل

 (.2000 )الدباس،

ا وقد االتهالمشكالت التي تتعلق بالنفس وانفعفالمشكالت النفسية تعرف بأنها" تلك 

دة حالف تنعكس آثارها على الفرد وتسبب له اضطرابات انفعالية تختلف شدتها باخت

ة، ئوليالمشكالت واختالف طبيعتها ومن هذه المشكالت عدم القدرة على تحمل المس

واإلهمال، عدم االستقرار والعصبية، األحالم المزعجة والكوابيس، وضعف 

 (.1989العزيمة واإلرادة. )شبير، 

العوامل وال بد من التحدث عن أسباب المشكالت النفسية لما لها من أهمية فهي 

العمرية أو البيولوجية وتظهر بوضوح في حاالت التخلف العقلي وضعف الخاليا 

العصبية والطفل الناقص في الوزن وتعرض األم أثناء الحمل إلى نقص التغذية 

والضغوط النفسية، والعوامل النفسية منها الجو االنفعالي العائلي  ونقص الرعاية

والعوامل الوالدية والتي منها شخصية كل من األب واألم، والعوامل االجتماعية 

والفقر وسوء التغذية وسوء األحوال السكنية، وإصابة الوالدين بمرض مزمن، 
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ية والطالق، واالعتداء إصابة أحد أفراد األسرة باضطراب نفسي، الخالفات األسر

 الجنسي، وعمل األم وتغيبها عن المنزل، وغياب األب عن المنزل وسفره

نماط أتعبيراً عن انتشار  "التي تعدكما يدور الحديث عن لمشكالت االجتماعية: 

قع سلوكية سلبية، ضارة بالمجتمع، وتتعارض مع ما ينبغي أن يكون عليه الوا

ه دفعت إلى ظهورها، وانتشارها، وتسعى المجتمعي، ولها أسباب اجتماعي

 (. 2000قناوي، )الجماعات االجتماعية )أو بعضها( إلى الحد من آثارها الضارة 

ية جتماعاثمة أسباب عديدة ومتفاعلة لكل مشكلة أما أسباب المشكالت االجتماعية: 

ت ويوضح عمر والعاني أن هناك عوامل عديدة يمكن أن تسهم في حدوث المشكال

ي فلفرد الهجرة الخارجية من بلد إلى بلد آخر، وصعوبة تكيف ا تماعية منها:االج

ع مواجهة متطلبات المتغيرات االجتماعية وعدم مسايرة النظم االجتماعية م

اعية جتمتطورات المجتمع الحديث، واالحتدام القائم بين المتطلبات والتوقعات اال

قيق مؤسسات االجتماعية في تحللمجتمع مع قدرات شريحة عمريه معينة، وعجز ال

 نظيموإنجاز أهدافها وغايتها، والتغير االجتماعي، والحروب، وتفكك هيكل الت

 (.1991االجتماعي)عمر والعاني،

خاطئة ت الوكذلك المشكالت التعليمية التي تتمثل في نقص اإلرشاد التربوي، العادا

عن  عزوفم اليقظة، الفي التعلم والدراسة، وتخطيط وتنظيم الوقت، السرحان، أحال

 ليم،تخصص ما، تدني مستوى التحصيل، االتجاهات نحو الدراسة، وعدم تقبل التع

طي  رسوب،على تبادل العالقات االجتماعية، ال -الغش في االمتحانات وعدم القدرة 

 (.1998القيد، سوء التكيف الدراسي )محمود، 

عف الذاكرة، الطريقة وتتضمن صعوبة تركيز االنتباه والسرحان. النسيان وض

الخاطئة في االستذكار، عدم القدرة على تخطيط وتنظيم الوقت، إضاعة الوقت، 

عدم القدرة على استخدام المكتبة، البطء الشديد وعدم المثابرة، أحالم اليقظة أثناء 

الدراسة، صعوبة كتابة مذكرات في المدرسة، الصعوبات في التلخيص والحفظ، 

بير عن النفس في الكالم والكتابة، نقص االنضباط في الفصل، نقص القدرة على التع

التأخر الدراسي في مادة أو أكثر، عدم القدرة على القراءة الجيدة والبطء فيها، عدم 

التجاوب مع المعلمين، عدم عدل المعلمين، نقص تشجيع المعلمين، تهكم المعلمين، 

عض الطالب دون اآلخرين، االعتماد على الدروس الخصوصية، تمييز المعلمين لب

الشك في قيمة المواد التي تدرس، القلق والخوف من االمتحانات، عدم معرفة كيفية 
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االستعداد لالمتحانات، الخوف من الفشل والرسوب، الغش في االمتحانات، الملل 

وكره الدراسة، الخوف من الكالم أمام الجماعة، الشك في قدرته على العمل، الشك 

التحصيل الدراسي، الشك في قدرته على التعليم العالي، الحاجة إلى  في قدرته على

المساعدة في اختيار الدراسة، مشاهدة التليفزيون أو سماع الراديو أكثر من الالزم 

  (2001على حساب الدراسة، نقص اإلرشاد التربوي )زهران، 

 مشكلة الدراسة وأسئلتها:

ت يعتمدون في الحصول على خدما يواجه الطلبة الالجئون الفلسطينيون الذين

يين التعليم على جهود وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطين

، لوكالةلقدم "أألونروا"، من تراجع في الخدمات المقدمة إليهم مع تراجع التمويل الم

تي ة الخاصة بعد أن أعلنت واشنطن توقفها تماما عن دفع حصتها في تمويل الوكال

ي فمليون دوالر. وتتولى "األونروا" تمويل عدد كبير من المدارس  360تبلغ 

جة وقد تحدث للمتعلم عدة مشكالت نتي .الضفة الغربية وغزة ولبنان واألردن

ير بيئة مدرسية ومجتمع، يتغ لتعرضه لبيئة مليئة من المشاكل كونه يعيش في

يق ى تحقوقد تعيقه علويتبدل حيث يواجه الفرد مشكالت تفوق قدرته على االحتمال 

ة، تعليمية الأهدافه، ٕوإشباع رغباته مما يجعله يقع تحث طائلة من المشكالت المختلف

ل لسؤاالنفسية، السلوكية، واالجتماعية، وتحديداً تسعى لمحاولة اإلجابة عن ا

لغوث الة اما المشكالت التي يواجهها الطلبة الالجئون في مدارس وكالرئيس اآلتي: 

 سبل التغلب عليها من وجهة نظر معلميهم ؟الدولية و

 واشتملت الدراسة على التساؤالت اآلتية: 

ً التي يواجهها الطلبة الالجئون في م-  دارسما مستوى المشكالت األكثر شيوعا

 وكالة الغوث الدولية؟

 جههاهل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجة المشكالت التي يوا-

هل المؤ المدرسة_ لمتغير)الجنس، في مدارس وكالة الغوث الدولية الطلبة الالجئون

 العلمي، التخصص(؟.

 ما سبل معالجة المشكالت الدراسية؟-

 فرضيات الدراسة:

ات في متوسط(α ≥0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )-

تعزى  الدولية، المشكالت التي يواجهها الطلبة الالجئون في مدارس وكالة الغوث

 لمتغير الجنس.
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ات في متوسط(α ≥0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )-

زى ، تعالمشكالت التي يواجهها الطلبة الالجئون في مدارس وكالة الغوث الدولية

 لمتغير المدرسة.

ت افي متوسط(α ≥0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )-

زى ، تعالمشكالت التي يواجهها الطلبة الالجئون في مدارس وكالة الغوث الدولية

 لمتغير المؤهل العلمي.

ات في متوسط(α ≥0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )-

زى ، تعالمشكالت التي يواجهها الطلبة الالجئون في مدارس وكالة الغوث الدولية

 لمتغير التخصص.

 هداف الدراسة:أ

لة التعرف على أهم المشكالت التي يواجهها الطلبة الالجئون في مدارس وكا-

 الغوث الدولية 

 التعرف على آراء المعلمين في المشكالت وسبل حلها.-

وث تظهر الحاجة إلى البحث أشد إلحاحا في مدارس وكالة الغ أهمية الدراسة:

 العتبارات أهمها: الدولية

 المشكالت والضغوطات التي يعاني منها الطلبة.التعرف إلى -

 القدرة على اإللمام ومعرفة أسباب تلك المشكالت.-

 التعرف على أهم سبل حل تلك المشكالت.-

 حدود الدراسة:

خيم مجمع مدارس م(حدود مكانية: مدارس وكالة الغوث الدولية في جنوب الخليل

خليل بنات ال االساسية المختلطة،الفوار ، مجمع مدارس دورا ، الرماضين، بلي 

 . (االساسية

 (.2019-2018السنة الدراسية ) حدود زمانية:

 حدود بشرية: الطلبة الالجئون في مدارس وكالة الغوث الدولية.

 ة.حدود مفاهيمية: تحدد الدراسة بالمفاهيم والمصطلحات الواردة في الدراس

 خدمة فيها. حدود إجرائية: تتحدد هذه الدراسة بأداتها المست

 مصطلحات الدراسة:

الموقف والوسائل الحرجة المحيرة التي تواجه المعلم وتتطلـب منـه حـالً  المشكلة:

 (.163: 1973)الشيباني، 
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بة لصعو بأنها" عدم قدرة الطالب على التحصيل الدراسي إماالمشكالت التعليمية: 

ما سليم مهم الللمواد وفهمها الفالمواد أو لطريقة التدريس السيئة أو لعدم استيعابه 

رسة و المدمع جويفقده الثقة القدرة بنفسه وقدراته، وبالتالي يتأثر توافقه مع زمالئه 

 (. 90: 1989شبير، ) ومع توافقه النفسي عموما

 لدراسةاينة ويعرفها الباحث إجرائيًا: مجموعة االستجابات التي يجيب عليها أفراد ع

 ليمية.على فقرات المشكالت التع

نها ات أ: تلك األنواع من السلوك التي يرى المعلمون والمعلمالمشكالت السلوكية

لية وغير مقبول اجتماعياً، ويعوق عملهم، ويقلل من عم سلوك غير مرغوب فـيه

 فاعلية العملية التربوية. إرشادهم وتوجيهم، ويؤثر على

ة لحياث المرتبطة باهي جملة من المواقف المتعلقة باألحدا المشكالت النفسية:

شكل تاليومية والصعوبات والمعوقات التي تواجه الطالب حيث يدركها على أنها 

ه خطر حقيقي يهدد ذاته والتي تعيق قدرته على تحقيق أهدافه وإشباع حاجات

كر، والتكيف مع مطالبه مما يؤدي إلى حالة االنضغاط في البيئة األسرية )عس

2000.) 

عينة  فرادا بأنها: مجموعة االستجابات التي يجيب عليها أويعرفها الباحث إجرائيً 

 الدراسة على فقرات المشكالت النفسية.

واقف تتمثل في نقص القدرة واالرتباك في المسائل والمالمشكالت االجتماعية: 

، لناسااالجتماعية، والخوف من ارتكاب األخطاء االجتماعية، والخوف من مقابلة 

امة ال باآلخرين، وقلة األصدقاء ونقص القدرة على إقونقص القدرة على االتص

صداقات جديده، وعدم فهم اآلخرين، والوحدة ونقص الشعبية ورفض الجماعة 

للفرد، وعدم وجود من يناقش مشكالته الشخصية معه، القلق بخصوص التعصب 

 (.1995االجتماعي وعدم التسامح )زهران، 

عينة  فراداالستجابات التي يجيب عليها أ ويعرفها الباحث إجرائيًا بأنها: مجموعة

 الدراسة على فقرات المشكالت االجتماعية.

 الدراسات السابقة:

( 2004لقد أجريت العديد من الدراسات السابقة كدراسة وزارة المعارف السعودية)

هدفت الدراسة إلى مسح المشكالت السلوكية لطالب المراحل التعليمية الثالث في 

مية بمحافظات جدة، والمدينة المنورة، وعسير، والرياض، والشرقية. المناطق التعلي
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مدرسة. وأوضحت الدراسة  (500)طالب في  (180300)وشملت عينة الدراسة 

أن مشكالت:الغياب، وقصات الشعر، والتأخر الدراسي، والتأخر الصباحي، 

ة أقل شيوًعا والكتابة على الجدران، والسلوك العدواني لدى طالب المرحلة االبتدائي

من طالب المرحلة المتوسطة والثانوية، كما أوضحت الدراسة أن مشكلتي إهمال 

الواجبات المدرسية، والكذب أكثر شيوًعا لدى طالب المرحلة االبتدائية من طالب 

شيوًعا من طالب المرحلة  أقل طالب المدرسة الثانوية -المدرسة الثانوية، وهم 

 اإلعدادية . 

جهت ( هدفت الدراسة إلى التعرف على المشكالت التي وا1995دراسة )الشخشير، 

ب ة للشعشعبيالعملية التعليمية في األراضي الفلسطينية المحتلة أثناء االنتفاضة ال

ي جميع ( معلًما ومعلمة ف240الفلسطيني من وجهة نظر المعلم. وقد شملت العينة)

نة من مكو ثانوي(. وقد تم استخدام استبانة المراحل التعليمية )ابتدائي، إعدادي،

ية ( تمثل مشكالت تربو4( منها تمثل مشكالت تعليمية و)4)فقرات،  (10)عشر 

نتائج ( تمثل مشكالت إدارية وتمويلي، وقد توصلت الدراسة إلى ال2)وسلوكية و 

اع التالية: توجد مشكالت تربوية تعد من حيث األهمية مشتركة بين جميع أنو

 عليميةالت رس الفلسطينية. أكثر المشكالت أهمية هي المتعلقة بتقطيع العمليةالمدا

، براتبسبب اإلغالقات، وعدم إمكانية تغطية المنهاج المقرر لعدم توافر المخت

 ومشكلة االنضباط في الصف.

( هدفت الدراسة إلى تحديد المشكالت النفسية 1997دراسة المنصوري)

 بعض السمات الشخصية لدى عينة من طلبة كليةواالجتماعية األكثر شيوعا و

زوع المعلمين بجامعة الطائف من ضمن المشكالت الوحدة النفسية والتعصب والن

 اطيةللعنف والشعور بالنقص السلبية وعالقتها ببعض سمات الشخصية وهي االنبس

والعصابية الطيبة الصفاوة يقظة الضمير في ضوء متغيرين هما التخصص 

لعوامل ( طالبا واستخدمت أداة ا226)دراسي وتكونت عينة الدراسة منوالمستوى ال

( تعريب بدر االنصاري 1993الشخصية الكبرى من اعداد كوستا وماكري )

الي ( واظهرت النتائج انتشار المشكالت النفسية واالجتماعية على التو1997)

ف ويختل )الوحدة النفسية والتعصب والنزوع للعنف والشعور بالنقص السلبية(

الترتيب باختالف التخصص وال يختلف الترتيب باختالف المستوى الدراسي 

 ووجود عالقة ارتباطية موجبة بين سمة العصابية والمشكالت النفسية.

هدفت الدراسة التعرف إلى أهم المشكالت التربوية ( 2005) دراسة شهوان،

التعليم الثانوي العام في واألكاديمية والثقافية والمهنية التي تواجه معلمي مرحلة 
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محافظة غزة، والتوصل إلى بعض المقترحات لعالج هذه المشكالت وتوصلت 

الدراسة إلى أهم المشكالت التربوية التي يعاني منها المعلم تطبيق قانون الترفيع 

( وأن أهم المشكالت األكاديمية تأثير ازدحام %83.32)اآللي بوزن نسبي قدره.

( وأن أهم %91.40طلبة على مستواهم العلمي بوزن )الفصول الدراسية بال

المشكالت الثقافية كانت الغزو الثقافي لوسائل اإلعالم وتأثيره على طلبة المرحلة 

 (.%88.37الثانوية بوزن نسبي قدره )

 ( هدفت هذه الدراسة إلـى التعـرف على أهم المشكالت2009دراسة النجار )

ي فتربية ة اللتي تواجه طلبة المستوى الرابع بكليالتربوية واألكاديمية والثقافية ا

نة جامعة األزهر بغزة المتـدربين فـي مـدارس محافظات غزة، وتم اختيار عي

من (60) (من الذكور و60طالباً وطالبة، بواقع ) (120عشوائية مـنهم بلغ حجمها )

اإلناث، حيث طبقت الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العـام 

ً من إعدادها شم2008/2009يالجـامع ل . م ولقد استخدمت الباحثة اسـتبيانا

أن  اسـةالمجاالت الثالث للمـشكالت، وكان من أهم النتائج التي توصلت لها الدر

 ،%(7.63،%(والمشكالت األكاديميـة)9.68النسب المئوية للمـشكالت الثقافيـة )

ـستوى تقدير وجود %( كما بينت الدراسة أن م 1.53)والمـشكالت التربوية

ن لى مالمـشكالت التربويـة واألكاديميـة والمشكالت عند الذكور من الطلبة أع

 .اإلناث

( Hills, Fluee & Moplet,2005وفي دراسة قام بها هيلز وفلوي وموبلت )

جهة ومن  هدفت إلى معرفة المشكالت السلوكية الشائعة لدى طلبة المرحلة الجامعية

ً وطالبة، وأظهرت النتا321 على عينة من )نظر أساتذة الجامعة ً ئج أن ( طالبا

لوم قاء اللثل: المشكالت المتمثلة ّفي قلة االنتباه والتشتت، واالضطرابات النفسية، م

ة باالعلى لفت االنتباه، والعدوان، واآلخرين، وعدم احترام الزميالت، والالم

ثرة لفاظ البذيئة وكظهرت لدى الطالبات بشكل ملحوظ، بينما ظهرت مشكالت األ

 الضحك والمزاح والتدخين لدى الطالب بشكل أكبر.

هدفت  (Bakker ,Myers & Lee,2004)وفي دراسة قام بها باكر ومايرز ولي 

إلى تعرف مشكالت الطالب الجامعيين طالب وطالبة، وقد كشفت نتائج هذه 

المجال  أن النسبة المئوية لمشكالت الطالب في)829الدراسة على عينة من )

( والمتمثلة في القلق من عدم توافر وظيفة مناسبة، %78.17) النفسي تساوي

والخوف من المستقبل، وصعوبة التركيز في االستذكار، واإلرهاق النفسي. 

وتوصلت نتائج الدراسة، أن اإلناث أكثر قلق من ذوي المعدل التراكمي المرتفع 
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ة صعوبة التركيز في االستذكار؛ فهي وأكثر معاناة من المشكالت النفسية، أما مشكل

 منتشرة بصورة أوضح لدى ذوي المعدل التراكمي المتوسط والمنخفض.

هدفت الكشف عن مدى ممارسة المديرات في المدارس  (2008دراسة الجدي)

بل ضع سوالثانوية للبنات في معالجة مشكالت الطالبات بمحافظة غزة ، إضافة إلى 

لى ملت عالطالبات وقامت الباحثة بأعداد استبانة اشتتربوية مقترحة لحل مشكالت 

 دي،القتصاالبعد التربوي، البعد االجتماعي وا)موزعة على ثالثة ابعاد  ( فقرة49)

نوية ( مدرسة من المدارس الثا300وتكونت عينة الدراسة من ) (والبعد السلوكي

 دور هو تعزيز للبنات، وقد أظهرت النتائج أن اقوى الفقرات في البعد التربوي

مع  (، يليها حث المعلمات على التعامل%83.93)المرشدة التربوية بوزن نسبي 

ماعي الفقرات في البعد االجت وأقوى (%81.07)المشكالت اوالً بأول بوزن نسبي

واالقتصادي تشجع ثقافة العمل بروح الفريق بين الطالبات بوزن 

وجد سنوات الخبرة كما ال ت كما ال توجد فروق دالة تعزي لمتغير(%80.4)نسبي

  تعزى لمتغير المؤهل العلمي. إحصائيافروق دالة 

( بدارسة حول York, Moose, and Clark,2003)وقام يورك وموز وكالرك 

أظهرت ا، وأهم المشكالت السلوكية الشائعة بين الطلبة الجامعيين في والية فرجيني

والنشاط  هي: االكتئاب، والقلق،الدراسة أن أهم المشكالت التي ظهرت لدى العينة 

 الزائد، واالندفاعية.

( هدفت هذه الدراسة إلى Carol, Sharon,1993ودراسة شارون، كارول )

ة. ريكيالتعرف على أكثر المشكالت خطورة في المدارس في الواليات المتحدة األم

 لكل وقد اسـتخدم األسلوب المسحي في هذه الدراسة، حيث تم توجيه سؤال مفتوح

تم  من المعلمين ومدراء المدارس حول المشكالت التي تواجههم في مدارسهم ثم

رجة دبنـاء اسـتبانة حـول تلـك المشكالت وطلب من المعلمين والمدراء تحديد 

خطورة كل مشكلة باستخدام تدريج رباعي كالتالي: )مشكلة خطيرة، مشكلة 

 تالية:ج اللدراسة إلى النتائ. وقـد توصلت ا(متوسطة، مشكلة بسيطة، ال تشكل مشكلة

 شكلةماتفق كل من المعلمين والمدراء على أن قلة مشاركة أولياء األمور تشكل 

نه معلى وكذلك مستوى المشكالت التي تواجه المعلمين في المدارس الثانوية كان أ

ة انويفـي المدارس االبتدائية ومن المشكالت التي اعتبرها معلمو المرحلة الث

 علمين،للم يـرة كانـت: الالمباالة للغياب المتكرر، قلة احترام الطلبةمـشكالت خط

 تعاطي األهل للكحـول أو المخدرات والتأخر الدراسي.
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لفة لمختاوتتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في تناول مفهوم المشكالت 

ة وهم دراسالالتي يواجهها الطلبة، إال أنها تختلف مع الدراسات السابقة في مجتمع 

في فلسطين، كما أنها درست  معلمي ومعلمات مدراس وكالة الغوث الدولية

 مشكالت الطلبة من وجهة نظر المعلمين، 

 أن أكثر المشكالت أهمية هي المتعلقة (1995دراسة )الشخشير،  أظهرتوقد 

مقرر، ج البتقطيع العملية التعليمية بسبب اإلغالقات، وعدم إمكانية تغطية المنها

انتشار  أظهرت( 1997ما دراسة المنصوري)أومشكلة االنضباط في الصف. 

وع النزالمشكالت النفسية واالجتماعية على التوالي )الوحدة النفسية والتعصب و

أظهرت أن أهم  (2005) شهوان،ودراسة  لشعور بالنقص السلبية(للعنف وا

 لمرحلةبة االمشكالت الثقافية كانت الغزو الثقافي لوسائل اإلعالم وتأثيره على طل

 الثانوية. 

( بينت أن مـستوى تقدير وجود المـشكالت التربويـة 2009دراسة النجار )

يلز سة ه. أما درااإلناثلى من واألكاديميـة والمشكالت عند الذكور من الطلبة أع

أظهرت أن المشكالت  (Hills, Fluee & Moplet,2005وفلوي وموبلت )

فت على ل للوماالمتمثلة ّفي قلة االنتباه والتشتت، واالضطرابات النفسية، مثل: لقاء 

ت لدى ظهر االنتباه، والعدوان، واآلخرين، وعدم احترام الزميالت، والالمباالة قد

 كل ملحوظ، بينما ظهرت مشكالت األلفاظ البذيئة وكثرة الضحكالطالبات بش

 والمزاح والتدخين لدى الطالب بشكل أكبر.

أظهرت اإلناث  (Bakker ,Myers & Lee,2004)ودراسة باكر ومايرز ولي 

ا ية، أملنفسأكثر قلق من ذوي المعدل التراكمي المرتفع وأكثر معاناة من المشكالت ا

في االستذكار؛ فهي منتشرة بصورة أوضح لدى ذوي مشكلة صعوبة التركيز 

 أقوىأظهرت أن  (2008المعدل التراكمي المتوسط والمنخفض.ودراسة الجدي)

ات معلمالفقرات في البعد التربوي هو تعزيز دور المرشدة التربوية يليها حث ال

 الفقرات في البعد االجتماعي وأقوىبأول  أوالعلى التعامل مع المشكالت 

الة دروق صادي تشجع ثقافة العمل بروح الفريق بين الطالبات كما ال توجد فواالقت

هل المؤ تعزى لمتغير إحصائياتعزي لمتغير سنوات الخبرة كما ال توجد فروق دالة 

  العلمي.
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ر أن قلة مشاركة أولياء األمو(Carol, Sharon,1993ودراسة شارون، كارول )

ت معلمو المرحلة الثانوية مـشكال تشكل مشكلة ومن المشكالت التي اعتبرها

 التأخرن، وخطيـرة كانـت: الالمباالة للغياب المتكرر، قلة احترام الطلبة للمعلمي

 الدراسي.

 وقد تميزت الدراسة الحالية 

التي -حدود علم الباحث -تعد هذه الدراسة من الدراسات النادرة في فلسطين في 

غوث الالجئون في مدارس وكالة ال تناولت أهم المشكالت التي يواجهها الطلبة

 الدولية، وسبل حلها.

 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:

 استفاد الباحث من الدراسات السابقة في :

  يةالسلوك واالجتماعية والنفسية التعليمية بالمشكالتبناء اإلطار النظري الخاص  

 ديد بة وتحيواجهها الطلالمشكالت التي  بناء أداة الدراسة المتمثلة في استبانة

  مجاالتها.

  الية.ة الحاختيار األساليب اإلحصائية المناسبة، وتفسير ومقارنة نتائج الدراس 

 منهج الدراسة:

 على استخدم الباحث المنهج الوصفي لمناسبته طبيعة هذه الدراسة، واإلجابة

تم ذي يهالالدراسة وهو المنهج  األسئلة المحددة. من أجل تحقيق أهداف الدراسة

ر ظواهبالظاهرة كما هي في الواقع، ويعمل على وصفها، وتحليلها، وربطها بال

األخرى، حيث اعتمد الباحث على مصادر المعلومات ذات الصلة بموضوع 

ويرها م تطتالدراسة وتحليلها، ومن ثم تجميع البيانات عن طريق االستبانة، التي 

 ة.بناء على اإلطار النظري والدراسات السابق

 مجتمع الدراسة:

ة يتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات مدراس وكالة الغوث الدولي

  2018/2019( معلما ومعلمة، للعام 520)والبالغ عددهم 

 عينة الدراسة:

ً ومعلمة، منهم )180تتكون عينة الدراسة ) ً و83( معلما علمة ( وم97)( معلما

( 1.3)العينة العشوائية، والجدول رقم (، تم اختيارهم بطريقة %34.6)بنسبة 

 يبين خصائص العينة الديموغرافية.
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 (: خصائص العينة الديموغرافية1جدول )

 النسبة المئوي العدد المستوى جدول المتغير

 0.46 83 ذكر الجنس

 0.53 97 أنثى

 0.42 76 ذكور المدرسة

 0.57 104 بنات

 0.17 32 دبلوم المؤهل العلمي

 0.74 134 بكالوريوس

 0.07 14 بكالوريوس فاكثر

 0.67 121 أدبية التخصص

 0.23 42 علمية

 0.09 17 غير ذلك

  التي يواجهها الطلبة استبانة المشكالت أداة الدراسة:

ذا مل هطور الباحث في دراسته أداة االستبانة حيث تكونت من: القسم األول: يشت

القسم على معلومات أولية تتعلق بالمتغيرات الديموغرافية ألفراد عينة 

 الدراسة)الجنس، النوع االجتماعي ، المؤهل العلمي، التخصص(. 

:)مجال القسم الثاني: يتكون من المشكالت الدراسية في ثالث مجاالت وهي

ة، المشكالت التعليمي ومجال المشكالت النفسية، ومجال المشكالت االجتماعي

 ومجال المشكالت السلوكية. 

  أوال: صدق األداة: 

ا قام الباحث بالتحقق من صدق أداة الدراسة، وذلك بعرض االستبانة بصورته

، توحةاألولية، على مجموعة من أعضاء الهيئات التدريسية في جامعة القدس المف

إجراء  ( محكماً، وبعد االطالع ومراجعة مالحظات المحكمين تم9)والبالغ عددهم 

 التعديالت المناسبة. 

 ثانيا: ثبات األداة: 
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وتم  ،(Cronbac Alpha)التحقق من ثبات األداة بحساب معامل كرونباخ ألفا مت

(، وهي درجة 0.79الثبات )حساب معامل لثبات لألداة ككل حيث بلغت قيمة 

  ثبات)مرتفعة(.

 المتغيرات المستقلة: 

ذكر، أنثى( والمدرسة ولها مستويان: )ذكور، بنات( )الجنس وله مستويان:

ل مستويات:)مواد أدبية، مواد علمية، غير ذلك( والمؤهوالتخصص وله ثالثة 

 العملي وله ثالثة مستويات)دبلوم، بكالوريوس، بكالوريوس فاكثر(

  المتغيرات التابعة:

 المشكالت التي يوجهها الطلبة الالجئون في مدارس وكالة الغوث.درجة 

 المعالجة اإلحصائية:

 :اتبعت في تقنين أدوات الدراسةأساليب المعالجة اإلحصائية التي أوالً: 

رية، معيااستخراج األعداد والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات ال-

وزني س المن أجل تحديد درجة المتوسطات الستجابة أفراد العينة وقد اعتمد المقيا

 اآلتي: 

 (: مقياس الدراسة2جدول )

 الدرجة المتوسط الحسابي

 منخفضة فأقل 1.66

 متوسطة (2.33( وأقل من )1.67أكبر من)

 عالية فأعلى 2.34

 معامل كرونباخ ألفا( للتحقق من الثبات. )حساب معامل االتساق الداخلي-

( للمجموعتين tثانيا: اختبار فرضيات الدراسة عن طريق: اختبار)

 oneواختبار تحليل التباين األحادي ) (،independent samples testمستقلتين)

– way anova)  لمعرفة مصدر الفروق، بين المتغيرات التي تكون ذات ثالثة
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لمعرفة اتجاه هذه الفروق، وذلك باستخدام الحاسوب  (scheffe)مستويات، واختبار 

 (.spssباستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

 نتائج الدراسة:

لتي وعاً ار شيا مستوى المشكالت األكثالنتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول: م

 يواجهها الطلبة الالجئون في مدارس وكالة الغوث الدولية؟

(: المشكالت األكثر شيوعاً التي يواجهها الطلبة الالجئون في مدارس وكالة الغوث الدولية مرتبة 3جدول )
 تنازليا حسب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية.

 الدرجة النسبة المئوية االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المشكالت

 مرتفعة 77.3% 0.474 3.865 التعليمية

 مرتفعة 75.4% 0.485 3.77 السلوكية

 مرتفعة 72.5% 0.434 3.628 النفسية

 متوسطة 63.2% 0.439 3.160 االجتماعية

 مرتفعة 74.4% 0.161 3.724 الدرجة الكلية

أن متوسطات درجة المشكالت التي يواجهها الطلبة  (3يتضح من الجدول )

ي ذات ( وه3.724الالجئون في مدارس وكالة الغوث الدولية على الدرجة الكلية )

م ية، ثالمشكالت التعليم درجة مرتفعة، وأن متوسطات المشكالت على التوالي هي:

 كالتمشثم المشكالت النفسية، وهي ذات درجة مرتفعة، ثم ال المشكالت السلوكية

 االجتماعية، وهي ذات درجة متوسطة.

 النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني:

: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الفرضية الصفرية األولى

لالجئون المشكالت الدراسية التي يواجهها الطلبة ا(بين متوسطات α≥0.05(الداللة

 الجنس.  تعزى لمتغير، في مدارس وكالة الغوث الدولية

حث ولفحص صحة الفرضية الصفرية األولى، ومعرفة داللة الفروق، استخدم البا

 (.independent samples test(للمجموعتين مستقلتين)tاختبار)

" الستجابات أفراد عينة الدراسة على مقياس المشكالت الدراسية وفقاً لمتغير t(: نتائج اختبار"4جدول )

 الجنس

عدد  المجموعة المشكالت

 الطلبة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

قيمة )ت( 

 المحسوبة

مستوى 

الداللة 

 اإلحصائية

 0.029* 2.203 178 0.064 3.704 83 ذكر التعليمية
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   0.063 3.562 97 أنثى

 0.039* 2.076 178 0.065 3.232 83 ذكر السلوكية

 0.065 3.097 97 أنثى 

 0.274 1.098 178 0.072 3.813 83 ذكر النفسية

 0.072 3.734 97 أنثى 

 0.356 926.- 178 0.070 3.830 83 ذكر االجتماعية

 0.072 3.896 97 أنثى 

الدرجة 

 الكلية
 0.138 1.489 178 0.048 3.645 83 ذكر

 0.049 3.572 97 أنثى 

 ((α ≤ 0.05احصائيا عند مستوى الداللة  *دال

لدرجة ( أن قيمة مستوى الداللة اإلحصائية المحسوبة على ا4يتبين من الجدول )

روق ( مما يدل على عدم وجود ف(α ≤ 0.05(، وهي أكبر من قيمة 0.138) الكلية

 دالة إحصائيا بين متوسطات المشكالت الدراسية تعزى لمتغير الجنس. 

داللة إحصائية عند مستوى : ال توجد فروق ذات الفرضية الصفرية الثانية

لالجئون المشكالت الدراسية التي يواجهها الطلبة ا(بين متوسطات α≥0.05(الداللة

 المدرسة.  ، تعزى لمتغيرفي مدارس وكالة الغوث الدولية

الستجابات أفراد عينة الدراسة وفقاً  independent samples test) "" (t )(: نتائج اختبار5جدول)
 لمتغير المدرسة

عدد  المجموعة األبعاد

 الطلبة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

قيمة )ت( 

 المحسوبة

مستوى 

الداللة 

 اإلحصائية

 المشكالت

 التعليمية

 0.087 1.720- 178 0.065 3.568 76 ذكور

 0.065 3.680 14 بنات 

 المشكالت

 السلوكية

 0.237 1.186- 178 0.066 3.118 76 ذكور

 0.066 3.198 14 بنات 

 المشكالت

 النفسية

 0.112 1.597- 178 0.073 3.702 76 ذكور

 0.077 3.82 14 بنات 

 0.177 1.354- 178 0.072 3.807 76 ذكور المشكالت
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  0.071 3.905 14 بنات االجتماعية

الدرجة 

 الكلية

 0.041* 2.061- 178 0.049 3.549 76 ذكور

 0.049 3.651* 14 بنات

 ((α≤0.05احصائيا عند مستوى الداللة  *دال

لدرجة ( أن قيمة مستوى الداللة اإلحصائية المحسوبة على ا5يتبين من الجدول)

ة مما يدل على وجود فروق دال ((α≤0.05(، وهي أقل من قيمة0.041الكلية )

 درسةإحصائيا بين متوسطات المشكالت الدراسية على الدرجة الكلية لصالح الم

 بنات(.)

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  :الفرضية الصفرية الثالثة

لالجئون المشكالت الدراسية التي يواجهها الطلبة ابين متوسطات (α≥0.05(الداللة

ذه هالمؤهل العلمي. والختبار  ، تعزى لمتغيركالة الغوث الدوليةفي مدارس و

( One-Way Anovaالفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي )

ً لمتغير  الستجابات أفراد الدراسة على مقياس المشكالت التعليمية  لمؤهلاتبعا

 العلمي. 

الستجابات أفراد الدراسة ( one-way anova)(: يوضح نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 6جدول )
 على مقياس المشكالت التعليمية تبعاً لمتغير المؤهل العلمي.

مجموع  مصدر التباين المتغيرات

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

 "ف"

مستوى 

 الداللة

 المشكالت

 التعليمية

 

 0.870 2 1.740 بين المجموعات

4.811 .0090* 
 177 32.002 المجموعاتداخل 

0.181 

 
 الكلي

33.742 179 

 المشكالت

 السلوكية

 

 0.4300 2 860. بين المجموعات

2.252 

 

.1080 

 
 0.1910 177 33.786 داخل المجموعات

 179 34.645 الكلي 

 المشكالت

 النفسية

 

 1.281 2 2.562 بين المجموعات
5.726 

 

.0040* 

 
 0.224 177 39.591 داخل المجموعات

 179 42.153 الكلي 
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 المشكالت

 االجتماعية

 1.039 2 2.077 بين المجموعات
4.808 

 

.0090* 

 
 0.216 177 38.234 داخل المجموعات

 179 40.311 الكلي 

 0.818 2 1.635 بين المجموعات الدرجة الكلية
8.226 

 

.0010* 

 
 0.099 177 17.591 داخل المجموعات

 179 19.226 الكلي 

 ((α≤0.05احصائيا عند مستوى الداللة  *دال

درجة ( أن قيمة مستوى الداللة اإلحصائية المحسوبة على ال6يتضح من الجدول )

طات مما يدل على وجود فروق دالة إحصائيا بين متوس (0.001الكلية، قد بلغت)

متغير عاً لالدرجة الكلية، تبدرجات المستجيبين في مستوى المشكالت التعليمية على 

ذي (، الScheffeالتخصص، ولمعرفة اتجاه هذه الفروق استخدم الباحث اختبار )

لح أظهر أن الفروق بين متوسطات المشكالت الدراسية على الدرجة الكلية لصا

لح بكالوريوس، وألبعاد المشكالت )التعليمية، والنفسية، واالجتماعية( لصا

 بكالوريوس. 

 : ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةالصفرية الرابعةالفرضية 

)0.05≤α) المشكالت الدراسية التي يواجهها الطلبة الالجئون في بين متوسطات

 التخصص.  ، تعزى لمتغيرمدارس وكالة الغوث الدولية

 one-wayوالختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي )

anovaلمتغير  ( الستجابات أفراد الدراسة على مقياس المشكالت الدراسية ً تبعا

 التخصص. 

( الستجابات أفراد الدراسة one-way anova(: يوضح نتائج اختبار تحليل التباين األحادي )7جدول )

 تبعا ًلمتغير التخصص على مقياس المشكالت المدرسية

مجموع  مصدر التباين المتغيرات

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

 "ف"

مستوى 

 الداللة

المشكالت 

 التعليمية
 4.343 0.789 2 1.578 بين المجموعات

 

*0.01

4 

 0.182 177 32.164 داخل المجموعات 

 
 179 33.742 الكلي

المشكالت 

 السلوكية

 

 1.545 0.297 2 0.594 بين المجموعات

 

0.216 

 
 0.192 177 34.051 داخل المجموعات
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  179 34.645 الكلي

المشكالت 

 النفسية
 477. 0.113 2 0.226 بين المجموعات

 

0.622 

 
 0.237 177 41.927 داخل المجموعات

 
 179 42.153 الكلي

المشكالت 

 االجتماعية
 1.865 0.416 2 0.832 بين المجموعات

 

0.158 

 
 0.223 177 39.479 داخل المجموعات

 
 179 40.311 الكلي

 2.478 262. 2 0.524 بين المجموعات الدرجة الكلية

 

0.087 

 
 0.106 177 18.702 داخل المجموعات

  179 19.226 الكلي

 ((α≤0.05احصائيا عند مستوى الداللة  *دال

الكلية  ( أن قيمة مستوى الداللة اإلحصائية المحسوبة على الدرجة7يبين الجدول)

(، مما يدل على عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات 0.087بلغت)

تائج على الدرجة الكلية وأظهرت الن درجات المستجيبين في المشكالت الدراسية

 يميةوجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات المستجيبين المشكالت التعل

 علمية.  متغير المستوى التخصص لصالح موادتعزى ل

اسية الدر ما سبل معالجة المشكالت: ائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالثالنت

 التي يوجهها الطلبة الالجئون من وجهة نظر المعلمين أنفسهم؟
(: التكرارات والنسب المئوية الستجابات معلمي مدارس وكالة الغوث الدولية، لسبل معالجة 8جدول )

 الالجئون من وجهة نظر المعلمين أنفسهم، مرتبة تنازلياالمشكالت الدراسية التي يوجهها الطلبة 

 النسبة المئوية التكرار سبل المعالجة المقترحة الرقم

 %90 126 استخدام استراتيجيات التعلم النشط 1

 %89 125 االرشاد االكاديمي 2

 %87 122 وجود مرشد مدرسي في كل مدرسة  3
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 %87 122 إثراء المنهاج 4

 %87 122 التعليم الجامعاستخدام  5

 %87 122 الحوار واالستماع آلراء الطلبة  6

ابي وضع القواعد والقوانين والتعليمات من اجل االنضباط اإليج 7

     الذاتي

122 87% 

 %85 119 تفعيل النشاطات الالمنهجية 8

 %85 119 الشراكة مع المجتمع المحلي ومجالس أولياء األمور  9

ي فالبيئة المدرسية وتحسين المناخ النفسي واالجتماعي تجويد  10

 غرف الصف

119 85% 

 %84 117 معالجة السلوك العدواني والتنمر  11

 %84 117 عدم استخدام العقاب البدني واللفظي في المدرسة 12

 %84 117  الترفيه 13

 %84 117 التزام الطلبة بمدونة السلوك الخاصة بالمدرسة  14

 %83 116 دراسة أسباب االتجاه السلبي نحو المدرسة  16

 %82 115  متابعة غياب الطلبة 17

 %82 115 إثارة دافعية الطلبة وتحفيزهم 18

نصت  والتي (1( كانت للمعالجة رقم )126( أن أعلى تكرار)8يتبين من الجدول ) 

( 2)رقم للمعالجة( 125)يليه التكرار  على" استخدام استراتيجيات التعلم النشط "

( 3م )( وهي للمعالجة رق122)، يليه التكرار األكاديميوالتي نصت":" االرشاد 

 والتي نصت" وجود مرشد مدرسي في كل مدرسة" 

 مناقشة النتائج

ة دراسيتناول الباحث مناقشة نتائج الدراسة بشكل تفصيلي لإلجابة عن أسئلة ال

سات لدراواختبار فرضياتها، وتفسيرها في حدود اإلطار النظري للدراسة، ونتائج ا

 السابقة التي أمكن الحصول عليها، كما يستعرض مجموعة التوصيات. 

 مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول: .1
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جئون الال السؤال األول: ما مستوى المشكالت األكثر شيوعاً التي يواجهها الطلبة 

 في مدارس وكالة الغوث الدولية؟

س تبين أن متوسطات درجة المشكالت التي يواجهها الطلبة الالجئون في مدار

 وكالة الغوث الدولية على الدرجة الكلية درجة مرتفعة. 

لم ى التعج إلون المناهج المقدمة للطلبة جديدة وتحتاويفسر الباحث هذه النتيجة في ك

تعليم ث النشط واستراتيجيات تعليمية حديثة واالهتمام بجميع مشكالت الطلبة من حي

 القيامي، والجامع والترفيه ومعالجة المشكالت السلوكية واالنطباط االيجابي الذات

ن هم ممر بهم معلمي بتقديم برنامج تطوير مهني للمعلمين وكذلك المشكالت التي

ين فقدان األمن الوظيفي نتيجة تقليص الخدمات المقدمة وفصل عدد من المعلم

  وترك المدارس بدون رفدها بالمختصين مما جعل هذه المشكالت درجة عالية.

 .  وحيدة تيجةوالتوجد نتيجة دراسة يمكن مقارنه هذة النتيجة بها وبذلك تبقى هذه الن

 المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني:. مناقشة النتائج 2

لة دال : ال توجد فروق ذاتمناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الصفرية األولى-

تي المشكالت الدراسية ال( بين متوسطات α≥0.05(إحصائية عند مستوى الداللة

 س. لجنا ، تعزى لمتغيريواجهها الطلبة الالجئون في مدارس وكالة الغوث الدولية

 اسيةتبين النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات المشكالت الدر 

 تعزى لمتغير الجنس. 

ن علميويعزي الباحث هذه النتيجة إلى أن المشكالت الدراسية التي يواجهها الم

قطنها حدة يكونهم يقدمون الخدمة التعليمية في بيئة وا والمعلمات تقريبا هي نفسها

اعية الفلسطينون ولديهم نفس المشكالت التعليمية والنفسية واالجتمالالجئون 

 واالقتصادية .

( التي بينت الدراسة أن 2009وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسة النجار ) 

مـستوى تقدير وجود المـشكالت التربويـة واألكاديميـة والمشكالت عند الذكور من 

 Bakker ,Myers)اسة باكر ومايرز ولي الطلبة أعلى من االناث، ومع نتيجة در

& Lee,2004)  التي توصلت أن اإلناث أكثر قلق من ذوي المعدل التراكمي

ونتيجة دراسة هيلز وفلوي وموبلت  ،المرتفع وأكثر معاناة من المشكالت النفسية

(Hills, Fluee & Moplet,2005)  أظهرت أن المشكالت المتمثلة ّفي قلة

االضطرابات النفسية، مثل: لقاء اللوم على لفت االنتباه، االنتباه والتشتت، و

والعدوان، واآلخرين، وعدم احترام الزميالت، والالمباالة ظهرت لدى الطالبات 



 لقمع محمد ساميد.   الدولية الغوث وكالة مدارس في الالجئون الطلبة يواجهها التي المشكالت

 

159 

 رلينب-لمانياأ يالعرب مقراطييالد المركز            سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

بشكل ملحوظ، بينما ظهرت مشكالت األلفاظ البذيئة وكثرة الضحك والمزاح 

 والتدخين لدى الطالب بشكل أكبر.

لة ت دال: ال توجد فروق ذاالصفرية الثانية مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية-

ي المشكالت الدراسية الت(بين متوسطات α≥0.05(إحصائية عند مستوى الداللة

 رسة. لمدا ، تعزى لمتغيريواجهها الطلبة الالجئون في مدارس وكالة الغوث الدولية

 على تظهر النتائج وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات المشكالت الدراسية 

 الدرجة الكلية لصالح مدرسة بنات.

عن  ادرةيعزو الباحث هذه النتيجة إلى تقيد مدارس البنات وتطبيق التعليمات الص

 يجاتالمشرفين والمديرة بخصوص نمط الخطط الدراسية دون االلتفات إلى استرات

ي النفس قديملحديثة كالتعليم النشط والتعليم المتمايز والتعليم الجامع وتالتعلم ا

، حيث تيجةاالجتماعي والتركيز على الحصص االعتيادية التقليدية لذا كانت هذه الن

  .حيدة والنتيجة بها وتبقى هذه النتيجة  هتوجد نتيجة دراسة يمكن مقارنه هذ ال

لة ت دالال توجد فروق ذا :لصفرية الثالثةمناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية ا-

تي المشكالت الدراسية البين متوسطات ( α≥0.05(إحصائية عند مستوى الداللة

هل لمؤا ، تعزى لمتغيريواجهها الطلبة الالجئون في مدارس وكالة الغوث الدولية

 العلمي. 

ة لكليالنتائج أن الفروق بين متوسطات المشكالت الدراسية على الدرجة ا أشارت

صالح ة( للصالح بكالوريوس، وألبعاد المشكالت )التعليمية، والنفسية، واالجتماعي

 بكالوريوس.

وجد ( التي اشارت بأنه ال ت2008هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الجدي) وتختلف

  فروق دالة احصائيا تعزى لمتغير المؤهل العلمي.

 ريوسويعزي الباحث هذه النتيجة كون معلمي وكالة الغوث يحملون درجة البكالو

، شتهامناقومع دبلوم تأهيل تربوي لذلك لديهم حساسية لتحديد المشكالت األكثر دقة 

نفسي التعلم والتعليم الجامع والدعم ال أنماطكما ان لديهم خبرات حديثة في 

 . درسةلمعلم المهني المبني على المواالجتماعي من خالل تقديم برنامج تطوير ا
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ية حصائإ: ال توجد فروق ذات داللة مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة-

ا المشكالت الدراسية التي يواجهه بين متوسطات(α≥0.05(عند مستوى الداللة

 التخصص.  ، تعزى لمتغيرالطلبة الالجئون في مدارس وكالة الغوث الدولية

ت عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات المستجيبين في المشكال

ين على الدرجة الكلية وأظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا ب الدراسية

متغير المستوى المستجيبين المشكالت التعليمية تعزى لمتوسطات درجات 

 علمية. التخصص لصالح مواد

 لتحليلز واويعزي الباحث هذه النتيجة كون المواد العلمية تتطلب االنتباه والتركي

كن توجد نتيجة دراسة يم والتمحيص والتفكير لذلك كانت هذه النتيجة حيث ال

 حيدة . النتيجة بها وبذلك تبقى و همقارنه هذ

 :.مناقشة لنتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث3

ر ة نظما سبل معالجة المشكالت الدراسية التي يوجهها الطلبة الالجئون من وجه

 المعلمين أنفسهم؟

والتي نصت على" استخدام  (1يتبين أن أعلى تكرار كان للمعالجة رقم )

 داإلرشا( والتي نصت":" 2)رقميليه للمعالجة  استراتيجيات التعلم النشط "

كل  ( والتي نصت" وجود مرشد مدرسي في3، يليه وهي للمعالجة رقم )األكاديمي

 مدرسة" 

يجيات تراتويفسر الباحث هذه النتيجة إلى أهم الحلول للمشكالت الدراسية تطبيق اس

ي فشدين واإلرشاد النفسي االجتماعي ووجود مر األكاديميالتعلم النشط واإلرشاد 

 المدارس. 

فقرات ( التي أظهرت أن اقوى ال2008وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الجدي)

 في البعد التربوي هو تعزيز دور المرشدة التربوية 

 التوصيات 

العنف والسلوك  حاالتشاطات الدعم النفسي، معالجة توظيف المرشدين لن-

 لياءالعدواني والتنمر من قبل المعلمين والمرشدين ومدير المدرسة ومجالس أو

 .األمور

قيق وضع قواعد للسلوك في الغرف الصفية والتزام الطلبة بمدونة السلوك لتح-

 االنضباط اإليجابي الذاتي.

 .واني والتنمرتفعيل دور لجنة الحماية من السلوك العد-
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 .ات التعلم النشط والتعليم الجامعن الستراتيجيتوظيف المعلمي-

 المعلمين لتحقيق الهوية الوطنية.إثراء المنهاج من قبل -

 .لترفيه واالهتمام بالتعلم باللعبتنفيذ النشاطات الالمنهجية من أجل ا-

 .رسة وتقليل حاالت التسرب والرسوبالحفاظ على بقاء الطلبة في المد-

 تياجاتر االحالعملية التعلمية مع اإلدارة المدرسية لتوفيطراف أالتعاون بين جميع -

 .والدعم النفسي الذي يساعد على تطوير شخصية الطلبة وتحصيلهم

 المراجع:قائمة 

ات (. دور اإلدارة المدرسية في معالجة مشكالت طالب2008الجدي، عائدة. ).1

مية، إلسالالمرحلة الثانوية بمحافظة غزة وسبل تفعيله، رسالة ماجستير، الجامعة ا

 غزة. 

لمتأخرين (. دراسة مقارنة بين الطالب المتفوقين وا2000)الدباس، عبد العزيز. .2

ة رسال متغيرات الشخصية بمدينة الرياض،دراسيا بالمرحلة الثانوية في بعض 

 ماجستير غير منشورة جامعة الملك سعود، كلية التربية، قسم علم النفس.

 اهرة.(. علم نفس النمو. الطبعة الخامسة،،دار الكتب الق1995)زهران، حامد..3

-ب(، علم الكت3.الصحة النفسية والعالج النفسي. ط )(2001)زهران، حامد..4

 العبيكان.

سة مشكالت الشباب والمنهج اإلسالمي في عالجها، مؤس .(1989)بير، وليد.ش.5

 الرسالة، بيروت.

علمو ، المشاكل التعليمية خالل االنتفاضة كما يراها م(1995)شخشير، خولة .6

 .915، ص 22المدارس الفلسطينية، دراسات العلوم اإلنسانية،

ي نية التية والثقافية والمه. المشكالت التربوية واألكاديم(2005)شهوان، سعد..7

ير ير غتواجه معلمي مرحلة التعليم الثانوي العام في محافظة غزة، رسالة ماجست

 منشورة، كلية التربية، جامعة األزهر، غزة.

ة، ر الثقافـ(. األسس النفسية والتربوية لرعاية الـشباب، دا1973الشيباني، عمر.).8

 بيروت

وأساليب مواجهتها، دار الفكر الكتاب  (. ضغوط الحياة2000علي.) عسكر،.9

 الحديث، الكويت.
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 المشكالت االجتماعية. جامعة .(1991)عمر، معن، والعاني عبد اللطيف..10

 بغداد.

وأزمة علم  المشكالت االجتماعية سوسيولوجيا (.2000قناوي، شادية.).11

 ( دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة.1االجتماع المعاصر، ط)

 التوجيه واإلرشاد الطالبي للمرشدين والمعلمين، (١٩٩٨)محمود، حمدي .12

 دار األندلس لنشر والتوزيع، حائل. (،1ط)

(. المشكالت النفسية واالجتماعية األكثر شيوعا 1997المنصوري، خالد.).13

 .وبعض السمات الشخصية لدى عينة من طلبة كلية المعلمين بجامعة الطائف

(Http://Libback.Uqu.Edu.Sa/Hipres/FUTXT/5700.Pdf20/10/20

19) 

ي تواجه (. المشكالت التربوية واألكاديمية والثقافية الت2009النجار، منى.).14

ارس جامعة األزهر بغزة المتدربين في مد طلبة لمستوى الرابع بكلية التربية

 63ص  (11)2فظات غزة، مجلة جامعة األزهر بغزة، سلسلة العلوم اإلنسانية ،محا

احل (. مسح المشكالت السلوكية لطالب المر2004وزارة المعارف السعودية ).15

عسير، ورة، التعليمية الثالث في المناطق التعليمية بمحافظات جدة، والمدينة المنو

 والرياض، والشرقية.
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.17 Hills, M, Fluee, S. & Moplet, H. (2005). Solving Students' 

Behavior Problems through Teachers, Educational Psychology, 

5(3): 33-65. 

.18 Bakker A., Myers K. & Lee, C.(2004). Personal and 

Psychological Problems of College Students, Journal of 

Counseling and Development, 78, 343 - 347. 

http://libback.uqu.edu.sa/hipres/FUTXT/5700.pdf


 لقمع محمد ساميد.   الدولية الغوث وكالة مدارس في الالجئون الطلبة يواجهها التي المشكالت

 

163 

 رلينب-لمانياأ يالعرب مقراطييالد المركز            سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

.19 York, L., Moose, V. and Clark, F. (2003). Behavioral 

Problems of Students,      Br Med J, 4(12): 121-134. 



 لقمع محمد ساميد.   الدولية الغوث وكالة مدارس في الالجئون الطلبة يواجهها التي المشكالت

 

164 

 رلينب-لمانياأ يالعرب مقراطييالد المركز            سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

 استبانه

 المعلم/ة المحترم/ة:حضرة 

 تحية وبعد:

سبل ودولية الغوث ال يقوم الباحث بإجراء دراسة حول المشكالت التي تواجه الطلبة الالجئون في مدارس وكالة

ى من لذا يرج معالجتها في جنوب الضفة الغربية من وجهة نظر معلميهم، وذلك كورقة بحث مقدمة للمؤتمر

 اسة تعاملات الدرالتي تحتوي عليها االستبانة بدقه وموضوعيه، علما بأن بيانحضرتكم اإلجابة على جميع األسئلة 

 بسريه تامة ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط.

 .مع االحترام

  القسم األول: بيانات أولية
 الرجاء وضع دائرة حول اإلجابة المناسبة.

 انثى     ذكر   الجنس:

 أساسية عليا -2    أساسية دنيا–مستوى المدرسة 

 فأعلى  اجستيرم- 3بكالوريوس   -2 دبلوم -1المؤهل العلمي:        مدرسة بنات –مدرسة ذكور  النوع االجتماعي

 :في المربع الذي يتوافق مع وضعك أمام كل فقرة من الفقرات التالية× يرجى وضع إشارة 

 المشكالت النفسية الرقم

 

 بشدة معارض معارض محايد موافق موافق بشدة

      عدم تكوين اتجاهات ايجابية نحو الذات  .1

      السرحان داخل الفصل .2

      العناد وعدم االستماع للتوجيه .3

      الشعور بالغيرة من الزمالء .4

      الخجل من المواقف المختلفة .5

      كقلق الطالب من االختبارات القلق الزائد كسمة .6

      الوحدة واالنعزالالخوف من  .7

      الشعور باالكتئاب من الجو المدرسي .8

      سرعة النسيان .9

 /لدية عادات سلوكية متل االنفعال ألبسط األمور/ مص األصابع 10

 قضم األظافر

 

     

      السلوك العدواني ضد الزمالء .11

      صعوبة التعبير عن انفعاالتهم بطريقة مقبولة  .12

      التأتأة واللجلجة في الكالم .13

      النشاط الزائد .14

      عدم إشباع الحب والحنان والعطف اللعب والترفيه والتسلية  .15
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 المشكالت االجتماعية الرقم

 

 

 معارض بشدة معارض محايد موافق موافق بشدة

      عدم القدرة على تكوين األصدقاء واالحتفاظ بهم .1

      االرتباك عند مقابلة اآلخرين .2

نحو الدراسة بسبب انشغالهم  دافعية الطلبة انخفضت اشعر ان .3

 بشبكات التواصل االجتماعي 
     

      صعوبة االندماج والتفاعل االيجابي مع الزمالء .4

      ةعدم المشاركة االجتماعية في األلعاب الجماعية داخل المدرس .5

      التوافق مع أنظمة وقوانين المدرسةصعوبة  .6

      يفتقدون الثقة واالحترام المتبادل .7

      وجود ظروف عائلية تؤثر على حياتهم الدراسية .8

      إجبار أسرهم على مواصلة الدراسة .9

      التدليل والحماية الزائدة 10

      زمالئهم والعمل بها بآراءصعوبة األخذ  .11

      التعصب للقبلية أو البلد  .12

      التفكك األسرى نتيجة للطالق أو تعدد الزوجات .13

      التأثير السلبي لألقران .14

      أعتقد أن عمالة األطفال تؤثر في كفائتهم االجتماعية  .15

 معارض بشدة معارض محايد موافق موافق بشدة المشكالت السلوكية لرقم ا

      إلى أساليب الغش في االختباراتاللجوء  .1

      ممارسة عادة الكذب باستمرار .2

      التلفظ ببعض األلفاظ غير المقبولة .3

      عدم االلتزام باآلداب اإلسالمية في التعامل مع اآلخرين .4

      عدم احترام ملكية زمالئه .5

      قلة االنضباط الصفي اإليجابي  .6

      (الميوعة)االتصاف بالسلوك غير الرجولي  .7
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      السرقة .8

      الكتابة على الجدران أو ممتلكات المدرسة .9

      الخروج على بعض العادات المألوفة في المجتمع 10

      تسلط الطالب الكبار السن على زمالئهم الصغار .11

      إصدار سلوك حركي سيء غير مرغوب .12

      عدم الرغبة في تحمل المسئولية  .13

      التنمر باتجاه الزمالء  .14

      السلوك العدواني  .15

 المشكالت التعليمية الرقم

 

 معارض بشدة معارض محايد موافق موافق بشدة

      قلة ارتباط المنهاج بحاجات الطالب وميول الطلبة وهواياتهم .1

       عدم تركيز المنهاج على الهوية  .2

      قلة التركيز على المهارات الحياتية  .3

      قلة التركيز على مهارات التفكير اإلبداعي  .4

      عدم تنفيذ المنهاج بشكل كامل .5

      قلة استخدام استراتيجات التعلم النشط.  .6

      تغيب المعلمين المتكرر عن المدرسة .7

 بيئةالقلة االهتمام بالطلبة ذوي االحتياجات الخاصة عدم مناسبة  .8

 المدرسية لذوي اإلعاقة
     

التأخر الدرسي وضعف تحصيل الطلبة في اللغة العربية  .9

  والرياضيات
     

      ازدحام اعداد الطلبة في الفصل 10

التأخر أو التغيب عن  (الرسوب والتسرب)وجود الهدر التربوي .11

 المدرسة
     

      ضعف صلة المدرسة بأولياء األمور والمجتمع المحلي .12

      عدم توافر الهيئة التدريسية المؤهلة علميا ومسلكيا .13

      نقص المباني والمرافق والتجهيزات المدرسية .14

      ضعف التوجيه واإلرشاد االكاديمي .15
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Problems faced by refugee students in UNRWA schools and 

ways to overcome them from the point of view of their 

teachers 

Prepared by: Dr. Sami Alqam / Al-Quds Open University/ 

Palestine 

Abstract: The aim of this study was to identify the degree of 

problems faced by refugee students in UNRWA schools from the 

point of view of their teachers. The study sample consisted of (180) 

teachers from UNRWA schools in the Hebron educational area, The 

results indicated that the average of the degree of problems on the 

total score was of a medium degree, and that the average of the 

problems were: educational, behavioral, psychological, and social, 

and the results indicate that there are no differences between the 

averages of the degree of academic problems to the variable of sex, 

and the presence of Statistically significant differences between the 

averages of academic problems on the total score in favor of the 

girls ’schoolThe differences between the average of the problems of 

study in favor of the Bachelor's degree, as well as the specialization 

in favor of the scientific subjects, are statistically significant. 

In light of the results of the study, the researcher recommended the 

use of mentors for psychosocial activities, addressing cases of 

violence, aggressive behavior and bullying by teachers, mentors, 

school principals and parents councils, activating the role of the 

protection committee, establishing rules of behavior in classrooms 

and students' commitment to the code of conduct to achieve positive 

self-discipline. Teachers for active learning strategies, inclusive 

education and extracurricular activities. 

Keywords: problems, refugee, Unrwa  
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 طينفلس –مستوى السلوك االيجابي لدى طلبة الكليات التقنية في محافظات غزة 

 أ.ضياء حسن شقورة

 المغرب -المحمدية –جامعة الحسن الثاني 

 أ.عادل غزالي

 المغرب -المحمدية –جامعة الحسن الثاني 

 

 طلبة تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على مستوى السلوك اإليجابي لدى: ملخص

يلي، لتحلاالكليات التقنية في محافظات غزة،  وقد استخدم الباحثان المنهج الوصفي 

 بالغوتكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الكليات التقنية في محافظات غزة وال

ً وطالبة، وتم اختيار عين 2664عددهم  وامها قة عشوائية من مجتمع الدراسة طالبا

 ( من اإلناث، ولتحقيق186( من الذكور و )202من كال الجنسين منهم  ) 388

 ن إعدادمابي أهداف الدراسة استخدم الباحثان األدوات التالية: استبيان السلوك اإليج

ة اليالت الباحثان، ولتحليل بيانات الدراسة استخدم الباحثان األساليب اإلحصائية

اط )المتوسطات الحسابية، االنحرافات المعيارية والوزن النسبي، معامل ارتب

راسة الد بيرسون، اختبار "ت"، تحليل التباين األحادي واختبار شيفيه(. وقد توصلت

 إلى النتائج التالية:

ى أن مستوى السلوك االيجابي لدى أفراد عينة الدراسة جيد ويقع عند مستو-

(81.7 .)% 

ن في المجالي 0.01ومستوى  0.05ق ذات داللة إحصائية عند مستوى توجد فرو-

ً لماالجتماعي والعملي التطبيقي والدرجة الكلية للسل ، الجنس تغيروك اإليجابي تبعا

جال ، كما تبين أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الملصالح الطالبات

 النفسي.
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ك النفسي والدرجة الكلية للسلوتوجد فروق ذات داللة إحصائية في المجال -

ئية االيجابي لصالح مجموعة كلية تدريب غزة، كما توجد فروق ذات داللة إحصا

 .في المجالين االجتماعي والعملي التطبيقي لصالح مجموعة كلية تدريب غزة

عاً في المجال االجتماعي تب 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -

 .اسي لصالح مجموعة المستوى الثاني من أفراد العينةلمتغير المستوى الدر

ً في أبعاد المجال االجتماعي والمجال ال-  عمليوجود فروق ذات داللة إحصائيا

لعينة. فراد اي ألالتطبيقي الدرجة الكلية للسلوك االيجابي تبعاً لمتغير المعدل التراكم

 لة إحصائية فيوعند الكشف عن اتجاه الفروق تبين أنه توجد فروق ذات دال

لح لصا المجالين االجتماعي والعملي التطبيقي والدرجة الكلية للسلوك االيجابي

 وأكثر. 80مجموعة المعدل التراكمي 

ة الكلي درجةال توجد فروق ذات داللة إحصائياً في جميع أبعاد السلوك االيجابي وال-

 لعينة.للمقياس تبعاً لمتغير تعليم األب ومتغير تعليم األم ألفراد ا

 : السلوك االيجابي، الكليات التقنية، قطاع غزة.الكلمات المفتاحية

 

 : مقدمة

تفاعل ييها فيعتبر اإلنسان كائن اجتماعي وأحد أفراد البيئة االجتماعية التي يعيش 

ى معها وتتفاعل معه ويقضي معظم أوقاته في جماعات، وهذا التفاعل يشكل لد

ث أنه ه حيالبيئة المحيطة به وعليه يتحدد سلوك اإلنسان عالقة دينامية بينه وبين

يختلف نمط السلوك من فرد آلخر فكل فرد له سمات أثرت فيه وشكلت فكره. 

 وبالتالي إما أن يكون سلوكه مرغوب فيه أو غير مرغوب فيه.

لسلبية افكار و األإن العقل البشري ال يقبل بالفراغ فإما أن يمتلئ باألفكار اإليجابية أ

ثقة لمنباوره يجعل اإلنسان يمارس السلوكيات اإليجابية الناجحة في حياته وهذ بد

ه و بدورره أمن أفكار إيجابية مثل الثقة والشجاعة والقيام باألعمال اإلنتاجية وغي

 يتمثل لدى اإلنسان السلوكيات السلبية الهدامة لإلنسان ومجتمعه.

ً للذات ومطوراً للبيئة و تدفع  ي منهالواقع واإليجابية إن السلوك اإليجابي مقوما

ً على درب التقدم ، فهي إشعاع خالق، دائم يجعل من الفرد اإل ن نساالفرد دوما

 (.37:2003أمل راشد، عني بناء اإلنسان وبناء الحياة.)مشروعاً ال يكتمل وهي ت
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يجابي اإل وإنَّ ما لفت انتباهنا أن هناك أهمية في الدراسات التي تناولت السلوك

ية، لتقناإليجابية، وهذه الدراسات لم تربط السلوك اإليجابي بالكليات ا وتوافر

مثل  دانيفالدراسات السابقة منها ما تحدثت عن اإليجابية وعالقتها بالذكاء الوج

دي (، وهناك دارسات حاولت بناء برنامج إرشا2013دارسة )علوان والنواجحة، 

 (.2010أمل حسونة، لتعزيز اإليجابية والتحقق من فعاليته كدراسة )

ً بأن هناك ندرة واضحة في الدراسات المتعلقة بمتغير ال ة دراسوقد شعرنا أيضا

التي وسات وذلك في حدود علمه كما أن المجتمع الفلسطيني يفتقر إلى مثل هذه الدرا

 ن هناكنا أتهتم بعينة هامة وهم طلبة الكليات التقنية في محافظات غزة. وبهذا وجد

أجل  ة منى دراسة تتناول السلوك اإليجابي، وسبل تطوير هذه العالقحاجةً ماسة إل

 مسايرة الطالب التقني للتقدم العالمي.

 : تتحدد مشكلة الدراسة في األسئلة اآلتية:مشكلة الدراسة

 ة؟ت غزما مستوى السلوك اإليجابي لدى طلبة الكليات التقنية الثالث في محافظا

ة، لكليالبة الكليات التقنية بإختالف )الجنس، هل يختلف السلوك االيجابي لدى ط

 المستوى الدراسي، المعدل التراكمي(؟

 : تهدف الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:أهداف الدراسة

الكشف عن الفروق بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة لمستوى السلوك -

 اإليجابي.

 .في الكليات التقنيةالتعرف على مدى توفر السلوك االيجابي لدى الطلبة -

تالف بإخ معرفة ما اذا كانت الفروق في درجة السلوك االيجابي لدى الطلبة تختلف-

رفة الجنس، الكلية، المستوى الدراسي، المعدل التراكمي، وهذا يساعد على مع

 التعامل مع ذلك الفروق بناًء على تلك االختالفات.

 المجالين التاليين:: تتجسد أهمية هذه الدراسة في أهمية الدراسة

أوالً: األهمية النظرية: تنبع أهمية الدراسة من أنها من الدراسات الهامة والنادرة 

التي تنظر إلى السلوك اإليجابي على أساس أنه عنصر مهم في حياتنا اليومية بشكل 
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عام وللطلبة في الكليات التقنية بشكل خاص كما أنهما قد يكمالن بعضهما البعض، 

هذه الدراسة إضافة نظرية للمكتبة الفلسطينية والعربية في موضوع  كما تعتبر

 الدراسة )السلوك اإليجابي(.

 غزة فظاتوقد تركز هذه الدراسة على عينة هامة وهم طلبة الكليات التقنية في محا

ً يادتكونهم القوة الفاعلة في عملية التطور الصناعي والتكنولوجي والتقني وز  ه كما

لطالب، ا ة منللدور المهم الذي يحتله السلوك االيجابي لدى هذه الفئونوعاً، ونظراً 

يرة التنمية بمس وما يمكن أن ينتج عنه من ابتكارات تقنية واختراعات ميكانيكية تدفع

 .والتقدم في فلسطين

ي إليجابالوك ثانياً: األهمية التطبيقية: قد تقدم الدراسة معلومات عن مدى توفر الس

طلبة ع المت التقنية وهذا مما يساعد المربين على كيفية التعامل لدى طلبة الكليا

 وتعليمهم المهارات المؤدية للتفكير بشكل أفضل.

سة قد تفيد الدراسة الباحثين والمؤسسات الخاصة المهتمة في موضوعات الدرا

 وطلبة الدراسات العليا.

 :  تحديد مفاهيم الدراسة

ي مجتمع فيلقي التقدير  ي( أنه: السلوك الذ2010السلوك اإليجابي : تعرف )كمال، 

ذه ن، وهالتدخل إلنقاذ حياة شخص، التعاون مع اآلخري اآلخرينويتمثل في مساعدة 

 (183: 2010السلوكيات تؤدي اختيارياً ودون فرض خارجي)هدى كمال، 

ع ملفرد بق لويعرفه الباحثان إجرائياً: " السلوك المنضبط والمقبول والسوي والمتطا

لنفسي اانب عادات وتقاليد وقيم المجتمع التي يعيش فيه، واندماجه فيه من خالل الج

صل تي حوالجانب العملي التطبيقي والجانب االجتماعي، ويتم قياسه في الدرجة ال

 عليها طلبة الكليات التقنية على االستبانة"

دة مع، وممجتيات الالكليات التقنية: يقصد بها تلك الكليات التي هي نوع من أنواع كل

ن مكثر أالدراسة فيها سنتان أو أكثر بعد الثانوية العامة وتشتمل على واحد أو 

  (.6: 1997البرامج التقنية المختلفة")وزارة التربية والتعليم العالي، 
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ً بأنها: " المؤسسات التعليمي م تي تهتة الويعرف الباحثان الكليات التقنية إجرائيا

 والتقنية وبها مجموعة تخصصات يدرس الطالب فيها حسببالتخصصات المهنية 

لية ساعة على األكثر وتلك المؤسسات هي )ك 80األقسام فترة أكاديمية تقدر ب

 ا(.نولوجيالتكتدريب غزة التابعة لوكالة الغوث وكلية فلسطين التقنية وكلية العلوم و

جزء بأنها: "  (1997محافظات غزة: عرفتها )وزارة التخطيط والتعاون الدولي، 

ام كيلو متر مربع، ومع قي 365من السهل الساحلي الفلسطيني وتبلغ مساحتها 

ً إلى خمس محافظا ي: ت وهالسلطة الوطنية الفلسطينية تم تقسيم قطاع غزة إداريا

محافظة الشمال، محافظة غزة، محافظة الوسطى، محافظة خان يونس، محافظة 

 (.14: 1997ي، رفح" )وزارة التخطيط والتعاون الدول

 المنهجية المعتمدة في المقاربة

مت ت: يتضمن هذا الفصل الخطوات واإلجراءات التي الطريقة وإجراءات الدراسة

 اسة،في الجانب الميداني من هذه الدراسة من حيث منهج الدراسة، ومجتمع الدر

ية عتطالوالعينة التي طبقت عليها الدراسة، واألدوات المستخدمة، والدراسة االس

 الختبار صدق وثبات األدوات، والتوصل إلى النتائج النهائية للدراسة.

 لدراسةذه ا: استخدم الباحثان المنهج الوصفي كونه المالئم لهأوالً: منهج الدراسة

وض حيث أن هذا المنهج يبحث عن الحاضر، ويهدف إلى تجهيز بيانات إلثبات فر

 ألحداث، واة تتعلق بالظواهر الحاليةمعينة تمهيداً لإلجابة عن تساؤالت محددة بدق

م تخداالراهنة التي يمكن جمع المعلومات عنها في زمان إجراء البحث، وذلك باس

 (.43: 2002أدوات مناسبة )احسان األغا، 

زة غظات : يشتمل على جميع طلبة الكليات التقنية في محافثانياً: مجتمع الدراسة

ي وزعين على ثالث كليات تقنية وهم، م2019/2020والمسجلين للعام الدراسي 

 (1كما يوضحها الجدول رقم )
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 ( عدد أفراد مجتمع الدراسة1جدول رقم )

 النسبة العدد الكلية

 %28.04 747 كلية فلسطين التقنية

 %56.31 1500 وكلية العلوم والتكنولوجيا

 %15.65 417 وكلية تدريب غزة

 %100 2664 المجموع

 : تنقسم عينة الدراسة إلى:الدراسةثالثاً: عينة 

( 80مها )قوا : قام الباحثان باختيار عينة عشوائية استطالعيةأ. العينة االستطالعية

 هذه من مجتمع الدراسة األصلي من الجنسين، وتم تطبيق األدوات المستخدمة في

 فرادالدراسة على هذه العينة بهدف التحقق من صالحية األدوات للتطبيق على أ

 مة.مالئعينة الكلية، وذلك من خالل حساب صدقها وثباتها بالطرق اإلحصائية الال

ً وطالبة من طلبة ال388)قد بلغت العينة : ب. العينة الميدانية كليات التقنية ( طالبا

ن م( 202في محافظات غزة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية، منهم )

بعاً التالي يوضح توزيع أفراد العينة ت( من اإلناث، والجدول 186الذكور و )

 للمتغيرات التصنيفية:

 ( توزيع أفراد العينة الميدانية تبعاً للمتغيرات التصنيفية2جدول رقم )

 % العدد النوع المتغير

 الجنس
 52.1 202 ذكر

 47.9 186 أنثى

 الكلية

 37.1 144 كلية فلسطين التقنية

 30.2 117 كلية العلوم والتكنولوجيا

 32.7 127 كلية تدريب غزة

 المستوى الدراسي
 52.3 203 األول

 47.7 185 الثاني
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 المعدل التراكمي

 2.8 11 %60أقل من 

60 – 69% 125 32.2 

70– 79% 132 34.0 

80 – 89% 109 28.1 

 2.8 11 % فما فوق 90

 53.4 207 ثانوي

 24.0 93 جامعي

 3.4 13 دراسات عليا

 : استبانة السلوك االيجابي: إعداد الباحثانأدوات الدراسةرابعاً: 

ك لسلوبعد اإلطالع على الدراسات السابقة واإلطار النظري تم إعداد استبانة ا

دول التالي ( فقرة موزعة على ثالثة أبعاد والج71االيجابي، وتتكون االستبانة من )

 يبين ذلك:

 وك االيجابي على األبعاد والفقرات السلبية( يبين توزيع فقرات استبانة السل3جدول رقم )

 أرقام الفقرات السلبية الفقرات عدد الفقرات األبعاد

 20-1 20 المجال النفسي
1 ،3 ،4 ،5 ،7 ،10،11 ،12، 

13 ،17 ،18 ،20 ،21 

 1،24 25-1 25 المجال االجتماعي

 2 26-1 26 المجال العملي التطبيقي

   71 المجموع

ا على يقابلهداً(، وأب -أحياناً  –على المقياس وفقاً لتدرج ثالثي )دائماً وتتم االستجابة 

جاه (، فيما الفقرات السلبية فتصحح عكس ذلك االت1 -2 -3التوالي الدرجات )

 بحيث يحصل المفحوص على درجة واحدة فقط إذا أجاب على )دائماً(.



 غزالي أ.عادل شقورة، حسن أ.ضياء التقنية الكليات طلبة لدى اإليجابي السلوك مستوى

 

175 

 رلينب-لمانياأ يالعرب مقراطييالد المركز            سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

جة المنخفضة درجة( وتدل الدر 213 –71وتتراوح الدرجة على المقياس بين )

لوك سعلى سلوك ايجابي منخفض ألفراد العينة، أما الدرجة المرتفعة فتدل على 

 ايجابي مرتفع.

 : صدق االستبانة

ث صدق المحكمين : تم عرض االستبانة على عدد من المحكمين المختصين حي -أ

 تلفقرااء اقاموا بإبداء آرائهم ومالحظتهم حول مناسبة فقرات االستبانة ومدى انتم

 إلى كل بعد، حيث قمنا بأخذ مالحظاتهم بعين االعتبار.

 لية:ب.  صدق االتساق الداخلي: تم حساب صدق االتساق الداخلي بالطريقة التا

 ليه:. حساب معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة ودرجة البعد الذي تنتمي إ1

 تنتمي لذيلبعد اوالجدول التالي يبين معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة ودرجة ا

ي فبين إليه من أبعاد استبانة السلوك االيجابي موضوع الدراسة، وذلك كما هو م

 (:4جدول )

 (: يبين معامل ارتباط درجة كل فقرة من استبانة السلوك االيجابي مع درجة البعد الذي تنتمي إليه4جدول رقم )

 الفقرة المتغير
 معامل

 االرتباط
 الفقرة المتغير مستوى الداللة

 معامل

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

المجال  -1

 النفسي

 0.01دالة عند  0.482 1

 - 2يتبع 

المجال 

 االجتماعي

 0.01دالة عند  0.556 4

 0.01دالة عند  0.370 5 0.01دالة عند  0.351 2

 0.01دالة عند  0.457 6 0.01دالة عند  0.389 3

 0.01دالة عند  0.351 7 0.01دالة عند  0.692 4

 0.01دالة عند  0.345 8 0.01دالة عند  0.642 5

غير دالة  0.195 9 0.01دالة عند  0.425 6

 ً  إحصائيا
 0.01دالة عند  0.382 10 0.01دالة عند  0.519 7

8 0.090  ً  0.01دالة عند  0.446 11 غير دالة إحصائيا

 0.01دالة عند  0.370 12 0.01دالة عند  0.459 9

 0.01دالة عند  0.465 13 0.01دالة عند  0.504 10
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 0.01دالة عند  0.367 14 0.01دالة عند  0.541 11

 0.01دالة عند  0.502 15 0.01دالة عند  0.339 12

 0.01دالة عند  0.251 16 0.01دالة عند  0.568 13

 0.01دالة عند  0.579 17 0.01دالة عند  0.354 14

 0.01دالة عند  0.317 18 0.05دالة عند  0.271 15

 0.01دالة عند  0.484 19 0.01دالة عند  0.339 16

 0.01دالة عند  0.364 20 0.01دالة عند  0.483 17

 0.01دالة عند  0.371 21 0.01دالة عند  0.491 18

 0.01دالة عند  0.333 22 0.01دالة عند  0.437 19

 0.01دالة عند  0.413 23 0.01دالة عند  0.628 20

المجال  -2

 االجتماعي

غير دالة  0.130 24 0.01دالة عند  0.370 1

 ً  إحصائيا
 0.05دالة عند  0.268 25 0.01دالة عند  0.486 2

  0.01دالة عند  0.309 3

 الفقرة المتغير
 معامل

 االرتباط
 الفقرة المتغير مستوى الداللة

 معامل

 االرتباط
 مستوى الداللة

لمجال ا - 3

العملي 

 التطبيقي

 0.01دالة عند  0.345 1

المجال  - 3

 العملي التطبيقي

 0.01دالة عند  0.528 41

 0.01دالة عند  0.636 15 0.01دالة عند  0.521 2

 0.01دالة عند  0.576 16 0.01دالة عند  0.449 3

 0.01دالة عند  0.430 17 0.01دالة عند  0.617 4

 0.01دالة عند  0.540 18 0.01دالة عند  0.385 5

 0.01دالة عند  0.519 19 0.01دالة عند  0.623 6

 0.01دالة عند  0.316 20 0.01دالة عند  0.271 7

 0.01دالة عند  0.524 21 0.01دالة عند  0.493 8

 0.01دالة عند  0.357 22 0.01دالة عند  0.577 9

 0.01دالة عند  0.595 23 0.01دالة عند  0.460 10

 0.01دالة عند  0.397 24 0.01دالة عند  0.539 11

 0.01دالة عند  0.516 25 0.01دالة عند  0.431 12
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 0.01دالة عند  0.512 26 0.01دالة عند  0.520 13

  0.302= 0.01، وعند مستوى 0.233=  0.05( عند مستوى 78قيمة ر الجدولية )د.ح = 

قرة( ف 68يتبين من الجدول السابق أن معظم فقرات استبانة السلوك االيجابي )

 0.01حققت ارتباطات دالة مع درجة البعد الذي تنتمي إليه عند مستوى داللة 

( 24،  9ن البعد األول، والفقرتين )( م8؛ في حين لم تحقق الفقرة )0.05ومستوى 

ى يبق من البعد الثاني ارتباطات دالة مع درجة البعد الذي تنتمي إليه، وبذلك

ثالثة، فقرة، موزعة على األبعاد ال 68االستبيان في صورته النهائية يتكون من 

 – 68) وتتراوح الدرجة الكلية للمفحوص على االستبيان في الصورة النهائية بين

 درجة(. 204

 . حساب معامالت االرتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكلية لالستبانة:2

( يبين معامل ارتباط درجة كل بعد مع الدرجة الكلية الستبانة السلوك االيجابي مع الدرجة 5جدول رقم )
 الكلية له

 مستوى الداللة معامل االرتباط األبعاد

 0.01دالة عند  0.821 المجال النفسي

 0.01دالة عند  0.899 المجال االجتماعي

 0.01دالة عند  0.901 المجال العملي التطبيقي

ً بين درجة كل من  بعد يتبين من الجدول السابق أنه توجد ارتباطات دالة إحصائيا

باط االرت قيم أبعاد استبيان السلوك االيجابي والدرجة الكلية لالستبيان، فقد تراوحت

 .0.01وجميعها قيم دالة عند مستوى  (،0.901 – 0.821بين )

 : Reliabilityثانياً: الثبات 

 Split-half. الثبات بطريقة التجزئة النصفية 1

تم حساب معامل االرتباط بين درجات الفقرات الفردية ودرجات الفقرات الزوجية 

لكل بعد من أبعاد استبانة السلوك االيجابي والدرجة الكلية، ثم استخدم معادلة 

براون لتعديل طول البعد، لألبعاد زوجية عدد الفقرات )النصفين -سبيرمان
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الفقرات )النصفين غير متساويين(، متساويين(، ومعادلة جتمان لألبعاد فردية عدد 

 والجدول التالي يبين ذلك:

 ( يبين قيم الثبات باستخدام التجزئة النصفية الستبيان السلوك االيجابي6جدول رقم )

 عدد الفقرات المتغير
معامل 
 االرتباط

 مستوى الداللة معامل الثبات

 0.01دالة عند  0.797 0.663 19 المجال النفسي

 0.01دالة عند  0.734 0.580 23 االجتماعيالمجال 

 0.01دالة عند  0.848 0.736 26 المجال العملي التطبيقي

 0.01دالة عند  0.805 0.674 68 الدرجة الكلية لمقياس السلوك االيجابي

، (0.848 – 0.734يتبين من الجدول السابق أن معامالت الثبات تراوحت بين )

من  مما يشير إلى أن االستبيان يتسم بدرجة جيدة، 0.01وهي دالة عند مستوى 

 الثبات.

رته ي صومعامل ألفا كرونباخ: كما تم تقدير ثبات استبيان السلوك االيجابي ف .أ

 ككل، النهائية بحساب معامل ألفا كرونباخ لفقرات كل بعد ولفقرات االستبيان

 والجدول التالي يبين ذلك:
 باستخدام معامل ألفا كرونباخ الستبيان السلوك االيجابي( يبين قيم الثبات 7جدول رقم )

 مستوى الداللة قيم ألفا عدد الفقرات المتغير

 0.01دالة عند  0.784 19 المجال النفسي

 0.01دالة عند  0.824 23 المجال االجتماعي

 0.01دالة عند  0.867 26 المجال العملي التطبيقي

 0.01دالة عند  0.912 68 الدرجة الكلية لالستبيان

خ يتضح من الجدول السابق أن معامالت الثبات باستخدام معامل ألفا كرونبا

، وتفي 0.01(، وجميعها دالة عند مستوى 0.912 – 0.784تراوحت بين )

 بمتطلبات التطبيق.
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سم ومما سبق اتضح للباحثان أن استبيان السلوك االيجابي موضوع الدراسة يت

لى عوالثبات؛ تعزز النتائج التي سيتم جمعها للحصول بدرجة عالية من الصدق 

 النتائج النهائية للدراسة.

نامج م بر: تمت معالجة البيانات باستخدا خامساً: األساليب اإلحصائية المستخدمة

جابة " باستخدام الحاسوب، بهدف اإلSPSSالرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية "

 ائية التالية:عن أسئلة الدراسة وذلك بالطرق اإلحص

 حثانالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي: وقد استخدم البا-

 المتوسطات الحسابية إليجاد األوزان النسبية لمتغيرات الدراسة.

 : للكشف عن داللة الفروق بين متوسطات درجات عينتينT-Testاختبار )ت( -

 مستقلتين.

: للكشف عن داللة الفروق بين One Way ANOVAتحليل التباين األحادي -

 متوسطات درجات أكثر من عينتين مستقلتين.

 معامل ارتباط بيرسون.-

 دي.اختبار شيفيه للكشف عن اتجاه الفروق الناتجة عن تحليل التباين األحا-

ات : من أجل تحقيق أهداف الدراسة، قمنا بالخطوسادساً: الخطوات اإلجرائية

 التالية:   

ة د أداالدراسات السابقة لالستفادة منها في فروض الدراسة وإلعداجمع وإعداد -

لمية العاالدراسة، قمنا بالرجوع إلى بعض الدراسات واألبحاث المحلية والعربية و

 ذات العالقة بمتغير الدراسة.

صائص الخ إعداد أداة الدراسة بما يتالءم مع البيئة الفلسطينية، وتم التأكد من-

ً وطال 80األداة على عينة استطالعية تكونت من السيكومترية لهذه  بة من طالبا

 الكليات التقنية في قطاع غزة.

ة ومن ثم طالب وطالب 388تطبيق أداة البحث على العينة الفعلية والتي تكونت من -

، (SPSS)إجراء المعالجات اإلحصائية المناسبة باستخدام برنامج اإلحصاء 

من ة، وتها ومحاولة ربطها بنتائج دراسات سابقوعرض النتائج وتفسيراتها ومناقش

 ثم صياغة التوصيات الالزمة.
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ل لتوصا: يتضمن هذا الفصل النتائج التي تم نتائج الدراسة وتفسيرها ومناقشتها

ة حصائيب اإلإليها في هذه الدراسة، وذلك بعد اإلجابة عن األسئلة باستخدام األسالي

ي ضوء فيها اقشة النتائج التي يتم التوصل إلالمناسبة لكل منها، كما تم تفسير ومن

 ا:اإلطار النظري والدراسات السابقة وصياغة التوصيات والمقترحات في ضوئه

 نتائج السؤال األول الذي ينص على: ما مستوى السلوك اإليجابي لدى طلبة

 الكليات التقنية الثالث قيد الدراسة في قطاع غزة؟

راف حثان باستخدام المتوسط الحسابي واالنحلإلجابة عن هذا السؤال قام البا

ابي، اليجالمعياري والوزن النسبي الستجابات أفراد العينة على استبيان السلوك ا

 والجدول التالي يبين ذلك:

( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي الستجابات أفراد العينة على 8جدول رقم )
 استبيان السلوك االيجابي

 عدد الفقرات أبعاد السلوك اإليجابي
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن النسبي

% 
 الترتيب

 3 77.9 5.44 44.43 19 المجال النفسي

 1 83.8 6.60 57.81 23 المجال االجتماعي

 2 82.7 7.97 64.51 26 المجال العملي التطبيقي

  81.7 16.75 166.75 68 الدرجة الكلية للسلوك االيجابي

ة طلب يتضح من الجدول السابق أن السلوك االيجابي لدى أفراد عينة الدراسة من

 (.%81.7الكليات التقنية بمحافظات غزة جيد ويقع عند مستوى )

ويأتي المجال االجتماعي في أعلى مراتب السلوك االيجابي بوزن نسبي 

(، وأخيراً يأتي المجال النفسي بوزن %82.9%(، يليه العملي التطبيقي )83.3)

(، وبذلك فإن جميع مجاالت االستبانة تقع ضمن مستوى متقارب، %77.9نسبي )

اسب من السلوك االيجابي. مما يشير إلى أن طلبة الكليات التقنية يتمتعوا بمستوى من

وأما عن تصدر المجال االجتماعي في أعلى مراتب السلوك اإليجابي فإن هذه 

النتيجة مؤشر للتكيف والتوافق االجتماعي بين الفرد ومحيطه رغم كل ما يمر 

بالمجتمع الفلسطيني كحالة خاصة من حصار وانتهاكات مستمرة للحالة النفسية 
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ثان ذلك إلى: ارتفاع درجة اإلنتماء الوطني لدى طلبة والجسدية، وقد يعزو الباح

الكليات التقنية وحب المشاركة المجتمعية والعمل بروح الفريق في الكلية والمجتمع 

ً طلبة الكليات التقنية  والمساهمة في حل بعض المشكالت البيئية والفرد وخصوصا

منهم دور فاعل في لديهم احساس بالنواقص التي يحتاجها مجتمعهم ولذلك يعمل كل 

عالج المشكالت وسد احتياجات المجتمع من أجل إحداث التقدم والتطور له. وتتفق 

ً نتائج دراسة )النحاس،  ( والتي أظهرت أن الطلبة في 2006هذه النتائج جزئيا

المدارس يمتلكون مستوى مرتفع من السلوك اإليجابي االجتماعي نظراً لدور 

 سة.األخصائي االجتماعي في المدر

هذه  : أنأما المجال النفسي جاء في المرتبة األخيرة فقد يرجع الباحثان ذلك إلى

قرة مست النتيجة متوقعة لما نظراً لما يمر به المجتمع الفلسطيني من أوضاع غير

 حات،وعدم توفر أبسط الحقوق المناسبة لإلنسان فقد أصبحت حقوقه أماالً وطمو

ائج عض نتباألفراد. وقد اتفقت هذه النتيجة مع وهذا يسبب القلق والتوتر عند بعض 

لبة ط( فقد جاء االتزان االنفعالي في أدنى المراتب لدى 2006دراسة )الفرا، 

 الجامعات الفلسطينية.

 والتي تنص على:ؤال الثاني بمتغيراته التصنيفية نتائج الس

بانة ى استال توجد فروق ذات داللة إحصائيةً بين متوسطات درجات أفراد العينة عل .أ

 إناث(. -السلوك االيجابي تعزى للنوع االجتماعي )ذكور

لبة للتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحثان بالمقارنة بين متوسط درجات الط

( في درجاتهم 186( ومتوسط درجات الطالبات اإلناث )ن= 202الذكور )ن= 

ين وق بعلى استبانة السلوك االيجابي موضوع الدراسة باستخدام اختبار )ت( للفر

ائي هذا االختبار اإلحصمتوسطات درجات عينتين مستقلتين، واستخدم الباحثان 

 ضافةالبارامتري بسبب اعتدالية توزيع الدرجات في كل من مجموعتي التطبيق، إ

خدام است إلى أن عدد أفراد العينة يزيد عن ثالثين فرداً، األمر الذي يحقق شروط

 م ،اختبار )ت( للفرق بين متوسطي مجموعتين مستقلتين )محمود صالح الدين عال

 تالي يبين ذلك:(، والجدول ال210ص
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 بي( اختبار )ت( للفروق بين متوسطي درجات الطالب والطالبات في السلوك االيجا9جدول رقم )

 المتغير المقياس
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 مستوى الداللة قيمة )ت(

 المجال النفسي
 5.43 44.29 الذكور

0.502  ً  غير دالة إحصائيا
 5.47 44.57 اإلناث

 المجال االجتماعي
 7.50 56.73 الذكور

 0.01دالة عند  3.402
 5.23 58.98 اإلناث

المجال العملي 
 التطبيقي

 9.17 63.69 الذكور
 0.05دالة عند  2.122

 6.32 65.40 اإلناث

الدرجة الكلية 
 للسلوك االيجابي

 18.67 164.72 الذكور
 0.05دالة عند  2.507

 14.11 168.96 اإلناث

 2.58= 0.01، عند مستوى داللة 1.96= 0.05( عند مستوى داللة 386قيمة )ت( الجدولية )د.ح=

 يتبين من الجدول السابق:

 في المجالين 0.01ومستوى  0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -

ً لم ، الجنس تغيراالجتماعي والعملي التطبيقي والدرجة الكلية للسلوك اإليجابي تبعا

ن بين متوسطي درجات مجموعتي الطالب والطالبات، لصالح الطالبات اإلناث م

يكون  ر ربمالذكوأفراد العينة. ويرجع الباحثان هذه النتيجة إلى التربية التي مر بها ا

كالية االتكبير ومفرط قد يؤثر عليه في عدم الشعور بالمسؤولية و فيها تدليل بشكل

ن مكبر في بعض األمور كما أن الذكور في مجتمعنا مطالبين بتوفير وعمل أشياء أ

 طاقاتهم وأعمارهم وهذا قد يغيم على سلوكم االجتماعي والتطبيقي.

الب ال توجد فروق ذات داللة إحصائية، بين متوسطي درجات مجموعتي الط-

 ديهموالطالبات في المجال النفسي، أي أن الطلبة بمحافظات غزة من الجنسين ل

 لنتائجذه اهتقديرات متقاربة في السلوك االيجابي على هذا المجال. ويعزو الباحثان 

ن كال ملبة إلى التشابه في البيئة التعليمية والتدريب والتعليم التي يمر بها الط

مع لنفس الظروف والضغوطات التي يمر بها المجتالجنسين وتعرض كال الجنسين 

 الفلسطيني من احتالل وعدم توفر استقرار في جوانب الحياة المختلفة.

( في 2013وقد تشابهت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة )علوان والنواجحة، 

وجود فروق في بعض المجاالت لصالح اإلناث كما اختلفت نتائج هذه الدراسة 
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ً مع  ( ودراسة 1992( ودراسة )الصادق، 2001نتائج دراسة )عيد، جزئيا

( والتي أكدت كل منهما عدم وجود فروق بين الجنسين في 2002)الضعيف، 

 مجاالت السلوك اإليجابي.

لى عال توجد فروق ذات داللة إحصائيةً بين متوسطات درجات أفراد العينة  .ب

وم لتقنية، كلية العلمقياس السلوك االيجابي تعزى للكلية )كلية فلسطين ا

 والتكنولوجيا، كلية تدريب غزة(.

لية كية، تم إجراء تحليل التباين األحادي لفحص أثر الكلية )كلية فلسطين التقن-

 عادهالعلوم والتكنولوجيا، كلية تدريب غزة( على مقياس السلوك االيجابي بأب

 ودرجته الكلية لدى أفراد العينة، والجدول التالي يبين ذلك:
 ( يبين نتائج تحليل التباين أحادي االتجاه لمعرفة الفروق في السلوك االيجابي تبعاً للكلية10ول رقم )جد

 مصدر التباين المتغير
مجموع 

 المربعات

 درجات

 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
مستوى 

 الداللة

 المجال النفسي

 204.77 2 409.55 بين المجموعات

7.131 
دالة عند 

0.01 
 28.72 385 11055.28 المجموعاتداخل 

  387 11464.83 المجموع

 المجال االجتماعي

 188.74 2 377.47 بين المجموعات

4.409 
دالة عند 

0.05 
 42.81 385 16481.79 داخل المجموعات

  387 16859.27 المجموع

المجال العملي 

 التطبيقي

 306.62 2 613.25 بين المجموعات

4.928 
دالة عند 

0.01 
 62.22 385 23953.69 داخل المجموعات

  387 24566.94 المجموع

الدرجة الكلية للسلوك 
 االيجابي

 2061.67 2 4123.34 بين المجموعات

7.597 
دالة عند 

0.01 
 271.38 385 104481.41 داخل المجموعات

  387 108604.75 المجموع

= 0.01، وعند مستوى داللة 3.00= 0.05( عند مستوى داللة 385، 2)د.ج=قيمة )ف( الجدولية عند 
4.61 
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ً في جميع أبعاد  ك لسلوايتبين من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائيا

 االيجابي والدرجة الكلية تبعاً لمتغير الكلية ألفراد العينة.

ذات  بعادالمعيارية في األوالجدول التالي يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

 الداللة تبعاً لمتغير الكلية:

( يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد العينة على األبعاد تبعاً 11جدول رقم )

 للكلية

 المتوسط الحسابي العدد البيان المتغير
االنحراف 

 المعياري

 المجال النفسي

 كلية فلسطين التقنية
144 43.68 5.40 

 كلية العلوم والتكنولوجيا
117 43.74 5.53 

 كلية تدريب غزة
127 45.90 5.14 

 المجال االجتماعي

 كلية فلسطين التقنية
144 56.90 8.01 

 كلية العلوم والتكنولوجيا
117 57.44 5.31 

 كلية تدريب غزة
127 59.19 5.67 

 المجال العملي التطبيقي

 كلية فلسطين التقنية
144 63.42 9.50 

 كلية العلوم والتكنولوجيا
117 63.92 6.98 

 كلية تدريب غزة
127 66.29 6.54 

الدرجة الكلية للسلوك 

 االيجابي

 كلية فلسطين التقنية
144 164.00 19.47 

 كلية العلوم والتكنولوجيا
117 165.11 15.02 

 كلية تدريب غزة
127 171.38 13.84 

ت توسطانتائج اختبار شيفيه للكشف عن اتجاه الفروق بين موالجدول التالي يبين 

 األبعاد تبعاً للكلية:
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عاد لى األبع( نتائج اختبار شيفيه للكشف عن اتجاه الفروق بين متوسطات  أفراد العينة 12جدول رقم )

 ذات الداللة تبعاً للكلية

 والتكنولوجياكلية العلوم  كلية فلسطين التقنية البيان المتغير

 المجال النفسي
 كلية العلوم والتكنولوجيا

0.063  

 كلية تدريب غزة
*2.217 *2.154 

 المجال االجتماعي
 كلية العلوم والتكنولوجيا

0.549  

 كلية تدريب غزة
*2.293 1.745 

 المجال العملي التطبيقي
 كلية العلوم والتكنولوجيا

0.500  

 كلية تدريب غزة
*2.868 2.368 

الدرجة الكلية للسلوك 

 االيجابي

 كلية العلوم والتكنولوجيا
1.111  

 كلية تدريب غزة
*7.378 *6.267 

 يتبين من الجدولين السابقين أنه:

ك توجد فروق ذات داللة إحصائية في المجال النفسي والدرجة الكلية للسلو-

لية كالكلية االيجابي بين مجموعة الكلية كلية تدريب غزة من ناحية ومجموعتي 

دريب ية تفلسطين التقنية وكلية العلوم والتكنولوجيا من ناحية، لصالح مجموعة كل

 ي كليةام فغزة. ويعزو الباحثان هذه النتائج إلى توفر االنضباط في التعليم والدو

رة تدريب غزة ومواقيت المحاضرات وااللتزام بالجداول الموضوعة من قبل إدا

أن  الب في أمن نفسي يعكس سلوكه تجاه اآلخرين كماالكلية وهذا كله يضع الط

ل لمستقبو باالطالب في كلية تدريب غزة ال يفكر بما سيحدث له بعد انتهاء الدراسة أ

ن فرص ير مالعملي له فهذه الكلية وهي تابعة لوكالة الغوث )االونروا(  توفر الكث

 العمل لخريجيها وخصوصاً المتفوقين.

إحصائية في المجالين االجتماعي والعملي التطبيقي بين توجد فروق ذات داللة -

مجموعة الكلية كلية تدريب غزة ومجموعة الكلية كلية فلسطين التقنية، لصالح 

مجموعة كلية تدريب غزة. ويرجع الباحثان هذه النتائج إلى عدة أسباب وهي: 

كما تم  الشعور بالرضا عن الدراسة وعدم القلق من المستقبل في كلية تدريب غزة

ذكره سلفاً وهذا يجعله يفكر في أمور أخرى كقضايا اجتماعية وغيرها. وإضافة إلى 

أن كلية تدريب غزة تستقبل الطلبة أصحاب المعدالت العالية في الثانوية العامة 

وهذا له دور في تفكيره اإليجابي وسلوكه التطبيقي والعملي كما أن وكالة الغوث 
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زيز بكثرة لطالبها وتشجعهم على األعمال التقنية تستخدم أسلوب الثواب والتع

 واالجتماعية المختلفة.

  ة الرابعة والتي تنص على: يج. نتائج الفرض

 قياسمال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة على 

ً للمستوى )األول  هذا  الثاني(. للتحقق من صحة -السلوك االيجابي تعزى تبعا

( 203= رض قام الباحثان بالمقارنة بين متوسط درجات طلبة المستوى األول )نالف

( في درجاتهم على مقياس 185ومتوسط درجات طلبة المستوى الثاني )ن= 

ات السلوك االيجابي موضوع الدراسة باستخدام اختبار )ت( للفروق بين متوسط

 درجات عينتين مستقلتين، والجدول التالي يبين ذلك:

( اختبار )ت( للفروق بين متوسطي درجات طلبة المستوى األول والمستوى الثاني في 13قم )جدول ر

 السلوك االيجابي

 المتغير المقياس
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 مستوى الداللة قيمة )ت(

 المجال النفسي

 5.32 44.14 األول
1.071  ً  غير دالة إحصائيا

 5.58 44.74 الثاني

 االجتماعيالمجال 

 7.57 57.10 األول
 0.05دالة عند  2.226

 5.25 58.59 الثاني

المجال العملي 

 التطبيقي

 9.08 63.94 األول
1.484  ً  غير دالة إحصائيا

 6.50 65.14 الثاني

الدرجة الكلية 

 للسلوك االيجابي

 18.94 165.19 األول
1.932  ً  غير دالة إحصائيا

 13.81 168.46 الثاني

 2.58= 0.01، عند مستوى داللة 1.96= 0.05( عند مستوى داللة 386قيمة )ت( الجدولية )د.ح=

 يتبين من الجدول السابق:

في المجال االجتماعي تبعاً  0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -

لمتغير المستوى الدراسي، بين متوسطي درجات مجموعتي المستوى األول 

لصالح مجموعة المستوى الثاني من أفراد العينة. ويرى الباحثان  والمستوى الثاني،

بأن هذه النتيجة طبيعية وترجع إلى أن طلبة المستوى الثاني لديهم تكيف أكبر من 

طلبة المستوى األول كما تربطهم عالقات قوية بعناصر كليتهم وباإلضافة إلى أنهم 
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يهم بما يحيط بهم واندماجه شاهدة برامج وتدريب  أكبر وذلك بدوره يزيد من وع

 في المجتمع المحيط بهم والذي يكون الطالب فيه مساعداً إيجابياً.

طات : ال توجد فروق ذات داللة إحصائيةً بين متوسد. نتائج الفرضية الخامسة

ن مأقل )درجات أفراد العينة على مقياس السلوك االيجابي تعزى للمعدل التراكمي 

عدل تم إجراء تحليل التباين األحادي لفحص أثر المفأكثر(.  80 – 70-79– 70

بعاده وأكثر( على مقياس السلوك االيجابي بأ 80،  79-70،70التراكمي )أقل من 

 ودرجته الكلية لدى أفراد العينة، والجدول التالي يبين ذلك:
االيجابي تبعاً للمعدل ( يبين نتائج تحليل التباين أحادي االتجاه لمعرفة الفروق في السلوك 14جدول رقم)

 التراكمي لدى أفراد العينة

 مجموع المربعات مصدر التباين المتغير
 درجات

 الحرية

متوسط 
 المربعات

 مستوى الداللة قيمة ف

 المجال النفسي

 83.02 2 166.04 بين المجموعات

2.829 
غير دالة 

 ً  إحصائيا
داخل 

 المجموعات
11298.79 385 29.35 

  387 11464.83 المجموع

المجال 
 االجتماعي

 239.02 2 478.05 بين المجموعات

 0.01دالة عند  5.618
داخل 

 المجموعات
16381.22 385 42.55 

  387 16859.27 المجموع

المجال العملي 
 التطبيقي

 253.04 2 506.08 بين المجموعات

 0.05دالة عند  4.049
داخل 

 المجموعات
24060.85 385 62.50 

  387 24566.94 المجموع

الدرجة الكلية 

 للسلوك االيجابي

 1586.18 2 3172.36 بين المجموعات

 0.01دالة عند  5.792
داخل 

 المجموعات
105432.39 385 273.85 

  387 108604.75 المجموع
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= 0.01مستوى داللة ، وعند 3.00= 0.05( عند مستوى داللة 385، 2قيمة )ف( الجدولية عند )د.ح=
4.61 

ً في أبعاد المجا ل يتبين من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائيا

ً االجتماعي والمجال العملي التطبيقي الدرجة الكلية للسلوك االيجابي تب متغير لعا

 المعدل التراكمي ألفراد العينة.

ً لمتغيوالجدول التالي يوضح اتجاه الفروق في األبعاد ذات الداللة  معدل ر التبعا

 التراكمي:

( يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد العينة على أبعاد السلوك 15جدول رقم )
 اإليجابي تبعاً للمعدل التراكمي

 المتوسط الحسابي العدد البيان المتغير
االنحراف 

 المعياري

 المجال االجتماعي

 70أقل من 
136 56.54 6.89 

70-79 
132 57.80 6.92 

 وأكثر 80
120 59.28 5.57 

 المجال العملي التطبيقي

 70أقل من
136 63.40 8.68 

70-79 
132 64.17 7.84 

 وأكثر 80
120 66.15 7.00 

الدرجة الكلية للسلوك 

 االيجابي

 70أقل من 
136 163.51 17.63 

70-79 
132 166.63 16.62 

 وأكثر 80
120 170.56 15.14 

ات توسطوالجدول التالي يبين نتائج اختبار شيفيه للكشف عن اتجاه الفروق بين م

 األبعاد تبعاً للمعدل التراكمي:

( نتائج اختبار شيفيه للكشف عن اتجاه الفروق بين متوسطات  أفراد العينة على األبعاد 16جدول رقم )

 ذات الداللة تبعاً للمعدل التراكمي

 79-70 70أقل من  البيان المتغير

 المجال االجتماعي
70-79 

1.259  

 وأكثر 80
*2.738 1.480 

 79-70 المجال العملي التطبيقي
0.777  
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 وأكثر 80
*2.753 1.976 

 الدرجة الكلية للسلوك االيجابي
70-79 

3.121  

 وأكثر 80
*7.051 3.930 

 تبين من الجدولين السابقين أنه:

ي إحصائية في المجالين االجتماعي والعملي التطبيقتوجد فروق ذات داللة -

 70والدرجة الكلية للسلوك االيجابي بين مجموعة المعدل التراكمي أقل من 

 80وأكثر، لصالح مجموعة المعدل التراكمي  80ومجموعة المعدل التراكمي 

ر تم وأكث 80وأكثر. وهذه نتيجة منطقية ومتوقعة ألن أصحاب المعدل التراكمي 

ديهم لأن  دهم بشكل جيد مما يجيدوا النواحي العملية التطبيقية بشكل جيد كماإعدا

ظهر يوعي بما يحيط بهم وعلى دراية كاملة بمشكالت المجتمع واحتياجاته وهذا 

 القناعة الكاملة في اختيار تخصصاتهم.

 في ضوء نتائج الدراسة الحالية يوصي الباحثان بما يلي:التوصيات: 

 كلية بالجوانب النفسية لدى الطلبة وضرورة توافر مرشد نفسي في كلاالهتمام -

 تقنية لمعالجة بعض الطلبة بطرق مباشرة أو غير مباشرة.

اسة عقد الندوات وورش العمل للمدربين في الكليات التقنية عن مواضيع الدر-

 السلوك اإليجابي لكي ينعكس ذلك على  طلبتهم.

طلبة ى الشطة الالمنهجية التي تدعم اإليجابية لدعقد ورش العمل والندوات واألن-

 بعض وتعالج الثغرات عندهم مثل الجانب النفسي والتفكير السلبي المسيطر على

 عقولهم وذلك باالستعانة بأكاديميين من ذوي االختصاص.

 :قائمة المراجع

، 4( البحث التربوي وعناصره، مناهجه وأدواته، ط2002األغا، إحسان ).1

 اإلسالمية، غزة.الجامعة 

لتربوية ا(. فعالية برنامج إرشادي باستخدام األنشطة الفنية 2007حسونة، أمل ).2

ن في فوفيفي تنمية مفهوم الذات والسلوكيات اإليجابية لدى عينة من األطفال المك

 مرحلة قبل المدرسة، دراسة مقدمة لمجلة دراسات الطفولة أبريل.

ن الطلبة المفهوم والقياس لدى عينة م –اإليجابية (. الشخصية 2003راشد، أمل ).3

جامعة  والطالبات للمرحلة الثانوية، دراسة ماجستير غير منشورة، كلية البنات،

 عين شمس، مصر.
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طاعات ق(. الفاعلية وعالقتها بالتوافق النفسي لدى 1986صديق، عمر الفاروق ).4

 التربية، عين شمس،من الشباب المصري، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية 

 مصر.

جستير (.تصميم اختبار التوافق النفسي للراشدين، رسالة ما1981عبيد. مجدي ).5

 غير منشورة كلية التربية جامعة عين شمس، مصر.

حليل ت( األساليب اإلحصائية االستداللية في 2005عالم، صالح الدين محمود ).6

ر ة"، دامتريالبارامترية والالبارابيانات البحوث النفسية والتربوية واالجتماعية "

 الفكر العربي، القاهرة.

ين في (. دراسة لمستوى اإليجابية لدى الطلبة الجامعي2006الفرا، إسماعيل ).7

لعدد امن، الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة، مجلة جامعة األزهر بغزة، المجلد الثا

 .36-1(، ص1)

اعية سلوك اإليجابي ألخصائي الجم(. نحو برنامج لتنمية ال2010كمال، هدى ).8

 لمواجهة األزمات، دراسات في الخدمة اإلجتماعية والعلوم اإلنسانية.

ند (. اإليجابية كمعيار وحيد وأكيد لتشخيص التوافق ع1984مخيمر، صالح ).9

 الراشدين، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة، مصر.

.10 Greene، J. & D’Oliveira، M. (1999) Learning to use 

statistical tests in psychology، 2nd edition، Open university 

press، Philadelphia، USA. 

.11 Scott، Susanne and Bruce، Reginald. (1994). Determinants 

of Innovative  Behavior: path Model of Individual Innovation 

In the work place. Academy of Management Journal، 37، 

P580-607. 

  استبانة السلوك اإليجابي:.1

 عزيزي الطالب/ة

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  وبعد،،،

 ةطاع غزقالباحثان  بدراسة عن السلوك االيجابي لدى عينة من طلبة الكليات التقنية في سوف يقوم 
ة لكلياداخل  ك  وسلوكياتك وانفعاالتك اليوميةواليك مجموعة من العبارات التي تدور حول تصرفات

 بهذه وخارجها ومن خالل عالقاتك مع زمالئك ومعلميك داخل المحيط الجامعي ونظرا لقيام الباحث

 الدراسة فانك ستجد في عبارات هذا المقياس اآلن خيارات قد تنطبق عليك او ال تنطبق .
تنطبق عليك من ( بجانب الخانة التي عزيزي الطالب / ة : تخير احد اإلجابات وذلك بوضع عالمة  )

 أبداً  ( واليك المثال التالي :  -أحياناً    -الخيارات الثالث ) دائماً  
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 االستجابة  الفقرة

ً  أشعر بالقلق أثناء تأدية التدريب أو النشاط ً  دائما ً  أحيانا  أبدا

   

ً بأن ما ستدلي به من معلومات سيكون موضع السرية التامة ولن تستخدم إال  اسة الدر لغرضوثق تماما

 العلمية مع العلم بأنه ال توجد إجابات صحيحة وأخرى خاطئة .
عبارة  رك أيتن يجد منك هذا االختبار كل االهتمام من خالل اإلجابة على جميع األسئلة وعدم وأملي بأ

 دون إجابة نظراً الن ذلك سيساعد الباحث في استكمال دراسته 

 مع شكري وتقديري لتعاونك.
 عادل غزالي، ياء حسن شقورةالباحثان/ض

 في الخانة المناسبة(× ( شارة ) البيانات األولية : )يرجى تعبئة البيانات و  وضع إ

   أنثى  □       ذكر  □        :       الجنس

كلية تدريب غزة            □          كلية العلوم والتكنولوجيا     □كلية فلسطين التقنية                     □:   الكلية
  التخصص:.................. 

 الثاني         □األول                □المستوي الدراسي:  

%  90□%   89 -  80□%     79 -  70 □%      69- 60 □%     60اقل من  □المعدل التراكمي : 
 فأكثر

 دراسات عليا   □    جامعي       □ثانوي                □إعدادي فاقل               □:   مستوى تعليم األب

دراسات   □ي         جامع □ثانوي                □إعدادي فاقل                □مستوي مستوى  تعليم األم:  

 عليا

 أوالً :  المجال النفسي:     

ً  الفقرات م ً  أحياناً  دائما  أبدا

    المدربينأشعر باالرتباك عند لقاء  1

أستطيع المحافظة على اتزاني النفسي في المواقف  2
 الصعبة

   

    أشعر باالنفعال عند الوقوع بالخطأ أثناء التدريب 3

    أواجه المشاكل والمواقف المحرجة بخوف وفزع 4

    أشعر بالحرج أثناء التحدث أمام جمع من الناس 5

    ينتابني شعور من التفاؤل حول مستقبلي الدراسي  6

    ارختباشعر بالقلق واالرتباك أثناء تأدية النشاط أو اال 7
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أسيطر على أعصابي و انفعاالتي عند مواجهة أي  8
 مشكلة

   

    أتصرف بحكمة وعقالنية عند االستثارة 9

    بأشعر باالرتباك عندما يتم توجيه سؤال لي من المدر 10

    أحد مني سخر إذا بسرعة أغضب 11

12  ً     ألوم نفسي دون أن ارتكب ذنبا

    أشعر بالخجل عند دخولي قاعة أو حجرة بها ناس 13

    أعبر عن مشاعري اتجاه اآلخرين 14

    .جذاب غير الجسمي مظهري أن الكثيرون يرى 15

    الوقت معظم واالطمئنان الداخلي بالهدوء أشعر 16

    .الجسمي مظهري في أغير أن استطعت لو أتمنى 17

    تافهة وألسباب بسهولة أثور 18

أثق بنفسي وبقدراتي والتي تدفعني للبحث على أعلى  19
 الدرجات

   

أصبح خائفا ومتوترا عندما أكون بصحبة شخص  20
 غاضب

   

    أجد صعوبة في التعبير عن مشاعري 21

 ثانياً: المجال االجتماعي 

ً  الفقرات م ً  أحياناً  دائما  أبدا

    أنادي زمالئي  بألقاب ومسميات تزعجهم 1

    لي وجهةأتقبل النقد من اآلخرين والمساءلة وأحاول معالجة االنتقادات الم 2

    أتحلي باللطف وحسن المعاملة  مع اآلخرين 3

    ئي لدي المقدرة المتميزة على التواصل الفعال شفوياً وبوضوح مع زمال 4

    أساعد زمالئي في حل المشكالت التقنية أثناء عمل تدريب 5
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    أتحلى بالمرونة وسعة الصدر في التعامل مع الزمالء 6

    أحترم وجهات نظر اآلخرين مهما بلغت  7

 إذا كانوا من نفس بيئتي  ومحيطيأستطيع التعامل بسهولة مع الناس  8
 االجتماعي

   

    أميل إلى تجنب المواقف التي تشعرني بالغربة عن اآلخرين  9

    أشارك في األنشطة االجتماعية داخل الكلية 10

    أبادر بأعمال حسنة وايجابية حتى وان  لم أكلف بها من المدرب 11

    أمتلك المقدرة على التواصل الفعال مع اآلخرين  12

    أمتلك المقدرة على التكيف مع اآلخرين "أقران أو مدرسون" 13

    أفضل العمل بروح الفريق  على العمل الفردي 14

    أحرص على تكوين عالقات طيبة مع زمالئي وغيرهم  15

    أثناء تأديتي لنشاط ماأطلع اآلخرين على ما أتوصل إليه من تطور  16

    أمتلك المقدرة على التعبير عن األفكار ومناقشتها مع اآلخرين 17

    أقوم بالعمل المنتج دون االعتماد على أحد 18

    أشارك زمالئي في مواجهة مشكلة تقنية ما 19

    أعتبر نفسي شخصا مسئوالً ويعتمد عليه 20

    الزمالءيسود التفاهم بيني وبين  21

    أستطيع كسب ود األصدقاء أثناء تعاملي معهم 22

    أبادئ اآلخرين بالتحية والسالم في معظم األوقات 23

 أتجنب االتصال البصري باآلخرين مثل " يطرق الرأس في األرض، يفرك 24
 يديه"

   

    أستخدم ألفاظ مهذبة أثناء الحديث مع اآلخرين 25

 ثالثاً: المجال العملي "التطبيقي": 
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ً  الفقرات م ً  أحياناً  دائما  أبدا

    أحب االستطالع والسؤال عن كل شيء وباستمرار أثناء التدريب 1

    أترك النشاط قبل إكماله 2

    اهتم لتنبيهات المدرب وتعليماته أثناء التدريب  3

    تي يمكنني االبتكار في األعمال العقلية المطلوبة مني أثناء دراس 4

يمكنني التخطيط والتنظيم واالستبصار وإجراء التجارب وترتيب  5
 األفكار

   

    يةأستخدم أساليب جديدة ومتطورة أثناء التعامل مع أي مشكلة تقن  6

    أحب الذين يتبعون شعار العمل قبل التسلية 7

لتي أستطيع إيجاد العديد من الحلول للكثير من المواقف والعقبات ا 8
 تواجهني أثناء التدريب

   

    أتحمس تجاه حل المشاكل التقنية أثناء التدريب  9

    أنجز نشاطي بإتقان 10

 نتميأبادر في البحث عن أساليب التطوير والتجديد في التخصص الذي أ 11
 إليه

   

    أطرح السؤال بصورة متزنة ومنظمة أثناء التدريب  12

    أشارك بإيجابية في المحاضرة أو التدريب العملي 13

    شكلةمأهتم ببذل الجهد بما لدي من إبداعات وقدرات فنية لمواجهة اى  14

    أستطيع تنظيم أعمالي واستثمار الوقت بكفاءة أثناء التدريب  15

    امضغنقطة أثناء التطبيق العملي للنشاط وال أترك شئ أحاول فهم كل  16

    أواصل النشاط دون ملل أثناء التدريب 17

    أسابق الستخدام التكنولوجيا الحديثة الستثمار الوقت فى العمل 18

    ةلتقنيكل اأهتم بالتطبيقات العملية التي تحقق الوقاية من الوقوع بالمشا 19
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    العملي في الوقت المحدد لهأنهى التدريب  20

    أرتب ألي نشاط أو عمل أو مهمة أقوم بها 21

    ألتزم بأوقات المحاضرات والتدريب العملي 22

    بتدريأفكر بطريقة منطقية عملية وايجابية أثناء تأدية النشاط أو ال 23

    جياأهتم بدورات تدريبية خارج الكلية ألتمكن من استخدام التكنولو 24

    أبحث عن كل ما هو جديد في مجال تخصصي 25

    تواجهني مشكلة أي لحل المثابرة علي قدرة لدى 26

 

level of positive behavior of students of technical colleges in 

the governorates of Gaza - Palestine 

 

Abstract: The study aims to identify   to level of positive 

behavior among the students of technical colleges in the 

provinces of the Gaza Strip, The researcher uses the descriptive 

analytical approach. The sample of the study is students from 

all technical colleges in the provinces of the Gaza Strip. The 

sample consists of 2664 students. It is a random sample  

including 388 of both sexes (202) were male and (186) were 

female. The sample was chosen from the population study.  

To achieve the objectives of the study, the researcher uses the 

following tools: a questionnaire of positive behavior prepared 

by the researcher, California test for critical thinking skills 

(Ajwa and Banna, 2000) and the test of thinking inventive 

(Magdi Habib, 2001) To analyze the data of the study, the 

researcher uses the following statistical methods arithmetic 
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averages, standard deviations, the relative weight, the Pearson 

correlation coefficient, test "T", analysis of variance and test 

(Shefeh). 

Study results: 1 – The results demonstrated that the level of 

positive behavior among members of the study sample of 

students from technical colleges in the Gaza Strip was good 

and at the level of (81.7%).  

2- There were statistically significant differences at the 0.05 

level and the level of 0.01 in the social and practical applied 

fields and the total score for positive behavior depending on the 

sex variable, in favor of students, it turned out that there were 

no statistically significant differences in the psychological 

field. 

3- There were statistically significant differences in the 

psychological field and the overall score of positive behavior in 

favor of Gaza Training College, and there were significant 

differences in the social and practical applied fields in favor of 

Gaza Training College. 

4- There were statistically significant differences at the 0.05 

level in the social field depending on the academic level 

variable in favor of the second level of the members of the 

respondents. 

5- There were statistically significant differences in the 

dimensions of the social field and practical applied field overall 

score of positive behavior variable depending on the 

cumulative average of the sample. And upon detection of the 

direction of the differences, it turned out that there were 
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statistically significant differences in the social and practical 

applied fields and the total score for positive behavior is in 

favor of the cumulative average 80 and more. 

6- There were no statistically significant differences in all 

dimensions of positive behavior and the total score of the scale 

depending on the father's education variable and mother's 

education variable of the respondents. 

KeyWords: behavior, positive behavior, technical colleges, 

Gaza strip 



 والنفسية التربوية للدراسات الدولية المجلة
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لة في لشامتطوير النظام التعليمي من خالل تطبيق معايير ومتطلبات إدارة الجودة ا

 التعليم العام

 د. منصور غازي المحمدي

 أستاذ مساعد في جامعة المدينة العالمية

 ماليزيا -كوااللمبور

 

الدراسة إلى تطوير النظام التعليمي من خالل تطبيق معايير هدفت  ملخص:

لمنهج لى اومتطلبات إدارة الجودة الشاملة في التعليم العام، لذلك تم االعتماد ع

ة الجود دارةالوصفي التحليلي بتحليل األدبيات المتعلقة بالفكر اإلداري المرتبط بإ

ي املة فالش تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم العام، وأشارت النتائج إلى أن

ويات مست التعليم العام يتطلب أوالً تحديد مفهوم محدد وإجرائي لمعناها في كافة

طبقت  يما لوفليم النظام التعليمي العام، فهناك العديد من الفوائد التي ستعود على التع

جودة لير يمتطلبات ومعايير إدارة الجودة الشاملة بالطريقة المثلى، وأن بناء معا

لجودة رة االتعليم يتضمن المؤشرات والشواهد واألدلة يسهم ذلك في نجاح تطبيق إدا

ة مجموع حديدتالشاملة وبالتالي الحصول على جودة النظام التعليم العام، وأخيراً تم 

وصى أمن متطلبات إدارة الجودة الشاملة في التعليم العام، وفي ضوء النتائج 

 اسبة.الباحث بالتوصيات المن

لة، دة شامتطوير، نظام التعليم، معايير، متطلبات إدارة الجو: مفتاحيةالكلمات ال

 تعليم عام.
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 مقدمة:

يعد مدخل إدارة الجودة الشاملة من المفاهيم اإلدارية الحديثة، ولقد اتبعت اليابان 

وبعض الدول المتقدمة نظام إدارة الجودة لحل مشكالتها اإلنتاجية ولتحسين الجودة 

الشاملة، وذلك منذ النصف الثاني من القرن العشرين ولقد أثبت هذا األسلوب 

لعالم اليوم بما فيها المؤسسات التعليمية أحوج جدارته لذلك أصبحت كافة مؤسسات ا

ما تكون إلى االرتقاء بإنتاجية وتحسين الجودة، لمواجهة مختلف صور التحديات 

والتغيرات األمر الذي يدعونا إلى التفكير في تحديث األساليب اإلدارية التي تأخذ 

. فالعديد من (32: 2004بها مؤسساتنا اإلنتاجية والخدمية على حد سواء )عليمات، 

ً بتطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في مختلف  ً ملحوظا دول العالم أولت اهتماما

المجاالت والمؤسسات القائمة عليها لما تحقق من إيجابيات بفضل اعتمادها كنهج 

( أن الجودة الشاملة 69: 2003(. ويؤكد الزواوي )9: 2003إداري جديد )أحمد، 

عية من ثقافة الحد األدنى إلى ثقافة اإلتقان والتميز واعتبار في التعليم شكلت نقلة نو

أن التعليم وحده القادر على بناء اإلنسان الذي يملك اإلرادة لمواجهة خصائص هذا 

العصر وتداعياته بما يحفظ للعلم والتعليم دوره الذي بات يتعاظم في كافة الميادين. 

ينبثق من اهتمام الدول المتقدمة ولعل االهتمام بموضوع إدارة الجودة الشاملة 

والنامية بجودة التعليم، والذي يتمثل في عمل إجراءات إصالحية في النظام 

التعليمي وخاصة تطوير اإلدارة التعليمية نظراً لما لها من دور فاعل في تحسين 

(.لقد أصبح من الضروري التفكير 7: 2004جودة العملية التعليمية )عبد الدائم،

للتعليم ونحن في بداية القرن الحادي والعشرين الذي يتطلب وجود الجودة المستقبلي 

في المنتج التعليمي، وهذا ال يأتي إال من خالل االهتمام بتبني صيغ جديدة تطبقها 

بعض الدول المتقدمة واالستفادة منها والمتمثلة في إدارة الجودة الشاملة 

مجال الصناعي والتقني وقدمت ( ألنها أثبتت نجاحها في ال29: 2008)الزهيري،

ممارسات وتطبيقات أدت إلى ازدهار عالم التقنية والصناعة. ولقد بدأت المؤسسات 

التعليمية بتطبيق إدارة الجودة الشاملة في الثمانينات كمحاولة مستحدثة لإلصالح، 

وذلك ألن إدارة الجودة الشاملة هي نظرية منظمة وطريقة متكاملة التطبيق يتم 

مها أو توظيفها كآلية في عملية تحليل المعلومات واتخاذ القرارات، كما استخدا

تركز مبادئ إدارة الجودة وعناصرها كنظرية تطبيقية على دور الفرد والمشاركة 

التعاونية في إطار النظام المدرسي أو التعليمي من أجل التحسين المستمر 

تميز إدارة الجودة الشاملة بها (. وانطالقاً من المبادئ التي ت52: 2008)الفتالوي، 
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ونتيجة لما حققته من نجاح كبير في المجاالت التي طبقت فيها، عمد التربويون في 

الثمانينيات إلى تكييفها وتطويعها في العمل التربوي بمجاالته المتعددة، ومن تلك 

لما لها المجاالت التي دخل إليها مفهوم الجودة ومبادئها حديثاً مؤسسات التعليم العام 

 من تأثيرات مباشرة وغير مباشرة في العملية التنموية.

ن عضال فوتعتمد إدارة الجودة الشاملة على تطبيق أساليب متقدمة إلدارة الجودة 

ن نة مأنها تهدف إلى تحقيق التحسين والتطوير المستمر وأعلى المستويات الممك

 اء منجالجودة الشاملة الممارسات والعمليات والنواتج والخدمات، كما أن ظهور 

دة منطلق أنها إستراتيجية شمولية لتطوير اإلنتاجية وتحقيق ما يسمى بالجو

سلوب باأل المستمرة والتحسين المستمر كونها تركز على األداء والممارسات العملية

دعم ولها الصحيح ومثالي واألخذ في االعتبار تجنب تبديد الموارد أو سواء استغال

( إن الوصول إلى Mukhopadhyay  ،2020ديد بشكل مستمر )االبتكار والتج

ً في كافة عناص نظام ر النظام تعليمي متكامل مشبع بالجودة، يتطلب تغييراً جذريا

رده، موا ومكوناته وبنيته ومناخه التنظيمي وأهدافه وتفاعالته مع محيطه وتركيبة

 .لكبيرةو األدقيقة منها أي تصبح الجودة له قاعدة وإستراتيجية ضمن كافة العمليات ا

 مشكلة الدراسة وأسئلتها:

لما كان التعليم العام من أهم المراحل التعليمية، لكونه مرحلة بناء المواطنة وترسيخ 

الهوية، وأن مخرجاته تنعكس على التعلم العالي، اتجهت العديد من الدول العربية 

والمنظمات إلى دراسة نظام إدارة الجودة الشاملة، لتحديد إمكانية تفعيله في 

(. ومؤسسات التعليم العام بالمملكة 1: 2002ي، مؤسسات التعليم العام )األلمع

العربية السعودية ومن بينها اإلدارات العامة للتربية والتعليم كانت لها عدة 

محاوالت وال تزال لتطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في عملياتها إال أن تلك 

راسة (، كما أشارت نتائج د2013المحاولة لم تحقق أهدافها حتى اآلن )هديه، 

ً في التعليم العام في المستوى اإلداري في 9: 2010المالكي ) ( بأن هناك ضعفا

نواحي التخطيط والتنظيم واإلشراف والمتابعة ومركزية اللوائح والقرارات المنظمة 

للعمل داخل المدرسة، وضعف في الموارد البشرية واإلمكانيات المادية المتاحة. 

وجود تحديات إدارية ومالية تواجه اإلدارة ( عن 2008كما كشفت دراسة أخضر )

التعليمية في المملكة، وأوصت الدراسة بضرورة مراجعة األنظمة والتعاميم 

واإلجراءات واللوائح المالية واإلدارية المطبقة اآلن، واستحداث نظام لتقويم أداء 
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ون اإلدارة التعليمية بصفة عامة يقوم على المراقبة والمتابعة والدعم بحيث يك

ً وفق إطار زمني )ص ً ومنتظما (. ولقد أشار المؤتمر الدولي األول 192منهجيا

( إلى ضرورة 2011للجودة الشاملة في التعليم العام بالمملكة العربية السعودية )

التأكيد على ممارسات الجودة وتطبيقاتها، واالستفادة من تجارب الدول المتقدمة بما 

وي وجودة مخرجاته في ضوء متطلبات القرن يسهم في رفع كفاءة النظام الترب

( للمملكة العربية 2014-2010الواحد والعشرين. وتوصي خطة التنمية التاسعة )

السعودية بضرورة تطوير النظام التعليمي بما يضمن االستجابة النوعية والكمية 

لالحتياجات التنموية والمجتمعية وللتحديات المستجدة، كما هدفت إلى تطبيق نظم 

( أن هناك 178: 2018الجودة في التعليم ومعاييرها. وأكدت دراسة المطيري )

انخفاض في األداء اإلداري في إدارات التعليم، وأن النمط اإلداري التقليدي لم يعد 

قادراً على مواجهة التحديات والمشكالت التي تواجه إدارات التعليم، وقصور بعض 

الحديثة التي تفرضها متطلبات العصر إدارات التعليم عن مواكبة المستجدات 

الحديث والمرحلة المستقبلية. ومن هنا تأتي مشكلة الدراسة في بحث كيفية تطوير 

النظام التعليمي من خالل تطبيق متطلبات إدارة الجودة الشاملة في التعليم العام، 

 التالية: األسئلةوتتمثل مشكلة الدراسة في اإلجابة على 

 رة الجودة الشاملة في التعليم العام؟. ما هو مفهوم إدا1

 ؟لعاما. ما هي الفوائد المرجوة من تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم 2

 . ما هي معايير إدارة الجودة الشاملة في التعليم العام؟3

 . ما هي متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم العام؟4

 أهداف الدراسة:

 ى تحقيق األهداف التالية:تسعى الدراسة إل

 . التعرف إلى مفهوم إدارة الجودة الشاملة في التعليم العام.1

 .العام عليم. التعرف إلى الفوائد المرجوة من تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الت2

 . التعرف إلى معايير إدارة الجودة الشاملة في التعليم العام.3
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 الجودة الشاملة في التعليم العام.. التعرف على متطلبات تطبيق إدارة 4

 أهمية الدراسة:

 لشاملةاودة تستمد هذه الدراسة أهميتها من خالل الموضوع المتعلق بفلسفة إدارة الج

ً يحتاج لت  حقيقومدى فعالية تطبيقها في قطاع التعليم العام باعتباره نظاما

 مل بصورةاإلصالحات والتحسينات وتجويد المخرجات، واإلصالح اإلداري الشا

رة إدا مستمرة، وهذا ما دعت إليه العديد من الدراسات والندوات وطالبت بتطبيق

 الجودة الشاملة.

ً من خالل نتائجها والتي يمكن أن تكون ذ ائدة ات فتنطلق أهمية هذه الدراسة أيضا

راء ي إجفللمسئولين في قطاع التعليم العام، وقد تفيد كذلك الباحثين والدارسين 

 رى جديدة من خالل نتائج وتوصيات الدراسة.أبحاث أخ

 مصطلحات الدراسة:

المتطلبات: يقصد بالمتطلبات ما يجب على النظام فعله، وهي تلك الشروط 

والمواصفات والحاجات والضروريات التي ينبغي توافرها في نظام ما 

 (.26: 2003)علي،

ً بأنها المتطلبات التنظيمية والمادية  ويمكن تعريف المتطلبات رية البشوإجرائيا

ة ق إدارتطبيلوالمجتمعية التي ينبغي توافرها في النظام التعليمي في التعليم العام 

 الجودة الشاملة.

( بأنه جهد شمولي مخطط يهدف إلى تغيير 62: 2006التطوير: يعرفه بطاح )

ذلك وية، العمليات والهياكل التنظيموتطوير العاملين والتكنولوجيا المستعملة، و

 سبيالً لتطوير الموارد البشرية والمادية أو تحقيق األهداف التنظيمية.

نات مكو ويعرف الباحث التطوير إجرائياً: عملية متكاملة تهدف إلى تحسين فاعلية

عايير وء مالنظام التعليمي في التعليم العام في المملكة العربية السعودية على ض

 ة العالمية.الجود

 مفهوم إدارة الجودة الشاملة:
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لتي اجهة فلسفة إدارية عصرية ترتكز على عدد من المفاهيم اإلدارية الحديثة المو

ت لمهاراابين و االبتكاريةيستند إليها المزج بين الوسائل اإلدارية األساسية والجهود 

رين ستموير المالفنية المتخصصة من أجل االرتقاء بمستوى األداء والتحسين والتط

 (.19: 2013)عليمات،

لى ويعرف الباحث إدارة الجودة الشاملة إجرائياً: أسلوب استراتيجي يقوم ع

ركية لتشاالتخطيط المسبق والتعاون المشترك واإلحساس بالمسؤولية واعتماد مبدأ ا

تميز  حقيقومبدأ المحاسبية بين العاملين في أداء األعمال وفق معايير تؤدي إلى ت

يات، لعملوق عاٍل في عناصر النظام التعليمي في التعليم العام: )المدخالت، اوتف

 حقيقابمرونة وفعالية ت روالتحسين والتطويالمخرجات( مع االستمرار باإلصالح 

عايير لى ملألهداف العليا للتعليم وتلبية لحاجات ورغبات المستفيدين واعتماداً ع

 ومؤشرات تمثل مستوى األداء األفضل. 

ية تى بداي وحالتعليم العام: هو التعليم الذي يقدم للطالب منذ بداية السلم التعليم

 (85: 2005التعليم الجامعي )الحامد،

 منهجية الدراسة:

ات استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على تحليل األدبي

تعليم ي الفالتعليمي المتعلقة بالفكر اإلداري في إدارة الجودة الشاملة في النظام 

ي فنها العام، وجمع المعلومات وتبويبها وتحليلها ومن ثم تفسيرها لالستفادة م

ة موضوع الدراسة، والتوصل إلى النتائج التي أسفرت عنها اإلجابة عن أسئل

 الدراسة، ومن ثم تقديم التوصيات المناسبة.

 الدراسات السابقة:

إدارة الجودة الشاملة، وقد  عتناولت موضوفيما يلي عرض لبعض الدراسات التي 

ً بناًء على تاريخ صدورها من األقدم إلى األحدث  تم ترتيب تلك الدراسات زمنيا

( إلى معرفة مدى تقبل مدراء 2011وهي كالتالي: فقد هدفت دراسة القباري )

اإلدارات ومشرفي وموظفي اإلدارة العامة للتربية الخاصة حول تطبيق إدارة 

الشاملة في ضوء معايير اآليزو، إضافة إلى معرفة المعوقات التي يمكن أن الجودة 

تحول دون قيام اإلدارة العامة للتربية الخاصة بتطبيق إدارة الجودة الشاملة في 
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ضوء معايير )اآليزو(، وتم استخدام األسلوب الوصفي التحليلي كمنهج للدراسة، 

دارة العامة للتربية الخاصة، وعددهم وقد طبقت الدراسة على جميع العاملين في اإل

( موظفاً من مدير إدارة إلى مشرف تربوي، وتوصلت الدراسة إلى نتائج عديدة 45)

من أبرزها: اتفاق بين وجهات نظر عينة الدراسة حول مدى تقبل وأهمية تطبيق 

إدارة الجودة الشاملة في ضوء معايير آيزو، بينما كان هناك تباين في وجهات 

عينة الدراسة حول المعوقات التي يمكن أن تحول دون قيام اإلدارة العامة النظر ل

للتربية الخاصة بتطبيق إدارة الجودة الشاملة في ضوء معايير آيزو، وقد أوصت 

الدراسة بضرورة إيجاد سياسة واضحة وصريحة للجودة، والعمل على توفير 

نفيذ، واستقطاب كوادر الموارد الالزمة لتطبيق سياسة الجودة ووضعها موضع الت

بشرية مؤهلة ومتخصصة في مجال إدارة الجودة الشاملة. بينما هدفت دراسة 

Hubert)  ،2011  إلى الكشف عن مدى تطبيق مؤشرات الجودة الشاملة بجامعة )

(West Virginia األمريكية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والكشف عن )

ً لمتغير المؤهل العلمي،  الفروق ذات الداللة اإلحصائية حول مدى التطبيق وفقا

واستخدم الباحث في الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وقد طبقت أداة الدراسة 

على مجموعة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة البالغ عددهم  االستبانةوهي 

( عضوا، وأظهرت نتائج الدراسة بأن مؤشرات إدارة الجودة الشاملة بالجامعة 70)

اءت بدرجة كبيرة، باإلضافة إلى استفادة الجامعة من الخبرات الخارجية ج

لتطويرها، واختيار أعضاء هيئة التدريس األكفاء، كما جاءت مؤشرات تهيئة 

متطلبات الجودة في التعليم ومتابعة العملية التعليمية وتطويرها تطبق بدرجة عالية، 

وخدمة المجتمع تطبق بدرجة  ومؤشرات تطوير القوى البشرية واتخاذ القرارات

متوسطة، كما توصلت نتائج الدراسة غلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 

وفقاً لمتغير المؤهل العلمي، وقد أوصت الدراسة بضرورة زيادة العمل على تطوير 

القوى البشرية التي تعمل على خدمة المجتمع وتمكينهم من االلتحاق ببرامج تعنى 

( إلى التعرف درجة 2013الشاملة. في حين هدفت دراسة الزعبي )بتحقيق الجودة 

تحقيق معايير إدارة الجودة الشاملة في مديرية التربية والتعليم لمنطقة إربد الثالثة 

( موظف من 100من وجهة نظر موظفيها. وأجريت الدراسة على عينة من )

دراسة إلى أن الموظفين، واستخدم المنهج المسحي الوصفي الشامل، وتوصلت ال

درجة تحقيق معايير إدارة الجودة الشاملة جاء بدرجة متوسطة، وأصت الدراسة 

بتطبيق ممارسات إدارة الجودة الشاملة بصورة فعالة وتجاوز صعوبات 

( إلى وضع استراتيجية تسهم في تطوير 2016التطبيق.بينما هدفت دراسة العمير )
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وء الخبرات العالمية،كما هدفت الدراسة تطبيق الجودة الشاملة بجامعة الدمام في ض

إلى الوقوف على واقع تطبيق إدارة الجودة الشاملة بجامعة الدمام وفق معايير 

( swotالجودة، والتعرف على جوانب القوة والضعف والفرض والتهديدات )تحليل 

المتعلقة بتطبيق إدارة الجودة الشاملة لدى جامعة الدمام، والتعرف على بعض 

ت العالمية في مجال إدارة الجودة الشاملة، واستخدمت الدراسة المنهج الخبرا

الوصفي التحليلي، وتكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس بجامعة 

( عضواً، وخرجت الدراسة بمجموعة من المتطلبات لتطوير 2798الدمام وعددهم )

سة عدداً من خبرات تطبيق إدارة الجودة  بجامعة الدمام، كما أظهرت الدرا

الجامعات العالمية التي أمكن اإلفادة منها لبناء إستراتيجية مقترحة، كما أظهرت 

الدراسة وجود العديد من التحديات والمشكالت التي تواجه الجامعات، وأن درجة 

تبني معايير إدارة الجودة الشاملة واستثمارها في رؤية الجامعات الحكومية 

( إلى التعرف 2018وسطة.في حين هدفت دراسة العمري )السعودية وأنشطتها مت

على درجة تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة في المدارس الثانوية بمحافظة 

النماص، واستخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي، وتألف مجتمع الدراسة من 

تطبق  ( معلماً، وأظهرت نتائج الدراسة أن المدارس الثانوية بمحافظة النماص230)

معايير الجودة الشاملة بجميع مجاالتها )القيادة، التخطيط، أداء المعلم، الموارد 

المالية، المجتمع المحلي، أداء مكاتب التعليم( بدرجة متوسطة، وأوصت الدراسة 

بدعم نشر ثقافة الجودة، وتفعيل نظام المراقبة والمتابعة والتقويم الميداني.بينماهدفت 

( إلى دراسة معايير ونماذج وأساليب ضبط وضمان الجودة 2020دراسة الفهمي )

في المؤسسات التعليمية من خالل استعراض الرؤى الفكرية المختلفة التي تناولت 

معايير الجودة ونماذجها، وكيفية ضبطها ومجاالت تطبيقها في المؤسسات التعليمية 

سة المنهج ، واستخدمت الدرا2030في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 

التاريخي، وتوصلت الدراسة إلى نتائج من أبرزها أن الجودة للتعليم تمثل 

إستراتيجية متكاملة لتطوير المؤسسات التعليمية وأن مجاالت الجودة وضبطها 

تتسع بتعدد عناصر ومكونات النظام التعليمي، وأوصت الدراسة بضرورة تحديد 

 معايير للجودة في المؤسسات التعليمية.

 تعليق على الدراسات السابقة:ال

من خالل عرض الدراسات ومناقشتها وتحليلها نجد أن هناك اهتماما كبيراً بتطبيق 

إدارة الجودة الشاملة ألثرها اإليجابي في التطوير والتحسين واالرتقاء بمستويات 
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األداء فسلطت الكثير من الدراسات الضوء عليها، كما تناولت بعض الدراسات 

جوانب الجودة الشاملة إليضاح بعض المعوقات واستطالع اآلراء للبحث  جانباً من

عن فرص التحسين والتطوير، وتتفق هذه الدراسة مع الدراسات التي  تناولت إدارة 

( ودراسة الزعبي 2011الجودة الشاملة في مجال التعليم العام كدراسة القباري )

(، وتختلف الدراسة 2020( ودراسة الفهمي )2018( ودراسة العمري )2013)

الحالية مع الدراسات التي تناولت إدارة الجودة في مجال التعليم العالي كدراسة ) 

Hubert  ،2011 ( ودراسة العمير )وقد تناولت هذه الدراسات مفاهيم 2016 ،)

إدارة الجودة الشاملة وأهمية استخدام مدخل إدارة الجودة الشاملة في تطوير التعليم، 

طبيق أسلوب إدارة الجودة الشاملة في القطاع التربوي والصعوبات التي وإمكانية ت

تواجه عملية التطبيق، والتعرف على أسس إدارة الجودة ومراحل تطبيقها، وقد 

توصلت نتائج كافة الدراسات السابقة إلى أهمية تطبيق إدارة الجودة الشاملة في 

 العمل التعليمي.

 نتائج الدراسة:

 لية:نتائج التي توصلت إليها الدراسة في ضوء أسئلتها التافيما يأتي عرض لل

 عام؟: ما هو مفهوم إدارة الجودة الشاملة في التعليم النتائج السؤال األول

بدايةً إليضاح مفهوم إدارة الجودة الشاملة في التعليم ال بد من توضيح المفهوم 

ويقال: أجاد الشيء: اللغوي للجودة، فالجيد نقيض الرديء، يقال هذا الشيء جيد، 

(، 145صيره جيداً، أجود: أتى بالجيد من القول أو العمل  )المعجم الوسيط، د.ت: 

ويقال: أجاد فالن في عمله وأجود، وجاد عمله يجود جودة، وجود تجويداً 

وبالرجوع إلى معاجم اللغة العربية نجد المعجم الوسيط يشير إلى أن الجودة تعني 

( كما أشار إليها ابن 150ا "جاد" )إبراهيم وآخرون، د.ت: كون الشيء جيداً وفعله

( على أن أصلها من الجود والجيد: نقيض 72: 1984منظور في لسان العرب )

الرديء، وجاد الشيء جوده: أي صار جيدا، وأجاد الشيء: أي "أتى بالجيد من 

، Quality القول والفعل"، وفي معاجم اللغة اإلنجليزية يكثر التعدد لمعاني الجودة

على تحديد "درجة االمتياز"  Oxford ،( 2010ويركز قاموس أكسفورد (  

(. وارتبطت الجودة باإلسالم منذ الوهلة 43كأساس للحكم على مستوى الجودة.( 

األولى لخروجه إلى حيز الوجود، فاإلسالم دين يدعو إلى تجويد العملية التعليمية 

مع لتحقيق السعادة لإلنسان في الدارين الدنيا وإتقانها لما فيه مصلحة الفرد والمجت
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واآلخرة، وقد احتلت خاصية التجويد واإلتقان جزءاً من مقومات السلوك اإلنساني، 

وقد جاءت الدعوة للتجويد منسجمة مع قول هللا تعالى: ﴿الذي أحسن كل شيء خلقه 

ً  قوله تعالى: ﴿وترى 7وبدأ خلق اإلنسان من طين﴾ [السجدة:  الجبال ]، وأيضا

تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع هللا الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما 

 ].4]، وقوله تعالى: ﴿لقد خلقنا اإلنسان في أحسن تقويم﴾ [التين: 88تفعلون﴾ [النمل: 

وقد حضي مفهوم إدارة الجودة الشاملة في مجال التربية والتعليم في السنوات 

األخيرة اهتماماً بالغاً من قبل الباحثين التربويين لدوره الريادي في تحسين وتطوير 

( إدارة الجودة الشاملة في 64: 2018النظم التعليمية، فعرف البوهي والمصري )

تعليمية بإنجاز مؤشرات ومعايير حقيقية متعارف التعليم بأنها:" التزام المؤسسة ال

( بأنها: " توفير مجموعة من الخصائص 10: 2004عليها ، وعرفها الحولي )

والسمات للمدخالت، والعمليات، والمخرجات، مع تقديم تغذية راجعة وكذلك 

التفاعالت المتواصلة التي تحقق األهداف المنشودة والمالئمة لمجتمع معين"، 

( بأنها: "تحقيق رضا أطراف العملية التعليمية 69، 2005نعان )وعرفها ك

واألهداف الموضوعة في ضوء مجموعة من المؤشرات والمعايير المحددة مسبقا 

( بأنها مجموعة من المبادئ اإلرشادية التي 10: 2010".في حين تعرفها العسيلي )

ل االهتمام تهدف إلى تقديم خدمات تعليمية ذات جودة عالية للطالب من خال

بحاجات المعلمين والعمل على إشباعها واالهتمام بطالقة تأدية العمل واستخدام 

إجراءات تعمل على اكتشاف األخطاء قبل وقوعها واتخاذ القرارات وتحسين عمل 

( بأنها مجموعة من 51: 2005المعلمين بناء على الحقائق. بينما يعرفها الجضعي )

ادة بإيجاد المناخ المفعم بالثقة، والداعم للعمل التعاوني، العمليات قوامها التزام القي

ومنح العاملين مساحة عريضة للمشاركة بما يكفل اإلبداع والتحسين ولتوقعات 

( بأنها منهج نظري 2001العمالء الداخليين والخارجيين، في حين يعرفها البكري )

ألساليب والخطوات وتطبيقي لعملية متكاملة ومتناسقة من المفاهيم والوسائل وا

اإلجرائية التي تهدف إلى ضمان استمرارية جودة المنتج )الطالب(. ويعرفها زاهر 

( بأنها جملة من الجهود المبذولة من قبل العاملين في مجال التعليم 126: 2008)

لرفع وتحسين وحدة المنتج التعليمي، وبما يتناسب مع رغبات المستفيد ومع قدرات 

( بأنها: 20: 2007عرفها الصليبي ) االتعليمي. كمالمنتج  وسمات وخصائص وحدة

"قدرة المؤسسات التعليمية على تقديم خدمة بمستوى عال من الجودة المتميزة 

تستطيع من خاللها الوفاء باحتياجات ورغبات عمالئها: )الطلبة، وأولياء األمور، 
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هم ويتم ذلك من وأصحاب العمل، والمجتمع وغيرهم( بالشكل الذي يتفق مع توقعات

خالل مقاييس موضوعة سلفا لتقييم المخرجات والتحقق من صفة التميز فيها"، 

( بأن الجودة الشاملة في التعليم عبارة عن: " المعايير 120: 2004ويرى عبود )

الموضوعة التي يمكن تطبيقها على كل عنصر من عناصر التعليم بدءاً من الموقف 

والطالب وانتهاء بالقرار اإلداري على المستوى التعليمي البسيط بين المدرس 

 االتعليمي". كمالمركزي بما يضمن كفاءة هذا التعليم مما يؤدي إلى جودة المنتج 

( بأنها: " أسلوب استراتيجي يقوم على التعاون المشترك 2011عرفها الغفيلي )

لى تحقيق واإلحساس بالمسؤولية بين العاملين في أداء األعمال وفق معايير تؤدي إ

تميز وتفوق عاٍل في عناصر النظام التعليمي: )المدخالت، العمليات، المخرجات( 

مع االستمرار في التطوير والتحسين بمرونة وفعالية تحقيقا لحاجات ورغبات 

 المستفيدين واعتمادا على تقيمهم لمعرفة مدى التحسن في األداء ".

ي ملة فمفهوم إدارة الجودة الشاوبعد استعراض جملة من التعريفات التي تناولت 

تي هيم اللمفااالتعليم العام يمكن القول بأن مفهوم إدارة الجودة الشاملة من يعد من 

نت يصعب تعريفها بطريقة مباشرة ودقيقة خاصة في  المجال التربوي وقد تباي

ن أوجهات نظر الباحثين حوله، حيث ُربط بعضهم تعريف الجودة باألهداف، أي 

ودة عرف بداللة األهداف المطلوب تحقيقها،ومنهم من ربط إدارة الجالجودة تُ 

 كد علىأمن  الشاملة بالقيادة الفاعلة، ومنهم من أكد على المدخل العملياتي، ومنهم

ت، ملياالتدريب والتحسين المستمر، ومنهم من ربط تعريف الجودة بالمدخالت والع

ة، لبشريمن المدخالت المادية، وافتحقيق األهداف يتوقف على العديد من العوامل 

ة وطرائق استخدامها، واستثمارها، والبعض ربط مفهوم إدارة الجودة الشامل

 بالمخرجات وأكد على جودة ووحدة المنتج التعليمي )الباحث(.

 العام عليمومما سبق استعراضه يمكن القول بأن مفهوم إدارة الجودة الشاملة في الت

أن  تاليد على مجموعة من المرتكزات الرئيسية وهي كالال بد أن ينطلق من التأكي

 إدارة الجودة الشاملة: 

تمثل إستراتيجية متكاملة للنظام التعليمي ومتجذره في كافة عناصر النظام  -

 ومكوناته. 

أسلوب وطريقة مستمرة في التحسين والتطوير لكافة مكونات النظام التعليمي -

 وبرامجه. 
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 كية مع الشركاء الداخليين والخارجيين. تأخذ بمبدأ التشار-

تأخذ بمبدأ معالجة القصور، وتعزيز اإليجابيات، وتعيل مبدأ المحاسبية لتالفي -

 األخطاء. 

تعمل على تلبية متطلبات كل من التعليم العالي وسوق العمل وخطط التنمية -

 الوطنية وتطلعات الجهات المستفيدة من التعليم العام. 

رئيسي وتعمل على تحقيق جودة مخرجات التعليم العام بتمكين الطلبة  تركز بشكل-

علم بالمهارات وأدوات المعرفة وأصول المواطنة الصالحة ومقومات وأدوات الت

 الحديثة. 

تحقق القدرة على التنافسية بين مخرجات التعليم العام األخرى باكتساب -

 ك.المواصفات والمهارات الالزمة التي تمكنهم من ذل

أنها: بعام كما يمكن أن يستخلص الباحث مفهوم إدارة الجودة الشاملة في التعليم ال

ت دخالأسلوب استراتيجي شامل لكافة مكونات النظام التعليمي العام وعناصره )م

ترك وعمليات ومخرجات( يأخذ بمبدأ التحسين والتطوير المستمر والتعاون المش

 حاسبيةالم تفيدين والتحلي بالمسؤولية وتفعيلبين العاملين في قطاع التعليم والمس

 والتركيز على جودة المخرجات التعليمية.  

لة في لشام: ما هي الفوائد المرجوة من تطبيق إدارة الجودة انتائج السؤال الثاني

 التعليم العام؟

لجودة رة اهناك العديد من الفوائد التي تدفع التعليم العام إلى تطبيق أسلوب إدا

ل من خال لعاماة ومن أهم هذه الفوائد التي يمكن أن تعود على النظام التعليمي الشامل

ة ( من أن تطبيق إدارة الجود68: 1997تطبيق هذا األسلوب ما ذكره الخلف )

 الشاملة بنجاح سوف يحقق الفوائد التالية:

 صورةبخفض التكاليف: يقود تطبيق إدارة الجودة الشاملة إلى خفض التكاليف  .1

فة ة فتكلتاجيحوظة نتيجة قلة األخطاء وإعادة العمل مرة ثانية، ومن ثم تحسين اإلنمل

 ملهاعالجودة هي مجموع التكاليف لجعل األشياء صحيحة وتصحيحها عندما ال يتم 

 بصورة صحيحة من المرة األولى وهذه التكلفة تتضح فيما يلي:
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صرفها من أجل إتقان أداء  تكاليف المنع )أو الوقاية(: وهي التكاليف التي يتم-أ

شمل ، وتالخدمات التعليمية للمستفيدين ومنع تقديم الخدمات ذات الجودة الضعيفة

 توظيف أشخاص مؤهلين وبرامج تدريب وبرامج لتخطيط الرقابة على الجودة.

تكاليف الفشل الداخلي: وتشمل التكاليف التي يتم دفعها لتصحيح كافة األخطاء -ب

ليب التعليمية، وتشمل تكاليف تصحيح الطرق الخاطئة أو األساداخل المنظومة 

 الخاطئة.

تكاليف الفشل الخارجي: وهي التكاليف التي يتم اكتشافها من قبل المستفيد كون -ت

 الخدمة المقدمة ال تتوافر فيها الجودة المطلوبة.

ً ومتى .2 وافرت تا م زيادة اإلنتاجية: اإلنتاجية هي حصيلة الكفاءة والفاعلية معا

أداء  جية فينتاالكفاءة والفاعلية كانت جودة الخدمة إذا أن الجودة تؤدي إلى زيادة اإل

 العمل.

ة لجوداتحسين في أداء العاملين وبتالي أداء المؤسسة ككل: إن تطبيق إدارة  .3

ً ع داء لى أالشاملة بنجاح يؤدي إلى تحسين في أداء العاملين، مما ينعكس إيجابا

اء ي أدفالمؤسسة الكلي، فالجودة الشاملة تعمل على منع األخطاء وبالتالي تحسن 

هم ية لدى العاملين من خالل إحساسالعاملين ناهيك عن ارتفاع الروح المعنو

 بالمشاركة في اتخاذ القرارات التي تهم العمل وتطويره.

 جودةالجودة الشاملة تؤدي إلى رضاء العاملين والعمالء: حيث أن إدارة ال .4

ل ي شكالشاملة تركز على إشراك العاملين في تقديم االقتراحات وحل المشكالت ف

ن ما أكمر له مردود إيجابي على رضا العاملين أفراد وجماعات عمل، فإن هذا األ

لتالي وبا إدارة الجودة الشاملة تسعى إلى تلمس آراء ورغبات المستفيدين لتحقيقها

 الحصول على رضاهم حول منتجاتها أو خدماتها.

 دارةتحقق التحسن في معالجة المشكالت وتحسن االتصاالت: باعتماد أسلوب إ .5

زخر تلمشكالت من خالل األخذ بآراء المجموعات التي الجودة الشاملة على حل ا

ا ها، ممطبيقبالخبرات المتنوعة، وبالتالي يسهل إيجاد الحلول المالئمة التي يمكن ت

عال الف يؤدي إلى تحسن فاعلية المدرسة وجودة أدائها، وتساهم في تحقيق االتصال

 بين مختلف العاملين فيها.
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حال تم  لفوائد التي تحصل للنظام التعليمي في( ا33: 2010في حين يلخص الفايز )

ي لتعليمات اتطبيق إدارة الجودة الشاملة بما يلي: تطوير النظام اإلداري في المؤسس

مية بمسايرة روح العصر ومتطلباته، وتطوير كفاءة المدرسين من النواحي العل

ت لباتطواإلنسانية، وتوفير مناخ تنظيمي يرضى عنه جميع العاملين، والوفاء بم

ملين العاالطلبة وأولياء أمورهم والمجتمع المحلي ونيل رضاهم عن أداء المؤسسة و

قان الي إتبالتوفيها، والمشاركة الفاعلة من قبل جميع العاملين في المؤسسة التعليمية 

مات أدائهم ثم تحمل المسؤولية عن هذا األداء ونيل رضاهم، وضمان جودة الخد

 اتها.كانيتخفيض الهدر في موارد المؤسسة التعليمية وإم التعليمية، والمساعدة في

( ومجيد 128: 2004( وعلميات )193: 2003كما يؤكد كل من المتبولي )

( على أن الفوائد المرجوة من 187: 2009( ودعمس )215: 2008والزيادات )

 تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم العام تتلخص بالنقاط التالية:

 ام األمثل للموارد البشرية والمادية المتاحة. االستخد-

ة أو مدرسالعمل المستمر من أجل التحسين والتقليل من اإلهدار الناتج عن ترك ال-

 الرسوب أو استخدام الموارد في غير ما خصص له. 

 توفير أدوات ومعايير ومؤشرات لقياس األداء اإلداري والتعليمي. -

 العاملين في قطاع التعليم العام.  تنمية معارف ومهارات واتجاهات-

 تحسين وتطوير العملية التعليمية ومخرجاتها بصورة مستمرة. -

 التركيز على تطوير العمليات أكثر من تحديد المسؤوليات. -

مجتمع وال تحقيق رضا المستفيدين من قطاع التعليم العام )الطلبة وأولياء األمور-

 والتعلم العالي وسوق العمل(.  

 يض التكلفة مع تحقيق األهداف التربوية بشكل فاعل.       تخف-

 ضبط وتطوير النظام اإلداري من خالل وضوح المسؤوليات والصالحيات. -

يحقق مبدأ التشاركية في إدارة الجودة الشاملة زيادة دافعية العاملين في قطاع -

 التعليم العام نحو اإلنتاجية.
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ا إلى م ضافةإإدارة الجودة الشاملة في التعليم  ويرى الباحث أن مزايا وفوائد تطبيق

 سبق ذكره تتجلى بالنحو التالي:

تقديم معايير ومؤشرات وأدلة لكافة العاملين في قطاع التعليم والشركاء الداخليين -

 والخارجيين عن التقدم الذي تحرزه المؤسسة التعليمية.

ليمي العام على العمل تؤكد ممارسات إدارة الجودة الشاملة في النظام التع-

 المؤسسي الذي يتسم بالديمومة واالستمرار في التحسين والتطوير.

رفع وزيادة مستوى الوعي بجودة العمل لدى العاملين من خالل التزامهم بتحقيق -

 الجودة والمعايشة اليومية لها.

 م.تعمل على تحقيق الوفاء بمتطلبات الطالب وأولياء األمور والمجتمع وإرضاؤه-

تحقق المشاركة لجميع العاملين في المؤسسة التعليمية لكون كل فرد على علم -

 ودراية بدوره ومسؤولياته ومشاركته في التطوير واإلبداع والتحسين.

 ضمان جودة الخدمات التعليمية المقدمة.-

 ترسيخ صورة المؤسسة التعليمية لدى الجميع بالتزامها بنظم الجودة في خدماتها.-

 المساعدة على وجود نظام شامل ومدروس للمؤسسة التعليمية.-

ضبط وتطوير النظام اإلداري في أي مؤسسة تعليمية نتيجة لوضوح األوامر -

 والمسؤوليات.

 االرتقاء بمستوى الطالب في جميع الجوانب الصحية والنفسية والعقلية والروحية.-

 التعليمية ورفع مستوى أدائهم.زيادة كفاءات اإلداريين والمعلمين بالمؤسسات -

 زيادة الثقة والتعاون بين المؤسسات التعليمية والمجتمع.-

توفير جو من التعاون والعالقات اإلنسانية بين جميع العاملين بالمؤسسة التعليمية -

 للعمل بروح الفريق.
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حها جانبتت ومما سبق يتضح جلياً أهمية وفوائد تطبيق إدارة الجودة الشاملة حيث أث

ل المجا وفي إجماالً في علم اإلدارة أوالً ثم نجاح تطبيقها المبهر في علم الصناعة

 الصحي ثم الحقاً في المؤسسات التعليمية.

 ؟لعاما: ما هي معايير إدارة الجودة الشاملة في التعليم نتائج السؤال الثالث

لك ذتي ، ويأإن استخدام المعايير في العملية التعليمية أصبح من األهمية بمكان

ا موحهطاالقتناع بأن جودة التعليم تكون في وجود معايير محددة ودقيقة تصل في 

ول ودقتها إلى درجة توضيح ما يجب تعلمه واكتسابه، والمستوى المطلوب الوص

(. 2009إليه في كل مجال من المجاالت المرتبطة بالعملية التعليمية )الورثان، 

عى إلى أن المعايير توفر لغة مشتركة، وهدفا يس( إلى 121: 2004وتشير الكعبي )

ضحة س واتحقيقه التربيون وأولياء األمور والمجتمع المحلي، وتساعد في توفير أس

وتكون هذه  ومحددة لتقويم أداء الطالب والمؤسسات ذات العالقة بالتربية والتعليم،

(. أن 2007) المعايير أحد عناصر المساءلة ألداء المؤسسات. وتؤكد أبو الهيجاء

ا طلبهتحقيق جودة التعليم تتطلب تطابق مواصفات الخريج مع المواصفات التي يت

سوق العمل والمجتمع. وهذا يتطلب بذل الجهود والعمل على جعل الخريجين 

ديد ي تحيمتلكون المعارف والمهارات الالزمة.وتعد المعايير هي المرجع األساس ف

م لتعلاقع من الطالب الوصول إليها في مجال مستوى المعارف والمهارات التي نتو

ودة الج من الموضوع التي يأخذها. كما تعبر المعايير عن مستوى األداء أو مستوى

ته ملياالمتوقع والمقبول، وتحدد كفاية أداء كل من مدخالت النظام التعليمي وع

ل وصوللومخرجاته.وتعرف المعايير بأنها أعلى مستويات األداء التي يسعى الفرد 

 ن خاللها مإليها، والتي يتم في ضوئها تقويم مستويات األداء المختلفة والحكم علي

ً هي محددات 23: 2005مجموعة من المؤشرات )شنودة،  (. والمعايير أيضا

ر عاييلمستويات الجودة المنشودة في منظومة التعليم بكل عناصرها. كما تعرف م

فات ية وتفصيل بأنها: "تلك المواصالجودة في التعليم العام بشكل أكثر شمول

 ارة،والشروط التي ينبغي توفرها في نظام التعليم والتي تتمثل في جودة اإلد

ق طرائوسياسة القبول، والبرامج التعليمية من حيث )أهدافها، وجودة المنهج، و

ية، لمادالتدريس، ونظام التقويم(، وحسن أداء المعلمين، واألبنية والتجهيزات ا

 دين.دي إلى مخرجات تتصف بالجودة وتعمل على تلبية احتياجات المستفيبحيث تؤ

 (.210: 2001)علي، 
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ها باملين لمتعاإن عملية تطوير معايير لجودة التعليم العام تحتاج إلى اتفاق عام بين 

حلي الم حتى تتمكن من النجاح، وعادة ما يقوم معلمو المدرسة وإدارتها، ومجتمعا

رة لوزاوير المعايير على مستوى المدرسة أو المحافظة أو ابمشاركة اإلدارة بتط

ى حيث تتشكل لجان رئيسة تكون مهمتها وضع المعايير أو مساعدة المدارس عل

تمثلها  ( وهذا فيما يخص اإلدارة اإلجرائية والتي123: 2004عمل ذلك. )الكعبي، 

ة اإلدارا وة العليالمدرسة وإال فإن كافة مستويات النظام التعليمي بدًء من اإلدار

ضع . ووالوسطى نحتاج إلى معايير رئيسية وفرعية لكافة منظومة النظام التعليمي

 م وجادر هامعايير قياس متفق عليها تتماشى مع المعايير الدولية لمنتج التعليم أم

، خالتوحيوي، لذلك عند القياس وصياغة المعايير يجب أن نضع في االعتبار المد

 ليم فيالتعورجات لمنتج العملية التعليمية، وعلى إدارات التربية والعمليات، والمخ

ل د سبهذا اإلطار أن تضع نفسها في مقارنة إقليمية وعالمية ،والعمل على توحي

يات لتحداالقياس حتى يمكنها تعديل المسارات كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ومواجهة 

 ولوياتاأل المسؤولية في تحديد مع أهمية اشتراك المفكرين والعلماء مع الوزارة في

 التي يجب قياسها لمنتج التعليم في كل مرحلة عمرية وعلى مستوى المنطقة

 اللغة ب فيوالدولة، وعلى أن يشتمل ذلك معايير قياس المهارات التي اكتسبها الطال

ي فوالعلوم الشرعية، والتفوق في الرياضيات والعلوم وكذلك درجة المشاركة 

األداء  (.ويعد البعض المعايير أنها نموذج لمقارنة37: 2009ثان، المجتمع )الور

ومن ثم  في عمليات التقويم، حيث يتم قياس األداء الفعلي، ومقارنته بالمعايير،

 تعديل االنحرافات البارزة ذات الداللة وتصحيحها، وذلك من خالل خطوات،

 مما يعني أن اء واألهداف،وأفعال عالجية، وتتم المقارنة بناء على التناسب بين األد

 :2003المعايير هنا هي لقياس التناسب بين الهدف، والوسيلة )الخوالدة، 

ايير عد معت لذا، بالتعليم(.وتعتبر المعايير هي ضمان النجاح والتميز والكفاءة 34

 من ذلكم، والجودة الشاملة ذات أهمية كبيرة عند تطبيقها في مجال التربية والتعلي

 يما يلي:( بأن المعايير تبرز أهميتها ف24-23: 2006بيالوي، وآخرون )ما ذكره ال

وضع مستويات معيارية متوقعة، ومرغوبة ومتفق عليها لألداء التربوي في كل 

جوانبه، وتقديم لغة مشتركة، وهدف مشترك لمتابعة وتسجيل تحصيل الطالب، 

مسبقا، ووجود الكثير وإظهار قدرة الطالب على تحقيق العديد من النواتج المحددة 

من المعلومات التشخيصية لمراجعة وتقديم البرامج التدريسية ألعضاء هيئة 

التدريس، وتمكين هيئة التدريس من تحديد المستويات الحالية لتحصيل الطالب، 
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والتخطيط للتعلم المستقبلي بكل ثقة، واستخدام هيئة التدريس للنواتج المحددة كدليل 

وى المنهج، والمواد المساعدة األخرى، وإعادة التأكيد على لكيفية استخدام محت

أهمية إطالق المعلمين لألحكام عند تقييم الطالب، ودورهم كمتخصصين، وإظهار 

قدرة المعلمين على عقد مقارنة لمستويات الطالب، وتدعيم إيجابية المعلمين نحو 

ار ثابت، ومستقر أساليب التعلم المطورة وطرائق التدريس المتنوعة، وتقديم إط

إلعداد التقارير، والتأكيد على النواحي اإليجابية إلنجازات الطالب، وتشجيع 

المعلمين على استخدام المحتوى والعمليات بنطاق أوسع في تخطيطهم وتدريسهم، 

وتوفير سبل محاسبية المجتمع للمدرسة، وتنمية تواصل أولياء األمور في إطار 

مل التربوي التعليمي داخل المدرسة، واكتساب عملهم المشترك، وتذوقهم للع

المعلمين لفكر متجدد عن كيفية تفكير وتعلم الطالب، وحصول الطالب على تغذية 

 راجعة وفرص للتخطيط، واالعتراف بذلك كمؤشر لتقدمهم.

إن المعايير يجب أن يعرفها الجميع ليكونوا قادرين على التأكد من أن " المدير، 

( Ravitch،1995" بالمدرسة جميعهم يعملون لنفس الهدف ) والمعلم، والطلبة 

وبمجرد انتهاء المؤسسة التعليمية والمجتمع والمدرسة من تحديد ما هو مطلوب من 

الطلبة أن يتعلموه، ال بد من خطوات أخرى تهدف إلى التأكد من أن المعلمين يتقنون 

، وهذا ال يعني أنهم ما يجب عليهم تعليمه، فالمعلمون مسئولون عما يتم تدريسه

يحملون عبء المعايير بالكامل، وعندما يفهم الطالب المعايير المطلوب تحقيقها 

خالل أي سنة، فإنهم يمكن أن يقترحوا عدة طرق إبداعية لتناول هذه المعايير ضمن 

 ,Dohertyوحدة تركز على اهتماماتهم الشخصية واالجتماعية ذكر ذلك كل من )

توضح األداء المطلوب تحقيقه ومؤشرات بها شواهد وأدلة  ( فوجود معايير 2012

ً ويسهل تقييم أداءه وتصحيح وتصويب  يجعل من العمل التعليمي أكثر وضوحا

مساره، ويزيد من ثقة الشركاء الداخليين والخارجيين بدور وأداء النظام التعليمي، 

ير بالذكر أن لكن يجب أن تكون معلنة وملزمة ويعمل الجميع على تحقيقها. والجد

ً بحد ذاته، وتمثل المعايير خطة عمل  المعايير هي أداة للتحسين وليست تحسينا

إستراتيجية، وهي أداة تساعد في تحقيق األهداف وتطوير األداء واالرتقاء به نحو 

التميز والتفوق، وهناك العديد من المعايير التي يتم استخدامها في مجال الجودة في 

( في أن أهم المعايير 78: 2007ذلك ما ذكرت أبو الهيجاء ) التعليم العام، ومن

لضمان وصول المؤسسة التعليمية إلى الجودة الشاملة في إدارتها، وأنظمتها، من 

 حيث مدخالتها وعملياتها ومخرجاتها، وهي كالتالي:
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 تحديد مستويات معرفية ومهارية لما ينبغي أن يمتلكه المعلم. .1

 المكتسب للمتعلم.تحديد معايير للتحصيل  .2

 تحديد نسبة حضور المتعلمين. .3

تطوير المناهج الدراسية. بحيث تتضمن موضوعات معاصرة ومفيدة تعمل  .4

 على تشجيع الطلبة نحو التعلم الذاتي.

 ارتفاع مستوى مهارات التدريس لدى عضو هيئة التدريس بما ييسر عملية .5

 التعلم والتعليم.

ة القيإلى ترسيخ القيم الروحية واألخ توافر السلوكيات والقدرة التي تدعو .6

 والتسامح واالنتماء.

تلك توفر إدارة ديمقراطية تؤمن بالشراكة والعمل الجماعي التعاوني، وتم .7

 الكفاءة على إدارة العملية التعليمية بفاعلية.

 ة.توافر المعدات واإلمكانيات والتكنولوجيا الالزمة للعملية التعليمي .8

جودة إلى أن هناك معايير يتم استخدامها في مجال ال (175: 2003وأشار أحمد )

 في التعليم هي:

قات العالومعايير مرتبط باإلدارة المدرسية: من حيث التزام القيادات الجودة،  .1

 اإلنسانية الجيدة، واختيار اإلداريين وتدريبهم.

ة مهنيمعايير مرتبط بالمعلمين: من حيث حجم الهيئة التدريسية وثقافتهم ال .2

 جتمع.واحترام وتقدير المعلمين لطالبهم، ومدى مساهمة المعلمين في خدمة الم

 إلى معايير مرتبطة بالطلبة: من حيث القبول واالنتقاء ونسبة عدد الطالب .3

ب المعلمين، ومتوسط تكلفة الفرد والخدمات التي تقدم لهم، ودافعية الطال

 واستعدادهم للتعلم.

ا تواهة: من حيث أصالة المناهج، وجودة مسمعايير مرتبطة بالمناهج الدراسي .4

كس ومحتواها، والطريقة واألسلوب ومدى ارتباطها بالواقع، وإلى أي مدى تع

 المناهج الشخصية القومية والتبعية الثقافية.

ه قدرتمعايير مرتبطة باإلمكانات المادية: من حيث مرونة المبنى المدرسي و .5

ة من المكتبة المدرسية واألجهز على تحقيق األهداف ومدى استفادة الطالب

 واألدوات ....إلخ .

معايير مرتبطة بالعالقة بين المدرسة والمجتمع: من حيث مدى وفاء المدرسة  .6

باحتياجات المجتمع المحيط والمشاركة في حل مشكالته، وربط التخصصات 
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 بطبيعة المجتمع وحاجاته، والتفاعل بين المدرسة بمواردها البشرة والفكرية وبين

 المجتمع بقطاعاته اإلنتاجية والخدمية.

رتبط ( إن مفهوم جودة التعليم يتطلب وجود معايير ت137: 2007وذكر البربري )

 بعناصر العملية التعليمية وهي:

 معايير الجودة مرتبطة باألهداف. -

 معايير الجودة مرتبطة بالمناهج الدراسية. -

 معايير الجودة مرتبطة بالمعلمين. -

 يير الجودة مرتبطة بالطالب. معا-

 معايير الجودة مرتبطة بالوسائط التعليمية. -

 معايير الجودة مرتبطة بالتمارين والتدريبات.  -

 معايير الجودة مرتبطة باالختبارات والتقويم المستمر.-

ودة ( مجموعة من المعايير التي تقوم علها ج15: 2004كما حدد فليه والزكي )

 التعليم، وهي: 

 تبني فلسفة وفكر إداري يهدف إلى ضمان الجودة. •

 التركيز الواضح على الطالب داخل المؤسسة وخارجها. •

 التركيز على المشاركة بين الطالب والمعلمين واإلدارة. •

 اعتبار كل فرد في المؤسسة التعليمية مسئوالً عن الجودة. •

 تحديد احتياجات العمالء. •

 ب القصور ودعم أوجه التفوق. التركيز على جوان•

 استمرارية التحسين والتطوير. •

 تنمية ثقافة الجودة لدى جميع العاملين بالمؤسسة التعليمية.  •
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 اشتراك جميع العاملين بالمؤسسة في حل المشكالت التي تواجهها. •

  التركيز على منع الطالب من الفشل بدال من دراسة أسباب الفشل بعد وقوعه.•

 التدريب لكل فرد في المؤسسة من اجل الجودة.•

ي لفتالوادمه ومن أشمل المعايير إلدارة الجودة الشاملة في مجال التعليم العام ما ق

 ( ويمكن إجمالها بالمعايير الرئيسية التالية:2008)

 المجال األول: جودة السياسة اإلدارية والتنظيمية. 

 الثاني: معايير الجودة في أهداف التعليم.    المجال

 المجال الثالث: معايير الجودة في المناهج الدراسية. 

 المجال الرابع: معايير جودة الكتاب المدرسي. 

 المجال الخامس: معايير جودة أداء المعلم. 

 المجال السادس: معايير جودة طرائق وأساليب التدريس. 

 ة التقويم واالمتحانات.المجال السابع: معايير جود

 المجال الثامن: معايير جودة الطالب. 

 المجال التاسع: معايير جودة مراقبة العملية التعليمية ومتابعتها.

 لشامل:ايم التقو-ومن المعايير التي قدمت في التعليم العام معايير الجودة الشاملة

CbomprehnsiveEvaluation 

ليم قدمت بعض المعايير التي تضمن شمولية فحركة التقويم الذاتي الشامل للتع

التعليم، وطور أنصارها خمسة وأربعين معياراً مقسمة على عشرة مجاالت تغطي 

تقويم مختلف جوانب كفاءة األداء في المؤسسة التعليمية، وهذه المعايير بعد إعادة 

تعلم -(، تتمثل باآلتي: األهدافMiller & Kets de Vries 1987صياغتها، )

-القيادة اإلدارية  -الدعم المؤسسي  -البرامج التعليمية  -الهيئة التعليمية  -البالط
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التطوير  -العالقات الخارجية  -مجلس إدارة المؤسسة التعليمية  -اإلدارة المالية 

 الذاتي للمؤسسة التعليمية.

دول ض الوبناء على الدراسات والبحوث التربوية في مجال الجودة الشاملة قامت بع

كون تحيث بلعربية بوضع معايير قومية للتعليم مناسبة للبيئة العربية ومؤسساتها ا

تحقيق لسعى شاملة، تتناول جميع الجوانب المختلفة للمجاالت العملية التعليمية، وت

ي فهمة مبدأ الجودة الشاملة والموضوعية، حيث تركز على األمور والتفصيالت الم

مكن نه يها على قطاعات مختلفة ومتطورة، كما أالمنظومة التعليمية، ويمكن تطبيق

، ولوجيةلتكنتطبيقها لفترات زمنية ممتدة، وقابلة للتعديل وفق التطورات العلمية وا

دى لى موقابلة للقياس، حتى يمكن مقارنة مخرجاتها بالمعايير المقننة للوقوف ع

 أكثر جودة المخرجات، ويرى الباحث بأن معايير الجودة للتقويم الشامل من

ً علعليمالمعايير تفصيالً، وقد حظيت بقبول لدى األوساط التعليمية لشموليتها ت ى يا

هي  شاملمستوى اإلدارة اإلجرائية )المدرسة(، كما أن معايير الجودة للتقويم ال

ات معايير يمكن قياسها لذا حرص القائمون على وضع هذه المعايير أن تكون ذ

قيم ة بالوالغايات العليا لسياسة الدولة المرتبططابع تربوي مستمدة من األهداف 

اك ن هنأالدينية واألخالقية، وتراعي عادات المجتمع وسلوكياته، ومما سبق يتضح 

عايير موضع بالعديد من الباحثين والمؤسسات والهيئات المعنية بالتعليم العام قامت 

ام ي النظفلة رائية ممثلجودة للتعليم،إال أن معظم هذه المعايير تستهدف اإلدارة اإلج

ناء بمن  التعليمي المدرسي وليس كافة مستويات النظام التعليمي العام، إذ ال بد

م لنظاامعايير لجودة النظام التعليمي العام تكون معلنة وتشمل  كافة مستويات 

يم( لتعلالتعليمي)اإلدارة العليا )وزارات التعليم( واإلدارة الوسطى )إدارات ا

ً المؤشرات واألدلة اواإلدارة اإل يلية لتفصجرائية )إدارات المدارس( وتحدد ضمنا

ء هذه بنا وتتضمن آلية العمل والشواهد المطلوبة، كما يرى الباحث أن يكون انطالق

افة ت(لكالمخرجا -العمليات -المعايير من مدخل تحليل النظم التعليمي )المدخالت 

 أساليبئق و، والطالب، والمناهج،وطرامجاالت العملية التعليمية )اإلدارة، والمعلم

وأن  ا (،التدريس، واإلمكانات المادية، والتقويم، والمشاركة المجتمعية...ونحوه

هو ول وتضمن هذه المعايير الحد والمستوى المأمول وهو األعلى، والمستوى المقب

 الحد األدنى.

 ام؟يم العتعلة في ال: ما هي متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملنتائج السؤال الرابع
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م ن أهإن تطبيق إدارة الجودة الشاملة يتطلب توفر المناخ المالئم للتطبيق وم

 ا ذكرهلة مالمتطلبات التي ينبغي توفرها عند البدء في تطبيق منهجية الجودة الشام

 ( وهي:87-86: 2008)جودة، 

ة ضرورشيء بدعم اإلدارة العليا: من الضروري إقناع اإلدارة أواًل وقبل كل  .1

عم تطبيق منهجية إدارة الجودة الشاملة وذلك حتى يكون لديها االستعداد لد

 المؤسسة.

ضا التركيز على العميل: إن الهدف األساس من تطبيق منهجية الجودة هو ر .2

ب ل متطللعميالعميل وإسعاده، وبالتالي فإن إقناع اإلدارة والعاملين بالتوجه نحو ا

 أساسي.

ماعي الج وح الفريق: ينبغي توفر مناخ التعاون وروح الفريق والعملالتعاون ور .3

 احد.الو بين العاملين في المؤسسة وذلك ألن تطبيق الجودة يعتمد على روح الفريق

ة ق إدارتطبيممارسة النمط القيادي المناسب: إن أكثر األنماط القيادية مناسبة ل .4

داف اركة العاملين في وضع األهالجودة هو النمط الديمقراطي والذي يسمح لمش

 .واتخاذ القرارات أما النمط الدكتاتوري فهو ال يناسب المنهجية الجديدة

لى وجود نظام للقياس: من المتطلبات األساسية وجود نظام للقياس مبني ع .5

في  استخدام األساليب اإلحصائية لضبط الجودة مما يسمح باكتشاف االختالفات

 ة.مالئمفي الوقت المناسب واتخاذ اإلجراءات التصحيحية الاإلنتاج واالنحرافات 

االت التصفعالية نظام االتصاالت: من الضروري أن يكون هنالك نظاماً فعاالً ل .6

رج، باتجاهين سواء بين الرئيس والمرؤوس أو بين المؤسسة من الداخل أو الخا

 الدقيقة عنوينبغي أن يكون نظام االتصاالت قادراً على إيصال المعلومات 

 إنجازات العاملين وإبالغ مرؤوسيهم بمضمونها في أقرب وقت.

ويرى الباحث أن المبادئ السابقة تؤثر بشكل مباشر في تحقيق الجودة والتي يمكن  

تشخيصها باألمور التالية: تطبيق مبادئ الجودة، ومشاركة الجميع في عملية 

التحسين المستمرة. وتحديد وتوضيح إجراء العمل أو ما تطلق عليه باإلجراءات 

طبيق إدارة الجودة الشاملة البد لها من التعليمية، فعندما تريد أي مؤسسة تعليمية ت

توفير عدد من المتطلبات التي تساعدها وتعينها على تطبيق إدارة الجودة الشاملة 
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وإن كان هناك اختالف بين الكتاب والباحثين حول عدد هذه المتطلبات إال أنها 

 ضرورة لتطبيق إدارة الجودة الشاملة.

م وله إن إلدارة الجودة في التعلي( إلى ما سبق ق84: 1995وأضاف البنوي )

 مواصفات ومتطلبات ال بد من توافرها وذلك على النحو اآلتي:

 وجود سياسة واضحة ومحددة للجودة.-1

 كفاءة التنظيم اإلداري والوظيفي لضمان تحقيق الجودة الشاملة.-2

 للمراجعة الدورية من اإلدارة للنظام لتفادي الوقوع في األخطاء. وجود نظام-3

ة ( متطلبات أخرى لتحقيق إدارة الجودة الشامل182: 2001وأورد الطعامنة )

 صاغها الباحث لتتوافق مع دراسته على النحو اآلتي:

إشراك وتفويض السلطة للمشرفين والتربويين والمعلمين والطالب ومختلف (1

 ي المؤسسة التعليمية عند اتخاذ القرارات التي تخص عملهم.العاملين ف

اعتبار المستفيدين من الخدمة )المشرفين، المعلمين، الطالب، أولياء األمور، (2

 المجتمع( المرجعية لمعرفة مستوى جودة الخدمة المقدمة لهم.

قة التحول من الطريقة الفردية في أداء العمل اإلداري والتعليمي إلى الطري(3

 عضاءأالجماعية، أي أن يكون التعليم والتربية مهمة تكاملية مقسمة على جميع 

من  لغرضاالمؤسسة التعليمية، ينبغي أدائها بجودة عالية ترضي المستفيدين وتحقق 

املة ( أهم متطلبات تطبيق إدارة الجودة الش2007وجود المدرسة. ويختصر رجب )

ية، قراطلتنظيمي المناسب، والقيادة الديمما يلي: نشر ثقافة الجودة، والهيكل ا

كزية المروتحسين أسلوب اتخاذ القرار، وزيادة معدالت المشاركة، واالتجاه نحو ال

لوقت، اارة )تفويض السلطة(، ودعم العالقات اإلنسانية، والتأكيد على التحفيز، وإد

مل لشاام وتحسين نظام االتصال، وتكوين حلقات الجودة )العمل الفريقي(، والتقوي

طبيق ( أن متطلبات ت2004(. ويرى عبد الغني )102)المستمر لألداء، والتدريب 

من  لخوفإدارة الجودة هي تغيير عادتنا القديمة، وتغيير أسلوب التفكير، وعدم ا

 (. 24التغيير، واالستعداد للعمل الشاق، والحكمة )
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ث اسات واألبحاوبناء على ما سبق ومن خالل إطالع الباحث على عدد من الدر

دارة إبيق والكتب المتعلقة بتطبيق إدارة الجودة الشاملة، يمكن تحديد متطلبات تط

 الجودة الشاملة في التعليم العام بالمتطلبات التالية:

ان، ن اللجعة مأوالً: تهيئة جديدة لبيئة التعلم والتعليم ويتم ذلك من خالل عقد مجمو

 ضاح فوائد تطبيقها(.ونشر ثقافة الجودة والترغيب بها وإي

قات و تطبيع نحثانياً: اختيار القيادة اإلدارية التعليمية المؤهلة، والتي تسهم وتدف

 وممارسات إدارة الجودة الشاملة.

 ثالثاً: التخطيط االستراتيجي للعمليات اإلدارية والتعليمية.

ً تتفق وتتناسق مع مفاه أهداف م ويرابعاً: بناء هياكل تنظيمية أكثر تطوراً ونضجا

 إدارة الجودة الشاملة.

 ملة.ة الشالجوداخامساً: إدارة الموارد البشرية التعليمية وتنميتها وفق تطلعات إدارة 

س مدارسادساً: بناء مواصفات معيارية ألداء كل من المعلم والطلبة وقيادات ال

الي حى الوالمشرفين التربويين لتسهل بذلك عملية تقييم األداء والكشف عن المستو

 مقارنة بالمعايير المتوقع حصول األداء عليها.

 مي.تعليسابعاً: بناء إستراتيجية تقنية شاملة لكافة ممارسات العمل اإلداري ال

العمل ل، وثامناً: نشر ثقافة تجويد العمل، والتطلع على الحصول على األداء األمث

 على تحقيق التنافسية.

 والتعليمية. تاسعاً: إتقان كافة الممارسات اإلدارية

 ناعةعاشراً: العمل على إرضاء وشركاء إدارات التعليم من خالل إشراكهم في ص

 القرارات التعليمية.

 يمية.لتعلالحادي عشر: األخذ بأدوات التقويم المستمر لكافة العمليات اإلدارية ا

 الثاني عشر: تقييم البيئة التنظيمية واتجاهات العاملين باستمرار.

 :التوصيات
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 ناداً إلى نتائج الدراسة توصل الباحث إلى التوصيات التالية:است

العمل على تحديد مفهوم إلدارة الجودة الشاملة بالشكل الذي يخدم التعليم العام .1

 ويستمد من سياساته ويحقق أهدافه. 

نشر الوعي بأهمية إدارة الجودة الشاملة وبالفوائد التي تقدمها للنظام التعليمي .2

 العام.

بناء منظومة من المعايير مشتملة على العديد من المجاالت والمؤشراتالتي تحقق .3

 جودة التعليم العام.

ضرورة شمولية المعايير في التعليم العام وعدم اقتصار بناؤها على معايير .4

 اإلدارة اإلجرائية والتي تمثلها اإلدارات المدرسية.

توفير كافة المتطلبات الالزمة والداعمة  تركيز القيادات في التعليم العام على.5

 لتطبيق إدارة الجودة الشاملة.

 قائمة المراجع:

دار  ،الجودة الشاملة في اإلدارة التعليمية والمدرسية ،(2003إبراهيم أحمد أحمد ).1

 الوفاء لدنيا الطباعة والنشر.

ودة اإلدارة المدرسية والصفية منظومة الج ،(2008إبراهيم عباس الزهيري ).2

 دار الفكر العربي.  ،الشاملة

لنشر دار الشروق ل ،قضايا معاصرة في اإلدارة التربوية ،(2006بطاح ) أحمد.3

 والتوزيع.

تطوير أداء أعضاء الهيئة التدريسية وفق معايير الجودة  ،(2005كنعان ) أحمد.4

في  ربيةثاني عشر لتطوير أداء الجامعات العالشاملة، المؤتمر القومي السنوي ال

عين  ، جامعة2005ديسمبر//-19-18ضوء معايير الجودة الشاملة ونظم االعتماد. 

 شمس، القاهرة.

مقياس وطني لجودة كليات التربية من منظور  ،(2005إميل فهمي شنودة ).5

المؤتمر السنوي الثالث عشر االعتماد وضمان جودة المؤسسات  ،عصري
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الفكر  ،عليمية، الجزء األول، الجمعية المصرية للتربية المقارنة واإلدارة التعليميالت

 العربي. 

إدارة الجودة الشاملة مدخل لفعالية إدارة التغيير التربوي  ،(1995البنوي ) أمين.6

ية على مستوى المدارس بجمهورية مصر العربية، مجلة الجمعية المصرية للترب

 .320-281، 2واإلدارة التعليمية، 

مكتبة  (.2المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية)ط ،إبراهيم وآخرون )د. ت( أنيس.7

 الشروق الدولية.

درجة تطبيق معايير إدارة  ،(2018العمري ومحمد عبد الكريمعطية ) مغرم أيمن.8

ي مي فمجلة البحث العل ،الجودة الشاملة في المدارس الثانوية بمحافظة النماص

 .44-1(، 3) 19التربية، 

الجزء الثاني، دار  ،لسان العرب ،(1984جمال الدين محمد ابن منظور ).9

 المعارف.

لعامة اتطبيق إدارة الجودة الشاملة على اإلدارة  ،(2011جود على القباري ).10

 يزو(للتربية الخاصة في المملكة العربية السعودية في ضوء معايير الجودة )آ

 جامعة اإلمام محمد بن سعود. ،]رسالة ماجستير[

 عبد الرحمن ،سعيد أحمد سليمان ،رشدي أحمد طعيمة ،حسن حسين البيالوي.11

مصطفى أحمد عبد  ،محمد بن سليمان البندري ،سعيدمحسن المهدي  ،النقيب

. دار الجودة في التعليم بين مؤشرات التميز ومعايير االعتماد ،(2006)الباقي

 المسيرة للنشر والتوزيع.

ي تصور مقترح لتطوير األداء اإلداري لمدير ،(2018حسن رفاع المطيري ).12

ارة ية في ضوء مدخل اإلدإدارات التربية والتعليم بالمملكة العربية السعود

 اإلبداعية. رسالة دكتوراه، جامعة اإلمام محمد بن سعود، الرياض.

ارس تطبيق معايير االعتماد األكاديمي في مد ،(2010حمده محمد المالكي ).13

ة رسالالتعليم الثانوي العام من وجهة نظر القياديات التربوية بمحافظة جدة ]

 جامعة أم القرى، مكة المكرمة. ،ماجستير[

دار األصحاب  ،إدارة الجودة تطبيقات تربوية ،ـ(2005خالد سعد الجضعي ).14

 للنشر والتوزيع.
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الجودة الشاملة في التعليم وأسواق العمل في  ،(2003خالد محمد الزواوي ).15

 مجموعة النيل العربية. ،الوطن العربي

الجودة الشاملة في  ،(2018يم جابرالمصري )إبراهوالبوهي  رأفت عبد العزيز.16

 التعليم. دار العلم واإليمان للنشر والتوزيع.

ايير تقدير درجة فعالية أداء المدرسة باستخدام مع ،(2007العسيلي ) رجاء.17

 .30-1(، 4) 8مجلة العلوم التربوية والنفسية،  ،الجودة الشاملة في مدينة الخليل

آليات بناء الثقافة التنظيمية الداعمة لتطبيق إدارة  ،(2013سعيد علي هديه ).18

لكة بالمم عليمالجودة الشاملة وتصور مقترح لبنائها في اإلدارات العامة للتربية والت

 العربية السعودية ]رسالة دكتوراه[. كلية التربية بمكة المكرمة.

-عاييرالم-الجودة في التعليم " المفاهيم ،(2008سهيلة محسن الفتالوي ).19

 دار الشروق للنشر.  ،المسؤوليات"-المواصفات

سات الجودة واالعتماد األكاديمي لمؤس ،(2008مجيد ومحمد الزيادات) سوسن.20

 التعليم العام والجامعي. الصفاء، عمان.

ار الكندي د ،إدارة الجودة الشاملة في التعليم ،(2007شيرين أحمد أبو الهيجاء ).21

 للنشر والتوزيع.

وية: إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات الترب ،(2004صالح ناصر عليمات ).22

 التطبيق والمقترحات. الشروق للنشر والتوزيع.

 ،إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات التربوية ،(2013صالح ناصر عليمات ).23

 دار الشروق للنشر والتوزيع.

 .المجتمع. دار الوفاء التربية ومشكالت ،(2003صالح الدين المتبولي ).24

ليل إدارة النظم التعليمي للجودة الشاملة. )د ،(2008زاهر ) ضياء الدين.25

 علمي(. دار السحاب. 

 يبوي األردنبناء معايير إلدارة التجديد في النظام التر ،(2003الخوالدة ) عايد.26

 جامعة عمان. ،رسالة دكتوراه غير منشورة[]
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إدارة  إستراتيجية مقترحة لتطوير تطبيق ،(2016ر )عبد العزيز سليمان العمي.27

معة ه[. جاتوراالجودة الشاملة بجامعة الدمام في المملكة العربية السعودية ]رسالة دك

 اإلمام محمد بن سعود.

شراف واقع تطبيق مبادئ الجودة الشاملة في اإل ،(2011الغفيلي ) عبد هللا.28

 جامعة أم القرى. ،الة ماجستير[التربوي من قبل المشرفين التربويين ]رس

م والتعليم السياسات المستقبلية للتعليم بوجه عا ،(2004عبد هللا عبد الدائم ).29

رقة ة. واألساسي بوجه خاص في البلدان العربية في ضوء الخبرات العربية والدولي

 عمل، طرابلس.

كلفة ض التثالوث التميز تحسين الجودة وتخفي ،(1997عبد هللا موسى الخلف ).30

 .160-121(، 1) 37مجلة اإلدارة العامة،  ،وزيادة اإلنتاجية

معجم مصطلحات التربية:  ،(2004لزكي )ا فليه فاروق وأحمد عبد الفتاح عبدة.31

 الوفاء. ،لفظا واصطالحات

ودة إدارة الجامعات العربية في ضوء معايير الج ،(2004عبد الغني ) عبود.32

-19-18المؤتمر القومي السنوي الحادي عشر لتعليم الجامعي العربي،  ،الشاملة

 جامعة عين شمس، مصر. ،2004ديسمبر//

زير مكتب و ،الدليل اإلرشادي لتطبيق الجودة ،(2009الورثان ) عدنان أحمد.33

 التربية والتعليم.

ت منطلقاوال الجودة الشاملة في التعليم العام، المعايير ،(2012علي عبده األلمعي )

 -http://www.minbr.corn/listوالمعوقات. 

جامعي تصور مقترح لتحسين جودة التعليم ال ،(2004الحولي ) عليان عبد هللا.34

 مؤتمر النوعية في التعليم الجامعي الفلسطيني، رام هللا. ،الفلسطيني

ر الوضع القائم للجودة في الميدان التربوي. مؤتم ،(2008أخضر ) فائزة.35

لوم للع دة في التعليم العام: اللقاء السنوي الرابع عشر للجمعية السعوديةالجو

 القصيم. ،التربوية والنفسية
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رحلة درجة تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الم ،(2010فيصل عايد الفايز ).36

ين المتوسطة في دولة الكويت وعالقتها بأداء المعلمين من وجهة نظر المدير

 معة الشرق األوسط.جا ،]رسالة ماجستير[

شاملة في الحلقات المفقودة في منهج إدارة الجودة ال ،(2003كفاح داوود علي ).37

عات لجامالملتقى الفكري لتطوير كليات اإلدارة والتجارة في ا ،التعليم الجامعي

 العربية. حلب.

ر وائل دا ،إدارة الجودة الشاملة مفاهيم وتطبيقات ،(2008محفوظ أحمد جودة ).38

 لنشر.ل

تطبيق إدارة الجودة الشاملة في القطاع الحكومي في  ،(2001محمد الطعامنة ).39

-170 (.1)17وزارة الصحة بالمملكة األردنية الهاشمية. مجلة أبحاث اليرموك، 

185. 

رؤية  التعليم في المملكة العربية السعودية ،(2005محمد بن معجب الحامد ).40

 مكتبة الرشد. ،الحاضر واستشراف المستقبل

 أسس ومعايير نظام الجودة الشاملة في ،(2001محمد عبد هللا البكري ).41

 . 41-1(، 16)15المؤسسات التربوية. المجلة التربوية، 

ً لنظرالجودة الشاملة وأنماط القيادة التربوية وف ،(2007الصليبي ) محمود.42 ية قا

امد لمعلميهم وأدائهم. حهيرسي وبالنشارد وعالقتهما بمستوى الرضا الوظيفي 

 للنشر والتوزيع. 

 ضبط وضمان الجودة في المؤسسات التعليمية ،(2020الفهمي ) مرزوق مطر.43

 ،2030 )المعايير والنماذج واألساليب( في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية

 .104-97(، 15) 4مجلة العلوم التربوية والنفسية، 

المسكوت عنه في دراسات الجودة  ،(2007رجب ) مصطفى أحمد.44

يم في لتعلجامعة عين شمس، المؤتمر العلمي التاسع عشر لتطوير مناهج ا ،التعليمية

 ضوء معايير الجودة، الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس.

دار  ،إدارة الجودة الشاملة في التربية والتعليم ،(2009مصطفى نمر دعمس ).45

 غيداء.
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ة في درجة تحقيق معايير إدارة الجودة الشامل ،(2013لزعبي )ميسون طالع ا.46

راسات دلة مج ،مديرية التربية والتعليم لمنطقة إربد الثالثة من وجهة نظر موظفيها

 .597-583(، 2) 40العلوم التربوية، 

تصور مقترح لتطوير نظام تعليم البنات  ،(2001نادية حسن السيد علي ).47

ربية الت دية في ضوء معايير الجودة الشاملة. مجلة مستقبلبالملكة العربية السعو

 .274-203(، 8) 27العربية، المكتب الجامعي الحديث، 

يمي عند مستوى تحقيق معايير المحتوى األكاد ،(2004نعيمة عبد هللا الكعبي ).48

 عمان. الجامعة األردنية، ،أطفال التمهيدي في رياض األطفال في مملكة البحرين

م للقاء الجودة في مدارس التعليم العام. بحث مقد ،(2007البربري ) أحمد هند.49

لملك امعة السنوي الرابع للجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية، بريده، جا

 سعود.

 اض.م(، الري2014-2010وزارة التخطيط واالقتصاد. خطة التنمية التاسعة ).50

المؤتمر الدولي األول للجودة الشاملة في  ،(2011وزارة التربية والتعليم. ).51
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Developing the educational system by applying the 

requirements of total quality management in public education 

Dr. Mansoor Ghazi ALMohammadi 

Assistant Professor at Al-Madinah International University 

Malaysia - kualalumpur 

 

Abstract:The study aimed to develop the educational system 

through the application of standards and requirements of total 

quality management in public education. Therefore, the descriptive 

and analytical approach was relied upon by analyzing the literature 

related to the managerial thought related to total quality 

management in public education, and the results showed that the 

application of total quality management in public education requires 

first defining a specific procedural concept of its meaning in all 

levels of the general education system. The benefits that will accrue 

to education if the requirements and standards of TQM are applied 

in the best way, and that building quality standards for education 

includes indicators, evidence and evidence that contribute to the 

success of implementing TQM and thus obtaining the quality of the 

general education system. Finally, a set of total quality management 

requirements in public education have been identified, and in light 

of the results, the researcher recommended appropriate 

recommendations 

Keywords: Development, education system, comprehensive quality 

management requirements, general education. 
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 فلسطين –مستوى المرونة النفسية لدى طلبة جامعة األزهر بغزة

 يحيى عمر شعبان شقورةأ.

 -ةلمحمديا –جامعة الحسن الثاني  –طالب دكتوراه بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 

 المغرب

 عادل غزاليد.

 –ني جامعة الحسن الثا –كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  –أستاذ علم النفس 

 المغرب -المحمدية

 

هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على مستوى المرونة النفسية لدى طلبة  ملخص:

جامعة األزهر، والكشف عن الفروق في مستوى المرونة النفسية بالنسبة لبعض 

الشهري لألسرة،نوع الكلية(، وتكونت عينة الدراسة من المتغيرات )الجنس، الدخل 

وتم اختيار  ،نصفهم من الذكور والنصف اآلخر من اإلناث ،( طالب وطالبة200)

عينة الدراسة بصورة عشوائية من طلبة جامعة األزهر بغزة من الكليات العلمية 

ان مدى انتشار لبي ،واستخدم الباحثان المنهج الوصفي في الدراسة ،والكليات األدبية

ولجمع البيانات تم استخدام استبانة المرونة النفسية من إعداد  ،المرونة النفسية

الباحثان، وقد تم إجراء دراسة استطالعية لتفحص صدق وثبات أداة الدراسة وقد 

.بينت نتائج الدراسة أن مستوى المرونة النفسية كان 0.818بلغ معامل كرونباخ ألفا 

وجود فروق ذات داللة إحصائية في  (، كما بينت النتائج%77.6فوق المتوسط )

بينما لم تكن الفروق دالة في البعد  ،لصالح الطالب جميع أبعاد المرونة النفسية

كما توصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في  ،االجتماعي

يات األدبية، كما تبين الطلبة من الكليات العلمية والطلبة من الكل بين المرونة النفسية

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للدخل الشهري لألسرة. وأوصت 

الدراسة بضرورة اإلهتمام بطلبة الجامعة وتوفير سبل التكيف مع الظروف 
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وكذلك إعداد برامج تثقيفية وتعليمية تكسبهم المرونة  ،الضاغطة التي يعيشونها

 ات التي تعيق حياتهم الدراسية.والكفاءة في حل المشكالت والصعوب

 .المرونة النفسية، الطالب الجامعي، جامعة األزهرالكلمات المفتاحية: 

 

 مقدمة:

ً حياتية صعبة نتيجة االحتالل اإلسرائيلي  يعيش الشعب الفلسطيني ظروفا

للحصار  ، باإلضافة1948وممارساته القمعية على مدار سنوات االحتالل منذ العام 

يادة وما نتج عنه من ز ،حتى اآلن المفروض على قطاع غزة منذ سنواتولالظالم 

وقد أثرت كل هذه الظروف على  ،الضغوط النفسية على كافة شرائح المجتمع

بير كشخصية الفرد وقدرته على التكيف مع الصعوبات المختلفة التي مثلت تحدي 

حرر من نير ليواصل مشوار حياته في البناء والثبات والنضال من أجل الت

ثبات ن الوهذا يتطلب قدر عالي من المرونة النفسية التي تمكن الفرد م ،االحتالل

 واالتزان النفسي والنظرة الواقعية للحياة.

تغير بأن "خاصية المرونة لدى اإلنسان تتسق مع قابلية ال 1998ويشير كارذرس 

لزم الوضع يستفي الطبيعة وتغير الفعل اإلنساني واالجتماعي ومن ثم فإن هذا 

رة المها هذهو ،مهارة وإبداعاً وتجديداً في الفكر وفي السلوك وفي تقدير نتائج الغير

ذا هيتجسد التكيف المقترن بروح المعاشرة االجتماعية و –تتضمن التكيف اجتماعياً 

 (.960: 2010 ،الفكر في العمل االجتماعي المتجدد" )خرنوب

 ً ع يف مفي تحديد مدى قدرة الفرد على التك وتلعب المرونة النفسية دوراً هاما

ي ويفيد الشرقاو ،الصعوبات والمواقف الضاغطة التي تواجه الفرد في حياته

ً هو الذي 1983 ً انفعاليا ً والذي يمتلك اتزانا نه يمك بأن الشخص الصحيح نفسيا

 هذاو ،السيطرة على انفعاالته بمرونة عالية والتعبير عنها حسب طبيعة الموقف

ار ينه فال يضطرب أو ،د الفرد على المواجهة الواعية لظروف وأزمات الحياةيساع

 (.35: 2006 ،للضغوط أو الصعوبات التي تواجهه )ريان

وتعنييي المرونيية النفسييية القييدرة علييى التعييافي ميين التييأثيرات السييلبية لهييذه الشييدائد أو 

النكبييات أو األحييداث الضيياغطة والقييدرة علييى تخطيهييا أو تجاوزهييا بشييكل إيجييابي 
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ومواصلة الحياة بفاعلية واقتدار" وتعرف المرونة في علم الينفس عليى أنهيا "القيدرة 

غوط النفسيية، وتمكنييه مين أداء وظائفيه بشييكل اإليجابيية للفيرد عليى التكيييف ميع الضي

 .(Masten، 2009)جيد" 

فالشخص  ،( أن المرونة هي إحدى سمات السلوك السوي40: 2011وتفيد جودة )

 ،يرةلمتغالسوي هو القادر على إيجاد البدائل وتعديل سلوكه واالستجابة للظروف ا

ً بدائل للسلوك الذي يفشل في حل مشكلة تواجهه وة ا حالوكذلك يعرفه ،ويجد دائما

ما بأنها: عملية دينامية تمكن األفراد من إظهار التكيف السلوكي عند 2013

ة يواجهون مواقف عصيبة أو صادمة أو مأساوية أو تهديد أو حتى مواقف ضاغط

 (.5: 2013 ،)أبو حالوة

أن المرونيية النفسييية هييي  Azlina & Shahrir (2010)ويبييين أزلينييا وشيياهرير 

ائفيه قدرة الفرد على التعيافي مين األميراض، االكت ياب والمصيائب، وقييام الفيرد بوظ

درة بالرغم من التحديات والظروف الصعبة المحيطة به، وهذا يتطليب مين الفيرد القي

 على التكيف الفعال الذي يتضمن كل من األفكار واألفعال.  

جابة االنفعالية والعقلية التي تمكن اإلنسان من ويمكن القول أن المرونة هي االست

التكيف اإليجابي مع مواقف الحياة المختلفة، وتعرف الجمعية األمريكية لألمراض 

النفسية المرونة النفسية بأنها "عملية التوافق الجيد والمواجهة اإليجابية للشدائد، 

البشر، مثل  الصدمات، النكبات، أو الضغوط النفسية العادية التي يواجهها

المشكالت األسرية، مشكالت العالقات مع اآلخرين، المشكالت الصحية الخطيرة، 

ضغوط العمل والمشكالت المالية. كما تعني المرونة النفسية القدرة على التعافي من 

التأثيرات السلبية لهذه الشدائد أو النكبات أو األحداث الضاغطة والقدرة على 

 ،APA)إيجابي ومواصلة الحياة بفاعلية واقتدار" تخطيها أو تجاوزها بشكل 

2002). 

لى عواء سوتشكل أحداث الحياة اليومية المتالحقة التي يتعرض لها طلبة الجامعات 

يمية كادالمستوى الشخصي أو األسري أو نتيجة للعالقات االجتماعية أو الحياة األ

ً كبيراً  على  حافظتساليب فعالة يتمثل في مدى قدرة الفرد على مواجهتها بأ ،تحديا

 (.105: 1994توازنه وصحته النفسية)إبراهيم، 
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ً انفعالياً؛أي بمعنى التعبير عن انفعاال  حسب مابته فيجب على الفرد أن يكون متزنا

 ليهاتقتضيه الضرورة وبشكل يتناسب مع المواقف االنفعالية وسهولة السيطرة ع

ً من التماثل بين شدة اإلنف ،وضبطها وع ين نعال ومثيراته والتماثل بويجد نوعا

نة لمروالذلك يجب على الفرد أن يمتلك قدراً من  ،المنبه واالنفعال الناتج عنه

 ،لالنفعاير االنفسية التي تمكنه بأن يكون قادراً على ضبط نفسه في المواقف التي تث

 ديهول ،واستمتاعه بحياة خالية من التوترات والصراعات واإلضطرابات النفسية

 تنوعوقدرة على حل إشكالها دون انفعاالت فجة غير الئقة، فالحياة اليومية ال

 ،ينوما تتطلبه من مرونة وتكيف مستمر ،المواقف فيها التي يتعرض لها الفرد

 تجعل اإلنسان الناضج أكثر مرونة في طرق وأساليب تعبيره االنفعالية.

علييى مسييتوى المرونيية وميين هنييا انطلقييت فكييرة الدراسيية لييدينا فييي محاوليية للتعييرف 

وخاصييية فيييي ظيييل الظيييروف الحياتيييية  ،النفسيييية ليييدى طلبييية جامعييية األزهييير بغيييزة

الضياغطة التيي يميرون بهيا نتيجية الحصيار الظيالم المفيروض عليى محافظيات غيزة 

واصيل باإلضيافة إليى التيدمير المت ،وما نتج عنه من تفشي البطالة وقلة فرص العميل

ة تليك تطليب قيدراً مين المرونية النفسيية لمواجهيوهيذا ي ،لمقدرات المجتمع وممتلكاتيه

 الضغوطات والتحديات ومواصلة التقدم والنجاح في الحياة العلمية والعملية.

 إشكالية الدراسة:

ً مريراً بسبب الحصار اإلسرائيلي الخانق المفروض  ليه عيعيش قطاع غزة واقعا

ر كثيجة إغالق المنذ خمسة عشر عاماً، والذي أدى لتدهور الوضع االقتصادي نتي

 تشارمن المصانع والمنشآت اإلقتصادية، وفقدان الكثير من العمال لعملهم وان

ير تقر البطالة والفقر بشكل كبير، حيث أثر ذلك على جميع مناحي الحياة. وبحسب

% من 80( فإن 2019صادر عن وكالة غوث وتشغيل الالج ين الفلسطينيين )

نك الب لمساعدات اإلنسانية، كما أظهر تقريرالعائالت في قطاع غزة تعتمد على ا

. % من عدد السكان في قطاع غزة70( أن نسبة البطالة تجاوزت 2018الدولي )

اط أنم وبالتالي فإن ظروف الحياة الصعبة التي يعيشها سكان قطاع غزة أثرت على

ب لطالاحياتهم وقدرتهم على توفير متطلبات الحياة الكريمة، كما أن الكثير من 

 ركوا مقاعد الدراسة لعدم قدرتهم على دفع الرسوم الدراسية للجامعات.ت

وتتضح مشكلة الدراسة من خالل الواقع المرير الذي تمر به ف ة الطالب 

الجامعيين، ومن خالل الضغوط التي تتعرض لها هذه الف ة في حياتهم اليومية، وفي 



 ليغزا د.عادل شقورة، شعبان عمر أ.يحي  فلسطين-بغزة األزهر جامعة طلبة لدى المرونة مستوى

 

234 

 رلينب-لمانياأ يالعرب مقراطييالد المركز            سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

كثير من المشكالت وسببت ال ظل جائحة كورونا التي أضرت بكل مناحي الحياة

والمعيقات لكافة شرائح المجتمع وخاصة الطلبة، مما جعلنا نلتفت إلى مشكلة هذا 

 والتي صياغتها بالسؤال الرئيس التالي:  ،البحث

 ما مستوى المرونة النفسية لدى طلبة جامعة األزهر بغزة؟

 ويتفرع عنه التساؤالت التالية:

امعة جفي مستوى المرونة النفسية لدى طلبة  إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة -

 األزهر بغزة تبعاً لمتغير الجنس؟

امعة جفي مستوى المرونة النفسية لدى طلبة  إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة -

 الدخل الشهري لألسرة؟ األزهر بغزة تبعاً لمتغير

 امعةج في مستوى المرونة النفسية لدى طلبة إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة -

 األزهر بغزة تبعاً لمتغير نوع الكلية؟

 فرضيات الدراسة:

بية ال توجيد فيروق ذات داللية إحصيائية فيي المرونية النفسيية ليدى طلالفرض األول: 

 (.إناث –جامعة األزهر بغزة تعزى لمتغير الجنس)ذكور 

لبية ال توجيد فيروق ذات داللية إحصيائية فيي المرونية النفسيية ليدى طالفرض الثاني: 

 جامعة األزهر بغزة تعزى لمتغير الدخل الشهري لألسرة.

لبية ال توجد فيروق ذات داللية إحصيائية فيي المرونية النفسيية ليدى طالفرض الثالث: 

 .جامعة األزهر بغزة تعزى لمتغير نوع الكلية

 تهدف الدراسة الحالية إلى ما يلي: أهداف الدراسة:

 جامعة األزهر بغزة. التعرف على مستوى المرونة النفسية لدى طلبة-

الكشف عن الفروق في مستويات المرونة النفسية لدى طلبة جامعة األزهر -

 نوع الكلية(. ،الدخل الشهري لألسرة ،بغزةتعزى لمتغيرات )الجنس

 تظهر أهمية الدراسة الحالية في جانبين مهمين هما: أهمية الدراسة:

تتطرق إلى موضوع لم يلق  أنهاتكمن أهمية الدراسة في : أوالً: األهمية النظرية

الكثير من اإلهتمام من قبل الباحثين في المجتمع المحلي حيث إن الدراسات التي 

 الباحثان فإن لذاأجريت حول مفهوم المرونة النفسية قليلة في محافظات غزة، 

 يسهم ربما السيكولوجي الذي التراث إلى إضافة بمثابة الدراسة هذه تكون أن يأمالن
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المكتبات الفلسطينية والعربية والدراسات التربوية التي من شأنها أن تفيد  اءفي إثر

 طلبة الدراسات العليا وجميع المهتمين بمجال البحث اإلنساني.

تطبيق وعداد بناًء على نتائج الدراسة المتوقعة يمكن إ: ثانياً: األهمية التطبيقية

لتي المواجهة الضغوط النفسية برامج إرشادية تهدف إلى إحداث التكيف الالزم 

ية يعيشها طلبة الجامعات في محافظات غزة، وذلك من أجل رفع المرونة النفس

شؤون  مادةلديهم وزيادة إقبالهم على الحياة بروح متفائلة، كما يمكن أن تستعين ع

 لقاةالطالب بنتائج هذه الدراسة في وضع خطط عملية تؤدي إلى خفض الضغوط الم

اً أيض رفع مستوى المرونة النفسية لديهم، كما يمكن لمجلس الطلبةعلى الطلبة و

 رفع االستفادة من نتائج الدراسة في وضع برامج تثقيفية وترفيهية تساعد على

خرى ت األمستوى المرونة النفسية لدى طلبة الجامعة، كما يمكن أن تستفيد الجامعا

 ونة النفسية.من هذه النتائج لوضع برامج تعمل على رفع مستوى المر

 مصطلحات الدراسة:

ا بأنه تعرف الجمعية األمريكية لعلم النفس المرونة النفسية: المرونة النفسية

ط الضغو ، أو"عملية التوافق الجيد والمواجهة اإليجابية للشدائد، الصدمات، النكبات

 عقات ملعالالنفسية العادية التي يواجهها البشر، مثل المشكالت األسرية، مشكالت ا

اآلخرين، المشكالت الصحية الخطيرة، ضغوط العمل والمشكالت المالية" 

(APA، 2002). 

اعلية ة بفونعرف المرونة النفسية بأنها: قدرة الفرد على مواجهة المواقف المختلف

 أساسها الود ،وإقامة عالقات طيبة مع اآلخرين ،والرد عليها بشكل عقالني

 واالحترام المتبادل وتقبل اآلخرين.

تحق نعرف الطالب الجامعي بأنه: كل طالب )ذكر أو أنثى( مل: الطالب الجامعي

 .2020/  2019بإحدى الجامعات الفلسطينيةومنتظم في الدراسة للعام الدراسي 

 المنهجية المعتمدة في المقاربة

تناولنا أهم اإلجراءات التي قمنا بها لتحقيق أهداف  الطريقة وإجراءات الدراسة:

ولقد تمثلت في اختيار منهج ومجتمع وعينة الدراسة، وأداة الدراسة، الدراسة 

 والتأكد من صدق أداة الدراسة وثباتها واألساليب اإلحصائية التي تم استخدامها.
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ه قصد باستخدمنا في الدراسة الحالية المنهج الوصفي، وي: أوالً: منهج الدراسة

ها الدراسة وتحليل بياناتالمنهج الذي يحاول من خالله وصف الظاهرة موضوع 

ا وهذ واآلراء التي تطرح حولها والعمليات التي تتضمنها واآلثار التي تحدثها

 قياسالمنهج يتناول أحداث وظواهر قائمة وممارسات موجودة متاحة للدراسة وال

كما هي دون تدخلنا في مجرياتها ويستطيع التفاعل معها ووصفها 

 (. 63:2012وتحليلها)خلف،

ة غزر بتكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة جامعة األزه: مجتمع الدراسة ثانياً:

 إناث(. 8893ذكور و  11589) 20479والبالغ عددهم 

عة طالب وطالبة من جام 200تكونت عينة الدراسة من : ثالثاً: عينة الدراسة

قة من اإلناث(، وقد تم اختيار الطلبة بالطري 100من الذكور و 100األزهر )

 ئية.العشوا

ة: من لنفسيااستخدمنا في الدراسة الحالية استبانة المرونة : رابعاً: أداة الدراسة

 إعداد الباحثان.

ة لسابققمنا باالطالع على التراث التربوي والدراسات ا خطوات بناء االستبانة:

ي فمنها  حثانوالمقاييس التي تم استخدامها لقياس المرونة النفسية، حيث استفاد البا

ا على عرضهباالستبانة لتتناسب مع طبيعة عينة الدراسة الحالية، ومن ثم قام  إعداد

ثان مجموعة من المحكمين ألخذ آرائهم في فقرات االستبانة، وقد اعتمد الباح

 % من المحكمين.80الفقرات التي اتفق عليها 

الثة ثفقرة موزعة على  40تكونت استبانة المرونة النفسية من : وصف االستبانة

 بعاد هي:أ

 فقرة 16البعد االنفعالي: وهو مكون من  -

 فقرات 9البعد العقلي: وهو مكون من  -

 فقرة 15البعد االجتماعي: وهو مكون من  -

 وقد وزعت درجات اإلجابة على فقرات المقياس على النحو التالي:
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 = أبداً   للفقرات اإليجابية 1= أحياناً     2= دائماً     3

 = أبداً    للفقرات السالبة 3= أحياناً     2= دائماً     1

طالب وطالبة تم  60وقد تم إجراء دراسة استطالعية على عينة مكونة من 

ية لنفساختيارهم بطريقة عشوائية وذلك بهدف حساب صدق وثبات استبانة المرونة ا

 بالطرق التالية:

كيل لالدرجية الكليية قمنيا بحسياب معيامالت االرتبياط بيين : Validityأوالً: الصدق 

حالية،  بعد والدرجة الكلية لمقياس المرونية النفسيية ميع بييان مسيتوى الداللية فيي كيل

 (.1وذلك كما هو مبين في جدول )

 (: معامل االرتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكلية لمقياس المرونة النفسية1جدول رقم )

 معامل االرتباط البعـــد

 ** 0.799 االنفعالي

 ** 0.803 العقلي

 ** 0.863 االجتماعي

     0.01** = دالة عند مستوى داللة                 

و  0.799تراوحت درجة االرتباط بين أبعياد المقيياس والدرجية الكليية للمقيياس بيين 

 وهي قيم مرتفعة تدل على صالحية المقياس لالستخدام في هذه الدراسة. 0.863

 Reliabilityثانياً: الثبات 

ط بين قمنا بحساب معامل االرتبا: Split-half. الثبات بطريقة التجزئة النصفية 1

مجميييوع درجيييات الفقيييرات الفرديييية ومجميييوع درجيييات الفقيييرات الزوجيييية لمقيييياس 

نييد ( وهييو دال إحصييائياً ع0.538المرونيية النفسييية حيييث بلييغ معامييل االرتبيياط )ر = 

لتعيديل  Spearman-Brownبيراون  –، ثم استخدم معادلة سبيرمان 0.01مستوى 

وقيييد تبيييين أن معاميييل ارتبييياط  Equal Length Correlationطيييول االختبيييار 

(، وكانييت معييامالت االرتبيياط للفقييرات 0.700بييراون لالختبييار )ر =  –سييبيرمان 

 (.0.764( ومعامالت االرتباط للفقرات الزوجية )ر = 0.677الفردية )ر = 

قمنييا بحسيياب : Cronbache alphaكرونبااا   –. الثبااات بطريقااة معاماا  ألفااا 2

 .0.818كرونباخ وبلغت قيمة معامل ألفا  –ثبات المقياس باستخدام معامأللفا 
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 خدمناللحصول على نتائج الدراسة است: خامساً: األساليب اإلحصائية المستخدمة

 المعالجات اإلحصائية التالية:

 طات، االنحراف المعياري والوزن النسبي.التكرارات، المتوس-

للكشف عن داللة الفروق بين  Independent Sample T testاختبار )ت( -

 متوسطي درجات مجموعتين مستقلتين في المتغير التابع.

للكشف عن داللة الفروق  One Way ANOVAاختبار تحليل التباين األحادي -

 بين متوسطات درجات أكثر من مجموعتين مستقلتين في المتغير التابع.

طوات من أجل تحقيق أهداف الدراسة، قمنا بالخ: سادساً: خطوات إجراء الدراسة

 التالية:   

اة د أدجمع وإعداد الدراسات السابقة لالستفادة منها في فروض الدراسة وإلعدا-

لمية العاقمنا بالرجوع إلى بعض الدراسات واألبحاث المحلية والعربية و ،الدراسة

 ذات العالقة بمتغير الدراسة.

صائص الخ وتم التأكد من ،إعداد أداة الدراسة بما يتالءم مع البي ة الفلسطينية-

ً وطال 60السيكومترية لهذه األداة على عينة استطالعية تكونت من  بة من طالبا

 غزة.جامعة األزهر ب

ة ومن ثم طالب وطالب 200تطبيق أداة البحث على العينة الفعلية والتي تكونت من -

، (SPSS)إجراء المعالجات اإلحصائية المناسبة باستخدام برنامج اإلحصاء 

من و ،ةوعرض النتائج وتفسيراتها ومناقشتها ومحاولة ربطها بنتائج دراسات سابق

 ثم صياغة التوصيات الالزمة.

البة طالب وط200تكونت عينة الدراسة من  راسة وتفسيرها ومناقشتها:نتائج الد

 من طلبة جامعة األزهر بغزة كما هو موضح أدناه.

 (: خصائص عينة الدراسة2جدول رقم )

 النسبة الم وية التكرار المتغير

 الجنس 
 50.0 100 ذكور

 50.0 100 إناث

 نوع الكلية
 50.0   100 علمية

 50.0 100 أدبية
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 الدخل الشهري لألسرة

 24.5 49 شيكل 1000أقل من 

 36.5 73 شيكل 2000 – 1000

 19.0 38 شيكل 3000 – 2001

 20.0 40 شيكل 3000أكثر من 

ي حسابلمعرفة مستوى المرونة النفسية قمنا بحساب النسبة الم وية، المتوسط ال

ا هو ك كموالوزن النسبي الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات اإلستبانة وذل

 مبين أدناه. 

  (: استجابات أفراد عينة الدراسة على البعد االنفعالي )الوجداني(3جدول رقم )

االنحراف  المتوسط ـــــــــــــــارةالعبــــــــــــ الرقم

 المعياري

الوزن 

 النسبي

 80.5 0.493 2.415 أتخذ قراراتي بنفسي 1

2  ً  76.0 0.522 2.280 لدي الجرأة لمواجهة الواقع مهما كان مؤلما

 87.2 0.508 2.615 عندما أحل مشكلة أجد متعة في التحرك لحل مشكلة أخرى 3

 82.2 0.633 2.465 أتركها تحت رحمة الصدفةأخطط ألمور حياتي وال  4

 72.7 0.700 2.180 أشعر بالخوف من مواجهة المشكالت  5

 88.7 0.495 2.660 مهما كانت العقبات فإنني أسعى لتحقيق أهدافي 6

 83.5 0.617 2.505 لدى حب استطالع ورغبة في معرفة ماال أعرفه 7

علي مشكالت  أعتقد أن الحياة المثيرة هي التي تنطوي 8

 أستطيع أن أواجهها

2.330 0.626 77.7 

 87.3 0.545 2.620 أرغب أن أصف نفسي بأنني ذو شخصية لطيفة وقوية 9

أخجل من اإلجابة على األس لة التي يوجهها المحاضر  10

 بالرغم من معرفتي لإلجابة الصحيحة 

2.485 0.601 82.8 

 86.8 0.510 2.605 اآلخرينأرتبك عندما يوجه لي المحاضر سؤال أمام  11
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جات ( الخاص بالبعد اإلنفعيالي )الوجيداني( أن أعليى اليدر3يتضح من الجدول رقم )

كانت في الفقرة التي نصت على "أتغلب على غضبي من اآلخرين بسيرعة معقولية" 

( ونفسيير هييذه %89.5نسييبي قييدره )( بييوزن 2.685حيييث بلييغ متوسييط الييدرجات )

 ب بقدرةالنتيجة بأن غالبية الطلبة يسيطرون على إنفعالتهم ويتحكمون بها عند الغض

ق ويليهييا الفقييرة التييي نصييت علييى "مهمييا كانييت العقبييات فييإنني أسييعى لتحقييي ،عالييية

( ونفسير %88.7( بيوزن نسيبي قيدره )2.660أهدافي" حيث بلغ متوسط الدرجات )

نهم أنه بالرغم من وجود الصعوبات الضيغوطات فيي الواقيع المعيا  فيإهذه النتيجة ب

لتيي افي حين كانت الدرجات متدنية فيي الفقيرة  ،يسعون لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم

نصيت علييى "أشييعر بييالخوف ميين مواجهيية المشييكالت" حيييث بلييغ متوسييط الييدرجات 

طلبييية ( ونفسييير هيييذه النتيجييية بيييأن بعيييض ال%72.7( بيييوزن نسيييبي قيييدره )2.180)

هيا ويلي ،يشعرون بعيدم القيدرة عليى مواجهية المشيكالت التيي تعييق حيياتهم الدراسيية

ا" الفقرة التي نصت على "أتردد في اإلستفسيار مين أسياتذتي عين مواضييع ال أفهمهي

( ونفسيير هييذه %71.5( بييوزن نسييبي قييدره )2.145حيييث بلييغ متوسييط الييدرجات )

اجهيية أسيياتذتهم لسييؤالهم عيين النتيجيية بييأن بعييض الطلبيية يشييعرون بييالتردد ميين مو

 موضوع ال يفهمه وذلك خوفاً من اإلحراج.

 (: استجابات أفراد عينة الدراسة على البعد العقلي4جدول رقم )

 79.0 0.604 2.370 أشعر بحرج من االتصال بأساتذتي  12

 71.5 0.645 2.145 أتردد في االستفسار من أساتذتي عن مواضيع ال أفهمها  13

 81.3 0.563 2.440 أشعر بالملل والضيق أثناء المحاضرات  14

 81.0 0.622 2.430 أشعر بقلق شديد عند الدخول لقاعة االمتحانات  15

 89.5 0.486 2.685 أتغلب على غضبي من اآلخرين بسرعة معقولة 16

 العبـــــــــــــــــــــــــــارة الرقم
 المتوسط

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 83.3 0.609 2.500 أتقبل االنتقاد بصدر رحب 1

 76.6 0.641 2.030 برأيي بالرغم من صواب الرأياألخرأتمسك  2

 84.3 0.656 2.530أعتبر رأيي هو رأي مبدئي إلىأن استمع لآلخرين ثم أقرر  3
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فقرة ( الخاص بالبعد العقلي أن أعلى الدرجات كانت في ال4يتضح من الجدول رقم )

 التي نصت على "أصغي للرأي المخالف لي ألستوعب حقائقيه التيي قيد تكيون غائبية

( ونفسيير %96.0( بييوزن نسييبي قييدره )2.880عنييي" حيييث بلييغ متوسييط الييدرجات )

ذليك مين هذه النتيجة بأن كثير من الطلبة يستمعون لآلراء التي تتناقض ميع آرائهيم و

ويليهيا الفقيرة التيي نصيت عليى "عيادة ميا  ،أجل تعديل أفكيارهم عين موضيوع معيين

( 2.685أفكر جيداً قبيل أن أقيدم عليى فعيل أي شييء" حييث بليغ متوسيط اليدرجات )

 ( ونفسيير هييذه النتيجيية بييأن الكثييير ميين الطلبيية يتحكمييون%89.5بييوزن نسييبي قييدره )

ة التيي في حيين كانيت اليدرجات متدنيية فيي الفقير ،بأفعالهم بوعي ودراية قبل تنفيذها

علييى "أتمسييك برأيييي بييالرغم ميين صييواب الييرأي األخيير" حيييث بلييغ متوسييط نصييت 

( ونفسر هذه النتيجية بيأن بعيض مين %76.6( بوزن نسبي قدره )2.030الدرجات )

ي قيرة التيويليهيا الف ،اآلخيرينالطلبة يتمسكون بآرائهم ومعتقداتهم وال يهتمون بيآراء 

وضييوع المطييروح نصييت علييى "أؤميين بييأن الخييالف فييي الييرأي ضييرورة إلثييراء الم

( ونفسير هيذه %75.3( بيوزن نسيبي )2.260للنقا " حيث بليغ متوسيط اليدرجات )

ي يقتنعييون بييأن اخييتالف اآلراء ووجهييات النظيير فيي النتيجيية بييأن القليييل ميين الطلبيية

 موضوع يثري النقا .

 

 

 الرأي النهائي

 82.3 0.609 2.470 اعترف بالخطأ إذا اقتنعتبوجهة النظر المخالفة  4

ة غائبأصغي للرأي المخالف ليألستوعب حقائقه التي قد تكون  5
 عني

2.880 0.340 96.0 

أؤمن بأن الخالف في الرأيضرورة إلثراء الموضوع  6
 المطروح للنقا 

2.260 0.635 75.3 

 89.5 0.516 2.685 عادة ما أفكر جيداً قبل أن أقدم على فعل أي شيء 7

أشارك أسرتي في مواجهة وحل المشاكل التي تواجهنا في  8
 األسرة 

2.670 0.568 89.0 

ع ت مأرفض القيام باألعمال التي يكلفني بها والدي إذا تعارض 9
 مبادئي 

2.530 0.600 84.3 
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 (: استجابات أفراد عينة الدراسة على البعد االجتماعي5جدول رقم )

( الخاص بالبعد اإلجتمياعي أن أعليى اليدرجات كانيت فيي 5يتضح من الجدول رقم )

الفقرة التي نصت على "أغتنم أي فرصة للتواصل ميع اآلخيرين" حييث بليغ متوسيط 

النتيجية بيأن كثيير مين  ( ونفسير هيذه%87.0( بوزن نسبي قيدره )2.610الدرجات )

ويليهيا الفقيرة التيي نصيت  ،الطلبة يتواصلون مع أقيرانهم فيي الجامعية بشيكل مسيتمر

 العبـــــــــــــــــــــــــــارة الرقم
 المتوسط

االنحراف 
 المعياري

 الوزن النسبي

 66.1 0.676 1.985 أشارك اآلخرين في مناسباتهم السعيدة والحزينة 1

 85.5 0.554 2.565 أسعى لمساعدة اآلخرين في محنهم 2

 62.5 0.749 1.875 أسعى لبناء عالقات اجتماعية مع اآلخرين 3

 87.0 0.556 2.610 أي فرصة للتواصل مع اآلخرينأغتنم  4

 66.5 0.719 1.995 لدي القدرة على تكوين صداقات جديدة بسهولة 5

 76.6 0.715 2.300 أشارك في األنشطة المجتمعية واألعمال التطوعية 6

 68.8 0.709 2.065 عالقاتي مع اآلخرين مبنية على االحترام والتقدير 7

النقاشات حول المواضيع األسرية مع أفراد أشارك في  8
 أسرتي

2.265 0.637 75.5 

 الأقدم المساعدة لزمالئي في حل المسائل الدراسية التي  9
 يقدرون على حلها 

2.080 0.697 69.3 

 55.5 0.542 1.665 أحترم أراء والدي بالرغم من تعارضها مع رأيي الشخصي 10

ء بالرغم من انشغالي باألعباأشارك في األعمال البيتية  11
 الدراسية

1.825 0.543 60.8 

م أقدم المساعدة ألخوتي في حل واجباتهم المدرسية بالرغ 12
 من انشغالي بدراستي

2.290 0.554 76.3 

 57.8 0.712 1.735 أنفذ تعليمات والدي بدقة 13

 53.0 0.703 1.590 أنفذ رغبات والدي بدون تذمر 14

 70.6 0.661 2.120 أشارك في األنشطة والفعاليات الطالبية داخل الجامعة  15
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( 2.565على "أسيعى لمسياعدة اآلخيرين فيي محينهم" حييث بليغ متوسيط اليدرجات )

( ونفسيير هييذه النتيجيية بييأن بعييض ميين الطلبيية يقييدمون %85.5بييوزن نسييبي قييدره )

فييي  ،مشييكالت ومعيقييات ال يسييتطيعون تخطيهيياالمسيياعدة لييزمالئهم عنييد تعرضييهم ل

حين كانت الدرجات متدنية في الفقرة التيي نصيت عليى "أحتيرم آراء واليدي بيالرغم 

( بييوزن 1.665ميين تعارضييها مييع رأيييي الشخصييي" حيييث بلييغ متوسييط الييدرجات )

( ونفسيير هييذه النتيجيية بييأن بعييض الطلبيية يحترمييون ويصييغون %55.5نسييبي قييدره )

ويليها الفقرة التيي نصيت عليى  ،لو تعارضت مع رأيهم وأفكارهمآلراء والديهم حتى 

( بيوزن نسيبي 1.590"أنفذ رغبات والدي بدون تذمر" حيث بلغ متوسط اليدرجات )

يسيتمع لرغبيات وطلبيات والدييه  %( ونفسر هذه النتيجة بأن القليل من الطلبية53.0)

 وينفذها بدقة دون سخط واستياء.

قياس مبي للدرجات والوزن النسبي لكل بعد من أبعاد قمنا بحساب المتوسط الحسا ثم

 (.6م )المرونة النفسية والدرجة الكلية للمقياس، وذلك كما هو مبين في الجدول رق

 (: متوسط الدرجات والوزن النسبي لمعدل انتشار المرونة النفسية6جدول رقم )

 األبعاد
 عدد الفقرات

الدرجة الكلية 
 للبعد

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

 الوزن النسبي

 74.4 0.213 2.232 48 16 البعد االنفعالي )الوجداني(

 79.5 0.249 2.386 27 9 البعد العقلي

 79.0 0.216 2.370 45 15 البعد االجتماعي

 77.6 0.165 2.329 120 40 الدرجة الكلية

 ،%79.5 ي( أن البعد العقلي كان األعلى انتشاراً بوزن نسب6يتبين من جدول رقم )

اني( األقل وكان البعد اإلنفعالي )الوجد ،%79.0ويليه البعد اإلجتماعي بوزن نسبي 

 %.77.6وبشكل عام بلغ مستوى المرونة النفسية  ،%74.4انتشاراً بوزن نسبي 

تشير هذه النتائج إلى أن مستوى المرونة ليدى طلبية جامعية األزهير بغيزة كيان فيوق 

يجية إليى أن اسيتمرار وتكيرار الظيروف الضياغطة المتوسط، ويمكن إرجاع هذه النت

التي يعيشها الشعب الفلسطيني بجميع شرائحه ومن ضمنهم طلبة الجامعات أدى إلى 

زيييادة القييدرة علييى التكيييف مييع تلييك الظييروف وبالتييالي زيييادة المرونيية النفسييية التييي 

ميا أن ك ،تمكنهم من اإلستمرار والنجاح فيي الحيياة واجتيياز الصيعاب التيي تيواجههم
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 ،الطلبيية يتمييييزون بقييدرتهم عليييى التفكيييير العلمييي والتفاعيييل مييع األنشيييطة الطالبيييية

وقييدرتهم علييى اسييتخدام البييدائل والقييدرة علييى تغيييير الوجهيية الذهنييية والقييدرة علييى 

وبالتالي ييؤدي إليى زييادة مسيتوى المرونية النفسيية ليديهم.  ،التفكير بأشكاله وطرائقه

( التيي بينيت أن مسيتوى 2010 ،نتيائج دراسية )فحجيانوتتفق نتائج هذه الدراسة ميع 

(، %75.0مرونة األنا لدى أفراد عينة الدراسة كان فوق المتوسط بوزن نسبي بلغ )

( التيي بينيت وجيود مسيتوى مرتفيع مين مرونية األنيا ليدى 2007 ،ودراسة )الخطيب

درجية ( تمتيع الشيباب الفلسيطيني ب2006 ،أفراد العينة،وبينت نتائج دراسة )الخطيب

 عالية في مرونة األنا.

ال توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية فااي المرونااة الختبااار صااحة الفاار  األول  

ا ، قمنيإناا("  -النفسية لدى طلبة جامعة األزهر بغازة تعازى لمتغيار الجنسوذكاور

بيييإجراء اختبيييار )ت( لمعرفييية الفيييروق بيييين متوسيييط اليييدرجات لكيييل مييين الطيييالب 

 (.7مبين في الجدول رقم )والطالبات، وذلك كما هو 

 (: الفروق في المرونة النفسية بين الطالب والطالبات7جدول رقم )

 ن النوع أبعاد المرونة النفسية
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة )ت(
قيمة 
 الداللة

 البعد االنفعالي
 0.208 2.286 100 طالب

3.740 
0.000 
* 

 0.205 2.177 100 طالبات

 العقلي البعد
 0.233 2.437 100 طالب

2.982 
0.003 
* 

 0.255 2.334 100 طالبات

 البعد االجتماعي
 0.215 2.394 100 طالب

1.526 
0.129 
// 

 0.216 2.347 100 طالبات

 الدرجة الكلية
 0.158 2.372 100 طالب

3.824 
0.000 
* 

 0.160 2.286 100 طالبات

ً                              0.05* = دالة عند مستوى   // = غير دالة إحصائيا

 0.05 ≥( إلى وجيود فيروق ذات داللية إحصيائية عنيد مسيتوى 7تشير نتائج جدول )

بين متوسط درجات الطالب ومتوسط درجات الطالبات فيي كيل مين البعيد االنفعيالي 
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ة ( وقيميية الدالليي2.982، البعييد العقلييي )ت = 0.000( وقيميية الدالليية 3.740)ت = 

( وقيمييية الداللييية 3.824، والدرجييية الكليييية لمقيييياس المرونييية النفسيييية )ت =0.003

وجميعها قيم دالة إحصائياً لصالح الطلبة اليذكور، فيي حيين ليم تكين الفيروق  0.000

 .0.129( وقيمة الداللة 1.526دالة إحصائياً في البعد االجتماعي )ت= 

ذي ر الركيب الفسيولوجي للذكووذلك يعود إلى الت ،ونرى أن هذه النتيجة منطقية

ما ث، كيمكنهم من تحمل األعباء الجسدية والضغوط النفسية بدرجة أكبر من اإلنا

 لمجتمعها اأن العادات والتقاليد والثقافة السائدة والقيود االجتماعية التي يفرض

، جتمعوالذي يحيط اإلناث بحماية زائدة وال يسمح لهن بالحرية المطلقة في الم

مع الذي نعيش فيه مجتمع شرقي ذكوري حيث يتحمل الذكور األعباء والمجت

ع يف مويواجهون صعوبات الحياة بدرجة أكبر وبالتالي تزيد من قدرتهم على التك

لتي ا( 2018 ،وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة )ربابعة ،تلك الظروف الصعبة

غير فسية تعزى لمتبينت وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى المرونة الن

( 2005 ،وبينت دراسة )كرمان ،الجنس فيما يتعلق ببعد التفاؤل ولصالح الذكور

 ا بينتالمرونة لصالح الذكور، كم –وجود فروق دالة إحصائياً في أسلوب التصلب 

نا ( وجود فروق ذات داللة إحصائية في مرونة األ2006،نتائج دراسة )الخطيب

( ودراسة 2017 ،ت مع نتائج دراسة )العلويلصالح الذكور، في حين اختلف

نت (التي بي2012 ،( ودراسة )الزهيري2013 ،( ودراسة )الشماط2017 ،)الشبول

ي أ ،نسعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في المرونة النفسية تعزى لمتغير الج

 أن طبيعة المرونة النفسية لدى الجنسين متشابهة.

توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية فااي المرونااة ال الختبااار صااحة الفاار  الثاااني  

"، النفسية لدى طلبة جامعاة األزهار بغازة تعازى لمساتوى الادخ  الشاهر  ل سارة

لمعرفية الفيروق One way ANOVAقمنا بإجراء اختبيار تحلييل التبياين األحيادي 

 1000أقييل ميين بييين متوسييط الييدرجات بالنسييبة لمسييتويات الييدخل الشييهري لألسييرة )

، وذليك كميا هيو شييكل( 3000، أكثر من 3000 – 2001، 2000 – 1000شيكل، 

 (.8مبين في الجدول رقم )
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 (: الفروق في المرونة النفسية التي تعزى للدخل الشهري لألسرة8جدول رقم )

أبعاد المرونة 
 النفسية

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة الداللة Fقيمة 

 االنفعاليالبعد 

 0.067 3 0.200 بين المجموعات

 0.045 196 8.865 داخل المجموعات 0.223 1.475

  199 9.065 المجموع

 البعد العقلي

 0.075 3 0.224 بين المجموعات

 0.062 196 12.194 داخل المجموعات 0.310 1.202

  199 12.418 المجموع

 البعد االجتماعي

 0.021 3 0.064 بين المجموعات

 0.047 196 9.302 داخل المجموعات 0.720 0.447

  199 9.366 المجموع

 الدرجة الكلية

 0.021 3 0.064 بين المجموعات

 0.027 196 5.369 داخل المجموعات 0.505 0.783

  199 5.434 المجموع

 ≥( إليى عيدم وجيود فيروق ذات داللية إحصيائية عنيد مسيتوى 8تشير نتيائج جيدول )

بين متوسط درجات الطلبة التيي تعيزى لليدخل الشيهري ألسيرة الطاليب وذليك  0.05

ي )ف ، البعيد العقلي0.223( وقيمية الداللية 1.475في كل من البعد االنفعيالي )ف = 

ة ( وقيميية الدالليي0.447)ف=  ، البعييد االجتميياعي0.310( وقيميية الدالليية 1.202= 

 ( وقيمييية الداللييية0.783، والدرجييية الكليييية لمقيييياس المرونييية النفسيييية )ف =0.720

 وجميعها قيم غير دالة إحصائياً. 0.505

هييذه النتيجيية إلييى طبيعيية الظييروف اإلقتصييادية الصييعبة فييي السيينوات األخيييرة  نعييزو

ي مسيتويات اليدخل نتيجة الحصار المفروض على قطاع غزة وميا نيتج عنيه مين تيدن

الشهري، ولكين فيي المقابيل فقيد تعاطيت الجامعية ميع هيذه الظيروف الصيعبة وتبنيت 

أنظميية تسيياعد الطلبيية علييى اإلسييتمرار فييي الدراسيية مثييل صييندوق إقييراض الطالييب 

لتغطية رسوم الدراسة، واإلعفاءات من الرسوم الدراسية بنسب متفاوتية تعتميد عليى 
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الطاليب، باإلضيافة إليى بعيض المينح الدراسيية. كيل دراسة الحالة االقتصادية ألسرة 

هذه اإلجراءات مكنت الطلبة من التكيف مع الوضع السائد واالستمرار فيي الدراسية 

بغييض النظيير عيين الييدخل الشييهري لألسييرة، وبالتييالي اكتسيياب المرونيية النفسييية التييي 

سيية تسيياعدهم علييى مواصييلة مشييوارهم التعليمييي. وتتفييق هييذه النتيجيية مييع نتيجيية درا

( التييي بينيييت عييدم وجيييود فييروق فيييي مرونيية األنيييا تعييزى لليييدخل 2010 ،)فحجييان

 الشهري.

ال توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية فااي المرونااة الختبااار صااحة الفاار  الثالاا   

 -النفسااية لاادى طلبااة الجامعااات بمحافظااات غاازة تعاازى لمتغياار نااو  الكليةوعلميااة

ن الفييروق بيين متوسييط اليدرجات لكييل ميي"، قمنييا بيإجراء اختبييار )ت( لمعرفية أدبياة"

ل رقيم طلبة الكلييات العلميية وطلبية الكلييات األدبيية، وذليك كميا هيو مبيين فيي الجيدو

(9.) 

 كلية أدبية( –(: الفروق في المرونة النفسية بين نوع الكلية )كلية علمية 9جدول رقم )

 ن نوع الكلية أبعاد المرونة النفسية
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة الداللة قيمة )ت(

 البعد االنفعالي
 0.197 2.225 100 علمية 

-0.475 0.635 
 0.228 2.239 100 أدبية

 البعد العقلي
 0.244 2.393 100 علمية 

0.408 0.684 
 0.256 2.378 100 أدبية

 البعد االجتماعي
 0.198 2.381 100 علمية 

0.694 0.488 
 0.234 2.360 100 أدبية

 الدرجة الكلية
 0.155 2.333 100 علمية 

0.305 0.761 
 0.175 2.326 100 أدبية

 ≥( إليى عيدم وجيود فيروق ذات داللية إحصيائية عنيد مسيتوى 9تشير نتيائج جيدول )

بين متوسيط درجيات الطلبية مين الكلييات العلميية والطلبية مين الكلييات األدبيية  0.05

، البعد العقلي 0.635( وقيمة الداللة 0.475-وذلك في كل من البعد االنفعالي )ت = 

( وقيميييية 0.694، البعييييد االجتميييياعي )ت= 0.684( وقيميييية الدالليييية 0.408)ت = 
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( وقيمييية 0.305لمرونييية النفسيييية )ت =، والدرجييية الكليييية لمقيييياس ا0.488الداللييية 

وجميعها قيم غير دالة إحصائياً.ونعزو عدم وجود فروق في المرونة  0.761الداللة 

النفسية إلى أن البي ة الجامعية والجو العام الذي يعيشه الطالب متقارب، كما أن طلبة 

ض بغي ،الجامعة يعانون نفس الظروف وتقع علييهم أعبياء دراسيية وواجبيات مختلفية

النظيير عييين نيييوع الكلييية أو التخصيييص اليييذي يدرسييه الطاليييب. ويتمييييز الطلبييية ذوو 

المرونييية النفسيييية العاليييية بييياإللتزام بحضيييور المحاضيييرات والمشييياركة الفاعلييية فيييي 

المناقشيييات، واإلجابييية عليييى األسييي لة التيييي يوجههيييا المحاضييير، وعيييدم التيييردد فيييي 

انييييات وعييييدم الخييييوف اإلستفسييييار عيييين المعلومييييات الغامضيييية واإلسييييتعداد لالمتح

( ودراسييية 2018 ،منهيييا.وتتفق نتيجييية الدراسييية الحاليييية ميييع نتيييائج دراسييية )ربابعييية

( التييي 2012 ،( ودراسيية )الزهيييري2016 ،( ودراسيية )العييزري2017 ،)الشييبول

 بينت عدم وجود فروق في المرونة النفسية تعزى لمتغير التخصص.

 لي:في ضوء نتائج الدراسة نوصى بالتا توصيات الدراسة:

ية عقد ندوات وور  عمل تهدف إلى توعية طلبة الجامعيات بأهميية المرونية النفسي-

 لحل مشكالتهم التي يواجهونها.

عيات ليدى طلبية الجام تصميم وتطبيق برامج إرشادية لرفع مستوى المرونة النفسيية-

 الفلسطينية.

ليى ليب عتوفير مختصين في اإلرشاد النفسي في الجامعات لمساعدة الطلبية فيي التغ-

 وطرق التكيف مع الصعوبات والضغوطات. ،أزماتهم النفسية

 :المراجعقائمة 

 (. عملييات تحميل الضيغوط فيي عالقتهيا بعيدد1994إبراهيم، لطفي عبيد الباسيط ).1

مييين المتغييييرات النفسيييية ليييدى المعلميييين، مجلييية مركيييز البحيييوث التربويييية، العيييدد 

 .127 – 95الخمسون، السنة الثالثة، ص ص 

وقايية، (. المرونية النفسيية ماهيتهيا ومحدداتيه وقيمتهيا ال2013حالوة، محميد )أبو .2

 (.29إصدار شبكة العلوم النفسية العربية، العدد )

 (. الصحة النفسية، الطبعة الثالثة، غزة، فلسطين.2011جودة، آمال ).3

(. الذكاء الثقافي وعالقتيه بالعواميل الخميس الكبيرى 2010خرنوب، فتون محمد ).4

الشخصييية دراسيية ميدانييية لييدى طلبيية المعهييد العييالي للغييات فييي جامعيية دمشييق،  فييي
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Level of resilience among students of Al Azhar university of 

Gaza, Palestine 

Abstract:The purpose of this study was to identify the level of 

psychological resilience among the students of Al Azhar 

University of Gaza, and to assess the differences in level of 

resilience related to gender, family income, and type of college. 

The sample of the study consisted of 200 students, half of them 

males and the other half was female students, selected 

randomly. The study utilized descriptive design, and for data 

collection the researchers developed self-administered 

resilience questionnaire. The researcher performed a pilot study 

to examine validity and reliability of the questionnaire, and 

Cronbache alpha was 0.818. The results showed that the level 

of resilience was above moderate (77.6%). Also, the results 

showed that there were statistically significant differences in all 

the domains of resilience in favor of male students, but there 

was no significant difference in the social domain. In addition, 

the results showed that there were statistically no significant 

differences in resilience related to type of college and family 

income. The study recommended the need to increase attention 

towards the university students and provide methods to 

improve their adjustment to face the pressing conditions in 

Gaza Strip. Also, the need to prepare educational programs to 

elevate the students' level of resilience and increase their 

abilities to solve the problems and obstacles that they face 

during their study.   

Key words:Psychological resilience, university students, Al 

Azhar university. 
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بعض وفاعلية مقرر إلكتروني قائم علي التعلم المقلوب في تنمية التحصيل 

 عادات العقل

 لدي طالبات جامعة سطام بن عبد العزيز

 فاطمة كمال أحمد علي النجار

امعة ج –كلية العلوم  والدراسات االنسانية  –مساعد مناهج وطرق تدريس  أستاذ

 المملكة العربية السعودية –العزيز  سطام بن عبد

  –جامعة قناة السويس  –كلية التربية  –مدرس مناهج وطرق تدريس 

 .جمهورية مصر العربية

 

علم علي التهدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلية مقرر إلكتروني قائم : ملخص

 عبد المقلوب في تنمية التحصيل وبعض عادات العقل لدي طالبات جامعة سطام بن

ين العزيز، واستخدمت الدراسة المنهج شبه التجريبي واستخدمت الباحثة أدات

البة ط( 30)اختبار تحصيلي، ومقياس عادات العقل(،  وتكونت عينة الدراسة من )

ن عبد بطام سلعلوم والدراسات اإلنسانية بجامعة من طالبات األقسام العلمية بكلية ا

م علي لقائاالعزيز بمحافظة األفالج، وقد بينت النتائج فاعلية المقرر اإللكتروني 

ة التعلم المقلوب في تنمية التحصيل، وبعض عادات العقل لدي طالبات مجموع

مة يوهي ق (10.770)بلغت قيمة "ت" في اختبار التحصيل الدراسي  الدراسة،حيث

ادات بلغت قيمة "ت" علي مقياس ع(، وα=0.01دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )

، (α=0.01وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة ) (13.094) العقل الكلي

 ضوء النتائج تم تقديم جملة من التوصيات.وفي 

 ،اسيلدرالتحصيل ا ،التعلم المقلوب ،مقرر إلكتروني ،: الفاعليةكلمات مفتاحيةال

 عادات العقل. 
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 المقدمة

لكل عصر من العصور سمات وخصائص تميزه عن غيره من العصور وأن 

العصر الحالي مفعم بالتطورات المتسارعة والمتالحقة في شتي المجاالت، وعلي 

-COVIDوجه الخصوص المجال التعليمي، حيث أدت أزمة فيروس كورونا )

س والجامعات حول العالم، ولجأت كثير من ( إلى إغالق آالف المدار19

المؤسسات التعليمية في دول العالم والدول العربية علي وجه الخصوص إلى خيار 

التعليم عن بعد، لضرورة استمرار المناهج الدراسية المقررة وسد أي فجوة تعليمية 

دريس قد تنتج عن تفاقم األزمة، وأهمية إيجاد آلية دائمة لتأهيل أعضاء هيئة الت

على نظم التعليم عن بعد التي تطبق في التدريس أو  والعمل على تدريبهموالمعلمين 

في التقويم، وكيفية توافق منهجيات التقويم واالمتحانات عن بُعد وآلياتها التكنولوجية 

 مع طبيعة مناهج التعليم المختلفة.

ي رونااللكت وقد قامت العديد من المؤسسات التعليمية على إنشاء مراكز للتعلم

الب( ط - وتقنياته بحيث يمكن عن طريقها مساعدة أطراف العملية التعليمية)معلمين

ألداء ين اعلى تحمل مسؤولياتهم نحو تنميتهم الذاتية والمهنية مما يساعد على تحس

ة مثل حديثوذلك لما لهذه المراكز من قدرة على الربط بين المصادر التكنولوجية ال

 لعمليةدم ات االلكترونية وبين أدوات التعلم التقليدية، بما يخاالنترنت والمقررا

 التعليمية.

نه كو Black Boardوقد قامت جامعة سطام بن عبد العزيز بتفعيل نظام التعلم 

ل لمتكاملم اأحد أنظمة التعلم المعتمده في الجامعة، وحيث أنه يحتوى على بيئة للتع

ملية عما يحتاجه من أدوات مساعدة في وأدوات مختلفة تهيئ لعضو هئية التدريس 

المدونات   -المنتديات  -االختبارات –الواجبات  - التعليم مثل )الفصول األفتراضية

 وغيرها(.

ي والتعليم اإللكتروني ال يحدث في الجامعات بشكل عشوائي ولكنه عمل مؤسس

 جعة،تحت معايير جودة دولية، ويحتوى على المدخالت والمخرجات والتغذية الرا

معات ر جاكما تخضع مقررات التعليم اإللكتروني إلي معايير محددة، وقد اتبعت أكث

م المملكة ومنها جامعة سطام بن عبد العزيز معايير كوالتي ماترز في تصمي

 ( .2015وتدريس المقررات اإللكترونية )كوالتي ماترز، 
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لم بيئات التعوأكدت كثير من الدراسات التربوية أن المقررات اإللكترونية و

هان ي أذاإللكتروني لها دوراً فائق في إيصال المعلومات وبنائها وبقاء أثرها ف

أكدت علي  hardidi & sung (2010 (الطالب، مثل دراسة هارديدي وسينج

 وجه،نجاح استخدام التعلم والتفاعل من خالل اإلنترنت مقابل التفاعل وجها ل

 نفس ين من التفاعل إذا حدث التعلم فيوأثبتت عدم وجود فروق بين هذين النوع

 الظروف وتوفرت نفس شروط التعلم واستراتيجياته. 

ر ( إلى جدوى المقررات اإللكترونية في تطوي2014وتوصلت دراسة الزهراني )

ة، التحصيل المعرفي لدى طالب مرحلة الماجستير بكلية التريية جامعة الباح

 رات الجامعية.وأوصت بضرورة تطبيق ذلك على بقية المقر

ات ( الئحة بعدة معايير لضبط المقرر2015وكما وضعت دراسةإبراهيم وآخرون )

عدم  إلى االلكترونية التي تنشر على البوابة اإللكترونية لجامعة نجران، وتوصلت

توفر الكثير من تلك المعايير في المقررات التي خضعت للفحص، وأوصت 

 لجامعة بالمعايير الالزمة لتصميمبضرورة إلتزام أعضاء هيئة التدريس با

 المقررات، لكي تحقق األهداف المنشودة.

نمية ( فاعلية مقرر مهارات االتصال اإللكتروني في ت2018وبينت دراسة داود )

ات التحصيل واالتجاه اإليجابي نحو المقرر، وأوصت بضرورة تصميم جميع مقرر

ً لما للمقررات اإللكتروني حصيل الت ة من أثر إيجابي علىكلية الشريعة إلكترونيا

 واالتجاه نحوها.

 لتعلماتساعد المتعلم على  ودعت الحاجة إلي ضرورة البحث عن أنواع من التعليم

نشطة واأل بسرعته الذاتية، وتساعد المعلم على استثمار وقت الدراسة في المناقشات

 التعليمية التي تعزز فهم المتعلم. 

أحد أنماط التعلم المدمج، الذي هو تعلم المقلوب الأن آخرون إلى ويشير جونسون و

المعلم والمتعلم بوجود دور ل دون إغفاالتعلم ي ـفيجمع بين تفعيل التكنولوجيا 

التعلم الفعال، وإلحداث تغيرات جوهرية على التكنولوجيا وأدواتها كأدوات معينة 

على مقلوب تعمل السياق التعليمي والمؤسسات التعليمية، فإستراتيجية التعلم الفي 

المستوى المعرفي على تحقيق مخرجات تعلم إيجابية وإثراء العملية التعليمية، 

زيادة التحصيل، واكتساب المهارات، وحب المادة الدراسية والتفاعل في المتمثل 
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بين المتعلمين مع بعضهم أواإليجابي معها داخل الصف بين المعلم والمتعلمين، 

(Johnson, Becker, Estrada, & Freeman, 2014.) 

على  اضرةوفي التعلم المقلوب يقوم المعلم بتقديم وإعطاء المحاضرة قبل وقت المح

شكل مقاطع فيديو، ويقضي المعلم وقت المحاضرة في التفاعل مع الطالب 

 (.Mok,2014: 7وإشراكهم في أنشطة التعليم والتعلم )

عبر لجماعي إلي المكان فردي، إلستراتيجية تقوم بنقل التعليم من المكان ااوهذه 

الصف إلي بيئة تعلم غرفة مشاهدة الفيديوهات بالمنزل فردياً، ثم بعد ذلك يتم تحويل 

 ,Calvinالمعلم موجه ومرشد للطلبة لتطبيق ما قاموا بتعلمه ) دور يكون ونشطة، 

2014.) 

ات وتعمل الجامعات علي إعداد الطالب لكي يكونوا قادريين علي مواجهة التحدي

التي تفرضها المتغيرات المعاصرة، وما تتطلبة مهارات القرن الحادي والعشرين 

من تنشئة الطالب علي سلوكيات فكرية تجعلهم قادرين علي مواجهة التحديات 

المعرفية والتكنولوجية، وحل المشكالت التي تواجههم، وتبرز أهمية عادات العقل 

والتدريب عليها حتى تتحول إلى عادة في كونها سلوكيات، يقوم الطالب بتكرارها 

مستدامة لديه؛ وهذا ما أكده وينبرج بأن األهمية التربوية لتدريس عادات العقل 

للطلبة تكمن في تعلمها واستخدامها العملي، بما يسهم في جعلها بمثابة عادات عقلية 

مرور مستدامة، وقابلة لالستخدام عدة مرات مستقبالً ونتيجة لذلك؛ فإنها تتحول ب

ً تكرارياً، وأسلوب حياة مستدام للطالب   ,Wineburg)الوقت لتصبح سلوكا

2003). 

 رهم،وتسهم عادات العقل في تمكين الطلبة من اإلدارة الجيدة والفعالة ألفكا

عقل ة الوتنظيمها بشكل جيد والنظر إلى العالقات بصورة غير مألوفة، وتنظيم بني

 (.2005طامي وعمور، للتمكن من حل المشكالت المختلفة )ق

وتركز عادات العقل على أن الوصول بالطالب إلى مستويات أعلى من التفكير 

واألداء، يتطلب أن تتاح لهم فرص المشاركة والتفاعل والتحدي إلكتساب مجموعة 

من المهارات والسلوكيات األكثر ثراء من تلك التي تقيسها االختبارات التقليدية، 

للطلبة التفكير بشكل مختلف، هذا باإلضافة إلى التنقل بين حيث تتيح عادات العقل 

المواقف المعقدة ومواجهتها داخل البيئة التعليمية وخارجها بكل كفاءة واقتدار من 
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 ,Kallick& Zmudaخالل استدعاء العادة العقلية المناسبة لها بشكل تلقائي )

2017) . 

واجهة ( أن تنمية العادات العقلية تساعد المتعلمين علي م2002ويرى الحارثي )

وأن  مواقف الحياة، بحيث تمكنهم أن يعيشوا منتجين في عالم غني بالمعلومات،

لي إظري تنمية العادات العقلية لدى المتعلمين يعني نقل الذكاء من المستوى الن

لحياة لى اعادات العقل مرادفاً للتدريب المستوى العملي، وبذلك يصبح معنى تنمية ع

 العملية. 

تطلب ( أن عادات العقل هي السلوكيات الذكية التي ت2003ويرى كوستا وكاليك )

 فعالأانضباطاً للعقل تجرى ممارسته بحيث يصبح طريقة اعتيادية من العمل نحو 

ها علمت أكثر انتباها وذكاًء، وتستخدم عادات العقل كمرشد لجميع أعمالنا، وان

 يقتضى تحوالً نحو إدراك أوسع لنواتج التعلم.

صورة أن عادات العقل يجب أن يمارسها المتعلم ب Beyer (2003)كما يؤكد باير 

 تلك متكررة لكي تكون جزءاً من طبيعته، وأن الطريقة المثلى الكتساب وتنمية

 ق فيالعادات هي أن تقدم للمتعلمين وأن يمارسوها في مهمات بسيطة ثم تطب

 مواقف أكثر تعقيداً.

على ضرورة تدريب المعلمين على  Vollrath( 2016وعليه فقد أكد فولراث )

 عقل،األنشطة والمعلومات واألفكار والمواقف التي يمكن أن تشتق من عادات ال

ى عادات العقل لد ليكونوا قادرين على بناء دروس وأنشطة تساعد على تطوير

ً الطلبة، مع مالحظة أنه ليس  ي ومي فأن يتم إدماج عادات العقل بشكل ي إلزاميا

رس أو ير دالخطط الدراسية اليومية للمعلمين، وإنما يكتفى أن يقوم المعلمون بتطو

 نشاط مرة في اإلسبوع لتطوير عادات العقل.

كما تشتمل عادات العقل على عدد من المهارات والمواقف واالتجاهات، والميول 

ة، وتتضمن قيام المتعلم بتفضيل نمط من السلوكيات الفكرية والقيم والخبرات السابق

واستخدامه في وقت وموقف معين دون غيره من االنماط، هذا باالضافة إلى أن 

العادات العقلية تتطلب قيام المتعلم بتقييم مدى فاعلية السلوكيات المستخدمة لتعديلها 

 & Costa. A) 2009إذا احتاج األمر ذلك واالستفادة منها في المستقبل )

Kallick.B,. 
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لوم الع وفي ضوء ذلك اهتم البحث الحالي بإنتاج أحد المقررات الدراسية في كلية

ث ، حيوالدراسات اإلنسانية إلكترونيًا وهو مقرر استراتيجيات التدريس الخاصة

لى عإعداد الطالبات المعلمات وفق أساليب التعلم الحديثة هدف تربوي ينعكس 

 يسي، وجودة العملية التعليمية.أدائهن التدر

 مشكلة البحث:

دة ة لععلي الرغم من أهمية التعلم عن بعد، وتعزيز الفصول االفتراضية المركزي

تي مهارات تربوية من مهارات القرن الحادي والعشرين، كمهارات التعلم الذا

ن إل أإوالتمكن التكنولوجي والعمل بروح الفريق الواحد بين الطلبة ومعلميهم، 

لعمل غط االسلبيات التي تواجه التعليم اإللكتروني ومنصاته كثيرة جداً، ومنها ض

ل لدخوعلي تلك المنصات، األمر الذي يترتب عليه عدم قدرة بعض الطالبات علي ا

ي الذ للمنصة نظراً لضعف شبكة اإلنترنت أو الخروج المفاجئ من المنصة، األمر

دة ات عساعد الطالبات في التعرض للمعلوميتطلب التفكير في تطبيق إستراتيجية ت

 مرات، وعدم نسيانها بسرعة كبيرة، وتدريب الطالبات على استخدام بعض من

 ليهنالتطبيقات واالدوات الرقمية من خالل تغير بعض عادات العقل حتي تسهل ع

ي لترنت ااإلنتة شبكاستخدام على ل قباعملية التعليم والتعلم، واالستفادة من تزايد اإل

ل قباإجتماعي، وزاد الالحياة، حيث انتشرت شبكات التواصل افي أثرت بشكل كبير 

دل اتباآلخرين، ومع التواصل منها في دة الستفااستخدامها، واعلى المتعلمين 

ن عجابة بينهم، وللتصدي لهذه المشكلة فإن البحث الحالي يحاول اإلفيما الخبرات 

 التساؤل الرئيس التالي:

ي لدراسفي تنمية التحصيل ا إلكتروني قائم علي التعلم المقلوب ما فاعلية مقرر

م سطا وبعض عادات العقل لدي طالبات كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بجامعة

 بن عبد العزيز؟ 

 ويتفرع من هذا التساؤل الرئيس التساؤالت الفرعية التالية:

ات تيجيقلوب في استراما التصور المقترح لمقرر إلكتروني قائم علي التعلم الم-

 التدريس الخاصة لطالبات كلية العلوم والدراسات اإلنسانية؟

كلية العلوم ما فاعلية المقرر المقترح في تنمية التحصيل الدراسي لدي طالبات -

 ؟ والدراسات اإلنسانية
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م لعلواكلية ما فاعلية المقرر المقترح في تنمية بعض عادات العقل لدي طالبات -

 ؟ اإلنسانيةوالدراسات 

 يهدف البحث الحالي إلي:أهداف البحث: 

خاصة س التصميم مقرر إلكتروني قائم علي التعلم المقلوب في استراتيجيات التدري-

 لطالبات كلية العلوم والدراسات اإلنسانية.

يل التحص نميةتحديد مدى فاعلية المقرر اإللكتروني القائم علي التعلم المقلوب في ت-

 كلية العلوم والدراسات اإلنسانية.لدي طالبات 

بعض  نميةتحديد مدي فاعلية المقرر اإللكتروني القائم علي التعلم المقلوب في ت-

 عادات العقل لدي طالبات كلية العلوم والدراسات اإلنسانية.

 قد يسهم البحث الحالي فيما يلي: أهمية البحث:

الل خمن  الجامعة بشكل فعال االستفادة من مصادر التعلم اإللكتروني المتاحة في-

ت استخدام نظام البالك بورد إلكساب الطالبات مهارات التعامل مع المقررا

 اإللكترونية.

قررات الم مساعدة طالبات كلية العلوم والدراسات اإلنسانية، علي التعلم من خالل-

 اإللكترونية بما يسهم في تنمية عادات العقل لديهن.

ل ن خالملدي طالبات كلية العلوم والدراسات اإلنسانية تنمية التحصيل الدراسي -

 التعلم المقلوب.

ات إفادة أعضاء هيئة التدريس من خالل تقديم مقرر إلكتروني في إستراتيجي-

 .التدريس الخاصة يرتبط بمتغيرات الواقع التربوي المعاصر

 إستراتيجياتتزويد أعضاء هيئة التدريس بإختبار تحصيلي إلكتروني لمقرر -

 التدريس الخاصة المقرر علي طالبات كلية العلوم والدراسات اإلنسانية.

 تزويد الباحثيين بمقياس لعادات العقل. -

 : يقتصر البحث على اآلتي:حدود البحث
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: التحصيل الدراسي، وست عادات من عادات العقل وهي ) الحدود الموضوعية

رح التفكير التبادلي، والتسؤل وطالمثابرة، والتصور والتخيل واالبتكار، و

عة جام المشكالت، ومرونة التفكير، والتفكير والتواصل بدقة ووضوح( لدي طالبات

 سطام بن عبد العزيز. 

لعزيز اسطام بن عبد  جامعة العلوم والدراسات اإلنسانية : كليةالحدود المكانية

 بمحافظة األفالج بالمملكة العربية السعودية. 

لفصل افي  : تطبيق المقرر اإللكتروني القائم علي التعلم المقلوبيةالحدود الزمان

  أسبوع. 12لمدة  م  /20202021ه 1442 /1441الدراسي األول للعام الدراسي

 جامعة نيةالعلوم والدراسات اإلنسا : طالبات الشعب العلمية بكليةالحدود البشرية

 سطام بن عبد العزيز بمحافظة األفالج.

 : اعتمد البحث الحالي علي: منهج البحث

 المنهج الوصفي. -

وب المقل تعلمالمنهج شبه التجريبي: لقياس فاعلية المقرر اإللكتروني القائم علي ال-

 كمتغير مستقل في تنمية التحصيل وعادات العقل كمتغيرات تابعة.

 . : تصميم المجموعة الواحدة ذات القياس القبلي والبعديالتصميم التجريبي

 تقلة (. للمجموعات المرتبطة ) غير المس  t-test: اختبار )ت( وب اإلحصائياألسل

 أدوات القياس في البحث:

 إعداد الباحثة()اختبار تحصيلي.    

 إعداد الباحثة()مقياس عادات العقل. 

راسات طالبات األقسام العلمية بكلية العلوم والد ( طالبة من30) عينة البحث:

 بن عبد العزيز.اإلنسانية بجامعة سطام 

 :شتمل البحث علي المتغيرات التاليةإ: متغيرات البحث
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 .لوب: يتمثل في المقرر اإللكتروني القائم علي التعلم المقالمتغير المستقل

 :  التحصيل الدراسي وعادات العقل.المتغيرات التابعة

 تضمن البحث الحالي المصطلحات التالية: البحث: و مصطلحات

عرف بأنه مقرر يستخدم في تصميمه أنشطة ي: E-courseالمقرر اإللكتروني 

دة متعدومواد تعليمية تعتمد علي الكمبيوتر وهو محتوى غني بمكونات الوسائط ال

فيه والتفاعلية في صورة برمجيات معتمدة علي شبكة محلية أو شبكة اإلنترنت، 

انب جانب ومع زمالئه من جيتمكن الطالب من التفاعل والتواصل مع المعلم من 

 (.65: 2008آخر)عزمي، 

لتعليم وجيا اكنولويُعرف إجرائياً بأنه مقرر قائم علي التكامل بين المادة التعليمية وت

 اللهخاإللكتروني في تصميمه وإنشائه، وتطبيقه، وتقويمه، وتطلع الطالبات من 

علي المحاضرات خارج قاعات الدراسة، ويخصص وقت المحاضرات داخل 

يل لتحصاكليفات، وذلك بهدف تنمية القاعات اإلفتراضية لحل األسئلة ومناقشة الت

 الدراسي، وبعض عادات العقل لديهن. 

ول حهو تعلم يدمج بين التعلم المتمركز  :Flipped Learning التعلم المقلوب

يرة المتعلم والمتمركز حول المعلم ويتضمن أنشطة تعلم تفاعلية لمجموعات صغ

 ب.تكنولوجيا الحاسوداخل القاعات الدراسية، وتعلم فردي مباشر معتمد علي 

م يقو عرف بأنه استراتيجية تدريس تتمركز حول الطلبة بدالً من المعلمين، إذي

رامج ، وبالطلبة بمشاهدة فيديوهات تعليمية باستخدام التقنيات السمعية والبصرية

ل المحاكاة اإلفتراضية، وقصص تلفزيونيه مصوره واوراق عمل في منازلهم قب

تم يشطة المعلم وقت الحصة بتوفير بيئة تعلم تفاعلية ن وقت الحصة، بينما يستغل

 (.6 :2015فيها توجيه الطلبة، وتطبيق ما تعلموه ) الزين،

ً مع شاركوهي إستراتيجية من إستراتيجيات التعلم النشط التي يكون فيها المعلم م ا

 أنهااز بالطالب، بل قد يقتصر دور المعلم على أن يكون موجهاً ومرشداً فقط وتمت

 (.2015تجمع بين التعلم الفردي والتعلم الجماعي )متولي، 
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يثة، في م الحدتعليبأنه إستراتيجية تستخدم فيها تكنولوجيا ال وتُعرفه الباحثة إجرائياً:

هام إيصال محتوى مقرر استراتيجيات التدريس الخاصة للطالبة، من خالل قلب م

ى التعلم بين قاعة الدراسة والمنزل، حيث يتم فيها مشاهدة الطالبة لمحتو

ات، هارارسة المالمحاضرة، في المكان والوقت المناسبين لها، ويتم التفاعل، ومم

اخل دوحل أنشطة التعلم، وأداء المهمات، والمشاريع العلمية، وحل المشكالت، 

 قاعة التعلم اإلفتراضية.

 & Costa)يُعرفها كوستا، وكاليك  :Habits Of Mindsالعقل   عادات

Kallick, 2000, 2008:15-40)  

ار أفكوللمشكالت  بأنها عملية تطوير للعقل لجعله قادراً علي إنتاج حلول كثيرة

لية متنوعة، وتتضمن قيم وإتجاهات وميول، مما يجعل المتعلم يفضل تصرفات عق

ً بأنها مجموعة من التفضيالت ألنماط عقلية  ون ددون أخرى، كما عرفوها أيضا

  غيرها يستخدمها المتعلم في موقف ما، ويسعي للمحافظة عليها.

 ودوافع توممارسا ذهنية وأنشطة هاراتم بأنها مجموعة وتُعرفها الباحثة إجرائياً:

اج إلي استجابة الطالبة إلي أنماط معينة من المشكالت التي تحت تتكون من خالل

شكل بتفكير، ومن ثم تتحول هذه االستجابات إلي عادات عقلية نتيجة ممارستها 

الفصول  داخل في متكرر بسرعة تلقائية عند مواجهة موقف أو مشكلة جديدة

جيبة علي عنها بالدرجة الكلية التي تحصل عليها الطالبة المست ويعبر االفتراضية

 .البحث مقياس عادات العقل المعد ألغراض

وهو ما تكتسبه الطالبة من  :Academic achievementالتحصيل الدراسي 

ن استراتيجيات التدريس الخاصة، ويكومقرر معلومات وخبرات مرتبطة بمحتوى 

 لذي تمايلي التعبير عنه إجرائيا ًبالدرجة التي تحققها الطالبة في االختبار التحص

 ألغراض البحث الحالي. إعداده

لتجريبية هي مدى األثر الذي يمكن أن تحدثه المعالجة ا :Effectivenessالفاعلية 

 (.2003 ت التابعة )شحاته والنجار،باعتبارها متغيراً مستقالً في أحد المتغيرا

بأنها األثر الناتج الذي يمكن أن يحدثه المقرر اإللكتروني وتُعرفها الباحثة إجرائياً: 

القائم علي التعلم المقلوب علي التحصيل الدراسي، وبعض عادات العقل لدي 

 طالبات كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بجامعة سطام بن عبد العزيز.
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  البحث: أدبيات

 المحور األول: المقررات اإللكترونية

لى عتمد المقرر اإللكتروني هو وعاء معرفي يحتوي على وسائط تعليمية تفاعلية تع

حاستي السمع والبصر، ويتم تحميله على موقع ليصبح متاح ألكبر عدد من 

تعددة الم المتعلمين حيث يتيح للمعلم والمتعلم تخزين أعمالهم وتدعيمها بالوسائط

اه والوصول إليها في أي وقت وأي مكان، وكذلك باإلمكان تحديث وتغيير محتو

 (.4: 2013)أبو شاويش، 

التي ي )كووتشمل هذه المعايير ثمانية معايير ه معايير تصميم المقرر اإللكتروني:

 (:2015ماترز، 

 النظرة العامة ومقدمة المقرر.-

 أهداف التعلم.-

 التقويم والقياس.-

 المواد التدريسية والموارد.-

 أنشطة المقرر، وتفاعل المتعلم.-

 تقنيات المقرر.-

 دعم المقرر.-

 إمكانية الوصول.-

مقرر م الوحتى يتسنى تحقيق تلك المعايير في المقرر اإللكتروني كان ال بد أن يض

 (: 2020ما يلي )عمادة التعلم اإللكتروني جامعة سطام، 

ولة ج -رنظرة عامة عن المقر -صفحة ابدأ هنا ومكوناتها كالتالي: )رسالة ترحيب-

 نشاط عرف نفسك(.  -في المقرر دليل الطالب 
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تقويم  -معلومات المدرس -صفحة دليل المقرر وتتكون من )معلومات المقرر-

 سياسات المقرر(.  -مراجع المقرر -المقرر

خطوات تحقيق التعلم"  -الوحدة  مكونات دروس المقرر وتتكون من )أهداف-

 تقييمات"(  -محتويات أنشطة 

 م. ئلتهصفحة المناقشات وتتكون من منتدى للمقرر يطرح فيه الطالب أفكارهم وأس-

 صفحة أخبار المقرر ويعرض فيها الجديد في المقررات وما أنجزه الطالب؛-

 م. بهدف تحفيز غيرهم من الطالب ومواعيد االختبارات وتسليم المها

 ة. هائيصفحة التقييمات ويجد فيها الطالب االختبارات المرحلية والفصلية والن-

يام الق صفحة المهام ويجد فيها الطالب ما يطلب منه من مهام في كل درس وكيفية-

 به. 

ت صفحة درجاتي ويجد فيها الطالب درجاته في األعمال الفصلية واالختبارا-

 والمهام المختلفة. 

ي فالب اإللكتروني وفيها يتمكن الطالب من مراسلة األساتذة والط صفحة البريد-

 المقرر وفي الصفحة صندوقي الوارد والصادر. 

 خدامصفحة التعليمات وفيها يجد الطالب تعليمات واضحة ومحددة عن كيفية است-

 ة.كفاءالنظام وفيها إمكانية البحث عن أي معلومة قد تفيده الستخدام النظام ب

 :(4: 2013)حسن، اإللكترونية في العملية التعليميتخدام المقررات مميزات اس

 مكان. وأي وقت أي في المقرر مع التعامل للطالب يمكن-

 .( ةالفردي الفروق مواجهة ) مرات عدة عليه واإلطالع المقرر دراسة إمكانية-

 واالنطواء الخجل مثل الطالب بعض لدى النفسية المشكالت بعض على تقضي-

  .وشجاعة بجرأة وأقرانهم معلميهم محادثة على وتشجعهم

  .المتعددة بالوسائط مدعمه مختلفة بأشكال المحتوى تقديم يتم-
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  .وسهولة بيسر المحتوى تطوير إمكانية-

  .العالم في مكان أي من عالم أو أستاذ الستضافة الخدمات من االستفادة-

 شكلب وغيرها المعملية والتجارب الطبية العمليات مثل العملية التجارب عرض-

 .متزامن غير أو متزامن

  .همنفسأ الطالب وبين المعلم وبين وبينه العلمية والمادة الطالب بين التفاعل-

ً  دوراً  للطالب-  .اإللكتروني المقرر في وفاعالً  إيجابيا

 .المعلومات من هائل بكم لالتصال للطالب الفرصة يتيح-

  .سبالحا مهارات تعلم إلى إضافة العلمية المادة لتعلم الفرصة للطالب يتيح-

ً  ويقدم بالمرونة يتصف-  والمراجعة. لإلثراء فرصا

 متعلوال المحاكاة، مثل: متعددة تدريس طرق استخدام خالله من المعلم يستطيع-

 الفردي. والعالج الخبرة، علي المبني والتعلم باالستكشاف،

 عن تإحصائيا له ويقدم والواجبات، االختبارات تصحيح عملية المعلم على يسهل-

 .وكمجموعة كأفراد الطالب وتقدم تحصيل مدى

 المحور الثاني: التعلم المقلوب

ثة لحديويُعرف التعلم المقلوب بأنه نموذج تربوي يرمي إلى استخدام التقنيات ا

أو  وشبكة اإلنترنت بطريقة تسمح للمعلم بإعداد الدرس عن طريق مقاطع فيديو

 ي أيفملفات صوتية أو غيرها من الوسائط، ليطلع عليها الطالب في منازلهم أو 

ور ل حضمكان آخر باستعمال حواسيبهم أو هواتفهم الذكية أو أجهزتهم اللوحية قب

الدرس، في حين يُخصص وقت المحاضرة للمناقشات والمشاريع 

 (. 2014زوحي، )والتدريبات

ب التعلم المقلوب تكون علي عدة جوان ( إلى أن أهمية2015وتشير البالصي )

  بالنسبة للمتعلم: وتتلخص فيما يلي:

 يركز علي األنشطة داخل الصف وعدم نقل المهام والواجبات إلى البيت.-
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، لعرضيتيح للطالب التعلم بحسب قدرته علي اإلستيعاب من خالل تكرار عملية ا-

 ولذلك فهي تراعي الفروق الفردية بين الطالب.

 توياتالتعلم المقلوب علي تحقيق المستويات العليا، حيث يتم اكتساب مسيعمل -

ت هاراماألهداف الدنيا خارج الصف مثل التذكر والفهم، وداخل الصف يتم اكتساب 

 التفكير العليا.

  يثير التعلم المقلوب التشويق واالستمتاع بعملية التعلم عند الطالب.-

 التحصيل الدارسي للمتعلمين.  يساعد التعلم المقلوب في رفع مستوى-

   بالنسبة للمعلم:

  ة.لدراسيصة ايساعد التعلم المقلوب المعلمين في االستغالل األمثل للوقت أثناء الح-

 يعين التعلم المقلوب المعلم في إدارة الصف وضبط الطالب.-

 خلق فرص أكثر للتواصل مع الطالب.-

 وب.لمقلصل اإللكتروني في التعلم اسهولة تقييم الطالب عبر توظيف مواقع التوا-

ف الص يساعد المعلم في التغلب علي مشكلة األعداد الكبيرة للطالب داخل حجرة-

  والتأكد من حصول جميع الطالب على المحتوى العلمي.

  بالنسبة للعملية التعليمية:

 خضوع المحتوى العلمي بشكل دائم للمراجعة والتنقيح.-

 للتقنيات الحديثة.يساعد في التوظيف الجيد -

 خلق بيئة تعليمية تساعد الطالب في تحفيز مشاركاتهم داخل الفصل وتحمل-

 .مسؤولية تعلمهم

 Strayer( 2012)وتتعدد خصائص إستراتيجية التعلم المقلوب كما أورده ستراير 

  فيما يلي:
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ي فالدرس إلى أجزاء يمكن التحكم فيها وتسجيلها  عةتقسيم الدروس خارج قا-

  ت.صورة لقطات فيديو يمكن وصول الطالب إليها في أي وقت عبر شبكة اإلنترن

قات تركيز الوقت للتعلم وممارسة أنشطة عديدة داخل قاعة الدرس مثل التطبي-

الب العملية، وحل المشكالت، والمناقشات، وغيرها من األنشطة التي تتيح للط

لمقلوب، افي التعلم  اإلنخراط بعمق مع المحتوى الذي يتم تناوله خارج قاعة الدرس

تيح يويمكن للمعلم اإلستفادة من الوقت في العمل مع الطالب بشكل فردي، كما 

  للطالب إتقان ما تعلموه من خالل العمل بالمحاضرة.

 .توفير أساليب تقييم متنوعة لقياس قدرة الطالب علي اإلستيعاب-

الى عيقود الطالب حلقات النقاش حول المحتوى وتصل هذه النقاشات إلى مستوى -

 من التفكير الناقد. 

 وني،يتنقل الطالب بين محفزات متعددة للنقاش تعتمد على مرونة العمل التعا-

 ويتحدى الطالب بعضهم البعض خالل الحلقات الخاصة بالمحتوى. 

هم عرفتمة المادة الدراسية، ويستخدمون يأخذ الطالب على عاتقهم مسؤولية وملكي-

 من أجل قيادة بعضهم البعض دون تدخل من المعلم. 

 عادات العقلالمحور الثالث: 

 الشخص يعرف ال عندما بذكاء، التصرف كيفية معرفة عن عبارة وتُعرف بأنها

  (. Ricketts, 2004: 11-13سؤال ما )  عن اإلجابة

 من الفرد تمكن التي والقيم، واالتجاهات المهارات من مجموعة ويُعرفها نوفل بأنها

 لمنبهاتا أو المثيرات على بناءً  الذكية السلوكيات أو من اآلداءات تفضيالت بناء

 موعةمج من سلوك أداء أو عملية ذهنية انتقاء إلى تقود بحيث لها، يتعرض التي

بفاعلية  سلوك تطبيق أو قضية، أو ما مشكلة لمواجهة أمامه متاحة خيارات

 (. 68 – 67 : 2008نوفل، (النهج هذا على والمداومة

وتُعبر عادات العقل عن نزعة الفرد إلى التصرف بطريقة ذكية عند مواجهة مشكلة 

يكون حلها غير متوفر في أبنيته المعرفية، إذ قد تكون المشكلة على هيئة موقف 

 .(2003محير، أو لغز، أوموقف غامض )كوستا وكاليك، 
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إنتاجي  ( عادة عقلية تقود من امتلكها إلى سلوك16توصل كوستا وكاليك إلى )وقد 

 مبدع.

 ,Costa & Kallick)  العادات  هوفيما يلي وصف توضيحي لكل عادة من هذ

2008: 15-40   :) 

بنشاط  : هي إصرار الفرد على مواصلة العمل وإكمال المهمةPersistingالمثابرة 

مون ثابرون بأنهم يواظبون وال يتراجعون، ويستخدوحيوية دون ملل، ويتصف الم

 ي كلاستراتيجيات متعددة لمواجهة المواقف والصعاب، وال يقبلون الهزيمة، وف

 مرة يفشلون فيها؛ يحاولون مرة أخرى. 

تأني، : تشير إلى القدرة على الصبر والImpulsivity Managingالتحكم بالتهور 

عدة  لنظرابتعاد عن التسرع والفورية، ومعاودة والتفكير قبل القيام بالفعل، واإل

  مرات قبل الوصول إلى حكم نهائي.

 Listening with understanding andمع الفهم والتعاطف  اإلنصات

comassion بوعي لما يقوله اآلخرون، وهو فعل نقدي تأملي  اإلنصات: هو

ة، ويعد اإلنصات وعمل ذهني معقد يتضمن العديد من الفعاليات والقدرات الذهني

  نقطة البداية للفهم والحكمة.

فرد على : يشير التفكير بمرونة إلى قدرة الThinking flexiblyالتفكير بمرونة  

ك النظر للموضوع من زوايا مختلفة وجوانب متعددة، ويوصف الشخص الذي يمتل

ت المشكالو اقفهذه العادة بالقدرة على توليد البدائل والحلول المتعددة لمواجهة المو

  التي يمكن أن تعترضه.

وعي  وراء المعرفي : يمثل التفكير ماMetacognitionالتفكير ما وراء المعرفي 

ى ج إلالفرد بما يجريه من عمليات تفكير، وقدرته على تحديد ما يعرف وما يحتا

ما م به ويقو معرفته، ويوصف الفرد الذي يمتلك هذه العادة بوعيه بما يقوم به ولماذا

  هي النتائج التي ترتيب على قيامه به.

: هو العمل من أجل تحقيق درجة Striving for accuracyالكفاح من أجل الدقة  

عالية من اإلتقان والكمال والخلو من األخطاء، ويوصف األفراد الذين يمتلكون هذه 



 رلنجاا علي أحمد كمال فاطمة التحصيل تنمية في المقلوب التعلم على قائم إلكتروني مقرر فاعلية

 

268 

 رلينب-لمانياأ يالعرب مقراطييالد المركز            سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

هو العادة بأنهم يتفحصون ويراجعون ما يقومون به  للتأكد من صحته ومطابقته لما 

 .مطلوب

: تشير and problems posing Questioning التساؤل وعرض المشكالت  

ق، هذه العادة إلى مقدرة الفرد على عرض األسئلة وصياغة المشكلة بشكل دقي

 ساعدتبحيث تكون المعلومات المجموعة لإلجابة عن األسئلة والمشكلة المطروحة 

 .لمعرفي للفردعلى ملء الفجوة وسد النقص الحاصل في البناء ا

 Applying previous  تطبيق المعارف السابقة على األوضاع الحالية

knowledge to current situations أي االستفادة من التجارب والخبرات :

  السابقة التي مر بها الفرد من أجل توظيفها في مواجهة مواقف حياتية مشابهة.

 Think and communicat clearly andالتفكير والتواصل بدقة ووضوح 

concisely تشير إلى قدرة الفرد على توصيل ما يريد التعبير عنه بدقة ووضوح  :

 .سواء أكان ذلك بطريقة كتابية أو شفوية

:  Responding with wonderment and aweاإلستجابة بدهشة ورهبة  

لغموض ها اتشير هذه العادة إلى استمتاع الفرد بحل المواقف والمشكالت التي يكتنف

ي لتقصوحب االستطالع ومعرفة المجهول، وسعادته أثناء قيامه بعمليات البحث وا

 وإيجاد الحلول.

 Gathering data through all theجمع البيانات باستخدام جميع الحواس 

senses تشير إلى أهمية استخدام كافة الحواس في عملية التعلم، فكلما زاد عدد :

 .عملية التعلم كلما زادت نسبة المعارف والخبرات المكتسبةالحواس المستخدمة في 

 تشير إلى:  Creating; imaging and innovatingاإلبداع والتخيل والتجديد

لبعد ة واقدرة الفرد على تخيل الحلول والبدائل وتصورها بطرق مختلفة تتسم بالجد

  عن التقليدية.

تشير إلى امتالك : Taking risks responsibleاإلقدام علي المخاطر بمسؤولية  

الفرد لروح المغامرة البناءة والمحسوبة، واإلقبال على المهام الجديدة بثقة وجرأة 

وعدم الخوف من الفشل، ألن الخوف من الفشل يشكل عائق كبير أمام استخدام 

 .األفكار الجديدة والطرق الحديثة
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ل و من المرح من خال:  القدرة على إضفاء جFinding Humorإيجاد الدعابة  

فس، للن تقديم أشكال معينة من السلوك تعمل على إدخال البهجة والسرور والسعادة

 يستثيرته ووإن امتالك المتعلم لهذه العادة العقلية يعمل على زيادة نشاطه ودافعي

 طاقاته اإلبداعية.

رد ف: أي قدرة الThinking interdependentlyالتفكير التبادلي أو التعاوني  

على التواصل مع اآلخرين والعمل ضمن فريق، ويتصف من يمتلك هذه العادة 

اء باإلنفتاح على الرأي اآلخر وتقبل نقد اآلخرين والقدرة على تقديم اآلر

  والمبررات.

فرد : تشير هذه العادة إلى رغبة الLearning continuouslyالتعلم المستمر  

 والحصول على المعلومات وتحصيل الخبراتالمستمرة وتشوقه الدائم للتعلم 

 .والتعرف على كل ما هو جديد دون ملل أو شعور بالتعب

 :الدراسات السابقة

 : دراسات تتعلق بالتعلم المقلوب: المحور األول

أثر وحدة تدريسية  على ( التي هدفت إلى التعرف2020) حويري دراسة

ً  على قائمة يل التحص  على  ADDIE  لنموذجاستراتيجية التعلم المعكوس وفقا

 كليةبالدراسي في مقرر المدخل إلى تكنولوجيا التعليم لطالب المستوى الثاني 

كونت الدراسة علي المنهج شبه التجريبي، وت واعتمدتالتربية جامعة الخرطوم، 

ً وطالبة، وتمثلت أدوات الدراسة في اختبار تحصيل230العينة من) ي، ( طالبا

 صالحلاالختبار البعدي  لي وجود فروق ذات داللة إحصائية فيوتوصلت الدراسة إ

المجموعة التجريبية، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير 

س التخصص )علمي، أدبي(، وأوصت الدراسة بتوفير بنية تحتية للتعلم المعكو

 بيقطوذلك بإعداد كوادر بشرية وتجهيز مختبرات الحاسوب بالشكل الذي يالئم ت

 .هذه االستراتيجية بشكل جيد

( التي هدفت إلي التعرف علي اتجاهات أعضاء 2020) اللهيبي، وريسودراسة 

هيئة التدريس في الجامعات الســعودية نحــو اســتخدام الــتعلم المقلــوب 

ومعوقــات تطبيقــه فــي التدريس، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي، وتم تطبيقها 

( عضواً من أعضاء هيئة التدريس في كليات 220ـوائية مكونـة من )على عينـة عش
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اســتبانة، وتمثلت أدوات الدراسة في التربية في عدد من الجامعات السعودية، 

وأظهـرت نتـائج الدراسة وجود اتجاهات إيجابية بدرجة كبيـرة جـداً علـى جميـع 

ـتخدام الـتعلم المقلـوب ووجـود عـدة معوقـات تحـول دون اس مجـاالت الدراسـة،

فـي التدريس، وعدم وجود فروق دالة إحصائياً في اتجاهات أعضاء هيئة التدريس 

نحو استخدام التعلم المقلوب ومعوقات تطبيقه في التـدريس تعـزى إلى متغيرات 

 .الجنس، والرتبة العلمية، وعدد سنوات الخبرة

م التعرف على أثر استخدا( التي هدفت إلى 2019) الشمري، وآل مسعدودراسة 

ب ى طالاستراتيجية الفصول المقلوبة في التحصيل الدراسي لمادة المعلوماتية لد

ينة الع الصف الحادي عشر الثانوي بدولة الكويت، والدافعية نحو تعلمها، وتكونت

ه ( طالبًا من طالب الصف الحادي عشر، واستخدمت الدراسة المنهج شب62من )

علم حو تدوات الدراسة في اختبار تحصيلي، ومقياس الدافعية نالتجريبي، وتمثلت أ

ي رفع بة فمادة المعلوماتية، ودلت النتائج على فاعلية استراتيجية الفصول المقلو

الب دى طمستوى التحصيل للمتعلم، وتحسين الدافعية نحو تعلم مادة المعلوماتية ل

 الصف الحادي عشر في دولة الكويت.

رنامج بالتي هدفت إلي التحقق من فاعلية  )2017) ــــــــنعثمان، وحسـودراسة 

 تدريبـي لتنمية معارف واتجاهات معلمات المرحلة المتوسطة والثانوي نحو

، يبيلتجراأعتمدت الدراسة علي المنهج شبه استخدام استراتيجية التعلم المقلوب، و

في  والثانوية( من المعلمات في المرحلة المتوسطة 30وتكونت عينة البحث من )

ات وتمثلت أدوتخصصات ) اللغـة العربية والرياضيات واللغة اإلنجليزيـة (، 

تيجية ستراالدراسة في االختبار التحصيلي المعرفي، ومقياس االتجاه نحو استخدام ا

ـين بالتعلم المقلوب، وتوصلت الدراسة إلى وجود فـروق ذات داللـة إحصـائية 

ـاس ة في اختبار التحصيل المعرفـي لصـالح القيمتوسـطي درجات العينة الكلي

 .البعـدي، وفي مقياس االتجاه لصالح القياس البعدي

التي هدفت إلي التعرف علي أثر إستراتيجية التعلم المعكوس ( 2017ودراسة رخا )

في تنمية الجوانب المعرفية واألدائية لدي الطالب المعلمين بكلية التربية النوعية 

( طالب، واستخدمت الدراسة اختبار 63للتعلم، وبلغت عينة الدراسة )ودافعيتهم 

تحصيلي، ومقياس لدافعية التعلم وبطاقة مالحظة لقياس الجوانب األدائية لدي 

الطالب، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج شبه التجريبي، 
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لمجموعات التجريبية وتوصلت الدراسة إلي وجود فرق دال إحصائياً بين درجات ا

في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي، ومقياس الدافعية للتعلم وبطاقة مالحظة 

 الجوانب األدائية لصالح المجموعة التجريبية األولي.

ائم قتدريسي فاعلية برنامج التي هدفت إلي التعرف علي ( 2016لشلبي )دراسة ا

لدي ل لعقدات اعات التقويم وايافي تنمية كفإستراتيجية الصفوف المقلوبة على 

س في مساق القياإلسالمية مام محمد بن سعود اإلافي جامعة الطالبة/ المعلمة 

ار ( طالبة، واستخدمت الدراسة اختب54والتقويم، وتكونت عينة الدراسة من )

، ئيةداألم ات التقويكفاياحظة لمال، وساللم تقدير لمعرفيةتحصيلي لكفايات التقويم ا

ائج النت ، واستخدمت الدراسة المنهج شبه التجريبي، وأظهرتلـلعقت ادالعاس مقياو

ت لمقرراات التقويم، وأوصت الدراسة بتصميم اـة كفايـي تنميـفالبرنامج ة ـفاعلي

ذج وأنشطة مستوحاه من الصفوف المقلوبة وتدريب المعلمين بنماالدراسية 

 لتعليمية. العملية ااعلية من فيزيد مما استخدام هذه االستراتيجية؛ على وتشجيعهم 

ليم التي هدفت إلي التعرف علي فعالية استراتيجية التع( 2016ودراسة زاهد )

ي اديمالمعكوس باستخدام نظام البالكبورد وتطبيق الواتس آب على التحصيل األك

لي لمنزواإلتجاه نحو استخدام االنترنت في التعليم لدى طالبات قسم االقتصاد ا

خدمت ( طالبة، واست89العزيز، حيث بلغت العينة ) طام بن عبدبجامعة األمير س

وصلت ، وتالدراسة اختبار تحصيلي ومقياس اتجاه نحو التعليم القائم على اإلنترنت

استخدام استراتيجية التعليم المعكوس ب الدراسة إلي وجود فعالية مرتفعة لتطبيق

 طرق التحصيلي لمقرر نظام البالكبورد وتطبيق الواتس آب على نتائج االختبار

  .ريبيةالتج (، واالتجاه نحو التعليم القائم على االنترنت لصالح المجموعة2تدريس )

التي هدفت إلي التعرف علي فاعلية الفصول المنعكسة ( 2016ودراسة حميد )

والفصول المدمجة في تنمية مهارات تصميم صفحات الويب التعليمية لدي طالبات 

( طالبة، وتمثلت 59عة اإلسالمية بغزة، وتكونت عينة الدراسة )كلية التربية بالجام

أدوات الدراسة في االختبار المعرفي وبطاقة مالحظة، واستخدمت الدراسة المنهج 

ً بين  الوصفي، والمنهج التجريبي، وتوصلت الدراسة إلي وجود فرق دال إحصائيا

ج ومجموعة متوسط درجات مجموعة الفصول المنعكسة ومجموعة الفصل المدم

الفصل التقليدي في االختبار المعرفي البعدي لصالح الفصول المنعكسة والفصول 
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( في االختبار المعرفي، 1.38المدمجة، وحققت الفصول المنعكسة فاعلية بمقدار )

 ( في بطاقة المالحظة وفقاً للكسب المعدل بالك.1.56ومقدار )

لي تصورات واتجاهات التي هدفت إلي التعرف ع( 2016ودراسة الدريبي )

ينة طالبات الجامعة حول تطبيق الفصل المقلوب في التعليم الجامعي، وبلغت ع

أداة  ( طالبة من طالبات البكالوريوس بجامعة الملك سعود، وتمثلت52الدراسة )

، ريبيالدراسة في استبانة لقياس االتجاه، واستخدمت الدراسة المنهج شبه التج

علق ا يتاتجاهات ايجابية لدي طالبات البكالوريوس فيم وتوصلت الدراسة إلي وجود

 باستخدام الفصل المقلوب في التعليم.

التي هدفت إلى الكشف عن فاعلية نموذج ( 2015ودراسة هارون، وسرحان )

لية ب كالتعلم المقلوب في التحصيل واألداء لمهارات التعلم اإللكتروني لدى طال

ً من طالب المستوى الثالث بكلي( 115التربية، وتكونت العينة من ) ة التربية طالبا

داء األ جامعة الباحة، وتمثلت أدوات الدراسة في اختبار تحصيلي، وبطاقة مالحظة

نتائج ت اللمهارات التعلم اإللكتروني، واستخدمت الدراسة المنهج التجريبي، وتوصل

سط ( بين متو0.05إلي وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 لكل درجات كل من المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي

من االختبار التحصيلي، وبطاقة مالحظة أداء المهارات لصالح المجموعة 

 التجريبية.

ة التعلم التي هدفت إلي التعرف على أثر استخدام إستراتيجي( 2015ودراسة الزين )

 نت عبدبورة البات كلية التربية بجامعة األميرة نالمقلوب في التحصيل األكاديمي لط

ة ( طالبة من تخصص التربية الخاصة والطفول77الرحمن، وتكونت العينة من )

ج لمنهالمبكرة، وتمثلت أدوات الدراسة في اختبار تحصيلي، واستخدمت الدراسة ا

 تلباشبه التجريبي، وأظهرت النتائج وجود تأثير للتعلم المقلوب في تحصيل طا

 أفراد المجموعة التجريبية وذلك بالمقارنة بأداء المجموعة الضابطة.

 : دراسات تتعلق بعادات العقل: المحور الثاني

التي هدفت إلي قياس تأثير الخريطة الذهنية )التقليدية  (2020دراسة الناجم )

واإللكترونية (على تدريس الفقه في تنمية التحصيل المباشر فور التعلم والمؤجل 

وعادات العقل لدي الطالب في  للتعرف على مدي احتفاظ المتعلمين بما تعلموه
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دوات على اختبار ( طالباً، واشتملت األ60المرحلة الثانوية، وتكونت العينة من )

تحصيلي، ومقياس عادات العقل، واستخدمت الدراسة المنهج شبه التجريبي، 

وأوضحت النتائج أن للخرائط الذهنية بنمطيها التقليدي واإللكتروني أثر في تنمية 

ً بين نتائج  التحصيل وعادات العقل، كما بينت وجود فروق دالة إحصائيا

نية في كل من التحصيل البعدي الفوري المجموعتين التجريبية األولي والثا

والمؤجل، ومقياس عادات العقل لصالح المجموعة التي تدرس بالخرائط 

 .اإللكترونية

لم التي هدفت إلى قياس فاعلية برنامج قائم علي التع (2020ودراسة عافية )

خالل  ل منالمستند إلى الدماغ في تنمية عادات العقل والتفكير التحليلي، والتحصي

بية دريس مقرر الموهوبين ذوي صعوبات التعلم  لطالبات الماجستير قسم الترت

ت ( طالبة، وشملت أدوا27الخاصة مسار صعوبات التعلم، وتكونت العينة من )

ي، الدراسة مقياس لعادات العقل، واختبار تحصيلي، ومقياس التفكير التحليل

ات ذج إلى وجود فروق واستخدمت الدراسة المنهج شبه التجريبي وتوصلت النتائ

 ( بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين0.05دااللة إحصائية عند مستوى )

ير لتفكاالتجريبية والضابطة في التطبيق البعدي علي مقياس عادات العقل ومقياس 

يق التحليلي واالختبار التحصيلي لصالح المجموعة التجريبية، ولصالح التطب

ً عند مستوى )البعدي، ووجود عالقة ارتباط ين ب( 0.05ية ضعيفة دالة إحصائيا

اس متوسطي درجات طالبات المجموعتين التجريبية في التطبيق البعدي علي مقي

 عادات العقل، ودرجاتهن علي االختبار التحصيلي.

دات التي هدفت إلي التعرف على مستويات العا (2019دراسة شمام، وبن كتيلة )

ر ة نظرحلة المتوسطة في مادة الرياضيات من وجهالعقلية السائدة عند طالب الم

ي ( مدرس ومدرسة، وتمثلت أدوات الدراسة ف69مدرسيهم، وتكونت العينة من )

 العقل اداتعاستبانة، ودلت النتائج علي وجود تباين في الحدة واألوزان المئوية في 

ل لدى طالب المرحلة المتوسطة في مادة الرياضيات من وجهة نظر مدرسيهم كك

ً للجنس )ذكور  إناث(، وكذلك بينت عدم وجود فروق ذات داللة -وكذلك تبعا

من  احصائية في عادات العقل لدى طالب المرحلة المتوسطة في مادة الرياضيات

 إناث(. -وجهة نظر مدرسيهم حسب الجنس )ذكور
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ك التي هدفت إلي التعرف على مستوى امتال (2019ودراسة أبورياش والجندي )

ت عادالطالبات التدريب الميداني في تخصصي صعوبات التعلم والتعليم االبتدائي 

العقل،  ( طالبة، وتمثلت األدوات في مقياس عادات289العقل، وتكونت العينة من )

لك تمت واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وأشارت النتائج إلى أن عينة الدراسة

 ً ي ستومعند  عادات العقل بنسبة مرتفعة، وأظهرت النتائج وجود فرق دال احصائيا

 لعمليةبية ا( في المتوسطات الحسابية في أداء طالبات التدريب الميداني والتر0.05)

 لصالح طالبات التعليم االبتدائي.

فاعلية  التي هدفت إلي التعرف علي( 2018دراسة عيسي، والطويرقي )

ت طالبا لدى ة قائمة على عادات العقل في تنمية مهارات الكتابة اإلبداعيةإستراتيجي

المنهج  ( طالبة، واستخدمت الدراسة40المرحلة الثانوية، وتكونت عينة الدراسة )

 تابةشبه التجريبي بتصميم المجموعتين، واستخدمت الدراسة اختبار مهارات الك

ات داللة إحصائية في المهار اإلبداعية، وأسفرت النتائج عن وجود فروق ذات

، بداعيةاإل العامة للكتابة اإلبداعية، وتنظيم الكتابة اإلبداعية، ومحتوى الكتابة

 والدرجة الكلية للمهارات ككل لصالح المجموعة التجريبية.    

 العقلعادات على العالقة بين التعرف  التي هدفت إلي( 2015دراسة بريخ )

ن طالب جامعة األزهر بغزة، وتكونت العينة م اإليجابي عندالسلوك ومظاهر 

ياس ( طالب، وطالبة واستخدمت الدراسة مقياس عادات العقل، واستبانه لق515)

 ي أنالسلوك اإليجابي، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وتوصلت النتائج إل

جاءت مرتفعة، األزهر االيجابي عند طالب جامعة السلوك العقل وعادات 

( بين كل 0.01د عالقة ذات داللة إحصائية موجبة عند مستوى )وأظهرت وجو

 االيجابي االجتماعي.والسلوك العقل عادات أبعاد 

 التعقيب علي الدراسات السابقة:

تنوعت أهداف دراسات المحور األول، فنجد أن الهدف من بعض الدراسات هو -

األدائية، مثل  التعرف علي فاعلية الصف المقلوب في تنمية التحصيل والمهارات

(، 2015(، )الزين، 2016(، )حميد، 2017(، )الشلبي،2017)رخا،  دراسة

( ومنها ما كان هدفها التعرف علي أثر الصف المقلوب 2015و)هارون وسرحان، 

(، 2016(، و)الدريبي، 2017علي االتجاهات والدافعية، مثل دراسة )الشلبي،
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مقلوب علي عادات العقل مثل دراسة ومنها ما كان هدفها التعرف علي أثر الصف ال

 (.2017)الشلبي، 

مية بينما هدف البحث الحالي إلي التعرف علي فاعلية التعلم المقلوب في تن-

ر متغيالتحصيل وعادات العقل، فاتفق البحث الحالي مع الدراسات السابقة في ال

ت تخدمالمستقل وهو توظيف التعلم المقلوب في حين أن دراسات المحور الثاني اس

 عادات العقل كمتغير مستقل بينما البحث الحالي استخدمه كمتغير تابع. 

اتفق البحث الحالي مع بعض الدراسات السابقة في استخدامه للمنهج شبه -

 التجريبي.

عة اتفق البحث الحالي مع بعض الدراسات السابقة في إستخدام تصميم المجمو-

، (، )الناجم2020راسة )حويري، الواحدة ذات القياس القبلي والبعدي مثل د

(، )عثمان وحسن، 2018(، )عيسي والطويرقي، 2019(، )الشمري، 2020

(، 2016(، )الدريبي، 2016(، )حميد، 2017(، )الشلبي،2017(، )رخا، 2017

وعتين ( في حين إختلف مع بقية الدراسات التي اتبعت تصميم المجم2015و)بريخ، 

 (،  )الزين،2016(، )زاهد، 2020)عافية، التجريبية والضابطة مثل دراسة 

 (.2015(، و)هارون وسرحان، 2015

خدام است وتنوعت أدوات الدراسة في الدراسات السابقة إال أن معظمها قد اتفق في-

حث الب االختبار التحصيلي، ومقياس لعادات العقل كأداة رئيسة، وهو ما استخدمه

 الحالي.

لة لمرحلفة ما بين أطفال الروضة، وتالميذ اشملت الدراسات السابقة عينات مخت-

ي فلحالي حث ااالبتدائية، طالب المرحلة الثانوية، والجامعية، وكذلك تمثلت عينة الب

 المرحلة الجامعية.

قة ما لسابأوجه االستفادة من الدراسات السابقة : استفادة الباحثة من الدراسات ا

 يلي:

 المناسبة للبحث الحالي.اختيار منهج البحث، وبناء األدوات -

 اختيار عينة البحث وتحديدها.-
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 .Black Boardنظام التعلم إستراتيجية التعلم المقلوب علي  كيفية تطبيق-

ي لعلمالتعرف على كيفية إعداد وتصميم المقرر اإللكتروني، وصياغة المحتوى ا-

 المستهدف تدريسه في صورة إلكترونية.

 ناسبة.تحديد األساليب اإلحصائية الم-

 عرض ومناقشة النتائج وتفسيرها، وتقديم التوصيات.-

ت قرراماتفق البحث الحالي مع الدراسات السابقة في التأكيد على أهمية إعداد -

مية ي تنفالكترونية وفق أساليب حديثة منها التعلم المقلوب والتي يمكن أن تسهم 

 التحصيل الدراسي وبعض عادات العقل.

 تمت إجراءات البحث في ضوء الخطوات التالية: البحث:إجراءات ومنهجية 

 اإلجراءات البحثية الخاصة بالتساؤل األول للبحث والذي تمثل في: أوالً:

 علي ما التصور المقترح لمقرر إلكتروني في استراتيجيات التدريس الخاصة قائم

ة ت كليالدراسي، وبعض عادات العقل لدي طالبا التعلم المقلوب في تنمية التحصيل

 العلوم والدراسات اإلنسانية بجامعة سطام بن عبد العزيز؟

 ية:لتالاإلجراءات تصميم المقرر اإللكتروني وفقاً لولإلجابة عن هذا التساؤل تم 

 إعداد المقرر اإللكتروني:

ة عبر ليميتم اإلطالع على نماذج التصميم التعليمي المرتبطة بتصميم البرامج التع

 ( ويمكن تلخيص2009(، )الباتع، المولى، 2005)الهادي، االنترنت ومنها: 

 مراحل بناء المقرر كاآلتي:

 مرحلة التحليل وتشمل: -1

 ة علىتحليل خصائص الطالبات: هم طالبات اإلقسام العلمية، ممن لديهن القدر -أ

 استخدام اإلنترنت والبريد اإللكتروني وتحميل الملفات والمحادثة.

 المقلوب:تحليل بيئة التعلم  -ب
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بشكل  جياتبالنسبة للتعلم داخل قاعة المحاضرات اإلفتراضية تم تطبيقة االستراتي-

 إفتراضي.

 مقرربالنسبة للتعلم خارج قاعة المحاضرات)المنزل(: يتم التعلم من خالل ال-

كل شفي  وقد تم إعداد المحاضرات عليه االلكتروني المتاح عبر موقع البالك بورد

صور..( تسمح بتكرار مشاهدة  -ملف صوت -ة )فيديوملفات وسائط متعدد

  المحاضرة.

ت تحليل أهداف المقرر: يهدف المقرر إلى تنمية بعض المعارف والمهارا  -ت

 علومواالتجاهات المرتبطة باستراتيجيات التدريس الخاصة لدى طالبات كلية ال

 والدراسات اإلنسانية.

رح لمقتالذي يحقق هدف المقرر ا تحليل المحتوى التعليمي: تم وضع تصور للمحتوى -ث

 وذلك باإلطالع على توصيف المقرر المعتمد من قبل الجامعة.

 مرحلة التصميم وتشمل: -2

 تصف تنظيم األهداف التعليمية للمقرر: تم صياغتها في شكل عبارات سلوكية -أ

 سلوك المتعلمة في كل محاضرة.

التعليمي للمقرر في : تم تنظيم المحتوى 2وطريقة عرضه 1تنظيم المحتوى -ب

 عشرة محاضرات تعليمية، روعي فيها التسلسل المنطقي كاآلتي:

 المحاضرة األولى: مدخل مفاهيمي 

 المحاضرة الثانية: المناقشة والحوار

 المحاضرة الثالثة: استراتيجية االكتشاف

 المحاضرة الرابعة: استراتيجية العروض العملية

 المحاضرة الخامسة: استراتيجية خرائط المفاهيم 

 المحاضرة السادسة: استراتيجة التعلم التعاوني

 المحاضرة السابعة: استراتيجية النمذجة )المحاكاة(

 استخدام محركات البحث المحاضرة الثامنة: استراتيجية التدريس التبادلي

 المحاضرة التاسعة: استراتيجية لعب الدور

 شرة: استراتيجية حل المشكالتالمحاضرة العا

                                                           
 ( المحتوى العلمي للمقرر االلكتروني في استراتيجيات التدريس الخاصة1ملحق ) 1
 ( صور شاشات المقرر االلكتروني2ملحق ) 2
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 ويوجد لكل محاضرة أهداف تعليمية، وأنشطة مرتبطة بها وأساليب للتقويم.

: تم إعداد مجموعة من األنشطة والمهام 3تحديد المهام واألنشطة التعليمية -ت

 ومنها: محاضرةالتشاركية الخاصة بكل 

بة ت، وكتاالنجاز مهام التعلم مثل تنفيذ عروض بوربوينومواقع االنترنت  -

 خطط لبعض الدروس،  وغيرها.

المشاركة في حلقات النقاش والتواصل مع الزمالء من خالل المناقشات  -

 .الصفية عبر الويب

 ، وتحميل بعض الملفات.إرسال رسائل البريد اإللكتروني واستقبالها -

 لرأيالخاصة بالمقرر إلبداء ا ىيفات عبر المنتدعرض ما تم إنتاجه من تكل -

 فيه.

 .مقلوباختيار استراتيجية التعلم التحديد استراتيجيات تقديم المقرر: تم   -ث

 :تصميم الوسائل التعليمية ومصادر التعلم  -ج

 في التعلم المقلوب: يعتمد على الشرح من خالل ملفات الفيديو والصوت -

 والصور الموجودة في المقرر االلكتروني.

سائل ووقد اعتمد المقرر على في التعلم داخل قاعة المحاضرات اإلفتراضية:  -

ع ، ومراجع، ومواق: صور ورسوم، تسجيالت صوتية، ملفات الفيديوعديدة منها

 إلكترونية للتدريس وجميعها تم توظيفها بما يحقق أهداف المقرر.

 تصميم طرق التفاعل ونمط التعلم: -ح

ر عب مقررفي التعلم المقلوب: يتم التفاعل من خالل المشاركات التي يتيحها ال -

ل خال المنتدى وغرفة الحوار ويكون به التفاعل متزامن أو بشكل غير متزامن من

 البريد االلكتروني.

اخل ديًا نمط التعلم: تم استخدام نمط التعليم الجماعي من خالل محاضرة أسبوع -

يما عل فقاعة المقرر االلكتروني الذي يسمح للطالبات واألستاذة بالحوار والتفا

 لمحاضرة اعتمد نمط التعلم الفردي.بينهن، أما خارج ا

 تحديد أسلوب التقويم وأدواته:  -خ

 .التقويم القبلي ويتم من خالل تطبيق أدوات البحث قبليًا  -

 أثناء دراسة المقرر التقويم التكويني ويتم من خالل تقديم التغذية الراجعة -

 .في نهاية كل محاضرة 4االختبارات ) الواجبات والتكليفات(و

                                                           
 ( التكليفات والمهام التشاركية لوحدات المقرر االلكتروني 3ملحق ) 3
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ائي ار النهالختباالنهائي ويتم من خالل تطبيق أدوات البحث بعديًا المتمثل في التقويم  -

 للمقرر.

 مرحلة اإلنتاج وتشمل: -3

 المقرر على معايير الكولتي ماترز.اعتمد إنتاج  -

 صدق المقرر: تم عرض المقرر المنشور عبر موقع المركز القومي للتعلم -

 هج وطرق التدريس إلبداءااللكتروني على مجموعة من المتخصصين  في المنا

قرر الم الرأي حوله والتأكد من صالحيته للتطبيق وقد أشار المحكمون إلى صالحية

 للتطبيق.

 مرحلة التطبيق تتضمن:  -4

اء التجريب االستطالعي لبعض محاضرات المقرر للتأكد من خلوها من األخط -

 األقسامأو أي مشكلة في التصميم، حيث تم تجربتها على مجموعة من طالبات 

العي ( طالبات، وتم التعديل في ضوء نتائج التجريب االستط5العلمية وعددهن )

 للمقرر.

 التطبيق القبلي ألدوات البحث.  -

 تطبيق المقرر المقترح. -

 مرحلة التقويم تتضمن: -5

 تقويم تعلم الطالبات للمقرر وقياس فعاليته اعتمادًا على: 

اء به الطالبات من أداءات أثن : وهي تمثل ما تقومPerformancesاألداءات -

روني، لكتدراسة المقرر مثل المشاركة والتفاعل داخل المقرر، واستخدام البريد اإل

 والمشاركة في غرفة المناقشات.

ل تصميم : اإلنتاج المتمثل في إنجاز المهمات المطلوبة مثProductsاإلنتاجيات -

 خريطة معرفية أو كتابة خطة أو تنفيذ درس مصغر.

    .لعقلاختبار تحصيلي ومقياس عادات ااء االختبارات النهائية للمقرر وهي: أد-

 اإلجراءات البحثية الخاصة بالتساؤل الثاني للبحث والذي تمثل في:

ما فاعلية مقرر إلكتروني قائم علي التعلم المقلوب في تنمية التحصيل لدي طالبات 

 ؟كلية العلوم والدراسات اإلنسانية 

                                                                                                                                               
 ( واجبات وتكليفات المقرر االلكتروني4ملحق ) 4
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 ية:لتالإلجراءات ابناء االختبار التحصيلي وفقاً لولإلجابة عن هذا التساؤل تم 

وم يهدف االختبار إلي قياس تحصيل طالبات كلية العل: الهدف من االختبار.1

ي فمنة والدراسات اإلنسانية جامعة سطام بن عبد العزيز للمعارف العلمية المتض

 مقرر استراتيجيات التدريس الخاصة.

صممت الباحثة جدول مواصفات في ضوء تحليل : مواصفات االختبار جدول.2

 –التحليل  –محتوى المقرر، وذلك في مستويات التحصيل المعرفية )التطبيق 

 وع. التقويم( وذلك لتحديد األهمية النسبية لكل مستوي في كل موض -التركيب 

اختارت الباحثة نوع االختبار اإللكتروني : صياغة مفردات االختبار.3

حيث الموضوعي، وقد تم صياغة مفردات االختبار من نوع االختيار من متعدد، ب

 ينهايتضمن أصل السؤال عبارة ناقصة أو سؤال، يتبعه أربعة بدائل تختار من ب

 فردة. م 55الطالبة البديل الصحيح، وقد اشتمل االختبار في صورته األولية علي 

ن وعة متم تطبيق االختبار التحصيلي علي مجمالتجربة االستطالعية لالختبار: .4

 افظةطالبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية جامعة سطام بن عبد العزيز بمح

لتعرف علي ( طالبات، وذلك بهدف: ا5األفالج بالمملكة العربية السعودية، قوامها )

جيل عليمات بالنسبة للطالبات، وتسمدي وضوح أسئلة االختبار، والبدائل والت

ية مالحظاتهن واستفساراتهن، ألخذها في االعتبار عند إعداد الصورة النهائ

لالختبار، وكذلك لحساب صدق، وثبات االختبار، ومعرفة معامل الصعوبة 

 دقيقة. 120لمفرداته، وقدرته علي التمييز، وكان الزمن المناسب 

حثة الصدق الظاهري من خالل عرض استخدمت البا . صدق االختبار:4/1

رق ( من السادة المحكمين تخصص مناهج وط7االختبار في صورته األولية علي )

ذي ي التدريس، وذلك بهدف إبداء الرأي في مدي مناسبة المفردات للمستوي المعرف

ي ضوء يل فتقيسه، ومالءمة الصياغة العلمية واللغوية لمستوي الطالبات، وتم التعد

 رفيةن حيث الصياغات اللغوية لبعض األسئلة، وتعديل المستويات المعأراءهم م

فحة لبعض األسئلة، وكذلك بعض البدائل، وتم كتابة تعليمات االختبار في الص

ً من ) ب كل ( مفردة وتحس50األولي، وأصبح االختبار في صورته النهائية مكونا

 مفردة بدرجة.
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مكونة ة اللي طالبات العينة االستطالعيتم تطبيق االختبار ع . ثبات االختبار:4/2

ام استخدب( طالبات من كلية العلوم والدراسات اإلنسانية، وتم حساب الثبات 5من )

الوثوق  ، ويدل علي ثبات عالي إلختبار يمكن0.83ألفا كرونباخ الذي بلغت قيمته 

ن (، وكان معامل التمييز بي0.72 – 0.25به، وتراوح معامل الصعوبة بين ) 

(0.35 – 0.47.) 

لكل  ( مفردة، تعطى درجة واحدة50االختبار عبارة عن ) . تصحيح االختبار:4/3

ن تكو مفردة إذا كانت اإلجابة صحيحة، وصفراً إذا كانت اإلجابة خاطئة، وبذلك

 ، وتم تصحيحه( درجة، والنهاية الصغرى صفر50النهاية العظمى لالختبار )

 إلكترونياً.

 معالجةليل والتحصيلي علي مجموعة البحث قبلياً وبعدياً، وتم تحتم تطبيق االختبار 

  النتائج إحصائياً.

 اإلجراءات البحثية الخاصة بالتساؤل الثالث للبحث والذي تمثل في:

 قل لديالع ما فاعلية مقرر إلكتروني قائم علي التعلم المقلوب في تنمية بعض عادات

 ؟كلية العلوم والدراسات اإلنسانيةطالبات 

 ولإلجابة عن هذا التساؤل قامت الباحثة بإعداد ما يلي:

كثر ( عادات من عادات العقل األ6حددت الباحثة ) عادات العقل: أوالً: قائمة

ً بدراسة مقرر استراتيجيات التدريس الخاصة المقرر علي طالبات  لية كارتباطا

ة الصور ابةوتم كت العلوم والدراسات اإلنسانية، جامعة األمير سطام بن عبد العزيز،

 اليك ،ا وكالمبدئية للقائمة والتي تكونت من بعض عادات العقل وفقاً لتصنيف )كوست

2000 ،2009.) 

 من السادة المحكمين من أعضاء هئية التدريس مجموعة على القائمة تم عرض

تخصص مناهج وطرق تدريس وعلم النفس التربوي، لضبط صدق القائمة، 

 ولتحديد مدي ارتباط تلك العادات بمقرر استراتيجيات التدريس الخاصة، 

 ( نسب إتفاق السادة المحكمين.1ويوضح جدول )
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 نسبة االتفاق عادات العقل م

 %95 المثابرة 1

 %97 التصور والتخيل واالبتكار 2

 %96 التفكير التبادلي  3

 %98 التساؤل وطرح المشكالت 4

 %94 مرونة التفكير 5

 %97 التفكير والتواصل بدقة ووضوح 6

علي  اقهمالصورة النهائية للقائمة: في ضوء أراء السادة المحكمين وحساب نسب اتف

 ( من عادات العقل، وهي6النهائية )تلك العادات تضمنت القائمة بصورتها 

طرح و)المثابرة، والتصور والتخيل واالبتكار، والتفكير التبادلي، والتساؤل 

 المشكالت، ومرونة التفكير، والتفكير والتواصل بدقة ووضوح(.

 ثانياً: إعداد مقياس عادات العقل في ضوء ما يلي:

يتمثل في قياس مدي اكتساب طالبات كلية العلوم  الهدف من المقياس:.1

ي ترونوالدراسات اإلنسانية بعض عادات العقل لتحديد مدى فاعلية المقرر اإللك

 القائم علي التعلم المقلوب في تنمية عادات العقل لديهن.

، المثابرةتضمنت أبعاد المقياس ست عادات عقلية، وهي  أبعاد المقياس:.2

ت، البتكار، والتفكير التبادلي، والتساؤل وطرح المشكالوالتصور والتخيل وا

 ومرونة التفكير، والتفكير والتواصل بدقة ووضوح.

 ديدهاتمت صياغة مفردات وأبعاد المقياس التي تم تح صياغة مفردات المقياس:.3

 صائصخفي ضوء المقاييس المعدة في الدراسات السابقة، وتم األخذ في االعتبار 

 بالتساوي علي( مفردة موزعة 48ية، وبلغت فقرات المقياس )المرحلة الجامع

 عادة من عادات العقل الست.( فقرات لكل 8عادات العقل، بواقع )

يلي كل فقرة من فقرات المقياس خمسة بدائل وفق مقياس تصحيح المقياس: .4

مرتفعة جداً(، وأعطيت  –مرتفعة  –متوسطة  –منخفضة  –ليكرت: )منخفضة جداً 

(، وبالتالي تتراوح درجات 5-4-3-2-1بدائل الدرجات اآلتية علي الترتيب )هذه ال

( درجة، 40-1( درجة، وعلي كل مقياس فرعي بين )400-48المقياس الكلي بين )

( درجة، والمتوسط 224ويبلغ المتوسط الفرضي لألداء علي المقياس الكلي )
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احثة تعليمات ( درجة، ووضعت الب24الفرضي لألداء علي كل مقياس فرعي )

 المقياس وطريقة اإلجابة عليه.

ة تم عرض المقياس في صورته األوليه علي مجموعة من السادصدق المقياس: .5

ل ي حوالمحكمين في قسم المناهج وطرق التدريس، وعلم النفس، وذلك إلبداء الرأ

 وتم لية،فقراته من حيث صحة المفردة العلمية واللغوية، وارتباطها بالعادة العق

لي ع( مفردة موزعة 48إجراء التعديالت المقترحة، وأصبح المقياس يتكون من )

 ( عادات عقلية.6)

من  كونةتم تطبيق المقياس علي طالبات العينة االستطالعية الم ثبات المقياس:.6

 يمتهق( طالبات، وتم حساب الثبات باستخدام معامل ألفا كرونباخ الذي بلغت 5)

 الي.( ويدل علي ثبات ع0.78)

ه طبيقتم تحديد الزمن الالزم لإلجابة علي المقياس من خالل ت زمن المقياس:.7

 ( دقيقة.60علي العينة االستطالعية في )

بارة ع( 48تكون المقياس في صورته النهائية من ) الصورة النهائية للمقياس:.8

 ( عادات للعقل.  6لقياس )

 في البحث الحالي تم التحقق من صحة الفروض التالية:  فروض البحث:

ً بين متوسطى درجات الطالبات مجموعة البحث في - يوجد فرق دال إحصائيا

 ى.لبعداالتطبيقين القبلى والبعدى في االختبار التحصيلي لصالح درجات التطبيق 

جموعة لم ىحجم التأثير لداللة الفرق بين متوسطى درجات التطبيقين القبلى والبعد-

  (. 2>  0.14)البحث على االختبار التحصيلي من النوع الكبير 

وجود فرق دال إحصائيا بين متوسط درجات الطالبات مجموعة البحث في -

لح التطبيق البعدي والمتوسط في التطبيق القبلي في مقياس عادات العقل لصا

 درجات التطبيق البعدى.

جموعة ى لمحجم التأثير لداللة الفرق بين متوسطي درجات التطبيقين القبلي والبعد-

 (. 2>  0.14)البحث على مقياس عادات العقل من النوع الكبير 
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 مناقشة نتائج البحث وتفسيرها:

قق التح وتتضمن هذه الجزئية أوالً: مناقشة وتفسير النتائج المرتبطة بالتحصيل:

يوجد فرق دال إحصائياً بين متوسطى درجات "  نصه:من صحة الفرض األول و

 صيليالطالبات مجموعة البحث في التطبيقين القبلى والبعدى في االختبار التح

 ."لصالح درجات التطبيق البعدى

رجات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدوقد كشفت نتائج حساب 

)ت(  لالختبار التحصيلي، وحساب قيمةالقبلي والبعدي الطالبات في التطبيقين 

عن  (2) رقم التي تم عرضها في الجدوللمعرفة داللة الفروق بين المتوسطات، و

 ما يلي:

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت(، وحجم التأثير لنتائج كال يوضح  (2جدول رقم )

 من التطبيق البعدي والقبلي لالختبار التحصيلي

 وعةالمجم

 

 العدد

 ن

 المتوسط

 م

االنحراف 

 المعياري ع

درجات 

 الحرية

 قيمة

 ت

 مستوى

 الداللة

 قيمة

2η 

 حجم

 التأثير

 2.355 44.033 30 قبلي

29 10.770 

دالة عند 

 مستوى

0,01 

 كبير 0.799

 1.464 48.833 30 بعدي

 0,01قيمة ت دالة إحصائياً عند مستوى داللة *

ً بين متوسط درجات طالبات يتضح من الجدول السابق  وجود فرق دال إحصائيا

ي في التطبيق القبلي لالختبار التحصيلي، ومتوسط درجاتهن فمجموعة البحث 

( 10.770التطبيق البعدي  لصالح التطبيق البعدي، حيث كانت )ت( المحسوبة = )

اً حصائيأي أنها دالة إ 0.01( عند مستوى داللة 2.457أكبر من )ت( الجدولية = )

 ي.لقبلاوهو ما يكشف عن تحسن األداء البعدي للطالبات مجموعة البحث عن األداء 

( بالجدول المرجعي المقترح لتحديد مستوى حجم التأثير نجد  2وبمقارنة قيمة )

( وهى قيمة أكبر من القيمة 0.371أن حجم التأثير كبير في االختبار التحصيلي )

( وهو ما يوضح أن حجم التأثير كبير، 0.14) المرجعية لحجم التأثير الكبير وهى 

ومن ثم يمكن القول أن المقرر اإللكتروني القائم علي التعلم المقلوب دوراً فعاالً في 

 تنمية التحصيل للطالبات مجموعة البحث.
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م ن حجوالنتائج على النحو السابق تثبت صحة الفرض الثاني للبحث المتمثل في أ

موعة متوسطي درجات التطبيقين القبلي والبعدى لمجالتأثير لداللة الفرق بين 

ى (، وتساعد عل 2>  0.14)البحث في االختبار التحصيلي من النوع الكبير 

 تحقيق الهدف الثالث للبحث. 

مر الذي األ ويتم بذلك قبول الفرض األول، وبذلك تتم اإلجابة عن السؤال الثاني،

 كليةبرر لطالبات المستوى السادس يعني فاعلية التعلم المقلوب في تدريس المق

 تي: شكل اآلي الالعلوم والدراسات اإلنسانية، ويمكن التعبير عن هذه النتيجة بيانياً ف

 

 ( مستوى تحصيل الطالبات في استراتيجيات التدريس الخاصة في1شكل )

 التطبيقين القبلي والبعدي

(، 2020حويري، )ما توصلت إليه دراسة كل من واتفقت نتائج البحث مع 

(، و)زاهد، 2016(، و)الشلبي، 2017(، و)رخا، 2019، الشمري، آل مسعدو)

في  (2015(، و)الزين، 2015(، و)هارون، وسرحان، 2016(، و)حميد، 2016

 فعالية التعلم المقلوب في تنمية التحصيل.

  ويمكن تفسير هذه النتيجة بما يلي:

إهتمام الطالبات، وإعتمادها علي ساهمت العروض ومقاطع الفيديو في جذب -

نفسها في إدارة تعلمها، مما ساعد علي زيادة التحصيل في موضوعات المقرر 

 اإللكتروني.

40

45

50

قبلي بعدي
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 اشتمل المقرر اإللكتروني علي شرح تفصيلي لموضوعات المقرر، وكان متاح-

 ألمراللطالبات طوال الوقت مع إمكانية مشاهدته واإلطالع عليه أكثر من مرة، 

حصيل الت اهم في االحتفاظ بالتعلم لفترة أطول، ومما أدي إلي تنمية مستوىالذي س

 الدراسي.

إحتوي كل موضوع من موضوعات المقرر علي لوحة مناقشات -

ع ات موأدي إلي زيادة تفاعل الطالب ة،المفاهيم والمعلومات المطلوب على ركزت

 ساعد في بقاء أثر التعلم.المقرر، و

اء ل اللق)قب شطة التعليم والتعلم التفاعلية التي تم تجهيزهاإحتواء المقرر علي أن-

 عليميةالت من فهم المادة معلوماتهن، وأفكارهن المتزامن( مكنت الطالبات من تنظيم

ة حاولمن خالل قضاء جزء كبير من الوقت في القيام بمشاهدة مقاطع الفيديو، وم

هل سلذي فهم المفاهيم الجديدة والغامضة، وتدوين المالحظات لمناقشتها، األمر ا

 احتفاظ الطالبات بالمعلومات.

 كبرلي تحصيل أاالختبارات المرحلية والواجبات بعد كل درس دفعت الطالبات إ-

 قدر من المعلومات، وتجديد معلوماتهن حول ما تعلموه.

 وضوح التعليمات لمشاركة الطالبات في )جروب الواتس آب الخاص بالمقرر،-

مقرر، ع الومنتدي األسئلة واالستفسارات علي نظام البالك بورد( زاد من التفاعل م

 وسهل عملية تبادل الخبرات التربوية. 

 شاط،لعمل قبل البدء في المقرر، وما سيحصلون عليه مقابل كل نوضوح قواعد ا-

 دفع الطالبات إلي التعامل مع المقرر بجدية.

ة من تزادمشاركة المواقع اإللكترونية وروابطها علي المقرر أتاح للطالبات االس-

 .المعلومات حول المقرر مما زاد من تحصيلهن الدراسي

 مرتبطة بعادات العقل:ثانياً: مناقشة وتفسير النتائج ال

 يوجد فرق دال" وتتضمن هذه الجزئية التحقق من صحة الفرض الثالث ونصه:-

ً بين متوسطي درجات الطالبات مجموعة البحث في التطبيقين القبل ي إحصائيا

 ".والبعدى في مقياس عادات العقل لصالح درجات التطبيق البعدى
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ت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجاوقد كشفت نتائج حساب 

ة )ت( لمقياس عادات العقل، وحساب قيمالقبلي والبعدي الطالبات في التطبيقين 

عن  (3) رقم التي تم عرضها في الجدوللمعرفة داللة الفروق بين المتوسطات، و

 ما يلي:

ة وقيمة )ت(، وحجم التأثير لنتائج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارييوضح  (3) جدول رقم

 التطبيقين القبلي والبعدي لمقياس عادات العقل

 أبعاد المقياس
درجات 

 الحرية

 بعدي قبلي
 الداللة قيمة ت

 اإلنحراف المتوسط اإلنحراف المتوسط

 13.213 0.497 3.527 0.435 2.300 29 اليعد األول

دالة عند 

مستوى 

(0,01) 

 14.414 0.491 3.793 0.381 2.193 29 اليعد الثاني

 12.660 0.469 3.880 0.402 2.480 29 البعد الثالث

 11.854 0.540 3.687 0.366 2.473 29 البعد الرابع

 10.856 0.429 3.713 0.388 2.527 29 البعد الخامس

 15.566 0.422 3.920 0.351 2.153 29 البعد السادس

 13.094 0.475 3.753 0.387 2.354  الكلي

ة ويتضح من الجدول وجود فرق دال إحصائياً بين متوسط درجات طالبات مجموع

عقل البحث في التطبيق القبلي والمتوسط في التطبيق البعدي لمقياس عادات ال

ول لصالح التطبيق البعدي حيث بلغت قيمة "ت" المحسوبة بينهم في البعد األ

لبعد ا(، وقيمة "ت" في 14.414البعد الثاني )( للمقياس، قيمة "ت" في 13.213)

لبعد ا(، وقيمة "ت" في 11.854(، وقيمة "ت" في البعد الرابع )12.660الثالث )

" (، وبلغت قيمة "ت15.566(، وقيمة "ت" في البعد السادس )10.856الخامس )

وبذلك  (0.01( وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )13.094للمقياس ككل )

لشكل اا في ويمكن التعبير عن هذه النتيجة بيانيً ، م التحقق من صحة الفرض الثالثت

 اآلتي:
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 يالبعد( مستوى عادات العقل  لدي الطالبات في التطبيقين القبلي و2شكل )

 يوضح الجدول التالي تلك النتائج: حساب حجم التأثير:

مجموعة البحث في التطبيقين القبلي ( مستوى داللة الفرق بين متوسطي درجات الطالبات 4جدول )

 والبعدي لمقياس عادات العقل

أبعاد مقياس 

 عادات العقل
قيمة درجة الحرية قيمة "ت"

2η 
 مستوى حجم التأثير

 29 13.213 البعد األول
0.858 

 كبير

 0.878 29 14.414 البعد الثاني

 0.847 29 12.660 البعد الثالث

 0.829 29 11.854 الرابعالبعد 

 0.803 29 10.856 البعد الخامس

 0.893 29 15.566 البعد السادس

 0.855 29 13.094 الكلي

( بالجدول المرجعي المقترح لتحديد مستوى حجم التأثير نجد   2وبمقارنة قيمة )

( وهى قيمـة أكبر من القيمة 0.855أن حجم التأثير كبير في مقياس عادات العقل )
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4.000
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( وهو ما يوضح أن حجم التأثير كبير، 0.14المرجعية لحجم التأثير الكبيـر وهـى) 

لتعلم المقلوب دوراً فعاالً في ومن ثم يمكن القول أن المقرر اإللكتروني القائم علي ا

 تنمية عادات العقل للطالبات مجموعة البحث.

م ن حجوالنتائج على النحو السابق تثبت صحة الفرض الرابع للبحث المتمثل في أ

 موعةالتأثير لداللة الفرق بين متوسطي درجات التطبيقين القبلي والبعدى لمج

 ( وتساعد على 2>  0.14) البحث في مقياس عادات العقل من النوع الكبير

 تحقيق الهدف الرابع للبحث.

يئة ب في بمقلوويمكن تفسير هذه النتيجة بأن المقرر اإللكتروني القائم علي التعلم ال

ة الفصول اإلفتراضية شجع الطالبات علي اإلجتهاد والعمل المتواصل، وإدار

ظيم والتفكير وتنالمواقف واإلنفعاالت بوعي وإتزان، ودعم قدراتهم في البحث 

تمثلة الم الخبرات ومتابعة كل ما هو جديد، وهذا إنعكس إيجابياً علي عادات العقل

رح ل وطفي المثابرة، والتصور والتخيل واالبتكار، والتفكير التبادلي، والتساؤ

 المشكالت، ومرونة التفكير، والتفكير والتواصل بدقة ووضوح.

راسة ثل دملت إليه نتائج الدراسات السابقة واتفقت نتائج البحث الحالي مع ما توص

(، و)عيسي 2019(، و) أبورياش والجندي، 2020(، و)عافية، 2020)الناجم، 

(، حيث أظهرت أن عادات العقل تأثرت 2015(، و) بريخ، 2018والطويرقي، 

 باستخدام برامج واستراتيجيات التعلم المختلفة.

 :يلي بما الدراسة، توصي النتائج، ضوء في: التوصيات

م استخدالك بتطوير بناء المقررات الدراسية بما يناسب استخدام التعلم المقلوب، وذ-

 المنصات التعليمية اإللكترونية.

لي تنمية علي إتباع األساليب واألنشطة التي تساعد ع تدريب أعضاء هيئة التدريس-

ادات وتطوير عادات العقل لدي الطالبات، وعمل برامج وندوات حول أهمية ع

 .العقل التي تعد من السلوكيات المطلوبة للنجاح في العمل

 ضرورة دمج عادات العقل في النشاطات الطالبية والمناهج التدريسية. -
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 لةومحاو للمستخدمين لنظام البالك بورد التدريب من مزيد إجراء على العمل-

 .توفرها الخدمات التي جميع في منها االستفادة

ئة اء هيالمستدام في أنظمة إدارة التعلم االلكتروني من قبل أعضتفعيل التعلم -

 خر.التدريس ودمجه مع األنماط األساسية األخرى وذلك ليعوض كل نمط نقص األ

 المراجع: قائمة 

(. 2015) إبراهيم، عبد هللا علي؛ وشريف، نادية محمد؛ والقحطاني، منى علي .1

مع ء مجتاإللكترونية للمساهمة في بناضوابط ومعايير الجودة في إنتاج المقررات 

(، 136) 36المعرفة. دراسة تحليلية، جامعة نجران. مجلة رسالة الخليج العربي، 

 .102-87ص ص 

يم (. برنامج مقترح لتنمية مهارات تصم2013أبو شاويش، عبد هللا عطية ) .2

قصى األ المقررات اإللكترونية عبر الويب لدى طالبات تكنولوجيا التعليم بجامعة

 لسطين.، ف بغزة، )رسالة ماجستير غير منشورة . كلية التربية(، الجامعة اإلسالمية

مقلوب (. أثر استراتيجية التعلم ال2015البالصي، رباب عبد المقصود يوسف ) .3

تعلم ز الفي تنمية مهارات مقرر العمليات اإللكترونية لطالبات دبلوم إدارة مراك

-050(، ص ص 50) 5واجتماعية، مصر،  بجامعة حائل. مجلة دراسات تربوية

026. 

ميذ، (. العادات العقلية وتنميتها لدي التال2002الحارثي، إبراهيم أحمد ) .4

 الرياض: مكتبة الشقيري.

(. اتجاهات وتصورات الطالبات الجامعيات حول 2016الدريبي، عهود ) .5

ة تربيالتطبيق الفصل المقلوب في التعليم العالي. مجلة بحوث العربية في مجال 

 (.3النوعية: )

راتيجية (. فاعلية تطبيق إست2017الدوسري، فؤاد فهيد؛ وآل مسعد، أحمد زيد ) .6

ية الصف المقلوب على التحصيل الدراسي لتعلم البرمجة في مقرر الحاسب وتقن

 وية،المعلومات لدى طالب الصف األول الثانوي. المجلة الدولية للبحوث الترب

 م.2017)عدد خاص( يونيو(، 3)41جامعة اإلمارات، 

ة تصميم مقرر إلكتروني وفق معايير جود(. 2014الزهراني، كاملة خليل ) .7

)رسالة  التعليم اإللكتروني لتنمية التحصيل المعرفي لدى طالبات كلية التربية،

 ماجستير غير منشورة(.كلية التربية، جامعة الباحة، السعودية.
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ي فإستراتيجية التعلم المقلوب (. أثر استخدام 2015الزين، حنان أسعد ) .8

حمن. الر التحصيل األكاديمي لطالبات كلية التربية بجامعة األميرة نورة بنت عبد

 (.8)3المجلة الدولية التربوية المتخصصة، 

ف لصفواإستراتيجية يسي قائم على ر(. فاعلية برنامج تد2017، إلهام )لشلبيا .9

عة في جام لدى الطالبة/ المعلمةعقل لدات اعاولتقويم ت افي تنمية كفاياالمقلوبة 

ة في في مساق القياس والتقويم. المجلة األردنيإلسالمية د ابن سعومام محمد إلا

 (.1)13العلوم التربوية، 

(. أثر استخدام 2019الشمري، هادي طالل؛ وآل مسعد، أحمد زيد ) .10

 ادةاستراتيجية الفصول المقلوبة في التحصيل الدراسي والدافعية نحو تعلم م

سية، النفالمعلوماتية لطالب الصف الحادي عشر الثانوي.مجلة الدراسات التربوية و

 .85-15(، ص ص 1)13جامعة السلطان قابوس، 

ي ف(. اتجاهات أعضاء هيئة التدريس 2020اللهيبي، رانية وريس، إيمان ) .11

الجامعات السعودية نحو استخدام التعلم المقلوب ومعوقات تطبيقه في 

 .334-317(، ص ص 3) 16ة األردنية في العلوم التربوية، التدريس.المجل

الذهنية  (. تأثير الخرائط2020الناجم، محمد بن عبد العزيز بن عبد المحسن ) .12

 لعقلااإللكترونية فى تدريس الفقه في تنمية التحصيل الفورى والمؤجل وعادات 

رات مامعة اإللدى طالب المرحلة الثانوية. المجلة الدولية للبحوث التربوية، جا

 (.44)1،العربية المتحدة 

. (. التعليم اإللكتروني عبر شبكة اإلنترنت2005الهادي، محمد محمد ) .13

 القاهرة : الدار المصرية اللبنانية.

سلوك الل وعالقتها بمظاهر (. عادات العق2015بريخ، إلهام فايق سليمان ) .14

لية ير منشورة(. كجامعة األزهر بغزة، )رسالة ماجستير غطلبة اإليجابي لدي 

 التربية، جامعة األزهر، غزة.

تطبيقات  (. أثر استخدام التعلم التشاركى القائم على2013حسن، نبيل السيد ) .15

دي لحوه نجوجل التربوية فى تنمية مهارات تصميم المقررات االلكترونية واالتجاه 

 أعضاء هيئة التدريس بجامعة أم القري. 

http://www.bu.edu.eg/portal/uploads/Specific%20Education/E

ducational%20Technology/5143/publications/Nabil%20Elsaye

d%20Mohamed%20Hassan_1.pdf 

http://www.bu.edu.eg/portal/uploads/Specific%20Education/Educational%20Technology/5143/publications/Nabil%20Elsayed%20Mohamed%20Hassan_1.pdf
http://www.bu.edu.eg/portal/uploads/Specific%20Education/Educational%20Technology/5143/publications/Nabil%20Elsayed%20Mohamed%20Hassan_1.pdf
http://www.bu.edu.eg/portal/uploads/Specific%20Education/Educational%20Technology/5143/publications/Nabil%20Elsayed%20Mohamed%20Hassan_1.pdf
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نمية (. فاعلية الفصول المنعكسة والفصول المدمجة في ت2016حميد، أمال ) .16

ة مهارات تصميم صفحات الويب التعليمية لدي طالبات كلية التربية بالجامع

 .اإلسالمية بغزة، )رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية، غزة

أثر وحدة تدريسية قائمة (. 2020حويري، عليش عبد الرحيم البشير ) .17

ً لنموذج التصميم العام ) على   على  (ADDIEاستراتيجية التعلُّم المعكوس وفقا

توى التحصيل الدراسي في مقرر المدخل إلى تكنولوجيا التعليم لدى طالب المس

عية، جتمامجلة جيل العلوم االنسانية واال الثاني بكلية التربية جامعة الخرطوم.

(66)129. 

(. فاعلية مقرر الكتروني لمهارات 2018سليمان حموده محمد )داود،  .18

نحو  تجاهاالتصال وفق معايير جودة التعليم اإللكتروني في التحصيل الدراسي واال

لمجلة ة. االمقرر لدى طالب كلية الشربعة جامعة القصيم بالمملكة العربية السعودي

 (.42الدولية لألبحاث التربوية، جامعة اإلمارات، )

نمية ت(. أثر إستراتيجية التعلم المعكوس في 2017ا، إيمان أحمد محمد )رخ .19

هم دافعيتية والجوانب المعرفية واألدائية لدي الطالب المعلمين بكلية التربية النوع

 م.2017(، يونيو 22للتعلم. مجلة كلية التربية، جامعة بورسعيد، )

استخدام بالتعليم المعكوس (. فعالية استراتيجية 2016زاهد، منال عبد هللا ) .20

حو نظام البالك بورد وتطبيق الواتس آب علي التحصيل األكاديمي واالتجاه ن

ية لتربااستخدام اإلنترنت في التعليم لدى طالبات قسم اإلقتصاد المنزلي بكلية 

(، 15) 5ث، بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز. المجلة العربية للعلوم ونشراألبحا

 .24-42ص ص 

(. "كل ما يحتاجه المدرس حول الفصل المعكوس 2014زوحى، نجيب ) .21

Flipped Classroom ."www.new-educ.com/outils-et-

applications-de-la-classe-inversee 

قل (. مستوى عادات الع2019، فتيحة )شمام، عاصم أحمد خليل؛ وبن كتيلة .22

السائدة لدى تالميذ المرحلة المتوسطة في مادة الرياضيات من وجهة نظر 

ر، ص (، جامعة الوادي، الجزائ1)8مدرسيهم. مجلة العلوم النفسية والتربوية، 

 .54-40ص

(. معجم المصطلحات التربوية 2003شحاتة، حسن؛ والنجار، زينب ) .23

 .الدار المصرية اللبنانيةوالنفسية. القاهرة: 

http://www.new-educ.com/outils-et-applications-de-la-classe-inversee
http://www.new-educ.com/outils-et-applications-de-la-classe-inversee
http://www.new-educ.com/outils-et-applications-de-la-classe-inversee
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تعلم (. فاعلية برنامج قائم علي ال2020عافية، عزة عبد الرحمن مصطفي  ) .24

ت طالبا لدي المستند إلى الدماغ في تنمية عادات العقل والتفكير التحليلي والتحصيل

 (.76الماجستير. المجلة التربوية، جامعة سوهاج، )

اعلية (. ف2017نعيـــم ســــــليم )عثمان، إلهام جالل إبراهيم؛ وحسن، روال  .25

حو ننوي برنامج تدريبـي لتنمية معارف واتجاهات معلمات المرحلة المتوسطة والثا

تنمية ومية استخدام استراتيجية التعلم المقلوب. المؤسسة العربية لالستشارات العل

 (.18)57الموارد البشرية ،

دار  :تروني. القاهرة (. تكنولوجيا التعليم اإللك2008عزمي، نبيل جاد ) .26

 الفكر العربي.

(. فاعلية 2018عيسي،محمد أحمد أحمد؛ والطويرقي، أمل عبيد ناصر ) .27

ت طالبا لدى إستراتيجية قائمة على عادات العقل في تنمية مهارات الكتابة اإلبداعية

 (.7) 8الثانوية.المجلة الدولية التربوية المتخصصة، المرحلة

 (. عادات العقل والتفكير النظرية2005) قطامي، يوسف؛ وعمور، أميمة .28

 والتطبيق، عمان: دار الفكر للنشر والتوزيع.

 (. معايير تصميم المقررات اإللكترونية.2015كوالتي ماترز ) .29

https://www.qualitymatters.org/sites/default/files/PDFs/Standar

dsfromtheQMHigherEducationRubric.pdf . 

(. استكشاف تقصي عادات العقل ، مدارس الظهران 2003كوستا وكاليك ) .30

 .األهلية، السعودية: دار الكتاب التربوي للنشر والتوزيع

مليتي استراتيجية الفصل المقلوب في ع(. توظيف  2015متولي، عالء الدين ) .31

شر عالتعليم والـتعلم، ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر العلمي السنوي الخامس 

 اراتللجمعية المصرية لتربويات الرياضيات،تعليم وتعلم الرياضيات وتنمية مه

م، ص  2015أغسطس  9-8القرن الحادي والعشرين، دار الضيافة عين شمس، 

 .102 – 91ص 

كتروني (. التعلم اإلل2009، حسن الباتع؛ والسيد ،عبد المولي السيد )محمد .32

 ة.اإلسكندرية: دار الجامعة الجديد اإلنتاج. -التطبيق -الرقمي، النظرية 

م (. تطبيقات عملية في تنمية التفكير باستخدا2008نوفل، محمد بكر ) .33

 .للنشر والتوزيع والطباعة عادات العقل.عمان: دار المسيرة

(. فاعلية نموذج التعلم 2015ن، الطيب أحمد؛ وسرحان، محمد عمر )هارو .34

المقلوب في التحصيل واألداء لمهارات التعلم االلكتروني لدى طالب البكالوريوس 

https://www.qualitymatters.org/sites/default/files/PDFs/StandardsfromtheQMHigherEducationRubric.pdf
https://www.qualitymatters.org/sites/default/files/PDFs/StandardsfromtheQMHigherEducationRubric.pdf
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The effectiveness of an electronic course based on flipped 

learning in developing achievement and some habits of 

mind among students of Sattam bin Abdulaziz University 

Fatema Kamal A. A. Elnaggar 

Prince Sattam Bin Abdulaziz University - Kingdom of 

Saudi Arabia 

Suez Canal Univeristy - Egypt 

Abstract:The study aimed to identify the effectiveness of an 

electronic course based on flipped learning in developing 

achievement and some habits of mind among students of 

Sattam bin Abdulaziz University, and the study used the semi-

experimental approach and the researcher used two tools 

(achievement test and the scale of habits of mind), and the 

study sample consisted of (30) A student from the scientific 

departments of the College of Sciences and Human Studies at 

Sattam Bin Abdulaziz University in Al-Aflaj Governorate. The 

results showed the effectiveness of the electronic course based 

on flipped learning in developing achievement, and some 

habits of mind among the students of the study group, as the 

value of "T" in the achievement test (10.770) ) Which is a 

statistically significant value at the level of significance (α = 

0.01), and the value of “T” on the scale of habits of the total 

mind was (13.094), which is a statistically significant value at 

the level of significance (α = 0.01), and in light of the results, a 

set of recommendations and proposals were presented.  

Key words: Effectiveness, electronic course, flipped Learning, 

Academic achievement,  habits of the mind. 
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 ي ظلفمقاربة سيكولوجية لرصد أهم المشكالت النفسية واإلجتماعية لدى الشباب 

 مستجدات المدن الجزائرية

 د.خرموش منى

 الجزائر -02جامعة محمد لمين دباغين سطيف 

 

د أمر ج السيكولوجية اليوم وإيالؤها العنايةإن دراسة المدن من الناحية : ملخص

 ك ماأساسي لإلنطالق في فهم تأثيرات المدن على سيكولوجية األفراد، ولعل ذل

م د أهجعلنا نحاول فهم المدن الجزائرية وفق تصور نسقي نفسي في محاولة لتحدي

تلك المشكالت التي تعترض الشباب الجزائري خاصة في ظل المستجدات التي 

د ا المدن والتطورات الحاصلة في المجال العمراني ما يجعل عملية رصعرفته

هم جل فوتحليل مشكالت الشباب التي يواجهها في ظل المدن أمر هامة للغاية من أ

هم ففي  دور المدن في التركيبية النفسية لدى الشباب إنطالقا من دور علم النفس

جد لتواواقف الحياة ومواقع اشخصية اإلنسان ودراسة سلوكه اإلنساني في مختلف م

ربة التي تعد المدينة أحدها، لذا سنحاول اإلشارة بنوع من التحليل وفق مقا

 ية.سيكولوجية ألهم مشكالت الشباب الجزائري التي تواجهه في المدن الجزائر

، فسية: المدن، الشباب الجزائري، سيكولوجية، المشكالت النالكلمات المفتاحية

 اإلجتماعية.المشكالت 
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 مقدمة:

رات لتطوالقد عرفت المدينة الجزائرية منذ اإلستقالل إلى غاية اليوم العديد من 

 دينةخاصة في مجال الهيكلة والبناء والتهيئة العمرانية، وقد صاحب تطور الم

ي فرات العديد من التطورات في مختلف المجاالت االجتماعية للمجتمع، هذه التطو

ن مديد لجزائرية أدت بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى بروز العواقع المدينة ا

 المشكالت على المستوى االجتماعي والنفسي لدى مخلف الفئات االجتماعية.

 ضرياحوالمدن الجزائرية ال تختلف عن بقية مدن العالم، فهي أيضا تعرف توسعا 

اسية، ألسالمرافق اسريعا، وزيادة معتبرة في استخدامات األراضي، البنى التحتية و

د التي تحتضن أنشطة السكان وتزودهم بمختلف الخدمات الضرورية، وهو ما قا

اجات، الح إلى ارتفاع عدد التنقالت اليومية التي يقوم بها األفراد لقضاء كل هذه

ام زدحومن هنا أصبحت حركة النقل تواجه مشكل كثيرة كاالختناقات المرورية واال

ل ما من مشاكل، الناجمين عن ضعف درجة انتساب وسائالحاد وكل ما ينجر عنه

 (.25: 2016النقل المتزايدة باستمرار)محمد مداحي، سوسن زيرق، 

شر مبا إن المدينة تعاني اليوم الكثير من المشاكل التخطيطية التي تنعكس بشكل

 وغير مباشر على ساكنيها ونشاطاتهم وحياتهم ومستقبلهم، وتتلخص أهم هذه

ى هو لكبراالمشاكل باإلسكان والخدمات والبيئة والنقل والنمو السكاني، والمشكلة 

 ل اليوممشاكإذا كان باإلمكان حل هذه التزايد وتفاقم هذه المشاكل يوما بعد يوم، و

هور فإن تجاهلها سيجعل من الصعوبة بمكان حلها مستقبال نظرا لتعقيداتها وظ

ا مشاكل أخرى ستفرزها التطورات الحديثة التي ستظهر وتتسارع وتيرة تطوره

ختلف (، ولعل ما يمكن تأكيده أن م1: 2009مستقبال)محمد أحمد سالم المدحجي، 

و أاشرة التي تعترض المدينة الجزائرية اليوم تنعكس بظاللها بصورة مبالمشكالت 

 ئريةغير مباشرة على الشباب قاطني هذه المدنية، فالمدينة بمواصفاتها الجزا

، كما ليومالخاصة التي تميزها أوجدت في الواقع العديد من المشكالت لدى الشباب ا

 فسيةشكالت أخرى إجتماعية ونبلورت مشاكل قد تكون جديدة خاصة بالمدينة أو م

زادت في حدتها وساهمت في وضوحها بصورة أو بأخرى، وهو ما يجعل من 

ليوم اباب طبيعة المدنية الجزائرية تؤثر على مختلف المشكالت التي تؤرق حياة الش

 سواء ارتبطت هذه المشكالت بالبعد النفسي أو اإلجتماعي.
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يث جدا في المجتمع الجزائري من حوألن فئة الشباب تعد الشريحة األكثر توا

قع التمثيل من جهة، وكذا بالنظر لطبيعتها وخصائصها فإنها تعاني في ظل وا

تطور  على المدينة الجزائرية العديد من المشكالت االجتماعية والنفسية التي تؤثر

 هذه الفئة وتحقيقها ألهدافها في ظل الواقع المعاش اليوم.

 مشكلة الدراسة:.1

ان كدن اليوم تشكل هاجسا مهما من حيث إجراء الدراسات عليها، وإن أضحت الم

ناحية ن الالتوجه الغالب هو دراسة المدن من الناحية الهندسية فإن دراسة المدن م

ا رفتهاإلجتماعية والنفسية أصبح أمر ال بد منه خاصة في ظل المستجدات التي ع

الذي  ولوجيبل إنها المكان السيكالمدن اليوم، أين لم تعد مجرد منافذ للعيش فحسب 

مل الع تبحث فيه النفس اإلنسانية عن الراحة بعيدا عن كل ضغوطات الحياة، ولعل

 بتوفير مختلف المرافق فيها ينطلق من ذلك األساس.

هو  ئريةإن أحد أهم اإلشكاليات التي ما فتأت تطرح اليوم في مختلف المدن الجزا

ماعي إلجتتنامي العديد من الظواهر في شقيها ا ذلك الدور الذي يمكن أن تلعبه في

ت شكالوالنفسي، أين تحولت المدينة في الكثير من األحيان لبؤر لظهور تلك الم

تلف على مشكالت مخ وهو ما يجعل من دراسة تأثيرات المدن كما هي عليه اليوم

ي سلنفاالفئات اإلجتماعية أمر بإمكانه حل العديد من المشكالت على المستويين 

 واإلجتماعي.

 حيث فالمدينة لم تعد كما كانت عليه في السابق إذ عرفت قفزة نوعية خاصة من

ا فيه الحجم من جهة وطبيعة المنشآت والبناء ما جعل التغير اإلجتماعي الحاصل

اد في ألفرايلفت إنتباه الكثير من الباحثين والمهتمين بمجال دراسة ورصد سلوكيات 

سق ن قلة تلك الدراسات واإلهتمامات التي سارت في نظل المدن، على الرغم م

لذي امعماري هندسي بحت أو تسيير تقني واضح، مهملة بذلك الجانب السيكولوجي 

 يعد أساس الحكم على نجاح المدينة في تحقيق أهدافها.

ة نفسيلذا سنحاول اإلجابة على سؤال أساسي يتمحور حول ما هي أهم المشكالت ال

ة في حاصلواإلجتماعية لدى الشباب في المدن الجزائرية اليوم في ظل المستجدات ال

 المدن؟ 

 تحديد مفاهيم الدراسة:. 2
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لنطاق ة وا: المدينة هي مستقرة بشرية فيها تجمع سكاني كبير محدود المساحالمدينة

اعة ومقسمة إلى إحياء ومحالت سكنية ويقوم النشاط اإلقتصادي فيها على الصن

ها ع فيوالتجارة والنقل والخدمات وتقل فيها نسبة المشتغلين في الزراعة وتتنو

انيها ز مبالخدمات والمؤسسات وتمتاز بصفة إدارية وبكثافة سكانية عالية كما تتمي

طريق  ا عنا، وبهذا فالمدينة يمكن تعريفهبالتنظيم الهندسي وسهولة المواصالت فيه

 (:162: 2009ثالثة مقاييس هي)عبد الرزاق أحمد سعيد صعب، 

 عدد وكثافة السكان القاطنين فيها.-1

 طبيعة العمل الذي يقوم به سكان المدينة.-2

 تقسيم العمل.-3

 : هي"صعوبة يعاني منها الفرد وتشتمل على أعراض عضويةالمشكالت النفسية

 ض نفسية تتمثل في إضطرابات التفكير واضطرابات اإلنفعال، وهي عجزوأعرا

فسي الن الفرد عن تحقيق التوافق إزاء هذه الحاجات مما قد يسبب له سوء التوافق

 (.19: 2008واالجتماعي)خالد بن أحمد، عثمان المنصوري، 

ب : هي صعوبات وانحرافات سلوكية ترتبط بعالقات الشاالمشكالت االجتماعية

 ثمانبأفراد وقيم وعادات وتقاليد وقوانين وتوقعات مجتمعية)خالد بن أحمد، ع

 (20: 2008المنصوري، 

، اتهم: لقد اختلف العلماء حول تحديد مفهوم الشباب نظرا الختالف تخصصالشباب

ميزة الم فمنهم من حدد هذه المرحلة بمعيار سلوكي تتشكل فيه اإلتجاهات السلوكية

 ل فيم من حددها بمعيار زمني، وآخر بمعيار اجتماعي يتمثلهذه المرحلة، ومنه

وار قدرة وسعي الشباب نحو احتالل مكانة إجتماعية والقيام بمجموعة من األد

مثل  قليةتؤهله للحياة، وهناك من حددها بمعيار عقلي تتمثل في نمو العمليات الع

ر، ختياوحرية اإلالتذكر والتخيل، واإلدراك والتفوق والقدرة على إتخاذ القرار 

ظم ن معوبالرغم من إختالف وجهات النظر حول تحديد المرحلة العمرية لها، إال أ

 سنة)سارة صالح الخمشي، هيفاء عبد 32-15اآلراء اتفقت على تحديدها بين 

 (.145: 2012الرحمن الشلهوب، 

 .أهداف الدراسة:3
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 تبيان أهمية معالجة المدينة من الناحية النفسية.-

 كالت الشباب في ظل المدينة الجزائرية اليوم.رصد مش-

 محاولة بناء تصور نظري حول المدينة والمشكالت النفسية.-

بة مقار–. المشكالت االجتماعية والنفسية في المدن الجزائرية لدى الشباب 4

 -سيكولوجية

 علهاتتميز المدينة الجزائرية بالعديد من الخصائص والسمات التي تميزها وتج

اص، بخصائصها على المشكالت التي يعاني منها الشباب اليوم طابعها الختضفي 

ث وما يمكن مالحظته أن التغيرات التي طرأت على المدنية الجزائرية من حي

ات نوعية البناء وطريقته وكذا طبيعة التخطيط للعمران الحضري أحدثت تأثير

ذه ي لدى قاطن همباشرة ليس على الجانب االجتماعي فقط بل على البعد النفس

 موسةالمدن، وفي ظل قلة الدراسات خاصة الميدانية منها التي تكتشف بصورة مل

ب فقط لشبااودقيقة أبعاد المشكالت النفسية التي أحدثتها تغيرات المدنية ليس على 

ي الت بل على مجمل أفراد المجتمع، وإن كنا هنا سنحاول أن نحدد بعض المشكالت

ن عاش ممن الجانب النفسي، وهي قراءة واقعية للمشهد المأحدثتها تلك التغيرات 

 طرف الشباب في ظل المدن الجزائرية بمختلف مكوناتها ومكنوناتها.

إن حدوث أي من المشاكل اإلجتماعية، أعاله في محيط  مشكلة الحلقة المفرغة:

يات المجمعات السكنية الكثيفة عادة يكون بداية لمشكلة أكبر وهي ما يدعى في األدب

المتعقلة بدراسة المحيط الحضري بمشكلة الحلقة المفرغة، وهذه المشكلة تتسبب في 

مضاعفة المشاكل االجتماعية وتؤدي في النهاية إلى انحدار المجمع السكني أو 

البناية الشققية نحو هاوية الفشل، وعندما تبدأ المشاكل في مجمع سكني أو بناية 

لبناية أو المجمع سيكتسب سمعة سيئة)فيصل شقيقة وألي من األسباب فإن تلك ا

(، ولعل مختلف المشكالت التي 7: 2011حميد، محمد عرعر، عماد مشتهي، 

تحدث في هذا اإلطار تؤثر بصورة ملحوظة على نفسية الشباب، خاصة ما تعلق 

منها بالهروب من التواجد في المجمع السكني بحثا عن الذات الغائب األكبر في 

دن أين ال يجد الشاب ذاته في مجمعات السكن التي يعيش فيها، ولعل الكثير من الم

عملية البحث المستمرة تؤدي به ال محالة إلى حالة من الغربة عن الذات، أين يمكن 

أن نالحظ ذلك الفراغ والشرود الذي يعيشه شبابنا اليوم في مختلف المدن بسبب ما 
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باب األساسية وهو أمر يجعل من توفره المدينة من متطلبات ال تلبي حاجيات الش

إعادة مراعاة تخطيط المدن بما يتماشى وضروريات الحياة وحاجيات الشباب من 

أجل إعادة المدينة لتحقيق أهدافها، فالمدينة ليست مجرد مجمعات سكنية يتواجد بها 

الناس للنوم وفقط، بل ال بد أن تتحول المدينة إلى مركز إشعاعي لتبادل العالقات 

ات الذات وهو األمر الغائب لألسف في مدننا التي تحولت كما قلنا سابقا لمرقد وإثب

 عام ال غير.

مو : مع ظهور وظائف جديدة لمركز المدينة ومع النمشكلة الحركة والمواصالت

 مرانيةالع الطبيعي للسكان ومواكبة لتلبية احتياجاتهم، يحدث نمو طبيعي في الكتلة

 ز على وجه الخصوص، ومع ظهور السيارة كوسيلةسواء للمدينة ككل أو المرك

ترو رئيسية للحركة إضافة إلى وسائل المواصالت المختلفة حافالت، قطارات، م

لى ار إأنفاق..إلخ(، وما يتتبعه من خدمات أساسية لها من محطات أو ساحات إنتظ

 ي أوجانب المكون الرئيسي وهو الطرق، أصبح النسيج العمراني للمركز التقليد

اتم ت)حالتاريخي للمدينة غير قادر على استيعاب هذا النمط من الحركة والمواصال

(، فمشكلة المواصالت وحركة المرور أصبحت 138عبد المنعم الطويل، دس: 

أين  سية،اليوم تؤرق الكثير من الشباب وتمثل لديه الكثير من جوانب الضغوط النف

ن ى كالعاصمة مثال، ويمكن أتحولت إلى أهم ضغط نفسي خاصة في المدن الكبر

ة نقول أن شبح المواصالت والوقت أدى إلى ظهور الكثير من األمراض النفسي

عاني يباب كالتوتر والقلق واإلجهاد النفسي، حيث يمكن أن نالحظ أن الكثير من الش

 من مسألة القلق والضغط بسبب المواصالت فالمدينة وفق هذا المنظار ورغم

 علت منجلتي الشباب جانبا سلبيا فيما يخص الكثافة السكانية ا إيجابياتها أحدثت في

 استغالل الموارد المتاحة للمواصالت يقل ويجعل الشباب يتعرض لمجموعة ال

 متناهية من الضغوط في هذا اإلطار.

: إن هجرة السكان العجولة إلى المدن اآلخذة في التوسع وما مشكلة الهجرة العجولة

اني سيجعل من المتعذر التنبؤ بخدمات فعالة للنقل العام ينجم عن لك من نمو سك

والتخطيط لها وتأسيسها، وفي المدن التي تنخفض فيها كثافة السكان، يصبح من 

األصعب استحداث خدمات نقل عام فعالة من حيث تكلفتها بالنظر إلى طول 

المسافات وتشتت أماكن نشوء الرحالت ووجهاتها مما يفضي إلى خفض عدد 

شخاص لكل رحلة طريق أو رحلة مركبة، وإعطاء األولوية للسيارات األ

سيضاعف احتياجات االستثمار الضروري لالنتقال إلى وسائل النقل العام في 
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مرحلة الحقة، ويؤدي تدني كثافة السكان أيضا إلى زيادة نصيب الفرد من استهالك 

: 2013واالجتماعي، الطاقة في النقل ومن إنبعاثات المركبات)المجلس االقتصادي 

(، فالتركيبة السكانية اليوم في مختلف المدن الجزائرية تغيرت، والتي ساهمت 4

العديد من العوامل في ذلك كالبحث عن العمل وطبيعة عمل الكثير من الفئات التي 

اضطرت لنقل عائالتها معها، وهو ما أحدث تغيرا جذريا في تركيب المجتمع الذي 

والتقاليد وهو ما جعل هذه الهجرة المستعجلة تحدث الكثير أصبح مختلف العادات 

من األزمات النفسية لدى الشباب الذي وجد نفسه محاط بالكثير من التناقضات، مما 

أثر على شخصيته خاصة وأن تأسيس الشخصية القاعدية وتثبيتها يتعلق بالجوانب 

لوضع الراهن االجتماعية المحيطة، وهو ما يجعل من هشاشة الشخصية في ظل ا

أمر مطروح لدى الكثير من الشباب، وهو ما يجعل الكثير منهم ينطوي على نفسه 

أو يتجه إلتيان الكثير من السلوكيات الغير محبذة في المجتمع خاصة في ظل غياب 

 الرقابة االجتماعية التي قلت في المدن اليوم مقارنة بالماضي.

ي محيط دة فالعالقات االجتماعية السائ : إنمشكلة العالقات االجتماعية لدى الشباب

مل  تشالاألسرة تحدد شكل بنائها ودرجة تماسكها، واألسرة غير الكاملة أي التي 

ق مما القلعلى األب واألم كعناصر أساسية فيها، يكون أفرادها أكثر عرضة للتوتر و

قد يتسبب بخلق ميل لممارسة األفعال اإلنحرافية أو ارتكاب السلوك 

ت (، فالمالحظ أن العالقا113: 1987ي)تماضر حسون، حسين الرفاعي، اإلجرام

 ء مناالجتماعية لدى الشباب اليوم في ظل المدن قد تغيرت عما كانت عليه سوا

ات ناحية تأثيرات طبيعة المدن بما توفره من هياكل من جهة أو طبيعة تأثير

 لم يعد يوم، فالشباب الالتكنولوجيات والتقنية التي غيرت كثيرا في طبيعة العالقات

 مكانكما كان في الماضي يربط عالقاته بناءا على الجوار والقرب أي نظرية ال

 كوينوالقرب في تكوين الجماعة بل أضحت هناك الكثير من العوامل التي تحدد ت

لعل وعي، الجماعات خاصة ما تعلق بالتكنولوجيا والتقنية ومواقع التواصل االجتما

قات لعالاالفتراضية في الواقع بقدر ما ساهمت في بلورة وتنويع طبيعة العالقات ا

ناحية  ة منمن ناحية إيجابية إال أن الكثير من الدراسات أكدت تلك الجوانب السلبي

صال االتوالعالقات بين الشباب في ظل المدينة بما تحويه من تكنولوجيات اإلعالم 

 الحديثة.

االجتماعية أضحت اليوم أصعب من أي : إن مهمة التنشئة التنشئة االجتماعية

وقت مضى على اعتبار تنوع المؤسسات الراعية للتنشئة االجتماعية، لكن باتت 
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في اآلونة األخيرة تتعرض إلى ضغوط شتى مؤثرة في وظيفتها التربوية وقد تكون 

من بين هذه المؤثرات ضغوط الحياة الحضرية والمشكالت االجتماعية ذات الصلة 

ل من األسرة والتربية والضبط االجتماعي خاصة لدى فئة الشباب، الوطيدة بك

وهي ناتجة عن التحوالت االجتماعية التي أدى إليها التحضر والنمو الحضري 

السريع الذي بدوره أنتج لنا بما يسمى باألحياء العشوائية التي باتت السمة البارزة 

رت بشكل مباشر على (، فالمدينة اليوم أث211: 2012لمدننا)رضا سالطنية، 

طرق التنشئة االجتماعية المعتمدة من طرف األسر في تربية أبنائها خاصة الشباب 

منهم من جهة، كما أن زيادة حجم المؤسسات وتنوعها ساهم في تنويع التأثيرات 

التي تحدثها مختلف هذه المؤسسات كل حسب توجهها في تنشئة الشباب وهو ما 

للتأزم النفسي وتدهور صحته النفسية نتيجة  جعل الكثير من الشباب عرضة

 التناقضات بين مختلف هذه المؤسسات في ظل إختالف األهداف المتوخاة من ذلك. 

 طيرا:  يشكل العنف في المناطق الحضرية تحديا خالعنف في المجتمعات الحضرية

، لفقرأمام األشخاص المستضعفين، وغالبا ما تتفاقم هذه المشاكل بسبب عوامل ا

تزايد ينما وتفاوت األوضاع االقتصادية والبطالة واإلقصاء االجتماعي والتهميش، بي

ت تويانمو المناطق الحضرية في العالم، وصل العنف في العديد من المدن إلى مس

هة شبي غير مسبوقة ويؤدي العنف المزن إلى جعل الحياة اليومية في بعض المناطق

ع سياق الذي يظهر فيه العنف مع تساربالحياة في مناطق الحروب، ويتغير ال

لى عالتوسع العمراني مولدا تحديات جديدة للذين يقدمون المساعدات ويعملون 

نواعه (، ولعل انتشار العنف بمختلف أ12: 2010تجنب النزاعات)مجلة االنساني، 

ل في ظوالشفهي والجسدي بين الشباب ناتج من جانب آخر أيضا إلى طبيعة المدينة 

ية لى نفسها عدراسات وقلتها التي تهتم بتأثير طبيعة البنيان والبناء وهياكلغياب ال

ي الت الشباب وتوجههم نحو العنف رغم أن من بين أسباب العنف هو تلك التغيرات

 أحدثتها المدينة على الشباب اليوم.

كل : إن حجم وتوزيع وكثافة سكان المدن على اختالف أنواعهم وشحجم المدينة

ة جتماعيل االالمتداخلة بين األفراد والجماعات، تحدد جميعها زيادة المشاكالعالقات 

أو نقصانها، فعملية التحضر في أي مجتمع تصطحب معها تشكيلة واسعة من 

-23 :2006المشاكل االجتماعية نوجز بعضها في ما يلي)عالء سليم أسعد صالح، 

24:) 
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 ما عدموالهلمشكلة من ناحيتين، أمشكلة عدم تماسك العائلة، ويمكن النظر إلى هذه ا

و تحضر أالم تماسك العائلة كوحدة، والثانية عدم تماسك العائلة والتحامها بالمجتمع

 مجتمع المدينة.

 ية ومنلعقلالجريمة والجنحة والمخالفة: إن الجريمة تأتي من نمط السلوك والحالة ا

ي فها التي هي دون العوامل التي تساهم في ارتكاب الجريمة واالنحرافات األخرى

 الخطورة:

 عدم التجانس أو التفاهم بين الوالدين.-

 عدم إهتمام الوالدين بتربية أبنائهم ورعايتهم.-

 عدم الرضا واالرتياح النفسي الناجم عن عدم وضوح أهداف الفرد.-

 عية.االختالل العقلي بسبب نقص في التركيب العضوي أو بسبب الضغوط االجتما-

  يمكن تحقيقها أو تلبيتها بالطرق السوية.الحاجات التي ال

سرة األ : إن نموذجوما انجر عنه من مشكالت نفسية مشكلة التغير في بنية العائلة

 الريف شبابالعربية الراهنة هو وليد المدينة، إذ استفاد شباب المدينة بشكل عام و

 دة،لجديالمتعلم منهم من فرص العمل في مؤسسات الحكومة ومزاولة بعض المهن ا

 ة، وفيعائلالتي رافقت تطور وسائل وأساليب اإلنتاج، فاستقلوا اقتصاديا عن جسم ال

لمجال اح اكثير من األحيان يكون مكان العمل بعيد عن مكان إقامة العائلة، مما أت

في  الستقالل األسرة وانفصالها عن العائلة، وأصبح لها مكانة ودورا جديدين

كلة (، فالمالحظ أن طبيعة هي126: 1987الرفاعي، العائلة)تماضر حسون، حسين 

ن تكون متي تالعائلة ومكوناتها تحولت من العائلة الكبيرة إلى العائالت الصغيرة ال

شباب، ى الاألبوين واألوالد فقط، وطبيعة هذه العائالت أثرت على بعد العالقات لد

ن موع نمن ناحية  خاصة من ناحية التربية والمراقبة، فالتغير في العائالت أوجد

 مباالةالالاإلستقاللية وتحمل المسؤولية من جهة، كما أوجد أيضا نوعا من التسيب و

ة لدى الشباب وهو ما يجعل الشباب عرضة للخطر في ولوج عالم الجريمة نتيج

 لذلك.
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: تظل زيادة مشكل غياب بعض المرافق الضرورية التي تلبي حاجيات الشباب

 التثقيفيل وب في ميادين التعليم، والتكوين المهني، والتشغالتكفل باحتياجات الشبا

ضد  واإلعالم، والصحة والرياضة والترفيه هي المدخل الرئيسي لتحصين الشباب

، سريةما يتعرض له من مخاطر البطالة والفقر، والتهميش واإلقصاء والهجرة الق

بي مغر)إتحاد الوالجريمة المنظمة والتطرف الديني واالستالب الثقافي والحضاري

تحقيق (، فالشباب اليوم ووفق نظرية الحاجات لماسلو بحاجة ل16: 2016العربي، 

رب المشوالكثير من الحاجات بداية من الحاجات الفسيولوجية المتمثلة في المسكن 

ى ا علوالملبس، ولعل المدينة أحدثت في هذا الجانب تلك التغيرات التي نالحظه

، شيء اليوم خاصة ما تعلق بها بالتقليد األعمى لكل طريقة اللباس لدى الشباب

اب الشببفالمدينة وفق هذا المنظور ساهمت في بروز العديد من الظواهر المتعلقة 

تمتع تي يمن حيث طريقة لباسه وحياته، كما أن عجز المدينة عن احتواء الطاقات ال

ار يلجأ ألوكبها الشباب من خالل توفير المرافق الضرورية جعل الكثير منهم 

ر لتوتاالجريمة والفساد، ويؤثر نفسيا عليهم خاصة ما تعلق بالقلق وزيادة حدة 

ا غير فيه واالكتئاب لديهم، خاصة وأنهم يجدون أنفسهم في ظل المدنية التي يعيشون

ح لطموقادرين أو عاجزين عن تحقيق حاجياتهم األساسية مما يقلل لديهم مستوى ا

 و سلبياأبيا ن إليها، خاصة وأن المدينة قد تكون فضاء إيجافي ظل البيئة التي ينتمو

اب لدى الشباب حسب ما توفره من إمكانات وما ترصده من فضاءات لهؤالء الشب

 اليوم.

: إن تحقيق االنتماء العاطفي بين السكان ومركز مدينتهم مشكلة االنتماء العاطفي

الجتماعي والثقافي والفني يكون بارتباطهم بعضهم ببعض أثناء ممارستهم للنشاط ا

والذي يحقق اإلحتياجات المادية والروحية لهم على حد سواء، كما يمكن من خالل 

هذا النشاط نشر الثقافة الفنية على أوسع مجال بعرض المعروضات الفنية في 

الساحات والحدائق باإلضافة إلى إقامة الحفالت الموسيقية والفنون الشعبية في 

(، وهو اإلشكال 142اد القومية)حاتم  عبد المنعم الطويل، دس: المناسبات واألعي

األساسي في البعد النفسي للمدينة فالشباب اليوم ال يحسون بأي انتماء للمدينة التي 

ينتمون إليها ولعل ذلك بسبب أن القائمين على شؤون هذه المدن ال يعملون من 

وكيات المواطنة تجاه المدينة أجل تعزيز االنتماء للمدينة والذي يبرز من خالل سل

التي يعيشون فيها، فبمجرد النظر لواقع المدن الجزائرية ندرك غياب بعد سلوك 

المواطنة تجاه المدينة وهو ما يؤكد أن قاطني هذه المدنية ال تربطهم أي عالقة 

بالمدينة التي يقيمون بها، وذلك نتيجة العديد من العوامل أهمها أن المدينة ال تقدم 
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لنسبة لهم أي خدمات ما يجعلهم يتخلون عنها تدريجيا وهو ما يوسع هوة االنتماء با

العاطفي والنفسي بين المدينة والشباب خاصة على إعتباره الشريحة األهم تواجدا 

 في المجتمع الجزائري.

ني : إن وجود وسائط نقل كثيرة ومتعددة في الوسط الحضري يعمشكلة األمراض

من  وجود مصدر دائم لتلوث الهواء في المدينة، فهي المصدر الرئيسي للعديد

ري، لحراالغازات السامة المنبعثة كثاني أكسيد الكربون المتسبب في االحتباس ا

وتبقى وجزئيات الرصاص ومختلف الجزئيات التي تطرحها محركات المركبات 

اض ألمراعالقة بهواء المدنية وتلوثه، وهو ما يؤثر على الصحة من خالل انتشار 

الصدرية والتنفسية، الضغط العصبي وضغط الدم، مرض السكري وأمراض  

ئاب الكتالكبد واألزمات القلبية، إضافة إلى العديد من األمراض النفسية يعد ا

محمد عاهات وإعاقات مستديمة )أخطرها، إلى جانب ما تخلفه حوادث المرور من 

(، فاألمراض تنتشر بين الشباب خاصة تلك 264: 2016مداحي، سوسن زيرق، 

دى ية لالمتعلقة بالجانب النفسي، وذلك نتيجة غياب الكثير من المرافق الضرور

ها ياكلهالشباب التي تعد متنفسا له، ولعل ما يحدث داخل المدن من تشويه لبعض 

هو ، لذا فوننيلة إثبات الوجود وكأن الشباب يقوم أنا هنا أال ترناتج باألساس لمحاو

ه تشويويلجأ للتفريغ عن مكنوناتها عن طريق رسائل سلبية كالخربشات والتدمير 

 لمدن.خل االهياكل وغيرها من المظاهر السلبية التي يبرزها الشباب في واقعنا دا

التي والقصديرية في المدن :  انتشار الجريمة بين سكان األحياء مشكل اإلجرام

 تحتوي على أوكار للدعارة المنظمة  واالنحرافات الجنسية وبيع المخدرات

جريمة (، وال62: 2009والمتاجرة في السوق السوداء ولعب القمار)كمال تكواشت، 

 ال تتواجد فقط في األحياء القصديرية بل هي منتشرة في الكثير من المدن

ريمة ولعل ذلك االنتشار واالرتفاع في معدالت الجوبمواصفات كثيرة ومختلفة، 

 صالحخاصة في األحياء الجديدة يؤكد ذلك الخلل في عملية التخطيط من طرف الم

على  دينةالمختصة في هذا اإلطار، ولعل الضحية األولى التي أحدثتها متغيرات الم

ن ميد لعدالشباب هو مسألة أزمة الهوية لدى الشباب اليوم والتي تجعله يتصرف ا

 ليوم.اينة السلوكيات اإلجرامية التي تكون لمحاولة إلثبات الذات ال غير في ظل مد

: إنعكس التطور التقني الذي بروز المدن المذكية وتأثيرها النفسي على الشباب

رافق نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين المتمثل بظهور تقنيات 

شكل أساسي على شكل الحياة وعلى طريقة أداء االتصاالت والمعلومات، ب
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النشاطات المختلفة، مؤديا إلى ظهور مجتمع من نمط جديد يعتمد اعتمادا متزايدا 

على المعرفة والتقنيات الرقمية، ويؤدي النشاطات المختلفة من خالل الوسائل 

عات االفتراضية بدال من الوسائل االعتيادية، وارتبط ظهور هذا النوع من المجتم

بظهور تغيرات في بنية المدن، إذ ظهرت مدن تعتمد على تقنيات المعلومات 

واالتصاالت والذكاء االصطناعي، يطلق عليها المدن الذكية، تتيح للمجتمعات 

تطوير إمكانياتها على مختلف األصعدة، وللمكونات التقنية للمدينة الذكية تطبيقات 

ناعة والبيئة واالقتصاد، كما تؤدي شاملة في عدة مجاالت منها الخدمات، والص

دورا مهما في إيجاد حلول للمشكالت العمرانية، إذ يشكل تزايد هذه المشكالت دافعا 

لدراسة الدور الذي تؤديه تطبيقات المدينة الذكية إليجاد حلول لتلك 

(، فالمالحظ على سلوكيات الشباب 584: 2013المشكالت)محمود حيان سفور، 

الستخدامات المكثفة لمختلف أنواع التكنولوجيات الرقمية الحديثة، داخل المدن تلك ا

وهو ما أحدث طفرة نوعية في تلك العالقة بين المدينة والشباب اليوم خاصة ما 

تعلق بعملية التكيف والتوافق مع هذه التغيرات التي طرأت على المدينة من طرف 

بين التغيرات والظروف الشباب، وهو ما جعل ذلك الصراع الداخلي لدى الشباب 

 المحيطة وبين إمكانياته وقدراته من جهة أخرى.

: من سمات الوضع المضطرب لدى الشباب سمة الخوف عامة قلق المستقبل

اجهه ا يووالخوف من المستقبل والمؤثر سلبيا وبشكل كبير في حياة الشباب جراء م

ن ف مهرة أي الخومن عدم تكافئ الفرص وانسداد اآلفاق المستقبلية، وهذه الظا

هي والمستقبل كانت واضحة جدا في معظم  دراسات الشباب في البالد العربية 

لى عظاهرة تعبر عن حالة نفسية اجتماعية للشباب خالصتها أنهم غير قادرين 

 (، فالمدن وما27: 2016معرفة مصيرهم ومستقبلهم)اتحاد المغرب العربي، 

ة ناحي جعلت الكثير منهم يعيش قلقا منتوفره من إمكانيات محدودة لدى الشباب 

مدينة ع الالمستقبل وهو ما جعل الكثير منهم يفكرون في الهجرة الغير شرعية فواق

ذ لهم مال يضيق عليهم تلبية حاجياتهم ما يجعلهم يبحثون عن البديل الذي قد يكون

ة في الهجرة الغير الشرعية أو البحث عن طرق أخرى حتى لو كانت غير شرعي

 قليل من أمر القلق من المستقبل.للت

: إننا إذا أخدنا بمبدأ االختالط بين الجنسين في األسرة مشكلة االختالط بين الجنسين

والمدرسة والمجتمع، وإذا ما فهم اآلباء والمربون دورهم في إتاحة الفرصة للشباب 

لالختالط تحت إرشاد وتوجيه صحيحين أمكننا التغلب إلى حد كبير على هذه 
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مشكلة، كما يجب في هذه المرحلة من العمر بث فكرة محببة إلى النفس تجاه ال

الجنس ال إشاعة شعور مشوب بالتخويف واالشمئزاز التي تبثها القصص المضللة 

عن الجنس والتي تجعل الفتى والفتاة يشعران بالخجل والخوف في حضرة الجنس 

قدسة وظاهرة  أشبه اآلخر، ومن الخطأ أن يرسخ في ذهن الشاب أن المرأة م

بالمالك الذي ال يمس وال يجب التفكير فيه إال كأم أو أخت أو تلقين الفتاة أن الرجال 

ذئاب خاطفة ومفترسة أو أشرار يجب تجنبهم واالبتعاد عنهم، مثل هذه المعلومات 

المضللة التي يحصل عليها المراهقون والمراهقات تكون لديهم شعورا منفرا تجاه 

مشويا بالخجل إذا ما أتيحت فرص االختالط)خليل ميخائيل  الجنس وحرجا

(، ولعل هذه المشكالت أحدثت نوعا من التوتر والقلق 213: 2004معوض، 

النفسي لدى الشباب خاصة من جانب العنف الشفهي الممارس على المرأة في 

 المجتمع في ظل غياب ثقافة االختالط بين الجنسين.

، لفردالذي يسكن فيه الفرد يؤثر في تكوين شخصية : إن المكان االصحة النفسية

أن  إلى كما يؤثر في صحته النفسية والجسدية واالجتماعية، كما توصلت الدراسات

دى ظروف اإلسكان يؤدي إلى الظهور الكسل والخمول واإلدمان ونقص النشاط ل

نواحي ى الاألفراد الذي يسكنون هذا النوع من اإلسكان، باإلضافة إلى  تأثيره عل

ين بالصحية واألخالقية، كما بينت هذه الدراسات أن هناك عوامل ارتباط ما 

 ظروف اإلسكان من حيث الكثافة واالزدحام وارتفاع معدل الوفيات ما بين

دن (، فطبيعة الم86: 2006األطفال وانتشار األمراض المعدية )محمد عزوز، 

ب دى الكثير من الشباوما تتميز به من خصائص جعل مستوى الصحة النفسية ل

طرأ تي تتتأثر بذلك، خاصة وأن الصحة النفسية هي أمر نسب ومتغير بالتغيرات ال

ز على المدينة وما توفره من خدمات ومرافق للشباب، ما يجعل من أمر تعزي

ير لتعبالصحة النفسية عن طريق المدينة أمر ممكن عن طريق جعل المدينة فضاء ل

 ى الشباب وليس العكس.عن الذات وتحقيق الذات لد

ن مديد : يتعرض الشباب في ظل المدينة الجزائرية اليوم إلى العالضغوط النفسية

ية ضرورالضغوط النفسية من ناحية شكلها أو هيكلتها أو مدى توفيرها للمرافق ال

ذه هللشباب وطريقة إدارة هذه المرافق من طرف القائمين عليها، فالكثير من 

ي فياة ؤدي إلى اإلجهاد النفسي لدى الشباب، خاصة وأن الحالضغوط وتراكماتها ت

 المدن اليوم أضحت تؤرق الكثير من الشباب بمشكالتها.
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تماعي يعتبر هنا الفرد متوافقا أو ال نسبة لوسطه اإلج :سوء التوافق الذاتي

ف نحرااالحضاري الذي يتحرك فيه فالمجتمع بقسوة معاييره الثابتة ال يرحم أي 

 الكنه لمعايير، فقد يسمح باإلنحراف المعقول من أجل فردية التعبير عن هذه ال

 لفرديسمح بتاتا باإلنحراف األساسي الذي يخلق اإلضطراب والفوضى سواء في ا

ا ولهمأأو حوله، فهي أكبر دليل على سوء توافقه، وثمة عامالن يحكمان الموقف 

في  سويةد أن العادات الأن المجتمع العالمي الذي تختلط فيه أنماط الحضارة نج

 مضى جماعة غير ذلك في جماعة أخرى، وثانيهما أن كل ما يعتبر شاذا منذ جيل

ا مكثيرا  سواءأو منذ قرن مضى قد يتقبله المجتمع اليوم، إال أن مفهوم السواء والال

ح يوض يختلف من مجتمع آلخر، وهو ما أكدته معظم الدراسات األنتربولوجية مما

 )صالح أحمد مرحاب،هوم التوافق أو السواء من مجتمع آلخرنسبية تصور مف

 (.46دس: 

 لنفسيةات ا: يعيش الكثير من الشباب اليوم العديد من األزممشكلة األزمات النفسية

ت التي تختلف حدتها، ولعل المدن بما تحتويه من طبيعة وخصائص وسمات أحدث

مسكن طرأت على طبيعة الالكثير من هذه األزمات، فالمالحظ أن التغيرات التي 

ن وع منالذي كان فرديا لدى معظم الجزائريين وتحوله إلى السكن في الشقق أحدث 

مات اإلختراق في مجال الخصوصية وهو ما أزم الوضع أين برزت الكثير من األز

واإلجهاد،  النفسية التي لم تكن موجودة من قبل كالشعور بالوحدة النفسية، والقلق،

 وتر.واالكتئاب والت

: إستعمل السكن السيئ كمؤشر عن الفقر، ولقد استهدفت المعاش النفسي للشباب

في تحسين الصحة العمومية وإنقاص عدم المساواة في الصحة، وتوحي إحدى 

المراجعات الحديثة لألثر التحسيني للسكن السيئ بتأثيرات واعدة على النتائج 

ات في التقارير الذاتية عن الصحة الصحية النفسية والبدنية، والتي تتضمن التحسين

النفسية والجسدية، وفي اإلجهاد الصحي النفسي، باإلضافة إلى التأثيرات 

االجتماعية اإليجابية األوسع على عوامل مثل إدراك السالمة والجريمة والمشاركة 

(، فالمسكن بإعتباره 29: 2005المجتمعية واالجتماعية)منظمة الصحة العالمية، 

ي يعيش فيها الشخص فهي التي تحدد العوامل المحيطة بها، فالسكن الجيد البيئة الت

والمالئم يدعم المعاش النفسي للشخص ويجعله متوازنا نفسيا ومتوافقا بالنظر 

للمتطلبات التي يوفرها المسكن، في حين أن المسكن السيئ وغير مالئم يؤزم 

متوفر لديه مع ما هو الوضع النفسي لدى الشخص خاصة إذا قام بمقارنة ما هو 



 منى د.خرموش الشباب لدى واإلجتماعية النفسية المشكالت مهأ لرصد سيكولوجية مقاربة

 

311 

 رلينب-لمانياأ يالعرب مقراطييالد المركز            سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

متوفر لغيره، مما يجعله يخجل من المسكن المتواجد به، وهو ما من شأنه أن يساهم 

في ظهور بعض اإلضطرابات النفسية والمشكالت المتعلقة بالشخص، فقد يلجأ 

الشخص لالنطواء والعزلة بسبب المسكن الذي يعيش فيه، كما قد يعاني من قضية 

 لذهن.اإلغتراب النفسي وشرود ا

: أن المدينة بما تحتويه من تناقضات كثيرة اليوم االضطرابات االنفعالية والمزاجية

أحدثت الكثير من اإلضطرابات النفسية واالنفعالية والمزاجية لدى الشباب اليوم، 

خاصة وأن المدينة شكلت إلى حد كبير فضاء للصراعات وتنمية االضطرابات 

فسية هي" عبارة عن مجموعة من االنحرافات ويمكن التأكيد أن اإلضطرابات الن

التي ال تنجم عن اختالل بدني أو عضوي أو تلف في المخ) حتى ولو كانت 

أعراضها بدنية أو عضوية(، وتأخذ هذه االنحرافات مظاهر متنوعة من أهمها 

التوتر النفسي، والكآبة، والقلق، والوساوس، واألفعال القسرية الالإرادية، والتحول 

يري، والشعور بوهن العزيمة، والعجز عن تحقيق األهداف والمخاوف الهست

واألفكار السوداء التي تحاصر الفرد في يقظته فتدعه مشتت البال، وفي النوم تجعله 

 BEST F. HOSELITZ :The city, theأرقأ ال يعرف النوم إلى جفنه سبيال(

factory., and Economic Growth»American Economic Review 

may( 

ها حقيق: الكثير من الشباب اليوم يبحثون عن ذواتهم وعن تمشكل البحث عن الذات

أن في ظل المدينة وما تعيشه من تناقضات كثيرة على مختلف األصعدة، خاصة و

ن أمكن يما يميز المدينة الجزائرية هو غياب الكثير من الهياكل والمرافق التي 

ات ل يبحث عن وسائل وأطر لتفريغ الشحنتحتوي طموحات الشباب وطاقته ما يجع

 وهو الزائدة، وهو ما يخلق نوعا من المشكالت النفسية واالجتماعية، فالشباب

يل يبحث عن ذاته في ظل المدينة الجزائرية اليوم تعترضه الكثير من العراق

التي  شاكلوالمعيقات التي تحاول الحد من تحقيق أهدافه، وهو ما يعد مشكال من الم

 الشباب اليوم. تؤرق

 .إقتراحات وتوصيات:5

 ة.إجراء الدراسات الميدانية لفهم سيكولوجية األفراد في المدن الجزائري-

 تنويع المرافق الضرورية وتوفيرها بما يتالءم وطبيعة الفرد الجزائري.-
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ق توافيتشييد المنشآت السكنية والتجارية وفق النمط العمراني الجزائري وبما -

 المجتمع الجزائري.وخصوصية 

 إنشاء مرصد وطني لدراسة وهندسة المدن بإشراك الفاعلين في مجاالت علم-

 النفس وعلم اإلجتماع.

 .زائريةالج اإلهتمام بمجال األغنوميا التصميمية ونتائجها في تشكيل وهندسة المدن-

 : خاتمة

سي إن المدن الجزائرية اليوم أحدثت الكثير من المشكالت في بعديها النف

ر واالجتماعي لدى الشباب اليوم، هذه المشكالت التي غيرت الكثير من األط

 وم.الي االجتماعية خاصة ما تعلق بالبناء االجتماعي والعالئقي والنفس اجتماعي

ة مدينإن عملية البحث عن أهم المشكالت النفسية واالجتماعية التي أحدثتها ال

ذا هفي  الجزائرية بخصائصها وميزاتها يحتاج في واقع األمر للكثير من الدراسات

 يدانيةماءة الجانب لمعرفة أهم تلك التغيرات والمشكالت، وهو ما يمكننا أن نقدم قر

ية ستراتجرة إة بإقتراح الحلول التي من شأنها بلوتطبيقية عن واقع المدينة الجزائري

ي هم فلبناء مدينة جزائرية قائمة على تلبية حاجيات الشباب وبلورتها بما يسا

ن ائميتطويرها وهو أمر ممكن إذا ما توافرت اإلرادة الالزمة لذلك من طرف الق

 على شؤون المدن الجزائرية. 

م رغباتهاد ولتأسيس لمدن تلبي حاجات األفرمن المهم العناية ببناء المدن من خالل ا

ة ختلفوطموحاتهم خاصة وأن المدينة ليست مجرد هيكل بنائي وفق أشكال هندسية م

وجية يكولبل إنه كيان سيكولوجي للحياة والعيش أين ينبغي دراسته من الناحية الس

ى خاصة من حيث تأثيرات األشكال الهندسية واألحجام المختلفة للبناءات عل

قق وتح يكولوجية الفرد الجزائري، من أجل تحقيق مدنية تتوافق ونفسية األفرادس

 لهم نوعا من الراحة واألمن النفسي الذي يعد مطلبا ضروريا اليوم في ظل

 المستجدات الطارئة على المدن الجزائرية.

 قائمة المراجع:

 .لإلتحاد األمانة العامة .أوضاع الشباب المغربي(. 2016)إتحاد المغربي العربي.1
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A psychological approach to monitor the most important 

psychological and social problems of youth in light of 

developments in Algerian cities 

Dr. kharmouche Mouna 

Mohamed Lamine Debaghine Setif-2- University, Algeria 

Abstract: The study of cities from a psychological point of 

view today and giving them attention is very essential to start 

in understanding the effects of cities on the psychology of 

individuals, and perhaps that is what made us try to understand 

Algerian cities according to a systematic psychological 

perception in an attempt to identify the most important of those 

problems facing Algerian youth, especially in light of the 

developments that are emerging. I knew cities and 

developments in the urban field, which makes the process of 

monitoring and analyzing the problems of young people that 

they face in the shadow of cities very important in order to 

understand the role of cities in the psychological structure of 

young people, based on the role of psychology in 

understanding the personality of man and studying his human 

behavior in various life situations and locations of presence 

Which city is one of them, so we will try to refer, in a way, to 

an analysis according to a psychological approach to the most 

important problems of Algerian youth that they face in 

Algerian cities. 

Keywords: cities, Algerian youth, psychology, psychological 

problems, social problems. 
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-اتأثر استخدام التعلم النشط على تحصيل واتجاهات الطلبة في مادة الرياضي

 دراسة شبه تجريبية على طلبة الصف الثالث األساسي

 هللا المعايطة عبد فداء

 األردن–وزارة التربية والتعليم  

 الطويسيد. احمد 

 األردن-جامعة مؤتة، كلية العلوم التربوية

 

استقصاء أثر استخدام التعلم النشط على تحصيل  إلىهذه الدراسة هدفت : ملخص

دراسة تشبه تجريبية على طلبة الصف –واتجاهات الطلبة في مادة الرياضيات 

( األقراناستراتيجية التعلم النشط )التعلم باللعب، تعلم الثالث األساسي. وتم توظيف 

مقارنة بطريقة التدريس التقليدية. واستخدمت الدراسة المنهج شبة التجريبي، حيث 

تم توظيف اختبار قبلي واختبار بعدي للتحقق من تحصيل الطلبة، وكذلك تم توظيف 

شتملت عينة الدراسة استبيان الستقصاء اتجاهات الطلبة نحو مادة الرياضيات. وا

ً وطالبة مقسمة 73على ) ً وطالبة 35مجموعتين: األولى من ) إلى( طالبا ( طالبا

ً وطالبة شكلت المجموعة 38شكلت المجموعة الضابطة، والثانية ) ( طالبا

 التجريبية.

تعلم  لعب،كشفت نتائج الدراسة عن أن تطبيق استراتيجية التعلم النشط )التعلم بال

 ضرب(ثر بشكل إيجابي على تحصيل الطلبة في الرياضيات )وحدة ال( له أاألقران

ابي إليجامقارنة بطريقة التدريس التقليدية. من ناحية أخرى أكدت النتائج األثر 

وص الستراتيجية التعلم النشط على اتجاهات الطلبة نحو الرياضيات. أما بخص

ة حصائيذات داللة إ وجود أية فروقمتغيرات الدراسة، فقد كشفت النتائج عن عدم 

 في تحصيلهم العلمي وكذلك اتجاههم نحو مادة واإلناثبين الطلبة الذكور 

 لنشطوأخيًرا، أوصت الدراسة بتطوير وتضمين استراتيجية التعلم ا الرياضيات.

 .راسية( في منهاج الرياضيات لجميع المراحل الداألقران)التعلم باللعب، تعلم 

النشط، الصف الثالث األساسي، التحصيل، االتجاهات، التعلم  الكلمات المفتاحية:

 الرياضيات، الكرك.
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 المقدمة

ار اختيوتعد المرحلة األساسية من أهم مراحل التعليم، والتي يجب االهتمام بها 

ذب أفضل أساليب التدريس وطرائقه التي تساعد على تحسن التحصيل والتعلم وج

 ساسيةة األوإثارة اهتمام الطالب وترغيبهم في المواد الدراسية المختلفة. والمرحل

ن ناء مستقبلهم، لذلك وجب البحث عذات أثر واضح في تحديد ميول الطلبة وب

لقائم لنشط الم اأفضل طرائق التعلم؛ ليتعلم هؤالء الطلبة، وينجذبوا للتعلم. ولعل التع

هذه  بة فييسهم في جذب اهتمام الطل األقرانعلى استراتيجية التعلم باللعب وتعلم 

للعب، حو انالمرحلة األساسية من التعليم، وهذا بدوره يتطلب االستفادة من ميولهم 

م يتعل ، واستغالل هذه االستراتيجيات المختلفة من أجل أناألقرانوالتفاعل مع 

 األطفال وهم فرحون ومستعدون لتلقي أفضل تعليم ممكن.

عب، بالل والتعلم األقرانتعلم شمل التعلم النشط العديد من طرائق التدريس ومنها 

ً على مهارات القرن ال إلىباإلضافة  ة حادي والعشرين، وبخاصتركيزه حديثا

روري الض مهارات التفكير الناقد والتفكير اإلبداعي والتواصل وغيرها. أي أنه من

خالل  من تعلمالتركيز على التعلم الذاتي من خالل التعلم باللعب في المدرسة، وال

م ، حيث يتفاعل المتعلمون مع بعضهم البعض، من خالل أن يكون أحدهاألقران

حت ( تنأقراطالب آخرين ) إلىل المعرفة والمهارات التي أتقنها )طالب معلم( ينق

 (.2019إشراف المعلم. )الحمران، 

سبب لعود ولعل مادة الرياضيات ال تجد قبوالً كبيراً عند الطلبة، ومرد ذلك قد ي

رث اويضاف لذلك ما لدى الطلبة من اعتمادها على تقديم المعلومات المجردة، 

ن كثير ماألساس في ال أنهاعلى الرغم من  مادة الرياضيات،يتناقلونه حول صعوبة 

ة سهل العلوم المختلفة وهي لغتها، فمن يتقن الرياضيات ال بدّ أن تكون مهمته

باإلضافة  رها،وميسرة في تعلم المواد العلمية مثل: األحياء، الفيزياء والكيمياء وغي

ً لق، ومجاالً خصبأن الرياضيات تسهم في إفساح المجال لإلبداع الخاّل  إلى تطبيق ا

 (. 2017. )األنصاري األقرانطرائق تدريس مختلفة ومنها التعلم باللعب والتعلم ب

وعلى ضوء ما تقدم، جاءت هذه الدراسة لتجربة استخدام استراتيجية التعلم النشط 

( من خالل تصميم دروس قائمة على تلك االستراتيجية األقران)التعلم باللعب وتعلم 

وحدة جدول  في تدريس األقرانالعديد من األلعاب المبتكرة وحلقات تعلم تشمل 

الرياضيات للصف الثالث األساسي في مدارس محافظة الكرك،  في مبحث الضرب

ودراسة أثرها في تحسين التحصيل الدراسي للطلبة في مادة الرياضيات وتعرف 

ام المنهج شبة مدى تحسن اتجاهاتهم نحو تعلم الرياضيات. وعليه، تم استخد
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التجريبي القائم على تحديد مجموعة تجريبية طبقت عليها استراتيجية التعليم النشط 

(، وأخرى ضابطة تم تدريسها بالطريقة التقليدية األقران)التعلم باللعب وتعلم 

ليتسنى جمع وتحليل البيانات من خالل االختبارات التحصيلية القبلية، والبعدية، 

 طلبة نحو الرياضيات.ومقياس اتجاهات ال

 مشكلة الدراسة: 

 ة فيوالخاص الحكومية بالمدارس متمثلة األردن في العام التعليم تسعى مؤسسات

 ويشير التعليم، والتي تشمل عناصر عده منها أساليب التدريس، جودة شروط تحقيق

 قوامهتدريس يغلب عليه تبني المنهج التقليدي في ال المدرسي التعليم أن إلى الواقع

 دون الحفظ والتلقين واالسترجاع، أي التدريس من أجل االمتحان، على التركيز

لجودة في المتعلم. متطلبات ا وهو العملية هذه في الفاعل اآلخر للشريك االلتفات

ي بالتاللم والتعليم تتطلب أن يثق المعلم بالمتعلم كشريك استراتيجي في عملية التع

اد، اإلرشالتعليمية، لينحصر دور المعلم في التوجيه ويصبح الطالب محور العملية 

 ومديري القرار أصحاب ال أن يبقى متحدثا طوال فترة الحصة. هذا كله يضع

 جعةمرا إلىو التعليمية الممارسات لواقع فحص إلى تحتاج مشكلة أمام المدارس

 لحاليةا الدراسة فإن هنا ومن المدرسي، التعليم جودة الكفيلة لضمان السبل لبعض

ي فاعليتها (، ومدى فاألقرانأثر التعلم النشط )التعلم باللعب وتعلم  مشكلة تتناول

  تحسين تحصيل الطلبة واتجاهاتهم نحو تعلم مادة الرياضيات.

التنوع في  أهمية على يركز الذي والعالمي المحلي التوجه مع انسجاًما هذا وقد يأتي

تشير نتائج العديد من الدراسات، مثل دراسة األساليب المستخدمة في التعلم، حيث 

وجود عالقة ايجابية ذات داللة إحصائية  إلى(، 2014عبابنة وأبو لبده والطويسي )

بين سلوكيات المعلمين وممارساتهم ألساليب التدريس المتمحورة حول المتعلم وبين 

التساؤل لى تحصيل الطلبة في العلوم والرياضيات. وعليه، تتبنى الدراسة اإلجابة ع

أثر استخدام التعلم النشط على تحصيل واتجاهات الطلبة في مادة ما  الرئيس:

 دراسة شبه تجريبية على طلبة الصف الثالث األساسي؟-الرياضيات

 أسئلة الدراسة: 

( في تحصيل α=≤0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة)-

الرياضيات تعزى لطريقة التدريس )التعلم طلبة الصف الثالث األساسي في مادة 

 النشط، والطريقة التقليدية(؟
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في تحصيل  (α=≤0.05) هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة-

 ذكر،)تعزى لمتغير جنس الطالب  طلبة الصف الثالث األساسي في مادة الرياضيات

 ثى(؟أن

ت في اتجاها (α=≤0.05) داللةهل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -

ة س مديرية التربيطلبة الصف الثالث األساسي نحو تعلم الرياضيات في مدار

 دية(؟لتقلي)التعلم النشط، والطريقة ا التدريس لطريقةوالتعليم لقصبة الكرك تعزى 

ت ( في اتجاهاα=≤0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )-

ة ث األساسي نحو تعلم الرياضيات في مدارس مديرية التربيطلبة الصف الثال

 والتعليم لقصبة الكرك تعزى لمتغير جنس الطالب: )ذكر، أنثى(؟

 أهمية الدراسة:

 ردن،األ يف والتعليم التربية لوزارة الحديثة التوجهات من أهميتها الدراسة تستمد

كيزها على وتر التعلمية، التعليمية العملية محور باعتباره المتعلم على تركز التي

شاف لدى لديه، وتعزيز االكت الناقد التفكير تنمية طرائق التدريس التي تسهم في

 :اآلتيالعلمية، والعملية على النحو  الدراسةهذه  هميةأ الطلبة. وتظهر

، كل عاميس بشطاراً نظرياً الستراتيجيات التدرإ: تقدم هذه الدراسة األهمية العلمية

بحث ية مأهم إلىوالتعلم النشط بشكل خاص لفئة عمرية غاية في األهمية، باإلضافة 

 دباأل إلىالرياضيات. وبالتالي، ستضيف الدراسة المزيد من المصادر العلمية 

يجيات ستراتاالام المزيد من الدراسات العلمية لتوظيف تلك أمالتربوي، وتفتح الباب 

مكن رة يفي تعليم وتعلم مختلف المناهج المدرسية، وكذلك توفر وسائل تدريس مبتك

 االستفادة منها في باقي المستويات الصفية.

من خالل نتائج الدراسة، يمكن للقائمين على العملية التربوية  األهمية العملية:

لمناسبة لتفعيل استخدام والتعليمية العمل على توفير البيئة الصفية والمدرسية ا

استراتيجية التعلم النشط، وتعميم التجربة على مختلف المناهج الدراسية في جميع 

 المراحل الدراسية.

 :واإلجرائيةمفاهيم الدراسة النظرية 

من طرائق التدريس التي تمزج بين طرق التعلم والتعليم في أن معاً،  التعلم النشط:

بحيث يشترك فيها الطلبة بأنشطة متنوعة تسمح لهم باإلصغاء اإليجابي والتفكير 

الواعي والتحليل السليم لمادة الدراسة، ويتشارك المتعلمون في اآلراء في وجود 

(. 2007قيق أهداف التعلم )سعادة، المعلم الميسر لعملية التعلم مما يدفعهم نحو تح

استراتيجية التدريس التي تتبنى استخدام  بأنه إجرائياويعرف الباحثان التعلم النشط 
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في تعليم وتعلم منهاج الرياضيات للصف  األقرانأساليب التعلم باللعب، وتعلم 

 الثالث األساسي، وتحديداً في تدريس وحدة جدول الضرب. 

ملية ي العالتعلم باللعب نشاًطا حًرا موجه يتم استثماره فيعتبر  التعلم باللعب:

نمية لك تمشاركة الطالب في تدريس المنهاج، وكذ زالتعليمية والتعلمية بهدف تعزي

 (.2002دافعية الطلبة للتعلم الحيلة )

 ها فيعلى انه استخدام بعض األلعاب التي تم تصميم إجرائياويعرفه الباحثان  

ء شرح جدول الضرب لطلبة الصف الثالث األساسي في مدارس مديرية تربية لوا

ة المختلطة، ومدرس األساسيةقصبة الكرك، ومنها مدرسة عائشة بنت ابي بكر 

 المختلطة. األساسيةمدين 

فيها النظراء، تتفاعل تيجية مرنة بمثابة استرا األقران: يُعد التدريس باألقرانتعلم 

م إقران طالب أعلى أداء مع وتشمل الطلبة الذين يقومون بدور المعلم. وعادة، يت

 ،.Hott، Bو طلبة أقل أداء لمراجعة المفاهيم الدراسة أو السلوكية الهامة )أطالب 

Walker، 2012 .) 

تلفة على انه تكليف عدد من الطلبة، وبمستويات مخ إجرائياالباحثان  هويعرف

 ليقوموا بشرح بعض مهارات عملية الضرب ألقرانهم مع قيام المعلمة بدور

 المشرفة، وتقديم المساعدة والتقويم اللحظي. 

ليمية التع هو مدى تحقيق الطالب أو المعلم أو المؤسسة ألهدافهاالتحصيل الدراسي: 

دى م بأنه(. ويعرفة الباحثان Rivkin et al، 2005)القصيرة أو طويلة األجل 

لية عم نإتقااكتساب طلبة الصف الثالث األساسي المهارات األساسية والمعرفية في 

ر ختباالضرب نتيجة لتطبيق استراتيجية التعلم النشط، ويتم قياسه من خالل اال

 التحصيلي الذي تم إعداده لهذه الغاية.

دات مجموعة من المشاعر والمعتق إلىعلم النفس،  يشير االتجاه، في االتجاه:

يجة والسلوكيات تجاه شيء أو شخص أو حدث معين. وغالبًا ما تكون المواقف نت

 .(Petty، 2018للتجربة أو التنشئة، ويمكن أن يكون لها تأثير قوي على السلوك )

تفاعل طلبة على انه االنطباع السلبي ام اإليجابي الناتج عن  ويعرفة الباحثان 

الصف الثالث األساسي مع تطبيق استراتيجية التعلم النشط، ويتم قياسه من خالل 

 مقياس اتجاهات الطلبة نحو تعلم الرياضيات الذي تم إعداده لهذه الغاية.
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 .اإلطار النظري والدراسات السابقة

ه نحو يتناول اإلطار النظري متغيرات الدراسة وماهية التحصيل الدراسي واالتجا

هداف الدراسة، وكذلك يتناول أبرز الدراسات السابقة أمادة الرياضيات بناًء على 

 وذات الصلة بهدف الدراسة الحالية. 

 التعلم النشط:

 القرن ة منالتعلم النشط أحد أحدث أنماط التعلم التي ظهرت في السنوات األخير يعد

ريس العشرين، حيث ركزت معظم المناهج الدراسية التي تضمنت برامج حديثة لتد

الرياضيات على ضرورة استخدام الصف النشط بشكل متزايد في تدريس 

ت متطلبافًقا لووالمهام تتغير األدوار  أنالرياضيات في مراحل التعليم المختلفة. كما 

في  معلمن ينفرد الأى لتحقيقها، حيث لم يعد مقبوالً المرحلة واألهداف التي نسع

 منح عملية التعليم دون مشاركة حقيقية من الطالب، وأصبح من الواضح أنه يجب

مل الطالب الفرصة للمشاركة في الحوار واالستماع والقراءة بحيث يكتب ويتأ

دى وجوده في الصف. وقد يساهم التعلم النشط في تكوين الذات لويلعب أثناء 

لتعلم فة االمتعلم، وينعكس ذلك بأشكال مختلفة على مواقفه وسلوكه، وبخاصة أن فلس

ه فاعلتالنشط تعتمد على النظرية البنائية، حيث يبني المتعلم معرفته من خالل 

الل خمن  السابقة. وتتحول المباشر مع موضوع التعلم ويربطها بالمفاهيم واألحداث

عدة معرفة جديدة وقدرة على توليد المعرفة المتجددة بمسا إلىالتعلم النشط 

 (.2000المعلم)قنديل، 

تتضمن الفرضية األساسية للتعلم النشط التركيز على تعزيز مهارات التفكير العليا 

علمين لدى الطلبة من خالل استراتيجيات تعليم مبتكرة، والتي تتطلب من المت

(. ومع ذلك، Kim et al.، 2013المشاركة بنشاط في عملية التعلم الخاصة بهم )

تعريف موحد على الرغم من أنه يستخدم بشكل  إلىفإن مصطلح التعلم النشط يفتقر 

متكرر في األدب والبحث التربوي. ويعود عدم وجود تعريفات وقياسات متفق 

عديد من المجاالت، مثل التعليم، وعلم النفس ارتباط مفهوم التعلم النشط بال إلىعليها 

التربوي وعلم النفس االجتماعي وغيرها من الحقول العلمية. ويمكن بإيجاز تعريف 

 ،Martonالتعلم النشط في انه أي طريقة تعليمية تشرك الطالب في عملية التعلم )

ية (، حيث تعزز األساليب وطرق التدريس القائمة على التعلم النشط عمل2018

(. وعليه، فإن استخدام Roehl، 2013التعلم وتنمية مهارات التفكير لدى الطالب )

 إشراكالتعلم النشط يتطلب تصميم وسائل وطرائق تدريس تتناسب مع متطلبات 

 الطلبة من خالل الوسائل التعليمية المصممة لهذه الغاية. 
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 ; Wills، 2017؛ 2011العديد من الدراسات، مثل )الساعدي، وأظهرت

Stevens، 2016)  روابط قوية بين المشاركة وتعزيز التعلم؛ فالمشاركة هي جزء

أساس من التعلم، حيث تشتمل العناصر الجسدية والعاطفية واالجتماعية والمعرفية 

كما يتجلى في التعلم النشط. وتعمل المشاركة النشطة على تعزيز التعلم ألنه يتضمن 

حركة والمعرفة المفاهيمية واالستراتيجيات المعرفية األداء المشترك للتحفيز وال

والتفاعالت االجتماعية في أنشطة التعلم. وعليه، عندما يتضمن التعليم مشاركة 

نشطة، من المرجح أن يقوم الطالب بمعالجة المعلومات واالحتفاظ بها لفترات 

أن  إلىمستويات أعلى من اإلنجاز. وتشير الدراسات  إظهارأطول ويستطيعوا 

األطفال المشاركين بنشاط يتعلمون بشكل أفضل عند الحركة، ألن الحركة تسمح 

بالتحفيز مما يعزز قدرة األطفال على تعلم معلومات غير مألوفة. وقد أوضح 

أن األبحاث والدراسات كشفت عن أن التعلم النشط يتيح  Stevens( 2016ستيفنز )

النشاط البدني للمتعلم له تأثير إيجابي  للدماغ النمو والعمل بشكل أكثر فاعلية، وأن

على الذاكرة والتركيز وسلوك الفصل والسلوك داخل الصف، حيث أن دمج النشاط 

البدني في مجاالت المحتوى األكاديمي يساعد على زيادة تحصيل الطالب ألنه يوفر 

 فهماً أكبر للمحتوى الدراسي. 

 عليمتي دمج التعلم النشط في وفي ضوء ما تقدم، يمكن االدعاء بأنه من الضرور

ا مثل ي بهالرياضيات من خالل اعتماد العديد من استراتيجيات التعليم النشط الموص

بيقها نى تط، وهي االستراتيجيات التي تتباألقراناستراتيجية التعلم باللعب وتعلم 

ت جاهااستخدام التعلم النشط على تحصيل وات الدراسة الحالية في الكشف عن أثر

 ي.ساسدراسة شبه تجريبية على طلبة الصف الثالث األ-لبة في مادة الرياضياتالط

 أهداف التعلم النشط وأسسه ومبادئه

ائف تمكين الطالب من استخدام مستويات أعلى من الوظ إلىيسعى التعلم النشط 

ين المعرفية من خالل خبرات التعلم المعرفية، حيث يمكن للمتعلمين الجمع ب

ت المعرفة السابقة واالنخراط في المفاهيم المجردة التي تتطلب حل المشكال

 اح،مد)حد كبير تدريس الرياضيات  إلىوالمشاركة ومهارات التفكير، وهذا يناسب 

ئة (. وعالوة على ذلك، تدعم أدوات التعلم النشطة خبرات التعلم في بي2009

 رديةديناميكية تتمحور حول المتعلم، وجذابة بما يكفي لتفي باالحتياجات الف

 للمتعلمين.

ومع التقدم السريع في تكنولوجيا التعليم القائم على التعلم النشط من خالل األلعاب 

 إلىمن االستراتيجيات، فإن غالبًا ما يتم استخدامها جنبًا والواقع المعزز وغيرها 
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جنب مع الوسائل التربوية النشطة مثل التعلم القائم على حل المشكالت واالستعالم، 

(. وعليه، فإن 2006)سعادة،  األقرانوتشارك األفكار، والتعلم باللعب، وتعليم 

في  األقراناأللعاب وتعليم  الهدف من هذه الدراسة هو دراسة أثر التعلم النشط عبر

تدريس صفوف الرياضيات للصف الثالث األساسي، وتحديدا تعلم مهارات جدول 

 الضرب.

مان ويقوم التعلم النشط على العديد من األسس والمبادئ الواجب مراعاتها لض

( 2010أفضل الممارسات والنتائج، ومن هذه األسس والمبادئ، بحسب الزايدي )

 االتي: (،2012والرفاعي )

نب من جا معلمالتركيز على المشاركة الفاعلة بين المتعلمين أنفسهم، وبينهم وبين ال-

فاعل سواء كان هذا التفاعل داخل الغرفة الصفية أو خارجها، حيث يشكل تآخر، 

ن بين تعاوالمتعلمين في التعلم عامالً هاما في خلق دافعية التعلم وتنمية روح ال

 المتعلمين.

 م وضعالتعلم النشط بتقديم تصورات انجاز عالية، حيث تبين أنه من المهيهتم -

 تصورات لمستويات أداء عالية مما يسهل مهمة المتعلمين في تحقيقها.

 اختيار بيئة تعلم مناسبة ليتسنى تنفيذ استراتيجيات التعلم النشط.-

 وقت إلى توفير وقتا كافيا للتعلم، حيث أن توظيف استراتيجيات متعددة يحتاج-

ية عليموسائل ت إلىكاٍف، وال سيما عندما يتعلق بالتعلم النشط، الذي قد يحتاج 

لى عساعد تدريب على الوسائل المستخدمة، مما قد ي إلىمختلفة، وأحيانا قد تحتاج 

 تنمية مهارة إدارة الوقت لدى الطلبة. 

لمين بما يعرفونه االهتمام بتقديم تغذية راجعة فورية، حيث إن تحفيز ذاكرة المتع -

وتزويدهم بما ال يعرفونه تساعدهم على فهم طبيعة معرفتهم وتقييمها؛ فالطلبة 

 تقييم ما تعلموه. إلىأن يتفاعلوا مع ما تعلموه وما يجب أن يتعلموه و إلىبحاجة 

 التعلم النشط في الرياضيات:

المعرفة  المواد األساسية لبناء أهممن  األساسيةتعتبر الرياضيات في المرحلة 

وتنمية القدرة على التفكير والتفكير الناقد، وذلك لتعدد المفاهيم الرياضية والمهارات 

(. أي أن الرياضيات تسهم في تنمية 2008الواجب توفرها لدى المتعلم )التودري، 

القدرة على التفكير بشكل غير تقليدي لدى المتعلم، مما يتطلب استخدام 

لم رياضي أفضل، وخلق جيل قادر على التفكير استراتيجيات حديثة لضمان تع

بعض فاءة. وفي هذا السياق فقد أشارت اإلنتاجي وعلى تلبية متطلبات المستقبل بك

ن أإلى ( 2019( والساعدي)2019( وكريم )2017الدراسات مثل، المالكي )
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توظيف التعليم النشط في تدريس الرياضيات يساعد على تطوير المهارات 

الرياضية وحل المشكالت، وتطوير مهارات التفكير الهادفة لدى المتعلم، ويوفر 

فرص التكامل بين الرياضيات وبعض الحقول التربوية األخرى، وتحديد 

ن التعبير عنها من الصعوبات التي يواجها الطالب، ومثل هذه المهارات قد ال يمك

خالل طرق التدريس التقليدية، كما انه التعلم النشط قد يسهم في دمج الطلبة 

المتفوقين اكاديمياً مع اقرانهم األقل مستوى، وبالتالي خلق فرص تعليمية متبادلة من 

 وخالل الطلبة أنفسهم.

الميل وطرائق تدريس حديثة لمرحلة نمائية تتصف ب أساليبتبني وصفوة الرأي أن 

قد  األقراننحو اللعب والتعلم في جو اجتماعي، أي من خالل التعلم باللعب والتعلم ب

ً أكثر إلحاحا في تدريس الرياضيات للصفوف األساسية األولى ومنها  يكون مطلبا

 .-وهو المستهدف بهذه الدراسة-الصف األساسي

 التعلم باللعب:

( على انه GBL) Game Based Learningيعرف التعلم القائم على األلعاب 

لم. التع ونتاجات تعليمية من خالل عملية أهدافنوع من أنواع األلعاب التي حددت 

وى لمحتوبشكل عام، تم تصميم التعلم القائم على األلعاب لتحقيق التوازن بين ا

يمي التعليمي وبين طريقة اللعب وقدرة الطالب على االحتفاظ بالموضوع التعل

جموعة متمثل األلعاب التعليمية (. و2012وتطبيقه على العالم الحقيقي )رفاعي، 

ون ث يكن الوسائل المصممة ألغراض تعليمية قائمة على مبدأ التعلم النشط، بحيم

ب في أللعااو مساعدة. ويمكن استخدام أنواعا متعددة من ألها قيمة تعليمية أساسية 

دة مساعلالبيئة التعليمية، إال أن األلعاب التعليمية تتصف بأنها ألعاب مصممة 

افة و ثقأة، أو توسيع المفاهيم، أو فهم حدث الطالب على التعرف على مواضيع معين

 (.Chang،2015تاريخية، أو مساعدتهم في تعلم مهارة ما من خالل اللعب )

تطور أسلوب التعلم  إلىساليب وطرائق تدريس حديثة ألقد أدت الزيادة في تبني 

 اإليجابية أثناء التنفيذ داخل بيئة وآثارهالقائم على األلعاب وذلك بفضل خصائصه 

تشويق الطلبة وتنمية الرغبة لديهم في التعلم واكتساب التعلم، باإلضافة لقدرته على 

ان اللعب قد يسهم في بناء  إلىمهارات جديدة وفهم المحتوى التعليمي، باإلضافة 

وعليه، شخصية الطالب وتحقيق التكامل بين وظائفه االجتماعية والعقلية والعاطفية. 

التعلم باللعب تصميم األلعاب التعليمة المناسبة من قبل يتطلب استخدام استراتيجية 

و التكنولوجيا على شكل مجموعة من أستخدام مختلف الوسائل التقليدية المعلم با

األنشطة التي يشارك فيها الطالب ليس من أجل الترفيه وقضاء الوقت فقط، ولكن 
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يمية لها أهداف أيًضا من أجل تحقيق نتائج تعليمية محددة أيًضا، أي ألعاب تعل

 (.2018واضحة ومحددة )حاجي، 

نتباه الطالب القدرة الكبيرة على جذب ا ويعتقد الباحثان أن األلعاب التعليمية لها 

جهد حول موضوع الدرس والتفاعل معه، وتمكن المعلم من إدارة الموقف الصفي ب

 اقل من خالل اقتصار دوره كدليل وموجه للطلبة وأنشطتهم.

اق، قامت الباحثان بتصميم العديد من األلعاب التعليمة القائمة على وفي هذا السي

 األلواحالتعلم باللعب من خالل الوسائل المتوافرة في البيئة المدرسية، مثل 

 واإلعداداتبجميع الشروط  واألخذالتعليمية، ونماذج الحائط الورقية، واأللوان، 

مية. وبالتالي، تم تحديد المواضيع الالزمة لتنفيذ األنشطة الخاصة باأللعاب التعلي

التعليمية بجدول الضرب وكذلك اإلرشادات والتوجيهات لتنفيذ عملية اللعب بشكل 

 هداف الدراسة الحالية. أوالً، وكذلك أمفيد تحقيقاً لألهداف التعليمية دقيق و

 :األقرانتعلم 

 بعضهم على أنه ممارسة تعليمية يتفاعل فيها الطالب مع األقرانتعلم  إلىينظر 

م ح تعلجانب التوجيه من المعلم، حيث يتي إلىالبعض لتحقيق األهداف التعليمية 

صة م فرللطالب التعلم من خالل إطار مفاهيمي ومحتوى تعليمي، ويوفر له األقران

ابط من قبل بعضهم البعض، وتوسيع وجهات نظرهم وتعزيز الرو األقرانالتعلم ب

 م ككل.تعليوالعالقات اإليجابية بينهم التي يؤمل أن تنعكس على إيجابية الموقف ال

هي واحدة من استراتيجيات التعلم النشط، و األقرانوتعد استراتيجية تعليم 

در تكون ق، وعلم بإنشائهامجموعات التعلم النشط الثنائية او المتعددة التي يقوم الم

 ةترم لفاإلمكان مجموعات غير متجانسة، بحيث يتبادل الطالب دور المعلم والمتعل

اف أهد يحددها المعلم من خالل أنشطة قام بإعدادها مسبقاً، وذلك من أجل تحقيق

 (.Ferris، 2019التعلم المشتركة )

 األقرانأن أساس أسلوب تعلم  إلىet al&  Hott (2012 ) وآخرون ويشير هوت

عن  ذام هو بشكل ثنائي، ويتألمجموعة من الطلبة  يعتمد على تهيئة الطالب المعلم

م المعل ا دوراألدوار، أم األقرانو المتعددة، ثـم يتبدل أطريق التشـكيالت الزوجيـة 

 على رشاد الطالب المعلمإط وتصميم المحتوى، وكذلك توجيه ويقتصر على التخطي

على  يقوم األقران، حيث إن تعليم األقراناء الدور فضالً عن مالحظة المتعلمـين أد

ن القري ب شرحمساعدة؛ إذ غالباً ما يناس إلىساس تعليم المتعلم لقرينه الذي يحتاج أ

  .لقرينه مستواه التحصـيلي
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 :األقرانأهمية تعلم 

س ي تدريم، وفبأهمية بالغة في عملية التعلم بشكل عا األقرانتتمتع إستراتيجية تعلم 

لى مادة الرياضيات بشكل خاص كونها تساعد الطلبة في الصفوف األساسية األو

ج ي أزوامون فن الطلبة الذين يتعلأت التفكير والتفكير الناقد، حيث على تنمية مهارا

 حسينيسهم في ت األقرانأو مجموعات عادةً ما يكون أداؤهم أفضل، ألن التعلم ب

ء بنا الدراسات األقرانالثقة بالنفس ومهارات التعامل مع اآلخرين، يتيح تعلم 

 .األقرانالطالب لقدرات الثقة بالنفس والتواصل مع 

إال أنه يتطلب اإلرشاد والتوجيه من قبل المعلم لطلبته وكيفية قيامهم بالدور المنوط 

 ;Code، et، al. 2012; Hott، 2012ا استراتيجيات تعلمية. )\بهم في مثل هك

Ferris، 2019) 

تدريب الطالب على تحمل مسئولية  األقرانويتطلب استخدام استراتيجية تعلم 

التعلم، وهذا تغيير في دور الطالب المعلم من ناحية، ومن ناحية أخرى يعزز دافعية 

بالتعلم من قبل زميلهم.كما يتطلب تهيئة المدرسة الستخدام استراتيجية تعلم  األقران

 األقران، بحيث يكون مدير المدرسة والمعلمون مقتنعين بأن برنامج تدريس األقران

لن يخل بأنشطة المدرسة المعتادة النظامية. وهذا بدوره يستدعي من المعلم أن 

ً محددة لكل مجموعه من المجم وعات، ويطلب من الطالب المعلم أن يعطى مهاما

أداء الطالب يساعد زميلة على تنفيذ المهام المطلوبة. كما ينبغي على المعلم أن يتابع 

 المعلم، ويقدم المالحظات والمراجعة الفورية.

 مة علىلقائوفي هذا السياق، قامت الباحثان بتصميم العديد من المواقف التعليمية ا

، التالية. وبعدادات الالزمة لتنفيذ األنشطميع الشروط واإلخذ بجاألقران واألتعليم 

و أن األقران سواء المعلميتم تحديد المواضيع التعليمية بجدول الضرب وكذلك 

ة جموعالمتعلمين مع مراعاة تبديل األدوار. وقد حصل الطلبة في الدورين على م

ً دوارهم بشكل دقيق ومفيد تحأمن اإلرشادات والتوجيهات لتنفيذ  داف لألهقيقا

 هداف الدراسة الحالية. أوالً، وكذلك أالتعليمية 

 التحصيل الدراسي:

"مدى ما حققه  إلى( 479:2001يشير مفهوم تحصيل الطلبة بحسب زيتون )

 الطالب من نتاجات التعلم، نتيجة مرورهم بخبرة تدريسية معينة، األمر الذي

ليه، فإن مستوى تحصيل وعهداف معينة". أيكشف لنا مدى تقدم الطالب تجاه 

م مقاييس مدى تحقق نتاجات أهلمواضيع التعليمية، ويعتبر أحد هم اأالطلبة من 

التعلم التي يمكن قياسها. وقد ازداد االهتمام بقياس تحصيل الطلبة خاصة مع زيادة 
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المساءلة لمعلمي الصفوف التدريسية في ضوء معايير ضبط الجودة الشاملة التي 

 (.(Firat، 2016التعليمية. تحكم العملية 

لمه ، أن مقدار المحتوى األكاديمي الذي يتعNicholls( 2017ويرى نيكسوالس )

الطالب في فترة زمنية محددة يرتبط بعدة معايير، فكل مستوى من الصفوف 

 حقيقهالى تالدراسية له أهداف تعليمية أو معايير تعليمية يحرص المعلم/المعلمين ع

م علللم في فترة زمنية محددة. وتشبه المعايير قائمة المهام الواجبة التي يمكن

توى تحسين مس إلىاستخدامها لتوجيه العملية التدريسية. وهذا يؤدي بالضرورة 

إن فعليه تباع معايير ضابطة لجودة العملية التعليمية. وإلة تحصيل الطلبة في حا

علم و معايير التأهداف أالتعلم النشط قد تسهم في تحقيق  توظيف استراتيجيات

 ة.زيادة تحصيل الطلب إلىلة تؤدي المنشودة في الوقت المناسب وبطريقة فعا

 ستوىموفي هذا الجانب، قامت الباحثان بتطوير اختبار قبلي وبعدي وذلك لقياس 

ر تحصيل طلبة الصف الثالث األساسي في مادة الرياضيات، حيث يهدف االختبا

طة الضابقياس مستوى الطلبة والتأكد من تكافؤ المجمعات التجريبية و إلىالقبلي 

 س أثرقيا إلىفروق معنوية بين الطلبة، اما االختبار البعدي فيهدف وعدم وجود 

 مادة على تحصيل الطلبة في األقراناستخدام استراتيجية التعلم باللعب وتعلم 

 الرياضيات. 

 االتجاه نحو مادة الرياضيات:

 مدى رغبة الطالب أو عدمها في تعلم إلىيشير مفهوم االتجاه نحو مادة الرياضيات 

 إلىن اتجاهات الطلبة نحو الرياضيات تميل أالرياضيات. وقد أظهرت الدراسات 

المرحلة الثانوية.  إلىأن تصبح أكثر سلبية مع انتقال الطلبة من المرحلة األساسية 

( وكريم 2017( والمالكي )2011وتكشف العديد من الدراسات مثل: الساعدي )

حو الرياضيات بجودة التدريس والمناخ ( عن ارتباط االتجاه العام للطالب ن2019)

التعليمي، مما يستدعي االهتمام بأساليب تدريس الرياضيات والبيئة الصفية التي تتم 

فيها عملية التعليم والتعلم وفق أجواء إيجابية تعزز االتجاه اإليجابي عند الطلبة نحو 

القائمة على  أن طبيعة مادة الرياضيات إلىتعلم الرياضيات. مع أهمية االلتفات 

التجريد ومهارات متقدمة من التفكير والتفكير النقدي قد تجعل الطلبة يتخذون موقفاً 

تتطلب بذل المزيد من والجهد وإعطاء مساحة أكبر  فإنهاسلبياً تجاه تعلمها، ولذلك 

( بدراسة Hott، 2012من الوقت لضمان تعلمها. وفي هذا السياق قام هوت )

االتجاه نحو الرياضيات والتحصيل الدراسي، وكشفت  استقصائية للعالقة بين

الدراسة عن اتجاهات سلبية بين الطلبة نحو تعلم الرياضيات، ولكنها بينت أنه يمكن 
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تحسين اتجاه الطلبة نحو تعلم الرياضيات من خالل توظيف أساليب التعلم النشط 

 والتعاوني، وانه كلما تحسنت اتجاهات الطلبة تحسن تحصيلهم.

ن تحديد ثالثة مكونات لقياس اتجاه الطلبة نحو الرياضيات وهي: االستجابة ويمك

 ،Petty) العاطفية، والمعتقدات، والسلوك، وكذلك تحسن التحصيل الدراسي

 إلى. ولغايات هذه الدراسة تم تطوير استبانة تقيس هذه المكونات باإلضافة (2018

 االختبارات التحصيلية بهدف التقييم والتقويم. 

 الدراسات السابقة:

معرفة أثر التعلم النشط في  إلى(، والتي هدفت 2019دراسة سعد وآخرون )

تحصيل طلبة الصف الخامس األساسي في مادة الرياضيات، من خالل التحقق من 

( بين 0.05وجود او عدم وجود فروق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )

تي تدرس وفق التعلم النشط، ومتوسط متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية ال

درجات طلبة المجموعة الضابطة التي تدرس بالطريقة التقليدية. واختار الباحث 

المنهج التجريبي لتطبيق الدراسة على طلبة الصف الخامس األساسي في )مدرسة 

ر الشعلة للبنين( التابعة للمديرية العامة لتربية بغداد / الكرخ الثالثة، حيث تم اختيا

( 34) أفرادهاشعبتين بطريقة عشوائية مثلت إحداهما المجموعة التجريبية بلغ عدد 

( طالباً، وبهذا بلغ عدد 31دها )فراأخرى للمجموعة الضابطة بلغ عدد أطالباً، و

( طالبا، وشملت مادة الدراسة الفصول الخمسة من كتاب 65فراد عينة الدراسة )أ

(. ولقياس مستوى 2017-2016راسي )الرياضيات المقرر تدريسه للعام الد

ً من ) ً مكونا ً بعديا ( فقرة من نوع 30تحصيل التالميذ أعد الباحث اختباراً تحصيليا

بيق االختبار التحصيلي البعدي، االختيار من متعدد. وفي نهاية التجربة تم تط

ظهرت النتائج تفوق طلبة المجموعة التجريبية التي تدرس وفق التعلم النشط على أو

 طلبة المجموعة الضابطة التي تدرس بالطريقة التقليدية في االختبار التحصيلي.

تحديد أثــر استراتيجية التعلم  إلى(، والتي هدفت 2018دراسة نايف وحاجي )

 النشط في اكتساب المفاهيم الرياضية في مادة الرياضيات للصف الرابع األساسي،

عدة أساليب حديثة لتدريس الرياضيات تسهم في رفع  إلىتعرف وتطرقت الدراسة 

مستوى الطلبة في اكتساب المفاهيم الرياضية للمرحلة األساسية، ومحاولة النهوض 

في مستوى تدريس الرياضيات نحو األفضل من خالل استخدام استراتيجيات 

التعرف على مدى التقدم في اكتساب  إلىتدريسية حديثة. وكذلك هدفت الدراسة 

لمفاهيم الرياضية بعد تدريس طلبة الصف الرابع األساسي من استراتيجيات التعلم ا

( طالب لكل من 30( طالب، بواقع )60النشط. وبلغ عدد أفراد عينة الدراسة )
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المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة. وتبين من خالل النتائج المستخلصة 

هيم الرياضية لدى الطلبة في وجود فرق ذات داللة احصائية بين اكتساب المفا

المجموعتين، التجريبية والضابطة، لصالح طلبة المجموعة التجريبية الذين درسوا 

باستخدام التعلم النشط عند، وذلك في اختبار اكتساب المفاهيم الذي جرى بعد نهاية 

 التجربة مباشرة.

في  محوسبتعرف أثر التعلم باللعب ال إلى(، والتي هدفت 2017دراسة المالكي )

 تدريس الرياضيات على تنمية مهارات العمليات الحسابية لدى طالبات الصف

 ؛ وذلكريبيالثالث االبتدائي. وللتحقق من هدف البحث، تم استخدام المنهج شبة التج

من خالل تصميم برنامج قائم على اللعب المحوسب، وتكونت عينة البحث من 

ة تدائي يمثلن المجموعة التجريبي( طالبة من طالبات الصف الثالث االب52)

ت ملياوالمجموعة الضابطة، )ولقد درست المجموعة التجريبية لتنمية مهارات الع

 ابطةالحسابية( الضرب والقسمة باأللعاب المحوسبة، بينما درست المجموعة الض

ذا  فرق أنه يوجد إلىالموضوع نفسه بالطريقة التقليدية. وقد توصلت نتائج البحث 

( بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين 0.05حصائية عند مستوى )داللة ا

رات مها داء البعدي المتعلق بتنميةوالضابطة في التطبيق الختبار األ التجريبية

 تائجالعمليات الحسابية لصالح طالبات المجموعة التجريبية. وفي ضوء تلك الن

 الفنيةية والتحتية الماد أوصت الباحثان بمجموعة من التوصيات منها: تطوير البنية

ات لمعدوالتقنية في كافة المدارس، وذلك عن طريق تزويدها بمختلف التجهيزات وا

ية دريبالفنية الستخدام الحاسب اآللي فيها. وإخضاع المعلمات لبرامج ودورات ت

د تزويمنتظمة في تكنولوجيا التعليم بشكل عام، وفي الحاسب اآللي بشكل خاص. و

 س بأجهزة الحاسب اآللي في مكاتبهن التي يعملون بها.معلمات المدار

 ،Code ،Piccolo، Kohlerدراسة كود وبيكولو وكوهلر وماكلي )

&Maclean، 2014 والتي بحثت في طرق تدريس الرياضيات في جامعة ،)

تدريس الرياضيات بطرق تدريسية متنوعة في  إلىشمال كارولينا والتي تخضع 

 األسئلةا تشجع على التعلم النشط وذلك من خالل طرح مواضع مختلفة ومن خالله

عنها، والمجموعات الصفية النشطة والمناقشات ووظائف العمل إذا تم  واألجوبة

(طالبًا 120جمع البيانات من خالل إجراء مقابالت مع الطلبة والذين بلغ عددهم)

( طالب قد أشاروا بأنهم قد استفادوا من استخدام 100،وقد بينت نتائج الدراسة بأن )

وخصوًصا فيما يتعلق في فهم  التعلم النشط وقد تحسن مستواهم في الرياضيات

 المفاهيم الرياضية.
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في  تعرف أثر استخدام التعلم النشط إلى( والتي هدفت 2011دراسة الساعدي )

اسة تحصيل طالب الصف الثالث المتوسط في مادة الرياضيات وفي الميل نحو در

ي فوقد تألف مجتمع البحث من كافة طلبة الصف الثالث المتوسط  الرياضيات.

ياً شوائظة ميـسان حيث طبق الباحث التجربة فيها. واختير ت شعبتين منها عمحاف

ادة مجموعتين أحداهما تجريبية واألخرى ضابطة. وشملت الم إلىتم توزيعهما 

ت، بيقاالعلمية للتجربة الفصول األربعة األولى )المجموعـات والعالقات والتط

ين حث أداتالبا الرياضـية(. وقد اعداألعداد الحقيقية، الحدوديات والتحليـل، الجمـل 

تائج رت نللبحـث همـا االختبار التحصيلي ومقياس الميل نحو الرياضيات. وقد أظه

 لميلالبحث وجود فرق ذو داللـة إحصائية في االختبار التحصيلي وفي مقياس ا

 نحو الرياضيات لصالح المجموعة التجريبيـة.

 ر التعلم النشط على تحصيل طلبةاستقصاء أث إلى( هدفت 2009دراسة مداح )

ن باحثافي الرياضيات. وتحقيًقا لهدف الدراسة استخدمت ال األساسيالصف الثالث 

س منهًجا شبه تجريبي حيث طبق هذا البحث على عينة من تلميذات الصف الخام

ا شوائيً ا عاالبتدائي بمكة المكرمة من مدرستين مختلفتين وتم اختيار فصلين اختيارً 

مجموعة تجريبية وأخرى ضابطة، وقد طبقت هذه االختبارات الفصل  أحداهما

للتعلم  (، حيث قامت الباحثان في تهيئة بيئة مناسبة2009للعام الدراسي ) األول

 ظهرتمليئة باألنشطة ومصادر التعلم وبعدها قد أخضعت عينة البحث لالختبار و

لح االبتدائي لصا نتائج وجود فروق ذات داللة احصائية لدى تلميذات الخامس

 المجموعة التجريبية.

حل  استقصاء أثر استخدام استراتيجية إلى( والتي هدفت 2003دراسة التودري )

ن مالمشكالت على التفكير الرياضي وهي جزء من التعلم النشط وكانت العينة 

-1طالب الصف الثالث االبتدائي بمحافظة أسيوط، وتم عمل ثالثة اختبارات 

 -3 في ترجمة التمارين الرياضية قبلي وبعدي. اختبار-2بعدي. تحصيلي قبلي و

ق فرو اختبار في التفكير الرياضي قبلي بعدي، ومن نتائج هذه الدراسة أن هناك

رجمة ار تذات داللة إحصائية في التطبيق البعدي لكل من االختبار التحصيلي واختب

 وعة التجريبية.التمارين اللفظية واختبار التفكير الرياضي لصالح المجم

استقصاء أثر استخدام األلعاب التعليمية  إلى( والتي هدفت 2002دراسة الشرمان )

في تحصيل طلبة الصف السادس األساسي من مدارس إربد الثانية، حيث قسم 

مجموعتين تجريبية درست موضوع الكسور من خالل اللعب والثانية  إلىالطالب 

دية، وكانت أداة الدراسة مجموعة من ضابطة درست الدرس نفسه بطريقة تقلي
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األلعاب وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية على اختبار التحصيل 

واالتجاهات وأنواع المعرفة الرياضية لصالح المجموعة التجريبية، وعدم وجود 

 فروق بين نتائج المجموعتين تعزى لمتغير الجنس.

ب لدى استقصاء فاعليه التعلم باللع لىإ( هدفت هذه الدراسة 2000دراسة خليل )

مشق داالبتدائي، وهي دراسة شبه تجريبية في مدارس مدينة  األولتالميذ الصف 

اختبار ضابط وتجريبي على مجموعتين من طالب الصف  إجراءالرسمية وتم 

-1999( طالبًا وطالبة للعام الدراسي )68األول االبتدائي والتي تكونت من )

ت ئج هذه الدراسة تفوق المجموعة شبه التجريبية التي درس( وكانت نتا2000

طة لضابباستخدام اللعب في االختبار التحصيلي المباشر والبعدي على المجموعة ا

 التي درست بالطريقة التقليدية. 

 التعقيب على الدراسات السابقة:

تناولت بعض الدراسات السابقة التعلم النشط كموضوع تربوي، وبعضها تناول 

التعلم التعلم باللعب دون اإلشارة من قريب أو من بعيد للتعلم النشط من خالل 

، وهذه جزئية انفردت بها الدراسة الحالية. من ناحية أخرى األقرانباللعب، وتعلم 

لى التحصيل فقط ونادرا ما جمعت معظم الدراسات استقصت أثر التعلم النشط ع

بين التحصيل واالتجاهات نحو الرياضيات وبخاصة مع الصفوف األساسية األولى، 

 وهذه جزئية أخرى تدلل على أصالة الدراسة الحالية.

 المنهجية والتصميم

 المنهجية

تجريبي باستخدام طريقة االختبار الاعتمدت الدراسة الحالية على المنهج شبه 

ويُعرف المنهج شبه التجريبي ، االختبار للمجموعتين الضابطة والتجريبيةوإعادة 

على انه عملية لجمع البيانات وتحليلها تجريبيًا للمجموعات المصممة )الضابطة، 

وفي هذه (. Creswell، 2012والتجريبية( من خالل ادوات جمع البيانات )

 ( تصميم الدراسة.1) الجدول الدراسة يوضح

 صميم الدراسة.(: ت1جدول )

  المجموعة
 االختبار القبلي  

ومقياس االتجاهات 

 القبلي

   طريقة التدريس
 االختبار البعدي

مقياس االتجاهات  و

 البعدي

التعلم النشط )التعلم  المجموعة التجريبية

باللعب، وتعلم 

 األقران(

طريقة التدريس  المجموعة الضابطة
 التقليدية
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 مجتمع وعينة الدراسة: 

الثالث في مدارس مديرية تربية الكرك  طالب الصف تكون مجتمع الدراسة من

ً اختيار 2019/2020الفصل الثاني من العام الجامعي  في ، وقد تم عشوائيا

( يبين 2الدراسة االستطالعية والدراسة الفعلية، والجدول ) إجراءمدرستين لغايات 

في المجموعتين التجريبية المتغيرات الشخصية والديمغرافية لعينة الدراسة 

 والضابطة. 

 .( المتغيرات الشخصية والديمغرافية لعينة الدراسة2جدول )

الصف  المجموع الجنس المجموعة

 الدراسي

 المدرسة

 انثى ذكر

 35 17 18 الضابطة

 األساسيالثالث 

مدرسة عائشة بنت ابي  
  المختلطة األساسيةبكر 

 38 20 18 التجريبية
 األساسيةمدرسة مدين 

 73 37 36 المجموع المختلطة كعينة عشوائية.

 اللعب،بتعلم بهدف تحديد أثر استخدام استراتيجيات التعلم النشط )الأدوات الدراسة: 

 داتينأ( بمادة الرياضيات لطلبة الصف الثالث األساسي، تم بناء األقرانوتعلم 

 رئيستين وهما:

 ( أسئلة4الرياضيات، حيث اشتمل االختبار على )اختبار تحصيلي في مادة -

م ستخدا( فقرة اختبار، مما يساعد على قياس مستوى الطلبة قبل وبعد ا20)تضمنت 

 لطلبة اضيات( بمادة الرياألقراناستراتيجيات التعلم النشط )التعلم باللعب، وتعلم 

 .الصف الثالث األساسي

ات الطلبة قبل وبعد استخدام قياس اتجاه إلىاستبانة االتجاهات: وتهدف -

( نحو مادة الرياضيات. األقراناستراتيجيات التعلم النشط )التعلم باللعب، وتعلم 

ً لمقياس ليكرت  ( فقرات10وتكونت االستبانة من ) تم تصحيح استجاباتها وفقا

 : أوافق بشدة.5: أوافق، و4: محايد؛ 3: ال أوافق؛ 2: ال أوافق بشدة؛ 1الخماسي )

 ات الدراسة وثباتها: صدق أدو

 صدق أدوات الدراسة 

)القبلي، والبعدي(، تم إرسال  االختبار التحصيليللتحقق من صدق محتويات 

لجنة من األكاديميين والخبراء في مجال مناهج وأساليب التدريس،  إلىاالختبار 

تتعلق بتقليل عدد األسئلة،  األوليةعلى صورته حيث تم اقتراح إجراء تعديالت 

في االختبار، وكذلك  9-1من  عداداألوكذلك بشكل السؤال الثاني ليشمل على جميع 
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بهذه المالحظات، وأصبح االختبار  األخذوتم  إضافة توزيع العالمات لكل سؤال،

 صالحاً لتطبيقه على طلبة الصف الثالث األساسي بمادة الرياضيات 

قد ات، فنحو مادة الرياضي لمقياس اتجاهات الطلبةحتوى أما فيما يتعلق بصدق الم

ت فقراتم من قبل نفس لجنة الخبراء والذين اقترحوا حذف وإضافة وتعديل بعض ال

لتي ( فقرات، حيث تم األخذ بجميع اقتراحاتهم وتعديالتهم ا10ليصبح عددها )

 ( للحصول على النسخة النهائية من المقياس %90تشابهت بنسبة )

 أدوات الدراسةثبات 

 إجراءالمصمم لقياس التحصيل الدراسي قبل وبعد  بثبات االختبارفيما يتصل 

نحو مادة الرياضيات؛ فقد تم استخدام طريقة  مقياس االتجاهاتالتجربة، وكذلك 

االختبار وإعادة االختبار لضمان عدم وجود اختالفات كبيرة بين الفترات المختلفة 

كذلك مقياس االتجاهات نحو مادة الرياضيات. وللتحقق عند تطبيق نفس االختبار، و

من ذلك، تم تطبيق نفس االختبار التحصيلي، ومقياس االتجاهات على العينة 

، وبعد ذلك، ثم تم تحليل البيانات أسبوعاناالستطالعية في أوقات مختلفة يفصلهما 

 ىإل أشارتبين النتائج، حيث  Pearson-Correlation بحسب معامل ارتباط

، االختبار األداتينوجود عالقة ارتباط عالية بين نتائج االختبار وإعادة اختبار لكال 

التحصيلي ومقياس االتجاهات نحو مادة الرياضيات كما هو موضح في الجدول 

(3.) 

 معامل ارتباطات بيرسون بين أدوات الدراسة (.3الجدول )

 ارتباط بيرسونمعامل  معامل ارتباط بيرسون

 إعادة قياس االتجاهات قياس االتجاهات إعادة االختبار التحصيلي التحصيلي االختبار

0.92** 0.86** 

 
 .(α=≤0.05دال احصائياً عند مستوى)**

درجة عالية من ثبات أدوات الدراسة، حيث بلغ  إلى( 3تشير النتائج في الجدول )

(، 0.92معامل ارتباط بيرسون بين نتائج االختبار التحصيلي وإعادة االختبار )

(، وهي قيم 0.86ومعامل ارتباط نتائج مقياس االتجاهات وإعادة قياس االتجاهات )

جراء نسبة ثبات صالحة إل إلى( وتشير α=≤0.05دالة احصائياً عند مستوى داللة)

 االختبار وكذلك قياس االتجاهات نحو مادة الرياضيات.

( 33بتطبيق اختبار الثبات ألفا كرونباخ على )وعالوة على ذلك، قامت الباحثان 

مستجيبًا يمثلون العينة االستطالعية، حيث بلغ معامل الثبات ألفا كرونباخ لمقياس 
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حية المقياس وقدرته صال إلى(، وهي نسبة ثبات مرتفعة تشير 0.85االتجاهات )

 على قياس االتجاهات في فترات زمنية مختلفة.

 .النتائج ومناقشته

 النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة األول:

:" هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ينص السؤال األول على

( في تحصيل طلبة الصف الثالث األساسي في مادة الرياضيات α=≤0.05داللة)

 لطريقة التدريس )التعلم النشط، والطريقة التقليدية(؟"تعزى 

في سياق إجراء التجربة، تم تدريس جدول الضرب للمجموعة الضابطة بطريقة 

التدريس التقليدية، بينما تم تدريس جدول الضرب للمجموعة التجريبية بطريقة 

ة قبلياً وبعدياً بعد (. لذلك، تم اختبار الطلباألقرانالتعلم النشط )التعلم باللعب، وتعلم 

( لدراسة األثر األقراناالنتهاء من دروس التعلم النشط )التعلم باللعب، وتعلم 

(، األقرانالمحتمل بعد تطبيق التدخل المتعلق بالتعلم النشط )التعلم باللعب، وتعلم 

 (.4وكانت نتائج االختبار القبلي كما يتضح في الجدول )

الدراسة على االختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعتين الضابطة (: متوسطات أداء عينة 4الجدول )
 مستوى الداللة اإلحصائية بين أداء المجموعتينوللفروق  Tوالتجريبية وقيمة 

المجمو

 عة

 االختبار البعدي االختبار القبلي

المتوس

 ط

الحساب

 ي

 قيمة

T 

درجة 

 الحرية

الداللة 

اإلحصائي

 ة

 المتوسط

 الحسابي
     Tقيمة 

درجة 

 الحرية
 الداللة اإلحصائية

الضابط

0.35 9.97 ة

0 

 

71 

 0.727 

13.06 

2.96 

 

71 

 0.004 

التجريبي

 ة

10.2

6 

15.68 

 (.α=≤0.05*داله احصائياً عند مستوى داللة)     

فروق طفيفة بين المجموعتين بحسب نتائج  إلى( 4تشير النتائج في الجدول )

ت( بخصوص داللة الفروق يبن قيمة )ت( بلغت اختبار )الختبار القبلي، كما أن ا

أن المجموعتين،  إلىوهذا يشير  (،0.727( وبداللة إحصائية بلغت )0.350)

الضابطة والتجريبية، لديهما مستوى تحصيل متقارب في مادة الرياضيات للصف 

التعلم النشط )التعلم  الثالث األساسي، مما يؤكد صدق القيام بتنفيذ استراتيجية

( على مجموعة متكافئة من الطلبة تتمتع بنفس المستوى األقرانباللعب، وتعلم 

 التحصيلي مقارنة مع المجموعة الضابطة. 
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بنتائج االختبار البعدي على المجموعتين الضابطة والتجريبية أما فيما يتصل 

المجموعة مستوى تحصيل الطلبة في ( أن 4فتكشف النتائج بحسب الجدول )

. العالمة النهائية ( من أصل15.68(، بينما في التجريبية بلغ )13.06الضابطة بلغ )

للكشف عن إن كانت  T-testوللتحقق من معنوية تلك الفروق، تم توظيف اختبار 

( أن هناك 4هذه الفروق ذات داللة إحصائية، وكشفت النتائج كما يتضح من جدول )

ئية بحسب اختبار )ت(، حيث بلغت قيمة ت فروق ظاهرية وذات داللة إحصا

بين المجموعتين، ولصالح  (0.004( ومستوى الداللة اإلحصائية )2.96)

المجموعة التجريبية. وهذا يؤكد أن تطبيق استراتيجية التعلم النشط )التعلم باللعب، 

 ( تحدث فرقًا إيجابيًا في تحصيل الطالب.األقرانوتعلم 

 الدراسة الثاني: النتائج المتعلقة بسؤال 

ينص السؤال الثاني على: " هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

( في تحصيل طلبة الصف الثالث األساسي في مادة الرياضيات α=≤0.05داللة )

 إجراءولإلجابة على هذا السؤال، تم  (؟"أنثىتعزى لمتغير جنس الطالب )ذكر، 

إليجاد الفروق ذات الداللة اإلحصائية من عدمها كما يتضح في  T-testاختبار 

 (. 5الجدول )
 (. نتائج االختبار البعدي وفقاُ للجنس.5الجدول )

الوسط  العدد الجنس 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الخطأ 

 المعياري

قيمة 

 )ت(

درجات 

 الحرية

الداللة 

 المعنوية

االختبار 

 البعدي

 0.95 71 1.69 0.70 4.19 13.61 36 ذكر

 0.69 3.67 15.17 37 انثى

وجود فروق ظاهرية في تحصيل الطلبة وفقاً  إلى(، 5تشير النتائج، بحسب جدول )

لمتغير الجنس، ولمعرفة فيما كانت هذه الفروق ذات داللة إحصائية، فقد تم حساب 

عدم وجود فروق (، وكشفت النتائج عن 5قيمة)ت( بحسب ما يظهر في الجدول )

 αذات داللة إحصائية في تحصيل الطلبة في مادة الرياضيات عند مستوى الداللة )

نه عندما يتعلم أمتغير الجنس. ويمكن تبرير ذلك ب إلى( يمكن أن تعزى 0.05≥ =

ن تراعي أيس، البد من الطالب مادة الرياضيات بنفس استراتيجية التدر

النتائج بعدم تأثير  أثبتتهاالستراتيجية متطلبات التعليم بمعزل عن الجنس، وهذا ما 

متغير الجنس على تطبيق استراتيجية التعلم النشط من خالل عدم وجود فروق 

 . اإلناثمعنوية بين تحصيل الطلبة الذكور والطالبات 
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 النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث:

هل توجد فروق ذات داللة  :"سؤال الدراسة الثالث والذي ينص علىلإلجابة على 

( في اتجاهات طلبة الصف الثالث α=≤0.05إحصائية عند مستوى داللة )

األساسي نحو تعلم الرياضيات في مدارس مديرية التربية والتعليم لقصبة الكرك 

والً تصنيف أتم فقد ، “تعزى لطريقة التدريس )التعلم النشط، والطريقة التقليدية(؟ 

اتجاهات الطلبة نحو مادة الرياضيات في ثالثة مستويات )مرتفع، ومتوسط، 

قيم المتوسطات الحسابية التي كشفت عنها نتائج الدراسة، تم ومنخفض(، حيث أن 

التعامل معها لتفسير البيانات في مقياس اتجاهات الطلبة نحو مادة الرياضيات على 

 النحو اآلتي:

-5اسة =الدر الحد األعلى لبدائل أداة الدراسة والحد األدنى لبدائل أداةالفرق بين 

1=4. 

 قسمة الفرق على عدد المستويات )مرتفع/متوسط/ متدٍن( فيصبح طول الفترة

و ، وعليه عليه، يتم الحكم على مستوى تقديرات العينة على النح1.33=4/3=

 اآلتي:

 مادة الرياضيات. (: مستوى اتجاه منخفض اإليجابية نحو1-2.33)

 (: مستوى اتجاه متوسط اإليجابية نحو مادة الرياضيات.3.66 -2.34)

 (: مستوى اتجاه مرتفع اإليجابية نحو مادة الرياضيات.3.67-5)

و كما ه ضياتوبناًء على ما تقدم، تم إيجاد االتجاه القبلي والبعدي نحو مادة الريا

 (.6موضوح في الجدول )

لبة نحو تعلم الرياضيات على المقياس القبلي والمقياس البعدي بحسب متغير ( اتجاهات الط6جدول )
 طريقة التدريس

 نتائج مقياس االتجاهات البعدي نتائج مقياس االتجاهات القبلي المجموعة

االنحراف  الوسط الحسابي
 المعياري

االنحراف  الوسط الحسابي
 المعياري

 درجات قيمة )ت(
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 0.000 71 11.28 0.385 2.97 0.60 2.81 الضابطة

   0.268 3.86 0.54 2.75 التجريبية

   0.33 3.42 0.57 2.78 األداة ككل

لدى الطلبة نحو مادة الرياضيات  القبلي( ان االتجاه 6تكشف النتائج بحسب جدول )

(، ويقابله 2.81وبمتوسط حسابي ) متوسط، لدى المجموعة الضابطة كان بمستوى

جاه القبلي ( لالت2.75في المجموعة التجريبية نفس المستوى وبمتوسط حسابي )

المجموعة  تما فيما يتعلق االتجاه البعدي، فقد حافظأنحو مادة الرياضيات. 

(، ويقابله 2.97الضابطة على اتجاهات بمستوى متوسط، وبمتوسط حسابي بلغ )
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في المجموعة التجريبية تحوالً كبيراً في االتجاه البعدي ليصبح مرتفعاً، وبمتوسط 

(. وعلية، نستنتج بأن المجموعة الضابطة حافظت على نفس 3.86حسابي بلغ )

يات وبفروق ظاهرية متقاربة، بينما المستوى من االتجاه نحو مادة الرياض

المجموعة التجريبية حققت تقدم في درجة اتجاه الطلبة نحو الرياضيات مرتفعة 

ان هناك  إلىتُعزى لطريقة التدريس التي درسوا من خاللها. كما أن النتائج تشير 

اختالف واضح بين المجموعتين في اتجاهاتهم نحو مادة الرياضيات، ولتعرف فيما 

 T-test انت تلك الفروقات الظاهرة ذات داللة إحصائية، تم استخدام اختبارأذا ك

وجود فروق ذات داللة إحصائية للعينات المستقلة، وفي هذا السياق تكشف النتائج 

متغير  إلىفي اتجاهات طلبة الصف الثالث األساسي نحو مادة الرياضيات تعزى 

لصالح  (α <= 0.05)ستوى داللة طريقة التدريس )التقليدية، والتعلم النشط( بم

ن حصص التعلم النشط من خالل أ إلىالمجموعة التجريبية. ويمكن تبرير ذلك، 

لدى الطلبة في التعلم قد شكلت نوع من المتعة  األقرانالتعلم باللعب وتعلم 

ثبات قدراتهم على التحدي التي تضيفه طبيعة أنشطة التعلم باللعب إومحاولتهم 

 . األقرانوتعلم 

 النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع:

في اتجاهات الطلبة نحو  -ان وجدت-يتعلق السؤال الرابع بمدى معنوية الفروق

. ولإلجابة عن هذا السؤال، تم إجراء تعلم مادة الرياضيات تعزى لمتغير الجنس

 (. 7كما يظهر في الجدول ) T-testاختيار العينات المستقلة 
الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات الطلبة نحو مادة الرياضيات وفقاً (. المتوسطات 8الجدول )

 لمتغير الجنس.

المتوسط  التكرار الجنس

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الخطأ 

 المعياري

 قيمة

 )ت(

درجات 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

 0.916 71 0.106 0956. 566. 3.41 36 ذكر

 0943. 558. 3.34 37 انثى

اتجاهات متماثلة لدى الطلبة في الصف الثالث نحو مادة  إلى (7يشير الجدول )

الرياضيات بحسب متغير الجنس، وبمستوى متوسط، حيث بلغ متوسط اتجاه 

(. ولمعرفة معنوية الفروق 3.42) اإلناث(، ومتوسط اتجاه 3.41مجموعة الذكور )

ستقلة، وكشفت النتائج عن وداللتها اإلحصائية، تم احتساب قيمة )ت( للعينات الم

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات الطلبة نحو مادة الرياضيات 

، حيث ان قيمة داللة (α = ≤0.05)متغير الجنس عند مستوى الداللة.  إلىتعزى 

( وهي قيمة غير دالة احصائياً. ويمكن تبرير ذلك بأنه عندما 0.916الفروق بلغت )

يتعلم الطلبة الرياضيات بنفس الطريقة، باستخدام نفس االستراتيجيات وأساليب 



 طويسيال دد.احم المعايطة، هللا عبد فداء   الطلبة واتجاهات تحصيل على النشط التعلم استخدام أثر

 

338 

 رلينب-لمانياأ يالعرب مقراطييالد المركز            سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

التدريس في بيئة مدرسية واحده رغم اختالط جنس الطلبة، قد ال تظهر فروق 

متغير الجنس نتيجة  إلىلبة نحو مادة الرياضيات تعزى معنوية في اتجاهات الط

 تشابه الظروف التدريسية.

 مناقشة النتائج:

يناقش هذا الجزء من الفصل الرابع نتائج التجربة المتعلقة بتطبيق استراتيجية التعلم 

النشط في ضوء أسئلة الدراسة، ويبين كيف يمكن أن يؤثر استخدام تلك 

الطلبة في مادة الرياضيات واتجاهاتهم نحوها. باإلضافة االستراتيجية على تحصيل 

ذلك، تسلط الباحثان الضوء على استجابة طلبة الصف الثالث من حيث  إلى

اتجاهاتهم نحو مادة الرياضيات بوجود المتغيرات الضابطة مثل الجنس وطريقة 

 التدريس.

بة تحصيل الطلمناقشة النتائج المتعلقة بأثر استراتيجية التعلم النشط على 

 واتجاهاتهم نحو مادة الرياضيات: 

وتعلم  لعب،اظهرت نتائج الدراسة أن استخدام استراتيجية التعلم النشط )التعلم بال

 ( تتيح الفرصة لدعم تحصيل واتجاهات الطلبة نحو مادة الرياضياتاألقران

تائج ل نباعتبارها استراتيجية تعليم فعالة مقارنة بالطريقة التقليدية. ومن خال

على  يبيةالتجربة في الدراسة الحالية، حيث جاء تحصيل الطلبة في المجموعة التجر

ة مجموع عالمات أفضل من السابق، وكذلك أفضل من تحصيل الطلبة في المجموع

حو بة نالضابطة في الصف الثالث األساسي. وقد يعزز ذلك زيادة الدافع لدى الطل

لنشط. لم اتطبيق التع إجراءي مواقفهم قبل وبعد التعلم من خالل الفروق المعنوية ف

جاه ابي تذلك، تؤكد النتائج أن اتجاهات الطلبة قد تطورت بشكل إيج إلىباإلضافة 

ة مادة الرياضيات كما يتضح من نتائج االختبار البعدي ومواقفهم تجاه ماد

قارنة م نااألقرالرياضيات عند استخدام األنشطة القائمة على التعلم باللعب وتعلم 

يجية تراتباستراتيجية التدريس التقليدية. وعليه، كشفت النتائج عن أن اعتماد اس

صيل لى تحعلها تأثير إيجابي  األقرانالتعلم النشط من خالل التعلم باللعب وتعلم 

دراسة ذه ال، تشير نتائج هآخرالطلبة وكذلك اتجاهاتهم نحو مادة الرياضيات. بمعنى 

ضيات، لرياس القائمة على استراتيجية التعلم النشط في مادة اان اعتماد الدرو إلى

لتي اوتحديدا وحدة جدول الضرب واحدة من أكثر استراتيجيات التدريس الواعدة 

تسمح للطلبة بتطوير اتجاهات إيجابية تنعكس على مستوى تحصيلهم في 

 االختبارات. 
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ل التعلم باللعب وتعلم تؤكد النتائج أن اعتماد استراتيجية التعلم النشط من خال

يساعد وبشكل تفاعلي الطلبة على فهم وإتقان مهارات الضرب في مادة  األقران

 Code et) الرياضيات. وتتفق هذه النتيجة مع نتائج العديد من الدراسات، مثل:

al.، 2014 التي تثبت بأنه كلما كانت تجربة التعلم 2019، وآخرون؛ سعدون ،)

 إتقانأكثر نشاًطا وتفاعاًل، زاد احتمال تحسن الطلبة في اكتساب المهارات في 

ذلك، تعزز االستراتيجية القائمة  إلىجدول الضرب، وبالتالي تحصيلهم. باإلضافة 

تيجية التعلم على التعلم النشط الموقف اإليجابي للطالب من أهمية استخدام استرا

تحفزهم على ممارسة مهارات تعلم جدول  األنشطةالنشط. كما يؤكد الطلبة على أن 

الضرب. وعالوة على ذلك، يدعم الطلبة فكرة أن استخدام استراتيجية التعلم لنشط 

مفهوم الضرب، حيث يتشاركون التجربة بشكل نشط مما  إتقانتدعم مهاراتهم في 

معرفية قائمة على الفهم وليس الحفظ  ةفي بناء قاعد قد يساعد في تطوير مهاراتهم

وتتماشى هذه النتيجة مع العديد من نتائج  لجدول الضرب بطريقة التلقين.

الدراسات، في سياق مختلف، والتي اثبتت فوائد النشطة التعليمة القائمة على اللعب 

 (.2019؛ سعد واخرون، 2009؛ مداح، 2011)الساعدي،  األقرانوتعلم 

سياق  قة فيمن خالل العديد من الدراسات الساب إثباتهذا االتجاه قد سبق وان تم وه

 (. وعالوة على ذلك، أدت2017؛ نايف وحاجي، 2017مختلف، مثل )األنصاري، 

ر وتوفي تحسين اتجاه طلبة الصف الثالث إلى األقرانأنشطة التعلم باللعب وتعلم 

دول صة بجالوحدة التعليمية الخا أهداففرصة للتفاعل النشط يتم من خاللها تحقيق 

ضير الضرب. وهذا يساعد الطالب على المشاركة بثقة بدالً من الحفظ عند التح

 و االختبار. أالقادمة  ةللحص

كما يعتقد الطلبة أن تراجع مستوى اتجاههم اإليجابي نحو مادة الرياضيات يمكن أن 

فشل استخدام طرق التدريس  ىإلطريقة التدريس التقليدية المستخدمة و إلىيعزى 

المناسبة، وعالوة على ذلك، هم يوافقون بشدة على فكرة أن ضعفهم في مادة 

ن النتائج أاستخدام األنشطة التفاعلية، كما نقص  إلىالرياضيات يمكن أن يُعزى 

. وهذا األقرانتشجع المعلمين على تصميم أنشطة تعلم قائمة على اللعب وتعلم 

مادة الرياضيات بدالً من ذلك الشعور بالملل  االستمتاع بتعلميساعد الطلبة على 

عندما يتعين عليهم التعلم بنفس الطريقة بشكل متكرر، بغض النظر عن مدى اتساق 

الطريقة المستخدمة مع أنشطة الدرس. وفي هذه الحالة، أحد البدائل الموصي بها 

لجعل اكتساب  ألقراناهو إشراك األنشطة التعليمية القائمة على اللعب وتعلم 

مهارات تعلم الرياضيات أكثر قبوالً وقائمة على مبتكرة واثارة االهتمام، هذه 
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؛ 2009، مداح، 2003التوصية تدعمها العديد من الدراسات، مثل )التودري، 

 (.2017المالكي، 

على بيئة التعلم التقليدية،  ةوأخيراً، تضيف استراتيجية التعلم النشط مزايا جديد

)سعد  والتي تدل عليها نتائج الدراسة الحالية، والتي تتوافق مع الدراسات الحديثة

(، من خال قدرة استراتيجية التعلم النشط على بناء قدرات معرفية 2019، وآخرون

 يتم البناء عليها الحقاً في الصفوف المتقدمة.

ر جنس متغينشط واتجاهات الطلبة نحوها وفقأ لمناقشة النتائج المتعلقة بالتعلم ال

 الطالب 

تؤكد النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تحصيل طالب 

ا تعزى لمتغير جنس الصف الثالث األساسي في مادة الرياضيات واتجاهاتهم نحوه

حقيقة أن جميع الطلبة يتلقون تعليمهم  إلىنثى(. وتشير هذه النتيجة أالطالب )ذكر، 

ً في المرحلة األفي بيئة مدرسي ساسية. عالوة على ذلك، تتيح ة متماثلة، خصوصا

و الذكور(، أن للطلبة )اإلناث أ األقرانو تعلم أتيجية التعلم النشط سواء باللعب استرا

من االهتمام بنفس المستوى  أقرانهمو متبادلين أدوار في تعليم أيتفاعلوا كالعبين 

. وعليه، تكون استجابة الطلبة اإلناث أو وإرشاداتهمن خالل توجيهات المعلم 

للدرس وبخاصة في  اإلعدادالذكور في التعلم النشط قائمة على مشاركتهم في 

تحقيق األهداف التعليمية من خالل تدريب الطلبة من اإلناث والذكور من قبل 

ن من المعلم بطريقة تتيح لهم تجاوز حاجز المعلم، والذين خالل تدريبهم يتقربو

التردد والخوف من الخطأ. لذلك، فإن وجود أنشطة تعليمة قائمة على التعلم باللعب 

تحفز دافعية واتجاهات الطلبة نحو مادة الرياضيات بصرف النظر  األقرانوتعلم 

؛ 2002العديد من الدراسات منها )الشرمان،  إليهعن الجنس، وهذا ما توصلت 

 (. 2000خليل، 

لذلك، فأن األنشطة الناتجة عن استخدام استراتيجيات التعلم النشط قد تسهم في 

السيما أن التعلم  الطلبة لمزيد من التعلم بغض النظر عن اختالف جنسهم، تحفيز

يساعد كال الجنسين على تعلم معرفة جديدة في تطوير أساليب  األقرانباللعب وتعلم 

حل المشكالت، ومحاولة أنشطة تعلم جديدة للتعلم الممتع، وإدراك األخطاء 

وتصحيحها، بطريقة تتفق مع فرضيات النظرية البنائية، التي تدعم فعالية استخدام 

لمتعلم )االنصاري، بيئات التعلم القائمة على التعلم النشط بصرف النظر عن جنس ا

(. وبالتالي، يصبح كل من الطلبة والطالبات قادرين على دمج مهارات تعلم 2017

الرياضيات باستمرار وبناء تجارب جديدة كاستجابة لخلفية معرفية قائمة على 
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. األقرانالتعزيز البنائي من خالل اعتماد تجارب قائمة على أنشطة اللعب وتعلم 

تعلم النشط الطلبة والطالبات على تحمل المسؤولية للعمل ومن جهة أخرى، يساعد ال

بفعالية في خالل العملية التعليمية، حيث يمكنهم ممارسة ما تعلموه من أنشطة 

تعليمية قائمة على اللعب وتبديل األدوار المختلطة داخل الفصل أو خارجة؛ لذلك، 

المتعلقة بالقيود يتاح لكال الجنسين فرصة التغلب على أوجه القصور في التعلم 

 .السابقة

 بناء على ما تقدم من نتائج، توصي الدراسة باآلتي:: التوصيات

مادة  دريس( في تاألقرانتبني استراتيجيات التعلم النشط )التعلم باللعب، وتعلم  -

 الرياضيات لجميع المراحل الدراسية.

 ن خاللمراعاة تصميم األنشطة في المنهاج الدراسي ال مكانية تطبيقها م -

 استراتيجيات التعلم النشط.

ات تيجيمراعاة تحسين اتجاهات الطلبة نحو مادة الرياضيات من خالل دمج استرا -

 التعلم النشط في العملية التعليمية. 

إجراء المزيد من البحوث والدراسات لتحديد المتطلبات والبيئة المدرسية المالئمة  -

 لتطبيق استراتيجيات التعلم النشط. 

 المراجع:قائمة 

 م الذاتي.(. أثر التعلم النشط على التعل2017األنصاري، فوزية محمد عبد هللا ) .1

 .(282-229مركز البحوث والدراسات اإلندونيسية، بحوث ومقاالت )

( استراتيجية مقترح في تدريس رياضيات الصف 2008التودري، عوض ) .2

علم، بالت اللفظية واالحتفاظالثالث وأثرها على التفكير الرياضي وترجمة التمارن 

 .الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر 270-254(: 2)19مجلة كلية التربية، 

لمفاهيم (. أثــر استراتيجية التعلم النشط في اكتساب ا2018حاجي، وسن فالح ) .3

ة مجلة كلية التربي الرياضية في مادة الرياضيات للصف الرابع االبتدائي.

 .1939-9481(، 1)29 للبنات،

ية مية الدافع(. فاعليه استراتيجية التعلّم النشط في تن2019الحمران، محمد خالد ) .4

لة . مجللتعلم والتحصيل العلمي واتجاهات الطلبة نحو مساق إدارة الصف والمشغل

 .(4)46الجامعة األردنية، -دراسات: سلسلة العلوم التربوية

ر المسيرة وإنتاجها، عمان: دا التربوية وتقنيات األلعاب(. 2007الحيلة، محمد ) .5

 للنشر والتوزيع.
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 لاألو(. فاعليه التعلم باللعب لدى تالميذ الصف 2000قمر أحمد. ) خليل، .6

ر جستياالبتدائي: دراسة شبه تجريبية في مدارس مدينة دمشق الرسمية، رسالة ما

 غير منشورة. جامعة دمشق، سوريا.

ثر استخدام التعلم النشط في تحصيل طالب الصف ( أ2011جاسم، عمار أحمد ) .7

الثالث المتوسط في الرياضيات وميلهم نحو دراستها. مجلة البحوث التربوية 

 . 312-279( 30والنفسية، )

ـواتج ن( التعلم النشط: المفهوم واالستراتيجيات وتقـويم 2012رفاعي، عقيل ) .8

 .2012ة: األولى االسكندرية. الطبع -الجامعة الجديدة  الـتعلم، دار
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 .24-1( 91)21 ،األساسية
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The Effect of Using Active learning on the 3rd Graders 

Achievement and Attitudes in Mathematics. 

Feda’a Al-Ma’aitah  

Ministry of Education/Jordan 

Dr. Ahmad Altweissi 

Mutah University, Jordan 

 

Abstract: This study investigates the effect of active learning on the 

3rd graders achievement in mathematics and their attitudes toward it. 

The game-based and peer learning strategies of Active learning 

were employed. The study used the quasi -experimental approach to 

collect data via a pre and post-test, as well as a questionnaire to 

determine students' attitudes toward mathematics learning. The 

study sample included (73) students divided into two groups; 

experimental which include (38), while the control group include 

(35) students. 

The results revealed that the application of the active learning 

strategy (game-based and peer learning) was positively effects 

students' academic achievement in mathematics with the mean score 

of (15.68) for the students of experimental group while the mean 

score for the control group reached (13.06). In addition, the results 

confirm that students’ attitudes, toward mathematics, were 

positively developed. Where the means core of the experimental 

group reached (3.87), while it reached (2.97) for the control group. 

However, the improved achievements and developed attitudes in 

mathematics have no significant statistical differences that could be 

attributed to the variable of student’s gender. Finally, several 

recommendations were suggested, among which are, the importance 

of the development and inclusion of active learning strategies in the 

mathematics curriculum for all grade levels. 

Keywords: Active learning, Third Graders, Achievement, 

Attitudes, Mathematics, Karak. 
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 تقنية السيكودراما في تخفيف حدة الخوف من الفشل الدراسي لدى طالبأثر 

 المرحلة اإلعدادية

 أ.م.د. ناصر حسين ناصر

 العراق -كلية التربية األساسية -جامعة المثنى

 

تقنية السيكودراما في تخفيف حدد  الخدوف مد  أثر الكشف  استهدف البحث: ملخص

بيددد  والدد   الفشددا الدراسددي لدددا مدددة  الدرحيددة امحدادةددة فدددي محاف ددة الد ن  

سددنة  (16-18)مدد  الدد تور تتددراور أحدددار   بددي مالدد   (1660)مجدددوط ميبتهددا 

ت  اختيار   وفق األسيو   البحث  مالباً م  مجتدع(400) وتألفت حينة البحث م  

  وقددد اسددتمدا مقيددا  الخددوف مدد  إحدادةددةمددويحي  حيدد  تسددع مدددار   الدتناسد  

الدمالجدا   إجدرا الفشا  والبرنامج امرشاد  القائ  حي  تقنيدة السديكودراما  وبمدد 

االحصددائية ليبيانددا  تدد  التو ددا إلدد  وجددود خددوف مدد  الفشددا الدراسددي لدددا حينددة 

تطبيددق البرنددامج وجددد فددرون بددي  درجددا  الدجدوحددة التجرةبيددة قبددا تدددا  البحددث 

  وبنداً  حيد   د ه النتدائج  ولدع الباحدث حددداً مد  وبمده  ولصالح االختبار البمد 

 التو يا  والدقترحا .

أثدددر  تقنيةالسددديكودراما  الخدددوف  الفشدددا الدراسدددي  مدددة   :الكلماااات المفتاحياااة

 امحدادةة.
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 :المقدمة

راحددا تمددد الدسسسددا  التربوةددة  مددع األسددر   مدد  الدسسسددا  التددي ةتفاحددا ممهددا امنسددا  فددي م

ة بندددا  مددد   ندددا ةكدددو  تأثير دددا فددداحةً وتبيدددراً فدددي حدييددد -الدبكدددر  منهدددا خا دددةً  -حددددره تيهدددا 

سدددبها الشخصددية وندو دددا  وبقددددر سدددةمة البيةدددة التمييديدددة ومبيمدددة ومتددددو  الخبدددرا  التدددي ةكت

  مددد  ددددو لدةدددص الشخصدددية ئا  الخصدددائا امةجابيدددة والطدددابع االنجددداي   ئلددد  إالفددرد منهددددا تن

  ة والبنددداأ دددداف المدييدددة التربوةدددة تحقيدددق الفماليدددة لددددا الفدددرد وترسدددي  دوره فدددي حدييدددة التنديددد

نسدددا  الحتدددار   إئ ةتفدددق الدمنيدددو  فدددي ميددددا  التربيدددة وحيددد  الدددنف  حيددد  أ  تنديدددة قددددرا  ام

ي فددة ليفددرد نفسددص فحسدد  وإندددا لددرور  تفرلددها مطالدد  الدجتدددع وتطوةر ددا لدد  تمددد حاجددة ميحدد

يددا تكددوة  ج التقدددم وبنددا  حيددا  اجتداحيددة سددييدة  إئ إ  الهدددف األسددا  مدد  المدييددة التربوةددة  ددو

وبددة قددادر حيدد  رسدد  أ دافددص التددي ةطدددح الدجتدددع الدد  تحقيقهددا مدد  خددة  إحدددا  ت ييددرا  مر 

ال خيددر   إربوةددة المراقيددة مدد  انجددايا  فددي السددني  األفددي السدديور  ور دد  مددا حققتددص الدن ومددة الت

 أ  شددرةحة واسددمة مدد  الطيبددة ال يالدددت تمدداني مدد  تم ددر دراسدددي و ددموبا  فددي الددتمي  ةدددسد 

ت تراتدهدددا فدددي نهاةدددة الدطددداف إلددد  خطدددور  الفشدددا او التسدددر  الدراسدددي  ولهددد ا السدددب  اتجهددد

خفيددف مدد  اجددا التفشددا الدراسددي الدراسددا  الحدة ددة إلدد  الكشددف حدد  األسددبا  التددي تقددف ورا  ال

ا  إئ أ  النفسددي  ومنهددا تقنيددة السدديكودرام امرشددادمدد  حدددتها  ئلدد  مدد  خددة  اسددتخدام تقنيددا  

 ار ددا أحددداسددتمدا   دد ه التقنيددة قددد ةسددا   فددي الحددد مدد  لددا ر  الخددوف مدد  الفشددا الدراسددي  باحتب

 تقنيا  امرشاد الجدمي.

  التدددي تمددر  لهدددا ومدددا  دداحبها مددد  تهجيدددر إ  مددرور البيدددد بتحددوال  سدددرةمة بسدددب  الحددرو

ونزاحدددا  مائفيدددة وحرقيدددة وحدددرو  نفسدددية تخرةبيدددة  األمدددر الددد   أدا إلددد   إر ابيدددةوحدييدددا  

ألددرار نفسددية بددالفرد وبددالدجتدع ومددنه  ميبددة الدرحيددة امحدادةة ولدد ا تددا  اال تدددام بشخصددية 

الطالدد  وتنديتهددا ةتطيدد  التمددرف إلدد  أ دد  الدشددكة  واأليمددا  التددي قددد ةواجههددا وتددسثر سدديبياً 

 تدددص ل ددر  ممالجتهدددا أو التخفيدددف مددد  حدددتها إئا تدددا  أثر دددا سددديبياً  أو إةجابيدداً حيددد  أدائدددص وتفا

وتمزةز دا وتنديتهددا إئا تانددت ئا  أثددر إةجدابي فددي حياتددص  حيددث ةددر الطالدد  بفتددر  الدرا قددة بكددا 

مددا تحديددص مدد  ت يددرا  بو ددفها مرحيددة انتقاليددة مهدددة فددي حياتددص الدراسددية  أئ أ  والخددوف مدد  

يبددة الدرحيددة امحدادةددة وم   نددا ت هددر أ ديددة تقدددة  الخدددما  الفشددا الدراسددي أت ددر ارتبامددا بط

امرشددادةة التددي تهيةهددا الدسسسددا  التربوةددة  ومنهددا الددرسددة التددي تمدددا حيدد  مسدداحد  الطالدد  

حيددد  تحقيدددق ئاتدددص  وتنديدددة الطددددور والسددديور االجتدددداحي والنفسدددي السددديي   ولتحقيدددق أ دددداف 

بددد ليدرشددد مدد  أ  ةددسد  دوراً مهددداً فددي مسدداحد  الخدددما  امرشددادةة فددي مسسسدداتنا التربوةددة ال

الطالدد  تددي ةفهدد  نفسددص أوالً وةفهدددص ااخددرو  ثانيدداً  حتدد  ةسددتطيع أ  ةصددا إلدد  أفتددا مسددتوا 
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  ةتحقددق ئلدد  مدد  خددة  البددرامج امرشددادةة الدن دددة والدمددد  أوةدكدد   مدد  التوافددق الشخصددي 

حتبددار جديددع التوقمددا  والحيددو  حيدد  أسدد  حيديددة تخدددم الطددة  بصددور  سددييدة تأخدد  بن ددر اال

 الدقترحة لها.

 مشكلة البحث: 

حيدددة  شددهد الدجتددددع المراقدددي ت يدددرا  ج رةدددة فددي مختيدددف ندددواحي الحيدددا  االقتصدددادةة  واالجتدا

ةددة   الجو روال قافيددة  أد  إلدد  تمقددد أسددالي  التوافددق والتددذلف  وأ ددبح  دد ا الت يددر مدد  المةمددا

 الفدددرد إلددد  أنددددام مددد  مواقدددف الحيدددا  التدددي تتتدددد التدددي تديدددز سدددداتص  الددد   بددددوره ةمدددر  

حنا دددر التددد و والتدددوتر ولدددمف تحقيدددق الفدددرد ل اتدددص  ونتيجدددة لددد ل  أ دددبح الفدددرد فرةسدددة 

  لتدددرو  شدددت  مددد  االلدددطرابا  االنفماليدددة والنفسدددية التدددي تصدددي   دددحتص النفسدددية والمقييدددة

سددا    فددي حيددا  إنةد ددا واحددد  مدد  الدشددكة  الخطددر ومنهددا الشددمور بددالخوف مدد  الفشددا  الدد  

همدددد  ددد ه الدشدددكية نقطدددة البداةدددة لك يدددر مددد  الدشدددكة  التدددي ةمانيهدددا  ةماةشدددها و ددد ا المصدددر  إئ ت

ا أنهددا وةشددكو منهددا الفددرد وتتددرر لثار ددا حييددص حيددث مدد  شددأنها أ  تددسثر حيدد  مجدددا نشدداماتص تددد

 تهمد نوا  لدشكة  أخرا.  

؛ إئ ه الطيبددةثيراً فددي تفكيددر وتدد تر وانتبدداةهمددد الخددوف مدد  الفشددا مدد  الدراسددي اشددد االنفمدداال  تددأ

  لدحدديو بددصاةمتبددر إحدددا الحدداال  االنفماليددة التددي ةشددمر بهددا الفددرد حندددما ةخشدد  الدوقددف الددرا   

  وةنشددأ مدد  الشددمور الدر ددق بالدد ا   وةتديددز بالتدديق مدد  اجتددداط الشددخا الخددائف مدد  النددا

 حولص.

ر  ز الددددتمي  حيددد  النجدددار والد دددابوليخدددوف مسدددتوةا  حدددد   مندددص الدسدددتوا البسددديو الددد   ةحفددد

 ةدكدد  ا  حددرا  النفسددية التدديليدمانددا  فددي بمدد  األ والتقدددم  ومنددص الشدددةد الدد   ةمددر  الدددتمي 

تصددبح حجددر ح ددر  تحصددييص الميدددي  و ددو مدد  بددي  االلددطرابا  التددي تتددرر أثددر  يددر محسددو  

دراسددي امنجدداي المددا  وةتمرقددا وةصددا  بددالمجز وخيبددة األحنددد الدددتمي  وتجميددص فددرد  يددر منددتج 

لتحصدديا وأدا  مسددسولياتص  ولمددا أت ددر مددا ةتددأثر بددص الدددتمي  نتيجددة  دد ا الخددوف  ددو حجددزه حدد  ا

 (.2003:175المقيية)المنز , إمكانياتصالدراسي بالصور  التي تتفق مع 

مشددكية جو رةددة ةنب ددي  امحدادةددة  مشددكية الخددوف مدد  الفشددا الدراسددي لدددا مددة  الدرحيددة إ

تناولهدددا بصدددور  حيديدددة ودقيقدددة مددد  أجدددا تحدةدددد مددددا ا والتمدددرف إلددد  حجدهدددا وانتقدددا  البدددرامج 

امرشددادةة الفملالددة لدمالجتهددا ن ددراً لخطورتهددا حيدد  واقددع ومسددتقبا التكيددف االجتددداحي  السدديدا 

قددا حبر ددا مددد  وأ  الدددتمي  فددي  دد ه الدرحيددة ةدددر بدرحيددة الدرا قدددة  و ددي مرحيددة انتقاليددة تنت
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الطفولددة إلدد  الرشددد  مدددا ةترتدد  حيدد   دد ا االنتقددا  ت يددر فددي االنتدددا  ليجداحددة  وفددي التطيمددا  

واامدددا  الدسدددتقبيية  مددددا ةجمدددا حياتدددص مييةدددة بالدشدددكة  والصدددراحا  الدسدددتدر  فدددي األسدددر  

 (. 2000:3والدجتدع )حيي 

يدددة حدادةدددة فدددينه  فدددي مرحوالخدددوف أت دددر ارتبامدددا بجيدددا الطيبدددة  وبخا دددة مدددة  الدرحيدددة ام

حددد  ةتيجددة مددا الدرا قددة التددي تمددد بد ابددة والد  جدةددد فددي حيدداته  الدسددتقبيية ومددد  قيددق انفمددالي ن

 م  ت يرا  نفسية وجسدية في جوان  الشخصية تافة.

ترتيبددة وقددد أشددار  نتددائج الدراسددا  النفسددية الدد  ا  الخددوف مدد  الفشددا وسدددة القيددق ةشددترتا  ب

 نددد  التهدةدددد الددد   تشدددكيص حقدددد  الشدددمور بدددالمجز  إئ أتدددد  دراسدددة تدددا ادفدددة تتجدددص نحدددو تج

أ   (Birney & Burdick & Teevan,2009)(Bedell & Marlow,1995);مدد 

همدددد دافمددداً لتوجيدددص(Trait Anxiety)الخدددوف مددد  الفشدددا  دددو جدددز  مددد  سددددة القيدددق    والتدددي ت

لقيق تديددزو  بددااألدا  الندداجح ةالسدديور نحددو االحتددداال  السدديبية؛ فدداألفراد الدد ة  ةتجنبددو  تحقيددق 

رتددزو  ةوالخددوف مدد  الفشددا أت ددر مدد  أقددرانه  الدد ة  لدددةه  دوافددع لتحقيددق  دد ا النجددار  ألنهدد  

  وائا تدددا  أ دددحا  (Bedell.&Marlow,1995:35-43)حيددد  احتداليدددة الخدددوف مددد  الفشدددا

وا سددتامنجدداي الندداجح ةصددفو  الخددوف مدد  الفشددا بأنددص حامددا ةدكدد  أ  ةدددفمه  إلدد  الو ددو  لد

  الخددوف مدد حددا ف فددي امنجدداي أو ةدددنمه  مدد  تمطيددا قدددراته  ال اتيددة الكامنددة؛ فددي   أخطددر أنددواط

 الفشا  و حندما ةصا الفرد إل  حالة ةفقد فيها امحسا  بالنجار والتفون.

 حةجيدددة جداحيدددة ثبدددت جددددوا اسدددتخدامها فدددي حددداال  االلدددطرابا تقنيدددة  وتمدددد السددديكودراما

 وئلدد  األحدددار  مختيددف فددي األخددرا االلددطرابا  مدد  والمدةددد الدختيفددة السدديوتية واالنفماليددة

  ودراسدددددددددددددددددة (Hillman,1985)تدراسدددددددددددددددددة  السابقة الدراسدددددددددددددددددا  مدددددددددددددددددا تستدددددددددددددددددده

(Machay,et.al,1987) ودراسدددددددددة(Guldner,1990) ودراسدددددددددة(Hudgins,et.al,2000) 

(  1991( ودراسدددددة)حدود  1999(  ودراسدددددة )شدددددحاتص 1999ودراسدددددة ) رةددددد   ولخدددددرو 

 (.1990 ودراسة)حزاي  1994)ودراسة )ابرا ي  

ادةددة وقددد ارتددأا الباحددث اختيددار مشددكية الخددوف مدد  الفشددا الدراسددي لدددا مددة  الدرحيددة امحد

فيددف مدد  اجددا التخفيددف مدد  حدددتها  ئلدد  مدد  خددة  التمددرف إلدد  أثددر تقنيددة السدديكودراما فددي تخ

  الفشددا مددالحددد مدد  لددا ر  الخددوف حددد   دد ه الدشددكية  إئ أ  اسددتمدا   دد ه التقنيددة قددد ةسددا   فددي 

 الدراسي. 
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لهددا (ةددت  مدد  خة1947النفسددي الجدمددي اسددتحدثها)مورنيو امرشددادوالسدديكودراما أحدددا تقنيددا  

  مدددقدددد تتحددو  بددي  أوجدددص مختيفددة و مسدداحد  الشددخا حيددد  اتتشدداف األبمدداد النفسدددية لدشددكيتص 

حديقددددة تتميددددق بالحيددددا  حيدددا  الشددددخا مالددددية وحالددددر  ومسددددتقبييةحاد  مدددا تتجهدددديل  قتدددداةا 

ما لسدديكودراااالنفماليددة لسنسددا   وبدد ل  تتحدددد مشددكية البحددث الحددالي فددي التمددرف إلدد  أثددر تقنيددة 

د أ  فددي التخفيددف مدد  حددد  الخددوف مدد  الفشددا الدراسددي لدددا مددة  الدرحيددة امحدادةددة  ئلدد  بمدد

هدددف تطةحية تأتدد الباحددث مد  وجددود خوفدا مدد  الفشدا الدراسددي  مد  خددة  قيامهددا بدراسددة اسدت

( مالدد  ليصدددف 100ليتمددرف حيدد  مشددكية الخددوف مدد  الفشددا لددددا حينددة البحددث التددي بي ددت )

ة مدددا فدددي الدحاف دددة  وتددد ل  مماةشدددة أثندددا  التددددرة  فدددي الدرحيدددة امحدادةددد امحدددداد الخدددام  

حددث ةطرحددص الدرشدددة  فددي الددددار  االحدادةددة مدد  وجددود تيدد  ال ددا ر   ولدد ا فددي  مشددكية الب

 حي  التساؤ  ااتي:  تحاو  امجابة

مددة    دا  نددار أثددر لتقنيددة السدديكودراما فددي التخفيددف مد  حددد  الخددوف مدد  الفشددا الدراسددي لدددا

 الدرحية امحدادةة؟

 و  ا ما سيسم  إليص الباحث ليتحقق منص في   ا البحث.

 أهمية البحث:

لقدددر  اأ  التقددددم الميددددي والتقندددي فدددي مجددداال  الحيدددا  منددد  نهاةدددا  القدددر  الدالدددي  وبدددداةا  

 ةمدددير لروفددداً حياتيدددة قاسدددية تنوحدددت وسدددائيها وتمقدددد  امنسدددا الحددداد  والمشدددرة   جميدددت 

 ددبح ال أسدالي  المددير فيهددا  وأ ددبح الت يددر السددرةع سددة أساسددية مةيمددة لهدد ا المصددر  بحيددث أ

ترتدد  واسددتجد  لددص دوافددع جدةددد  تسددتح ص حيدد  متابمددة البحددث مدد  جدةددد  و ةسددتقر حيدد  شددي  إال

ار بمددد حيدد   دد ا الت يددر السددرةع ليحيددا   لددرو  شددت  ليتندداف  والتددوتر والقيددق  وحدددم االسددتقر

 أ  أستنف  جا ماقاتص  وإمكاناتص الدادةة و ير الدادةة بيو اً أل دافص. 

حكدت حييددص  أ  ةمددير فددي أولدداط  ددمبة فأ ددبح بمدد  األفددراد بحكدد   دد ه ال ددروف التددي اسددت

 حيدد  ةمدداني مدد  وةددة  حدةددد  و ددور مدد  االرتبددار النفسددي واالجتددداحي  يددر الدسددتقر   وبنددا ً 

  سددا امنئلدد  سدداد فددي مجددا  الميددوم التربوةددة والنفسددية مصددطيحا  حددد  تصددف حقيقددة مددا ةميشددص 

 وم  أبري ا مفهوم )الخوف م  الفشا(. 

الدجتدمددا  البشددرةة فددي ال قافددة والدمرفددة رافقددص تبددت فددرد  وقهددر  فالتقدددم الكبيددر الدد   حققتددص

فددي ترتيبددص النفسددي وفددي حةقاتددص  امنسددا اجتددداحي  ي ددر مدد  شخصددية الفددرد والجداحددة فأ ددبح 

االجتداحيددة )فددي مبيمتددص( حياتددص مييةددة بالكبددت الددداخيي والقهددر الخددارجي الدد   فرلددهدا الت يددر 
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حدةددد  و دددراحا  متةحقددة  ولدددا تدددا   دد ا التنددداقا السددرةع  ومددا ةزخدددر بددص مدد  متناقتدددا  

فقددد أدا ئلدد  إلدد  إ ددابة بمدد  ميبددة الددددار  بددالمجز  ؛والت يددر ال ةقابيددص ت ليددر أخددر مددواي 

والشدددمور بخيبدددة األمدددا  وبالنتيجدددة فدددأ  حجدددز    ددد ا حددد  مواجهدددة  ددد ه الت يدددرا  الدتصدددارحة 

 جميه  ةمانو  م  الخوف م  الفشا الدراسي.

ا والددح ي ةمدداني منهددا الطيبددة نتيجددة لي ددروف التددي ةدددر بهددا المددران  تحددد وبشددكفالدشددكة  التدد

لددد  إوقددامع مدد  تحصدددييص الميدددي  تدددا تحدددد مدددا ةقدمددص مددد  خدمددة لدجتدمددص  وتدفمدددص تدددرةجياً 

  إشددباط مددالشدمور بددالخوف مدد  الفشدا؛ لكددو  الفشددا تجربدة نفسددية أليدددة ةنشدأ حندددما ةفشددا الفدرد 

 في الحيا  الحر  الكرةدة.حاجاتص النفسية األساسية 

حيدد  أ ديددة الوقددوف حيدد  مشدداتا الطيبددة وأثر ددا حيدد   (McGlelland,1961)وأتددد  أبحددا  

   ددتنددامي الخددوف مدد  الفشددا الدراسددي  وخيددا إلدد  أ  الطيبددة األت ددر حرلددة ليفشددا الدراسددي 

 (.15: 2006)المزاو   ال ة  لدةه  الشمور باليأ  م  مستقبيه 

أندددص ن دددراً الرتبدددام الخدددوف مددد  الفشدددا الدراسدددي بالشدددمور  (2014وأشدددار  دراسدددة )نسدددتو  

تميدددق تباليدددأ  لددددا الددددرا قي   فدددا  الدرشددددة  النفسددديي  ةدكددد  أ  ةستكشدددفوا الدددددرتا  التدددي 

ا قي  بدجدوحددا  الددزمة  واأل دددقا  واألسددر  لتمزةددز ن دد  الدددح  التربددو  واالجتددداحي ليدددر

مددرف فددي الت   نددا تتجسددد أ ديددة البحددث الحددالي الدد ة  ةمددانو  الخددوف مدد  الفشددا الدراسددي  ومدد

 أثدددر تقنيدددة السددديكودراما فدددي التخفيدددف مددد  حدددد  الخدددوف مددد  الفشدددا الدراسدددي لددددا مدددة  إلددد 

همددد مدد  أخطددر الدراحددا التدديبدرحيددة الدرحيددة امحدادةددة التددي تتد ددا  ةدددر بهددا  الدرا قددة التددي ت

مود نحددو والترقددي فددي ممددار  الصددامنسددا  لددد  أمددواره الدختيفددة التددي تتسدد  بالتجدددد الدسددتدر  

لدد  لطفولددة إالكدددا  امنسدداني الرشدديد  ومكددد  الخطددر فددي  دد ه الدرحيددة التددي تنتقددا بامنسددا  مدد  ا

يددة االجتداحالرشددد   ددي الت يددرا  فددي م ددا ر الندددو الدختيفددة )الجسدددية والفسدديولوجية والمقييددة و

  ارجيدددة  متمدددد   داخييددة وخواالنفماليددة والخيقيددة(  ولدددا ةتمددر  امنسددا  فيهدددا إلدد   ددراحا

 .(2014:411)نستو  ومنها الخوف م  الفشا

وتتجسدددد أ ديدددة البحدددث فدددي احتبدددار الخدددوف مددد  الفشدددا الدراسدددي مددد  الموامدددا الددددسثر  فدددي 

بة التدددي التحصددديا الدراسدددي  التدددي تد دددا سددديوتيا  ةتجنددد  خةلهدددا الددددتمي  القيدددام بالدهدددام الصدددم

همددد مدد  الدددوافع الدحفددز  لتحقيددق النجدد ثر ار أو تددستبمددده حدد  مواجهددة الفشددا فددي مواقددف الحيددا   وت

خا ي حيددد  إراد  الددددتمي  وحزةدتدددص وتهمرلدددص اللدددطرابا  نفسدددية تتطيددد  التددددباالتجددداه السدددب

   وبناً  حي  ما تقدم فأ  أ دية البحث تكد  في:امرشاد 
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 أوالً...األهمية النظرية:

 ةجر  البحث حي  شرةحة مهدة م  الدجتدع  و ي مة  الدرحية امحدادةة.1-

لددددتمي  ر فدددي االتجددداه السددديبي حيددد  إراد  اةمدددد الخدددوف مددد  الفشدددا أحدددد الددددوافع التدددي قدددد تدددسث2-

 وتمرلص اللطرابا  نفسية تستدحي ممالجتها.

 ة.ةدك  أ  ةشكا   ا البحث إلافة حيدية تربوةة نفسية ليدكتبة التربوةة والنفسي 3-

 ثانياً...األهمية التطبيقية:

يحددد مدد  لالنفسددي إمكانيددة اسددتمدا  تقنيددة السدديكودراما مدد  قبددا الدرشدددة  والمدداميي  بالحقددا 1-

هدددا الدشدددكة  النفسدددية والصدددموبا  التدددي ةواجهدددا ميبدددة الدراحدددا الدراسدددية األخدددرا  وتطوةم

 لةستفاد  منها في مشكة  أخرا.

 اد النفسددديإمكانيددة امفدداد  مدد  تقنيدددة السدديكودراما )بصددفتها تقنيددة إرشدددادةة( فددي مجددا  امرشدد2-

 والدجتدع.والصحة النفسية وفي مجا  االسر  والددرسة 

 أهداف البحث:

 ليحددد مدد  التخفيددف مدد  حددد  الخددوف مدد  الفشددا الدراسددي لدددا مددة  إرشدداد بنددا  برنددامج 1-

 الدرحية امحدادةة  ولتحقيقص ولع الباحث الفرليا  ااتية:

-a ال توجددد فددرون ئا  داللددة إحصددائية بددي  متوسددو درجددا  الدجدوحددة التددابطة حيدد  مقيددا 

مددد  حنددد ا مددة  الدرحيددة امحدادةددة فددي االختبددارة  القبيددي والبالخددوف مدد  الفشددا الدراسددي لددد

 .(0.05) مستوا داللة

-bا  ال توجددد فددرون ئا  داللددة إحصددائية بددي  متوسددو درجددا  الدجدوحددة التجرةبيددة حيدد  مقيدد

مددد  حنددد الخددوف مدد  الفشددا الدراسددي لدددا مددة  الدرحيددة امحدادةددة فددي االختبددارة  القبيددي والب

 .(0.05) مستوا داللة

-c ال توجدددد فدددرون ئا  داللدددة إحصدددائية بدددي  متوسدددو درجدددا  الدجدوحدددة التجرةبيدددة والتدددابطة

حيدد  مقيددا  الخددوف مدد  الفشددا الدراسددي لدددا مددة  الدرحيددة امحدادةددة فددي االختبددار البمددد  

 .(0.05) حند مستوا داللة

 حدود البحث:

 الخدددوف مددد  الفشددداأثدددر تقنيدددة السددديكودراما فدددي تخفيدددف حدددد   ةسدددتهدف البحدددث الحدددالي دراسدددة

المددددران  ليدراسددددة  -الدراسددددي لدددددا مددددة  الدرحيددددة امحدادةددددة فددددي مرتددددز محاف ددددة الد ندددد 

 (.2019-2018الصباحية وليمام الدراسي )
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 مصطلحات البحث:

ة سددببية بأنددص النتيجددة التددي تترتدد  حيدد  حدداد   أو لددا ر  فددي حةقدد حرفددص )الحفنددي(: األثاار: -1

 (.253: 1985)الحفني 

  ر ددا الطددةةمرفهددا الباحددث بأنهددا التد يييددا  الدسددرحية التددي قددام بددأدا  بأدوا الساايكودراما:-2

اقددف والتددي تهمبددر حدد  مو )الدد ة  ةمددانو  مدد  الخددوف مدد  الفشددا الدراسددي( تحددت إشددراف الباحددث

 مددد ة   وتدددت  فدددي لدددا أجدددوا  ةسدددود ا األالطددد ةميشدددهاسدددرةة ونفسدددية واجتداحيدددة أتمييديدددة و

الددد اتي  ةتددديح فر دددة ليدشدددارتي  بالبرندددامج ليتنفدددي  االنفمدددالي  واالستبصدددار واالمدةندددا   مددددا

 د. حدا  ت ير في شخصية الدسترشإدر  حي  التقييد والدحاتا  بهدف والق ااخرة وفه  

 الخوف من الفشل الدراسي:-3

نواحدددص  وبمدددد استشدددار  مجدوحدددة مددد  أدبيدددا  التدددي تناولدددت الخدددوف وبمدددد االمدددةط حيددد  األ

راسددي  األسددات   الدتخصصددي  فددي الميددوم التربوةددة والنفسددية حددو  مفهددوم الخددوف مدد  الفشددا الد

لفشددا احرفددص الباحددث حيدد  النحددو ااتددي )ةتد ددا فددي شددمور الدددتمي  بددالقيق مدد  توقددع الخددوف مدد  

 الدراسي  نتيجة حواما ئاتية أو بيةية(. 

ص حيددد  بالدرجدددة الكييدددة التدددي ةحصدددا حييهدددا الددددتمي  نتيجدددة إجابتددد( ةتد دددا امجرائيوالتمرةدددف)

 فقرا  الدقيا  ال   أحده الباحث.

 أطار نظري:

 السيكودراما:الً.أو

تتمدد أسالي  امرشاد والمة  الجداحي باختةف الدشكة  واألدوار الديقا  حي  حاتق تا 

النفسي الدسرحي أو الدراما النفسية الساةكودراما أو التد يا  م  الدرشد والدسترشد  وتمد

م  أشهر أسالي  امرشاد الجداحي التي تمتدد حي  التصوةر التد ييي الدسرحي لدشكة  

 نفسية أو سيوتية أو اجتداحية أو حت  لدواقف حياتية.

ت  م  خةلص تشجيع جدمي ة أسيو وتقنية السيـكودراما تستخدم في تمدةا السيور و ي 

دا  دور  ليتمبير ح  انفما  ممي  ةرتبو بحالتص دو  تحتير مسبق  او أالدسترشد حي  

التدر  حي    ا الدور  وئل  لدساحده الدسترشد في االندما  بدوره  وإمةن المنا  

جدهور  وأمام  ا ةت  حي  مسرر حقيقي  امرشادلدشاحره في ال هور حي  مبيمتها  فا  

 فامنسا  اليومية  وتفاحةتص امنسا   حيا  في منها مفر الدراما  ال؛ فاستخدام م  الحالرة 

المدةد م  الت يرا  الج رةة  وتحد    ه التحوال  نتيجة  ةواجص تفاحةتص اليومية في

تجار  المدا الدرامي  وبالتالي فينص لي  م  الدست ر  استخدام الدراما في المة  النفسي  
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مقو  الحيا   مختيف وفي الدسرر  داخا سوا  حد حي  قرو  لمد  فقد استخدمت الدراما

الدتنوحة  والدراما مصدر مشترر لسلهام  والمة  بالدراما مستند  في فيسفتها حي  حقيقة 

 بدرجة منطقي أمر أ  الحيا  نفسها م ير   وأ  االستخدام الفني ليدراما داخا الدسرر النفسي

في مجا  المة  النفسي  استخدام الدرامافي  ال   حد  والتطور منطيق الحداثة وم  تبير  

 م ا لم  والتقنيا   بدا ةد ا المة  بالدراما تطوةر الفنيا  مسد  المة  بالدراما ت  تحت

النا  في مختيف جوان  حياته   ومع ئل   األدوار  والتد يا  واالرتجا  ل ر  مساحد 

لر   م  أ  الدراما النفسية والدراما ةدك  التدييز بي  الدراما النفسية والمة  بالدراما  فبا

المةجية تستند إل  مصدر مشترر  وأوجص الشبص بينهدا تبير  إال إنهدا  ير 

 (.396: 1994)سييدا   متطابقي 

وتقدم الدراما النفسية بيةة مبيمية  وتكاميية القتنا   ومدارسة الدهارا  النفسية  

نفسية ئا  أ دية خا ة لألفراد  وتشدا   ه واالجتداحية  والمدةد م  الدبادئ ليدراما ال

الدبادئ استخدام تمزةز اليقا ا  األ يية  والتقييا م  المفوةة في النشام  والمر  لحاال  

أت ر واقمية بميداً ح  الحاال  الدجرد   تشجع الدشارتي  في امدال  ببيانا  إةجابية ح  

ر  الصو   والتمامف  وتوفر الت  ةة ر باته   ومخاوفه   تدا تهت  الدراما النفسية بنب

الدرتد  م  خة  قيا  المةقا  االجتداحية  فتًة ح  ا تداماتها بالتمبيرا  السيوتية؛ 

 & Pierce)الستكشاف نطان أوسع م  الردود واالستجابا  م  الدشارتي 

Schreibman,1995:291). 

 إئ تيتقي في تبير  لدا األفراد أ  تقنية الساةكودراما بصفتها أسيو  حةجي ةح   بجائبية 

  لخياات ير م  األوجص مع اليم   ئل  النشام الفطر  التيقائي الحرتي؛ لكونها تدز  

ح     وةفصحبوتةبالواقع  والحقيقة بالخرافة  وم  ث  ةقوم الفرد بالتنفي  ح  انفماالتص الدك

 ية التيداخياط لحاجاتص المخاوفص  ومصادر القيق والتوتر لدةص  تدا ةهحد  نوحاً م  امشب

لألفراد  التي أتد  أنص حند السدار (Mereno,1927)ةتم ر اشباحها  و  ا ما تشفتص ابحا 

: 1994ا   )سييدبأ  بها في التمبير التيقائي ح  مشكةته  فينه  ةحققو  نتائج حةجية ال

397.) 

تستند حييها فتمرفها وتتباة  اارا  في تناو  السيكودارما  وئل  تبًما ليجوان  التي 

(Corey, 2000 بأنها أسيو  حةجي ةقوم فيص الفرد بأدا  بم  األدوار التيقائية التي )

تدور حو  حياتص  ومشكةتص  وئل  أمام أفراد لخرة   و الًبا ما تقوم حي  مسرر حةجي  

التي  بو فها أحد أنواط المة  الجداحي التي ةجسد خةلها الفرد بم  الدواقف الحياتية
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تدور حو  الدالي  والحالر  والدستقبا  وئل  في محاولة لفه  أحدق في التمبير ح  

 (Corey, 2000: 213مشكةتص.)

 ً  الخوف من الفشل الدراسي:.ثانيا

ابيددة حددرو  ونزاحددا  مسدديلحة و جدددا  إر  فددي لددا األولدداط الرا نددة التددي ةدددر بهددا البيددد  مدد 

ألولدداط االدييشدديا  امر ابيددة حيدد  مقدددرا  البيددد  وسددو  وانمدددام الشددمور بدداألم  ومع سدديطر  

فدددددددي د الفسا وتفاق  الدجتدمي واألمددددددد  السةم أس  م  وفقدا  ليك يراالقتصدددددددادةة والدميشدددددددية 

دددائيو  فدددي الخددددما  النفسدددية وامرشدددادةة مددد  اسدددتحد ا  مم ددد  مفا دددا الدولدددة  ةحددد لر األخصل

 .دةةامحدامخاوف حند الدرا قي  وبخا ة مة  الددار  

  الددد   فالدخددداوف حندددد امنسدددا  تت يلدددر وتتبددددل  بالتفاحدددا مدددع أحددددا  وقتددداةا وا تدامدددا  الدددزم

هجددددا  ةمدددير فيدددص )الحدددرو   التسددديلح الندددوو   النزاحدددا  القوميدددة والطائفيدددة  الفيتدددانا   ال

التيدددول   امر ابيدددة  الخطدددف  التمددد ة   المندددف الددرسدددي  التديدددز الطدددائفي  الحرائدددق الدفتميدددة 

 دادةدددةامحماحي جدددرا  الدقددد وفا  الحربيدددة...(  ومددد  الطبيمدددي أ  ةتدددأثلر مدددة  الدددددار  امشددد

 بكا   ه األمور  وتقع   ه الدخاوف لد  ثةثة محاور:

وأمددددرا  والدددد   ةتد ددددا بحدددددو  أيمددددا  اقتصددددادةة وفقددددر  شاااامولية الحااااد :األول.المحااااور 

يةر  ر أو الخنددداتدددأنفيونزا الطيدددومدددرا  واألوبةدددة والفيروسدددا  اجتداحيدددة خطيدددر   انتشدددار األ

الحدددرو  ر ابيدددة  تدددوار  مبيميدددة م دددا األحا دددير وموجدددا  الحرائدددق  إتهدةدددد مددد  مجددداميع 

 و مع بيدا  مجاور .أالواحد   راد البيدأفوالنزاحا  الدسيلحة بي  

ا ندددة  الر األحددددا مرةقدددة تمدددامي الوسدددائا امحةميدددة مدددع  المعياااار اإلعالماااي: المحاااو الثاني.

اةا بدددداألخا امحددددةم الدرئددددي  باألحدددددا  االقتصددددادةة والكددددوار  واأليمددددا  الداليددددة  والقتدددد

فددةم رحدد  أالدجتدددع  فتددةً حدد  بددرامج امحددةم الترفيهددي مدد   أفددرادامنسددانية الدتردةددة لدم دد  

  مدد  خددة بدداألخا امشدداحا و أثددار  الدخدداوف مدد  خددة  بددث أ  وألمددا  إلكترونيددة  وإثددار 

 سائا التوا ا االجتداحي.

ال  والتدد وما  االجتداحيددة حيدد  الحيددا  األسددرةة مدد  االجتماااعي: المحااو الثالث. تددأثير التحددول

ايدةدداد فددي نسددبة الطددةن  وتمنيددف الدددرأ   والددطرار الوالدددة  إلدد  المدددا خددة  سدداحا  موةيددة 

تمددددامي الدخدددددلرا  و يابهدددددا حدددد  البيددددت نتيجددددة األولدددداط الدميشددددية  فتددددةً حدددد  انتشددددار 

والدنومددا  والدنشددطا   واالنحددراف لدددا بمدد  الدددرا قي   وتفدداق  مشددكية المنددف والتخرةدد  

 .امحدادةةفي الددار   ومنها الددار  
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( إلدددد  إ  الدخدددداوف  ددددي إحدددددا الدشددددكة  النددددي ة ير ددددا 1978وقددددد أشددددار  دراسددددة)ةمقو  

خجددا الطددة  فددي مرحيددة الدرا قددة؛ تأسددبا  لتددمف دافميددته  نحددو امنجدداي الددرسددي ومنهددا ال

واالرتبدددار  والخدددوف مددد  الفشدددا  وقدددد أجدمدددت حدددد  دراسدددا  نفسدددية إلددد  وجدددود أندددواط مددد  

 الدخاوف ةتمر  إليها الدرا ق في   ه الدرحية  و ي: 

م دددا الخدددوف مددد  االمتحدددا   التقصدددير فدددي الواجبدددا   احتددددا  الطدددرد مددد  اساااية: مخااااوف در

 الدراسة  السخرةة م  الزمة  والددرسي .

تبددددو فدددي الخدددوف مددد  التمدددر  لس دددابا   الحدددواد   الددددر  الددددزم   مخااااوف صاااحية: 

 الدو .

 تبدو في القيق حي  األ ا حيندا ةدرلو  أو ةتشاجرو .مخاوف عائلية: 

 الفقر  الحرما   البطالة  الدستوا االقتصاد  األسر .دية: مخاوف اقتصا

ً  تشمور الدرا ق بامث  حند ارتكابصمخاوف خلقية:   و ةرتك  خطيةة ما.أئنبا

لجداحدة  لد   قدد ةيحدق بدص النتدائدصتبددو فدي خدوف الدرا دق مد  لثدار التشددد امخاوف اجتماعية: 

 ااخرة . و دةنية أو قومية  وخشية الخوف م  احتدا أقيية أ

قددة  تبدددو فددي حةقددة الدرا ددق بددالجن  ااخددر  خا ددة فددي أوائددا مرحيددة الدرا مخاااوف جنسااية: 

وشدددموره بدددالخوف والحدددر  والتددديق الخدددتة  تناسددد  أحتدددا  جسددددص  وت يدددر ممدددال  وجهدددص 

 ومدا ختوحص لدوافمص الجنسية.

 الخدددوف أحدددد الدكونددا  األساسدددية ليوجدددود امنسددداني وجانددد  (أ 1978دراسدددة ةمقدددو ) وأتددد 

ا  ا ال قافددمسددتدة  ليحالددة امنسددانية  و ددو مدد  أتبددر الخبددرا  امنسددانية شدديوحا وانتشددارا ففددي تدد

د يددة فددي والمصددور ةهمددر ن امنسددا  لتهدةدددا  حقيقيددة أو متخييددة تسددتدحي حالددة االستشددار  الدت

في هددر  تشددمر بهددا الكائنددا  الحيددة فددي بمدد  الدواقددف الخوف والدد    ددو حالددة انفماليددة مبيميددة 

  فددي أشددكا  متمدددد  وبدددرجا  تتددراور بددي  مجددرد الحدد ر والهيددع والرحدد  والخددوف مدد  الفشددا

   الشددمورالد   ةهدداج  الفددرد بصدور  مباشددر  ل ددروره ومشداحره  وحةقتددص بالمددال  الدحديو بددص؛ فددي

بدددي   ومحطددددي  نفسدددياً  وقدددد بهددد ا الخدددوف ةجمدددا األشدددخا  لدددمفا  و يدددر مسدددتقرة   ومكتة

ا  ةكددددو   دددد ا الفشددددا فددددي المدددددا مدددد ةً: تفقددددد وليفتدددد  أو الفشددددا فددددي الدراسددددة أو فددددي المةقدددد

 (.38 :1978)ةمقو  المامفية

 فدددي ن رةددة دافميدددة امنجدداي أ  الخدددوف مدد  الفشدددا ةتد دددا (McGlelland,1987:214)وةمتقددد

نشدددأ مددد  تق والدواقدددف الخطددر  والتدددي اسددتمداد لدافميدددة التجنددد  مدد  الفشدددا؛ إئ ةشدددير إلدد  القيدددفي

ً م ا البيةة   والصحة الشخصية. األتادةديةحواما ممينة اجتدمت مما
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وقمددا  تةدكدد  تمرةددف الخددوف مدد  الفشددا الدراسددي  بأنددص: أ  تددأتي  ووفددق ن رةددة دافميددة امنجدداي

م الددددتمي  الدراسدددية حكددد  مدددا  دددو مرجدددو  وام دددابة بخيبدددة األمدددا  والوقدددوط فدددي فددد  امحبدددا

يدددة واليدددأ   و دددو خدددةف النجدددار  والشدددي  الدتددداد لدددص  و دددو التدددأخر والتراجدددع والتقهقدددر  وق

حددد مدد  الفشددا ال ةقتصددر حيدد  شددي ف وا التوفيددق  وحدددم تحقيددق األ ددداف والطدوحددا ؛ فددالخوف

ر حيددا   ةدددفدي الحيددا   وال ةدكدد  حصدر تمرةفددص فددي تيددا ف قيييددة  فالفشددا سدنة مبيميددة مدد  سدن  ال

 نسدا  حندددفيدص الجديدع  وةمدرف ممد  مرارتدص تدا الندا   و ددو لدي  حيبداً  إنددا الميد  أ  ةقدف ام

  ةقددف يددأ  بالسدديطر  حييددص  وأحدددود فشدديص وةتوقددف حدد  المدددا والجددد واالجتهدداد  وأ  ةسدددح لي

وقددد  مددوةةً حيدد  أمددة  مددا لدد  ةحالفددص الحددي فددي الحصددو  حييددص. قددد ةفشددا الدددر  فددي دراسددتص 

ةفشددا فدددي حديدددص  وقدددد ةفشدددا فدددي يواجدددص  أو قصدددة حبدددص  وقدددد ةفشدددا فدددي تكدددوة  المةقدددا  مدددع 

 ااخددددرة   لكدددد  بددددالطبع ال تمتبددددر  دددد ه نهاةددددة المددددال   بددددا ةجدددد  أ  ةوا ددددا الشددددخا المدددددا

 واالجتهاد  حت  ةتخيا م  فشيص  وةكيا حياتص بالنجار.

 أ  دافع امنجاي ةتشكا م  مكوني  أساسيي   دا:  (McGlelland,1987)وأشار 

 .وةقصد بص التوقع الوالح في النجار (Hope of Success) األما في االنجاي1-

 .حبام  وةمني التوقع الوالح في ام (Fear of Failure) الخوف م  الفشا2-

مد  أجددا  إئ ةدرا إ   د ة  البمددة   ددا اليد ا  ةتحكددا  فدي سدديور الفدرد مد  خدة  سدميص الح يدث

 . (McGlelland,1987:214)تحقيق النجار 

 مسببات الفشل الدراسي:

حددددم التخطددديو الصدددحيح: التخطددديو الصدددحيح لألمدددور  وولدددع الخطدددوا  األساسدددية الةيمدددة 1-

لينجددددار وتطبيقهددددا  واالسددددتمانة بدددد و  الخبددددر  واالختصددددا  ليتخطدددديو  وحدددددم تددددرر األمددددور 

 ليصدفة   و أ   خطو  لتجن  الفشا  وتحقيق النجار. 

 بدددا ترتددص رطالدد  وإ دالددص أو حدم إتقددا  الدهددام الدكيددف بهددا الحدددم انجدداي الدهددام الدراسددية: 2-

 مدا ةسد  إل  الفشا الدراسي. 

حددد  حدددم تن ددي  الوقددت :إ  الفشددا فددي إدار  الوقت ةشددكا خطددر فميددي فددي تن ددي  الدد ا   وة3-

  إلدد  بمدد  المواقدد  والسدديبيا   فددأدا  الدهددام الدراسددية مدد  دو  خطددةف والددحةف الدمددال  ةددسد

 المشوائيلة  وبالتالي الفشا الدراسي.
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  مددحر تنتقددا الجيدو  والتخددالو بك ددر  مددع األفددراد ئو  الن ددر  السدديبية فددي الحيددا   فهدد ه الدشددا4-

فشدددا  شدددخاف اخدددر حندددد مخالطدددة الندددا  السددديبيي  بك دددر   فيبددددأ ةتبدددرمج المقدددا البدددام  حيددد  ال

 .وحدم القدر  حي  النجار شيةا فشيةا

فدددة  لتددي قددد تكدددو  محدددود  قيددة اممكانيددا  : حندددد ولددع خطددو ال تتوافدددق مددع اممكانيدددا  ا5-

مود  ددفائددد  مدد  التخطدديو أبددداً  لدد ل  ةجدد  موا مددة اممكانددا  مددع ترتيدد  الخطددة  بحيددث ةددت  

ددا الدسددسولية حنددد الوقددوط فددي الفشدداسددي  النجددار درجددة تيددو األخددرا   نددار الدراسددي  فه وتحدل

 و ددد ا  ااخدددرة و أالحدددي او الصددددفة بمددد  الطيبدددة حنددددما ةفشددديو  ةيقدددو  بالدسدددسولية حيددد  

هددا مددر ً سدديقود   إلدد  حدددم البحددث حدد  أسددبا  الفشددا األساسددية فددي الدراسددة  وبالتددالي سدديقمو  ب

 أخرا مدا سيسد  إل  إخفاقه  مر ً أخرا.

الخبدددر   لدددمف اتتسدددا في  و  م دددا ر الفشدددا لددددا الطالددد  ةتد ددداأ  إلدددمف الخبدددرا  : 6-

أ   ييدددص أوالً بخطددو  ممينددة  ةجدد  حالدمرفيددة  فمندددما ةخطددو ليقيددام بالدهددام الدراسددية  أو القيددام 

هددام و الدأ  بالواجبدداةنتقددي  دددفاً ةمددرف جديددع جوانبددص جيددداً لتحقيقددص  ولدةددص خبددر  ودراةددة تافيددة 

 الدكيف بها  في دا  جان  الخبر  ةسب  الوقوط في ف  الفشا الدراسي. 

ال  ت ن دداي   التصددارط7- ت دد ن     والتددداةزاو االخددتةف : ةقددو  ن سددبحانص وتمددال  : َ و  حهوان ف ت فنش دديهوان و 

كهددد ن َ ِرةحه
إشدددار  والدددح حيددد  أ ل الندددزاط وحددددم التوافدددق  وإشدددما  الفدددت  فدددي لدددروف    و ددد ه

المدددا والدراسددة واألسددر  والدجتدددع  ةسددب  الفشددا الدراسددي الدد رةع  لدد ل  ال بددد مدد  البحددث حدد  

 بيةة منسجدة متوافقة  ةسود ا التفا   والتسامح  والتقدةر وامة ار. 

  فانددصيصهـددفش سددب  و  الكفددا   والقدددر   دنيتدد فددي المجددز الدمرفددي والكسددا : حنددد شددمور الدددتمي 8-

الكسددا؛ والددتمي   وبالتددالي الفشددا فددي الدراسددة  تدد ل  الخدددو  يـددفرارتدـددالسا يـددف ةفقددد الر بددة

تيجدددة فدددد  أراد النجدددار حييدددص أ  ةمددددا بجدددد  وةسدددهر وةجتهدددد وة دددابر  فدددالمجز ال ةجيددد  أةدددة ن

  أ  جيسددو  فددي أمدداتنه  مدد  دوفددبم  األشددخا  ة والنجددار؛ إةجابيددة  بددا ةدنددع أسددبا  التفددون

 ة.ةجتهدوا أو ة ابروا ث  ةنت رو  النجار  فكيف ةدك  أ  ةأتي النجار في   ه الحال

االقتصدددادةة؛ تدددالفقر   وأحددددم ال قدددة بدددالنف  :فدددي األولددداط الصدددمبة واأليمدددا  االجتداحيدددة 9-

والددددر   قدددد ةمددداني الطالددد  أحيانددداً مددد  مشدددكية حددددم ال قدددة بدددالنف  أو ال قدددة الدفرمدددة لدرجدددة 

 دددحا  الشخصدددية الدهدددزوي  ال ةدكددد  أ  ةدددنجح فدددي أدا  أ  حددددا أو أ خا دددة لددددا ال دددرور

  لددي  إنجدداي أ  شددي   أل  ال قددة الدمتدلددة بددالنف   البميددد  تددا البمددد حدد  ال ددرور واالحتددداد الدد 

                                                             
 م  سور  االنفا . )46(ااةة 
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فمنددددما تكدددو  ثقدددة الشدددخا بنفسدددص  فدددي محيدددص  أ ددد  أسدددبا  لتحقيدددق األ دددداف وتحقيدددق النجدددار؛

متدنيددة جددداً  وبالتددالي تددزداد سددهولة وقوحددص فددي  مهددزوي  تكددو  قدرتددص حيدد  االنجدداي الددرسددي

 (. 3: 2017)الدرةج الفشا الدراسي

  ةتصددفو الفشددا مدد  الخددوف ةمددانو  الدد ة  فددراداأل أ  إلدد  (Buchalter,1992)وأتددد  دراسددة

لددمو ا والدد ا  وامحبددام مدد  حدددم القدددر  حيدد  المددير وفقدداً ليتوقمددا  التددي  فددي ال قددة بفقدددا 

  (Buchalter,1992:369)وانخفدددا  تقددددةر الددد ا  واالنسدددحا  والهدددرو  والسددديبية ألنفسددده 

يدددث ح والنجدددار لسنجددداي الدافميدددة ةفتقددددو  الفشدددا مددد  الخدددوف ةمدددانو  الددد ة  فدددراداألأ   تددددا

 ه ؛قدددرات حيدد  ولددي  خارجيددة حوامددا حيدد أو  والصدددفة  الحددي حيدد  ةمتدددد النجددار  إ ةمتقدددو 

 فدددي الدددتحك  حيددد  قدددادرة   يدددر بدددأنه  نهددد  ةشدددمرو أ تدددداخارجي  لددددةه  التدددبو مرتدددز  إ أ 

 دد ا مددا و  والنجددار بالمدددا ر بددته  وتحددبو  دافميددته   دددته   وتقددا تتددمف وبالتددالي مسددتقبيه  

  ثدد  الرلددا بالولددع الددرا   دو  تطددوةره  ومدد إلدد ةخيددق حالددة مدد  االستسددةم والمجددز والديددا 

 (Simons, et al,1999:151-162) انخفا  دافمية امنجاي

 منهجية البحث وإجراءاتها:

 امحدداد اتبع الباحث الدنهج التجرةبي  وتألف مجتددع البحدث مد  مدة  الخدام  

محاف ددا  جندو  المدران  ليمددام  إحددافدي مرتدز مدددار  محاف دة الد ند   الد تور

( مالبداً مد  950مدنه  )مالبداً  (1660) والبدال  حددد    (2018-2019) الدراسدي

مال  مد  مجتددع (400) مبق البحث حي  حينة قوامها %(  وقد57ال تور بنسبة )

( مدددار  9) البحددث  اختيددروا حشددوائياً وفددق األسدديو  الدتناسدد   مددويحي  حيدد 

 ةمر  تفصية  مجتدع البحث.(1)إحدادةة  والجدو 
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 الددار  التي شديها البحث وأمات  تواجد ا (1الجدو  )

 

 أدوات البحث:

 تها  لدا تانت الخطو  األساسية في بنا  الدقاةي  النفسدية  دو جددع الفقدرا  و ديا

يوم استطةحية مفتوحة موجهة إل  ئو  االختصا  في الم استبانةفقد أحد الباحث 

  التربوةدة والنفسددية والقيدا  النفسددي  وحدددد مد  الطددة   فتددةً حد  االمددةط حيدد

ستةم اممار الن ر   وبم  الدراسا  السابقة الدتميقة بالخوف م  الفشا  وبمد ا

 .(24) االستجابا  تو ا الباحث إل  حدد م  الفقرا  بي ت

 مقياسصدق ال

مد  الدحكددي  فدي الميدوم التربوةدة والنفسدية  (10) ت  حدر  فقدرا  الدقيدا  حيد 

فدأت ر مسشدراً لصددن الفقدر   وقدد أجددع  (90) %وامرشاد النفسي  وقدد تد  احتدداد

فقدر . تراوحدت  (24) حيد   دةحية فقدرا  الدقيدا  التدي بي دت فقراتدص الدحكدو 

دائا لسجابدة  ي:)تنطبدق حيدي   تنطبدق ئو أربمدة بد (1,2,3,4)أويانها حي  التدوالي

 حدد الطة  الدوقع اس  الددرسة  

 110 منطقة القشية/السداو  احدادةة الحر الرةاحي ليبني  1

 105 السداو / منطقة الدهد  احدادةة الجاحي 2

 120 السداو / الدرتز السداو حدادةة  3

 110 منطقة القشية /السداو  احدادةة الشي  احدد الوائيي 4

 90 السداو / الدرتز احدادةة الد ن  5

 140 السداو  / مرتز الدحاف ة احدادةة الرجا  ليبني  6

 95 السداو / الدرتز احدادةة االمام امير الدسمني  7

 100 السداو  / ال ربي االحدادةة الدرتزةة ليبني  8

 80 السداو / الدرتز احدادةة االحتداد 9

 950 الدجدوط
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( وبد ل  فدي  الدرجدة الكييدة ليدقيدا   حيي  أحياناً  تنطبق حيدي  قيديةً  ال تنطبدق حيي 

  والدرجدددة الدرتفمدددة تهمدددد مسشدددر حيددد  الخدددوف مددد  الفشدددا (96-24)تتدددراور بدددي 

 الدراسي.

 التطبيق االستطالعي:

طددة  والصددي ة الدارجددة ةهدددف إلدد  التمرةددف بددددا ولددور فقددرا  الدقيددا  لي

 (60)والوقت ال   ةست رقص لتةفي الصموبا ؛ فقد مبق الدقيا  حيد  حيندة بي دت 

رن مالباً  وبصور  حشوائية  فقد تبي  أ  فقدرا  الدقيدا  والدحة والوقدت الدسدت 

 دقيقة. (20) لسجابة  و

 : الموازنة الطرفية

و دي   لتحدةد قو  الفقر  في الكشف ح  السدة حندد الدفح امجرا اتبع الباحث   ا 

  وت ل  الكشف ح   دقها في التمبيدر حد  السددة الدقاسدة إئ تد  اختيدار مجددوحتي

ي متطددرفتي  مدد  األفددراد بنددا  حيدد  الدددرجا  الكييددة التددي حصدديوا حييهددا فددي مقياسدد

قيتي  نتدي  مسدت( لميt-testالبحث  وتحييا تا فقدر  مد  فقراتهددا باسدتمدا  اختبدار )

ا ؛ الختبددار داللددة الفددرن بددي  الدجدددوحتي  المييددا والدددنيا  وتدد  تصددحيح االسددتبان

 ل ر  الحصدو  حيد  الدرجدة الكييدة لكدا اسدتدار   وترتيد  الددرجا  الكييدة التدي

اسددتخرجت لجديددع االسددتبانا  تنايليدداً مدد  أحيدد  درجددة إلدد  أدندد  درجددة  ومدد  ثدد  

  الددنيا مد  الددرجا  لتد يدا الدجددوحتي (%27)المييا ونسدبة (%27)اختير  نسبة

 اسددتدار   أ  إ  حدددد (73)الدتطرفتي  وبد ل  بيدد  حدددد االسددتدارا  لكدا مجدوحددة

اسددتدار . تراوحددت درجددا  أفددراد (270)االسددتدارا  التددي ختددمت ليتحييددا بي ددت

وحدت   أما درجا  أفدراد الدجدوحدة الددنيا فقدد ترا(146-132)الدجدوحة المييا بي 

ختبدار ( لمينتدي  مسدتقيتي  الt-test  وبمد قيام الباحدث بتطبيدق اختبدار)(72-61)بي 

لبحدث  اداللة الفرن بي  الدجدوحتي  المييا والدنيا حي  تا فقر  مد  فقدرا  مقيدا  

لدت د (1.96)وحند مواينة القيدة التائية الدحسوبة لكا فقدر  بالقيددة التائيدة الجدوليدة

حنددد  قددي  التائيددة الدحسددوبة لدقيددا  البحددث  دالددةنتددائج تحييددا الفقددرا  أ  جديددع ال

  إئ تراوحددت القدددي  التائيددة الدحسدددوبة (144)ودرجدددة حرةددة (0.05)مسددتوا داللددة

 فقر  م  فقراتهدا. أ   وب ل  ل  تح ف (8.36-2.46)بي 

 عالقة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس:
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يدة المةقدة االرتبام( السدتخرا  Pearsonاستمدا الباحث مماما ارتبام بيرسدو  )

لمينة ابي  درجة تا فقر  م  فقرا  مقيا  البحث والدرجة الكيية الستدارا  أفراد 

   جديددع الفقددرا  تددرتبوأ امجددرا اسددتدار   وتبددي  مدد  خددة   دد ا (270) البال ددة

  (0.52-0.30) بالدرجة الكيية ليدقيا  ارتباماً داالً إحصدائيا؛ تونهدا تراوحدت بدي 

ة   ودرجد(0.05) القي  الحرجدة لدمامدا االرتبدام حندد مسدتوا داللدةو دا أتبر م  

 .(0.11)   إئ تانت القيدة الجدولية(268) حرةة

 مؤشرات الصدق:

 الصدق الظاهري: 

لقدددد تحقدددق مددد  خدددة  حدددر  فقدددرا  الدقيدددا  حيددد  مجدوحدددة مددد  الدحكددددي  

دددراد ليتأتددد مدد   ددةحية الخا ددية ال الدتخصصددي  فددي الميددوم التربوةددة والنفسددية

 قياسها.

 صدق البناء: 

يدة  وقد تحقق م  خدة  التحييدا الدنطقدي لفقدرا  الدقيدا  بأسديو  الدوايندة الطرف

 وت ل  ارتبام درجة الفقر  بالدرجة الكيية ليدقيا .

 الثبات:

تسددان اةهمدد ال بددا  مدد  الخصددائا القياسددية الدهدددة ليدقدداةي  النفسددية  إئ ةشددير الدد  

ةجدد  قياسددص بصددور  منت دددة  أ  الحصددو  حيدد  درجددا  الدقيددا  فددي قيددا  مددا 

 رور مدد النتائج نفسدها تقرةبداً  حندد إحداد  تطبيدق الدقيدا  حيد  الميندة نفسدها بمدد مد

يمنيدددة  وباسدددتمدا  التمييددددا  نفسدددها  حيدددث مبدددق الدقيدددا  حيددد  حيندددة مسلفدددة 

ي ف   حييه اختيروا حشوائياً و   األفراد ئاته  ال ة  ت  تطبيق الدقيامالباً (40)م 

ومداً ة (14)الدر  األول   بمد تحدةد أسدائه  م  قبا الباحث  وبمد فا ا يمني بيد 

مدا و دو مما (0.82)ت  تطبيق الدقيدا  حيد  الميندة نفسدها  وقدد بيد  ممامدا ال بدا  

 را.ثبا  جيد وةدك  الرتو  اليص في البحو  النفسية قياساً ال  الدقاةي  األخ

 التطبيق النهائي:

( 200 ةحية فقدرا  الدقيدا  فقدد تد  تطبيقدص حيد  حيندة مسلفدة مد ) بمد التأتد م 

  مال  بصور  حشوائية  مويحة حي  إحدادةتي )الدرتزةدة والشدي  احددد الدوائيي(

تددد  اختيار ددددا بالطرةقدددة القصددددةة  لقربهددددا مددد  سدددك  الباحدددث  ولتمددداو  إدار  

   .الددرسي  في إحداد البرنامج امرشاد 

 ادي وتطبيقه:بناء البرنامج اإلرش
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 ةهمدددد البرندددامج امرشددداد  حنصدددراً جو رةدددا فدددي المدييدددة التربوةدددة  ومددد  الوسدددائا

والدددود  واالحتددرام  فتددةً حدد   األلفددةالتددرورةة فددي تكددوة  جداحددة ةسددود ا جددو 

قدرتص  حي  مساحد  الدجدوحة امرشادةة  حي  التخيا م  أيما  ومشكة  فدي 

 جوان  الحيا  الدختيفة.

 ث في بنا  البرنامج امرشاد  حي  امجرا ا  ااتية:واحتدد الباح

 .امرشاد الخا ة في بنا  البرنامج  األدبيا االمةط حي  -1

حر  البرنامج امرشاد  حي  مجدوحة م  الدتخصصدي  فدي امرشداد النفسدي -2

 والتوجيص التربو .

؛ توندص ةسدم  ليو دو  (Kim,1988) تد  بندا  البرندامج امرشداد  وفدق نددوئ -3

 حد م  الفمالية  والمائد بأقا التكاليف  وةتألف البرنامج م : أقص  إل 

   وأ  الفقدرا  التدي(Determine the session tittle) تحدةدد حندوا  الجيسدة-4

حصددديت حيددد  وي  مدددرجح حدددا ف باحتبار دددا مشدددكة  تددد  تحوةيهدددا الددد  حاجدددا   

 .(2) دو وولمت لها جيسا   وتدا مولح ئل  في الج

 فقرا  الدقيا  التي تتطي  جيسا  إرشادةة وحناوةنها( 2) الجدو 

 :(The overall objective of the program) تحديد الهدف من البرنامج

أثددر تقنيددة السدديكودراما فددي تخفيددف حددد  الخددوف مدد  الفشددا الدراسددي لدددا ) الحدداليفددي البحددث 

مددة  الددددار  امحدادةددة(  حيددث تسدداحد األ ددداف الدرشددد النفسددي حيدد  تحدةددد األدا  الندداجح 

 حنوا  الجيسة الفقرا  الفقر 

 ي ا لتقدةر االةجابي   اشمر أنني لست تفو اً حند مقارنتي بااخرة . 1

 تن ي  الوقت أ ت  بتن ي  أوقا  الدراسة. 2

 ال قة بالنف  .اسيةالواجبا  الدرايداد ا راراً في الدراسة حند فشيي في أدا   3

 الخوف م  الدستقبا أخاف م  التفكير بدستقبيي األتادةدي. 4

 القدر  حي  النجار أجد نفسي مش والً في متابمة الدراسة. 5

 )الفشا الدمرفي(  ير قادراً حي  است تار ما قرأتص. وأتو اقرأ شي  ما  6

 ليحصو  حي  درجا  حالية في الدقررا  الدراسية. أسم  7
 إئا اقتتت مصيحتي ال ر فيني ألجأ إليص لتحقيق النجار.

 حتور  متأخر ح  الدر  األو  ال ةسب  أ  إيحا .

 تحدا الدسسولية

 المةقا  اجتداحية و التفاحا مع ااخرة .أفي االشترار في الدناقشة  أخفق 8

 األدا  األتادةدي م اترتي ليدواد الدراسية.أشمر بالفشا ر   تكرار  9

 أشمر بالديا  واالنزحا  الشدةد أثنا  فتر  االمتحانا . 10

 .أرا أ  مدارسة األلما  الرةالية  ي السب  في فشيي الدراسي

 الراحة والنشام

 التخطيو لينجار  دافي في الحيا   مبة التحقيق.أ  تحقيق أاشمر  11

 التداس  االسر  .ةل  فشيي في الدراسإسر  الخةفا  في األ أخش  أ  تسد  ت ر  12

 االنتبام الددرسي   ا.ت ي  ح  الددرسة دو  حي  األأ 13

 سيور التأجيا أشمر بالتيق وحدم االرتيار ةدفمني لتأجيا االمتحا . 14
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التوجهددا  الةيمددة لددألدا  الندداجح  إئ تدد  تحدةددد أ ددداف نهددا تحدددد أوحددا الدشددكة  فتددةً حدد  

 البرنامج امرشاد   وفق ااتي:

كدددا لاأل ددداف تولددحها النتددائج النهائيددة لدجدددا المدييدددة امرشددادةة  وتدد ل  حدددد  دددف خددا  

جيسددددة إرشددددادةة  و ددددو األدا  الدتوقددددع  دددددوره مدددد  الدسترشددددد  بمددددد االتفددددان حيدددد  الهدددددف 

 .(,51:1997)نشوانيالدنشود

 :(Determiene technicians used) تحديد الفنيات المستخدمة

ار  لمدد  تدد  اسددتخدام فنيددا  السدداةكودراما و ددي )التد يددا الدسددرحي  الدناقشددة الجداحيددة  الحددو

 الدور  مناجا  النف   األلما  الرةالية  القصا  التخيا  التفرة  االنفمالي(.

 Develop activities and programs) إيجااد األنشاطة والفعالياات لتحقياق األهاداف

to meet goals objectivies) : 

  جيسدددة إئ راحددد  الباحدددث النشددداما  ئا  المةقدددة بتقنيدددة السددداةكودراما  وقدددد حدددددا اثنتدددي حشدددر

زم  إرشدددادةة بواقدددع جيسدددتي  لكدددا أسدددبوط  فتدددةً حددد  جيسدددتي  )االفتتاحيدددة والختاميدددة(  والددد

 دقيقة لكا جيسة. (45) الدست رن

 :(Evaluation program) تقويم البرنامج

ا الهدددف األسددا  مدد  تقدددوة  البرنددامج  ددو التصدددحيح والتمدددةا وتةفددي وجدددص الددنقا فددي وسدددائ

 تنفي  ا  وقد تتد  البرنامج ثةثة أنواط م  التقوة  و ي:

 ستخدمة.التقوة  التدهيد : وةتد ا بالصدن ال ا ر  ليدقيا  والبرامج والفنيا  الد

يسددا  بنددائي: والدد   تد ددا بدجدوحددة التسدداؤال  التددي تدد  مرحهددا أثنددا  الجالتقددوة  ال

 امرشادةة  واألجوبة حييها ومناقشتها. 

  وتد دددا فدددي تطبيدددق الدقيدددا  بمدددد نهاةدددة البرندددامج امرشددداد  حيدددالتقدددوة  النهائي:

 ةولح التصدي  التجرةبي ليبرنامج. (1) الدجدوحتي   والشكا

 

 

 
 

 تحدةد الفنيا  الدستخدمة

 
 

 

 
 التصدي  التجرةبي ليبرنامج امرشاد  (1) شكا

 عرض نتائج البحث وتفسيرها:

 .أوالً.. التعرف إلى الخوف من الفشل الدراسي لدى طالب المرحلة اإلعدادية

 تحدةد حنوا  الجيسة

 الهدف المام لكا جيسةتحدةد 

 تحدةد الفماليا  واالنشطة

 تقوة  البرنامج
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 حي  حينة البحث م  مة  الدددار الخوف م  الفشا الدراسي بمد تطبيق مقيا  

مالدددددد   وباسددددددتمدا  الحقيبددددددة امحصددددددائية ليميددددددوم  (400)البال ددددددة امحدادةددددددة

 الخدوف مد  الفشدا(  تبي  أ  درجا  أفدراد الميندة حيد  مقيدا  SPSSاالجتداحية)

  وألهددر  نتدائج التحييددا امحصدائي أ  الدتوسددو (24-96)تراوحددت بدي الدراسدي 

قدددد الخدددوف مددد  الفشدددا الدراسدددي الحسدددابي لددددرجا  حيندددة البحدددث حيددد  مقيدددا  

درجدددة  أمدددا الدتوسدددو  (10.02)درجدددة  وبدددانحراف مميدددار  قددددره (74.70)بيددد 

درجددة  ول ددر  ممرفددة داللددة الفددرن بينهدددا تدد  اسددتمدا   (60)بيدد   فقددد الفرلددي

جة  وحندد در (29.33)االختبار التائي لمينة واحد   إئ بي ت القيدة التائية الدحسوبة

جددة   وبدر(0.05)حنددد مسددتوا داللددة (1.98)مقاةسددتها مددع القيدددة الجدوليددة البال ددة 

 د ا   لهر أنها ئا  داللة إحصائية لصالح الدتوسو الحسدابي ليميندة, و(399)حرةة

الخدوف ةمني  وجود فرن ئ  داللة إحصائية بي  متوسو حينة البحدث حيد  مقيدا  

 و الفرلي ولصالح متوسو حينة البحث  وبدمن  لخر  والدتوسم  الفشا الدراسي

وتدددا  خددوف مدد  الفشددا الدراسددي ةشددير الدد  أ  مددة  الددددار  االحدادةددة لدددةه  

 (.3مولح في الجدو )

 التمرف إل  الخوف م  الفشا الدراسي لدا مة  الدرحية امحدادةة (3) الجدو 

 

 

 

 

دنطيقا  الن رةة التدي أشدار  فيهدا أ  مدة  الوقد جا     ه النتيجة منسجدة مع 

الدرحيددة امحدادةددة ةمددانو  مدد  الخددوف مدد  الفشددا الدراسددي لمددد  أسددبا  منهددا: أ  

 البية الطة  ل  ةمتادوا حي  ولع خطدة دراسدية ليفصدا الدراسدي  ولد  ةيتزمدو  

بتوقيتددا  محدددد  منجدداي الواجبددا  الددرسددية  و دد ا ةسشددر إلدد  وجددود خيددا فددي 

وقددت الفدرال ليدراسددة والدتمي   تدددا أ  اسدتمدا  أسددالي  القسدو  فددي تمامددا  اسدت دار

الددرسي  مع الطة  ةسد  إل  قيق وخوف م  الفشا في الدراسة  و  ا ما تشدفتص 

لددي  الدددتمي   ددو الديددوم الوحيددد فددي الفشددا    التددي أتددد  أ (Bass,2002)دراسددة 

أ يبهدا  فهندار حددل  حوامدا خارجدة حد   مسدسوليةالدراسي حي  الر   مد  تحدييدص 

الوسو  الدتوسو حدد الطة 

 الفرلي

 االنحراف الدميار 
 القيدة التائية

مستوا 

 الداللة
الجدول الدحسوبة

 ةة

400 74.70 60 10.02 29.33 1.98 0.05 
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سيطرتص م دا حددم تشدجيع األسدر  حيد  الدراسدة  وحددم وجدود قددو  ةحتد ا بهدا أو 

شددخا ةسدداحد الدددتمي  حيدد  الدراسددة  وال ددروف السياسدديلة  واالقتصددادةلة ليبيددد  

فالمدةد مد  البيددا  تتمدر  ليحدرو  التدي ةندتج حنهدا القتدا  والتشدرةد  والتهجيدر  

ددا ةفتقددد ال ددروف الدةئدددة ليدراسددة أو  ددموبة والنزاحددا   المرقيددة والطائفيددة  مدل

الدنددا ج الدراسدديلة  وحددددم مة متهددا ليدرحيددة الدراسددديلة  أو سددو  حددر  وشدددرر 

 الدميومة. 

قتناط تدا أثبتت استطةحا  الرأ  أ  جا الددرسي  ل  ةختاروا مهنة التدرة  ح  ا

لد  التوليدف  ولمدددم وجدود خيددارا  وحد  مدارسدة  وإندددا لكونهدا أقصدر الطددرن إ

 أخرا. 

يدي  ولع أمانة تم إ  نتائج البحث تجمينا نطرر أت ر م  سسا  حو  مستقبا مجتدع

فتدةً  وتربية أبنائص حي  حاتق أنا  تقيدوا  د ه الدسدسولية  ربدا مد  شدبح البطالدة 

فز اح  الخيا البنيو  في حقيقدة ال دروف الصدمبة  لددارسدة الدهندة  وانمددام الحدو

م  بمدد ةدو التي ما فتةت تدنحو ةومدا الدادةة والدمنوةة والدكانة االجتداحية ليددرسي 

ةنا في لا انمدام األمد  والتهدةددا  المشدائرةة الدسدتدر   مد  خدة  ئلد  تتتدح لدد

الدراسدي والتسدر  الددرسدي الد   و دا لنسد   الرؤةة حو  أسبا  لا ر  الفشدا

  مخيفة.

ث مدد  نتددائج  ةدكدد  تفسددير ا بمددد ترتيدد  فقددرا  البحدد إليددصومدد  خددة  مددا تو ددا 

  أت ددر الموامددا أبحسدد  الددوي  الدددرجح  وجددد الباحددث  الدقيددا  األت ددر اسددتجابة

 : الدسدةة إل  الخوف م  الفشا الدراسي لدا مة  الدار  امحدادةة تتد ا في

حددم وجددود امراد  لينجددار  فددامراد   ددي مفتدار ليو ددو  إلدد  تددا شددي   والدددتمي  

ال   ال توجد لدةص   ه امراد  ال ةتدكل  م  النجار. وافتقاد تن دي  الوقدت  فالدراسدة 

تكدددا حددددا  تحتدددا  ليوقدددت  و ددد ا الوقدددت ةجددد  أ  ةتناسددد  مدددع حجددد  الواجبدددا  

الدراسدديلة  وأ ل ةتوافددق مددع الصددفا  الدد  ني ليددد   فددة ةكفددي تحدةددد وقددت ليدراسددة  

  سدداحا   بددا ةجدد  الترتيددز فددي والجيددو  وحدددا الكتددا  وتقييدد   ددفحاتص لمدددل 

الدميومدددا  التدددي تحتوةهدددا  ددد ه الصدددفحا   وتحيييهدددا  وفهدهدددا  وحف ها وإ ددددا  

حتددددور الدددددرو  والدحالددددرا   أو حتددددور ا مددددع حدددددم االسددددتداط والترتيددددز 

ا ةصمل  الداد  الدراسية حي  الدتمي   فالددر  ةمدي  حيد  فهد  المدةدد  ليددر   مدل

لها  وحددم اسدتداط الددتمي  لهد ا الشدرر ةتدرر حندده م  النقام  وةسهلا مرةقة حر
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المدةد مد  التسداؤال  أثندا  الدراسدة  وحشدو الدد  بكديلدة تبيدر  مد  الدميومدا  فدي 

وقت قصير  فيتحسي  الفه  ومساحد  الدمال حيد  الحفدي  ةجد  دراسدة الدميومدا  

 دد ه  حيدد  أجددزا   وحدددم إر اقددص بكدد  تبيددر منهددا  تدددا أنلددص ةحتددا  ليراحددة لترتيدد 

الدميومددا  وبالتددالي تسددهيا اسددترجاحها  تدددا ةجدد  حيدد  الدددتمي  مراجمتهددا وحدددم 

االتتفددا  بدراسددتها مددرل  واحددد . الحالددة النفسدديلة ليطالدد   فهنددار المدةددد مدد  الطددة  

ال ة  تش ا باله  أمور أخرا م دا اليمد  حيد  الحاسدو   أو الخدرو  فدي النز دة  

لدراسة  فتةً ح  قيلدة الندوم  والسدهر لددارسدة وبالتالي ال ةستطيمو  الترتيز في ا

األلما  املكترونية  فالجس  ةحتا  لينوم ليستميد نشامص وحيوةتص  والدتمي  الد   ال 

ةحصا حي  سداحا  ندوم تافيلدة تتراجدع قدراتدص ال  نيلدة بشدكا تبير وسدو  الت  ةدة  

ي الدمال  و قيدة الحصدو  حييهدا فالدراسة تحتا  إل  ماقة  وإل  حنا ر   ائيلة تندل

 .تجما الدمال ال ةمدا تدا ةج 

الخوف  قائم على تقنية السيكودراما للتخفيف من حدة إرشاديثانياً.. بناء برنامج 

 من خالل: اإلعداديمن الفشل الدراسي لدى طالب الخامس 

 الفرضية األولى: 

-aال توجد فرون ئا  داللدة إحصدائية فدي خفد  حدد  الخدوف مد  الفشدا الدراسدي 

ليدجدوحدة التدابطة فدي  (0.05)لدا مة  الخدام  االحدداد  حندد مسدتوا داللدة

 البمد (. -االختبار )القبيي

ليميندددا   (t.test)الختبدددار  دددحة  ددد ه الفرلدددية اسدددتمدا الباحدددث االختبدددار التدددائي

الدتزاوجة لدمرفة داللة الفرون بدي  االختبدارة  القبيدي والبمدد   إئ تبدي  أ  القيددة 

  و دي  يدر دالدة احصدائياً حندد مواينتهدا بالقيددة (1.50) سدوبة تسداو التائيدة الدح

  و  ا ةشير إل  أنص لي   ندار فدرون ئا  داللدة إحصدائية  (2.26)الجدولية البال ة

 (0.05)الدحسددوبة أتبددر مدد  القيدددة الجدوليددة حنددد مسددتوا داللددة (t.test)أل  قيدددة

أ  التوجددد فددرون بددي     و دد ا ةمنددي قبددو  الفرلددية الصددفرةة؛(9)وبدرجددة حرةددة

 ةولح ئل . (4)االختبارة  القبيي والبمد  ليدجدوحة التابطة  والجدو 
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 داللة الفرون والقيدة التائية لةختبارة  القبيي والبمد  ليدجوحة التابطة (4الجدو  )

الدجدوحة  الطة 

 التابطة

مجدوط 

 الدرجا 

الوسو 

 الحسابي

الفرون بي  

 االختبارة 

االنحراف 

 الدميار 

درجة  القيدة التائية

 الحرةة

مستوا 

 الجدولية الدحسوبة الداللة

 82.6 826 االختبار القبيي 10
6 1.264 1.50 2.26 9 0.05 

 82.0 820 االختبار البمد  10

  الفرضية الثانية: 

-b ال توجد فرون ئا  داللة إحصدائية فدي خفد  حدد  الخدوف مد  الفشدا الدراسدي

 ليدجدوحدة التجرةبيدة فدي (0.05) مة  الخام  االحداد  حند مسدتوا داللدة لدا

 البمد (.-االختبار )القبيي

( ليميندددا  t.testالختبدددار  دددحة  ددد ه الفرلدددية اسدددتمدا الباحدددث االختبدددار التدددائي)

الدتزاوجة لدمرفة داللة الفرون بدي  االختبدارة  القبيدي والبمدد   إئ تبدي  أ  القيددة 

(  و ددي أتبددر حنددد مواينتهددا فددي القيدددة الجدوليددة 6.403الدحسددوبة تسدداو  )التائيدة 

  و د ا ةشدير إلد  (9) بدرجدة حرةدة (0.05)   حندد مسدتوا داللدة(2.26) البال دة

رفدد  الفرلددية الصددفرةة  وقبددو  الفرلددية البدةيددة؛ إ  توجددد فددرون ئا  داللددة 

وبمددده  ولصددالح  احصددائية بددي  درجددا  الدجدوحددة التجرةبيددة قبددا تطبيددق البرنددامج

 ( ةولح ئل .5االختبار البمد   والجدو  )

 داللة الفرون والقيدة التائية لةختبارة  القبيي والبمد  ليدجوحة التجرةبية (5الجدو  )

الدجدوحة  حدد الطة 

 التابطة

مجدوط 

 الدرجا 

الوسو 

 الحسابي

الفرن بي  

 االختبارة 

االنحراف 

 الدميار 
درجة  القيدة التائية

 الحرةة

مستوا 

 الداللة
 الجدولية الدحسوبة

 83.60 836 االختبار القبيي 10
102 5.32 6.05 2.26 9 0.05 

االختبار  10
 البمد 

734 73.40 

 

 

 الفرضية الثالثة:

-cة ال توجدددد فدددرون ئا  داللدددة إحصدددائية بدددي  متوسدددو درجدددا  الدجدوحدددة التجرةبيدددة والتدددابط

مددد  الفشددا الدراسددي لدددا مددة  الدرحيددة امحدادةددة فددي االختبددار البحيدد  مقيددا  الخددوف مدد  

 د .التجرةبية( في االختبار البم -ليدجدوحتي  )التابطة (0.05) حند مستوا داللة
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 ( لمينتدددي t.testالختبددار  ددحة  ددد ه الفرلددية اسدددتمدا الباحددث االختبدددار التددائي )

ي  أ  بيدة والتدابطة  إئ تبدمستقيتي  لدمرفدة داللدة الفدرون بدي  الدجددوحتي  التجرة

 دددة (  و دددي أتبدددر حندددد مواينتهدددا بالقيددددة الجدوليدددة البال5.924القيددددة الدحسدددوبة )

(  و  ا ةشير إلد  رفد  18(  ودرجة حرةة )0.05(  حند مستوا داللة )2.101)

الفرلدددية الصدددفرةة  وقبدددو  الفرلدددية البدةيدددة  ولصدددالح الدجدوحدددة التجرةبيدددة  

 ( ةولح ئل .6والجدو  )

 قي  الدتوسو واالنحراف الدميار  والقيدة التائية ليدجدوحتي  التجرةبية والتابطة (6جدو  )ال

االنحراف  الدتوسو الدجدوحة  الطة 

 الدميار 

درجة  القيدة التائية

 الحرةة

 مستوا الداللة

 الجدولية الدحسوبة

 0.966 83.60 التجرةبية 10
5.924 2.101 18 0.05 

 5.358 73.40 التابطة 10

 

 مناقشة وتفسير النتائج:

البحث لهر أ  لي   نار فرون ئا   إليهام  خة  استمرا  النتائج التي تو ا 

داللة إحصائية بي  درجا  الدجدوحة التابطة في االختبارة  القبيي والبمدد   فدي 

حددي  لهددر  نددار فددرون ئا  داللددة إحصددائية بددي  درجددا  الدجدوحددة التددابطة 

  وتشدير   ولصدالح الدجدوحدة التجرةبيدةوالدجدوحة التجرةبية فدي االختبدار البمدد 

 حدد  إل  خفد  أدا في البحث الدستمدا   أ  البرنامج السيكودرامي  ه النتائج إل

الخدددوف مددد  الفشدددا الدراسدددي لددددا أفدددراد الدجدوحدددة التجرةبيدددة  ئلددد  لختدددوحها 

السيكودرامي  في حي  ل  تختع الدجدوحة التدابطة ليبرندامج  ليبرنامج امرشاد 

فماليددة وتددأثير البرنددامج  إلدد السدديكودرامي  وةفسددر الباحددث  دد ه النتيجددة  امرشدداد 

حددد  الخددوف مدد  الفشددا الدراسددي لدددا  مدد  التخفيددف فددي السدديكودرامي الدسددتمدا

م دا  في لو  األسالي  الدتمددد  الدسدتمدية فدي البرندامج امحداد مة  الخام  

القصة الدناقشددة  األلمددا  الدراميددة والتنشدديطية  دد ا مدد  جهددة  وتدد ل  باحتبددار أ  

ئددق امرشددادةة والمةجيددة الجداحيددة التددي تحددو  فددي مياتهددا السدديكودراما أحددد الطرا

المدةد م  األسالي  والتي تتديز بالمدةدد مد  الصدفا   وتدوفير فر دة التمبيدر الحدر 

السديبية )التنفدي  االنفمدالي  امسدقام  والدشداحر ح  الدشاحر واألفكار والدشدكة 

صدا السديكودرامية  النفسي(  إئ استشمر الباحث ئل  م  خدة  رواةدة الباحدث ليق
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ً  وقيام الطة   النقدا  الد   أثندا  الطدة  مد  فك يدراً  الدسترشدة  بتد ييهدا مسدرحيا

أنهد  حاةشدوا  حيد  ةستددو  تدانوا بتأدةتهدا قداموا التدي حدو  أدوار القصدة ةدور تا 

جز  مد  حيداته  الدالدية مد  خدة  أدا   د ا الددور أو ئار  وأ  تطبيدق م دا  د ه 

 أجدوا  ة ليطة  ال ة  ةمانو  م  مشكة  نفسية سدا   فدي تهيةدةالتقنيا  امرشادة

مددا  حيدد  الت يدد  الطددة  فددي ةسدداحد ئلدد  والدرر تددا وال قددة بالحدد  مييةددة مةئدددة

تيفيدة مواجهدة الخدوف مد  الفشدا  ةمانوه م  مشكة  وتمزي التوحية وترشد   في

 مد  بالمدةدد ةتديدز الدراسي وخفتص  وتا ئل  وأت ر جما م  السديكودراما أسديوبا

وحةجدي فددي التخفيدف مدد  حددد   تأسدديو  إرشدداد  تفوقهدا فددي سدا   مدددا الدديدزا 

مشددكية الخددوف مدد  الفشددا الدراسددي لدددا مددة  الدرحيددة امحدادةددة  وبدد ل  اتفقددت 

(؛ 2006(؛ ودراسدددددة)المزاو  2000نتدددددائج البحدددددث الحدددددالي مدددددع دراسدددددة)حيي 

 .(Bass,2002)ودراسة

ة   أساسديائج البحو  التي استمديت تقنية السديكودراما تدأداوتتفق نتائج البحث مع نت

(؛ 1990دراسددددة)حزاي   م ددددا السدددديوتية الدشددددكة  مدددد  المدةددددد حددددد  لخفدددد 

 (.1999(؛ ودراسة)شحاتص 1999ودراسة) رة  

ة يد  تقنيدوةهرجع الباحث التقدم والتطور ال   سا   بص البرنامج امرشاد  الدستند ح

شدكا باألنشدطة الدقدمدة فدي اليقدا ا  امرشدادةة  و ديا تها السيكودراما إل  تندوط 

 سها ومةمد  لواقدع واحتياجدا  الطدة   وتد ل  تندوط االسدتراتيجيا  امرشدادةة

 لجداحيدةالتي احتدد حييها البرنامج في اليقا ا  بشكا من   م ا القصدة والدناقشدة ا

 ألسدالي  ا الندوط مد  اواأللما  الدرامية التنشيطية  وتفاحا الطة  امةجابي مع  

 امرشادةة.

 التوصيات:

 .تفميا دور الدسرر الددرسي ليسا   في التنفي  االنفمالي لدشكة  الطة 1-

احددداد بددرامج ارشددادةة مسددتند  حيدد  تقنيددة السدديكودراما فددي مواجهددة مشددكة  2-

 الطة  التمييدية.

حاتقددص  ةقددع حيدد  إحدادةددةانشددا  مرتددز ارشدداد نفسددي متخصددا فددي تددا مدرسددة 3-

 مساحد  الطة  بالتماو  مع أوليدا  أمدور الطدة  فدي مواجهدة مشدكية الخدوف مد 

 الفشا الدراسي. 
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حيدي امحةم في الدسسسدا  التربوةدة  فدي يةداد  وحدي الدجتددع الد االستفاد  م 4-

 ألسدالي بالدشكة  التمييدية  التي ةماني منها ميبة الددار   فتةً ح  اسدتخدام ا

 .لدواجهتها الدناسبة رشادةةوام الوقائية

 المقترحات:

 دراسا  مداثية لطالبا  الددار  امحدادةة. إجرا 1-

 تأثير مشكة  األسر  االقتصادةة حي  الخوف م  الفشا الدراسي. دراسة2-

 رتةفي تندية قددرا  ئو  االحتياجدا  الخا دة بدشدا استمدا  تقنية السيكودراما3-

 الوالدة .
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The impact of counseling program based on psychodrama 

to reduce to alleviate the fear of Study failure among for 

prep students 

 Nasser Hussein Nasser 

Al-Muthanna University, College of Basic Education, 

Psychological Counselling and Educational Guide 

Department.Assistant Professor, Psychology Educational.  

Abstract: The research aimed to uncover the effect of the 

psychodrama technique in alleviating fear of academic failure 

among middle school students in Al-Muthanna governorate. 

The total number of its students is (1660) male students aged 

between (18-16) years. The research sample consisted of (400) 

students from the research community. They were chosen 

according to a proportional method, distributed in nine middle 

schools, Use the fear of failure measure. And the indicative 

program based on the technique of psychodrama, and after 

performing statistical treatment of the data, it was found that 

the research sample had a fear of academic failure. There were 

also differences between the scores of the experimental group 

before and after the implementation of the program, and in 

favor of the post-test, based on these results, the researcher put 

forward a number of recommendations and proposals. 

Keywords:Effect, Psychodrama technique, the fear, Academic 

failure, Prep students. 
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للغة استيعاب القرائّي ودافعية تعلم في اال K.W.L.H استراتيجية استخدامأثر 

 اإلنجليزية لدى طالب الصف الثامن األساسيّ 

 د. شادي محمود أبو عباس

 دكتوراه في علم نفس التربوي 

 المملكة األردنية الهاشمية -تربية الزرقاء الثانية

 

في  K.W.L.H استراتيجية امستخدإ الدراسة إلى الكشف عن أثر هدفتملخص: 

، ألساسيمن انجليزية لدى طلبة الصف الثاالقرائي ودافعية تعلم اللغة اإل بستيعااال

صدية ة على عينة قوقد تم تطبيق الدراسالمنهج شبه التجريبي.  ستخداماحيث تم 

ية من طلبة الصف الثامن األساسي من مدرسة إسكان الهاشم ا  ( طالب71بلغت )

ع م توزييث تحابعة لمديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية، األساسية الت

ة االستراتيجي ستخدامبامجموعتين: مجموعة تجريبية درست عينة الدراسة إلى 

خدام الدراسة تم است أهداف التقليدية ولتحقيقومجموعة ضابطة درست بالطريقة 

احث، ل البائي المطّور من قباالستيعاب القر ختباراو، ثالث أدوات: برنامج تدريبي

ة األردنية المعّرب والمعدّل على البيئ((Keller,1987ومقياس دافعية التعلم لكيلر 

ي فئيا والمرحلة العمرية. وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالَة إحصا

 لصالح K.W.L.H استراتيجيةستخدام تحسن مستوى االستيعاب القرائي تعزى ال

افعية دادة تجريبية، كما بينت النتائج وجود فروق دالَة إحصائيا في زيالمجموعة ال

وعة لصالح المجم K.W.L.H استراتيجيةتعلم اللغة االنجليزية تعزى الستخدام 

 التجريبية.

النجليزية، القرائي، دافعية تعلم اللغة ا ستيعاباال ،K.W.L.H: الكلمات المفتاحية

 الصف الثامن األساسي.
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 مقدمة

 عددةمت في مجاالت والمذهل التطور الهائلالعصر الحاضر  ما يتميز به همأل لع

 جميع مواكبة التغيير في التطور يتطلب هذا فإن لذا، المعرفة وخاصة مجال

من أجل أن  تدريسهاوطرق  ومنها المناهج، مجال التدريس وخاصةالمجاالت 

 النجليزيةااللغة  ألن ظرا  ون. هذا القرن  في مواجهة تحديات المنشود تواكب التغير

 التربويةة العمليعلى  القائمين ركز فقد مباشرا   ارتباطا   المتعلمين بحياة مرتبطة

 . تدريسها وطرائقاللغة االنجليزية  بتعليم االهتمام بزيادة

 ستندت المعرفي البناءعلى  القائمة التدريس استراتيجيات( أن 2009) ويرى عطية

 لفردا يتعلمه بين ما الروابط الموجودةعلى  التي تؤكد المعرفية النظريات إلى

ويرى  ،يمهاوتنظ الروابط تلكإدراك  في العقلية ومهاراته ،وخبراته السابقة وأفكاره

 ىالمعنذو  علمالت، وأن معنىما يتعلمه ذو  بأن المتعلم شعرإذا فعاال  يكون  التعلمأن 

 في الذي ال يسهم هاريظستاإل خالف التعلمعلى  تعديل السلوك في األساس يمثل

ي مجال ف( أن عملية التجديد، والتحديث 2008) البركاتي يذكركما تعديل السلوك. 

ر ألموطرائق استراتيجيات التدريس لم تعد مجال للنقاش، بل أصبحت األمور من ا

 إحداث أجل من ملحا   حيويا   ومطلبا   ،المختصين الملحة التي تحظى بأهميتها بين

 به تقومن أ ينبغي الذي والدور، العولمة عصر في التغير سريعة الحياة بين التوازن

ر التفكي نميةتاستراتيجيات  االستراتيجيات تلك أشهر ومن، والتعليمية التربوية النظم

 ماذا؟ اتعلمأن  أريد ماذا؟ أعرف ماذا( (K.W.L.H كاستراتيجية المعرفيوراء  ما

 وكيف استطيع التعلم أكثر؟.  ؟تعلمت

من استراتيجيات ما وراء المعرفة التي تتألف من K.W.L.H استراتيجيةلك تعدّ لذ

 ((Knowللداللة على كلمة  (K)عدد من الخطوات المنظمة والمرتبة والمتمثلة في 

يستطيع  ستطالعيةاوتعد خطوة  ؟التي يبدأ فيها السؤال ماذا تعرف حول الموضوع

والخطوة الثانية  .سبقة حول الموضوعما لدية من معلومات م ستدعاءافيها الطالب 

(Wللداللة على كلمة )Want)) فهي ترشد  ؟التي تبدأ بسؤال ماذا تريد أن تعرف

للداللة  (L)من خالل الموضوع. أماه وتحصيل هالطلبة إلى تحديد ما يريدون تعلم

حيث يقوم الطلبة بتقويم ما  ؟التي يبدأ فيها السؤال ماذا تعلمنا ((Learnعلى كلمة 

منه وهي تهدف إلى تصحيح المعتقدات  ستفادتهماتعلموه عن الموضوع ومدى 

الخطأ لدى الطلبة وإكسابهم المفاهيم العلمية الصحيحة من خالل موازنة ما تم تعلمه 
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التي يبدأ فيها السؤال  ((How( للداللة على كلمة (Hبما كانوا يعتقدونه سابقا. أما 

ي مساعدة الطلبة على الحصول على مزيد من والتي تعن ؟كيف نستطيع التعلم أكثر

التعلم واالكتشاف والبحث في مصادر تعلم أخرى لتنمية معلوماتهم وتحقيق خبراتهم 

 (. 2009،في هذا الموضوع )عطية

 لشك في المعرفةوراء  مفهوم ما ظهور من الرغمعلى  أنه،لذكرباومن الجدير 

 استخدم من أول فإن ،يرهاوفايجوتسكي وغ ديوي عندـــــك لذ عقلية عمليات

 قبةبمرا يقومون األشخاصأن  إلى إشارته في( Flavell)فالفل  جون هو المصطلح

تعلمهم  موتنظي تعلمهم لكيفيةمراقبة الطلبة  ، وأنفهمهم، وطرق المعرفية أنشطتهم

 (.2009 ،عبيد) يقعون فيها التي األخطاء تفاديى ــعل يساعدهم

 العام التعليم مراحلطــلبة  عند مستوى (K.W.L.H) استخدام استراتيجية يقف ولم

 حيث قدم هوبر ،الجامعية المرحلة إلى استخدامها امتد بل، فحسب

(Hopper,2000) فيها وأستخدم فرانسيسكو سان دراسة لطلبة الكليات بجامعة 

، رةمهراء قُ الجامعةطـلبة  لجعل ،لالستيعاب القرائي (K.W.L.H) استراتيجية

 أنواع ميعجى ـعلواعٍ  بفهم ويقبلون، والبيان التعبير طالقة ولديهم هممعارف تتطور

 .في حياتهميقرؤونه  ما الطلبة يوظف، وأن ومجاالتها الجامعية القراءة

ي ية الترئيسوالعملية ال ،ويعدّ االستيعاب القرائي الجوهر الحقيقي لعملية القراءة

اس وأس و ذروة مهارات القراءةتتمحور حولها كل العمليات األخرى؛ فاالستيعاب ه

ارئ الق باستيعاوالبطء في القراءة يتوقف على  فاالنطالقعمليات القراءة جميعها، 

ا. ويتضح على فنون اللغة كلهعامل أساسي في السيطرة  االستيعاببل أن  لما يقرأ،

لية ( أن االستيعاب القرائي عمSmith,1997لك من خالل ما أشار إليه سميث )ذ

 عقدة، تتضمن عملية ربط المعلومات التي يكشف عنها النص المقروءمركبة م

 بخبرات القارئ السابقة.

القرائي من المشكالت األكاديمية األكثر انتشارا  بين  االستيعابلذلك، تعّد مشكلة 

فهي تعد من أبرز الدعائم التي تقوم عليها بناء عملية التدريس. فقد وصفها  ،الطلبة

ا عملية مركبة تتألف من عمليات متشابكة يقوم بها القارئ ( بأنه1992شحاتة )

القرائي عملية  فاالستيعابللوصول إلى المعنى الذي قصده الكاتب واستخالصه. 

على اإلدراك الحسي. وتتضمن  عتمادهاامعقدة تعتمد على اإلدراك العقلي أكثر من 

 :(1992،)التل النص القرائي استيعاب ثالثة مكونات أساسية هي استيعابعملية 
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ومن خالل هذا البحث  .واستيعاب النص ،واستيعاب الجملة ،استيعاب المفردات

 .في تحسين االستيعاب القرائي لدى الطلبة االستراتيجيةسوف نرى أثر 

ب القرائي ( أن االستيعا2010وقد بينت الدراسات المختلفة كدراسة )العلوان والتل،

 لتؤثر عضهايرات الديناميكية التي تتفاعل مع بيخضع إلى العديد من العوامل والتأث

  .على استيعاب الفرد سلبيا  أو إيجابيا  

هي ووء، واالستيعاب القرائي يحتاج الى رغبة داخلية لتساعد على فهم معنى المقر

ال ي المجفلين العام اهتمامما تسمى بالدافعية الداخلية، وتعدّ الدافعية للتعلم موضع 

 لتربويجال ااهتماما  كبيرا  من قبل العديد من المهتمين في المالتربوي، فقد القت 

 عين.باعتبارها حالة داخلية تستثير سلوك الفرد وتعمل على توجيهه نحو هدف م

ة ى أهميتتجلوالدافعية للتعلم تزيد من الجهود والطاقة المبذولة لتحقيق األهداف، و

ن عاءل اللغوي، فعندما نتس لك التعلمة في جميع نواحي التعلم بما في ذالدافعي

 للغوي،لم االعوامل التي توثر في مستويات نجاح األفراد في أي نشاط بما فيها التع

. (Lifriers,2005فان أكثر األشخاص يذكرون الدافعية من ضمن هذه العوامل )

م اللغة لك إلى أهمية الدافعية وإنها تسهل من تعل( كذBrown,2007وأشار براون )

فعية : الداة هماويؤكد أيضا أن هناك نوعان من الدافعية لتعلم اللغة األجنبياألجنبية. 

 .الوسيلة والدافعية التكاملية

إلى مجموعة الظروف الداخلية والخارجية  Motivationيشير مصطلح الدافعية 

التي تحرك الفرد من أجل تحقيق حاجاته وإعادة التوازن فالدافعية شرط أساسي 

في تحصيل  سوآء المتعددةاألهداف التعليمية في مجاالت التعلم  يتوقف علية تحقيق

والقيم )جانب وجداني(  االتجاهاتالمعلومات والمعارف )جانب معرفي( أم تكوين 

أم تكوين المهارات المختلفة )جانب حركي( ومن خالل ممارستي اليومية كمعلم لغة 

يتم  لذلك سوف ،الطلبة انجليزية اواجه يوميا  مشاكل تدني مستوى الدافعية لدى

 االستراتيجيةاستخدام الطريقة التقليدية في التدريس والطريقة الثانية استخدام 

K.W.L.H  لمقارنة أي من تلك الطرق سوف تزيد من دافعية تعلم الطلبة على تعلم

عوامل أساسية غاية في األهمية، إذ ال تقل اللغة االنجليزية وتعد دوافع المتعلم 

من غير الدافعية لن يبذل أي  ألنهومهارات التفكير لديه؛  ،راته العقليةأهمية عن قد

القدرة على الدراسة والفهم والتحصيل  متلكا نإجهد في سبيل تعلمه، حتى و

(Child, 1986،فالدافعية إحدى مبادئ التعلم الجيد .)  حيث تدفع الفرد نحو بذل
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المشكالت التي تواجهه أو حل  ،مزيد من الجهد والطاقة لتعلم مواقف جديدة

 (.2005ن، )سليما

، ربويتوينظر التربويون إلى الدافعية على أنها هدف تربوي يسعى إليه أي نظام 

ب أسالي خداملذا يسعى كثير من المعلمين إلى إثارة دافعية طلبتهم نحو التعلم، باست

وليد تو(. كما أن استثارة دافعية الطلبة وتوجيها 2004تدريس متنوعة )البيطار،

ية معينة لديهم تجعلهم يقبلون على ممارسة نشاطات معرفية ووجدان هتماماتا

يمية لتعلاكما أنها وسيلة تستخدم في انجاز األهداف  ،وحركية تتعدى نطاق المدرسة

 (.1998 ،)شبيب

 ( أن الدافعية هيLitchfield and Newman, 1999ويرى ليتشفيلد ونيومان )

لمعلم ى اوعل ،لجهد والطاقة لتحقيق األهداف التعليميةالمحرك الرئيس لبذل أقصى ا

رى يما يف وذلك تسهيال لمهمته داخل الصف. أن يمتلك مهارة إثارة دافعية الطالب؛

هم ( أن الدافعية للتعلم من أNegovan and Bogdan, 2013نيغوفان وبوجدان )

وذلك  ة ؛الطلب العوامل النفسية التي يجب على المعلم أن يعرف كيفية إثارتها لدى

ت تعليماوال والتزامه باألنظمة ،ودمجه في المهام التعليمية ،للحد من تشتت انتباهه

الطالب  ( أن الدافعية للتعلم تتمثل بانشغالAmes, 1992وأشار اميس ) .المدرسية

 بالعملية التعليمية. وااللتزام ،ألطول وقت ممكن في التعلم

 مثابرة الطلبة :افعية التعلم بأنها( دGottfried, 1990ويعرف جوتفريد )

 ،ملتعلاوالتواصل في  ،وحب االستطالع ،واستمتاعهم بالتعلم واالهتمام بكل جديد

 ا. أمان بهوإدراك الكفاءة والتفوق في األعمال التي يقومو ،وانجاز المهام الصعبة

 خاذالت: ميل الطالب ( على أنهاBrophy, 1987دافعية التعلم فيعرفها بروفي )

اتجة الن ويمكن لمس الفوائد األكاديمية ،نشاطات أكاديمية ذات معنى تستحق الجهد

 .عنها

  مشكلة الدراسة وأسئلتها:

تتمثل مشكلة الدراسة الحالية في ضعف مستوى الطلبة بمهارات االستيعاب القرائي 

مستوى دافعتيهم في تعلم اللغة االنجليزية. فمن المالحظ أن هناك ضعفا   وانخفاض

اضحا  لدى الطلبة بشكل عام في األردن في مادة اللغة اإلنجليزية, ويتضح هذا و

 امتالكالضعف من خالل تدني نسب النجاح في هذه المادة، باإلضافة إلى عدم 
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القرائي باللغة اإلنجليزية والتي تعد اكثر المهارات  االستيعابالطلبة لمهارات 

مستوى الطلبة في مادة اللغة  العقلية ارتباطا  بالتحصيل، حيث يتطلب رفع

، لتلفعالة تساعد على حل هذه المشكلة )ا استراتيجيات استخداماالنجليزية إلى 

( لذلك لقد شعرت بأهمية تحسين Guthrie and Klauda, 2014؛ 1992

القرائي وزيادة دافعية تعلم اللغة االنجليزية من خالل عملي كمعلم للغة  االستيعاب

د الطريقة التقليدية القائمة على التلقين هي األكثر شيوعا االنجليزية, حيث تع

واستخداما  في عملية التدريس، مما يجعلها غير مواكبة للتطور المعرفي، وقد 

عملت وزارة التربية والتعليم على تطوير تدريس اللغة االنجليزية بجهود مستمرة 

ويم والذي صدر عام وفي إطار هذه الجهود تم تطبيق اإلطار العام للمناهج والتق

( في إعداد مناهج اللغة االنجليزية وتطوير طرق تدريسها. ومن ابرز ما 2006)

تضمنه اإلطار العام إعداد النتاجات العامة لتدريس اللغة االنجليزية واالهتمام 

إضافة إلى تدريب الطلبة  .بتدريب المعلمين وتطوير طرق التدريس وأساليب التقويم

 واالهتمام الكبير باستخدام تكنولوجيا التعليم. ،يعلى التقويم الذات

 K.W.L.H استراتيجيةلك، تتحدد مشكلة هذه الدراسة بالكشف عن أثر استخدام لذ

لثامن الصف افي تحسين االستيعاب القرائي ودافعية تعلم اللغة االنجليزية لدى طلبة 

 :األساسي. وتتحدد مشكلة الدراسة باألسئلة التالية

مادة  في تحسين االستيعاب القرائي في (K.W.L.H) استراتيجيةخدام ما أثر است-

 ؟اللغة اإلنجليزية لدى طالب الصف الثامن األساسي

نجليزية في زيادة دافعية تعلم اللغة اال (K.W.L.H) استراتيجيةما أثر استخدام -

 ؟لدى طالب الصف الثامن األساسي

 أهداف الدراسة 

 في االستيعاب القرائي. K.W.L.H يجيةاستراتالكشف عن أثر استخدام -

 .جليزيةفي دافعية تعلم اللغة االن K.W.L.Hالكشف عن أثر استخدام استراتيجية -
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 أهمية الدراسة: 

في  K.W.L.H استراتيجيةتنبثق أهمية الدراسة في بتوفير األسس العلميّة لتوظيف 

ائي لقراالستيعاب ا إعداد دروس اللغة اإلنجليزية، وإمكانية االستفادة منها في

تواهم بمس ودافعية التعلم لدى الطلبة، ما يوفر لهم طريقة علمية متطورة لالرتقاء

ي سهم فاألمر الذي ي ،إلى توفيرها عناصر التخطيط المنظم باإلضافةالتعليمّي، 

 سّي.لمدراتدريب معلمي اللغة االنجليزية على كيفية تنفيذها وتقويمها داخل الصف 

 :اسةمصطلحات الدر

 تتألف المعرفةوراء  ما استراتيجيات من استراتيجية :K-W-L-H استراتيجية

 ذاتيا يمارسها طلبة المجموعة التجريبية والمرتبة من الخطوات المنظمة من عدد

يث حية، بمساعدة الباحث عند دراستهم الموضوعات المحددة لهم في اللغة االنجليز

ه ذ هذشكل منظم متسق تبعا لخطوات تنفييتم ملء األعمدة األربعة من الجدول وب

 واستيعابها بشكل أفضل. ،للوصول إلى فهم هذه الموضوعات ،االستراتيجية

العلوان والتل )يعرفه  :(Reading Comprehensionاالستيعاب القرائَي )

ذه ن هبحيث تمك ،( بأنها عملية معقدة إدراكية تفاعلية بين القارئ والنص2010,

التي  درجةن فهم النص المكتوب بسهولة ويسر. ويعّرف إجرائيا بالالعملية الطلبة م

 يحصل عليها الطالب على اختبار االستيعاب القرائّي المعد لهذا الغرض.

 وماتالتفاعل الحي بين معل :ويمكن تعريف االستيعاب القرائي في هذه الدراسة

لى عفي النص الفرد السابقة الموجودة في ذهنه والمعلومات الجديدة الموجودة 

 .والتحليليَ  ،والمسحيَ  ،المستويات: الحرفيَ 

غة سة الللدرا هي عملية عقلية تنشط السلوك األكاديمي :دافعية تعلم اللغة االنجليزية

اس (. وتقKeller,1987وتحركه، وتوجهه، وتحافظ على استمراريته) ،االنجليزية

ة ليزيلم اللغة االنجبالدرجة التي يحصل عليها الطالب على مقياس دافعية التع

 الثقة، الرضا. المالئمة، االنتباه، :المكون من أربعة أبعاد هي

هم طلبة السنة الدراسية الثامنة في سلم التعلم في  :طالب الصف الثامن األساسيّ 

الطلبة في عمر ست سنوات وينتهي في سن  يبدؤوهالذي  األردنيالنظام التربوي 

 .نويعشرة في الصف الثاني ثا ةالثامن
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 :اآلتيةالحدود  إطارالدراسة ونتائجها في  إجراءاتتتوقف حدود الدراسة: 

طلبة الصف الثامن األساسي في إحدى المدارس الحكومية  :ةالحدود البشري

نطقة ليم لمالتع( التابعة لمديرية التربية و)مدرسة إسكان الهاشمية األساسية األردنية

 .( طالبا71لى )الزرقاء الثانية، حيث اشتملت العينة ع

لبنين ل األساسيةالهاشمية  إسكانالدراسة في مدرسة  هذه: طبقت ةالحدود المكاني

  األردنوالتابعة لمديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية. 

ام الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني من الع هذهطبقت  :ةالحدود الزماني

 .2019/2020الدراسي 

في  K.W.L.Hاستراتيجية  باستخدام: تتحدد هذه الدراسة ةعيالحدود الموضو

ن موحدة  تخدامباسكما أنها تتحدد  االستيعاب القرائي ودافعية تعلم اللغة االنجليزية،

تائج ميم نتع إمكانية، مما قد يحد من األساسيكتاب اللغة االنجليزية للصف الثامن 

ت . وقد اعتمداألخرىراسية هذة الدراسة على غيرها من الصفوف والمناهج الد

علم عية تكيلر في قياس داف انةبستواهذه الدراسة على اختبار االستيعاب القرائي 

  اللغة االنجليزية.

 :السابقة الدراسات

وسيلية الكشف بين الدافعية التكاملية وال إلى( دراسة هدفت 2015رواحنة ) جرتأ

صف ة الات االكاديمي لدى طلبفي تعلم اللغة االنجليزية كلغة ثانية ومفهوم الذ

طالب وطالبة من طلبة  400العاشر االساسي، حيث تكونت عينت الدراسة من 

ياس ولتحقيق اهداف الدراسة تم استخدام مق ،الصف العاشر في محافظة الزرقاء

 لدراسةت اوقد اظهر ،ومقياس مفهوم الذات االكاديمي ةالدافعية التكاملية والوسيلي

ل عام بشك ة التكاملية والوسيلية في تعلم اللغة االنجليزية جاءان مستوى الدافعي

لجنس ير امتوسطا، وأن اختالف مستوى الدافعية التكاملية والوسيلية تعزى الى متغ

ة لعينولصالح الذكور، وأظهرت النتائج ان مستوى مفهوم الذات االكاديمي لدى ا

ت مستوى مفهوم الذا ال يوجد فروق ذات داللة احصائية في وأنهجاء متوسطا 

اك ان هن نتائجكما وبينت ال .االكاديمي بين الطلبة الذكور واالناث لدى عينة الدراسة

ديمي االكا لذاتعالقة موجبة دالة احصائيا بين الدافعية التكاملية والوسيلية ومفهوم ا

 لدى عينة الدراسة.
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( K.W.L) يةاستراتيج استخدام أثر معرفة ( دراسة هدفت إلى2012)أجرى عرام 

 السابع الصف طالبات لدى العلوم في الناقد ومهارات التفكير المفاهيم اكتساب في

 طالبة (97على ) التطبيق حيث تم ،التجريبي المنهج الباحثة اتبعت وقد ،األساسي

 بمدينة خان المشتركة األساسية عيلبون مدرسة في السابع الصف طالبات من

بة ( طال49وضابطة ) ،( طالبة48تجريبية ) ،مجموعتين إلى تقسيمهم تم ،يونس

 التفكير اراتبمه وقائمة ،العلمية بالمفاهيم قائمة إعداد تم أهداف الدراسة، ولتحقيق

 معلم ودليل ،ناقدال التفكير لمهارات اختبار وكذلك ،العلمية للمفاهيم واختبارا   ،الناقد

 تم ،الدراسة أدوات صدق وثبات من التحقق وبعد للطالبات، عمل وصحائف

 عن النتائج أسفرت وقد ،والضابطة التجريبية المجموعتين على وبعديا   قبليا   تطبيقها

 درجات ( بين متوسطات(α ≤ 0.05مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق وجود

لصالح  قدالنا التفكير مهارات و العلمية المفاهيم اختباري في المجموعتين طالبات

 أوصت فقد نتائج من الدراسة عنه أسفرت ما ضوء يوف ،التجريبية المجموعة

 امةع بصفة المعرفة وراء ما الستراتيجيات بممارسة الطلبة باالهتمام الباحثة

 .بصفة خاصة K.W.L واستراتيجية

 استراتيجية استخدام أثر معرفة إلى ( بدراسة هدفت2011كما قامت الزهراني )

K.W.L الصف طالبات لدى االنجليزية مقرر اللغة في الدراسي التحصيل على 

 والفهم التذكر(المعرفية بلوم مستويات عند المكرمة مكة بمدينة المتوسط األول

 وتكونت ،التجريبي المنهج إتباع تم وقد ،لالختبار الكلية الدرجة وعند) والتطبيق

 وقامت ،وضابطة تجريبية مجموعتين إلى قسمت طالبة،) ٦٢ (من عينة الدراسة

 استراتيجية باستخدام الوحدة لتدريس إرشادي ودليل اختبارا  تحصيليا   ادبإعد الباحثة

K.W.L مستوى عند إحصائية داللة ذات وجود فروق إلى الدراسة وتوصلت 

(0.05 ≥ αبين ) و المجموعة التجريبية طالبات اختبار درجات متوسطات 

 كل عند ديالبع االختبار في الضابطة المجموعة طالبات اختبار درجات متوسطات

 الكلية الدرجة وعند ،) والتطبيق والفهم التذكر (المعرفية بلوم من مستويات

 لالختبار.

 Siribunnam and (2009تايراخام  و وفي دراسة اجراها كل من سيربونام

Tayraukham ,:)التدريس أثر معرفة هدفت إلى ( 7باستخدام E 's) و K.W.L 

 تعلم نحو واالتجاهات العلمي والتحصيل ليالتحلي تنمية التفكير في والتقليدية

 التجريبي المنهج الباحثان واستخدام ،بتايالند الخامس الصف طالب لدى الكيمياء
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 مع ضابطة ومجموعة ،تجريبيتين مجموعتين ،مجموعات ثالث تصميم على القائم

 ةبطريقة عشوائي اختيارها طالبا ، تم (154)من العينة وتكونت بعدي، - قبلي اختبار

 التفكير اختبار في األدوات وتحددت ،الدراسة مجموعات على وتوزيعهم ،عنقودية

 الباحثان واستخدم ،الكيمياء تعلم نحو االتجاه ومقياس ،تحصيلي واختبار ،التحليلي

 ت "واختبار ،المعياري واالنحراف ،الحسابي مثل المتوسط اإلحصائية المعالجات

 أهم ومن ،بيرسون ارتباط ومعامل ،ألحاديا التباين وتحليل ،"ف " واختبار ،"

 التفكير في تنمية K.W.Lو  (E's'7)فعالية  إليها الدراسة توصلت التي النتائج

 في المعلمين دعم بضرورة الباحثان أوصي وعليه ،العلمي والتحصيل التحليلي

 .في التدريس K.W.L( وطريقة E's 7تطبيق نموذج )

 يجيةاسترات استخدام أثر معرفة إلى سة هدفت( فقد قام بدراTok,2008توك ) أما

K.W.L هاتهمواتجا للتالميذ الدراسي في التحصيل المالحظات تدوين واستراتيجية 

 المنهج الباحث الدراسة استخدم أهداف ولتحقيق ،والتكنولوجيا العلوم مقررات نحو

س الخام الصف تالميذ من ( تلميذَا121) من الدراسة عينة وتكونت ،التجريبي

 الدراسة نةعي تقسيم وتم ،بتركيا هاتاي بمقاطعة العامة المدارس إحدى في االبتدائي

 يةاستراتيج باستخدام األولي درست ،تجريبيتين مجموعتين ثالث مجموعات، إلى

K.W.L، والمجموعة ،المالحظات تدوين استراتيجية ودرست الثانية باستخدام 

 إعداد تم وقد التقليدية، ست بالطريقةدر والتي الضابطة المجموعة كانت الثالثة

العلوم  مقرري نحو االتجاه ومقياس ،تحصيلي اختبار من الدراسة أدوات

 حظاتالمال تدوين و K.W.L استراتيجيتي بفعالية النتائج وأسفرت والتكنولوجيا،

 .والتكنولوجيا العلوم مقررات نحو واالتجاه التحصيل الدراسي تنمية في

 ثالث استخدام أثر معرفة إلى ( هدفتStahel,2008ستاهل )وفي دراسة أجراها 

 على (والصور المتحركة .L K.Wوهم )التفكير الموجة, تدريسية استراتيجيات

 تم الدراسة ولتحقيق أهداف االبتدائي, الثاني الصف تالميذ لدى العلوم وفهم قراءة

الصف  تالميذ من تلميذا  ) ٣٢ (من الدراسة عينة وتكونت التجريبي، المنهج استخدام

 أربع إلى العينة تقسيم تم حيث نيويورك بوالية المدارس بإحدى االبتدائي الثاني

 ،الموجه التفكير استراتيجية باستخدام درست أولى مجموعة تجريبية مجموعات

 درست ثالثة تجريبية ومجموعةK.W.Lباستخدام  درست ثانية تجريبية ومجموعة

 درست ضابطة كانت مجموعة الرابعة لمجموعةوا ،المتحركة الصور باستخدام

قراءة  لقياس تحصيلي اختبار بإعداد الدراسة أدوات وتمثلت ،التقليدية بالطريقة
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 على K.W.L استراتيجية تفوق عن الدراسة نتائج أسفرت وقد ،العلوم وفهم

 الموجه التفكير استراتيجيتي تفوق وكذلك العلوم، قراءة وفهم في التقليدية الطريقة

 العلوم. وفهم في قراءة التقليدية الطريقة على المتحركة والصور

 تعقيب على الدراسات السابقة:

 أثر تقصي إلى يهدف كان وأغراضها فبعضها السابقة الدراسات أهداف تنوعت

 تقصي الدراسات إلى بعض الدراسي، بينما هدفت التحصيل على K.W.lاستخدام 

 تالدراسا بعض هدفت كما ،القرائي الفهم تحسين في المعرفة وراء ما فعالية

 تلفالتفكير. وتخ مهارات بعض تنمية في االستراتيجيةاستخدم  أثر على للتعرف

 راتيجيةاستأثر  معرفة إلى تهدف إنها حيث السابقة الدراسات مع الحالية الدراسة

K.W.L.H ن لثامف افي االستيعاب القرائي ودافعية تعلم اللغة االنجليزية لدى الص

 األساسي.

 في يالمنهج شبة التجريب الدارسات معظم استخدمت اما بالنسبة لمنهج الدراسة

 ،ضابطة ومجموعة تجريبية الدراسة إلى مجموعة عينة تقسيم تم حيث ،الدراسة

 تجريبيتين مجموعات مجموعتين ثالث إلى العينة تقسيم تم الدارسات وبعض

ث ثال ،لعينة إلى أربعة مجموعاتوبعض الدراسات تم تقسيم ا ،ضابطة ومجموعة

 سابقةالدراسات ال مع الحالية الدراسة مجموعات تجريبية ومجموعة ضابطة. وتتفق

 داهماإح مجموعتين إلى تقسيم العينة يتم حيث التجريبي المنهج شبة استخدام في

م ضابطة تدرس باستخدا واألخرى K.W.L.Hاستراتيجيةتجريبية تدرس باستخدام 

 ليدية.الطريقة التق

 عتنو حسب على السابقة الدارسات أدوات تنوعت الدارسة ألدوات ما بالنسبةأ

را اختبار تحصيلي وقد اعد الباحث اختبا إعداد في معظمها واتفقت أهدافها،

 .لالستيعاب القرائي ومقياس لدافعية تعلم اللغة االنجليزية

 هدافها،أ تنوع بطبيعة الدراسات السابقة عينات تنوعت الدارسة لعينة ما بالنسبةأ

 من بعض الدراسات عينة اختارت حيث اشتملت على معظم المراحل التعليمية حيث

 ةالمرحل تالميذ من عينة اختارت الدراسات بعض.االبتدائية المرحلة تالميذ

 المرحلة طلبة من عينة اختار الدارسات من اآلخر البعض .اإلعدادية أو )األساسية(

ب الصف عينة قصدية من طال اختيار تم الدراسة فقد لهذه ةبالنسب أما الثانوية،

 الثامن من المرحلة االساسية.

وتم االستفادة من الدراسات السابقة عن طريق بناء اإلطار النظري، واختيار  

، K.W.L.H استراتيجيةوبناء دليل للمعلم لتوظيف  األساليب اإلحصائية المناسبة،
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 الدراسة، وتفسير تفيد التي المراجع إلى والتعرفوبناء قائمة للمفاهيم العلمية، 

 .الدراسات السابقة مع الدراسة إليها توصلت التي النتائج

 منهجية الدراسة:

 لمتغيرا الباحث أخضع استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج شبة التجريبي، حيث

تقليدية لوالطريقة ا K.W.L.H استراتيجية " استخدام وهو الدراسة هذه في المستقل

ر المتغيي" وللتجربة لقياس أثرة على المتغير التابع األول وهو " االستيعاب القرائ

 ئمةالتابع الثاني وهو "دافعية تعلم " حيث أن المنهج التجريبي هو أكثر مال

 لموضوع هذه الدراسة.

 عينة الدراسة:

ليم والتع ربيةالتتم اختيار مدرسة إسكان الهاشمية األساسية للبنين، التابعة لمديرية 

ف الثامن طالبا من طلبة الص 71تكونت عينة الدراسة من  ،لمنطقة الزرقاء الثانية

 االساسّي حيث تم تعيينهم عشوائيا إلى مجموعتين إحداهما تمثل المجموعة

طالبا،  36( وبلغ عددها K.W.L.H) استراتيجيةالتجريبية تدرس باستخدام 

طالبا،  35درس بالطريقة التقليدية وبلغ عددها واألخرى تمثل المجموعة الضابطة ت

 ( يوضح ذلك.1والجدول )

  (: توزيع افراد عينة الدراسة حسب المجموعة1جدول )

 

 

 

 :تيةاآللتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام األدوات : أدوات الدراسة

ا هي احد استراتيجيات م (:K.W.L.H استراتيجيةالتدريبي )أوال: البرنامج 

ل جدو وراء المعرفة التي تتألف من عدد من الخطوات المنظمة والمرتبة على شكل

خطوة وال ؟التي يبدأ فيها السؤال ماذا تعرف عن الموضوع Kذاتي والمتمثلة في 

التي يبدأ  Lالثالثة والخطوة  ؟التي يبدأ فيها السؤال ماذا تريد أن تعرف Wالثانية 

يف نستطيع كوالتي يبدأ فيها السؤال  Hفيها السؤال ماذا تعلمنا؟ والخطوة الرابعة 

ينما ب K.W.L.H) (استراتيجية وفق التجريبية المجموعة دّرستالتعلم أكثر؟ وقد 

 .تم تدريس المجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية

 حجم العينة المجموعة

 35 الضابطة

 36 التجريبية

 71 المجموع 
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اللغة بد اختبار للطلبة يحتوي نصا تم إعدا :اختبار االستيعاب القرائي ثانيا:

 " The Olympic Games"االنجليزية من منهاج الصف الثامن األساسي بعنوان 

يقة وقد تضّمن هذا االختبار نصا يحتوي مجموعة من الفقرات تم اختيارها بطر

لتي التشكل النص الرئيس للفقرات  ،تناسب وأغراض الدراسة لالستيعاب القرائي

ات ( فقرة من نوع اختيار متعدد مراعيا فيها مستوي20ياغة )تليه، حيث تم ص

عاب ستيوالتحليلي، حيث تم توزيع فقرات اختبار اال ،الحرفي :االستيعاب القرائي

القرائي الى المستوى الحرفي والذي يمثل الفقرات األتية 

ألتية والمستوى التحليلي والذي يمثل الفقرات ا،(14,13,11,10,9,8,7,6,5,3,1)

(20,19,18,17,16,15,12,4,2.) 

 دالالت صدق مقياس االستيعاب القرائي:

ضة من خالل عر ،تم التحقق من الصدق الظاهري للمقياس: أوال: الصدق الظاهري

غة على ستة محكمين في مجال المناهج والقياس والتقويم، وأساليب تدريس الل

لب طيث ن األساسي، حواثنين من معلمي اللغة االنجليزية للصف الثام ،االنجليزية

لذي عد اومدى انتماء كل فقرة إلى الب ،منهم تحكيم المقياس من حيث وضوح المعنى

ات تقيسه، وإضافة أية مالحظات أو اقتراحات يرونها مناسبة. وفي ضوء مالحظ

 تم إجراء تعديالت بسيطة، وقد أجمع المحكمون على ان وأرائيهمالمحكمين 

 .نهائيةه الالفقرات تنتمي الى األبعاد التي تقيسها. وقد تمت طباعة المقياس بصورت

 ن خاللرات مباإلضافة إلى التحقق من الداللة التمييزية للفق: ثانيا: الصدق البناء

كان ساسي في مدرسة إسمن طلبة الصف الثامن األ ،تطبيقه على عينة استطالعية

يث تم ح ،( طالب25من خارج عينة الدراسة تكونت من ) ،الهاشمية األساسية للبنين

 ( ومع0.73-0.41استخراج معامالت ارتباط الفقرات مع األداة ككل ما بين )

 ( 0.76-0.41المحور الذي تنتمي إلية )
 يهنتمي اليوالدرجة الكلية والمحور الذي  (: معامل االرتباط بين فقرات اختبار االستيعاب القرائي2جدول)

رقم 

 الفقرة

معامل االرتباط مع 

 المحور

معامل االرتباط مع 

 االداة

رقم 

 الفقرة

معامل االرتباط مع 

 المحور

معامل االرتباط مع 

 االداة

1 
.61** .69** 

11 
.55** .49* 

2 .53** .45* 12 .41* .47* 

3 
.55** .48* 

13 
.45* .50* 

4 .62** .52** 14 .55** .48* 
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 (0.05* دالة إحصائيا عند مستوى داللة )

 (0.01داللة )* دالة إحصائيا عند مستوى *

 دالةوتجدر اإلشارة إلى أن جميع معامالت االرتباط كانت ذات درجات مقبولة و

ت أما في ما يتعلق بمعامال .لك لم يتم حذف أي من هذه الفقراتوذ .إحصائيا

 الجدول فيت فتتضح هذه المعامال ،االرتباط الداخلية بين المستويان والدرجة الكلية

(3.) 
 تباط بين أبعاد االستيعاب القرائي ببعضها والدرجة الكلية(:معامالت االر3جدول)

االستيعاب القرائي  التحليلي الحرفي  المستوى

 ككل

   1 الحرفي

  1 **745. التحليلي

االستيعاب القرائي 

 ككل
.947** .919** 1 

 (0,05** دالة إحصائيا عند مستوى الداللة) 

 القرائي االستيعابدالالت ثبات مقياس 

ينة عارج لباحث بالتحقق من ثبات المقياس بتطبيقه على عينة استطالعية من خقام ا

ة ( طالبا, من طالب الصف الثامن األساسي حسب معادل25الدراسة تكونت من )

( وتراوحت قيم معامل االتساق الداخلي بين KR-20) 20كودر ريتشاردسون 

 .(4لجدول رقم )كما يتضح في ا (0.86( وبمعامل ثبات كلي بلغ )0.73-0.77)

 Kr-20 ثبات االعادة 

 0.77 0.80 الحرفي

 0.73 0.62 التحليلي

 0.86 0.82 االستيعاب القرائي ككل

استخدم في هذه الدراسة مقياس الدافعية للتعلم الذي  :مقياس دافعية التعلم :ثالثا

حيث قام الباحث بترجمة المقياس من اللغة ،((Keller, 1987طوره كيلر 

ومن ثم عرض على مختصين باللغة االنجليزية للتأكد  ية إلى اللغة العربية،االنجليز

وقد أجريت تعديالت  .من سالمته وترجمته وتعديله بما يتناسب ومتغيرات الدراسة

تم  وقد .اإلجراءاتبسيطة على النص العربي لبعض الفقرات في ضوء كل هذه 

5 
.55** .53** 

15 
.76** .73** 

6 
.60** .45* 

16 
.58** .41* 

7 
.55** .59** 

17 
.48* .44* 

8 .50* .46* 18 .52** .49* 

9 .67** .73** 19 .58** .56** 

10 .55** .42* 20 .62** .64** 
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سب مع هذه الدراسة، وبعد تكييف اعتماد هذا المقياس بعد توفيقه وموائمته بما يتنا

المقياس على البيئة األردنية والمرحلة العمرية تم تطبيق المقياس على عينة 

  الدراسة.

وقددد تكددَون المقيدداس األصددلي مددن خمسددة وثالثددين فقددرة موزعددة علددى أربعددة أبعدداد 

لطمدوح  الشيء المتعلم مناسبة تعلمةالمراد  للشيء االنتباه(: جذب ARCSللدافعية )

لددذي الشدديء اثقددة المددتعلم بالنجدداح فددي المددادة التددي يددتعلم و قناعتدده ب،لمتعلم)المالئمة(ا

 يتعلم )الرضا(. 

  :دالالت صدق مقياس دافعية التعلم

 جديدةللتأكد من داللة صدق المقياس تم عرضه بصورته ال أوال: الصدق الظاهري:

 التدريس في على عشرة من المختصين في علم النفس التربوي والقياس ومناهج

 وطلب منهم تحكيم المقياس من حيث وضوح المعنى, ومدى ،الجامعة الهاشمية

ونها ت يروأضافه أية مالحظات أو اقتراحا ،انتماء كل فقرة إلى البعد الذي تقيسه

قد تم إجراء تعديالت بسيطة و وأرائيهممناسبة. وفي ضوء مالحظات المحكمين 

  .ي إلى األبعاد التي تقيسهاأجمع المحكمون على أن الفقرات تنتم

 ثانيا: صدق البناء:

الستخراج دالالت صدق البناء للمقياس، استخرجت معامالت ارتباط فقرات 

 نت منتكواستطالعية من خارج عينة الدراسة المقياس مع الدرجة الكلية في عينة 

ن كل فقرة م ارتباط، حيث تم تحليل فقرات المقياس وحساب معامل طالبا (25)

 رة فيهنا يمثل داللة للصدق بالنسبة لكل فق االرتباطفقرات، حيث أن معامل ال

قرة صورة معامل ارتباط بين كل فقرة وبين الدرجة الكلية من جهة، وبين كل ف

ة من جه والدرجة الكلية مجال، وبين كل بالمجال التي تنتمي إليهوبين ارتباطها 

-0.33)بين  مااألداة ككل  معأخرى، وقد تراوحت معامالت ارتباط الفقرات 

 .( يبين ذلك5والجدول ) (0.91-0.44ومع المجال ) ،(0.92
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 الذي ينتمي إليهوالبعد( معامالت االرتباط بين فقرات مقياس الدافعية والدرجة الكلية 5جدول رقم)

رقم 

 الفقرة

 معامل

 االرتباط

 مع البعد

معامل 

 االرتباط

 مع االداة

رقم 

 الفقرة

 معامل 

 طاالرتبا

 مع البعد

 معامل 

 االرتباط

 مع األداة

 رقم الفقرة

معامل 

 االرتباط

 مع البعد

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

 ، ولذلك لم يتم حذف أي من هذه الفقرات.إحصائيا

للتأكد من ثبات مقياس الدراسة، فقد تم التحقق  :دالالت ثبات مقياس دافعية التعلم

( بتطبيق المقياس، وإعادة تطبيقه test-retestبطريقة االختبار وإعادة االختبار )

( طالبا، ومن 25ن )بعد أسبوعين على مجموعة من خارج عينة الدراسة مكّونة م

ثم تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين تقديراتهم في المرتين. وتم أيضا  حساب 

معامل الثبات بطريقة االتساق الداخلي حسب معادلة كرونباخ ألفا، والجدول رقم 

( يبين معامل االتساق الداخلي وفق معادلة كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة للمجاالت 6)

 تبرت هذه القيم مالئمة لغايات هذه الدراسة.واألداة ككل واع

 عضها والدرجة الكليةالمجاالت بب( معامالت االرتباط بين 6جدول رقم )

 الدافعية ككل الرضا الثقة الثقة المالئمة جذب االنتباه 

      1 جذب االنتباه

     1 **780. المالئمة

   1 1 **889. **922. الثقة

  1 **921. **921. **906. **858. القناعة والرضا

 1 **950. **981. **981. **917. **956. الدافعية ككل

 (.0.01** دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )



 عباس أبو محمود شادي د.     اللغة تعلم ودافعية القرائي االستيعاب في K.W.L.H استراتيجية استخدام أثر

 

392 

 رلينب-مانيالأ يالعرب مقراطييالد المركز            سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

 فريغتبعد االنتهاء من جمع أدوات الدراسة وتطبيقها تم المعالجات اإلحصائية:

ية حصائحيث تم استخدام نظام الرزمة اإل نتائجها وإدخال بياناتها إلى الحاسوب،

 ( لتحليل البيانات كما يأتي:SPSSللعلوم االجتماعية )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات.-

 للعينات المستقلة )التجريبية والضابطة(. T-test استخدام اختبار-

سي ثم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للدرجات على مقيا-

حب باإلضافة إلى تحليل التباين المصا،ي، ودافعية التعلماالستيعاب القرائ

 (.MANCOVAالمتعدد)

 نتائج الدراسة ومناقشتها 

ي ف (K.W.L.H) استراتيجيةثر استخدام أما  :ولاأل النتائج المتعلقة بالسؤال

 ؟امنتحسين االستيعاب القرائي في مادة اللغة االنجليزية لدى طالب الصف الث

 تم ةمعياريتم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات ال ؤالهذا السلإلجابة عن 

ن تباياستخدام تحليل التباين األحادي المصاحب المتعدد للمستويات، وتحليل ال

 ( يوضحان ذلك.9،8،7(األحادي المصاحب للدرجة الكلية والجداول

 الثامن بة الصفألداء طل ابية المعدلةوالمتوسطات الحس (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية7الجدول)

 دريسالبعدي في مادة اللغة االنجليزية تبعا لمتغير استراتيجية الت االستيعاب القرائي اختبارعلى 

 االستراتيجية 

 البعدي
المتوسط 

 المعدل
المتوسط  العدد الخطأ المعياري

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 K.W.L.H 8.22 1.436 8.233 .259 36 الحرفي

 35 262. 6.932 1.765 6.94 االعتيادية

 71 184. 7.582 1.720 7.59 المجموع

 التحليلي
 

 

K.W.L.H 6.917 1.1802 6.930 .257 36 

 35 261. 5.672 1.8751 5.686 االعتيادية

 المجموع

6.310 1.6698 6.301 .183 71 

 K.W.L.H 15.14 1.959 15.163 .409 36 االستيعاب القرائي

 35 415. 12.604 2.911 12.63 االعتيادية

 71 291. 13.883 2.763 13.90 المجموع
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 ائيتيعاب القرمستويات االسعلى استراتيجية التدريس  ألثراالحادي المصاحب المتعدد  تحليل التباين:(8جدول )

مجموع  المستوى مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

لداللة ا قيمة ف
اإلحصائ

 ية

 حجم االثر
)2η( 

 022. 228. 1.477 3.551 1 3.551 الحرفي بعدي )المصاحب(

 056. 051. 3.954 9.378 1 9.378 التحليلي بعدي

 094. 011. 6.925 16.646 1 16.646 الحرفي بعدي )المصاحب(

 005. 574. 320. 758. 1 758. التحليلي بعدي

 157. 001. 12.460 29.952 1 29.952 الحرفي بعدي االستراتيجية

 285.هوتلنج =

 000.ح=

 150. 001. 11.798 27.982 1 27.982 التحليلي بعدي

    2.404 67 161.056 الحرفي بعدي الخطأ

    2.372 67 158.906 التحليلي بعدي 

     70 207.155 الحرفي بعدي الكلي

     70 195.183 التحليلي بعدي 

اب بار االستيعالدرجة الكلية الختعلى استراتيجية التدريس  ألثراالحادي المصاحب  ل التباينتحلي(:9الجدول )

 القرائي

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة اإلحصائي 

 )ف(

الداللة 

االحصائية 

 )ح(

 حجم االثر

)2η( 

االختبار القبلي 

 )المصاحب(

13.753 1 13.753 2.288 .135 .033 

 221. 000. 19.281 115.890 1 115.890 االستراتيجية

    6.011 68 408.724 الخطأ

     70 534.310 الكلي المعدل

وى مست أظهرت النتائج المتعلقة بهذا السؤال وجود فروق ذات داللة إحصائية عند

0.05)=αار ( بين متوسطي درجات المجموعتين )التجريبية والضابطة( على اختب

ام االستيعاب القرائي البعدي لصالح المجموعة التجريبية التي درست باستخد

 استراتيجيةمما يعني وجود أثر ايجابي الستخدام  ،K.W.L.H استراتيجية

K.W.L.H  دى لفي تحسين مستوى االستيعاب القرائي في مادة اللغة االنجليزية

ى ي في تحسن مستويعزى هذا األثر االيجاب األساسي. وقدطلبة الصف الثامن 

دة اب عاالستيعاب القرائي بناء على تحصيل درجات الطلبة على االختبار الى أسب

 :منها
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وتحديد  ،في القدرة على تنظيم المعلومات K.W.L.H استراتيجيةحقق دور ت-

باإلضافة  وربط المعلومات الجديدة بالسابقة، ،األفكار المهمة والرئيسية للموضوع

 علم في الموقف التعليمي كمحور للعملية التعليمية.الى تفعيل دور المت

ملية أو ما يسمى بالجدول الذاتي ع K.W.L.H استراتيجيةإن التعلم باستخدام -

ة طريقمعرفية نشطة، تركز على ايجابية المتعلم ونشاطه، فالمعلومات ال تقدم ب

 نوعتى باإلضافة إل ،وإنما يوجه الطالب للحصول عليها في إطار وظيفي ،مباشرة

 .فةاألنشطة واستمراريتها حيث يخطط المتعلم وينفذ ويجمع األدلة حول المعر

لعلمي افكير يتيح للمتعلم ممارسة معظم مهارات الت لالستراتيجيةفالدرس المعد وفقا 

لطلبة اساب التنبؤ، القياس، االستدالل، والتجريب. مما يساعد في إك ،مثل المالحظة

 .لمهارات التفكير العلمي

ية لعلماإن تدريب الطلبة على توجيه عدد من األسئلة يساعد في استيعاب المادة -

نمو مية ووالتوصل إلى تنبؤات جديدة وتحديد أكثر المعلومات أه وتركيز االنتباه،

 التفكير العلمي. 

 في زيادة دافعية (K.W.L.H) استراتيجيةثر استخدام أما  :الثانيالسؤال 

 ؟جليزية لدى طالب الصف الثامنالطالب لتعلم اللغة االن

 ةمعياريتم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات ال هذا السؤاللإلجابة عن 

حليل ، وتلألبعادوالمتوسطات تم استخدام تحليل التباين األحادي المصاحب المتعدد 

 لك.( يوضحان ذ12،11،10التباين األحادي المصاحب للدرجة الكلية والجداول )
 الثامن ة الصفألداء طلب والمتوسطات الحسابية المعدلة :المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية(10جدول )

 مقياس دافعية تعلم اللغة االنجليزية تبعا لمتغير استراتيجية التدريسعلى 

 االستراتيجية 

 البعدي القبلي

المتوس

ط 

 المعدل

الخطأ 

المعيار

 ي

المتوسط  العدد

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحرا

ف 

المعيار

 ي

 K.W.L.H 3.29 .812 3.92 .502 3.903 .074 36 االنتباه

 35 075. 3.654 381. 3.64 860. 3.26 االعتيادية

 71 053. 3.779 464. 3.78 830. 3.28 المجموع

 K.W.L.H 3.26 1.045 3.90 .714 3.893 .097 36 المالئمة

 35 098. 3.546 438. 3.53 1.015 3.20 االعتيادية

 71 069. 3.719 619. 3.72 1.023 3.23 المجموع
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 K.W.L.H 3.25 .823 3.97 .407 3.974 .067 36 الثقة

 35 068. 3.646 396. 3.65 903. 3.26 االعتيادية

 71 047. 3.810 431. 3.81 857. 3.26 المجموع

القناعة 
 والرضا

K.W.L.H 3.32 .980 4.06 .702 4.039 .100 36 

 35 101. 3.674 484. 3.66 979. 3.25 االعتيادية

 71 071. 3.857 633. 3.86 973. 3.28 المجموع

 K.W.L.H 3.28 .874 3.95 .523 3.947 .075 36 الدافعية

 35 076. 3.618 361. 3.62 903. 3.24 االعتيادية

 71 053. 3.782 477. 3.78 882. 3.26 المجموع

غة ة تعلم اللابعاد دافعيعلى استراتيجية التدريس  ألثراالحادي المصاحب المتعدد  تحليل التباين(: 11جدول )

 االنجليزية

مجموع  المستوى مصدر التباين

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

الداللة  قيمة ف

 اإلحصائية

 حجم االثر

)2η( 

 القبلياالنتباه 

 )المصاحب(

 003. 678. 174. 034. 1 034. ياالنتباه بعد

 003. 653. 203. 068. 1 068. المالئمة بعدي

 028. 172. 1.905 301. 1 301. الثقة بعدي

القناعة والرضا 

 بعدي

.024 1 .024 .069 .794 .001 

 القبليالمالئمة 

 )المصاحب(

 051. 066. 3.488 686. 1 686. االنتباه بعدي

 084. 018. 5.945 1.994 1 1.994 المالئمة بعدي

 042. 098. 2.815 446. 1 446. الثقة بعدي

القناعة والرضا  

 بعدي

1.853 1 1.853 5.232 .025 .074 

 القبليالثقة 

 )المصاحب(

 042. 097. 2.831 557. 1 557. االنتباه بعدي

 009. 435. 616. 207. 1 207. المالئمة بعدي

 008. 486. 492. 078. 1 078. الثقة بعدي

القناعة والرضا  

 بعدي

.650 1 .650 1.835 .180 .027 

 القناعة والرضا

 القبلي

 )المصاحب(

-2.055E االنتباه بعدي

05 

1 2.055E-

05 

.000 .992 .000 

 002. 729. 121. 041. 1 041. المالئمة بعدي

 006. 550. 362. 057. 1 057. الثقة بعدي

القناعة والرضا 

 بعدي

.000 1 .000 .001 .980 .000 

 078. 022. 5.479 1.077 1 1.077 االنتباه بعدي االستراتيجية

 088. 015. 6.239 2.093 1 2.093 المالئمة بعدي 185.هوتلنج =

 154. 001. 11.841 1.874 1 1.874 الثقة بعدي 030.ح=

القناعة والرضا 
 بعدي

2.310 1 2.310 6.525 .013 .091 

    197. 65 12.778 االنتباه بعدي الخطأ

    335. 65 21.806 المالئمة بعدي

    158. 65 10.287 الثقة بعدي

القناعة والرضا 

 بعدي

23.015 65 .354    

     70 15.099 االنتباه بعدي الكلي
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     70 26.823 المالئمة بعدي

     70 13.002 الثقة بعدي

القناعة والرضا 

 بعدي

28.032 70     

 علم اللغةتاس دافعية مقيالدرجة الكلية لعلى استراتيجية التدريس  ألثراالحادي المصاحب  تحليل التباين(:12ول )الجد

 .االنجليزية

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

اإلحصائي 

 )ف(

الداللة 

االحصائية 

 )ح(

 حجم االثر

)2η( 

االختبار القبلي 

 )المصاحب(

.203 1 .203 .998 .321 .014 

 122. 003. 9.423 1.914 1 1.914 االستراتيجية

    203. 68 13.813 الخطأ

     70 15.955 الكلي المعدل

وى مست أظهرت النتائج المتعلقة بهذا السؤال وجود فروق ذات داللة إحصائية عند

≥0.5) αبار لى االختع (( بين متوسطي درجات المجموعتين )التجريبية والضابطة

م تخداالبعدي لمقياس دافعية التعلم لصالح المجموعة التجريبية التي درست باس

 استراتيجيةمما يعني وجود اثر ايجابي الستخدام  ،K.W.L.H استراتيجية

K.W.L.H ساسي األ في زيادة دافعية تعلم اللغة االنجليزية لدى طلبة الصف الثامن

 .ست بالطريقة التقليديةمقارنة بالمجموعة الضابطة التي در

حصيل ات توقد يعزى هذا التحسن االيجابي في زيادة الدافعية للتعلم بناء على درج

 الطلبة على المقياس إلى أسباب عدة منها:

 ، األمر الذياسلوبا  جديدا  وممتعا لتعلم الطلبة K.W.L.H استراتيجيةيعد استخدام -

ى والتعرف عل ،االستراتيجيةذه أثار اهتمامهم ودافعيتهم للتعلم من خالل ه

يعاب الستإجراءاتها وكيفية بنائها، مما ساهم في تحقيق المطلب األساسي لعملية ا

ينها بقات القرائي المتمثل بتحليل عناصر المادة المقروءة وتنظيمها وإدراك العال

 وتركيبها في كَل متكامل ومترابط.

لدرس طلبة وإثارة انتباههم لفي إثارة انتباه ال K.W.L.H استراتيجيةتساعد -

( ساعد K.W.L.Hالجدول الذاتي ) استراتيجيةإن استخدام - .وزيادة الثقة بأنفسهم

ات في زيادة دافعية الطلبة وحماسهم، وتركيز انتباههم نحو معالجة الموضوع

 المقروءة بوصفها من االستراتيجيات الجديدة في التدريس.
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 أهم نتائج الدراسة 

م راسة عن غيرها من الدراسات بكشفها الدقيق عن أثر استخدااتسمت هذه الد

 زية، مافي االستيعاب القرائي ودافعية تعلم اللغة االنجلي K.W.L.H استراتيجية

رات يجعلها منفردة عن غيرها من الدراسات من حيث العينة المستهدفة والمتغي

جود وسة هذه الدرا وأهم ما لخصت به ،والمادة الدراسية واألدوات المستخدمة فيها

قرائي في تحسين مستوى االستيعاب ال K.W.L.H استراتيجيةأثر ايجابي الستخدام 

قارنة سي مودافعية التعلم في مادة اللغة االنجليزية لدى طلبة الصف الثامن األسا

ملية الع بالطريقة التقليدية في التدريس القائمة على التلقين وجعل المعلم محور

لطالب في أنها تجعل من ا االستراتيجيةيرى الباحث أهمية هذه حيث  ،التعليمية

 ه منإذ تحول ،محورا للتعلم بما يؤديه من دور رئيس في مراحل التدريس جميعها

يط التخط قادر على مواصلة ،يقود زمام تعلمه بتنظيم ذاتي ،متلق، إلى منتج ومبدع

 ت.علومامما اكتسبه من  شاعر بالمسؤولية تجاه ،مراقب عمليات تفكيره ،لما تعلمه

 خاتمة 

ة عمليبوازداد االهتمام  ،شهدت منظومة التربية في العصر الحالي تغيرات عديدة

يدة ت جدالتعلم والعمق في فهمها وتفسيرها والتأمل فيها؛ لذلك ظهرت استراتيجيا

تسعى إلى اكتساب المتعلم القدرة على التفكير في التفكير، والتي تدعى 

وق فوما  ،، وما وراء اإلدراك((Metacognitionما وراء المعرفةباستراتيجيات 

 (.2009ة،والوعي بالتفكير)العتوم، الجراح وبشار ،والتفكير في التفكير ،المعرفة

لتربوية ااألساليب  استخدامعلى  بالتعليم القائماالهتمام  من الضروري أصبح لذلك

ع التقدم م وتتماشى، الطلبة جاتباحتيا جديدة تفي عن استراتيجيات والبحث، الحديثة

 ىإل للمعلومات الطالب استظهار مجرد الذي يتعدىاإلنساني والتطور  العلمي

قرائّي االستيعاب ال من أهمية. وانطالقا في مواقف جديدة  وتوظيفها استخدامها

 تيجيةاستخدام استرا معرفة أثر الدراسة بهدف هذهتم إجراء  ،وزيادة الدافعية

(K.W.L.H )لبة طاالستيعاب القرائّي ودافعية تعلم اللغة االنجليزية لدى  في

 الصف الثامن األساسي.

 خلفية وتكوين العلمية والدراسات لألدبيات الرجوع العلمي البحث لذلك يقتضي

 الدراسة وتكون الدراسة مشكلة أبعاد نستطيع تحديد حتى للدراسة وعلمية نظرية
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حيث يرى الباحث أهمية هذه  ،ؤلفاتوم وكتب مباحث من سبقها بما مرتبطة

في أنها تجعل من الطالب محورا للتعلم بما يؤديه من دور رئيس في  االستراتيجية

يقود زمام تعلمه  ،إذ تحوله من متلق، إلى منتج ومبدع ،مراحل التدريس جميعها

شاعر  ،مراقب عمليات تفكيره ،قادر على مواصلة التخطيط لما تعلمه ،بتنظيم ذاتي

 سؤولية تجاه ما اكتسبه من معلومات.بالم

 المراجعقائمة 

المتعددة  (. أثر التدريس باستخدام استراتيجيات الذكاءات2008البركاني، نفين).1

في التحصيل والترابط الرياضي لدى طالبات الصف  k.w.lوالقبعات الست و

كة م، جامعة أم القرى ،الثالث المتوسطة بمدينة مكة المكرمة , رسالة دكتورة

 .المكرمة

لنشر ل الشروق، دار 1ط ،والعلميةالدراسية  المهارات(. 2004ليلى) ،البيطار.2

 لله.، رام اوالتوزيع

ي ف(. اثر الصورة القرائية ومستوى المقروئية والجنس 1992شادية )،التل.3

وم سلسلة العل ،االستيعاب القرائي لدى طالب الصف الثامن "،أبحاث اليرموك

 اإلنسانية.

التحصيل  على K.W.L استراتيجية استخدام (. أثر2011غيداء) زهراني،ال.4

 مكة ينةبمد المتوسط األول الصف طالبات لدى االنجليزية اللغة مقرر في الدراسي

 عودية.بية السالمملكة العر كلية التربية، جامعة ام القرى: رسالة ماجستير،المكرمة،

 لسلةس ،لسليمةالدراسية ا اراتهومهاالستذكار  عادات(. 2005ء)سنان، سليما.5

 .ةلقاهرا ،(، عالم الكتب4للجميع)سيكولوجية ثقافة 

الب يدركها الط كماللمعلم  الدافعيالسلوك  أنماط(. بعض 1998)محمود ،شبيب.6

لة مج، بقنا لتربيةاكلية جنوب الوادي، جامعة بالدافعية الداخلية لديهم، وعالقتها 

 .188.-163(،ص 10العدد) ،العلوم التربوية

ار الد ،1(. تعلم اللغة العربية بين النظرية والتطبيق،ط1992حسن) ،شحاتة.7

 القاهرة. ،المصرية اللبنانية لنشر والتوزيع
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اطر  –ة التعلم والتعليم في سياق ثقافة الجود استراتيجيات(.2009وليم) ،عبيد.8

 عمان. ، دار صفاء للنشر والتوزيع،1مفاهيمية ونماذج تطبيقية" ط

ت مهارا تنمية (.2009)موفق ،الناصر وبشارة ح، عبدارجال، عدنان العتوم،.9

 دار المسيرة، عمان. نماذج نظرية وتطبيقات عملية،-التفكير

( في K.W.L) استراتيجية استخدام أثر .(2012سليمان) ميرفت عرام،.10

 بعساال الصف طالبات لدى العلوم في الناقد التفكير ومهارات المفاهيماكتساب 

 .غزة اإلسالمية، الجامعة التربية، كلية،رسالة ماجستير، ،األساسي

 دار ،ما وراء المعرفة في فهم المقروء استراتيجية(. 2009محسن) ،عطية.11

 المناهج للنشر والتوزيع، عمان.

ءة في (. اثر الغرض من القرا2010احمد فالح والتل، شادية احمد ) ،العلوان.12

 العدد الثالث. 26المجلد،لة جامعة دمشقمج االستيعاب القرائي،

 علم اللغةت(، الكشف بين الدافعية التكاملية والوسيلية في 2015الرواحنة،فاتن).13

 سي،الساااالنجليزية كلغة ثانية ومفهوم الذات االكاديمي لدى طلبة الصف العاشر 

 الجامعة الهاشمية. ،رسالة ماجستير, كلية العلوم التربوية

14.Ames C. Classrooms: Goals, Structures and Students 

Motivation ,2014 Journal of Educational psychology, 84, 3, 

261-271. 

15.Brophy, J. On motivating students, 1987, In D. C Berliner & 

B. V. Rosenshine (Eds.), Talks to teachers (pp. 201-245).New 

York: Random House. 

16.Brown, H. Principles of language learning and teaching , 

2007, 5th edition White plains , NY:Pearson Education Inc. 

17.Child, D. Psychology and teacher, 1986,4th Ed London: 

Cassel Educational Ltd: Villers Hous. 

18.Gottfried, A. E. Academic intrinsic motivation in young 

elementary school children, 1990,Journal of Educational. 
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The Effect of Using (K.W.L.H) strategy on reading 

comprehension and motivation of English language 

learning among the eighth Grade students 

Dr. Shadi Mhmud Abu Abss. 

 Second Zarqa Education Directorate 

Doctoral degree in educational psychology 

The Hashimate Kingdom of Jordan 

 

Abstract: This study aimed at determining the effect of using 

of K.W.L.H strategy on reading comprehension and motivation 

of English language learning among eighth Grade students. 

The study sample consisted of (71) students who were selected 

intentionally way from eighth Grade students at Zarqa second 

educational directorate during the second semester. 

In order To achieve aims of the study, the researcher developed 

two scales for reading comprehension and Motivation Scale. 

The results revealed there were statistically significant 

differences at level (0.05) between the averages of the 

experimental group and control group on the reading 

comprehension test regarding in fever the experimental group. 

There were statistically significant differences at level (0.05) 

between the averages of the experimental group and control 

group on Motivation scale regarding to the experimental group. 

Keywords: K.W.L.H, Reading comprehension, Motivation, 

Eighth Grade. 
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ة فتوحاألمن النفسي وعالقته باألداء الديمقراطي الممارس في جامعة القدس الم

 من وجهة نظر الطلبة

 د. زياد بركاتأ.

 فلسطين -طولكرم -جامعة القدس المفتوحة، كلية العلوم التربوية

 

 نفسيهدفت الدراسة الحالية التحقق من العالقة بين الشعور األمن ال الملخص:

 لبة،واألداء الديمقراطي الممارس في جامعة القدس المفتوحة من وجهة نظر الط

ً وطا344لهذا الغرض طبقت إجراءات الدراسة على عينة مكونة من ) لبة ( طالبا

 راسةديرات أفراد الدمن طلبة الجامعة في فرع طولكرم. وأظهرت النتائج أن تق

 ستوىلمستوى الشعور باألمن النفسي كان متوسطاً، كما كانت هذه التقديرات بم

 دارةمتوسط على األداء الديمقراطي الكلي والمجالين: مجلس اتحاد الطلبة، وإ

ً على مجا ً على مجال هيئة التدريس، ومنخفضا ل الجامعة، بينما كان مرتفعا

بة موج ة أخرى أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطيةالمقررات التعليمية. ومن جه

وعلى  لكليودالة إحصائياً بين الشعور باألمن النفسي ومستوى األداء الديمقراطي ا

ً في مستوى الشعور باألمن الن فسي جميع المجاالت. ووجود فروق دالة إحصائيا

ح فئة صالمي لوفق تقديرات أفراد الدراسة تبعاً إلى متغير مستوى التحصيل األكادي

ً ديراذوي التحصيل المرتفع، بينما عدم وجود فروق دالة إحصائياً في هذه التق  ت تبعا

ً عدم وجود فروق دالة  إلى متغيري الجنس والتخصص. وبينت النتائج أيضا

جامعة ي الإحصائياً في مستوى تقديرات أفراد الدراسة لمستوى األداء الديمقراطي ف

 والتخصص، والتحصيل.  تبعاً إلى متغيرات الجنس،

 .حةمفتواألمن النفسي، األداء الديمقراطي، جامعة القدس ال الكلمات المفتاحية:
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 مقدمة

ً كبيراً ويتجلى ذلك  أولى علماء النفس موضوع الحاجات الجسمية والنفسية اهتماما

في دراسات علم نفس النمو لمطالب النمو، وحاجات النفسية لها دور أساسي في 

حالة نفسية مستمرة يشعر من خاللها الفرد باألمن والطمأنينة، والتوازن بين تحقيق 

قوى نفسية داخلية أو بين مصالحه الفردية ومصالح الجماعة، واألمن النفسي أحد 

الحاجات النفسية المهمة في مرحلة الطفولة؛ حيث تعتبر األم مصدر لشعور الطفل 

درجة شعور الطالب باألمن النفسي، فأمن باألمن، ولخبرات الطفولة دوراً مهماً في 

الفرد النفسي يصبح مهدداً في أية مرحلة من مراحل العمر؛ إذا ما تعرض لضغوط 

نفسية أو اجتماعية ال طاقة له بها، مما قد يؤدي إلى االضطراب النفسي، لذلك يعتبر 

باع األمن النفسي من الحاجات ذات المرتبة العليا لإلنسان والتي يتحقق بعد اش

( عدداً من دوافع السلوك اإلنساني بشكل Maslowحاجاته الدنيا، وقد حدد ماسلو )

هرمي قاعدته األساسية هي الحاجات الجسمية األولية الفطرية، تليها مباشرة الحاجة 

إلى األمن، ثم الحاجة إلى الحب والحاجة إلى االنتماء ثم إلى االحترام والتقدير، 

 & Bontragerاجة إلى تحقيق الذات والحاجة الجمالية )وأخيراً في قمة الهرم الح

Florian, 2018.) 

ارية ستمراكما تعتبر الحاجة إلى األمن النفسي من أبرز الحاجات التي  تقف  وراء 

ية ن بقععجلة السلوك البشري؛ إذ ال يمكن فهم حاجة الفرد للشعور باألمن بمعزل 

صحة النفسي من المتطلبات األساسية لل(. ويُعد األمن Joshi, 2015الحاجات )

إن ة، والنفسية التي يحتاج إليها الفرد كي يتمتع بشخصية إيجابية متزنة ومنتج

ً المطالب األساسية للحاجات النفسية واألمنية والجسمية أكثر ما تكون إل  في حاحا

جاح النلى جة إفترة الفتوة والشباب بسبب تميزها بالحيوية والجدة وقلة الخبرة، فالحا

ه ي هذفوالتقدير ولالستطالع والسكون النفسي واالنتماء، وغير ذلك تكون واضحة 

لفرد مع (. وينشأ األمن النفسي نتيجة تفاعل اRoberts, 2016المرحلة من العمر )

 ماعية،الجتبيئته المحيطة به من خالل الخبرات التي يمر بها والعوامل البيئية، وا

 (. Patel, 2018لتي تؤثر فيه )والسياسية، واالقتصادية، ا

وفي الطرف اآلخر، فإن مبدأ ديمقراطية التعليم عملية حق لكل فرد بغض النظر 

عن جنسه أو عرقه، وال يمكن أن يتحقق مبدأ الديمقراطية إال عن طريق إتاحة 

الفرص التعليمية المتكافئة لكل األفراد، بحيث ينهل كل واحد منهم ما يناسب 
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راته، وميوله، واتجاهيته وحاجاته، وما إنشاء الجامعة بعامة استعداداته، وقد

والجامعة المفتوحة بخاصة في جوهرها إال تأكيداً لمبدأ إتاحة الفرص التعليمية 

للذين حرموا نعمة التعليم الجامعي، ومد العون لتحقيق ديمقراطية التعليم في 

 تعني فقط المساواة (. إال إن الديمقراطية الجامعية الDjangi, 2017المجتمع )

للفرص التعليمية بل تتجاوز هذه الحدود لتصل إلى تأكيد األهمية الكبيرة للقيم 

الديمقراطية في السلوك في داخل المؤسسات الجامعية، بما تنطوي عليه هذه من 

مفاهيم من حقوق المشاركة، والحرية وإبداء الرأي، والنقد، واإلدارة الديمقراطية 

الحياة الجامعية على تقدير الفرد من قبل اآلخرين، وتقديره لنفسه للجامعة وتأسيس 

كقيمة لها شأن، وتعويده على المناقشة الحرة؛ فالقرارات التي تتخذها الجامعة فيما 

يختص بمعاملة الطلبة ال يمكن أن تكون ناجحة ما لم تكن قائمة على القيم 

شخصية الطالب الذي سيخرج  الديمقراطية، وما لم تدخل في اعتبارها تأثيرها على

 (.2007لمجتمع مواطناً صالحاً )حرب، 

ن كن أوإذا كان مفهوم الديمقراطية يشكل لحمة واحدة ال يمكن أن تتجزأ وال يم

كز ن ترتنفصل عن مضامينها السياسية واالجتماعية، فإن الديمقراطية التي يجب أ

 لتي تجسد منظومةعليها الجامعة في ممارستها اإلدارية واألكاديمية هي ا

رية ، وحالممارسات والعالقات الحرة التي يمكن أن تؤصل في اإلنسان قيم العدالة

الف، الختاالتفكير، وقيم النقد، والحوار، والعدالة، واحترام األخر، وقبول مبدأ 

 إلنساناء اوالمشاركة، ومبدأ المساواة، كما يشمل ذلك كل القيم التي تؤكد على إنم

،  اتيةمبدأ الشعور بالكرامة والحرية والمشاركة، والتنمية الذ وتطويره، وعلى

لتي اهي  واإلبداع، وهذا يعني بالضرورة أن تكون الديمقراطية التربوية المطلوبة

تأتى يال  تنمي عند اإلنسان قيم الحرية والحق والمشاركة والعدل والمساواة، وهذا

اطية يمقراألكاديمية مفاهيم الدإال إذا مارست الجامعة بكل مكوناتها اإلدارية و

 (.2010؛ السليم وعليمات، Cameron, 2004وفعالياتها )

من هنا، يتبين أن هناك عالقة قوية بين الحاجة إلى األمن النفسي واألداء 

الديمقراطي داخل الجامعة حيث يقوم مفهوم الفعاليات الديمقراطية لطبيعة األنشطة، 

ة التي تنتشر في دائرة الحياة الجامعية وتتمثل واالتصاالت، والعالقات الدينامي

الفعاليات الديمقراطية في حملة العالقات، والروابط التربوية التي تتيح إلطرافها 

درجة عليا من التوازن والتكافؤ، وحرية التعبير، واالستقالل، واالحترام المتبادل، 

عملية التفاعل التربوي، وغياب الحواجز النفسية، والثقافية، واالجتماعية التي تعيق 
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ويعبر هذا المفهوم عن درجة االنسيابية والمرونة التي تتصف بها الفعاليات 

التربوية القائمة، والتي تقاس بمدى اشتمالها على القيم الديمقراطية التي تمارسها 

الجامعية في دوائرها وأقسامها األكاديمية واإلدارية المختلفة، وقدرتها على الحوار 

ة وقبول اآلخر وتأكيد الكرامة اإلنسانية والحضور اإلنساني، ويتنافر هذا والحري

المعنى المحدد للتفاعل التربوي الديمقراطي مع كل الممارسات الجامدة والمتصلبة 

التي تأخذ بأسباب التسلط واإلكراه وفرض الرأي والتعصب وإكراه اآلخر 

(Wilson, 2014 .) 

م لما  قاللها وحريتها في طلب الحقيقة ونشرهافالجامعة ال تستطيع أن تضمن است

ن عة أتتمتع بتأثير واضح من القوى االجتماعية خارج أسوارها، ويجب على الجام

فاهيم ين متجعل أحد أهدافها الرئيسة تربية األجيال المتالحقة من خرجيها على تمت

جامعة ه الهذالحرية األكاديمية، ليكونوا عنوانها الفكري، والبشري، لمضاعفة قدرة 

بل سفير على مجابهة األزمات الحضارية والفكرية، وال يتأتى ذلك إال من خالل تو

اليات ة فعالحياة األمنة داخل أورقتها اإلدارية واألكاديمية، وقدرتها على ممارس

وهذا  لمي،الحياة الديمقراطية بنظام من الوعي نحو الواقع المجتمعي والتطور العا

ين امعيالية التحقق من طبيعة العالقة بين شعور الطلبة الجهو هدف الدراسة الح

 باألمن النفسي وبين إدراكهم لألداء الديمقراطي الممارس في الجامعة.

 مشكله الدراسة

( أن الديمقراطية ليست 1983يرى الفيلسوف التربوي والمصلح البرازيلي فراري )

واعية نحو الواقع والعالم،  شيئاً يودع في عقول األفراد بل هي ممارسة أو استجابة

وهذه االستجابة يجب أن تتم وتحدث في داخل المؤسسة التربوية، وفي سياق 

وتأسيساً على هذا يمكن القول بأن الديمقراطية  عالقات التفاعل القائمة بين أفرادها.

التربوية تقوم على أساسين مهمين هما: احترام قيمة الفرد وذاتيته كغاية في حد 

قدرة األفراد على تنظيم أمور حياتهم وتوجيهها نحو تحقيق المصالح ذاتها، و

المشتركة لكل من األفراد والمجتمع، وعلى هذا األساس ينبغي أن تتاح لهؤالء 

األفراد الفرصة والحرية في ممارسة هذه القدرة وهذا التوجه االنساني، وتعتبر 

ل تطورها للمعارف، الجامعات إحدى المؤسسات العلمية والديمقراطية من خال

ومظاهر االتصال، والتواصل في الجامعة بين الطلبة واألساتذة، وكذلك فعاليتها 

الديمقراطية هو مؤشر على اكتساب الجامعة لمظاهر األمن النفسي وعالقته باألداء 
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الديمقراطي لدى الطلبة، والذي من شانه أن يحقق نوعاً من المناخ الديمقراطي لدى 

(. 2019ء النفسي الجيد والتفاعل التربوي الهادف في الجامعة )أحمد، الطلبة، واألدا

وتعد الفعاليات التربوية بمظاهر الديمقراطية في المؤسسة بمنزلة الدورة الدموية في 

جسد هذه المؤسسة، وهي تشكل اإلطار الذي تتكامل به أطراف العملية التربوية كله 

 (.2000)وطفة والشريع،  من مدرسين وطلبه ومناهج وتصورات ومقررات

وتُعد الحرية األكاديمية أهم ركيزة من ركائز ديمقراطية التعليم، والتي يفترض بها 

أن تُسخر لخدمة اإلنسان أوالً وأخيراً، وهذه الحرية األكاديمية تتطلب أوالً الحماية 

ً توفير سبل  الناجعة من تأثير القوى التي تهدد موضوعية البحث، وتتطلب ثانيا

دخول إلى األدوات والمصادر والوسائل المعرفية، واستخدامها، وبذلك فقط تتحول ال

ً للضمير اإلنساني  العملية األكاديمية إلى واقع ملموس وليس إلى تجريد، احتراما

(. وتُعد مشكلة األمن 2019والعلمي، واحتراماً لحقوق اإلنسان والمعرفة )زرارقة، 

المشكالت النفسية واالجتماعية واألكاديمية  النفسي واألداء الديمقراطي من أهم

؛ حيث إذا ما شعر هؤالء ةواإلدارية والمهنية والصحية التي تواجه طلبة الجامع

الطلبة بتدني مستوى الشعور باألمن النفسي، وانخفاض في مستوى األداء 

الديمقراطي من خالل ما تقوم به بعض الجامعات بفرض قوانين جديدة تحد من 

ً واجتماعياً، واإلحباطات حرية الط الب، وهذا له أثره في حياة هؤالء الطلبة نفسيا

التي يواجهها الطالب من خالل نموه النفسي واالجتماعي حيث تشير بعض 

؛ 2005؛ أقرع، 1996؛ العمري والسلمان، 1996الدراسات )جبر، 

Londerville & Main, 2008 ؛Patil, 2008 ؛ إلى أن مستوى األمن النفسي)

لتي يتحقق للفرد في أسرته ومحيطه لها أثر في قدرته على التوافق في مراهقته ا

وشبابه. ويتعرض المواطن الفلسطيني بشكل عام والطالب الجامعي بشكل خاص 

نتيجة للظروف الراهنة التي  ةلكثير من المشكالت النفسية واالجتماعية واألكاديمي

ة الباحث كأحد المدرسين في إحدى يمر بها أبناء الشعب  الفلسطيني، ومن مالحظ

الجامعات المهمة في فلسطين وهي جامعه القدس المفتوحة أن العديد من الطلبة 

يعانون من تدني الشعور باألمن النفسي الذي يرتبط بعوامل كثيرة لها عالقة بالحياة 

االجتماعية والسياسية العامة من جهة، ومن جهة أخرى ترتبط بالحياة الجامعية، 

ى ممارستها لفعاليات الحياة الديمقراطية، وما ينطوي عليه ذلك من عدم قدرة ومد

هذه الجامعات بعامة على إشباع حاجات الطلبة النفسية واالجتماعية، وعدم توفير 

حياة تنعم باالستقرار والهدوء. من هنا، يمكن بلورة مشكلة الدراسة الحالية في 
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باألمن النفسي باألداء الديمقراطي السؤال الرئيس اآلتي: ما عالقة الشعور 

 الممارس في جامعة القدس المفتوحة )فرع طولكرم( من وجهة نظر الطلبة؟

 اآلتية: ةدراسة الحالية اإلجابة عن األسئلحاولت ال: أسئلة الدراسة

 ما مستوى الشعور باألمن النفسي لدى طلبه جامعه القدس المفتوحة؟-

 ة نظرالممارس في جامعه القدس المفتوحة من وجهما مستوى األداء الديمقراطي -

 الطلبة؟

ً بين مستوى الشعور باألمن النف- بين سي وهل توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا

ر مستوى األداء الديمقراطي الممارس في جامعه القدس المفتوحه من وجهة نظ

 الطلبة؟

عة جام فسي لدى طلبةهل توجد فروق دالة إحصائياً في مستوى الشعور باألمن الن-

ل تحصيالقدس المفتوحة تبعاً إلى متغيرات: الجنس، والتخصص العلمي، ومستوى ال

 األكاديمي؟

ً في مستوى األداء الديمقراطي الممارس في -  امعةجهل توجد فروق دالة إحصائيا

ً إلى متغيرات: الجنس، والتخص ص القدس المفتوحة من وجهة نظر الطلبة تبعا

 التحصيل األكاديمي؟ العلمي، ومستوى

 تسعى الدراسة الحالية لتحقيق األهداف اآلتية: أهداف الدراسة:

 حة.التعرف إلى مستوى الشعور باألمن النفسي لدى طلبة جامعة القدس المفتو-

 ة منالتعرف إلى مستوى األداء الديمقراطي الممارس في جامعة القدس المفتوح-

 هة نظر الطلبة.الناحيتين اإلدارية واألكاديمية من وج

ة مارسمالتحقق من طبيعة العالقة االرتباطية بين الشعور باألمن النفسي وبين -

 األداء الديمقراطي في جامعة القدس المفتوحة من وجهة نظر الطلبة.

ى مستوالتعرف إلى داللة الفروق اإلحصائية في مستوى الشعور باألمن النفسي و-

ظر في جامعة القدس المفتوحة من وجهة نممارسة األداء الديمقراطي الممارس 

ً إلى متغيرات: الجنس، والتخصص العلمي، ومستوى التحصيل  الطلبة تبعا

 األكاديمي.

جوانب ي الفتنبع أهميه الدراسة من الناحيتين النظرية والتطبيقية  أهميه الدراسة:

 اآلتية: 
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 كاديميينتبرز أهمية الدراسة من أهمية الدور الذي يجب بذله من قبل األ-

ء ألداوالتربويين في الجامعات في التعرف إلى مستوى األمن النفسي وعالقته با

مال الديمقراطي ومساعدتهم على تحدي المشكالت النفسية الذي يساعدهم على أك

 تعليمهم وإكمال مسيرتهم  التعليمية.

ل إن تحديد الظروف واألحوال النفسية واالجتماعية لطلبة الجامعه من خال-

 ناهجممارسات الديمقراطية من حيث حق االنتخاب في مجلس الطلبة، وكذلك المال

ي التعاطولبة الدراسية ومرونتها، وتجاوب الهيئتين األكاديمية واإلدارية لمطالب الط

عليمي تناخ مع مشكالتهم بفعالية واهتمام، وهذا يسهم إلى حٍد كبير في خلق جو أو م

 خالق وأكثر جذابية للتعلم.

بة دى طللالدراسات حول الشعور باألمن النفسي وعالقتها باألداء الديمقراطي إن -

 يوي.الح الجامعة قليلة في حدود علم الباحث وهذا دافع قوي للبحث في هذا المجال

فسي تشجع هذه الدراسة على إجراء مزيد من الدراسات حول الشعور باألمن الن-

 فلسطينية األخرى.عالقته باألداء الديمقراطي في الجامعات ال

 طية فيمقراتشكل هذه الدراسة حافزاً مهماً للطالب من أجل ممارسة الفعاليات الدي-

 مشكالتي الفحدود القوانين والتعليمات اإلدارية واألكاديمية، والتي تجنبه الوقوع 

 النفسية واالجتماعية داخل الجامعة.

 تية:تعمم نتائج الدراسة في نطاق الحدود اآل حدود الدراسة:

 فرع طولكرم. -الحد المكاني: أجريت الدراسة في جامعه القدس المفتوحة 

 (.2020\2019الحد الزماني: أجريت  الدراسة في الفصل األول للعام الدراسي )

رع ف -الحد البشري: أجريت الدراسة على عينة من طلبة جامعه القدس المفتوحة 

 طولكرم.

عور الية حول مفهومين أساسيين هما الشالحد المفاهيمي: تتمحور الدراسة الح

ات باألمن النفسي، واألداء الديمقراطي الممارس في الجامعة، مقاسة باألدو

حقق المستخدمة فيها وبخصائصها السيكومترية )الصدق والثبات( التي أمكن الت

 منها. 

 المفاهيم والمصطلحات:

واألمن النفسي وهو من وهو األمن الذي يقال له األمن الشخصي  األمن النفسي:

المفاهيم األساسية في علم الصحة النفسية، ويرتبط باألمن االجتماعي والصحة 

ً موجباً، واألمن النفسي هو الطمأنين المتتبع النفسية واالنفعالية. و ةالنفسية ارتباطا
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لمفهوم األمن النفسي في اآلدب السابق يجد تعريفات عديدة؛ ويُعد "ماسلو" أهم من 

هذا المفهوم الذي قدم نظرية متكاملة في الحاجات وإشباعها؛ وتعتبر هذه تعرض ل

النظرية األساس النظري لبناء المقياس المعتمد في الدراسة الحالية لقياس الشعور 

باألمن النفسي. فقد عرف ماسلو األمن النفسي بأنه "شعور الفرد بأنه محبوب 

بيئته صديقة له وغير محبطة وغير ومتقبل من اآلخرين وله مكانة بينهم ويدرك أن 

(. Pollicion, 2017 :19خطرة وال يشعر بالتهديد والقلق وهو يعيش فيه" )

( بأنه "مقدار ما يحتاج إليه الفرد Pamerantz, 2016: 101وعرفه باميرانتز )

من حماية لنفسه ووقايتها من الظروف التي تشكل خطراً عليه مثل األمراض 

قلب المناخ والحروب وعدم االستقرار السياسي والكوارث واألوبئة وت

واالقتصادي". بينما يعرفه آخر بأنه "اتجاه مركب من تملك النفس والثقة بالذات 

(، Caryer, 2011: 15معات إنسانية لها قيمتها" )اوالتيقن من أن المرء ينتمي لج

هوم (. عندما يعرف األمن النفسي بأنه "مف299: 2003ولمثل ذلك يؤكد زهران )

مركب من اطمئنان الذات والثقة في الذات والتأكد من االنتماء إلى جماعة آمنة". 

"حاجة نفسية أساسية أما الدراسة الحالية فتتبنى تعريفاً محدداً لألمن النفسي مفاده 

يسعى الفرد إلشباعها بعيداً عن القلق واأللم لتوفير لنفسه مستوى مناسب من 

ً بعيداً الطمأنينة االنفعالية واالس ً ومهنيا ً وتربويا ً واجتماعيا تقرار في حياته نفسيا

  .عن التوتر والتهديد والقلق"

ً لمفهوم الشعور باألمن االشعور باألمن النفسي  ي بأنهلنفس: تتبنى الدراسة تعريفا

آمنة وقرة "إدراك طلبة الجامعة لمستوى ما توفره لهم البيئة المحيطة من حياة مست

ي لدراسمهمة كتحقيق الذات واالستقرار النفسي واالجتماعي واتشبع لديهم مطالب 

ً فإن عور الش والسعادة والكفاية والتفاؤل دون تهديد أو خوف أو قلق"، وإجرائيا

فسي الن باألمن النفسي يحدد بالدرجة التي يقدرها الطلبة لمستوى شعورهم باألمن

 على مقياس "ماسلو" المختصر الُمعد لهذا الغرض.

"طريقة  يوي بأنهادكما يرى الديمقراطية التربوية  األداءيعني : الديمقراطياألداء 

 جملة منبنا فهي  خارجي يحيطوهي بالتالي ليست شيء شخصية في الحياة 

وأهداف  ميول تحدد السمات الشخصية للفرد والتي تشكلالتي  والمواقف اإلتجاهات

. ويعرفه وطفة والشريع (61: 2001" )قمبر، الوجودية عالقاته مجال الفرد في

( بأنه "منظومة الروابط االجتماعية والعاطفية والعلمية، والعالقات 130: 2000)

 والممارسات والفعاليات التربوية واإلدارية التي تنشأ بين أطراف المؤسسة

وتستند إلى  ،عبر مسارات الحياة الجامعية ةالجامعية على أسس من الديمقراطي

 ،ل وقبول األخر، وتحمل المسؤولية، والعمل الجماعيمناخ من الحرية والعد
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وغياب الحواجز النفسية والثقافية التي تعيق عمليه التفاعل  ،والتسامح في الحوار

التربوي". وإجرائياً يعرف الباحث مفهوم األداء الديمقراطي بأنه الدرجة الكلية التي 

يحصل عليها المفحوص على المقياس الذي أعده لهذا الغرض، والدرجات الفرعية 

وإدارة الجامعة، وأداء  األربعة على مجاالت المقياس وهي: الهيئة التدريسية،

 مجلس اتحاد الطلبة، والمقررات التعليمية.

 أسلوبهي مؤسسة تعليمية تقدم خدمة التعليم الجامعي ب: جامعه القدس المفتوحة

وهي  التعليم المفتوح وهي رائدة في هذا المجال على الصعيد المحلي والعربي،

يها، سة فة المسجلين للدراتعتبر من أكبر الجامعات الفلسطينية من حيث عدد الطلب

ن وتقدم خدماتها التعليمية في فروع عديدة منتشرة في جميع محافظات فلسطي

اب، اآلدوبعض األقطار العربية في ثمانية كليات متخصصة هي: العلوم التربوية، و

عية الجتماية اوالعلوم اإلدارية واالقتصاد، والتكنولوجيا والعلوم التطبيقية، والتنم

 واإلعالم، والزراعة، والدراسات العليا. واألسرية،

ع ي فر: هم طلبة جامعة القدس المفتوحة المسجلين فطلبة جامعة القدس المفتوحة

ن (، وهم يمثلو2020\2019طولكرم في الفصل الدراسي األول للعام الدراسي )

يتي ء كلالتخصصات المختلفة في الكليات التعليمية التي تقدمها الجامعة باستثنا

 راعة، والدراسات العليا.  الز

 الدراسات السابقة:

 أوالً: دراسات حول الشعور باألمن النفسي:

 ألمنا الدينية وبين القيم بين العالقة عن الكشف (1993هدفت دراسة أبو بكر )

 سةالدرا أجريت المتغيرات، وقد بعض ضوء في جامعة اليرموك طلبة لدى النفسي

ً  (560) قوامها عينة على  خدمجامعة اليرموك باألردن، واست وطالبة من طالبا

 صدقهتحديد و بتطويره قام والذي الدينية القيم مقياس هما: أداتين دراسته في الباحث

 أن دراسةال نتائج أظهرت النفسي لماسلو، وقد باألمن  مقياس الشعور وثباته وكذلك

رجة د على الحاصلالنفسي، وأن  واألمن الدينية القيم بين  جوهرية عالقة هناك

 خفضةدرجة من  على  والحاصل مرتفع، نفسي بأمن يتمتع الدينية القيم في عالية

 منخفض، وعدم وجود فروق جوهرية في مستوى األمن النفسي نفسي بأمن يتمتع

 .تبعاً إلى متغيرات: الجنس، والتخصص، والتحصيل، والعمر، والسكن

 حاجة تحقق درجة وتحليل قياس إلى1996) وسلمان ) وهدفت دراسة العمري

 الرسمية األردنية الجامعات في التدريس هيئة لدى أعضاء النفسي باألمن اإلحساس

األكاديمية،  الخبرة، والمرتبة سنوات الجنس، :التالية المتغيرات ببعض وعالقتها
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 من عضواً  (273) قوامها عينة على أجريت الجامعة، وقد والتخصص، واختالف

 وأستاذ مساعد، أستاذ برتبة الدكتوراه من حملة األردنيين تدريسال هيئة أعضاء

 وجامعة األردنية، الرسمية األربع: الجامعة األردنية الجامعات في وأستاذ مشارك،

 أن اإلحساس نتائج أظهرت والتكنولوجيا. وقد مؤتة، والعلوم وجامعة اليرموك،

 متوسط،  األردنية كان بمستويالجامعات  في التدريس هيئة أعضاء لدى باألمن

ً  دالة فروق وجود عن كشفت كما  أعضاء لدى باألمن اإلحساس مستوى في إحصائيا

 وسنوات األكاديمية والرتبة متغيرات: التخصص الختالف تعزى هيئة التدريس

والجنس لصالح التخصصات النظرية والتربوية، والرتب العليا، والخبرات  الخبرة

 .على الترتيبالطويلة، والذكور 

 لتفوقوا النفسي األمن مفهوم بين العالقة إلى ( التعرف1999وهدفت دراسة سعد )

ً  (39) قوامها عينة على الدراسة الدراسي، وقد أجريت ً  طالبا  ( طالبة،44و) متفوقا

ً (80) و  علومال بكليات الطلبة متفوقة من غير طالبة  (92)متفوق، و غير طالبا

 تائجن أظهرت بجامعة دمشق. اإلنسانية والعلوم طبيقية،والت والهندسية، الطبية

 وجودالدراسة أن تقديرات الطلبة لمستوى األمن النفسي لديهم كان متوسطاً، و

 وأن التحصيلي، النفسي والتفوق األمن مستوى في إحصائية داللة ذات فروق

 وغير المتفوقين بين النفسي ضعيفة وغير جوهرية األمن مستويات في الفروق

 .والجنس تبعاً إلى متغيري التخصص المتفوقين

ي التي هدفت التعرف إلى مستوى األمن النفسSeto, 2010) وفي دراسة سيتو )

كونت م. توالحرية النفسية لدى طلبة الجامعة وتأثير ذلك على مستوى اإلبداع لديه

ى ي لد( طالباً وطالبة، وخلصت إلى أن مستوى األمن النفس55عينة الدراسة من )

جود دم والطلبة كان بمستوى مرتفع، وجد فرق بين الجنسين لصالح اإلناث، بينما ع

لعمر ارات وى األمن النفسي تبعاً إلى متغيتفروق جوهرية بين أفراد الدراسة في مس

 والتخصص والتحصيل.

( تقصي مستوى الشعور باألمن النفسي لدى طلبة 2012هدفت دراسة بركات )

فرع طولكرم في ضوء متغيرات: الجنس، والتخصص، جامعة القدس المفتوحة 

ومستوى التحصيل األكاديمي، والعمر، ومكان السكن، والسنة الدراسية. تكونت 

أن تقديرات طلبة جامعة ( طالباً وطالبة، وأظهرت الدراسة 220عينة الدراسة من )

القدس المفتوحة فرع طولكرم لمستوى شعورهم باألمن النفسي بمستوى متوسط؛ 
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ً في مستوى الشعور باألمن ك ما أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا

ً لمتغيرات: الجنس،  النفسي لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة فرع طولكرم تبعا

والعمر، والسنة الدراسية؛ وذلك لصالح الطالبات، والطلبة من الفئة العمرية أكثر 

عة. ومن جهة أخرى، فقد أظهرت نتائج ( سنة، والطلبة من فئة السنة الراب30من )

ً في مستوى الشعور باألمن النفسي لدى  الدراسة عدم وجود فروق دالة إحصائيا

ً لمتغيرات: التخصص، ومستوى  فرعطلبة جامعة القدس المفتوحة  طولكرم تبعا

 التحصيل األكاديمي، ومكان السكن.

هدفت إلى معرفة الفروق في  Marginson, 2012)وفي دراسة مارجينسون )

اً ( طالب237مستوى األمن النفسي لدى عينة من الطلبة الجامعيين تكونت من )

ان كوطالبة، وأظهرت نتائجها أن مستوى األمن النفسي لدى الطلبة الجامعيين 

ً إلى متغير الجنس لصال ح بمستوى متوسط، ووجود فروق في هذا المستوى تبعا

عاً لصالح التخصصات التطبيقية، وعدم وجود فروق تب اإلناث، ولمتغير التخصص

 إلى متغير التحصيل.

التعرف إلى مستوى األمن  Zhang & Liu, 2015) وهدفت دراسة زانج وليو )

ن م( فرداً 224النفسي لدى سكان الحضر في الصين، وتكونت عينة الدراسة من )

ن األمستوى الشعور بمدينة بكين، وخلصت الدراسة إلى نتائج عدة كان منها أن م

النفسي لدى أفراد الدراسة بمستوى متوسط، وعدم وجود فروق جوهرية في 

ً إلى متغيرات: السكن والو  ظيفةمستوى األمن النفسي لدى أفراد الدراسة تبعا

 والجنس.

ته النفسي وعالق األمن مستوى إلى ( التعرفDavis,  (2016ديفيز وهدفت دراسة

  (112)قوامها عينة على الدراسة أجريت وقد .والشباب األطفال بالصراع لدى

 الدراسة جنتائ األمريكية، وأظهرت المتحدة الواليات في فرجينيا غرب فرداً بمنطقة

 ميعج األمن في األطفال بعدم شعور وبين الهدام الصراع بين دالة عالقة وجود

 عالقةفي ال دالة وجود فروق الدراسة، وعدم عينة في الثالث العمرية المجموعات

ً  المجموعات بين النفسي واألمن بالشباب الخاص  الصراع بين  الثالثة تبعا

 . لمتغيرات: الجنس والعمر والتخصص والتحصيل

(  االستطالعية ,Monney & leonard 2017وهدفت دراسة موني وليونارد )

اعي، ي عالقتها باألمن النفسي واالجتملمسح المشكالت في المرحلة الجامعية ف
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وخلصت الدراسة إلى نتائج عدة أهمها أن الشباب الجامعيين بحاجة إلى خدمات 

نهم من التكيف ، وبرامج توجيهيه تمكةبحاجه إلى خدمات إرشادي بالتساوي, وأنهم

وأكدت النتائج على أن هذه الحاجة إلى األمن النفسي  ،مع مجتمعهم الجديد

ن هناك أإذ وجد  ،ونوعها عند الطلبة واالجتماعي تتناسب طردياً مع عدد المشكالت

ً بين عدد المشكالت والرغبات في الحصول على مساعده لحل تلك  ً موجبا ارتباطا

المشكالت, فكلما زاد عدد مشكالت الفرد زادت رغبته في المساعدة  وحاجته إلى 

 اإلرشاد. 

سي النف( إلى معرفة مستوى كل من الشعور باألمن 2017وهدفت دراسة أبو عرة )

ودافعية التعلم لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة وأثر بعض المتغيرات 

 الديموغرافية: جنس الطالب، ومكان السكن، وعدد الساعات المجتازة، ودخل

ن ماسة األسرة الشهري على األمن النفسي ودافعية التعلم، حيث تكونت عينة الدر

ً وطالبة. وتوصلت النتائج إلى وجود 350) ة عالقة خطية موجبة ودال( طالبا

ً بين األمن النفسي ودافعية التعلم لدى الطلبة، وأشارت النتائ ى أن ج إلإحصائيا

متوسطات األمن النفسي لدى الطلبة كانت بمستوى متوسط بشكل عام، ووجود 

ً إلى متغير الجنس لصالح الذ  كور،فروق في مستوى الشعور باألمن النفسي تبعا

ً إلى متغيرات السكن والدخل البينما عدم وجود فروق ف  شهريي هذا مستوى تبعا

 لألسرة، والتخصص.

 مستوى بين العالقة عن الكشف إلى ( فقد هدفت (John, 2018جون أما دراسة

 أعراض وظهور باألبوين طبيعة االرتباط عن الناجم النفسي باألمن الشعور 

 بين كوسيط باألمن ردور مستوى الشعو عن والكشف البالغين عند النفسي االكتئاب

  عينة تكونت وقد .تقدير الذات مستوى وانخفاض الوظيفي االختالل نحو االتجاه

ً من (144) األولى من الدراسة الجامعين ومن فئات عمرية مختلفة.  الطلبة طالبا

 بالعالقة الحميمة مع التمتع عدم بين عالقة وجود عن الدراسة نتائج أظهرت وقد

الوظيفي، وأن  االختالل نحو باالتجاه باألمن، الشعور مستوى في الوالدين والنقص

 بين االختالل ووجود عالقة مستوى األمن النفسي لدى الطلبة كان منخفضاً،

 له الذات تقدير مستوى انخفاض أن كما الذات، تقدير مستوى وانخفاض الوظيفي

 ظهور إلى يؤدي قد األمن وانعدام االكتئاب، أعراض زيادة مع عالقة مباشرة

 لدى الذات تقدير مستوى انخفاض خالل من  في سن البلوغ أعراض االكتئاب

 البالغين.
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ى ( فهدفت التعرف إلى مدBontrager & Florian, 2018أما دراسة بونتريجر )

طلبة ى التأثير األنشطة الطالبية على الحياة النفسية والشعور باألمن النفسي لد

ً من 75ى عينه عشوائية مكونة من )األجانب, وقد طبقت الدراسة عل ( 40)( طالبا

ت في امعادولة مختلفة, وقد أظهرت نتائج الدراسة, إلى أن الطلبة األجانب في الج

, كما ونهاأمس الحاجة إلى وجود أنشطة طالبية ترفيهية لكسر حدة الغربة التي يعان

 .معيم الجاأوضحت الدراسة حاجتهم الماسة إلى وجود أنشطة اجتماعية داخل الحر

نتماء ( التعرف إلى العالقة بين األمن النفسي واال2018وهدفت دراسة عقيالن )

الباً ( ط360الوطني لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة، تكونت عينة الدراسة من )

األمن بة بوطالبة من محافظتي رام هللا والبيرة، وخلصت نتائجها إلى أن شعور الطل

ً في مستوى األ النفسي كان بمستوى متوسط، من وعدم وجود فروق دالة إحصائيا

ً إلى متغيرات الجنس والتخصص والتحصيل  النفسي وفق تقديرات الطلبة تبعا

 الدراسي.

من  ( التعرف إلى مستوى األمن النفسي لدى عينة2018واستهدفت دراسة شربيه )

ً وط233طلبة جامعة تشرين، وطبقت الدراسة على عينة مكونة من ) بة، ال( طالبا

وبينت  وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى األمن النفسي لدى الطلبة كان متوسطاً،

ً بين الجنسين في األمن الن ً عدم وجود فروق دالة إحصائيا بينما  فسي،النتائج أيضا

لنفسي من اوجدت فروق بين طلبة العلوم التطبيقية والنظرية وخاصة فيما يتعلق باأل

 وذلك لصالح طلبة العلوم التطبيقية.المرتبط بالحياة العملية 

 ثانياً: دراسات حول األداء الديمقراطي في الجامعات:

( التعرف إلى الفعاليات الديمقراطية 2000هدفت دراسة وطفة والشريع )

ومظاهرها في جامعة الكويت من وجهة نظر الطلبة وأعضاء هيئة التدريس فيها، 

ً وطالبة، و622تكونت العينة من ) ( عضو هيئة تدريس من مختلف 128)( طالبا

الكليات واألقسام. وخلصت الدراسىة إلى نتائج عدة كان أبرزها: إظهار الطلبة 

رات الجامعة، بينما أظهر نتخابات كمضامين ديمقراطية المقرمواقف إيجابية من اال

الطلبة موقف سلبي إلى حد كبير من عملية التفاعل التربوي مع المدرسين ومع 

ً اإلدارة ف غير مرضي في  ي الجامعة، ومن جهة أخرى أظهر األساتذة اتجاها

مستوى الوعي الديمقراطي لدى الطلبة والمقررات التربوية؛ إذ أقر هؤالء األساتذة 

بأن المقررات الجامعية ال تؤدي دورها في بناء وعي فكري ديمقراطي، وهي 
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األستاذة غياب المنهجية العلمية بحاجة إلى تطوير للقيام بهذا الدور بفعالية، كما أقر 

 التي تؤدي إلى بناء الذهنية النقدية اإليجابية.

( التعرف إلى درجة الفعاليات الديمقراطية 2003وهدفت دراسة الطنبور )

ها ومظاهرها في جامعة النجاح الوطنية وبير زيت من وجهة نظر الطلبة وتأثر

ً وطالبة، وأظه773بالمتغيرات الديموغرافية. تكونت العينة من ) رت ( طالبا

ستوى ت بمالدراسة النتائج اآلتية: إن درجة الفعاليات الديمقراطية ومظاهرها كان

اطية يمقرمتوسط في الجامعتين، وجود فروق دالة إحصائياً في مستوى الفعاليات الد

لمؤهل اغير ومظاهرها تبعاً إلى متغير الجامعة لصالح جامعة النجاح، وتبعاً إلى مت

لى اً إي لألب لصالح المؤهل الجامعي، وعدم وجود فروق في هذه الدرجة تبعالعلم

 ً ى  إلمتغيري الجنس ومؤهل األم، وعدم وجود فروق جوهرية في هذا المستوى تبعا

 متغيري التخصص ومستوى التحصيل.

فقد هدفت في البحث في مفاهيم Cameron, 2004) أما دراسة كاميرون )

تربية ي الفأعضاء هيئة التدريس ذاتيـاً، والديمقراطية  الديمقراطية كمـا يصـيفها

دى ، وموالتعليم، ومدى ممارستهم للديمقراطية، ومدى تشـجيع الطلبـة لممارستها

ة تنوعمالعمل على ترسيخ القيم والمبادئ الديمقراطية. جمعت البيانات من عينة 

الجامعات  ( مدرس في جامعات مختلفة، كما كشفت الدراسة أن100تكونت من )

 قراطيةلديمالتي توفر مناهج ترسخ مبادئ ومفـاهيم الديمقراطيـة تكـون الممارسات ا

 تي الواضحة وبمستوى كبير، ومعمول بها من قبل المدرسين أكثر من الجامعات ال

ها الدراسة ومن أهم النتائج التي توصلت إلي توفر مناهج تدعم الديمقراطية وقيمها،

يت اطية غير واضحة ومعمول بها في الجامعات التي أجرأن الممارسات الديمقر

 .عليها الدراسة بشكل عام

( التعرف إلى تصورات طلبة النّجـاح الوطنيـة 2007وهدفت دراسة حرب )

للممارسـات الديمقراطية ألعضاء هيئة التدريس فيها، وبيان تصورات الطلبة التي 

المعدل التراكمي، وتكونت تختلف باختالف الجـنس، والكلية، ومكان السكن، و

ً وطالبة، وخلصت الدراسة للنتائج اآلتية: إن درجة 800العينة من ) ( طالبا

تصورات طلبة جامعة النجاح الوطنية للممارسات الديمقراطيـة ألعضـاء هيئـة 

ً في تصورات الطلبة  التدريس كانت متوسطة، ووجود فروق دالة إحصائيا

يئة التدريس فيهـا فـي مجـالي العـدل والمساواة سات الديمقراطية ألعضاء همارملل
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بين الطلبة، وأسلوب التدريس، والدرجة الكلية بين الذكور اإلناث ولصالح الذكور. 

ووجود فروق جوهرية بين هذه التصورات تعـزى إلى متغيـر التقدير ولصالح 

ذه أصحاب التقديرين العليا )جيد جدا، ممتاز(، وعدم وجود فروق جوهرية في ه

 التصورات تبعاً إلى متغير الكلية )التخصص(.

نمط إلى تقدير مدى ممارسة أعضاء هيئة التدريس لل( 2009وهدفت دراسة ذياب )

رات الديمقراطي مع طلبة جامعة القدس المفتوحة، وإلى معرفة أثر بعض المتغي

ات المتعلقة بهم مثل الجنس، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، على الممارس

نسين، ( عضو هيئة تدريس من كال الج146ديمقراطية. تكونت عينة الدراسة من )ال

ال دومن تخصصات مختلفة، أظهرت نتائج تحليل التباين الثالثي عدم وجود فرق 

تغير لى مإحصائيا يعزى لمتغير الجنس، بينما تبين وجود فرق دال إحصائياً يعزى إ

ئة غير سنوات لخبرة لصالح الفالمؤهل العلمي ولصالح حملة الماجستير، ولمت

ائياً ( سنوات، كما أشارت النتائج إلى وجود فرق دال إحص10الكبيرة أكثر من )

لمي يعزى لتفاعل متغير الجنس مع المؤهل العلمي، إذ كلما ارتفع المؤهل الع

ه نحو لتوجاللمدرس الذكر كلما زاد تعامله الديمقراطي، كما أظهرت النتائج أن بعد 

 تل المرتبة األولى على بعد التوجه نحو العالقة. المهمة إح

( فقد هدفت التعرف إلى مظاهر الحياة 2009أما دراسة عودة وكاظم )

سة الديمقراطية في الجامعة من وجهة نظر الطلبة. وقد تكونت عينة الدرا

ً وطالبة من كلية اآلداب في جامعة القادسية، وتوصلت ال160) ة دراس( طالبا

ً بين الجنس ي ين فإلى عدد من النتائج كان أبرزها وجود فروق دالة إحصائيا

ون اتجاهتهم نحو األداء الديمقراطي في الجامعة، بمعنى أن الطلبة يؤمن

( %95و) ( للذكور،%88بضرورة الحياة الديمقراطية في الجامعة بنسبة )

ثوي لإلناث، وهذا يعني أن مطلب الحياة الديمقراطية في الجامعة مطلب أن

 كان بالدرجة األولى، وأن مستوى الحياة الديمقراطية وفق تقديرات الطلبة

 متوسطاً.

األداء إلى قياس مستوى ( التعرف 2010وهدف دراسة السليم وعليمات )

من بكٍل وعالقة ذلك ، ليرموكالتربية بجامعة البة  كلية الديمقراطي لدى ط

عينة  وتكونتوالدرجة العلمية. سي والمستوى الدراص، والتخصس، الجن

 ومن. اليرموك بجامعةالتربية كلية طلبة  من( طالباً وطالبة 291الدراسة من )
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لدى طلبة  الديمقراطياألداء  مستوى: إن الدراسةليها إ توصلتأهم النتائج التي 

لة اوجود فروق د، وجميع مجاالت أداة الدراسةمستوى متوسط في الكلية 

في وفقاً لمتغير الجنس الديمقراطي لدى طلبة الكلية األداء في مستوى ئياً إحصا

في هذا د فروق ووجعدم والذكور، لصالح فئة وذلك الطابع الديمقراطي ل مجا

لة اوجود فروق دالكلي. المجموع المجاالت أو على باقي المستوى سواًء في 

ً ئإحصا ً لدى طلبة الكلية هذا المستوى في يا لصالح التخصص ي لمتغيرتبعا

تخصصات اإلدارة وأصول التربية، والمستوى الدراسي لصالح السنوات 

في مستوى جوهرية فروق  وجودسة جميعها، وعدم في مجاالت الدراالمتأخرة 

 ومستوىوفقاً لمتغير الدرجة العلمية الكلية الديمقراطي لدى طلبة األداء 

 التحصيل الدراسي.

ياة قدرة الحإلى دراسة هدفت التعرف  Pollicino, 2017)بوليسينو ) وأجرى

عالقات بناء شخصية ديمقراطية للطالب ونجاحه في بناء الجامعية على 

وطالبة  ( طالبا1544ًتكونت العينة من )وفعالة مع المدرسين.  سليمة اجتماعية

تائج أن وقد بينت الن، األمريكيةالمتحدة  سكوسن بالوالياتو بجامعةطلبة  من

واآلخر، عن الذات  الرضاهي: العالقة  بهذه مرتبطة عوامل ثالثةهناك 

ي ف لجامعيا التعليمن أأظهرت النتائج ل األكاديمي. كما والتحصي، واالستقاللية

ة، كما لبالشخصية لدى الط األمورفي  جيدا معدال مناسب يحقق ديمقراطي مناخ

 المدرسين بين اجتماعيةعالقات بناء  بينائج عدم وجود عالقة النتبينت 

 والتحصيل.والتخصص ل العم ونوعوالطلبة ومتغيرات الجنس والعمر 

في التعليم العالي في صرية العن حول( Djangi, 2017دجانكي )وفي دراسة 

طلبة علم النفس  من( طالباً وطالبة 2588حجمها )على عينة كندا التي أجريت 

جودة في الموالعنصري  التعصبأبعاد  تناولت، الكندية تورنتو بجامعة

 تعاني منالدراسة أن المؤسسات التربوية  بينتوقد لي، العا التعليم مؤسسات

الثقافية والتاريخية وغياب التراكمات  عززتهاالتي  أشكال مختلفة من التعصب

التعصبية في الجامعة والمؤسسات  االتجاهات وبينت مخاطر، القيم الديمقراطية

ويتجلى هذا التعصب م، لتفرقة بين الطلبة أنفسهإلى افالتعصب يؤدي ، التربوية

التحيز لى إ باإلضافة، في نوعية االهتمام الذي يتلقاه الطلبة من المدرسين

، وبينت خرينالطلبة دون اآل ببعض العنايةفي  ويظهرالعلمي الذي يتجلى 

إلى  آخرين تؤديلطلبة دون نحو بعض ا اإلنحيازيةاقف الدراسة أن هذه المو
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 .بهمأو عدم االهتمام  يتم تجاهلهمالطلبة الذين  تفاعلإضعاف 

الطلبة  بينللعالقات التفاعلية  تعرضت( دراسة John, 2018وأجرى جون )

من  حول قضايا االتصال والعدالة والديمقراطيةالهيئة التدريسية وأعضاء 

ولينغ بامن جامعة ( طالباً وطالبة 280ونت العينة من )وجهة نظر الطلبة، تك

أوهايو بالواليات  بوالية( Bouling Green state University)ستايت 

 طلبة. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن مستوى تقديرات الالمتحدة األمريكية

ة أهمي لبة علىالطلمستوى األداء الديمقراطي كان بمستوى متوسطاً، كما أكد 

د ة، وعدم وجوالحراألكاديمية العالقات بناء الخصائص والعالقات في هذه 

 فروق في ذلك تبعاً إلى متغيرات الجنس والتخصص والتحصيل.

سسي ( إلى تقديم تصور مقترح لتطوير األداء المؤ2019وهدفت دراسة أحمد )

ظر نجهة وفي وزارة التربية والتعليم اليمنية في ضوء مدخل إدارة المعرفة من 

ن ( موظفاً، وتوصلت إلى جملة م143عينة من موظفي الوزارة بلغ حجمها )

فين لموظالنتائج أهمها أن مستوى ممارسة األداء الوظيفي المؤسسي الحر لدى ا

ثلة متم كان منخفضاً، وكانت المجاالت األكثر أهمية لممارسة األداء الوظيفي

فعين. لمنتمع جمهور ا عليةالتفافي مجالين هما: التعلم واالبتكار، والفعاليات 

ً في مستوى ممارسة األداء ال ي مؤسسوبينت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا

ً لمتغير المؤهل العلمي لصالح المؤهل الجامعي، بينما عدم وجود ق فرو تبعا

 جوهرية في هذا المستوى تبعاً إلى متغيري الجنس ونوع الوظيفة. 

إلنسانية إلى الحرية األكاديمية في العلوم ا( التعرف 2019وهدفت دراسة زرارقة )

واالجتماعية ومستقبل البحث االجتماعي. وتوصلت الدراسة إلى أن الحرية 

لب الطاباألكاديمية في الجامعات ليست غاية بحد ذاتها، وإنما هي وسيلة للنهوض 

ً وهو المجتمع،  لعل وواألستاذ والجامعة، ومن ثم النهوض بمحتضن هؤالء جميعا

ت أهم القواعد األساسية لتطور المجتمعات، وبناء مقومات دولة المؤسسامن 

 م أوالدستورية هو احترام الحريات األكاديمية، وصيانتها وعدم تسييس التعلي

 عسكرته.

 :يتبين من مراجعة الدراسات السابقة اآلتية: تعقيب على الدراسات السابق
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، لنفسياألساسيين: الشعور باألمن اتناولت الدراسات السابقة مفهومي الدراسة -

هذه  تقرافت ، لكنتواألداء الديمقراطي كل منهما لوحده في عالقته ببعض المتغيرا

 فردتتالمراجعة لدراسات ربطت بينها بشكل مباشر أو حتى بغير مباشر، وهذا ما 

 به الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة.

نها مليل بة الجامعة كعينة للدراسة، والقاعتمدت معظم الدراسات السابقة على طل-

 اعتمد أعضاء هيئة التدريس. 

مقياس ا الاعتمدت الدراسات السابقة على المنهج الوصفي التحليلي، واستخدم أغلبه-

 أو االستبانة كأداة لجمع البيانات.

ن األمبوفيما يتعلق بنتائج الدراسات السابقة أظهرت أغلبها أن مستوى الشعور -

ود دم وجكان متوسطاً، وباستثناء بعض الدراسات فقد أظهرت هذه النتائج عالنفسي 

، لجنسفروق جوهرية في مستوى الشعور باألمن النفسي تبعاً إلى متغيرات عدة كا

 والتخصص، والتحصيل موضع البحث في الدراسة الحالية. 

لب غأما فيما يتعلق باألداء الديمقراطي الممارس في الجامعات فقد أظهرت أ-

ً أو ما دون المتوسط. كما أظ هرت الدراسات أن مستوى هذا األداء كان متوسطا

 بعاً تأغلب هذه الدراسات عدم وجود فروق جوهرية في مستوى األداء الديمقراطي 

 إلى متغيرات الدراسة موضع البحث.

لمنهج ام اتتشابه الدراسة الحالية مع العديد من الدراسات السابقة من حيث استخد-

عن  ختلفالوصفي التحليلي، واعتمادها المقياس كأداة لجمع البيانات، إال أنها ت

اء األدوأغلب هذه الدراسات في تركيزها على العالقة بين الشعور باألمن النفسي 

 مية.كاديالديمقراطي كما يدركه الطلبة في جامعاتهم من الناحيتين اإلدارية واأل

 الطريقة واإلجراءات

دراسة عة اليستخدم المنهج الوصفي االرتباطي لمناسبته طبي الدراسة:أوالً: المنهج 

 ومتغيراتها.

 : تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة جامعة القدسثانياً: مجتمع الدراسة

ً وطالبة، والمل3342المفتوحة في فرع طولكرم،  والبالغ عددهم ) تحقين ( طالبا

اً (، والموزعين تبع2019/2020للدراسة في الفصل األول من العام الدراسي )

 ( اآلتي:1لمتغيري الجنس والتخصص كما هو مبين في الجدول )
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 (: توزع مجتمع الدراسة تبعاً إلى متغيري الجنس والتخصص1جدول )

 الجنس            

 الكلية

 المجموع إناث ذكور

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 %50. 3 1681 %40. 6 1357 %9. 7 324 العلوم التربوية واآلداب

 %30. 9 1034 %15. 1 506 %15. 8 528 العلوم اإلدارية واالقتصادية

 %10. 6 353 %5. 2 175 %5. 3 178  ية العلوم التكنولوجيا والعلوم التطبيق

 %8. 2 274 %6. 2 205 %2. 1 69 التنمية االجتماعية واألسرية

 %100 3342 %67. 1 2243 %32. 9 1099 المجموع

البة، تم ( طالباً وط334أجريت الدراسة على عينة مكونة من )ثالثاً: عينة الدراسة: 

لتخصةص اختيار أفرادها بطريقةة العينةة العشةوائية الطبقيةة تبعةاً لمتغيةري الجةنس وا

( تقريبةةاً مةةن المجتمةةع الكلةةي، حيةةث تشةةير بعةةض المصةةادر إلةةى %10وذلةةك بنسةةبة )

 حالةة اسةتخدام( مةن أصةل المجتمةع كعينةة فةي %20-%5إمكانية اختيار مةا نسةبته )

(، وهةم مةةوزعين 2019المةنهج الوصةفي، وهةو المعتمةد فةي هةذه الدراسةة )بركةات، 

 ( اآلتي: 2تبعاً لمتغيرات الدراسة المستقلة كما هو مبين في الجدول )

 (: توزع عينة الدراسة تبعاً لمتغيراتها المستقلة2جدول )

 النسبة المئوية العدد المستوى المتغيرات

 %32. 9 110 الذكور الجنس

 %67. 1 224 اإلناث

 

 التخصص

 %50. 3 168 العلوم التربوية واآلداب

 %30. 9 103 العلوم اإلدارية واالقتصادية

 %10. 6 35 التكنولوجيا والعلوم التطبيقية 

 %8. 2 28 التنمية االجتماعية واألسرية

 

 التحصيل األكاديمي

 %20. 1 67 68أقل من 

68 – 9 .75 134 1 .40% 

76 – 9 .79 92 5 .27% 

 %12. 3 41 فأكثر 80



 بركات زياد أ.د    القدس جامعة في الممارس الديمقراطي باألداء وعالقته النفسي األمن

 

422 

 رلينب-لمانياأ يالعرب مقراطييالد المركز            سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

 لغةةرض جمةةع البيانةةات الالزمةةة لتحقيةةق أهةةداف الدراسةةةرابعاااً: أدوات الدراسااة: 

 استخدمت األدوات اآلتية:

 Maslow Psychologicalأوالً: مقياااس ماساالو الشااعور باااألمن النفسااي  

Sense of Security Scale تةةم تطةةويره بعةةد إطةةالع الباحةةث علةةى المقيةةاس :)

 & Rosen؛ 2008؛ سالمة، 1983المستخدم في دراسات سابقة )دواني وديراني، 

Rothbaum, 2009( ويشةةتمل المقيةةاس فةةي صةةورته األصةةلية علةةى ،)فقةةرة، 75 )

( 35ولكن لغرض هذه الدراسة اسةتخدمت صةورة مختصةرة للمقيةاس تشةتمل علةى )

ا إلةى أحةد مظةاهر األمةن النفسةي الضةرورية للطالةب الجةامعي، فقرة، تشير كةل منهة

( خماسةي Likert scaleيجيب المفحةوص عةن هةذه الفقةرات وفقةاً لمقيةاس ليكةرت )

( درجةات فةي حةال الموافقةة 5االستجابة، حيث يمنح المفحوص درجة تتراوح بةين )

ات ولتفسةةةير اسةةةتجابالشةةةديدة، ودرجةةةة واحةةةدة فةةةي حةةةال عةةةدم الموافقةةةة الشةةةديدة، 

 المفحوصين على هذا المقياس اعتمد المعيار الوسطي اآلتي:

 شعور منخفض لألمن النفسي    ( فأقل3. 33) -

 شعور متوسط لألمن النفسي   (3. 66 – 2. 34) -

 شعور مرتفع لألمن النفسي   (3. 66أكثر من )-

تةةم التأكةةد مةةن صةةدق المقيةةاس بطةةريقتين: األولةةى، صةةدق  صاادا المقياااس وثباتااه:

( مةن خةالل عةرض المقيةاس بصةورته األوليةة Arbitration Validityالمحكمين )

على عدد من المحكمين ذوي الخبرة واالختصاص في مجاالت علم النفس والصةحة 

أي ( محكمين، طلب منهم إبداء الر8النفسية واالرشاد النفسي والتربوي بلغ عددهم )

حول فقرات المقياس بهدف التأكد من مناسبتها للمفهوم المةراد قياسةه، وقةد تةم األخةذ 

بمالحظاتهم عند اخراج المقياس بصورته النهائية. والطريقة الثانية هي صدق البناء 

(Construct Validity باسةةةتخدام معادلةةةة بيرسةةةون إذ تةةةم حسةةةاب معةةةامالت )

( طالباً وطالبة 55تطالعية للدراسة وحجمها )االرتباط بين درجات أفراد العينة االس

لةم يةةدخلوا فةةي عينةةة الدراسةةة الفعليةةة علةى الفقةةرات والمجمةةوع الكلةةي للمقيةةاس، وقةةد 

(، وكانةت جميةع هةذه المعةامالت 0. 71 – 0. 39تراوحت هةذه المعةامالت مةا بةين )

اخلي دالةةة إحصةةائياً. كمةةا تةةم التحقةةق مةةن ثبةةات المقيةةاس باعتمةةاد طريقةةة االتسةةاق الةةد

(Internal Consistency( وذلةةةةك باسةةةةتخدام معادلةةةةة كرونبةةةةاخ ألفةةةةا )Alpha 

Cronbach على العينة االستطالعية السابقة، وقد بلغت قيمة معامل الثبةات العةام ،)

 (، وقد اعتبر الباحث ذلك مؤشرات مناسبة لصدق األداة وثباتها.89 .0) للمقياس
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قةةام (: Democratic Practices Scaleمقياااس األداء الااديمقراطي   ثانياااً:

لسةةابق الباحةةث ببنةةاء مقةةاس األداء الةةديمقراطي لطلبةةة الجامعةةة بعةةد مراجعتةةه األدب ا

واإلطةةالع علةةى بعةةض األدوات الةةواردة فةةي الدراسةةات السةةابقة )وطفةةة والشةةريع، 

(، تكةةةون المقيةةةاس فةةةي صةةةورته 2009؛ عةةةودة وكةةةاظم، 2003؛ الطنبةةةور، 2000

تمل موزعةة إلةى أربعةة مجةاالت هةي: الهيئةة التدريسةية ويشة( فقرة، 29األولية من )

تمل ( فقةرات، واتحةاد الطلبةة ويشة7( فقرات، وإدارة الجامعة ويشتمل على )8على )

( فقةةرات؛  بحيةةث يجيةةب 7( فقةةرات، المقةةررات التعليميةةة ويشةةتمل علةةى )7علةةى )

( خماسةةي االسةةتجابة Likertالمفحةةوص علةةى هةةذه الفقةةرات وفةةق مقيةةاس ليكةةرت )

هةذا  رجةة علةى)كثيراً جةداً  كثيةراً  إلةى حةد مةا  قلةيالً  قلةيالً جةداً(، حيةث تتةراوح الد

ل ( درجةات فةي حةال اإلجابةة بكثيةر جةداً، ودرجةة واحةدة فةي حةا5المقياس مةا بةين )

تفةةاع اإلجابةةة بقليةةل جةةداً، وبةةذلك فةةإن الدرجةةة المرتفعةةة علةةى المقيةةاس تشةةير إلةةى ار

اض ينمةا تشةير الدرجةة المنخفضةة عليةه إلةى انخفةمستوى الممارسةة الديمقراطيةة ، ب

 مسةةتوى هةةذه الممارسةةة للديمقراطيةةة فةةي الجامعةةة، ولتفسةةير اسةةتجابات المفحوصةةين

 على هذه األداة ومجاالتها اعتمد المعيار الوسطي اآلتي:

 مستوى منخفض للممارسة الديمقراطية    فأقل 33 .2))-

 الديمقراطيةمستوى متوسط للممارسة    (3. 66 – 2. 34) -

 مستوى مرتفع للممارسة الديمقراطية   (3. 66أكثر من )-

تةةم التأكةد مةن صةةدق مقيةاس األداء الةديمقراطي بطةةريقتين:  صادا المقيااس وثباتاه:

األولى، صدق المحكمين من خالل عرض المقياس بصةورته األوليةة علةى عةدد مةن 

( محكمةين، 8المحكمين ذوي الخبرة واالختصاص في مجاالت مختلفة بلةغ عةددهم )

وم طلةةب مةةنهم إبةةداء الةةرأي حةةول فقةةرات المقيةةاس بهةةدف التأكةةد مةةن مناسةةبتها للمفهةة

المراد قياسه، وقد تم األخذ بمالحظاتهم عند اخراج المقياس بصورته النهائية، حيث 

ما، وبذلك أصبح المقيةاس بصةورته النهائيةة هتم حذف فقرتين بسبب تكرار موضوع

الهيئةةةة التدريسةةةية ( فقةةةرة موزعةةةة علةةةى المجةةةاالت كةةةاآلتي: مجةةةال 27مكةةةون مةةةن )

( فقةرات، واتحةاد 6عةة ويشةتمل علةى )( فقرات، ومجال إدارة الجام8ويشتمل على )

. ( فقةةرات7( فقةةرات، المقةةررات التعليميةةة ويشةةتمل علةةى )6الطلبةةة ويشةةتمل علةةى )

والطريقة الثانية هي صةدق البنةاء باسةتخدام معادلةة بيرسةون إذ تةم حسةاب معةامالت 

( طالباً وطالبة 55االرتباط بين درجات أفراد العينة االستطالعية للدراسة وحجمها )

يةةدخلوا فةةي عينةةة الدراسةةة الفعليةةة علةى الفقةةرات والمجمةةوع الكلةةي للمقيةةاس، وقةةد لةم 
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( وجميةةع هةةذه المعةةامالت دالةةة 0. 73 – 0. 35تراوحةةت هةةذه المعةةامالت مةةا بةةين )

إحصةةةائياً.  كمةةةا تةةةم التحقةةةق مةةةن ثبةةةات المقيةةةاس باعتمةةةاد طريقةةةة االتسةةةاق الةةةداخلي 

(Internal Consistencyوذلةةةةك باسةةةةتخدام معادلةةةةة ك )( رونبةةةةاخ ألفةةةةاAlpha 

Cronbach باستخدام العينة االستطالعية السابقة، وقد بلغةت قيمةة معامةل الثبةات ،)

(، وقةةد اعتبةةر الباحةةث ذلةةك مؤشةةرات مناسةةبة لصةةدق األداة 89 .0) للمقيةةاسالعةةام 

 وثباتها.

مج برنا من أجل معالجة البيانات الالزمة استخدمخامساً: المعالجات اإلحصائية: 

إلحصائية ( وذلك باستخدام المعالجات اSPSSاإلحصائية للعلوم االجتماعية )الرزم 

 اآلتية:

 سؤالينن الالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لإلجابة ع-

 األول والثاني.

( لفحص Persons Correlation Coefficientمعامل االرتباط بيرسون )-

 .السؤال الثالث

 Multivariat Analysis of -3( ) 4×4×2المتغيرات )  باين متعددتحليل الت-

Variance لفحص السؤالين الرابع والخامس المتعلقة بمتغيرات: الجنس )

 والتخصص العلمي، ومستوى التحصيل األكاديمي.

 ( للمقارنات البعدية.LSDاختبار )-

 نتائج الدراسة ومناقشتها

ي لدى لنفسأوال: النتائج المتعلقة بالسؤال األول وهو: ما مستوى الشعور باألمن ا

 طلبة جامعة القدس المفتوحة من وجهة نظر الطلبة؟ 

ة لإلجابة عن هذا السؤال حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري

  ي:( اآلت3والنسب المئوية ومستوى األمن النفسي كما هو مبين في الجدول )
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 وى الشعورسة ومست(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية الستجابات أفراد الدرا3جدول )

 باألمن النفسي على فقرات المقياس مرتبة تنازلياً وفق أهميتها

الرقم 

الترتيب

 ي

الرقم 

التسل

 سلي

المتوسط  الفقرة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية

 المستوى 

 مرتفع 84.4 1.12 4.22 إنني على وجه العموم متفائل 28 1

 مرتفع 79.2 1.18 3.96 ال يجرح شعوري بسرعة 20 2

 مرتفع 79.2 1.35 3.96 أشعر بأني أحصل على ما أستحقه في الحياة 27 3

 مرتفع 76.8 1.24 3.84 أشعر باالرتياح بهذا العالم 29 4

 مرتفع 75.8 1.19 3.79 باالرتياح معييشعر اآلخرون  4 5

 مرتفع 75.2 1.17 3.76 أحسن مراراً بالسرور مع من حولي 3 6

 مرتفع 73.8 1.22 3.69 أفكر بأن الناس يحبونني كمحبتهم لآلخرين 26 7

 متوسط 72.0 1.23 3.60 أتصرف على طبيعتي باستمرار  7 8

 متوسط 71.4 1.28 3.57 يمكنني أن أكون مرتاحاً مع نفسي 9 9

 متوسط 71.2 1.15 3.56 أنا على وجه العموم شخص غير أناني 1 10

 متوسط 70.8 1.22 3.54 ال أخاف على مستقبلي 10 11

 متوسط 70.6 1.23 3.53 أشعر بأنني موضع احترام الناس عامة 12 12

ال ينتابني قلق لمده طويلة نتيجة لظروف أتعرض  16 13

 لها

 متوسط 69.4 1.21 3.47

 متوسط 69.4 1.23 3.47 من عادتي أن أتقبل  نقد أصدقائي بروح طيبة 15 14

15 17  ً  متوسط 69.2 1.26 3.46 مزاجي غير متقلب ومستقر انفعاليا

 متوسط 69.0 1.19 3.45 ال ينتابني بشكل متكرر شعور بالوحدة 30 16

 متوسط 69.0 1.22 3.45 أستطيع السيطرة على مشاعري في مواقف كثيرة 25 17

 متوسط 67.8 1.18 3.39 أشعر باالرتياح في معظم األحيان 32 18

 متوسط 67.6 1.34 3.38 لي الكثير من األصدقاء المخلصين 34 19

 متوسط 67.4 1.21 3.37  ال أشعر  بأن الناس يسخرون  مني 35 20

 متوسط 67.0 1.23 3.35 أعتقد أن طفولتي كانت سعيدة 31 21
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 متوسط 67.0 1.26 3.35 عاده بالرضا واالكتفاء أشعر 24 22

 متوسط 66.8 1.28 3.34 أشعر بالسعادة في مكان إقامتي 13 23

 متوسط 66.4 1.18 3.32 ال تثبط عزيمتي  بسهولة 5 24

 متوسط 66.4 1.28 3.32 ال ينتابني شعور باالنزعاج من الناس 2 25

 متوسط 66.0 1.25 3.30 أشعر بأني أحصل على حقي في هذه الحياة 6 26

 متوسط 65.6 1.21 3.28 أشعر عموماً بأنني طالب محظوظ 21 27

 متوسط 65.6 1.26 3.28 أشعر عاده بالود نحو معظم الناس 33 28

 متوسط 65.4 1.46 3.27 أشعر بأنني أحصل على قدر كاف من الثناء 23 29

 متوسط 64.8 1.31 3.24 ال أقلق لسوء حظي في المستقبل 14 31

 متوسط 64.2 1.26 3.21 أشعر بصدق عالقاتي االجتماعية مع اآلخرين 8 32

 متوسط 62.8 1.15 3.14 أنا بشكل عام مرتاح األعصاب )غير متوتر( 19 33

 متوسط 62.8 1.27 3.14 أشعر بأن العالم من حولي يعاملني معامله عادلة 11 34

 أن يعيشهاكثيراً ما أشعر بأن هذه الحياة تستحق  22 35

 اإلنسان

 متوسط 61.2 1.40 3.06

 متوسط 69.2 0.59 3.46 المتوسط الكلي لألمن النفسي

( السابق، أن الشعور باألمن النفسي لدى طلبة جامعة 3يتضح من خالل الجدول )

، 3، 4، 29، 27، 20، 28القدس المفتوحة كان بمستوى مرتفع على الفقرات )

 .84ها ما بين )يعل(؛ حيث تراوحت النسبة المئوية الستجابات أفراد الدراسة 26

(، بينما كان هذا الشعور بمستوى متوسط على باقي الفقرات؛ 8% .73 – 4%

حيث تراوحت النسبة المئوية الستجابات أفراد الدراسة على هذه الفقرات ما بين 

من النفسي لدى طلبة جامعة %(. أما المستوى الكلي للشعور باأل 2 .61  -72%)

القدس المفتوحة فكان متوسطاً حيث بلغت النسبة المئوية الستجاباتهم على المقياس 

%(. وعند مقارنة هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة تبين أنها 2 .69ككل )

؛ 2012؛ بركات، 1999؛ سعد، 1996تتفق مع دراسات )العمري وسلمان، 

Marginson, 2012 ؛Zhang & Liu, 2015 ،؛ عقيالن، 2017؛ أبو عرة

(؛ التي أظهرت نتائجها أن شعور الطلبة باألمن النفسي كان 2018؛ شربيه، 2018

بمستوى متوسط بشكل عام، بينما تعارضت مع نتائج بعض الدراسات األخرى )أبو 
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(؛ التي أظهرت Monney & Leonard, 2017؛ Seto, 2010؛ 1993بكر، 

ر النفسي كان بمستوى مرتفع، في حين تعارضت مع دراسة نتائجها أن الشعو

(John, 2018 بينت نتائجها أن مستوى هذا الشعور كان منخفضاً. وتأتي هذه )

النتيجة لتوضح أن الشعور باألمن النفسي لدى الطلبة كان ضمن الحدود الطبيعية، 

يفسر الباحث للظروف العامة التي يعيشها الطلبة بخاصة والفلسطينيين بشكل عام. و

ً في المجتمع  ً ونفسيا ً وسياسيا هذه النتيجة بعدم وجود إستقرار تام اجتماعيا

الفلسطيني، نتيجة لوجود نظرة غير مطمئنة نحو المستقبل بفعل العوامل السياسية 

المتغيرة بفعل اإلحتالل، ونتيجة للظروف االقتصادية السيئة التي يمر بها المجتمع 

س على الشباب من طلبة الجامعات، إضافة إلى توجه هؤالء الفلسطيني، والتي تنعك

الشباب نحو إشباع حاجاتهم النفسية واالجتماعية الملحة والتي ال يمكن تحقيقها 

  .كاملة في ظل هذه الظروف

ي لدى قراطثانياً: النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني وهو: ما مستوى األداء الديم

 وجهة نظر الطلبة؟طلبة جامعة القدس المفتوحة من 

ة لإلجابة عن هذا السؤال حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري

ى والنسب المئوية ومستوى األداء الديمقراطي الستجابات أفراد الدراسة عل

 ( اآلتية:7 -4المجاالت األربعة، كما هو مبين في الجداول )

ما جال كالدراسة على هذا الم. مجال الهيئة التدريسية: وتظهر استجابات أفراد 1

 ( اآلتي:4هو في الجدول  
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لبة ططي لدى (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ومستوى األداء الديمقرا4جدول)

 جامعة القدس المفتوحة على مجال الهيئة التدريسية مرتبة تنازلياً وفق أهميتها

الرقم 
الترتيب

 ي

الرقم 
 التسلسلي

المتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية

 

 المستوى 

 مرتفع 87.4 0.98 4.37 يحترم أساتذة  الجامعة أراء الطلبة ويقدرونها 8 1

 رضةيتقبل أساتذة الجامعة أراء الطلبة حتى لو كانت معا 2 2

 ألفكارهم

 مرتفع 81.6 1.07 4.08

 مرتفع 79.6 1.08 3.98 الجامعة بين الذكور واإلناثال يميز أساتذة  3 3

 مرتفع 76.4 1.08 3.82 يستمع األساتذة إلى استفسارات الطلبة باهتمام 5 4

ع م مال يتقبل أساتذة الجامعة مبدأ المحسوبية في تعامله 7 5

 طلبتهم

 مرتفع 73.4 1.06 3.67

اء االنتمال يميز أساتذة الجامعة بين الطلبة على أساس  4 6

 الحزبي

 متوسط 72.6 1.07 3.63

 متوسط 72.0 1.05 3.60 زيضع أساتذة الجامعة تقديرات الطلبة بعدالة دون تحي 6 7

هم ال توجد حواجز نفسيه واجتماعيه بين الطلبة وأساتذت 1 8

 في الجامعة

 متوسط 70.4 1.13 3.52

 مرتفع 76.6 0.69 3.83 المتوسط الكلي لمجال الهيئة التدريسية 

ى ( السابق، أن تقديرات طلبة جامعة القدس المفتوحة لمستو4يوضح الجدول )

ات لفقرااألداء الديمقراطي على مجال الهيئة التدريسية كانت بمستوى مرتفع على 

على  (؛ حيث تراوحت النسبة المئوية الستجابات أفراد الدراسة7، 5، 3، 2، 8)

ى بينما كانت هذه التقديرات بمستو(، %73.4 - %87.4هذه الفقرات ما بين )

فراد (، حيث تراوحت  النسبة المئوية الستجابات أ1، 6، 4متوسط على الفقرات)

على  (، أما المستوى الكلي %70.4 - %72.6الدراسة على هذه الفقرات ما بين )

ابات ستجمجال الهيئة التدريسية فكانت بمستوى مرتفع حيث بلغت النسبة المئوية ال

 (.%76.6لدراسة على هذا المجال  )أفراد ا

هو  كما . مجال إدارة الجامعة: وتظهر استجابات أفراد الدراسة على هذا المجال2

 ( اآلتي:5في الجدول  
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(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ومستوى األداء الديمقراطي لدى طلبة 5جدول)

 جامعة القدس المفتوحة على مجال إدارة الجامعة مرتبة تنازلياً وفق أهميتها 

الرقم 
الترتيب

 ي

الرقم 
 التسلسلي

المتوسط  الفقرة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية

 المستوى

ت تمتاز إدارة الجامعة بالمرونة في تعاملها مع مشكال 9 9

 الطلبة

 متوسط 70.2 1.25 3.51

تتيح الجامعة للطلبة حرية التعبير عن الرأي بشكل  14 10

 متساوي
 متوسط 67.0 1.34 3.35

تهيئ إدارة الجامعة فرص الحياة الديمقراطية وشروط  12 11

 ممارستها

 متوسط 66.8 1.27 3.34

ساس أال تميز إدارة الجامعة في تعاملها بين الطلبة على  13 12

 يالجنس أو االنتماء السياسي أو االجتماعي أو الثقاف

 متوسط 66.8 1.31 3.34

 متوسط 66.6 1.22 3.33 يةتتيح إدارة الجامعة للطالب التعبير عن مشكالته بحر 11 13

 متوسط 66.6 1.26 3.33 واعتراضاتهمترحب إدارة الجامعة بشكاوي الطلبة  10 14

 متوسط 67.4 0.99 3.37 المتوسط الكلي على مجال إدارة الجامعة

 يمقراطي( السابق، أن تقديرات أفراد الدراسة لمستوى األداء الد5يوضح الجدول )

ذلك في جامعة القدس المفتوحة على مجال إدارة الجامعة كانت بمستوى متوسط و

 ة علىحيث تراوحت النسبة المئوية الستجابات أفراد الدراسعلى جميع الفقرات؛ 

يمقراطي (، أما المستوى الكلي لألداء الد% 6 ,66 - %70.2هذه الفقرات ما بين )

ً أيضاً، حيث بلغت النسبة المئوية  ة لكلياعلى بعد إدارة الجامعة فكان متوسطا

 %(.4 .67الستجابات أفراد على هذا المجال  )

 مجالمجلس الطلبة: وتظهر استجابات أفراد الدراسة على هذا ال . مجال اتحاد3

 ( اآلتي:6الجدول   كما هو في
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لبة ططي لدى (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ومستوى األداء الديمقرا6جدول)

 هميتهاجامعة القدس المفتوحة على مجال اتحاد مجلس الطلبة مرتبة تنازلياً وفق أ

الرقم 

 الترتيبي

الرقم 

 التسلسلي

المتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية

المستو

 ى

في  طيةتشكل االنتخابات الطالبية منطلقاً للحياة الديمقرا 17 15

 الجامعة

 متوسط 72.8 1.17 3.64

 تسود عالقة وثيقة بين الطلبة والهيئتين األكاديمية 18 16

 واإلدارية

 متوسط 71.6 1.25 3.58

 متوسط 71.0 1.17 3.55 يعزز اتحاد الطلبة الحياة الديمقراطية في الجامعة 15 17

تسهم الجمعيات العملية الطالبية في تعزيز الحية  16 18

 الديمقراطية

 متوسط 70.4 1.23 3.52

تهم كاليستغل الطلبة الديمقراطية استغالالً نافعاً لحل مش 19 19

 المختلفة

 متوسط 68.0 1.17 3.40

ن تعزز نوادي الطلبة في جامعة الحياة الديمقراطية بي 20 20

 الطلبة

 متوسط 67.6 1.27 3.38

 متوسط 70.2 0.89 3.51 المتوسط الكلي لمجال اتحاد مجلس الطلبة

 يمقراطي( السابق، أن تقديرات أفراد الدراسة لمستوى األداء الد6يوضح الجدول )

سط جامعة القدس المفتوحة على مجال اتحاد مجلس الطلبة كانت بمستوى متوفي 

ى ة علعلى جميع الفقرات؛ حيث تراوحت النسبة المئوية الستجابات أفراد الدراس

مقراطي (، أما المستوى الكلي لألداء الدي%6 .67 -%8 .72هذه الفقرات ما بين )

ة أيضاً؛ حيث بلغت النسبعلى مجال اتحاد مجلس الطلبة فكان بمستوى متوسط 

 %(.2 .70المئوية الكلية الستجابات أفراد الدراسة على هذا المجال  )

ل لمجا. مجال المقررات التعليمية: وتظهر استجابات أفراد الدراسة على هذا ا4

 ( اآلتي:7الجدول   كما هو في
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طلبة  اطي لدىومستوى األداء الديمقر (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية7جدول )

 جامعة القدس المفتوحة على مجال المقررات التعليمية مرتبة تنازلياً وفق أهميتها

الرقم 
 الترتيبي

المتوسط  الفقرة الرقم التسلسلي

 الحسابي

االنحرا
ف 

المعيار

 ي

النسبة 

 المئوية

 المستوى

م مفاهيتنطوي المقرارات التعليمية على ما يكفي من  21 21

 حقوق اإلنسان

 مرتفع 73.2 1.29 3.66

 تعالج مقررات الجامعة المختلفة قضايا المسؤولية 25 22

 والحرية 

 متوسط 68.4 1.39 3.42

أدركت معنى الديمقراطية من خالل المقررات  23 23

 الجامعية

 منخفض 66.0 1.33 3.30

أشعر أنه توجد ديمقراطية في نوعية المساقات  27 24

 المطروحة

 منخفض 61.4 1.33 3.07

توفر المواد التعليمية في الجامعة ما يكفي عن  25 25

 العدالة االجتماعية

 منخفض 61.0 1.47 3.05

تتضمن مقررات الجامعة المختلفة مفاهيم حول  22 26

 االلتزام

 منخفض 60.8 1.33 3.04

تظهر المقررات بوضوح شعارات المساواة وتجنب  26 27

 العنصريالتمييز 
 منخفض 60.4 1.47 3.02

 منخفض 64.4 0.65 3.22 المتوسط الكلي لمجال المقررات التعليمية

( السابق، أن تقديرات أفراد الدراسة لمستوى األداء الديمقراطي 7يوضح الجدول )

في جامعة القدس المفتوحة على مجال المقررات التعليمية كانت بمستوى مرتفع 

 .73بلغت النسبة المئوية الستجابات أفراد الدراسة عليها )(؛ حيث 21على الفقرة )

(؛ حيث بلغت 25(، بينما كانت هذه التقديرات بمستوى متوسط على الفقرة ) 2%

(، في حين كانت هذه  %4 .68النسبة المئوية الستجابات أفراد الدراسة عليها )

حيث (؛ 26، 22، 25، 27، 23التقديرات بمستوى منخفض على الفقرات )

(، %4 .60 -%66تراوحت النسبة المئوية الستجابات أفراد الدراسة عليها ما بين )

أما المستوى الكلي لألداء الديمقراطي على مجال المقررات التعليمية فكان بمستوى 

منخفض أيضاً؛ حيث بلغت النسبة المئوية الكلية الستجابات أفراد الدراسة على هذا 

 %(.4 .64المجال  )
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داء المعطيات المبينة في الجداول السابقة، يتبين أن ترتيب مجاالت األومن 

ي فبين الديمقراطي في جامعة القدس المفتوحة وفق تقديرات الطلبة كان كما هو م

 ( اآلتي:8الجدول )

لدراسة (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية والتقييم النسبي الستجابات أفراد ا8جدول )

 على مجاالت األداء الديمقراطي مرتبة تنازلياً وفق أهميتها

الرقم  الرقم الترتيبي
 التسلسلي

المتوسط  المجاالت 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية

 التقييم 

 مرتفع 76.6 0.69 3.83 الهيئة التدريسية 1 1

 متوسط 70.2 0.89 3.51 اتحاد مجلس الطلبة 3 2

 متوسط 67.4 0.99 3.37 إدارة الجامعة 2 3

 منخفض 64.4 0.65 3.22 المقررات التعليمية 4 4

 متوسط 69.7 0.57 3.48 المتوسط الكلي على المقياس

ء اسة لألدا( السابق، أن المتوسط الحسابي لتقديرات أفراد الدر8يتبين من الجدول )

لمئوية احيث بلغت النسبة (؛ 83 .3الديمقراطي على مجال الهيئة التدريسية بلغ )

ل ( وهي بمستوى مرتفع، وجاء هذا المجا%6 .76للتقديرات على هذا المجال )

 لترتيبة بابالترتيب األول. بينما جاءت هذه التقديرات على مجال اتحاد مجلس الطلب

وبنسبة  (51 .3الثاني، حيث بلغ المتوسط الحسابي لتقديرات أفراد الدراسة عليه )

 ( وهي بمستوى متوسط، وجاءت هذه التقديرات بالترتيب%2 .70مئوية بلغت )

(، 37 .3) الثالث على مجال إدارة الجامعة، حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذا المجال

( وهي بمستوى متوسط.، في حين جاءت هذه %4 .67وبنسبة مئوية بلغت )

يث ، حيميةالتقديرات بالترتيب الرابع وبمستوى منخفض على مجال المقررات التعل

متوسط (. أما ال%4 .64(، وبنسبة مئوية بلغت )22 .3بلغ المتوسط الحسابي لها )

(، حيث 48 .3الكلي لتقديرات أفراد الدراسة لألداء الديمقراطي في الجامعة فبلغ )

 وسط.(؛ وهي بمستوى مت%%7 .69بلغت النسبة المئوية الكلية لهذه التقديرات )

نتائج الدراسات السابقة تبين أنها تتفق كلياً أو جزئياً مع  وعند مقارنة هذه النتيجة مع

؛ السليم وعليمات، 2009؛ عودة وكاظم، 2007؛ حرب، 2003دراسات )الطنبور، 

(؛ التي أظهرت نتائجها أن األداء الديمقراطي في الجامعات John, 2018؛ 2010

دراسات وفق تقديرات الطلبة كان بمستوى متوسط، بينما تعارضت مع بعض ال
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(؛ التي أظهرت نتائجها أن هذا األداء Pollicino, 2017؛ 2000)وطفة والشريع، 

؛ Cameron, 2004كان بمستوى مرتفع، في حين تعارضت مع دراسات أخرى )

Djangl, 2017 ،بينت نتائجها أن هذا األداء كان 2019؛ زرارقة، 2019؛ أحمد )

 بمستوى منخفض.

اتذة األسد فعاليات ديمقراطية جيدة بين الطلبة وتشير هذه النتيجة بوضح إلى وجو

ع ميبة في الجامعة ولعل السبب في ذلك يعود إلى إدراك الطلبة هذه العالقة الط

ية كاديمة األاألساتذة نتيجة شفافية هؤالء األساتذة، وعدم التعامل مع مشكالت الطلب

تواضع ة بلطلبة كافواالجتماعية بازدواجية أو بحزبية، ويتعاملون مع ا واإلنسانية

لكن ووموضوعية دون تحيز بعيداً عن التعصب الجنسي أو الديني أو االجتماعي. 

 الهيئةولبة من جهة أخرى تشير هذه النتائج إلى قلة الفعاليات الديمقراطية بين الط

ة لطلبااإلدارية في الجامعة؛ ولعل السبب يعود إلى قلة التفاهم والتعاون بين 

ظام معة لحل مشكالتهم المختلفة، وقد يعود ذلك لطبيعة النواإلداريين بالجا

يين البيروقراتي السائد في الجامعة، مما يحول دون وصول الطلبة إلى اإلدار

ام اهتمبسهولة لحل مشكالتهم، أو لعدم تجاوب الهيئة اإلدارية لهذه المشكالت ب

 وفعالية.

مجالس اتحاد الطلبة ألنها وتوضح النتائج السابقة أن الطلبة ينظرون بأسى وضيق ل

ال تعزز الحياة الديمقراطية في الجامعة، وإنما هي طريقة لتحقيق مكاسب شخصية 

وحزبية لصالح بعض الطلبة المقربين من الكتل المعنية، وال يستفيد منها جميع 

الطلبة على حٍد سواء، وبذلك ال يرى الطلبة في مجلس الطلبة  تعزيزاً للعمل 

التفاعلي، أو الرضا عن هذا المجلس بأنه يقوم بدوره المهم  الطالبي والنشاط

كمركز لإلرشاد الديمقراطي. كما توضح هذه النتيجة تدني مستوى األداء 

الديمقراطي فيما يتعلق بالمقررات التعليمية، وقد اتفقت هذه النتيجة مع ما ذهب إليه 

لديمقراطية في الحياة ( بافتقاد األنشطة في الجامعة للمفاهيم اDahl, 2016داهل )

الجامعية ويعود ذلك إلى األسباب اآلتية: قلة الموضوعات المطروحة بالمقررات 

التعليمية فيما يتعلق بمفاهيم الحرية، وحقوق اإلنسان، والديمقراطية والعدالة، 

والمساواة، وحرية التعبير، والشفافية، وغياب واضح للحريات األكاديمية 

ة، وتشكيل قيم التسلط والتصلب والسيطرة والعالقات والممارسات الديمقراطي

العمودية المركزية بين أطراف الحياة الجامعية، وتشكل العالقات الديمقراطية 

والتفاعل الديمقراطي غياباً واضحاً في البيئة الجامعية، كما اتفقت هذه النتيجة مع ما 
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الشباب  ( في أنMonney & Leonard, 2017توصل إليه موني وليونارد )

الجامعي بحاجة ماسة إلى خدمات إرشادية وبرامج توجيهية تمكنهم من التكيف مع 

 مجتمعهم الجامعي الجديد. 

ً إالة دثالثاً: النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث وهو: هل توجد عالقة ارتباط   حصائيا

 لقدسبين الشعور باألمن النفسي وبين األداء الديمقراطي الممارس في جامعة ا

 المفتوحة من وجهة نظر الطلبة؟

 فرادألإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام معامل ارتباط بيرسون بين استجابات 

كانت ي، فالدراسة على مقياس األمن النفسي ودرجاتهم على مقياس األداء الديمقراط

 ( اآلتي:9النتائج كما هو مبين في الجدول )

استجابات أفراد الدراسة على مقياس األمن النفسي ودرجاتهم على  (: نتائج معامل ارتباط بيرسون بين9جدول )

 مقياس األداء الديمقراطي

 الشعور األمن النفسي         

 األداء الديمقراطي

 معامل االرتباط

 *0.49 الهيئة التدريسية

 *0.33 إدارة الجامعة

 *0.47 مجلس اتحاد الطلبة

 *0.28 المقررات التعليمية

 *0.53 الكلي

 (≥ 0.05* دال إحصائيا عند مستوى )

ً بين 9يوضح الجدول ) ( السابق، وجود عالقة ارتباط موجب داللة إحصائيا

استجابات أفراد الدراسة على مقياس الشعور األمن النفسي وبين استجاباتهم على 

مقياس األداء الديمقراطي الكلي الممارس في جامعة القدس المفتوحة، حيث بلغت 

(، كما جاءت هذه العالقة دالة إحصائياً 0.53ارتباط بيرسون  بينهما )قيمة معامل 

بين الشعور باألمن النفسي ومجاالت األداء الديمقراطي في الجامعة جميعها، بمعنى 

أن العالقة بين شعور الطلبة باألمن النفسي وتقديراتهم على الممارسة لألداء 

أي أنه كلما ازداد مستوى  الديمقراطي في الجامعة هي عالقة طردية موجبة،

 الشعور باألمن النفسي ازداد مستوى التعبير عن األداء الديمقراطي في الجامعة.
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على  نعكستويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن الحالة النفسية التي يعيشها الطلبة 

همية م بأتصرفاتهم ومستوى أدائهم فكلما شعروا باألمن النفسي، كلما إرتفع شعوره

ء به ا جاميات والممارسات الديمقراطية في الجامعة، وهذه النتيجة تتفق مع الفعال

عنى م، مماسلو في هذا المجال بضرورة توفير األمن النفسي للطلبة لتحقيق مطالبه

م شاطهذلك أنه كلما توفر األمن النفسي لهم كلما تحسن أداؤهم العلمي وتحسن ن

( أن عدم Joshi, 2015ي )(. وأشارت دراسة جوشDaft, 2015الالمنهجي )

ً يؤثر على نمو الفرد بصورة عامة، كما أن الشعور  ن األمبالشعور باألمن عموما

ً في تطور شخصية الفرد ونموه المعرفي، وأن الش عور النفسي يلعب دوراً مهما

فسي الن باألمن النفسي يؤدي إلى زيادة اإلنجاز؛ فاألفراد الذين يشعرون باألمن

نفسي، ن الهم ودافعيتهم أعلى من األفراد الذين ال يشعرون باألميكون مستوى إنجاز

 .وبالتالي فإن مشاركتهم باألنشطة داخل الجامعة تكون أفضل

ً رابعاً: النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع وهو: هل توجد فروا دالة إحص  في ائيا

ً إلى  مستوى الشعور باألمن النفسي لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة تبعا

 متغيرات: الجنس، والتخصص العلمي، والتحصيل األكاديمي؟

ة لإلجابة عن هذا السؤال حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري

ً إلى م ات تغيرالستجابات أفراد الدراسة على مقياس الشعور باألمن النفسي تبعا

ل الجدوالجنس والتخصص العلمي ومستوى التحصيل األكاديمي، كما هو مبين في 

 ( اآلتي:10)

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد الدراسة على مقياس الشعور باألمن 10الجدول )

 الجنس، والتخصص العلمي، ومستوى التحصيل األكاديمي النفسي تبعاً إلى متغيرات:

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المستوى المتغيرات

 0.58 3.46 110 الذكور الجنس

 0.60 3.46 224 اإلناث

 

 التخصص العلمي

 0.55 3.57 168 العلوم التربوية واآلداب

 0.69 3.23 103 العلوم اإلدارية واالقتصادية

 0.66 3.42 35 التكنولوجيا والعلوم التطبيقية 

 0.68 3.41 28 التنمية االجتماعية واألسرية

 0.78 2.81 67 68أقل من  

68 – 9 .75 134 3.26 0.67 
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 0.78 3.47 92 79. 9 – 76 التحصيل األكاديمي

 0.63 3.56 41 فأكثر 80

( السابق، وجود فروق ظاهرة بين المتوسطات الحسابية 10يظهر الجدول )

سة، لدراالستجابات أفراد الدراسة على مقياس الشعور باألمن النفسي لدى أفراد ا

ً إلى  متغيرات الدراسة: الجنس، والتخصص العلمي، ومستوى التحصيل تبعا

رات متغياألكاديمي. والختبار داللة هذه الفروق استخدم تحليل التباين متعدد ال

، يالجنس، والتخصص، ومستوى التحصيل األكاديم( تبعاً إلى متغيرات: 4×4×2)

 ( اآلتي:11والمبينة نتائجه في الجدول )

( الستجابات أفراد الدراسة على مقياس الشعور باألمن 4×4×2تحليل التباين متعدد المتغيرات )(: نتائج 11الجدول )

 الجنس، والتخصص العلمي، ومستوى األكاديميالنفسي تبعاً إلى متغيرات: 

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 مستوى الداللة قيمة )ف( المحسوبة

 0.972 0.090 0.017 1 0.017 الجنس

 0.076 2.026 0.381 3 1.144 التخصص

 *0.012 3. 611 0. 679 3 2. 038 مستوى التحصيل

   0.188 326 63.181 الخطأ )البواقي(

    333 1027.711 المجموع الكلي

 (α≤ 01. 0الداللة )دال عند مستوى 

 ( السابق النتائج اآلتية: 11يوضح الجدول )

ً في مستوى الشعور باألمن النفسي لدى أفراد - عدم وجود فروق دالة إحصائيا

ً إلى متغير الجنس، ولدى مقارنة هذه النتيجة مع نتائج الدراسات  الدراسة تبعا

؛ Zhang & liu, 2015؛ 1993السابقة تبين أنها تتفق مع دراسات )أبو بكر، 

Davis, 2016 ،؛ التي أظهرت نتائجها عدم 2018؛ شربيه، 2018؛ عقيالن)

ً إلى متغير الجنس. وتعارضت  وجود فوق جوهرية في مستوى األمن النفسي تبعا

أن  (، التي بينت نتائجها2017؛ أبو عرة، 1996)العمري وسلمان،  مع دراسات

الطلبة  لصالح فروق جوهرية بين الجنسين في الشعور باألمن النفسي ثمة هناك

 ً ؛ 2012؛ بركات، Seto, 2010مع دراسات )الذكور، وتعارضت أيضا

Marginson, 2012 ؛ التي بينت نتائجها وجود فروق بين الجنسين في هذا)
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المستوى  لصالح اإلناث. ويرى الباحث أن هذه النتيجة قد تُفسر في ظل تشابه 

الظروف الثقافية واالقتصادية واالجتماعية والتربوية التي يخضع لها كال الجنسين 

فروق شاسعة بينهما، وذلك لضيق البيئة التي يعيش بها أفراد الدراسة؛  دون وجود

ً تتشابه فيها عناصر الحياة  فمحافظة طولكرم تمتاز بأنها محافظة صغيرة نسبيا

والظروف المعيشية، كما ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى تشابة الظروف اإلدارية 

ذي يخضع له كال الجنسين هو ذاته السائدة في الجامعة، فنظام التدريس والتدريب ال

 دون تمييز، وبالتالي فما هو يؤثر على الذكور يمكن تأثيره على اإلناث. 

ً في مستوى الشعور باألمن النفسي لدى أفر- اد عدم وجود فروق دالة إحصائيا

سات لدرااالدراسة تبعاً إلى متغير التخصص العلمي، ولدى مقارنة هذه النتيجة مع 

؛ Seto, 2010؛ 1999؛ سعد، 1993أنها تتفق مع دراسات )أبو بكر، السابقة تبين 

( التي 2018؛ عقيالن، 2017؛ أبو عرة، Davys, 2016؛ 2012بركات، 

اً تبع أظهرت نتائجها عـدم وجـود فروق جوهرية في مستوى الشعور باألمن النفسي

إلى متغير التخصص، بينما تعارضت مع بعض الدراسات )العمري وسلمان، 

(؛ التي أظهرت نتائجها وجود 2018؛ شربيه، Marginson, 2012؛ 1996

ً إلى متغير التخصص لصالح التخصصات  فروق جوهرية في هذا المستوى تبعا

 .التطبيقية أو النظرية والتربوية

ً في مستوى الشعور باألمن النفسي لدى أفراد ا- سة لدراوجود فروق دالة إحصائيا

 اه هذهاتج صيل األكاديمي )المعدل التراكمي(، ولمعرفةتبعاً إلى متغير مستوى التح

( 12حدول )( للمقارنات البعدية والمبينة نتائجه في الLSDالفروق استخدم اختبار )

 اآلتي:
للمقارنات البعدية الستجابات أفراد الدراسة على الشعور باألمن النفسي  (LSD(: نتائج اختبار )12جدول )

 التحصيل األكاديميتبعاً إلى متغير مستوى 

 ( فأكثر80)  (79. 9 – 76) (75. 9 – 68) 68أقل من  المتوسط الحسابي مستوى التحصيل

 *0. 002 *0. 022 *0. 019 - 2.81 68أقل من 

68 – 9 .75 3.26  - 027 .0* 008 .0* 

76 – 9 .79 3.47 - - - 038 .0* 

 - - - - 3.56 فأكثر 80

  دال عند مستوى( الداللةα≤ 01. 0) 
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األمن ( السابق، وجود فروق دالة إحصائياً في مستوى الشعور ب12يوضح الجدول )

فئات ( فأكثر وبين كل من ال80النفسي بين فئة الطلبة ذوي التحصيل المرتفع )

. 9 – 68(، وذوي التحصيل )79. 9 -76األخرى من الطلبة ذوي التحصيل )

الثة الث( وذلك لصالح الفئة األولى والثانية و68(، وذوي التحصيل أقل من )75

األمن براً والرابعة على الترتيب، بمعنى أن الطلبة ذوي التحصيل المرتفع أكثر شعو

النفسي من الطلبة ذوي التحصل المنخفض. وهذا يعني بوضوح وجود فروق 

ً إلى مت غير جوهرية في مستوى الشعور باألمن النفسي لدى طلبة الجامعة تبعا

 كان الح الطلبة المتفوقين أي كلمامستوى التحصيل لديهم، وأن هذه الفروق لص

ذه هرنة الطلبة أكثر تحصيالً كلما كانوا أكثر شعوراً باألمن النفسي. ولدى مقا

(؛ 1996، النتيجة مع الدراسات السابقة تبين أنها تتفق مع دراسة )العمري وسلمان

 بعاً تالتي أظهرت نتائجها وجود فروق جوهرية في مستوى الشعور باألمن النفسي 

نما ، بيى متغير مستوى التحصيل األكاديمي لصالح الطلبة ذوي التحصيل المرتفعإل

 ؛Seto, 2010؛ 1999؛ سعد، 1993تعارضت مع العديد من الدراسات )أبو بكر، 

(؛ التي 2018؛ عقيالن، Davis, 2016؛ Marginson, 2012؛ 2012بركات، 

 بعاً ألمن النفسي تأظهرت نتائجها عدم وجود فروق جوهرية في مستوى الشعور با

ما ه كلإلى متغير مستوى التحصيل األكاديمي. ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن

يمكن ي، وإرتقى الطالب في مستواه التحصيلي كلما أصبح أكثر شعوراً باألمن النفس

 ستوىمعزو هذه النتيجة إلى الخبرة السابقة التي يكون قد اكتسبها الطالب من 

واقف الم فيصبح أكثر ثقة بنفسه وأكثر قدرة على السيطرة على اإلنجاز الذي حققه،

ساعده جاز يإلى أن شعور الطالب باإلن باإلضافةالتعليمية المختلفة، والتكيف معها 

 .في تعزيز شعوره باألمن النفسي

ً خامساً: النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس وهو: هل توجد فروا دالة إحص  في ائيا

ً إلى مستوى األداء  الديمقراطي الممارس في جامعة القدس المفتوحة تبعا

 متغيرات: الجنس، والتخصص العلمي، والتحصيل األكاديمي؟

ة لإلجابة عن هذا السؤال حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري

لجنس ارات الستجابات أفراد الدراسة على مقياس األداء الديمقراطي تبعاً إلى متغي

( 13العلمي ومستوى التحصيل األكاديمي، كما هو مبين في الجدول ) والتخصص

 اآلتي:
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لمقياس  ة الكلية(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد الدراسة على الدرج13الجدول )

 ميالجنس، والتخصص العلمي، ومستوى التحصيل األكادي األداء الديمقراطي تبعاً إلى متغيرات:

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المستوى المتغيرات

 0.59 3.53 110 الذكور الجنس

 0.55 3.49 224 اإلناث

 

 التخصص العلمي

 0.59 3.57 168 العلوم التربوية واآلداب

 0.79 3.45 103 العلوم اإلدارية واالقتصادية

 0.66 3.44 35 التكنولوجيا والعلوم التطبيقية 

 0.78 3.42 28 التنمية االجتماعية واألسرية

 

 التحصيل األكاديمي

 0.75 3.11 67 68أقل من 

68 – 9 .75 134 3.54 0.71 

76 – 9 .79 92 3.56 0.74 

 0.65 3.48 41 فأكثر 80

( السابق، وجود فروق ظاهرة بين المتوسطات الحسابية 13يظهر الجدول )

تبعاً  اسة،الستجابات أفراد الدراسة على مقياس األداء الديمقراطي لدى أفراد الدر

مي. إلى متغيرات الدراسة: الجنس، والتخصص العلمي، ومستوى التحصيل األكادي

( تبعاً 4×4×2ات )والختبار داللة هذه الفروق استخدم تحليل التباين متعدد المتغير

ائجه ، والمبينة نتالجنس، والتخصص، ومستوى التحصيل األكاديميإلى متغيرات: 

 ( اآلتي:14في الجدول )

( الستجابات أفراد الدراسة على مقياس األداء 4×4×2(: نتائج تحليل التباين متعدد المتغيرات )14الجدول )

 العلمي، ومستوى األكاديميالجنس، والتخصص الديمقراطي تبعاً إلى متغيرات: 

 مستوى الداللة قيمة )ف( المحسوبة متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 0.999 0.033 0.007 1 0.007 الجنس

 0.086 1.316 0.335 3 1.004 التخصص

مستوى 

 التحصيل
018 .1 

3 
339 .0 103 .1 0.112 

   0.212 326 69.177 الخطأ )البواقي(

    333 1027.711 المجموع الكلي
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 ( السابق النتائج اآلتية: 11يوضح الجدول )

ً في مستوى األداء الديمقراطي لدى أفر- اد عدم وجود فروق دالة إحصائيا

ً إلى متغير الجنس، بمعنى أن كال الجنسين قد أظهر نفس وجه الت الدراسة تبعا

ولدى  فيما يتعلق باألداء الديمقراطي الممارس في الجامعة وبنفس المستوى،

ت راسادنها تتفق مع مقارنة هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة تبين أ

؛ أحمد، John, 2018؛ Pollicino, 2017؛ 2009؛ ذياب، 2003)الطنبور، 

(؛ التي أظهرت نتائجها عدم وجود فوق جوهرية في مستوى األداء 2019

ً إلى متغير الجنس. وتعارضت مع  الديمقراطي الممارس في الجامعة تبعا

(، 2010؛ السليم وعليمات، 2007؛ حرب، 2000)وطفة والشريع،  دراسات

بة الطل لصالح الجنسين في هذا المستوى بين فروق ثمة أن هناك التي بينت

 يدركون ما تمارسه الجامعة من فعاليات من الطالب هؤالء وأن الذكور،

ً بمستوى أفضل ً وأكاديميا دراسة  اإلناث. وختلفت مع من الديمقراطية إداريا

ائياً أظهرت نتائجها وجود فروق دالة إحص (؛ التي2009واحدة )عودة وكاظم، 

ه بين الجنسين في هذا المستوى ولكن لصالح اإلناث. ويرى الباحث أن هذ

ة ماعيالنتيجة قد تُفسر في ظل تشابه الظروف الثقافية واالقتصادية واالجت

وذلك  والتربوية التي يخضع لها كال الجنسين دون وجود فروق شاسعة بينهما،

 أنهاتي يعيش بها أفراد الدراسة؛ فمحافظة طولكرم تمتاز بلضيق البيئة ال

ً تتشابه فيها عناصر الحياة والظروف المعيشية،  ما كمحافظة صغيرة نسبيا

عة، لجامالظروف اإلدارية السائدة في ا هعزو الباحث هذه النتيجة إلى تشابوي

ز، يفنظام التدريس والتدريب الذي يخضع له كال الجنسين هو ذاته دون تمي

هذه  عزو وبالتالي فما هو يؤثر على الذكور يمكن تأثيره على اإلناث كما يمكن

ساواة الم النتيجة إلى التطور الثقافي الحاصل، وإلى التطور التكنولوجي، وإلى

 بين الجنسين في العمل والتنافس العلمي. 

ً في مستوى األداء الديمقراطي لدى أفراد - عدم وجود فروق دالة إحصائيا

ً إلى متغير التخصص العلمي. ولدى مقارنة هذه النتيجة مع  الدراسة تبعا

؛ حرب، 2003الدراسات السابقة تبين أنها تتفق مع دراسات )الطنبور، 

( التي أظهرت نتائجها عـدم John, 2018؛ Pollicino, 2017؛ 2007

ً إلى متغير  وجـود فروق جوهرية في مستوى األداء الديمقراطي تبعا

(؛ والتي 2010التخصص، بينما تعارضت مع دراسة واحدة )السليم وعليمات، 
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أظهرت نتائجها وجود فروق جوهرية في هذا المستوى لصالح التخصصات 

بأن الجامعة تشكل نافذة الطلبة  ويمكن تفسير ذلك .اإلدارية والعلوم التربوية

نحو الحرية واإلحساس بالوجود اإلنساني على نحو ديمقراطي لجميع الطلبة 

بغض النظر عن تخصصاتهم العلمية، وبذلك يستطيع هؤالء الطلبة أن يجدوا 

 منافذ لهم للممارسات الديمقراطية في مجاالت اجتماعية عدة ومتنوعة. 

- ً اد  في مستوى األداء الديمقراطي لدى أفرعدم وجود فروق دالة إحصائيا

لدى وي(، الدراسة تبعاً إلى متغير مستوى التحصيل األكاديمي )المعدل التراكم

 طنبور،)ال مقارنة هذه النتيجة مع الدراسات السابقة تبين أنها تتفق مع دراسات

(؛ التي John, 2018؛ Pollicino, 2017؛ 2010؛ السليم وعليمات، 2003

اً تبع ائجها عـدم وجـود فروق جوهرية في مستوى األداء الديمقراطيأظهرت نت

إلى متغير التحصيل األكاديمي، بينما تعارضت مع دراسة واحدة )حرب، 

ح (؛ والتي أظهرت نتائجها وجود فروق جوهرية في هذا المستوى لصال2007

ن ر عوهذا يعني أن لديهم خبرات متشابهة بغض النظ .فئة الطلبة المتفوقين

ناك همستوى التحصيل لديهم إلداراك الحياة الديمقراطية في الجامعة، وأن 

ً في الشعور بأهمية ا ً أو إيجابا رسة لمماعوامل أخرى غير التحصيل يؤثر سلبا

لها  واملالديمقراطية في الجامعة، ويرى الباحث أن ذلك قد يعود إلى أسباب وع

ها، بب القيم وعدم التمسك عالقة بالتطور التكنولوجي، وعصر السرعة، وغيا

 ع لهوهذا الموضو وضعف الضبط األسري، والتقليد األعمى، والغربة النفسية.

 صلة وطيدة مع احترام حقوق اإلنسان وخضوع الدولة واألفراد للقانون؛

عاني ذي تفالجامعات العربية ال زالت بعيدة عن نبض المجتمع نتيجة للتهميش ال

ومة مناهجها ومخرجاتها، مما يجعل إصالح منظمنه، والجمود الذي تكرس في 

ً لما ين ً ملحا ليه عطوي البحث والتعليم في سياق تحوالت الحراك العربي مطلبا

ري من أهمية تثبيت دعائم مرحلة االنتقال، من خالل ترسيخ الدور التنوي

حرية وال للجامعة كمنارة للعلم والمعرفة، وترسيخ قيم الديمقراطية والمواطنة

 يير واإلبداع والخلق واالبتكار خدمة للمجتمع واإلنسانية.والتغ

 يمكن تلخيص نتائج الدراسة كاآلتي:: ملخص النتائج

إن تقديرات أفراد الدراسة لمستوى الشعور باألمن النفسي كان متوسطاً، كما كانت -

هذه التقديرات بمستوى متوسط على األداء الديمقراطي الكلي والمجالين: مجلس 
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ً على مجال هيئة التدريس، اتحاد ا لطلبة، وإدارة الجامعة، بينما كان مرتفعا

 ومنخفضاً على مجال المقررات التعليمية. 

توى ومس وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائياً بين الشعور باألمن النفسي-

 األداء الديمقراطي الكلي وعلى جميع المجاالت. 

اد أفر وجود فروق دالة إحصائياً في مستوى الشعور باألمن النفسي وفق تقديرات-

ً إلى متغير مستوى التحصيل األكاديمي لصالح فئة ذوي التح صيل الدراسة تبعا

 المرتفع، 

ً إلى متغيري الج- ً في هذه التقديرات تبعا نس عدم وجود فروق دالة إحصائيا

 والتخصص. 

داء األ ياً في مستوى تقديرات أفراد الدراسة لمستوىعدم وجود فروق دالة إحصائ-

 الديمقراطي في الجامعة تبعاً إلى متغيرات الجنس، والتخصص، والتحصيل.

 ية:في ضوء نتائج الدراسة ومناقشتها يمكن اقتراح التوصيات اآلت: التوصيات

شكل عية باجتمإثراء المناهج الدراسية الجامعية بالمفاهيم الديمقراطية والعدالة اال-

 اطيةأكبر ويمكن هذا من خالل إيجاد متطلب من متطلبات الجامعة يعرض للديمقر

 بكافة أشكالها.

ل من أجل حل مشكلة شعور الطالب بمستوى منخفض من األمن النفسي يكون الح-

 توفير مراكز أو أخصائيين اجتماعيين في الجامعة.

اصل الجامعة من أجل التوالعمل على إنشاء صندوق القتراحات والشكاوى داخل -

 بشكل أكبر مع اإلدارة.

قدس تأكيد أهمية الحريات األكاديمية داخل جامعات الوطن وباألخص جامعة ال-

 المفتوحة.

فر ة توالوعي بأهمية القيم الديمقراطية داخل الجامعة ألن ممارسة الديمقراطي-

 النفسي. باألمنعاٍل للشعور  للطلبة مستوى

 ة مناألساتذة في مجال الممارسات الديمقراطية مع الطلب ضرورة تعزيز قدرات-

 ة.خالل عقد ورش عمل وندوات وجلسات حوار بينهم أنفسهم وبينهم وبين الطلب

ضرورة إجراء دراسات مقارنة عن واقع ومعيقات التعامل الديمقراطي في -

 .الجامعات المفتوحة والجامعات النظامية
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Psychological Security in Relation to the Democratic 

Performance Practiced at Al-Quds Open University from the 

Students' Point of view 

Prof. Zeiad Barakat 

Faculty of Educational Sciences, Al-Quds Open University-

Palestine 

Abstract: The present study aimed to verify the relationship 

between feeling psychological security and the democratic 

performance practiced in Al-Quds Open University from the 

students' point of view. For this purpose, the study procedures were 

applied to a sample of (344) male and female students from the 

university students in the Tulkarm branch. The results showed that 

estimates The study members of the level of feeling of 

psychological security was average, as were these estimates at an 

average level on the overall democratic performance and the two 

domains: the Student union council and the university 

administration, while it was high on the domain of the faculty, and 

low on the domain of educational courses. On the other hand, the 

results showed that there is a positive and statistically significant 

correlation between the feeling of psychological security and the 

level of overall democratic performance in all fields. And the 

presence of statistically significant differences in the level of feeling 

of psychological security according to the estimates of the study 

members according to the variable of the academic achievement 

level in favor of the group with a high achievement, while the 

absence of statistically significant differences in these estimates 

according to the variables of sex and specialization. The results also 

showed that there were no statistically significant differences in the 

level of study members' estimates of the level of democratic 

performance in the university according to the gender, 

specialization, and achievement variables. 

Key words: Psychological security, democratic performance, Al-

Quds Open University. 
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 اتتغيرأنماط الذكاءات المتعددة لدى طلبة جامعة االستقالل وعالقتها ببعض الم

 د. محمد طالب دبوس

  فلسطين-أريحا-االستقاللجامعة 

 د. عامر صابر شحادة

 فلسطين-أريحا-االستقاللجامعة 

 

ة معرفة أنماط الذكاءات المتعددة عند طلبة جامع إلىهدفت الدراسة  ملخص:

ان باحثا ببعض المتغيرات، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الاالستقالل وعالقته

دة لمتعداأداة لقياس مدى توفر أنماط الذكاءات  فطّوراالمنهج الوصفي التحليلي، 

اط أنماط من أنم ة( فقرة، موزعة على سبع70لدى طلبة الجامعة اشتملت على )

 دة.الذكاءات المتعدّ 

بة وطالبة من طل ( طالبا  308ة من )جريت الدراسة على عينة عشوائية مكونأ  

اسة لدرلت اجامعة االستقالل في فلسطين وبعد جمع بيانات الدراسة وتحليلها توصّ 

 قاللمجموعة من النتائج كان من أهمها أن درجة امتالك طلبة جامعة االست إلى

ة لبلدى ط وعا  أكثر أنواع الذكاءات المتعددة شي للذكاءات المتعددة كانت كبيرة. وأنّ 

ان ين كحالذكاء الحركي/ الجسمي، في  جامعة االستقالل هو الذكاء االجتماعي ثمّ 

جابية ة إيهو الذكاء الطبيعي. كما أظهرت النتائج وجود عالق أقل الذكاءات شيوعا  

يما مية، فتراكدة وبين تقديرات معدالتهم البين درجة امتالك الطلبة للذكاءات المتعدّ 

 في الذكاء االجتماعي. اإلناثكانت الفروق لصالح 

 وقد أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات.

عض ذكاءات متعددة، طلبة، فلسطين، جامعة االستقالل، ب: مفتاحيةالكلمات ال

 .المتغيرات
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 مقدمة:

 نّ س، وأبين علماء النف -وما تزال-فهوم الذكاء من المفاهيم التي أثارت جدال م

أمر  لب العلماء العاملين في مجال الذكاء،د يرضي أغاالتفاق على مفهوم محدّ 

د ح أن الذكاء مفهوم متعدّ كثرة تعاريف الذكاء توضّ  مشكوك في صحته، ولعلّ 

ماء ن علب الكثير مكنهه، لذلك تجنّ  إلىالجوانب، وليس من السهولة بمكان التوصل 

تعريف نهائي للذكاء، وهذا ما حدا بالعالم  إلىالنفس محاولة التوصل 

ل العام مفهوم جديد للذكاء في كتابه أطر العق إلىالتوصل  إلى (Gardner)جارندر

ات لمنتجاالمشكالت، أو ابتكار  أن الذكاء يعني القدرة على حلّ  موضحا   1983عام 

حيث  ؛وم الذكاءر دقة لمفهثقدم تعريفا أك 1999 أنه في عام التي لها قيمة ثقافية. إاّل 

ن تي يمكية نفس حيوية لمعالجة المعلومات اله إمكانأنّ بمفهوم الذكاء  إلىأشار 

ما  قافةتنشيطها في بيئة ثقافية لحل المشكالت او ابتكار منتجات لها قيمة في ث

 (. 2018)الفاخري، 

م تكن أن نظرية الذكاءات التي أطلقها جاردنر ل إلى( 2004ولقد أشار المفتي )

تويج عليها، وجاءت كتعلمية ارتكزت  توليدة الصدفة بل كانت لها أسس ومرتكزا

 وت عَدّ  لسيرورة طويلة ومعقدة من الدراسات العلمية التي اهتمت بمفهوم الذكاء،

فتجاوزت  ،ثورة حقيقية على الدراسات التقليدية للذكاء، وجعلت النظرة أكثر عدال  

 هذه النظرية التركيز التقليدي للذكاء على جوانب أخرى. 

، دةحول الذكاءات المتعدّ  بحثا  ( Furnham,2001( )20) فورنهام العالم حلّل

بحاث أوه، على نظريات طبيعة الذكاء، وقياس ( عاما  50جريت خالل )وأ   سها،ودر

حيث  كاء،أكثر حداثة على االختالفات الجنسية والثقافية حول التقدير الذاتي للذ

 ى منعلأبدرجة  أنفسهمظهرت الدراسات اختالفات جنسية ثابتة بين قيم الذكور أ

. يا  اس نفسقلم  ابين التقدير الذاتي والذكاء  ةد عالقة ارتباطية ضعيف، كما توجَ ناثاإل

 نّ أد خرى للذكاء المتعدّ والتقديرات األ ،ظهرت الدراسات حول الذاتأوقد 

 الذكاء هو مقياس ذكوري. نّ أهم يعتقدون نّ أالمشاركين يبدو 

ادئة على الساحة التربوية خالل الذكاءات المتعدّدة ما يشبه الثورة اله ةأحدثت نظري

لى قدرات إمن المفاهيم التقليدية التي تنظر  ، وعملت على الحدّ الفترة السابقة

 المتعلمين نظرة ضيقة األفق، أحادية الجانب، والتي تعتقد بوجود ذكاء واحد عامّ 

فقا ذكياء أو أغبياء وَ ألى إقابل للقياس بالطرق التقليدية، وتصنيف المتعلمين 
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د من القدرات ز على عدد محدّ التي تركّ  جاتهم في اختبارات الذكاء المعروفةلدر

كما أهملت النظرة التقليدية للذكاء القدرات  ،والرياضية المنطقية واألدائية ،اللّفظية

سم بالتعدد بداع والتفوق لدى المتعلمين التي تتّ األخرى التي تكشف عن مكامن اإل

 ،والجسمية الحركية، واالجتماعية ،لفضائيةكالقدرات الموسيقية ا ،والتنوع

والروحية، التي يمكن أن تكون روافد  ،والوجودية ،والفنية ،والطبيعية ،والشخصية

 (.2016وأساليب مختلفة لتحقيق أهدافه )طوخي،  ،جديدة إلثراء عملية التعلم

 لّ حلى عالقدرة  :هي ،د في نقاط أساسيةمفهوم الذكاء يتحدّ  د جاردنر أنّ لقد حدّ 

ل حلو المشكالت كواحدة من المواجهات في الحياة الواقعية، والقدرة على توليد

اخل مة دأو السعي النافع الذي يكون له قي ،، والقدرة على صنع شيء ماهاجديدة ل

 ثقافة واحدة. 

فيما  ة( األفكار الرئيسة لنظرية الذكاءات المتعدّد2008ص الدمرداش )ولقد لخّ 

ن اتها مة ذكاءات تختلف في مستويفي هذه الحياة يمتلك عدّ  إنسان كلّ  نّ إ: يأتي

 ،دّدةوبطرق متع بتكاملية،هذه الذكاءات تعمل في العادة  إنسان إلى آخر، وأنّ 

 ،هاتنميت يمكن الذكاءات المتعدّدة نّ أكما  ،وتتفاوت في مستوياتها داخل الفرد الواحد

ريب لتداووجد  ،عية لدى الفردرت الدافواالرتقاء بمستوياتها إذا توفّ  ،وتطويرها

ن اإلنساي، فوأفضل طريقة لقياس الذكاء تكون في العالم الحقيق .التشجيع المناسبينو

 وإنجاز أغراضه. ،يكافح في سبيل تحقيق أهدافه

اصر لقد وجد جاردنر أن األشخاص العاديين يتشكل لديهم على األقل ثمانية عن

حمد (، وا2017ابراهيم والسعيد ) منمستقلة من عناصر الذكاء. ولقد أوضح كل 

(، 2006وال بلهان ) (،2008عامر ومحمد )(، 2013(، وعادل )2017وناجي )

(، 2003وجابر )Gutshal (2003 ،)(، وكاتشل 2007وعفانة والخزندار )

 ( هذه التصنيفات وباختصار كما يلي: 2004) والمفتي

ت كلماغوي واستعمال الللّ : وهو القدرة على التعبير افظيغوي الل  الذكاء الل  

 والتواصل بشكل سليم.

جراء ي وا: قدرة الفرد على التفكير التجريدي واالستنباطالذكاء المنطقي الرياضي

 العمليات الحسابية بفعالية واكتشاف األنماط المنطقية والعددية.

ات عالق وإقامة ،وكيفية التعاون، هو القدرة على فهم اآلخرين: الذكاء االجتماعي

ي فقض وخاصة التنا ،على مالحظة الفروق بين الناس ، والقدرة أيضا  هميزة معمتم

 وكالمهم. ،طباعهم
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يع، كل بدم بنشاط الجسم وحركاته بشهو القدرة على التحكّ : الذكاء الحركي الجسمي

ن عير للتعب ؛هو قدرة الفرد على استخدام قدراته الحركية الجسمية ككلّ  وأيضا  

 ومشاعره ،أفكاره

: وهو مرتبط بالقدرة على تشكيل نموذج صادق عن الذات كاء الشخصيالذ

ه، عاطفت تألقوواستخدام القدرة بفاعلية في الحياة، وقدرة الفرد على فهم ذاته جيدا، 

 وقدرته على التميز.

ي فعالم الت مرئية للتمثّ  إيجاديتمحور حول القدرة على : الذكاء المكاني البصري

لتعرف وا ،همن إدراك االتجا ان صاحبهمكّ تبطريقة ملموسة  وتكييفها ذهنيا   ،الفضاء

 وإبراز التفاصيل. ،لى الوجوه أو األماكنإ

تشاف والسعي نحو اك ،هو قدرة الفرد على فهم مظاهر الطبيعة: الذكاء الطبيعي

 ،كهاوسلو ،ونشاطها ،وفهم نمط حياتها ،خصائص الموجودات الحيوانية والنباتية

 الطبيعية. واالهتمام بالظواهر

 ،ةيقالنغمات الموسي إلىيسمح هذا الذكاء لصاحبه بالتعرف : الذكاء الموسيقي

مع  اطفيوبالتفاعل الع ،واإلحساس بالمقامات الموسيقية ،وإدراك إيقاعها الزمني

 هذه العناصر الموسيقية.

 ارساتفي مجال المم تقدّما  لقد أحدثت نظرية الذكاءات المتعدّدة منذ ظهورها 

ت وضحبهم، كما أسين إلى طاّل رت نظرة المدرّ ها غيّ ألنّ  ؛وية والتعليميةالترب

ا ى أنّهة إلوقدراتهم الذهنية، إضاف ،فق ميولهماألساليب المناسبة للتعامل معهم وَ 

لذي ذكاء ان الم بشكل واحد للمفهوم التقليدي للذكاء الذي لم يعترف إاّل  لت تحديا  شكّ 

قبل -وية الممارسة الترب مراحل حياته، كما أنّ  لدى الفرد في مختلف ثابتا   يظلّ 

د نوع وجوالعتقادها ب ؛في التعليم واحدا   كانت تعتمد أسلوبا   -ظهور هذه النظرية

 واحد من الذكاء لدى المتعلمين.

 مشكلة الدراسة وأسئلتها:

طلبة  ة لدىلى واقع الذكاءات المتعدّدإف الشعور بالمشكلة المتمثلة قي التعرّ  جاء

مي ألكاديدر اليسهل على الكا ؛وعالقته بتقدير معدالتهم التراكمية ،ة االستقاللجامع

ف وتنمية مواهبهم، والعمل على توظي ،شباع رغباتهمإو ،التعامل مع الطلبة

 ذكاءاتهم في تحسين تحصيلهم األكاديمي.

 ومن هنا يمكن تحديد أسئلة الدراسة بما يلي:
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 ع الذكاءات المختلفة؟ال ألنوما مستوى امتالك طلبة جامعة االستقال .1

 بين (α ≤ 0.05)هل هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .2

 ل؟ستقالمستوى الذكاءات المتعددة وتقدير المعدل التراكمي لدى طلبة جامعة اال

في  (α ≤ 0.05)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .3

لجنس )ا لمتغيرالمتعددة تعزى  ستقالل للذكاءاتاالمستوى امتالك طلبة جامعة 

 ؟)ذكر، أنثى(

في  (α ≤ 0.05)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .4

لكلية المتعددة تعزى لمتغير ا االستقالل للذكاءاتمستوى امتالك طلبة جامعة 

 ؟)علوم إنسانية، قانون وعلوم شرطية، علوم إدارية، مجتمع متوسطة(

في  (α ≤ 0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  هل .5

معدل المتعددة تعزى تقدير ال االستقالل للذكاءاتمستوى امتالك طلبة جامعة 

 ، جيد، مقبول(.التراكمي )ممتاز، جيدجدا  

 :إلىهدفت الدراسة التعرف  أهداف الدراسة:

معة عدّدة لدى طلبة جار أنماط الذكاءات المتتسليط الضوء على درجة توفّ  -1

 .نظر الطلبة أنفسهم االستقالل من وجهة

لى عمي( التراكالجنس، والكلّيّة، وتقدير المعدل )من متغيرات  تعّرف أثر كلّ  -2

 ر أنماط الذكاءات المختلفة عند طلبة جامعة االستقالل.مدى توفّ 

 أهمية الدراسة: 

نتائج بالل في جامعة االستق تبرز أهمية الدراسة الحالية من خالل تزويد المسؤولين

باه انت علمية مدروسة عن واقع الذكاءات المتعددة عند طلبة الجامعة من أجل لفت

ريب المدرسين وضباط التدريب العسكري في الجامعة بتنويع طرق التدريس والتد

 فرة لدى طلبة الجامعة.ابما يتالءم والذكاءات المتعددة المتو

 حدود الدراسة: 

 ن.أريحا، فلسطي –جريت هذه الدراسة في جامعة االستقالل : أ  الحد المكاني

م ت هذه الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العاقَ بّ  : ط  الحد الزماني

 م.2019/2020

 .: طلبة جامعة االستقالل للعلوم األمنيةالحد البشري
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  :االصطالحيةالتعريفات 

 نّ أعتبار اعلى  ،واإلنتاج المبدعالمشكالت  قدرة على حلّ ال هيالذكاءات المتعددة: 

د د وجالمشكالت أو اإلنتاج، وق ل إلى شكل من أشكال حلّ الذكاء يمكن أن يتحوّ 

ن مقلة األشخاص العاديين لديهم على األقل ثمانية عناصر مست هوارد جارندر أنّ 

، جسمي)اللّغوي، والمنطقي، واالجتماعي، والحركي ال :تتمثل في ،عناصر الذكاء

 (.2018، والمكاني البصري، والطبيعي )الفاخري، والشخصي

داة على أ امعةها الدرجة التي يحصل عليها طلبة الجبأنّ  :فها الباحثان إجرائيا  ويعر  

، غويذكاءات متعدّدة )اللّ  ةن سبعوهي استبانة تتضمّ  ،ة لذلكالدراسة المعد  

صري، والمنطقي، واالجتماعي، والحركي الجسمي، والشخصي، والمكاني الب

 (.، والموسيقيوالطبيعي

( م1998) امعست : هي األكاديمية الفلسطينية للعلوم األمنية، تأسّ جامعة االستقالل

 ؛ لرفدهاوتخريج، كمؤسسة متخصصة في تأهيل كوادر علمية ذات كفاءة عالية

ية، الشرطواألجهزة األمنية الفلسطينية باحتياجاتها من التخصصات األمنية، 

 وزارة التعليم العالي الفلسطينية. اعتمدتهاّن والعسكرية إلى أ

 :لدراسات السابقةا

واقــع الــذكاءات  إلىالتعــرف إلى (  2020دراسة المعمري وقرون ) تهــدف

 اختيرتولتحقيــق ذلــك  ، جامعــة القصيــم /المتعدّدة لــدى طلبــة كلّيّة التربيــة

نــة صيم بالمملكــة العربيــة الســعودية مكوّ عينة من طلبة كلّيّة التربية في جامعة الق

أداة البحــث التي  عنجابــوا أو، نيوطالبة تفاعلــوا مــع الباحثــ ( طالبا  280مــن )

الــذي اشــتمل علــى  ،هي عبارة عن مقياس ماكينــز لمســح الــذكاءات المتعدّدة

 نّ أظهــرت النتائــج  أدة، وعة على تسعة أنواع من الذكاءات المتعدّ ( فقرة موزّ 90)

، ةالرياضي ةالمنطقيو، ةاللّفظي ةعينــة البحــث يمتلكــون الــذكاءات )اللّغوي

، ةالطبيعيو، ةاالجتماعي ةالبين شخصيو، ةالحركي ةالجسميو، ةالبصري ةالمكانيو

 ( بدرجــة متوســطة، وحصل الــذكاء الذاتي على المتوســط األكــبر،ةالوجوديو

نــت النتائــج ، كــما بيّ ى المتوســط األقــلّ لما حصــل الــذكاء الموســيقي عــبينــ

حصائيــة في واقــع الــذكاءات المتعدّدة لــدى إــد فــروق ذات داللــة ــه ال توجَ نّ أ

ذ إ ؛باســتثناء الــذكاء الموســيقي (النــوع)عــزى لمتغيــر عينــة الدراســة ت  

وفي  ناث،فــروق لصالــح الذكــور، والــذكاء الجســمي لصالــح اإل ـدت بــهـَ ج  و  

َمت ،الدراســة مــن نتائــج إليهلــت ضــوء مــا توصّ   ،جملــة مــن التوصيــات ق دّ 
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 ،ضرورة تنميــة الوعــي بالــذكاءات المتعدّدة مــن حيــث األهميــة :مــن أهمهــا

 لبــة والمعلمــين.ســاليب تطبيقهــا لــدى الطأو

 ,Shahzada, Khan, Ghazi and Hayat)خرون )آوهدفت دراسة شاه زادة و

استكشاف الفروق بين الجنسين في التقديرات الذاتية للذكاءات المتعدّدة إلى  2015

من  ةنبين طلبة المدارس الثانوية، من خالل دراسة عينة عشوائية طبقية مكوّ 

 نّ أ( أنثى. وأظهرت نتائج هذه الدراسة 363و) ،ا  ( ذكر542، منهم )اّلب( ط905)

على أاللّفظية واللّغوية بين االفراد وفي الفرد نفسه بدرجه  الطالبات قدّرن ذكاءاتهنّ 

على من أمن الطلبة الذكور، في حين قيّم الطلبة الذكور ذكاءاتهم الجسمية والحركية 

في الذكاءات المنطقية،  ناثإلبين الذكور وا ةالطالبات، في حين لم تتواجد فروق دالّ 

 الموسيقية، والوجودية.والمكانية، والبصرية، والرياضية، و

 Fardad, Koosha and Shafiee, 2015))خرون آوفيما تناولت دراسة فارداد 

 ،لجنسار غيّ ة ومتأجنبياإلنجليزية كلغة العالقة بين الذكاء المتعدد لمتعلمي اللغة 

 ا  لب( طا24و ) ة،( طالب64ن مجتمع الدراسة من )وقد تكوّ  .ومعرفتهم للمفردات

 يل بينجابي قليإد ارتباط ه يوجَ نّ أظهرت نتائج الدراسة وأ. ا  عشوائيا  اختيروا جامعي

. مفرداتبال ة ومعرفتهمأجنبيية كلغة نجليزعدد لمتعلمي اللغة اإلتعالمات الذكاء الم

ين لمعلمابالنسبة لمعرفة أفضل لمعرفة المفردات. و كمتنبّئوظهر الذكاء اللّغوي 

 لى بشكلعأر لمفردات كان معدل العالمة لطلبة اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية للذكول

 ث فين موضوع البحا. في حين لم تكن المجموعتناثملحوظ منه لدى الطالبات اإل

 .لمتعددهم ائق بعالمات ذكافيما يتعلّ  مهّما  اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية مختلفة 

تعدّدة مستوى الذكاءات الم إلىالتعرف إلى ( 2014ين هدفت دراسة الرفاعي )في ح

تحقيق . ولوعالقتها بتحصيلهم الدراسي ،لدى طلبة لمرحلة الثانوية في دولة الكويت

نة عي استبانة على وّزعأهداف البحث استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، و

ظهرت ألبة من مجتمع الدراسة. و( طالب وطا200) نة منطبقية عشوائية مكوّ 

 ي دولةية فمستوى الذكاءات المتعدّدة لدى طلبة المرحلة الثانو نتائج الدراسة أنّ 

الكويت كان بدرجة متوسطة، كما أظهرت النتائج وجود عالقة إيجابية بين 

 دارسالذكاءات المتعدّدة والتحصيل الدراسي لدى طلبة المرحلة الثانوية في م

 يمية بدولة الكويت.العاصمة التعل

تحديد  إلى( Aydemir and Karali, 2014هدفت دراسة ايدمير وكارلي )و

المجاالت الرئيسية لذكاء الطلبة حسب نظرية الذكاءات المتعدده وايضا البحث عن 
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توزيع الطلبة في مجاالت الذكاء هذه. وتكون  فيالعناصر التي يمكن ان تؤثر 

ابع في المدارس الثانوية في ماليزيا، وتكونت مجتمع الدراسة من طلبة الصف الس

( طالبا من طلبة الصف السابع تم اختيارهم بالطريقة 1198عينة الدراسة من )

ن توزيع مجاالت الذكاء للطالب فقد حصل إالعشوائية. وحسب نتائج الدراسة ف

 متوسط-منخفضالذكاء الطبيعي على مستوى هام بين الذكاءات، وتم تحديد مستوى 

القة االرتباطية بين توزيع مجاالت ذكاء الطلبة والجنس والوضع التعليمي لالب للع

 ةنه ال توجد عالقة ارتباطية هامأوالدخل االجمالي الشهري للعائلة. وتم االستنتاج ب

بين مجاالت الذكاء والوضع التعليمي لالم ومكان الوالدة وعدد األخوة ومهنة 

 الوالدين.

المتعدّدة لدى طلبة الذكاءات  إلى أنّماط إلى التعّرف (2013ريان ) وهدفت دراسة

 التمايز اتجاه فحصإلى  هدفتفلسطين، كما في  المرحلة الثانوية في مدينة الخليل

والمسار األكاديمي، ، الدراسي والصف، الجنسلمتغيرات:  َوفقا  الذكاءات في هذه 

أداة الدراسة بعد  ط بّ قتولتحقيق هذه األهداف . الرياضياتفي  لالتحصي ومستوى

( طاّلب وطالبات من 609أن تّم التحقق من صدقها وثباتها على عينة مؤلّفة من )

 ّأن نتائج الدراسةأظهرت ولقد  جميع طلبة المرحلة الثانوية في مديرية تربية الخليل.

الترتيب: االجتماعي، فالشخصي، على جاءت لدى الطلبة  الشائعةالذكاءات 

 وجود تبيّنكما  فالموسيقي، فالرياضي، فالمكاني، فالطبيعي. فاللّفظي، فالجسمي، 

لصالح  الجنسلمتغير  َوفقا   والموسيقيللفظي االذكاء في  إحصائيةفروق ذات داللة 

في  الصفلمتغير  َوَوفقا  ، والطبيعي لصالح الطالب ،وفي الجسمي، الطالبات

، والجسمي، ريوالبص ،اللفظيالذكاء  من كلّ وفي ، ككلّ المتعدّدة الذكاءات 

لمتغير المسار  َوَوفقا  ، الحادي عشر الصفوالطبيعي لصالح طلبة ، جتماعيواال

، والمنطقي، اللفظيالذكاء  من كلّ وفي ،  ككلّ  ةالمتعددالذكاءات في األكاديمي 

 َوَوفقا  لمتغير، العلميوالشخصي لصالح طلبة المسار ، والجسمي، والبصري

الذكاء  من كلّ وفي  ،ككلّ  ةالمتعددالذكاءات في  الرياضياتفي ل التحصي مستوى

الذكاء  وفي ، المرتفعل التحصيمستوى والشخصي لصالح ذوي ، والبصري، اللفظي

 .المتوسط المرتفع،ل التحصيمستوى المنطقي لصالح الطلبة ذوي 

 ,Szymanowicz and Furnham) سزمانويسز وفورنهام فحصت دراسةولقد 

رك وادوار الجنس في تقديرات الذكاءات المتعددة ( اختالفات الجنس المشا2013

وطلب منهم  ابريطاني ا( مشارك261للذات والشريك، وقد وزعت االستبانات على )
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ان يقدروا ذكاءاتهم المتعددة والذكاءات المتعددة لآلخرين. وقدر الذكور معدل 

من  ذكائهم العام بشكل قليل ولكن قدروا معدل ذكائهم الرياضي اعلى بشكل اهم

االناث اللواتي قدرن ذكائهن االجتماعي والعاطفي بدرجة اعلى من الذكور، في 

حين وضع الذكور أنفسهم عالمات ذكاء عام في اللغة والناحية العملية اعلى من 

 االناث المشاركات، وقد تم ايجاد فروق الجنس المشارك وادوار الجنس.

( Furnham & Shagabutdinova, 2012)فورنهان وشاغابوتدوفا وأجرى 

 لديهم ائدةدراسة تناولت الفروق بين تقديرات الذكور واإلناث ألنماط الذكاءات الس

ن طلبة موطالبة  ( طالبا  230فة من )ت الدراسة على عينة مؤلّ قَ بّ  وط   .بائهموآل

في  ةالّ دعدم وجود فروق  :ومن النتائج التي أظهرتها الدراسة .الجامعات الروسية

رات تقدي لمتغير الجنس، في حين كانت فقا  وَ  عموما  ات المتعدّدة تقديرات الذكاء

 لليائج تحت نتنعلى من تقديرات اإلناث، كما بيّ أالذكور للذكاء المكاني السائد لديهم 

 .ا  عمومت كاءاوالمكاني أفضل المتنبئات للذ ،والمنطقي ،الذكاء اللّفظي االنحدار أنّ 

 الطريقة واإلجراءات:            

 هج الدراسة:من

راسة لى داستخدم الباحثان في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد ع

ا ة كمالظاهرة في الوقت الحاضر من خالل استجابات المفحوصين على أداة الدراس

 هي في الواقع.

 مجتمع الدراسة:

 انيلثالفصل الدراسي ا فيتكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة جامعة االستقالل 

ب ( طالبا وطالبة وذلك حس1459م والبالغ عددهم )2019/2020للعام الدراسي 

 سجالت إحصائيات عمادة القبول والتسجيل في جامعة االستقالل.

 عينة الدراسة:

الل خ( طالبا  وطالبة من طلبة جامعة االستقالل 308تكونت عينة الدراسة من )

زيع ( يبين تو1م. والجدول )2019/2020الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 

 :متغيراتها وفقعينة الدراسة 
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 أداة الدراسة:

ضوع بمو قام الباحثان باالطالع على األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة

( ودراسة 2020الدراسة وتم االستفادة من كل من دراسة المعمري وقرون )

 ل. وقدة لطلبة جامعة االستقال( في بناء مقياس الذكاءات المتعدد2014الرفاعي )

ة بواقع ( فقر70تكون المقياس من سبعة أنواع من الذكاءات المتعددة موزعة على )

حتواها ا( يبين أنواع الذكاءات المتعددة التي 2رات لكل نوع. والجدول )ق( ف10)

 المقياس وعدد فقرات كل نوع.
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الل ستقك طلبة جامعة االاعتمد الباحثان مقياس ليكرت الخماسي لتحديد مدى امتال

زان ألوحيث أعطيت ا ؛ألنماط الذكاءات المتعددة من خالل االستجابة على المقياس

، درجة 3، درجة متوسطة=4، درجة عالية=5= التالية )درجة عالية جدا  

 (.1=، درجة منخفضة جدا  2منخفضة=

 تم تحديد قيمة فئات المقياس الخماسي المتدرج كما يلي: 

 ة منخفضة جدا  درج 1.8 – 1

 درجة منخفضة  2.6 – 1.81

 درجة متوسطة  3.4 – 2.61

 درجة عالية  4.2 – 3.41

 درجة عالية جدا   5 – 4.21

 :صدق األداة

 ب منهمين، وقد ط ل  مين المختصّ االستبانة على مجموعة من المحكّ الباحثان عرض 

ا بتهى مناستها اللّغوية، ومدمن حيث صياغتها، ودقّ  هاقراتإبداء الرأي في ف  

لقد تها، وهميألعدم  ؛أو حذفها ،أو تعديل صياغتها ،ا بالموافقةها للمجال، إمّ ئوانتما

ة تبانقرات األداة، بحيث أصبحت االسبرأي األغلبية في عملية تحكيم ف   ذَ خ  أ  

 منها خمسة بدائل. لكلّ  ،قرة( ف  70نة من )صورتها النهائية مكوّ ب

 ثبات األداة:

ونبــاـا  معامل ثباات فقارات االساتبانة، باساتخدام معادلـاـة كران الباحثلقد استخرج  

 ،جاالم ن معامالت الثبات لكلّ يبيّ اآلتي ( 3(، والجدول )Cronbach Alphaألفــا )

 الكلي:ومعامل الثبات 
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حين  (، في0.936الكلّي بلغ ) معامل الثبات أنّ أعاله ( 3ن الجدول )مظ الحَ ي  

لقيم (، وتعدّ هذه ا0.848( و)0.739بين ) األداةلمجاالت  تراوحت قيم الثبات

 مرتفعة تسمح بتطبيق األداة. لمعامالت الثبات قيما  

 نت الدراسة المتغيرات اآلتية:تضمّ متغيرات الدراسة: 

 المتغيرات المستقلة: -أ

 .الجنس: وله مستويان )ذكر، أنثى(-

ية، الشرط لوملعالكلّيّة: ولها أربعة مستويات )العلوم اإلنسانية، القانون وا-

 العلوم اإلدارية، كلّيّة المجتمع المتوسطة(.

يد، جتقدير المعدل التراكمي: وله أربعة مستويات )ممتاز، جيد جدا ، -

 مقبول(.

 قاة بمادىلّ درجة استجابات أفراد العينة علاى أداة الدراساة المتعالمتغير التابع:  -ب

بااة ل ماان وجهااة نظاار الطلطلبااة جامعااة االسااتقاللر أنماااط الااذكاءات المتعاادّدة تااوفّ 

 .أنفسهم

 الحزم جبرنامتم استخدام  إحصائيا معالجة البيانات أجل منالمعالجات اإلحصائية:

 الوصفيةحصائية اإلباستخدام المعالجات ك ـ( وذلSPSS) المحوسب اإلحصائية

 :اآلتيةوالتحليلية 

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية.-

 (.T-testالمستقلة ))ت( للعمليات  اختبار-

 One Way ANOVAتحليل التباين األحادي -

 ية.البعد للمقارنات( LSDأقل دالة إحصائية ) اختبار-

 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها

امعة بة جالنتائج المتعلقة بسؤال الدراسة األول والذي نصه: ما مستوى امتالك طل

 االستقالل ألنوع الذكاءات المختلفة؟

على عينة  ه الباحثانالذي أعدّ مقياس الذكاءات المتعددة  قَ بّ ط  السؤال، ولإلجابة عن 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات  واستخرجاعشوائية من طلبة جامعة االستقالل، 
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نها المقياس. والجدول نوع من أنواع الذكاءات المتعددة التي تضمّ  المعيارية لكلّ 

 ا :ييبين هذه النتائج مرتبة تتنازل اآلتي (4)

 

متالك طلبة الدرجة الكلّيّة ال أعاله إلى أنّ ( 4تشير النتائج الواردة في الجدول )

سابي سط حالذكاءات المتعدّدة قد حقّقت درجة كبيرة بمتو جامعة االستقالل أنواعَ 

 (.3.58مقداره )

 حيث حصل على ؛ر الذكاء االجتماعي الترتيب األولوقد أظهرت النتائج تصدّ 

الذكاء  وهو درجة كبيرة، ويليه في المرتبة الثانية ،(3.86أعلى متوسط مقداره )

لذكاء اابعة ، وفي المرتبة الرالشخصي، وفي المرتبة الثالثة الذكاء الحركي/ الجسمي

سة لسادا، وفي المرتبة الخامسة الذكاء اللّغوي، وفي المرتبة المنطقي/ الرياضي

وسط ر بمت، في حين جاء الذكاء الطبيعي في الترتيب األخيلبصرياالذكاء المكاني/ 

 وهو درجة متوسطة. ،(3.33مقداره )

 واالنحرافات ،المتوسطات الحسابية أوجد الباحثانومن أجل تفسير النتائج 

( 5ن )ل مح في الجداوكما هو موضّ  ،نوع من أنواع الذكاءات قرات كلّ المعيارية لف  

 اآلتية: (7لى )إ

 الذكاء اللغوي وال: أ
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متالك طلبة الدرجة الكلّيّة ال أعاله إلى أنّ ( 5تشير النتائج الواردة في الجدول )

ه مقدار سابيللذكاء اللّغوي قد حقّقت درجة كبيرة بمتوسط ح جامعة االستقالل أنواعَ 

 موادّ  وبصفتهم يدرسون ،رجع الباحثان السبب إلى أّن طلبة الجامعةوي   ؛(3.47)

لتي ادان فون بممارسة القيادة في الميكلّ وي   ،مارسون تدريبات عسكريةوي ،عسكرية

 ،يةجليزاإلن :لغات متعدّدة هي تعليمهمالمشكالت،  تزيد من قدرة الطلبة على حلّ 

غوي اء اللّ ن الذكيزيد م ،ومخاطبة   ،مها كتابة  تعلّ و ،مّ األ ةغلى اللّ إ إضافة ،والعبرية

 لديهم.

 رياضي ثانيا: الذكاء المنطقي/ ال
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متالك طلبة الدرجة الكلّيّة ال أعاله إلى أنّ ( 6تشير النتائج الواردة في الجدول )

 سابيحجامعة االستقالل الذكاء المنطق/ الرياضي قد حقّقت درجة كبيرة بمتوسط 

معة في جا ةبعرجع الباحثان السبب إلى أّن طريقة التدريس المتّ وي   ؛(3.56مقداره )

 ،يلنظرالتعليم ا ما بعضا :لبعضه نالتعليم مكمّ  اسلوبأ جَ م  حيث د   ،االستقالل

لنوع ذا اهوالتعليم التطبيقي من خالل الدورات العسكرية والمهاراتية، ومن أهداف 

 ى حلّ والقدرة عل ،شخاص لديهم القدرة على التفكير المنطقيأمن التعليم تخريج 

 حليلتوالعمل على  ،واالعتماد على المعلومات التعليمية التجريدية ،المشكالت

 العالقات بين السبب والنتيجة. 

 ثالثا: الذكاء االجتماعي 
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الدرجة الكلّيّة المتالك طلبة  أعاله إلى أنّ ( 7تشير النتائج الواردة في الجدول )

لذكاء االجتماعي قد حقّقت درجة كبيرة بمتوسط حسابي مقداره اجامعة االستقالل 

تزويد الطلبة لمهارات التفاوض والتنقل  إلى أنّ  رجع الباحثان السببي  و ؛(3.86)

بالعالقات االجتماعية المعقدة والبيئات المختلفة، هذه المهارات تعمل على ارتفاع 

النظرية  ةوالتعلم المدمج بين الطريق ،لدى الطلبة تهالذكاء االجتماعي وزياد

 تهاوزياد، والتطبيقية يساعد على رفع هذه المهارات

 الحركي / الجسمي رابعا: الذكاء
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متالك طلبة الدرجة الكلّيّة ال أعاله إلى أنّ ( 8تشير النتائج الواردة في الجدول )

 سابيجامعة االستقالل الذكاء الحركي/ الجسمي قد حقّقت درجة كبيرة بمتوسط ح

كري رجع الباحثان السبب إلى أّن التعليم التطبيقي العسوي   ؛(3.57مقداره )

ع دة أربية لمإضافة إلى أّن الحياة العسكر ،هذا النوع من الذكاءوالتدريبي يزيد من 

ات والمهار ،سنوات تعمل على رفع الذكاء الحركي من خالل التدريبات الحركية

 .الرياضية التي يكتسبها الطلبة

 خامسا: الذكاء الشخصي

 



 شحادة رصاب عامر .د دبوس، طالب محمد د.    ......وعالقتها  االستقالل جامعة طلبة لدى المتعددة الذكاءات أنماط

 

465 

 رلينب-لمانياأ يالعرب مقراطييالد المركز            سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية مجلةال

طلبة  متالكالدرجة الكلّيّة ال أنّ أعاله إلى ( 9تشير النتائج الواردة في الجدول )

اره جامعة االستقالل الذكاء الشخصي قد حقّقت درجة كبيرة بمتوسط حسابي مقد

ي فدريب رجع الباحثان السبب إلى أّن المجتمع المختار للدراسة والتوي   ؛(3.84)

ت وفحوصا ،من مقابالت شخصية ه؛ة الختياربمراحل عدّ  جامعة االستقالل يمرّ 

 رفةذو مع اتهذه الفحوص كلّ  جتازي يما يجعل الفرد الذ ؛ودورات مغلقة ،طبية

على  بولهب الطالب بعد قحيث يدرّ  ،وله القدرة على تحديد أهدافه ،بذاته وقدراته

مور ألاذه وه ،وبناء األهداف ،والتخطيط ،مثل القيادة تنّوعة،اكتساب المهارات الم

 فراد. لدى األ هوتزيد، ن ترفع الذكاء الشخصيأمن الممكن 

 مكاني / البصريسادسا: الذكاء ال

 

ك طلبة جامعة الدرجة الكلّيّة المتال أنّ إلى ( 10تشير النتائج الواردة في الجدول )

االستقالل الذكاء الشخصي قد حقّقت درجة متوسطة بمتوسط حسابي مقداره 

 ،طالبمه الرجع الباحثان السبب إلى أّن نوع التعليم النظري الذي يتعلوي   ؛(3.37)

ن طرق تمد عفالتعليم الذي يع ة،التي قدم منها قبل دخول الجامعالتعليمية  ةوالبيئ

 صريا  بعادة تشكيله إو ،واستيعاب العالم المرئي بدقة ،وتشكيلها ،عادة الصورإ

خذ تؤ ةمعلجاففي ا ،م في جميع التخصصاتعل  كمكونات للذكاء المكاني، ال ت   ومكانيا  

 أنّ  حيث من الممكن ،سطةكاء متوذلذلك جاءت نسبة ال ؛كمادة عسكرية واحدة

 .نخذوها حتى اآلألم ي ةبعض الطلب

 سابعا: الذكاء الطبيعي
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تالك طلباة الدرجاة الكلّيّاة الما أنّ أعااله إلاى ( 11تشير النتائج الواردة فاي الجادول )

ره جامعة االستقالل الذكاء الطبيعي قد حقّقت درجة متوساطة بمتوساط حساابي مقادا

فاي ض سبب إلى أّن طبيعاة التعلايم فاي الجامعاة ال يخاورجع الباحثان الوي   ؛(3.33)

ج الطالااب ياادرس ليتخاارّ  الطبيعااة، فهناااواستكشاااف  ،والفضااول الفطااري ة،الطبيعاا

ل مثاا ،فااي محتواهااا التمييااز بااين الكائنااات الحيااة د مااوادّ وال يوَجاا ،بصاافه عسااكرية

 هممااا جعاال نساابة الااذكاء الطبيعااي لاادي -ماان الممكاان-وهااذا  ،الحيوانااات والنباتااات

 .ةمتوسط

لة دال النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثاني والذي نصه: هل هناك عالقة ذات

( بين مستوى الذكاءات المتعددة  α ≤ 0.05)إحصائية عند مستوى الداللة 

 وتقدير المعدل التراكمي لدى طلبة جامعة االستقالل؟

وى مستلجة الكلية لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب العالقة االرتباطية بين الدر

 عالقة.( يوضح هذه ال12الذكاءات المتعددة وتقدير المعدل التراكمي، والجدول )

 (: العالقة بين الدرجة الكلية لمستوى الذكاءات المتعددة وتقدير المعدل التراكمي12الجدول )

 مستوى الداللة قيمة معامل اإلرتباط

0.897 002*. 

وجد عالقة إيجابية قوية ذات داللة إحصائية ( أنه ي12يتضح من نتائج الجدول )

( بين مستوى الذكاءات المتعددة وتقدير المعدل 0.002بمستوى داللة مقداره )
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التراكمي لدى طلبة جامعة االستقالل، ويعني ذلك أنه بزيادة معامل الذكاء عند طلبة 

دراسة  الجامعة يرافقه ارتفاع بتقدير المعدل التراكمي. واتفقت هذه النتيجة مع

( ودراسة احمد وناجي 2017ودراسة ابراهيم والسعيد ) (2014الرفاعي )

 (Gutshall, 2003)كاتشل ( ودراسة 2006( ودراسة ال بلهان )2017)

 (.Aydemir and Karali, 2014وتعارضت مع دراسة )

له  ظرياويعيد الباحثان هذه النتيجة لسبب ان الطالب المتفوق سواء عسكريا او ن

 ويقدم كريةاص من الجامعه في النوادي والمؤتمرات العلمية والثقافية والعستقدير خ

ت على غيره من الطالب هذه االمور تعمل على رفع انواع مختلفة من الذكاءا

مما  يمياوأكادكنتيجة للتحفيزات التي تقدم من الجامعة للطلبة المتفوقين عسكريا 

 عددة بشكل عام. رفع الذكاءات المت إلىنتيجة حتمية  إلىيؤدي 

 اللةدالنتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثالث والذي نصه: هل توجد فروق ذات 

في مستوى امتالك طلبة جامعة  (α ≤ 0.05)إحصائية عند مستوى الداللة 

 الجنس؟ لمتغيرالمتعددة تعزى  االستقالل للذكاءات

 تقلتينجموعتين مسم اختبار "ت" لمااستخدب قام الباحثانهذا السؤال  عنلإلجابة 

Independent t- test ( تبين ذلك. 13ونتائج الجدول ) 

 

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 13يتضح من نتائج الجدول )

( في مستوى امتالك طلبة جامعة االستقالل للذكاءات المتعددة α ≥ 0.05الداللة )
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واع الذكاءات المتعددة المشار تعزى لمتغير الجنس )ذكر، أنثى( وذلك في جميع أن

باستثناء الذكاء االجتماعي حيث كان  ( وفي الدرجة لكلية13إليها في الجدول )

هناك  أنلذا كانت دالة احصائيا، أي  0.05وهي أقل من  0.045مستوى الداللة 

 فروق ذات داللة إحصائية في مجال الذكاء االجتماعي لصالح اإلناث.

 & Furnham)( ودراسة 2020)ومرقون اسة المعمري نتائج مع درهذه الاتفقت 

Shagabutdinova, 2012( ودراسة2017احمد وناجي ) (، واختلفت مع دراسة 

أن كال  إلى. ويعزو الباحثان هذه النتيجة (2013ودراسة عادل ) (2013)ريان 

التماثل في المقررات الدراسية وتشابه المناخات الصفية  إلىالجنسين يخضعان 

تشابه  إلىالطلبة نحو إتقان المعارف والمهارات التعلمية باإلضافة وتوجه 

الممارسات التدريسية في صفوف كال الجنسين مما انعكس على عدم وجود فروق 

عدم وجود  إلى باإلضافةدالة في الذكاءات المتعددة سواء أكانت للذكور أو لإلناث، 

غلب الشباب )ذكورا واناثا( اختالفات جوهرية فيما يتلقاه الشباب من البيئة، فأ

تخضع لذات التربية وذات الخبرات المستوحاة من ذات العادات والتقاليد التي تحكم 

قيم المجتمع، وبالتالي فلن يحصل الكثير منهم على تطوير ذكاءات محددة، ولن 

 يكون هناك فروق واضحة بين االناث والذكور في تطوير ذكاءاتهم. 

ذكور ن الممستوى امتالك االناث للذكاء االجتماعي أكثر  كما يفسر الباحثان نتيجة

ت القابأن هذا النوع من الذكاءات يعتمد على قدرة الفرد على التواصل وبناء ع

ا خصوصاجتماعية، وهنا نجد أن اإلناث لديهن القدرة على ذلك أكثر من الذكور و

 زمنيالتهن لناث في جامعة االستقالل لديهن سكن داخلي يعشن فيه مع زمأن اإل

 . أربع سنوات مما يقوي لدديهن مهارات التعبير والحوار والتواصل إلىيصل 

اللة دوالذي نصه: هل توجد فروق ذات  الرابعالنتائج المتعلقة بسؤال الدراسة 

في مستوى امتالك طلبة جامعة  (α ≤ 0.05)إحصائية عند مستوى الداللة 

 ؟الكلية لمتغيرالمتعددة تعزى  االستقالل للذكاءات

-Oneاختبار تحليل التباين األحادي ) مااستخدب قام الباحثانهذا السؤال  عنلإلجابة 

Way ANOVA( ونتائج الجدول )تبين ذلك.14 ) 
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ى ( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستو14يتضح من نتائج الجدول )

متعددة كاءات ال( في مستوى امتالك طلبة جامعة االستقالل للذα ≤ 0.05الداللة )

تعددة الم تعزى لمتغير تقدير المعدل التراكمي في الدرجة الكلية لمستوى الذكاءات

 (. 14وفي جميع أنواع الذكاءات المتعددة المشار إليها في الجدول )
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ر تطوي لى عدم قدرة النظام التربوي في الجامعات علىإويعزو الباحثان النتيجة 

 سهادرّ يلتي د فروق واضحة بين المواد احيث ال يوجَ  ؛الذكاءات المختلفة لدى الطلبة

س ى الكليات في الجامعة، فأغلب الموادسمّ اختالف م  من رغم على الالطلبة   تدر 

يس تدر بشكل نظري متشابه في مختلف الكليات، فالمواد، العلمية التي تحتاج إلى

الي بالتوخرى، ألس أغلبها بأساليب نظرية تتشابه مع الكليات ادر  ي  تطبيقي عملي 

ى لإيجة النت كما يعزو الباحثان، أو جديدة ،ر لدى الطلبة ذكاءات مختلفةفهي ال تطوّ 

في  الفاتها ال تعتمد على االختنّ إض لها الطلبة، حيث طبيعة المناهج التي يتعرّ 

ة، لدراسياواد الذكاءات بين الطلبة، بل تعتمد على أسلوب التلقين والحفظ المباشر للم

 ،فوقمن أجل الت ؛الطلبة ال يحتاجون إلى تطوير ذكاءات بعينها لي فإنّ وبالتا

ا م التميز عن أقرانهم، بل كلّ  م  ، ومن ثَ والحصول على معدل تراكمي عال  

رجاع الستمن أجل الحفظ وا ؛وتقديم مزيد من الجهد والوقت ،يحتاجونه هو االجتهاد

 .في فترة االمتحانات

اللة دوالذي نصه: هل توجد فروق ذات  الخامسراسة النتائج المتعلقة بسؤال الد

في مستوى امتالك طلبة جامعة  (α ≤ 0.05)إحصائية عند مستوى الداللة 

 ؟المعدل التراكمي لمتغيرالمتعددة تعزى  االستقالل للذكاءات

-Oneاختبار تحليل التباين األحادي ) مااستخدب قام الباحثانهذا السؤال  عنلإلجابة 

Way ANOVA )( تبين ذلك.15ونتائج الجدول ) 
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وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى أعاله ( 15تّضح من نتائج الجدول )ي

( في مستوى امتالك طلبة جامعة االستقالل الذكاءات المتعدّدة α ≤ 0.05الداللة )

 ،عزى لمتغير تقدير المعدل التراكمي في الدرجة الكلّيّة لمستوى الذكاءات المتعدّدةت  

الرياضي، والحركي/ الجسمي، والشخصي،  من الذكاء اللّغوي، والمنطقي/ وفي كلّ 

والمكاني/ البصري. في حين لم يكن هناك فروق ذات داللة إحصائية في مستوى 

عزى لمتغير تقدير المعدل التراكمي بالنسبة للذكاء االجتماعي، الذكاءات المتعدّدة ت  
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تعود هذه الفروق استخدم الباحثان اختبار  والذكاء الطبيعي. ولمعرفة لصالح من

(LSD). ( 16والجدول ) ح نتائج هذا االختباريوضّ اآلتي: 

 

 ي:أتالفروق كانت كما ي أنّ أعاله ( 16ن من نتائج الجدول )يتبيّ 

 أوال: الذكاء اللغوي

دير علااى الطلبااة الااذين تقاا (ممتاااز)لصااالح الطلبااة الااذين تقاادير معاادلهم التراكمااي -

 .(جيد)تراكمي معدلهم ال
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تقاادير  علاى الطلبااة الااذين (جيااد جاادا  )لصاالح الطلبااة الااذين تقاادير معادلهم التراكمااي -

 (.جيد)معدلهم التراكمي 

 ر معادلهمعلى الطلباة الاذين تقادي (جيد)لصالح الطلبة الذين تقدير معدلهم التراكمي -

 (.مقبول)التراكمي 

 ثانيا: الذكاء المنطقي/الرياضي

دير علااى الطلبااة الااذين تقاا (ممتاااز)ين تقاادير معاادلهم التراكمااي لصااالح الطلبااة الااذ-

  (.جيد)معدلهم التراكمي 

دير علااى الطلبااة الااذين تقاا (ممتاااز)لصااالح الطلبااة الااذين تقاادير معاادلهم التراكمااي -

  (.مقبول)معدلهم التراكمي 

تقاادير  علاى الطلبااة الااذين (جيااد جاادا  )لصاالح الطلبااة الااذين تقاادير معادلهم التراكمااي -

 (.جيد)عدلهم التراكمي م

تقاادير  علاى الطلبااة الااذين (جيااد جاادا  )لصاالح الطلبااة الااذين تقاادير معادلهم التراكمااي -

 (.مقبول)معدلهم التراكمي 

 ر معادلهمعلى الطلباة الاذين تقادي (جيد)لصالح الطلبة الذين تقدير معدلهم التراكمي -

 (.مقبول)التراكمي 

 ثالثا: الذكاء الحركي/الجسمي

دير علااى الطلبااة الااذين تقاا (ممتاااز)طلبااة الااذين تقاادير معاادلهم التراكمااي لصااالح ال-

  (.مقبول)معدلهم التراكمي 

تقاادير  علاى الطلبااة الااذين (جيااد جاادا  )لصاالح الطلبااة الااذين تقاادير معادلهم التراكمااي -

  (.مقبول)معدلهم التراكمي 

 رابعا: الذكاء الشخصي

دير علااى الطلبااة الااذين تقاا (ممتاااز)لصااالح الطلبااة الااذين تقاادير معاادلهم التراكمااي -

  (.جيد جدا  )معدلهم التراكمي 

دير علااى الطلبااة الااذين تقاا (ممتاااز)لصااالح الطلبااة الااذين تقاادير معاادلهم التراكمااي -

  (.جيد)معدلهم التراكمي 

تقاادير  علاى الطلبااة الااذين (جيااد جاادا  )لصاالح الطلبااة الااذين تقاادير معادلهم التراكمااي -

  (.جيد)معدلهم التراكمي 
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 ر معادلهمعلى الطلباة الاذين تقادي (جيد)لصالح الطلبة الذين تقدير معدلهم التراكمي -

  (.مقبول)التراكمي 

 خامسا: الذكاء المكاني/ البصري

دير لصااالح الطلبااة الااذين تقاادير معاادلهم التراكمااي )ممتاااز( علااى الطلبااة الااذين تقاا-

  (.جيد)معدلهم التراكمي 

تقاادير  علاى الطلبااة الااذين (جيااد جاادا  )التراكمااي  لصاالح الطلبااة الااذين تقاادير معادلهم-

  (.مقبول)معدلهم التراكمي 

 ر معادلهمعلى الطلباة الاذين تقادي (جيد)لصالح الطلبة الذين تقدير معدلهم التراكمي -

  (.مقبول)التراكمي 

 سادسا: الدرجة الكلية

ير قدت لصالح الطلبة الذين تقدير معدلهم التراكمي )ممتاز( على الطلبة الذين-

  (.جيد)معدلهم التراكمي 

تقاادير  علاى الطلبااة الااذين (جيااد جاادا  )لصاالح الطلبااة الااذين تقاادير معادلهم التراكمااي -

  (.جيد)معدلهم التراكمي 

تقاادير  علاى الطلبااة الااذين (جيااد جاادا  )لصاالح الطلبااة الااذين تقاادير معادلهم التراكمااي -

  (.مقبول)معدلهم التراكمي 

 ر معادلهمعلى الطلباة الاذين تقادي (جيد)معدلهم التراكمي  لصالح الطلبة الذين تقدير-

  (.مقبول)التراكمي 

عدالتهم م( أن الفروق كانت تكون للطلبة الذين تقدير 16يالحظ من نتائج الجدول )

ي لبة ذوالط على، وهذه النتيجة تعتبر برأي الباحثين أنها نتيجة منطقية حيث يمتلكأ

بة ة الطلبقي ع ذكاءات متعددة بدرج أعلى من امتالكالمعدالت التراكمية العالية أنوا

 اهيمواتفقت نتائج الدراسة مع نتائج دراسات كل من ابر والذين معدالتهم اقل

 .(2006( وال بلهان )2017( ودراسة احمد وناجي )2017والسعيد )

نظام الجامعة المتبع لتعزيز التفوق األكاديمي  أن إلىالنتيجة ويعزو الباحثان 

بحيث يتم تعزيز هذا النوع من الطلبة  للطلبةأهمية كبيره بالنسبة  وكري يعد ذوالعس

من خالل اشراكهم بالنوادي والمؤتمرات العلمية والثقافية والعسكرية ويقدم على 

غيره من الطالب، هذه االمور تعمل على رفع انواع مختلفة من الذكاءات كنتيجة 
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 إلىالمتفوقين عسكريا وأكاديميا مما يؤدي  للتحفيزات التي تقدم من الجامعة للطلبة

 رفع الذكاءات المتعددة بشكل عام.  إلىنتيجة حتمية 

 :ييأتا في ضوء النتائج التي أسفرت عنها الدراسة، أوصى الباحثان بم: التوصيات

 توعية الطلبة بما لديهم من أنواع ذكاءات متعددة.-

 ة لدى الطلبة.توعية الطلية بأساليب تنمية الذكاءات المتعدد-

 دة.تعزيز وتوعية الكادر األكاديمي بأسس وتطبيقات نظرية الذكاءات المتعد-

تها عالقإجراء المزيد من الدراسات حول أنماط الذكاءات المتعددة لدى الطلبة و-

 بمتغيرات أخرى.

 قائمة المراجع:

 قة(. عال2017ابراهيم، امل حسين خاطر والسعيد، بدرية بنت عبد الرحمن ).1

ة تدائيعلى التحصيل الدراسي لدى طلبة المرحلة االب وأثرهاالذكاءات المتعددة 

ية تربومجلة العلوم ال -بحوطة بني تميم. المجلة العربية للعلوم ونشر االبحاث

 والنفسية، المجلد االول، العدد االول.

 (. الذكاءات المتعددة2017) قعبد الراز، هند وناجياحمد، بيداء محمد .2

 ط فيتها بالتحصيل الدراسي في الرياضيات لدى طلبة الصف الثالث المتوسوعالق

 ص( ص 16) واالجتماع، العددمجلة الفنون واالدب وعلوم االنسانيات  بغداد.

169-192. 

. ميقوتع تنمية(. الذكاءات المتعددة والفهم: 2003) جابرعبد الحميد ، جابر.3

 العربي.دار الفكر القاهرة: 

رحلة (. مستوى الذكاءات المتعددة لدى طلبة الم2014ريد حميد )الرفاعي، تغ.4

وية لتربالثانوية في دولة الكويت وعالقته بتحصيلهم الدراسي. المجلة الدولية ا

 .195-172(،12) 3المتخصصة.
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383-404 . 
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، 17لد الخليل في فلسطين، مجلة جامعة االقصى )سلسلة العلوم االنسانية(، المج
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stage (Female) in Makkah Al-Mokaramah (In Arabic). 

University Journal, 6 (80) ,383-404. 

Types of Multiple intelligences of Al-Istiqlal University Students 

and their 

relationship to some Variables 

Dr. Mohammad Taleb Dabous – Associate Professor, Al-Istiqlal 

University – Jericho/ Palestin 

Dr. Amer Saber Shehadeh - Assistant Professor, Al-Istiqlal 

University – Jericho/ Palestin 

ABSTRACT: The study aimed to know Types of Multiple 

intelligences of Al-Istiqlal University Students and their relationship 

to some Variables. To achieve the study objectives, the researchers 

used the descriptive analytical approach. A tool was developed to 

measure the availability of multiple intelligence patterns. It included 

(70) items distributed into seven types of multiple intelligence 

patterns. 

The study was conducted on a random sample of (308) students 

from Al-Istiqlal University in Palestine. After collecting and 

analyzing the data, a number of results were reached. The degree of 

Al-Istiqlal University students’ possession of multiple intelligences 

was great. The most common types of multiple intelligences among 

Al-Istiqlal University students is social intelligence, then 

movement/physical intelligence, while the least common 

intelligence is natural intelligence. There is a positive relationship 

between the degree of the students ‘of multiple intelligences and the 

estimates of their cumulative averages, while the differences were in 

favor of females in social intelligence. 

Key Words: Multiple Intelligences, Students, Palestine, Al-Istiqlal 

University , Some variables . 
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 األسباب التي تعيق نشر األوراق البحثية في المجالت العلمية 

دراسات في التعليم الجامعي وضمان الجودة بجامعة صنعاء  "مجلة

 نموذًجا"

 أ.م.د. علـي محمــد علـي شمـــالن

 اليمن -جامعة صنعاء بأستاذ المناهج وطرائق التدريس المشارك 

 

 في البحثية األوراق نشر تعيق التي األسبابهدف هذا البحث تحديد ملخص:

 وضمان الجامعي التعليم في دراسات جلةبممن وجهة نظر المعنيين  المجالت

ة التحرير هيئا من ( فرد  14، ولتحقيق ذلك تم التطبيق على عينة بلغ عددها )الجودة

يلي، لتحلاجنة العلمية واالستشارية بالمجلة، كما تم استخدام المنهج الوصفي لوال

مثل في تت البحثية األوراق نشر تعيق التي األسبابشارت النتائج إلى أن أكثر أو

ت أسباب تتعلق بأخالقيا –أسباب علمية  - العلمية :)أسباب تتعلق بالمجلة

باب ة ألسحصائية في األهمية النسبيإفروق ذات داللة  كما تبين عدم وجود،الباحث(

: ق البحثية في المجلة تعزي لمتغيرات الوسطية اآلتيةارفض نشر بعض األور

تي ت الوقدمت الدراسة بعض التوصيا ،الرتبة العلمية، النوع، عدد سنوات الخبرة

 .تساعد على معالجة أسباب رفض نشر بعض الورق البحثية في المجلة

، امعييم الجالتعل علمية،مجلة  ،األوراق البحثية ،معوقات النشر: مفتاحيةالكلمات ال

 .صنعاء جامعة
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 مقدمة:

ت جاالمن أهم المضأصبح البحث العلمي في ظل التغيرات التي يشهدها عالم اليوم 

كتنف تي تالتي تقدم الحلول والتفسيرات والمعالجات ألغلب اإلشكاليات والغموض ال

 .مختلف مناحي الحياة بشكل عام

 اهزودت،والعملية التعليميةفي إنجاح  ا الجامعاتوأحد الركائز التي تعتمد عليه

قيق وترشدها على تح ،بالمفاهيم والنظريات واألدوات واآلليات التي تساعدها

 مهامها بالطريقة العلمية.

تقدير ت وف الجامعاويُعد االهتمام بالبحث العلمي من أهم المقاييس في تحسين تصني

ا إيصالهية ومستوى اإلنتاج العلمي بها، وأهم آليات المشاركة وإثراء المعرفة العلم

ة لدالامن يحتاجها، وتحقيق متطلبات التبادل المعرفي بل هو أحد المؤشرات  ىإل

ئة على رقي وتطور الجامعات عند التنافس فيما بينها بما يقوم به أعضاء هي

 ختلفلبحثية من نتاج علمي، وألجل ذلك اعتمدت الجامعات مالتدريس ومراكزها ا

ل ي بكاالستراتيجيات في تشجيع أعضاء هيئة التدريس على التأليف والنشر العلم

 (.56 :2020، أشكاله وفي مختلف تخصصاته )جمال علي الدهشان

تى وهذا بدوره شكل بيئة مالئمة للباحثين وشجعهم على اإلنتاج العلمي في ش

ت المجاالت وفي جميع أنحاء العالم، وأصبح الهدف من النشر في تلك المجال

ن ممزيد  على العلمية تبادل الفكر، وتلقي النقد والتعليق وبالتالي أوجد مناخ يساعد

ة علمي نتاجيته في أي دوريةإى نشر البحث والمعرفة، كما أصبحت قدرة الباحث عل

 :2019، تدل على كفاءته العلمية وتمكنه من آليات البحث الجيد )أسماء أحمد حسن

106 .) 

ي نتاج علمإ( أنه يوجد لدى اليمن 2، 2020:وتؤكد دراسة )خليل محمد الخطيب

مية ما ( رسالة عل16,000غزير ووافر، حيث بلغ عدد الرسائل العلمية ما يقارب )

اوز تتج بين )ماجستير ودكتوراه(، وتتسم هذه الرسائل بتنوعها، وتعدد لغاتها إذ

بحاث ( مجاال  بحثي ا، أما عن عدد األ24( لغة وتتضمن أكثر من )18أكثر من )

ليمني ا( بحث ا، وهذا يؤكد أن حجم النتاج المعرفي 10,000المنشورة فقد بلغت )

مي ر العللجمهوينشر إلكتروني ا، ولم يتمكن اكبير ومتنوع إال أن هذا الكم الهائل لم 

 المحلي والعربي الوصول إليه بل هو حبيس األدراج.

وأما عن المجلة العلمية والدور الذي تقدمه للباحثين والدارسين فهي المنصة األولى 

ا أصيال  من أوعية المعلومات  التي يستخدمها الباحثون في نشر أبحاثهم، وهي وعاء 
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يها الباحثون والدارسون للحصول على حاجتهم من المعلومات ذات التي يعتمد عل

الموثوقية العالية والمتجددة، إذ يتم فيها نشر آخر ما توصلت إليه البحوث العلمية 

العالم، وهي ال تقتصر على المعلومات فقط، وإنما تحافظ على في في أي مكان 

إليها في المستقبل، كما أنها  جودة اإلنتاج الفكري وتوفر نسخ أرشيفية ثابتة للرجوع

توفر وسيلة مهمة للباحثين لتصفح الحجم المتزايد من المواد المنشورة )حليمة بدر 

 (.  2 :2016، الجبري

ديثة ( في تقرير عن ندوة : االتجاهات الح15 :2020 ،وأكد )محمود عبد العاطي

ات التصنيففي النشر العلمي، أن اإلنتاج العلمي العربي كان وال يزال خارج 

وجود  عدم العالمية الفتقارنا لجهة تصنيف موحدة لتحديد معامالت تأثير لها في ظل

ية منهجواهتمام عالمي بحساب التأثير للمجالت العربية، وال توجد مؤشرات دقيقة 

ر على مدى جودة النشاط العلمي العربي، لذلك كان البد من البحث عن معايي

ة لعالميحة االمنشور باللغة العربية ووضعه على السا وأدوات لتقييم اإلنتاج العلمي

ى من خالل معامل التأثير العربي بهدف مساعدة المجالت العربية للدخول إل

 التصنيفات العالمية ووضع اإلنتاج العربي على الخارطة العالمية. 

(أن االختالالت 683 :2018 ،وكما تؤكد دراسة )كمال مولوج وفريدة مولوج

جالت الم ا على نشر األوراق البحثية فيلمنهجية تؤثر بدرجة كبيرة جد  واألسباب ا

س، لقياأصالة الموضوع المقدم للنشر، وعدم دقة أداة ا:)العلمية ولعل من أهمها

 .(وضعف التأصيل النظري للورقة البحثية

اب ألسباأن يتعرف على  للنشر وهذا يحتم على الباحث قبل أن يقدم ورقته البحثية

ل ول كيق نشر األوراق البحثية لتحاشيها بحيث تكون ورقته محددة وتتناالتي تع

ي ية فجزء من المشكلة بالتفصيل، وأن يراعي المعايير واألسس واألساليب العلم

أن وية، كتابتها بحيث تكون خالية من األخطاء اللغوية، وذات أفكار إبداعيةوحصر

س في القتبااوابط النشر فيها، ويلتزم بضيتقيد بالهيكل العام للمجلة العلمية التي يريد 

 حسب الشكل والمضمون ويوثق اسم المصدر الذي اقتبس منه المعلومات والبيانات

أو  نتحالباال إصدارات أنظمة التوثيق العالمية، ويلتزم بأخالقيات النشر كأن ال يقوم

ع نو رالسرقة أو تدوين معلومة من دراسات سابقة دون التوثيق، وأن يكون اختيا

 وراقالمجلة على حسب اختصاص البحث المراد نشره، واللغات التي تنشر فيه األ

و لمية أعجلة البحثية العربية واإلنجليزية أو أحدهما، ثم يقوم بتقديمها للنشر في م

مؤتمر علمي متخصص أو في أحد المنتديات أو على أي منصة على شبكة 

 اإلنترنت. 
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جالت التي تعيق نشر األوراق البحثية في الم األسبابولقد باتت قضية معالجة 

مجلة دراسات في التعليم الجامعي وضمان الجودة بجامعة صنعاء " العلمية

ا ط "في ضوء القائمة التي تم إعدادها من الضروريات الملحة في الوسنموذج 

طوير التا الزم  ا لما تتسم به من كونها أساس  نظر   ،التربوي على كافة المستويات

ة جامع -" دراسات في التعليم الجامعي" بمركز التطوير وضمان الجودة مجلة 

 صنعاء. 

األسباب التي تعيق نشر األوراق  ومن هنا دعت الحاجة إلى ضرورة معالجة

ة لجودمجلة دراسات في التعليم الجامعي وضمان ا" البحثية في المجالت العلمية

ا  "نتاجية مجلة إع مستوى " في ضوء القائمة كمدخل لرفبجامعة صنعاء نموذج 

في  جامعة صنعاء -دراسات في التعليم الجامعي" بمركز التطوير وضمان الجودة 

ؤدي تي تنشر الوراق العلمية الرصينة، ولمساعد الباحثين للتعرف على األسباب ال

 إلى رفض األوراق البحثية لتحاشيها ولتأهيل أوراقهم للنشر.

راق األسباب التي تعيق نشر األوتتمثل مشكلة البحث في دراسة مشكلة البحث: 

ة لجودمجلة دراسات في التعليم الجامعي وضمان ا" البحثية في المجالت العلمية

ب سباوذلك من حيث: األ ،" من وجهة نظر المعنيين بالمجلةبجامعة صنعاء نموذجا

حث لبابأخالقيات ا التي تتعلق بالمجلة واألسباب العلمية واألسباب التي تتعلق

 ،نشرة لللغرض تجنيب الباحثين الوقوع في هذه االختالالت وتأهيل أوراقهم البحثي

جلة ثم يقدم البحث مجموعه من التوصيات والمقترحات لمعالجة هذه األسباب بم

في  جامعة صنعاء -دراسات في التعليم الجامعي بمركز التطوير وضمان الجودة 

 بعض األوراق البحثية. اب رفض نشربضوء قائمة أس

 أسئلة البحث: 

 ةلعلميااألسباب التي تعيق نشر األوراق البحثية في المجالت السؤال األول: ما 

  "؟ مجلة دراسات في التعليم الجامعي وضمان الجودة بجامعة صنعاء نموذجا"

 ألوراقشر ااألسباب التي تعيق ن السؤال الثاني: ما وجهة نظر المعنيين بالمجلة في

ة لجودامجلة دراسات في التعليم الجامعي وضمان  " البحثية في المجالت العلمية

 برة؟الخ " تبعا  لمتغير الجنس والرتبة العلمية وعدد سنواتبجامعة صنعاء نموذجا

 تتمثل حدود البحث فيما يأتي:حدود البحث: 

ت مجاللااألسباب التي تعيق نشر األوراق البحثية في الحدود الموضوعية:  -أوال  

 .مجلة دراسات في التعليم الجامعي وضمان الجودة بجامعة صنعاء " العلمية



 شمالن ليع محمد علي أ.م.د                 العلمية المجالت في البحثية األوراق نشر تعيق التي األسباب

 

483 

 رلينب-لمانياأ يالعرب مقراطييالد المركز            سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

ضمان وفي مركز التطوير  القائمون على إصدار المجلةالحدود البشرية:  -ثانيا  

 جامعة صنعاء.بالجودة 

 مركز التطوير وضمان الجودة بجامعة صنعاء.الحدود المكانية:  -ثالثا  

لعام اإلجراء الدراسة: الفصل الدراسي الثاني خالل الحدود الزمانية  -رابعا  

 م.2020/2021الجامعي

 تتضح أهمية البحث فيما يلي:أهمية البحث: 

اق ألورايسهم في تحسين أداء مجلة دراسات في التعليم الجامعي بالمركز إلخراج -

 البحثية. 

ل خال منيفيد القائمين على تحسين مجلة دراسات في التعليم الجامعي وتجويدها -

 بحث.ئج الاألوراق البحثية التي ستظهرها نتا األسبابالتيتعيقنشروقوفهم على أهم 

ية لشكليسهم في إفادة الباحثين في تقديم أوراق بحثية خالية من االختالالت ا-

 والمنهجية والعلمية واألخالقية. 

 منه الباحثون الراغبون في نشر مقاالتهم العلمية. يستفيد-

 يهدف البحث إلى تحقيق األهداف اآلتية: أهداف البحث:

ليم التع األوراق البحثية في مجلة دراسات في األسباب التي تعيق نشرتحديد أهم -

مين جامعة صنعاء من وجهة نظر القائ -الجامعي بمركز التطوير وضمان الجودة 

 المجلة. ىعل

لتي اسباب األالوقوف على واقع أداء المجلة، ومستوى معالجتها في ضوء قائمة -

 باختالف النوع والرتبة األكاديمية، والخبرة. تعيق النشر

اب ة األسباستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لغرض معرفمنهجية البحث: 

يم لتعلمجلة دراسات في ا" التي تعيق نشر األوراق البحثية في المجالت العلمية

في  "، ومستوى معالجتها للقصور الجامعي وضمان الجودة بجامعة صنعاء نموذجا

 ولمناسبته لهذا البحث. التي تعيق النشراببساألضوء قائمة 

 فيما يلي تعريف لمصطلحات البحث:مصطلحات البحث: 

سة: في هذه الدرا باألسباب التي تعيق النشريقصد  :األسباب التي تعيق النشر

دي ي يؤخالقية، التمجموعة االختالالت الشكلية أو المنهجية أو العلمية أو األ

عليم الت ا على نشر الورقة البحثية في مجلة "دراسات فيوجودها إلى التأثير سلب  

 جامعة صنعاء.    -الجامعي" بمركز التطوير وضمان الجودة 
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 دراساتو البأنها جميع األبحاث أ ا:وتعرف الورقة البحثية في هذه الدراسة إجرائيً 

تعليم ي الفالجامعي والمنشورة في مجلة "دراسات  العلمية التي تعنى بجودة التعليم

 جامعة صنعاء.  -الجامعي" بمركز التطوير وضمان الجودة 

هي مجلة علمية محكمة دورية تصدر عن  مجلة دراسات في التعليم الجامعي:

 جامعة صنعاء نصف سنوية تعنى بنشر األوراق -مركز التطوير وضمان الجودة

 لتعليم الجامعي بعد تحكيمها من قبل لجنة منالبحثية التي تهتم بجودة ا

بطة ا في أعداد ومجلدات متالحقة ومتراا والكتروني  وتصدر ورقي   ،المتخصصين

 بأرقام متسلسلة، ومعززة بالرقم الدولي المعياري.

 اإلطار النظري للبحث.

ب سباأ ،هي: أسباب تتعلق بالمجلة العلمية ثالث مجاالت يتناول اإلطار النظري

  :اآلتيويمكن تناولها على النحو  ،أسباب تتعلق بأخالقيات الباحث ،علمية

لنشر اية  من أوعتعد المجالت العلمية المحكمة أصال  :أوالً: أسباب تتعلق بالمجلة

مات معلوالعلمي التي يعتمد عليه الباحثون والدارسون للحصول على حاجاتهم من ال

 لعلميةاحوث ة، إذ يتم فيها نشر ما توصلت إليه البذات الموثوقية العالية والمتجدد

 في أي مكان في العالم. 

 بحتبل أص ويمثل النشر العلمي واحدة من النشاطات التي تقيم عليها الجامعات

ي نغهاالتصنيفات العالمية تعتمد على حجم وجودة اإلنتاج الفكري لها كتصنيف ش

وبالتالي تقيم عليها  (،(Shanghai Jiao Tong University:2013للجامعات

نشر م، ولللعالبلدان من الناحية العلمية والمهنية، فالنشر العلمي يعرف الباحث إلى ا

ت العلمي أهمية كبرى حيث أصبح ركيزة أساسية، ومن أهم أسس تصنيف الجامعا

م لعالاا، كما أصبح الحصول على تمويل المشروعات البحثية في معظم أنحاء علمي  

 :2020، براهيم محمد وآخرونإعلى عدد األبحاث الدولية )عزيزة  ايعتمد أيض  

281.) 

 هإال أن واقع النشر العلمي اليمني لم يرتق إلى مستوى الطموح وإلى وما وصلت إلي

 –العربية والعالمية من التطور الهائل للمنشورات التي تصدرها سنويا  المجالت

ليمنية لذا فإن عملية النشر العلمي ا المجالتمقارنة لما ينشر في  -ةا وسرع  حجم  

ا في عملية تطلب العديد من المعايير والمواصفات القياسية المعتمدة عالمي  يالمحكم 

النشر من مختلف الجوانب، والدراسة الحالية ركزت على الجوانب الفنية والعلمية 

واألخالقية في مجلة دراسات في التعليم الجامعي التي تصدر من قبل مركز 
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هدف تالفي االختالالت الشكلية بطوير وضمان الجودة التابع لجامعة صنعاء الت

 لمقدمة للنشر بالمجلة. اوالمنهجية والعلمية واألخالقية في األوراق البحثية 

التي  حثيةوعلى الرغم من المساعي والجهود الحثيثة التي تبذل لترقية األوراق الب

طدم " إال أنها قد تصوضمان الجودة تنشر بمجلة "دراسات في التعليم الجامعي

ب تسبق البحثية وتاببعض األسباب التي تتعلق بالمجلة فقد تعيق نشر بعض األور

 ورقةفي رفضها، وتتمثل هذه األسباب في: )شحة اإلمكانات للمجلة، واختالف ال

ا نهأة، أو لمجللم الورقة بقواعد النشر االبحثية المقدمة عن اهتمام المجلة، وعدم التز

ن مال تتقيد بمطابقة الخط التحريري وضعف سالمة اللغة المتبعة في الورقة 

حد لى أإحيث:)األسلوب، النحو، اإلمالء، التعبير عن األفكار(، وافتقار الورقة 

م لتحكياقائمة المراجع، ....(، وغياب والعناصر الشكلية الضرورية كـ )الملخص، 

ية البحث وراقاألهواء الشخصية في اختيار األالعلمي الرصين وغلبة الذاتية والتأثر ب

 المقدمة للنشر. 

شرها تكتسب الورقة البحثية قيمتها العلمية من خالل نا: أسباب علمية: ثانيً 

 ضافةوإخضاعها المباشر للتحكيم لتحديد ومعرفة مستوى المعرفة ومدى صحتها، إ

ق طوير األوراإلى ما يشكله النشر من قيمة علمية تسهم في الرقي العلمي وت

تشكل  ي قدالبحثية، ناهيك عن بعض الحوافز المادية المكتسبة من النشر العلمي الت

للنشر  لعلميةمة اا للبحث عن المزيد من اإلنتاج اإلبداعي، إال أنه بالرغم من القيدافع  

بح ( التي قد أص83 :2010 ،العلمي فإن الصعوبات الواقعية) توفيق العمراني

 تتمثلوحبيس في أسباب علمية قد تعيقه عن نشر ورقته البحثية، الباحث في ظلها 

ة هذه األسباب في خلو الورقة البحثية من الربط بين عنوان الورقة والفكر

ة والمضمون، وعدم خلوها من األخطاء المنهجية، وأن تكون العينات واألمثل

قد اجع فوالفرضيات التي تقدمها غير متناسبة مع مجتمع البحث، وأما عن المر

ي بقة أالورقة ال تعير الدراسات السا أو أنتكون قديمة وغير ذات قيمة علمية، 

ية، تفتقر إلى وضوح الجدوى، وخلوها من الصور التوضيحفي حين أنها اهتمام، 

ختلف ين موغياب البناء المنطقي لألفكار التي تتضمنها، وصعوبة االنتقال السلس ب

 أجزائها. 

أو  لعلميةقة القياس التي استخدمتها الورقة فإنها ال تتصف بالدوأما من ناحية أداة ا

 تغيراتمبطريقة خاطئة في قياس تمت  فيها أن تطبيق األساليب اإلحصائية المتبعة

 .تناسب مع الواقعتال وأنها البحث 
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تتصف  بشكل عامالورقة و، غير منطقية فإنهاتفسير وتحليل النتائج للورقة وأما 

ة وال صالفتقر لألتو ،والعمومية وقدم البيانات والمعلومات المدرجة فيهابالسطحية 

 تقدم اسهامات علمية جادة. 

على  إن البحث العلمي عملية أخالقية ومنهجية يحتمثالثا: أخالقيات الباحث: 

لك الباحث أن يتحلى بها وهي تتوافق مع المواصفات المعرفية والمنهجية، لذ

نعني وها، بوأخالقيات وقوانين ينبغي مراعاتها واالهتمام  فالبحث العلمي له قواعد

ى ركز علتينة باألخالق العملية التي تتم عن طريقها تأكيد االلتزام بقيم أخالقية مع

، ول بهامعما للقواعد الالمبادئ األساسية التي تقوم عليها القوانين واألعراف وفق  

ام هتمبحث والتحليل وتزايد االة التساع المجاالت العلمية وتعدد طرق الونتيج  

ين ة قوانعلميبالمبادئ األخالقية المتعلقة بإجراءات البحث تبنت غالبية المؤسسات ال

ات الخاصة للحصول على بيانات صحيحة وذ االختصاصيةأخالقية وفق متطلباتها 

 (. 236 :2019، القادر بودربالة وبوسجرة ليليا مصداقية )عبد

احث يجب أن يتحلى الب ،خالقية مثل السرقة األدبيةولتجنب حدوث األخطاء األ

ية أو لملكبأخالقيات البحث العلمي، فهذا األمر بالغ األهمية فعدم احترام حقوق ا

 سرقة النصوص أو أبحاث اآلخرين من خالل عدم ذكر المرجعية البحثية لهذه

 ،نوخراألبحاث، كل ذلك قد يؤدي إلى نهاية رحلة الباحث علمي ا )أحمد حسن وآ

لباحث االتي تتعلق بأخالقية والنشر  التي تعيقسباب األ(ولعل من أهم 36 :2017

ق لدقيهو احتواء الورقة البحثية على معلومات وأفكار مسروقة وغياب التوثيق ا

وا في شاركللمصادر والمراجع التي تم االقتباس منها، أو كتابة أسماء مؤلفين لم ي

، أو لبحثلمؤلفين الذين شاركوا بصورة فعلية في االبحث وإهمال كتابة أسماء كل ا

 . لوقتالتقديم لنشر الورقة البحثية في أكثر من مجلة وبأكثر من لغة في نفس ا

من  وحتى يتفادى الباحث الوقوع في أحد األسباب األخالقية للرفض فال بد له

ة يالتحلي بالتزام الدقة وعدم نشر ورقته البحثية بشكل مخالف للطرق العلم

كون سي ة ألن ذلكالمتعارف عليها للنشر، وتجنب كتابة نتائج لم يصل إليها حقيق  

ا للضرر ومخالف ا للغرض األساسي للبحث، أال وهو معرفة الحقيقة و ح تصحيمصدر 

 (.80 :2017ن، لآلخرين )أحمد حسن وآخرو ةاألخطاء، وإظهار ذلك بأمان  

 العملي:    اإلطار

الباحث المنهج الوصفي التحليلي الذي يعد من أكثر المناهج استخدم منهج الدراسة:

وبوصفه المنهج المناسب ،ا في مجالي العلوم اإلنسانية واالجتماعيةالعلمية استخدام  
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نشر األوراق البحثية في  التي تعيقسباب األلهذه الدراسة، ويتم من خالله تحديد 

 مجلة دراسات في التعليم الجامعي.   

يم لتعلاتكون مجتمع البحث من جميع المعنيين بمجلة " دراسات في :مجتمع الدراسة

( 37)والبالغ عدد هم  ،جامعة صنعاء -الجامعي" بمركز التطوير وضمان الجودة 

عددهم ووالهيئة العلمية واالستشارية.  ،(7وهم: هيئة التحرير وعددهم ) ،افرد  

(30 .) 

لمية الع ن هيئة التحرير والهيئةتم اختيار العينة بطريقة عشوائية معينة البحث:

ودة الج بمجلة " دراسات في التعليم الجامعي" بمركز التطوير وضمان ةواالستشاري

 ( فرد ا. 14والبالغ عددهم ) ،جامعة صنعاء -

ى ئها علي بناوقد استند ف ،قام الباحث بإعداد استبانة كأداة للدراسةأداة الدراسة: 

ي الت سباباألوالمراجع التي بحثت في  ،لسابقةمجموعة من الدراسات واألدبيات ا

 ثالثوشملت االستبانة  ،نشر بعض األوراق البحثية بالمجالت العلمية تعيق

قيات أخالأسباب تتعلق ب ،أسباب علمية ،مجاالت هي: أسباب تتعلق بالمجلة العلمية

 (:1الجدول)ببين،كما هو مالباحث

 (الصورة النهائية لألداة1جدول )

 
، الثالثي )مرتفعة، متوسطة "ليكرت"وقد تم بناء أداة الدراسة وفق مقياس 

رات منخفضة( لتقدير مستوى تحقق كل فقرة من الفقرات، حيث أعطيت هذه التقدي

 ( لغرض حساب المتوسط الحسابي وتفسير3( إلى )1درجات كمية تقابلها من )

يه يمكن أن يحصل علالتقديرات الوصفية كميا ، حيث يكون أعلى متوسط حسابي 

 (.1( وأدنى متوسط حسابي يمكن أن يحصل عليه هو )3المعنيين بالمجلة)

 1,00ة نخفضوفق اآلتي:)م اعليه تم تحديد قيم الوسط المرجح وتقديره لفظي   اوبناء  

 (.3,00 – 2,34مرتفعة  ، 2,33 – 1,67متوسطة  ، 1,66 –

عرضها على ثمانية من وللتحقق من صدق مضمون األداة تم صدق أداة البحث:

قد و ،حيث أبدى المحكمون آراءهم في مدى مناسبة مؤشرات االستبانة، المحكمين

 ة.% على الفقرات كاف91حصلت جميع المؤشرات على موافقة لم تقل نسبتها عن 
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رو ك -لفاأامل للتأكد من ثبات األداة قام الباحث باستخدام أسلوب معثبات أداة البحث:

مل معا حيث بلغ الثالثة،االتساق الداخلي لمجاالت االستبانة  نباخ لحساب معامل

 (. %0,82االتساق الداخلي لالستبانة )

م لرزا باستخدام اقام الباحث بمعالجة البيانات إحصائي  المعالجات االحصائية:

الحسابي،  (، وتم استخدام )المتوسطSPSSاإلحصائية للعلوم االجتماعية )

ر النش التي تعيقسباب ألالتقديرات التقويمية ل واالنحراف المعياري لحساب

متغير لمعرفة الفروق التي تعزى لT.Testكما استخدم االختبار التائي ،بالمجلة

تبة ( لدراسة أثر متغير الرOne Way ANOVAالنوع، وتحليل التباين األحادي )

م يتعلاألكاديمية والخبرة على التقديرات التقويمية لواقع مجلة دراسات في ال

ب سبااألالجامعي بمركز التطوير وضمان الجودة بجامعة صنعاء في ضوء قائمة 

 نشر األوراق البحثية. التي تعيق

 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:

يتناول الباحث عرض النتائج التي تم التوصل إليها في ضوء أهداف البحث 

سب بح ى مجموعاتوتسهيال  لعرض تلك النتائج ومناقشتها تم تصنيفها إل ،وأسئلته

 وهي على النحو اآلتي: ،أسئلة البحث

ما " نصه لإلجابة عن السؤال األول والذيأوال: النتائج المتعلقة بالسؤال األول:

ي فات مجلة دراس" ألسباب التي تعيق نشر األوراق البحثية في المجالت العلميةا

سة قام الباحث بدرا ؟"التعليم الجامعي وضمان الجودة بجامعة صنعاء نموذجا

ق ألورانشر ا التي تعيقسباب األتحليلية لما توفر لديه من دراسات وكتابات حول 

 سبابألات بوكان أبرز ما اطلع عليه الباحث هو: مفردا ،البحثية في المجلة العلمية

ن أوفي ضوء هذه الدراسات استطاع الباحث  ،نشر األوراق البحثية التي تعيق

غة م صياثم ت ،نشر األوراق البحثية التي تعيقسباب األفردات يتوصل إلى قائمة بم

هذه القائمة في شكل فقرات محددة, ثم عرضت هذه القائمة على مجموعة من 

في ية, وفي تحكيم األوراق البحثية والدراسات العلم المحكمين الذين لديهم خبرة

وصل توبذلك  ،تم إجراء التعديالت المناسبة للقائمة ضوء مالحظاتهم وتوصياتهم

 (. 2ل)( مفردة  كما هو مبين في الجدو27( مجاالت و)3الباحث إلى قائمة تتضمن)

ما وجهة نظر المعنيين بالمجلة في ولإلجابة عن السؤال الثاني والذي نصه" 

مجلة دراسات في  " األسباب التي تعيق نشر األوراق البحثية في المجالت العلمية

؟ فقد تم استخراج " التعليم الجامعي وضمان الجودة بجامعة صنعاء نموذجا

واالنحراف المعياري لجميع فقرات االستبيان بشكل عام لمعرفة  الحسابي المتوسط
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نشر بعض األوراق البحثية، كما  التي تعيقسباب األرأي المعنيين بالمجلة في أبرز 

حراف المعياري لكل مجال لمعرفة أهم المجاالت التي تم استخراج المتوسط واالن

يركز عليها المعنيون بالمجلة، إضافة إلى أنه تم استخراج المتوسط واالنحراف 

نشر بعض  التي تعيقسباب األالمعيارية لفقرات كل مجال على حدة لمعرفة أبرز 

ف المعياري األوراق البحثية بالنسبة لكل مجال، كما تم استخراج المتوسط واالنحرا

الجنس نشر بعض األوراق البحثية وفقا  لكل متغير  التي تعيقسباب األألبرز 

(  7، 6، 5 ،4, 3,  2كما هو موضح في الجداول ) والرتبة األكاديمية والخبرة 

 كاآلتي:

 المجال األول: أسباب تتعلق بالمجلة العلمية.

 ألسبابلواالنحراف المعياري للفقرات المكونة  ،( المتوسط2يوضح الجدول )

 بالمجلة العلمية. ةتعلقالم

 (المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للفقرات المكونة لألسباب المتعلق بالمجلة العلمية.2جدول )

 

لتطوير ( أن تقديرات استجابات القائمين على المجلة بمركز ا2تبين من الجدول )

 لعلميةألسباب المتعلقة بالمجلة المستوى األهمية لصنعاء وضمان الجودة جامعة 

 (.1كما هو مبين في الشكل )، وقعت ضمن المستوى المتوسط
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 (:يبين مستوى األهمية لمفردات أسباب الرفض المتعلق بالمجلة1شكل)

التي سباب األ أهم( أن المعنيين بالمجلة يرون أن 1وتشير البيانات كما في الشكل )

نشر األوراق البحثية تتمثل في المفردة التي تنص على " إغفال الجهود التي  تعيق

يقوم بها المحكمون" وقد يعود سبب ذلك أن المجلة ال تمتلك آلية واضحة وفاعلة 

لدعم وتحفيز عملية التميز واإلبداع وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في صنع القرار 

ا نفعة وفائدة للمجلة، مما ينعكس ذلك سلب  المتصل بالتغييرات المشتركة بما يحقق م

على أداء المحكمين ويدفعهم إلى التذمر وغياب الجدية والتأخر في التقييم، أو 

"ال تلتزم الورقة البحثية  التي تنص علىقبول التحكيم، تليها الفقرة  العزوف عن

ر جهل الباحث بضوابط وقواعد النشإلى بقواعد النشر للمجلة" ويرجع سبب ذلك 

قواعد وشروط وضوابط مخالفة الورقة البحثية لالتي تتبعها المجلة مما يتسبب في 

"غلبة  التي تنص على ، تليها الفقرةويجعل فرصتها للنشر ضعيفة النشر للمجلة

يعود والذاتية والتأثر باألهواء الشخصية في اختيار األوراق البحثية المقدمة للنشر" 

ة والموضوعية لدى هيئة التحرير وضعف الرقابة غياب الحيادية والجديلسبب ذلك 

جنة التحكيم لالدوري المتحلية بالشفافية والقوة من قبل إدارة المجلة لهيئة التحرير ول

 هبالمجلة، في الوقت نفس الورقة البحثية الموافقة على قبول نشرمما يؤثر على 

ر على سمعتها يوجد لدى الباحثين قناعة بغياب الموضوعية لدى المجلة مما يؤث

صعوبة النشر ما يدفعهم للجوء إلى الوساطة لنشر في  لديهم انطباع ا، ويوجد العلمية

التي تنص  ف عن النشر والتوقف عن البحث العلمي، تليها الفقرةوقهم أو العزاأر

"تجاهل الدور الذي يقوم به كال من رئيس وهيئة التحرير من قبل القيادات  على

جع سبب ذلك إلى أن قيادة الجامعة ال تولي البحث العلمي العليا بالجامعة" وير

ا وهذا ينعكس على ضعف االهتمام بالمجلة من حيث أن تجعل للتطوير اهتمام  

 البحثيةلرفع كفاءتها وقدرتها وفاعليتها في نشر األوراق  ةوالتحديث للمجلة أولوي

قة البحثية المقدمة عن "اختالف الور التي تنص على ا، تليها الفقرةا وإلكتروني  ورقي  

اهتمام المجلة" ويعود سبب ذلك إلى عدم اطالع الباحث على أهداف ومجاالت 

قبولها بالمجلة التي يريد النشر فيها، مما يتم المجلة ومعرفة أشكال األوراق التي 

0

2

4
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مخالفة لقواعد وتوجهات وأهداف المجلة، وتتعامل هيئة  البحثيةيجعل الورقة 

معها على أنها تغطي موضوعات هامشية بعيدة عن اهتمام التحرير في المجلة 

المجلة مما يحتم أن تكون النتيجة الرفض لها حتى وإن تم نشرها في المجلة فإن 

تخدم ال مصيرها االهمال وقلة االهتمام بها من قبل جمهور القراء للمجلة ألنها 

يتعرف  ىحتها "ال تهتم المجلة بتسويق نفسالتي تنص على  الفقرةتليها تخصصهم 

عليها الباحثون في كل مكان" ويعود سبب ذلك أن المجلة محدودة االنتشار والتأثير 

وأنها لم تصل إلى مستوى المجالت العلمية الرصينة مما يؤدي إلى محدودية 

سياسة لتوزيع ال تمتلك لمجلة ا أنو أتداولها في األوساط العلمية المحلية اإلقليمية، 

التي تنص  وتوفر جميع الدوريات على موقع المكتبة، تليها الفقرةالنسخ المطبوعة، 

غياب لة سبب ذلك نتيج   يرجع" ضعف االلتزام بالتحكيم العلمي الرصين" وعلى 

 معايير محددة للحكم على جودة وأصالة الورقة البحثية، وعجز بعض المحكمين

في صقل  على توجيه مالحظات دقيقة يستفيد منها الباحثون وضعف كفاءتهم

"افتقار الورقة إلى أحد العناصر  التي تنص على الفقرةتليها  مهاراتهم البحثية

الشكلية الضرورية كـ )الملخص، قائمة المراجع، ....( ويعود سبب ذلك إلى ضعف 

" شحة  الفقرة التي تنص على إلمام الباحث بشروط وقواعد البحث العلمي تليها

سبب ذلك أن المبالغ المالية التي  ويجعلة" وقد اإلمكانات المادية والمالية للمج

 تليها الفقرة التي تنص على رصدت للمجلة في الموازنة السنوية ضئيلة وغير كافية

"غياب المعايير للقبول بالمجلة" وقد يعود سبب ذلك إلى ضعف االهتمام بمراجعة 

مل التي تتسبب التشريعات المنظمة لعمل المجلة، وغياب النظم الفاعلة لتحديد العوا

في إعاقة تقييم ومتابعة أداء المجلة، وقلة االهتمام بوضع خطط تصحيحية لتحسين 

مستوى أدائها ووجود مجموعة من التحديات والعوائق والتي تتمثل في عدم التزام 

"ضعف  التي تنص على ها الفقرةيا، تلالمجلة بالمعايير المتعارف عليها عالمي  

الورقة من حيث )األسلوب، النحو، اإلمالء، التعبير عن سالمة اللغة المتبعة في 

األفكار( " وقد يرجع سبب ذلك إلى ضعف إلمام الباحث بقواعد اللغة وسالمة 

األسلوب وعدم خضوع الورقة البحثية للمراجعة المتعلقة بالهجاء وبنية الجمل 

 وعالمات الترقيم من قبل متخصص لغوي الستخراج األخطاء وتصحيحها.

ق هذه النتيجة مع ما توصلت إلية دراسة )جيهان عبد العزيز  رجب عبد وتتف

( ٢٠١٢ :( ودراسة )علي عبد الصمد خضير و هاشم شريف حسن2010 :العزيز 

( 2016( ودراسة )حليمة بدر الجبري، 2013 :ودراسة )مني ناصر الكلبانية
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(( 2018 :ودراسة )عبد الهادي بن محضار العيدروس وخالد بن سليمان معتوق

 :( ودراسة )الدوكالي مفتاح الطرشاني2018 :ودراسة )كمال مولوج، فريدة مولوج

( أن عموم تقديرات استجابات القائمين على المجلة بمركز التطوير وضمان 2019

األوراق البحثية المتعلقة بالمجلة  التي تعيق نشرألسباب لجامعة صنعاء  -الجودة 

 ط.العلمية وقعت ضمن المستوى المتوس

ليها تم عا أن مستوى أداء المجلة دون المستوى المأمول وهذا يحمما يعطي انطباع  

بداع واإل ز عملية التميزيأن تراجع اآللية التي تعمل بها وأن تعمل على دعم وتحف

 النظم تفعلفي أداء العاملين بها، وأن تهتم بمراجعة التشريعات المنظمة لعملها، و

 الفيهاها لتالعوامل التي تتسبب في إعاقة تقييم ومتابعة أدائالتي تعمل على تحديد 

ا أدائه ووضع الحلول المناسبة لها من خالل وضع خطط تصحيحية لتحسين مستوى

ايير المعبوالتغلب على التحديات والعوائق التي تواجهها، وأن تحرص على االلتزام 

 ا.المتعارف عليها عالمي  

د ، حم توصلت إلية دراسة )مدثر أحمد محمد صالحوتختلف الدراسة الحالية مع ما 

(والتي ركزت على حركة الوصول الحر للمعلومات كنظام 2019 :أحمد رابح 

د عبد دراسة )سيو( 2019 :جديد للنشر العلمي، ودراسة )خالد محمد محمود النجار

(والتي اهتمت بالتعرف على مفهوم التصنيف 2019 :الظاهر محمود وآخرون

ر يمعايكعاييره ومؤشراته، وأهمية النشر الدولي والسمعة األكاديمية الدولي، وم

م، لعالا وفق المعايير المعروفة لتصنيف الجامعات في التصنيف الجامعات عالمي  

 متعلقةية الاألوراق البحث التي تعيق نشربينما ركزت الدراسة الحالية علي األسباب 

 بالمجلة.

رات ق( المتوسط واالنحراف لف3وضح الجدول)يالمجال الثاني: األسباب العلمية:

 .قائمة األسباب العلمية
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المتوسط واالنحراف المعياري لألسباب العلمية (3) جدول

 
لتطوير أن تقديرات استجابات القائمين على المجلة بمركز ا( 3تبين من الجدول )

وضمان الجودة جامعة صنعاء لمستوى األهمية لألسباب العلمية وقعت ضمن 

 (.2)المستوى المتوسط،كما هو مبين في الشكل

 

 سباب العلميةاأل(:يبين مستوى األهمية لفقرات 2شكل )

التي سباب األ( أن المعنيين بالمجلة يرون أن أهم 2وتشير البيانات كما في الشكل )

نشر األوراق البحثية تتمثل في الفقرة التي تنص على " افتقار الورقة  تعيق

لألصالة" ويرجع سبب ذلك إلى اعتماد الباحث على معالجة مشكلة وهمية 

مما يقلل من الفائدة العلمية لهذه  على ورقته البحثية النمطية طابع ةوافتراضية غلب

الفقرة عمق واالبتكار، يلي ذلك الورقة ويفقدها التميز العلمي من حيث الرصانة وال

" خلو الورقة من الربط بين العنوان والفكرة والمضمون" ويرجع التي تنص على 
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السبب إلى ضعف إلمام الباحث بأصول البحث العلمي وقواعده، وقلة اإلفادة من 

ندوات(، وعدم توفر  –مؤتمرات  –جلسات البحث العلمي كـ )حلقات النقاش العلمية 

لمي ونقص التدريب على البحث العلمي مما يجعل الورقة البحثية ركيكة المناخ الع

وتفتقر إلى الربط بين أجزائها، تتبع ذلك الفقرة التي تنص على"ضعف تفسير 

السبب إلى قلة دراية الباحث باألساليب  ويرجعوتحليل النتائج للورقة البحثية" 

بات تحليل النتائج للورقة له صعو لعلى المساعدة التي تذل صلاإلحصائية، ولم يح

بعملية تحليل سطحية للنتائج دون الخوض في عمق  يكتفي الباحث يجعلالبحثية ما 

الورقة البحثية قيمتها العلمية، ثم تأتي الفقرة  يفقد مماالمشكلة البحثية وتفاصيلها 

وقدم البيانات والمعلومات المدرجة في  اإلمكانياتالتي تنص على " ضعف 

ع السبب إلى نقص المراجع العلمية الحديثة، وصعوبة اإلفادة من شبكة الورقة" يرج

وتتبعها الفقرة التي تنص  ،اإلنترنت، أو قلة االهتمام في بذل العناية الكافية بالورقة

لفكر ل الباحث على " ال تقدم الورقة اسهامات علمية جادة "يرجع السبب إلى افتقار

بجديد بل ال يعدو ما قدمته مجرد تأكيد  ورقةال لم تأتيووالتصور وتصدر النمطية، 

، تليها الفقرة التي تنص على"وجود أخطاء منهجية في سلف النتائج تم التوصل إليها 

يعود السبب لضعف تكوين الباحث أكاديميا وعدم خضوعه لدورات في والورقة " 

لفقرة التي البحث العلمي مما يفقده القدرة على توظيف المنهج بطريقة سليمة، تليها ا

تنص على: "ال تتصف أداة القياس للورقة البحثية بالدقة العلمية" ويرجع السبب لقلة 

ستخدم في قياس تالذي سوف  ةخبرة الباحث بقواعد بناء وصياغة االستبان

لمحكمين غير متخصصين مما يفقد األداة الصحة والدقة العلمية  االمتغيرات وتقديمه

تنص على: "خلو الورقة من المراجع الحديثة، وذات  والثبات، تليها الفقرة التي

القيمة العلمية" ويعود السبب لقلة المراجع والمجالت والدوريات الحديثة في مكتبات 

الجامعة ووجود مشكالت وصعوبات خاصة بالبيئة العلمية اليمنية، تتبعها الفقرة 

ئة في قياس التي تنص على: " تطبق األساليب اإلحصائية المتبعة بطريقة خاط

متغيرات البحث " قد يعود سبب ذلك إلى ضعف تحكم الباحث بالبرامج اإلحصائية، 

لم يحصل على المساعدة في تطبيق األساليب اإلحصائية مما يؤدي إلى ناهيك أنه 

اتباعه لطريقة خاطئة في قياس متغيرات الورقة البحثية، تليها الفقرة التي تنص 

مثلة والفرضيات التي تقدمها الورقة مع مجتمع على: "ال تتناسب العينات واأل

البحث " قد يكون السبب ضعف قدرة الباحث على صياغة الفرضيات والتفريق بين 

أنواع العينات وحجمها في الدراسة أو التفريق بين العينة والمجتمع وبطبيعة الحال 

 فإن االختيار غير السليم للعينة تنتج عنه نتائج خاطئة. 
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 :زيدبو ياأبو شديد، مار لنتيجة مع ما توصلت إلية دراسة )كمال إلياسوتتفق هذه ا

 عباس: ( ودراسة )ياسر ميمون2019 :( ودراسة )أسامة أحمد حسن2019

( ودراسة)عمرة مهديد، عالوة 2019 :( ودراسة )عماد محمد فرحان2019

( ودراسة )إدريس 2019م( دراسة )عادل بن عايض بن عوض، 2019:هوام

 علقةالمتنشر األوراق البحثية  التي تعيقسباب األم( أن عموم 2019 :الكاميري

 األسباب العلمية حصل على تقدير متوسط، وهذا يؤكد على ضرورة الرفع منب

اد إعد الكفاءة البحثية للباحثين بجامعة صنعاء من خالل إجراء دورات في كيفية

ا دادهمجلة من حيث إعالورقة البحثية، إلى جانب عمل ندوات للتوعية بقواعد ال

 وضوابط ومتطلبات النشر بها. 

 وافقةالم تحصل علىويتبين أن مستوى األوراق البحثية المقدمة للمجلة التي لم 

اغة ن صيا أنها تخالف قواعد وشروط النشر للمجلة، أو أمما يعطي انطباع   بالنشر

خضع و لم تأ لنشراقواعد ل مخالفةالفرضيات غير سليمة، أو قد تكون األداة المتبعة 

ئية حصاللتحكيم، وأن المنهج المتبع لم يوظف بطريقة صحيحة، أو أن األساليب اإل

ة لبحثيخوض في عمق المشكلة الل ة وتفتقرغير سليمة، أو أن تحليل النتائج سطحي

وتفاصيلها، ونقص المراجع العلمية المتخصصة والحديثة، وركاكة الورقة 

 أو أنها لم تقدم معلومات جديدة ووافية. وافتقارها للربط بين أجزائها،

 De Kemp ArnoudWackiers)وتختلف هذه الدراسة مع دراسة 

Alexis:2008)  المعوقات التي تحول دون المنافسةالتي تسعى للتعرف على 

بينما الفاعلة في مجال النشر العلمي، والتي من أهمها استراتيجيات التسعير، 

على األسباب العلمية التي تعيق نشر الورقة البحثية  الدراسة الحالية تسعى للتعرف

 .بهدف تحاشيها

 المجال الثالث: أخالقيات الباحث

لتي وا ،( المتوسط واالنحراف المعياري لمجال أخالقيات الباحث4يوضح الجدول)

 حسب النسبة المئوية والتكرارات. اتم ترتيبها تنازلي  
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لألسباب المتعلقة بأخالقية الباحث( المتوسط واالنحراف المعياري 4جدول )

 
تطوير لأن تقديرات استجابات القائمين على المجلة بمركزا ( 4يبين من الجدول )

ة القيوضمان الجودة بجامعة صنعاء لمستوى األهمية لألسباب المتعلقة بمجال أخ

 (.3)الباحث وقعت ضمن المستوى المتوسط،كما هو مبين في الشكل

 

 سباب المتعلقة بمجال أخالقية الباحثاأل(: يبين مستوى األهمية لفقرات 3شكل )

التي ( أن المعنيين بالمجلة يرون أن أهم األسباب 3وتشير البيانات كما في الشكل )

األوراق البحثية في مجال أخالقية الباحث تتمثل بالفقرة التي تنص على: تعيق نشر 

والمراجع التي تم االقتباس منها " وقد يعود سبب " غياب التوثيق الدقيق للمصادر 

ذلك إلى عدم االلتزام بسياسة وأخالقية النشر وقواعد الملكية الفكرية في توثيق 

 ،المصادر والمراجع والدراسات التي يستند عليها الباحث في كتابة الورقة البحثية

در وتعلم طرق وأنه ال يعرف معنى االنتحال وضوابط وإتقان أساليب كتابة المصا

إعادة صياغة النص بدون استعارة لغة النص األصلي، وعدم استخدامه لبرامج 

الكشف عن السرقات العلمية للتأكد من خلو ورقته من االنتحال قبل إرسالها للنشر، 

وال يلتزم بالمواصفات الفنية للمراجع العلمية، تليها الفقرة التي تنص على:" التقدم 

0

1

2

3
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يعود السبب إلى عدم التزام ومن مجلة في نفس الوقت "  لنشر الورقة في أكثر

الباحث بمعايير السلوك األخالقي في األنشطة البحثية، تليها الفقرة التي تنص 

على:" إهمال كتابة أسماء كل المؤلفين الذين شاركوا بصورة فعلية في البحث" 

ن، وتغليب يرجع السبب إلى غلبة الذاتية واألهواء الشخصية لدى بعض الباحثيو

المصلحة الشخصية. تليها الفقرة التي تنص على:" كتابة أسماء مؤلفين لم يشاركوا 

غياب الجدية والموضوعية واألمانة العلمية لدى لفي البحث" ويعود سبب ذلك 

الباحث، تليها الفقرة التي تنص على " احتواء الورقة البحثية على معلومات وأفكار 

لضوابط االقتباس وتوثيق اسم  ة الباحثعدم مراعا مسروقة " يعود سبب ذلك إلى

 تدوين أو االنتحال) مما يوقعه في مشاكل كـ المصدر الذي اقتبس منه المعلومة

 (.إليها اإلشارة دون سابقة دراسات من معلومات

دراسة )شريف هنية، مصطفاوي  وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع ما توصلت إليه

على  انتؤكدو( 2019 :بوسجرة ليليا القادر بودربالة، ( ودراسة )عبد2019:عايدة

 التزام الباحث بأخالقيات البحث العلمي وضرورة حماية الملكية للمؤلفين.  

سنوات ية وثالثاَ: نتائج تحليل التباين األحادي ألثر متغير الجنس والدرجة العلم

 وهي على النحو التالي:  ،الخبرة على المعنيين بالمجلة

اق األور رنش تعيق التي لألسبابا لمتغير الجنس ت المعنيين بالمجلة وفق  تقديرا -1

 ( نتائج ذلك.5ويبين الجدول ) ،البحثية

 نثى(أ -لمعرفة الفروق تعزى للنوع )ذكر  T.Testنتائج االختبار التائي( 5دول )ج

 
 0,05ا عند مستوى داللة = ( أن قيمة "ف"غير دالة إحصائي  5يتضح من الجدول )

سواء على مستوى كل مجال أم على مستوى األداة ككل, وهذا يعني أنه ال توجد 

بين متوسطات استجابات 0,05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة = 
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نشر األوراق البحثية بمجلة دراسات في التعليم تعيق  التيألسباب لالمعنيين بالمجلة 

بمعنى أنه يوجد  ،تعزي لمتغير الجنس ،الجودة في ضوء القائمةالجامعي وضمان 

لمتغير الجنس على استجابات المعنيين  0,05أثر ذو داللة عند مستوى دالة= 

نشر األوراق  التي تعيقألسباب لبالمجلة لمتوسطات استجابات المعنيين بالمجلة 

ويرى  ،وء القائمةالبحثية بمجلة دراسات في التعليم الجامعي وضمان الجودة في ض

ا الباحث أن هذه النتيجة تدل على عدم وجود تمايز بين القائمين على المجلة وفق  

 لمتغير الجنس.

 معنيينات التحليل التباين األحادي لمتغير الرتبة األكاديمية وأثره على تقدير -2

 .نتائج ذلك( 6) بالمجلة لكل مجال، ويبين الجدول

دي لمتغير الرتبة األكاديمية وأثره على تقديرات المعنيين بالمجلة لكل مجال(تحليل التباين األحا6جدول )

 
ا عند مستوى داللة = ( أن قيمة "ف"غير دالة إحصائي  6تشير بيانات الجدول )

سواء على مستوى كل مجال من مجاالت األداة أم على مستوى جميع  0,05

ائية عند مستوى داللة = وهذا يعني أنه ال توجد فروق ذات داللة إحص ،المجاالت

نشر األوراق تعيق  التيألسباب لبين متوسطات تقديرات المعنيين بالمجلة 0,05

 ،البحثية بمجلة " دراسات في التعليم الجامعي وضمان الجودة في ضوء القائمة

بمعنى أنه يوجد أثر ذو داللة عند مستوى دالة=  ،تعزي لمتغير الرتبة األكاديمية
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تعيق  التيألسباب لتقديرات المعنيين بالمجلة  لمتغير الرتبة األكاديمية على 0,05

نشر األوراق البحثية بمجلة " دراسات في التعليم الجامعي وضمان الجودة في 

مستوى ويمكن أن تفسر هذه النتيجة على أن ظروف المعنيين على  ،ضوء القائمة

 المجلة متساوية إن لم تكن واحدة تعكسها ظروف المجلة عموما .

 لكل المجلةب المعنيين تقديرات على وأثره الخبرة لمتغير األحادي التباين تحليل -3

 .ذلك نتائج( 7) الجدول ويبين ،مجال

لكل مجالتحليل التباين األحادي لمتغير الخبرة وأثره على تقديرات المعنيين بالمجلة ( 7) جدول

 
 0,05ة = ا عند مستوى دالل( أن قيمة "ف"غير دالة إحصائي  7تشير بيانات الجدول )

, سواء على مستوى كل مجال من مجاالت األداة أم على مستوى جميع المجاالت

بين 0,05وهذا يعني أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة = 

 حثية بمجلةنشر األوراق البتعيق  التيألسباب ل بالمجلة متوسطات تقديرات المعنيين

ر تعزي  لمتغي ،دراسات في التعليم الجامعي وضمان الجودة في ضوء القائمة

الخبرة على  لمتغير 0,05بمعنى أنه ال يوجد أثر ذو داللة عند مستوى دالة=  ،الخبرة

ات ة دراسجلنشر األوراق البحثية بم التي تعيقألسباب لتقديرات المعنيين بالمجلة 

يجة النت ويرى الباحث أن هذه ،في التعليم الجامعي وضمان الجودة في ضوء القائمة

 جميع ا لمتغير الخبرة فيتدل على عدم وجود تمايز بين المعنيين بالمجلة وفق  

المجاالت، ويمكن أن يفسر ذلك على أن ظروف المعنيين على مستوى المجلة 

 ا. روف المجلة عموم  متساوية إن لم تكن واحدة تعكسها ظ
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 على نتائج هذا البحث يوصي الباحث بما يأتي: ابناء  توصيات البحث:

ت لوماضرورة توفير الميزانية الكافية للمجلة حتى تتمكن من شراء مصادر المع-

 .وإلكتروني ا ورقي ا بانتظام المجلة أعداد وإتاحةالمختلفة 

 التوجهات الدولية. إعادة النظر في قواعد النشر للمجلة لتتالءم مع-

زام وضع تسلسل عملي لهيئة التحرير بالمجلة لتسريع العمل، وللتأكد من الت-

 .بحاثنهاء تقييمهم لأللنشر للمجلة، ومتابعة المحكمين إلالباحثين بمعايير ا

نشر عمل ندوات للتوعية بقواعد المجلة من حيث إعدادها وضوابط ومتطلبات ال-

 بها.

 مكان.ر اإلالتي يتم فيها استالم الورقة البحثية ونشرها قد محاولة تقليص الفترة-

ام احترتنمية مهارات الباحثين لمواجهة االنتحال العلمي، وتجنب الوقوع فيه و-

 كز هذهن ترالملكية الفكرية لآلخرين من خالل دورات تدريبية لألكاديميين والباحثي

تباس أسس وقواعد االق -العلميةالكتابة  -الدورات على )مهارات البحث العلمي

 لملكيةاام احتر -التعرف على الممارسات الجيدة للباحثين الجيدين -والتوثيق العلمي

 (.برامج اكتشاف االنتحال على التعرف-الفكرية

 ة فيتشجيع الباحثين على االستفادة من منصات التواصل االجتماعي األكاديمي-

 ادة منستففية بها للباحثين بحيث يمكنهم االالنشر العلمي من خالل عقد ندوات تعري

 مميزاتها وتجنب سلبياتها، وتنظيم ورش بغرض نشر الخبرات الجيدة.

عايير الم إيجاد معايير واضحة لقبول األوراق البحثية المقدمة للنشر، وتطبق هذه-

 .وبيةومحاربة الوساطة والمحس على الجميع دون تميز أو استثناء أو تحيز ألحد

اء من صنع ع من الكفاءة المهنية للمحكمين بالمجالت العلمية التابعة لجامعةالرف-

 خالل إجراء دورات في كيفية تحكيم الورقة البحثية.

ل: ا مثبناء موقع إلكتروني خاص بالمجلة يحتوي على جميع المعلومات الخاصة به-

يفات تصنال )القطاعات العلمية التي تندرج تحتها المجلة والتخصصات التي تخدمها،

 الرئيسية والفرعية لها، مدى تتابع المجلة، موقع ووجهة الصدور، الشروط

 ل معواألحكام المطلوبة للنشر فيها، سياسة النشر الخاصة بها، طريقة التواص

 رئيس التحرير للمجلة(.
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Reasons that hinder publication of research papers in 

scientific journals "Studies in University Education and 

Quality Assurance Journal at Sana'a Universityas amodel" 

Dr. Ali Mohammed Ali Shamlan 

associate professor in Sana'a University 

 

Abstract  : The aim of this research is to determine reasons that 

hinder the publication of research papers in scientific Journal, 

from the point of those concerned with the Journal of Studies 

in University Education and Quality Assurance to achieve this, 

the application was carried out on a sample of (14) indiviuals 

from the advisory committee in the Journal, descriptive and 

analytical method was used. The results indicated that the most 

important reasons hindering the publication of research papers  

are: (reasons related to the scientific journl – scientific reasons 

– reasons related to the ethics of researcher) As it was evedent 

that there were no statistically significant differences in the 

relative importance of reasons for refusing papers in the 

journals attributing to the following moderation variables: 

academic rank, gender, number of years of experience, and the 

stude made some recommendations that help address for 

refusing to publish some papers in the journl. 

Keywords: hinder the publication -research papers- scientific 

journal -University Education -Sana'a University 

Keywords: hinder the publication, research papers, scientific 

journal, University Education, Sana'a University.   
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فسية والن والمعالجة الذهنية للمعلومات: تكامل األبعاد البيولوجيةاإلدراك 

 والمعرفية واالجتماعية

 جوادي يوسف.د

 الجزائر -بسكرة -جامعة محمد خيضر

 قشي الهام.د

 الجزائر -بسكرة -جامعة محمد خيضر

 

ًرا : يؤكد األخصائيون على وجود ارتباط حتمي بين اإلدراك واإلحساس نظملخص

فة لوظيللدور الرئيس الذي تلعبه الحواس في استقبال المثيرات، فاإلدراك تلك ا

سية الح المعرفية التي نتوقع دورها الفاعل والدقيق في تفسير وترجمة المعلومات

 طن إلىنتف ئة مصدر لتلك المحسوسات التيالواردة من البيئة الخارجية للفرد، فالبي

ء وجودها من خالل عملية )اإلحساس(. فاإلدراك إذن، إحساس زائد معنى للشي

 المحسوس.

 سيكون موضوع هذا المقال اإلدراك الحسي بصفته سيرورة وعملية ذهنية يتم

يان بواسطتها معالجة المعلومات ذهنًيا، وسيسعى المقال في خضم ذلك، إلى تب

هنية الذ س النفسية، اإلجتماعية، البيولوجية والمعرفية المتعلقة بالسيرورةاألس

  لومات.ة للمعذهنيللعملية اإلدراكية، باإلضافة إلى تقديم المبادئ األساسية للمعالجة ال

 اإلدراك، المعالجة الذهنية، المعلومات. األبعاد.الكلمات المفتاحية: 
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 مقدمة:

والمعرفية واإلجتماعية والبيولوجية في مخابر البحث  تتطلب عديد الظواهر النفسية

ً في التقصي والرصد وإمعان العقل والتفكير، وهذا  ً معرفيا ً تكامليا وميادينه؛ منهجا

مهمة في البحث العلمي هي:  المتطلب في جوهره ومظهره، تعبير عن خاصية

إسنادها كليا التراكمية، التي تؤكد في مضمونها، أنه ال توجد نظرية علمية يمكن 

إلى عالم واحد، فالفكر العلمي في تكوينه موسوم بفكر حواري جدلي، وقضاياه 

كما أن الظواهر في حد  .متنامية ومتطورة، من حيث طرح المشكل وإقتراح الحلول

ذاتها مركبة ومعقدة، ويزداد تعقيدها كلما اتجهنا من ظواهر النظام المادي إلى 

، مهما كانت بدائية، ات الحية(، فالمنظومات الحيةظواهر النظام الحيوي )الكائن

 & MATERANAهامبورتو ماتورانا وفرانشسكوفاريالتتميز بما أسماه " 

VARELA"بــــ " التولد الذاتيAUTOPOIESIS  ،"ويمكنها أو"التخليق الذاتي

ً جديدًا تماًما متميز بخصائصه المستجدة الذي تشكله  أن تتفرع وتتخذ وضعا

ً لتحقيق غاية بعينها، وذلك مجموعة الم كونات، المادية أو المعنوية، المتآلفة سويا

 بفعالية تفوق فعالية مكوناتها المستقلة. 

لى خذ عمعنى هذا، أن ظاهرة الحياة التي تختص بها المنظومات الحية، يجب أن تؤ

أنها خاصية للمنظومة ككل )الكل أكبر من مجموع أجزائه(، أو ما يسمى 

ات تموت وبطبيعة الحال فإن هذه المنظم". synergism"السنيرجية أو  "التداؤبية"

ومة إذا لم تحظ بتدفق مستمر للطاقة، وبذلك، يجب التعامل معها، بوصفها منظ

 مفتوحة، تتفاعل مع بيئتها الخارجية باستمرار.

، وماتويعتبر اإلدراك )فعل اكتساب المعرفة والتعلم( في أنموذج معالجة المعل

لم عيات واحدًا من هذه الظواهر الحيوية، الذي  حضي بإهتمام كبير، في عديد نظر

جيروم برونروهانز نظريات  من مثل:النفس والفلسفة وعلوم المعرفة... 

ة ية حول إكتساب المعرفجمعت بينهم إفتراضات أساسوارنروجان بياجيه، حيث 

 لدى الفرد أساسها العملية اإلدراكية.

فبالنظر إلى أعمال السيكولوجيين المعرفيين المعاصرين نجدها ترتبط معرفًيا 

بأفكار فونت مؤسس علم النفس التجريبي. كما أن الدراسات التي أجريت على 

دة في الذاكرة قصيرة األجل حول محدودية سعتها، أعطت ميالد لفكرة جدي
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وهذا مثال على خاصية التراكمية العبء المعرفي". الدراسات النفسية، تمثلت في "

وقد تبنى علم النفس في العصور الحديثة، نظرة شاملة ومتكاملة في البحث العلمي.

 في فهم الوعي والسلوك والتفاعل اإلجتماعي. 

يات د العملبإعتباره أح Perceptionفالدراسات والبحوث التي تناولت اإلدراك 

دأ بلكن النفسية للفرد، لم تهتم بدراسة شخصية الفرد المدرك في بداية األمر، و

مر لمؤتااألمر بدراسة العوامل الشخصية واإلجتماعية المحددة لإلدراك في أبحاث 

علماء  ، حيث إهتم1949عام  A.P.Aالسنوي للجمعية األمريكية للدراسات النفسية 

فروق الفردية في بعض خصائص الشخصية بطريقة اإلدراك والشخصية بربط ال

ال  اإلدراك، وبذلك أصبحت نظرتهم الجديدة لإلدراك من خالل نظريات الشخصية

ً في تحديد الفروق الفردية في القدرات  اء الذكوبإعتبار أن لإلدراك دوراً مهما

في  فرادفحسب، بل بإعتباره أيضا وسيلة مهمة في تحديد الفروق المختلفة بين األ

ع والتي تميز األفراد في تعاملهم م Cognitive Stylesاألساليب المعرفية 

ه ، وتم اإلشارة إلى هذجمال الدين محمد الشامي، دس(الموضوعات المختلفة)

 ً " كرة أنلى فعلى أنها النموذج البيولوجي النفسي اإلجتماعي القائم ع النظرة عموما

ع خل مكل عملية عقلية أوسلوكية تؤثر وتتأثر بعوامل إجتماعية وبيولوجية تتدا

 يسة،سامي محسن الختاتنة، فاطمة عبد الرحيم النوا)بعضها بطريقة ديناميكية"

2011 :35) 

 في أي االتتلعبه كل من المعرفة واإلنفع فيشير الجانب النفسي منه إلى الدور الذي

 ظواهر نفسية، مثل تأثير المزاج الشخصي ومعتقدات وتوقعات الشخص على رد

أي  ضوي،فعله تجاه حدث ما. أما الجانب البيولوجي فيؤكد على أهمية التكوين الع

ل ا قبميئة بالدور الذي تلعبه العوامل البيولوجية في الظواهر النفسية، مثل تأثير 

ميول  على الوالدة على النمو العقلي والقدرات المعرفية للشخص، أو تأثير الجينات

دوث حدور كبير في  -البيئة اإلجتماعية -الشخص. وللجانب الثقافي واالجتماعي

امي خص)سالظاهرة النفسية، مثل تأثير األباء واألقران على سلوكيات أو سمات الش

 (.35: 2011محسن الختاتنة، 

ا على ما سبق، فإن منحى البحث، يأخذ اإلتجاه الذي يجيب على السؤال وترتيبً 

المحوري التالي: ما هي األبعاد النفسية والمعرفية والبيولوجية واالجتماعية التي 

تحدد اإلدراك بإعتباره سيرورة معرفية وركيزة أساسية للوعي أو التجربة 
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 المعرفية؟

 مفهوم اإلدراك:1.

هيم ت المف المفاهيم المؤثرة في الشخصية اإلنسانية، و قد تباين يعد اإلدراك من أكثر ا

حلي  ل أو ختالف  اً يس  تحق التإبش  أنه ش  كلياً؛ إاله أنه  ا م  ن حي  ث المض  مون تك  اد ال تج  د 

يس تبط ت عملي ة اإلدراك باإلحس اس نظ راً لل دور ال رئارعل ى أبع اده،و ق د  الوقوف

ع ة الف رد باإلحس اس أو مجموش عور » الذي تلعبه الح واس ف ي اس تقبال المثير.فه و 

 اإلحساسات التي تصل إليه عن طريق حاسة أو مجموعة من الحواس، ث م تأوي ل م ا

كام  ل محم  د محم  د عويض  ة، «)ش  عر ب  ه فين  تل ع  ن ذل  ك معرف  ة األش  ياء الخارجي  ة 

ت اج ن(، وبناء على ذلك، فإن اإلدراك ليس مرادفاً لإلحساس، وإنما هو 146: 1996

 يرها م نالفرد، فه و" عملي ة اس تقبال المثي رات الخارجي ة وتفس  عملية تنقية يقوم بها

: 1996، عل  ي العض  ايلة، مهدي زويل  فقب  ل الف  رد تمهي  داً لترجمته  ا إل  ى س  لوك")

والمثي  ر ك  ل م  ا م  ن ش  أنه أن يح  دث تايي  راً ف  ي نش  اط الك  ائن الح  ي أو ف  ي  (،25

 يس تقبلها فهو مادة خام(، 379: 1984)احمد زكي بدوي، مضمون الخبرة الشعورية

 الدماغ للتنظيم والتفسير.

دي دة فمعرفة األشياء ال تتأتى بالشكل البسيط الذي نتص وره، ب ل تم ر عب ر مراح ل ع

ة تش  ارك فيه  ا مجموع  ة م  ن األجه  زة )النفس  ية، العقلي  ة، العض  وية( وتك  ون ف  ي حال  

تعم  ل  تفاع ل للتنس يق والتكام ل، وأن العملي ة الذهني  ة ه ي الحاس مة لالس تجابة، فه ي

ن وال ي)هتتكون العملية الذهني ة اإلدراكي ة م ن أربع ة مراح ل ومثابة المنظم الدقيق.ب

 :(158-157: 2004-2003حمداش، 

 و المواقف بواسطة الحواس الخمس.، المنبهات، استقبال المثيرات-

 الوعي أو االنتباه لهذه المثيرات والمنبهات.-

 بالنسبة للشخص. تفسير وترجمة المثيرات الواردة، إلى معنى وداللة -

 . (إستجابة لتلك الرسالة)تحديد الفعل أو السلوك المناسب -

ولفهم سيرورة العملية اإلدراكية فإننا نتس اءل كي ف يفس ر اإلنس ان م ا يح دث حول ه؟ 

 (01ونجيب عليه من خالل الخريطة الذهنية رقم )
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 (: سيرورة العملية اإلدراكية01خريطة ذهنية رقم )

 

ي ترد الت العملية المعرفية األساسية الخاصة بتنظيم المعلومات إذن، اإلدراك هو"

دى، الم إلى العقل من البيئة الخارجية في وقت معين"، وتعد مناطق التخزين طويل

د ى إيجاا علاألساس األول لرؤية البيئة الخارجية، فالمعلومات المختزنة بها تساعدن

لى عدنا واألسباب واألثار تساع معنى لألحداث من حولنا، فمعرفة قوانين الطبيعة

ولنا حمن  إتخاذ قرارات بشأن الجودة والثقة والجمال، فكل من يوضح نظرتنا للعالم

 يسمى بنظام المعتقد المعرفي.

ويجب أن نوضح، أن مدرس ة الجش تالت ت رى أن البيئ ة الخارجي ة بيئ ة موض وعية، 

ب ذلك لف رد لعناص رها، ووأنها تخلو من المعنى، وتكتس ب معانيه ا م ن كيفي ة إدراك ا

 تحم   ل البيئ   ة الخارجي   ة مع   اني مختلف   ة لألش   خا  المختلفين)إمتث   ال زي   ن ال   دين،

(، وم ن هن ا نش أت وجه ات النظ ر المختلف ة ب ين الن اس ح ول الموض وع 18: 2007

 الواح  د، و ل  ذا ف  إن اإلدراك يختل  ف م  ن ف  رد مخ  ر، كم  ا أن م  ا يدرك  ه الف  رد م  ن

 ر بالضرورة معادالً لحقيقته.تصورات حول موقف معين ال يعتب

وقد إقترح علماء النفس مفاهيم مختلفة لتفسير هذا اإلختالف، والتي كان من أبرزها 

التيتكشف عن الطبيعة الهيكلية  Cognitive constructsمفهوم البنى المعرفية 

الهرمية التنظيمية لبناء الشخصية، هذه الطبيعة التي تكشف عن طريقة إدراك الفرد 
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ك امخرين وتقديره لهذا السلوك من خالل األدوار التي تربطه معهم، ومن لسلو

، واألفكار، والصور النمطية التي يحملها ويكونها واآلراءخالل األنساق القيمية، 

 بشأنهم.

 مفهوم المعالجة الذهنية للمعلومات:.2

علم كيات نشأت نظرية المعلومات أصالً في علم الفيزياء، والتي تعتمد على الرياض

ل ، ولكنها تطورت بشكل كبير واكتمل هيكلها في مجاAbstractإشتقاقي مجرد 

وتقوم ، 1949Cloud Shanon سنة كلود شانون، من طرف الهندسة الكهربائية

كيف مات الواردة للفرد وهذه النظرية على أساس تعريف وتفسير وتكميم المعلو

 يمكن معالجتها وهي داخل الذهن. 

د ومن الفروض الهامة التي جاءت بها نظرية المعلومات،الفروض الخاصة بوجو

ا في رارهعدد من المراحل، العمليات، المستويات التي تمر بها المعلومة قبل إستق

الذاكرة  ة األجل،الذهن. وتتضمن المراحل: مرحلة الذاكرة المباشرة، الذاكرة قصير

ستوى الم طويلة األجل. أما العمليات فتتضمن، التسجيل، التخزين، اإلسترجاع. أما

تمثيل ، الفي عملية التمثيل الذهني فتأخذ مستويات مختلفة مثل: التمثيل الفيزيقي

 الرمزي، التمثيل الخا  بالمعنى.

ى الف رد عل  التي يق وم به الذهنية للمعلومات، تلك العمليات العقلية اويقصد بالمعالجة 

ود المعلوم  ات الت  ي يتلقاه  ا والت  ي يؤس  س عليه  ا قرارات  ه وأحكام  ه الشخص  ية أو رد

 ف ردال طريق ة تعريفها بأنه ا كما يمكن، (100: 1992علي أحمد أبو الحسن، )أفعاله

 وتحويل ه وتمييزه تعميمه وكيفية إستقباله ومعالجته للمادة المتعلمة ومستوى المميزة

 اتالمعلوم  ب ين ينتجه ا أو الت ي يس تحدثها وطبيع ة وع دد الترابط ات ؛له ا وتخزين ه

  م ا ل ه. ومم ا س بق يمك ن اس تخال البن اء المعرف ي ف ي القائمة والمعلومات الجديدة

 يلي:

 يعتمد الفرد في معالجته للمعلومات على عملياته العقلية. -

  فية.إن مفهوم معالجة المعلومات يرتبط إرتباطا وثيقاً بمفهوم البنى المعر-

 يرتبط مفهوم البنية المعرفية ارتباطاً وثيقاً بمفهوم اإلدراك.-
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 هنه.ذفي  إن إدراك الفرد للمواقف والمثيرات يرتبط بالمعلومات المسبقة الماثلة-

 تعلم.للم نتل البناء المعرفيتتفاعل المعلومات الجديدة مع المعلومات القبليةلي-

 لم.إنَّ هذه االرتباطات الوثيقة، تفصح عن إيجابية، وفاعلية الفرد المتع-

 تمثل الذاكرة بأنواعها أهم مكونات نظام تجهيز ومعالجة المعلومات.-

 اإلدراك والبنية المعرفية:.3

 لمعرفةبا ومامحك متخذ القرار سلوك أن ترى نظرية المعالجة الذهنية للمعلومات،

، وأنه المشتقة الممثلة لبنائه المعرفي وما ينطوي عليه من خصائص أو المكتسبة

ً من معرفته وإستراتيجياته المعرفية لتعلم أسس ا مهأ والتي تشكل يسلك انطالقا

ً في تحديد األنماط السلوكية، فا ويلعب اإلدراك .المعرفي لذي لقرار ادوراً أساسيا

 ين ال يتماثل بالضرورة مع شخص آخر يواجه نفسيتخذه الفرد إزاء موقف مع

 الموقف.

تهم إن مدركات األفراد الحسية أو التصورات الذهنية المحققة من خالل مدركا

راه قد ي فما يراه فرد معين، ألشياء المحسوسة وغير المحسوسة متباينة بالضرورةل

ت فااالختال فرد آخر بصورة مختلفة. والحياة اليومية لإلنسان مليئة بمثل هذه

 والتباين في واقع األشياءوحقيقتها المدركة من طرف األفراد على اختالف

م لعلواشخصياتهم ورغباتهم وجنسهم )ذكر أو أنثى( كما أثبتت عديد الدراسات في 

 السلوكية والنفسية.

إن الخبرات والتجارب المخزونة في ذاكرتنا طويلة األمد ترتبط بعضها مع البعض 

امخر عن طريق سلسلة من العقد والشبكات، وعلى النحو الذي أوضحته 

، إن هذه العقدة وعملية اإلتصال،التي تدعى بــــــــ: BarnesوبارنزShultzشولتز

ل كل شخص منا مختلف ، فإنها تجعSpreadingActivationالتنشيط المنتشر 

عن امخر، فهذا يدعم النظرية التي مفادها أن المستهلك، وليس المنظمة، هو من 

(، 73-71: 2011عادل عبد الرحمان صديق الصالحي، )يمتلك العالمة التجارية

ً عن المحتوى المعرفي، قد يكون المحتوى  ً مختلفا فالبنية المعرفية، تعني شيئا

ة من األفراد واحداً، لكن البنية المعرفية لكل منهم المعرفي لفردين أو مجموع
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مختلفة نتيجة إختالف ناتل تجهيز ومعالجة العمليات المعرفية لذلك المحتوى وما 

ينشأ عن تفاعل العمليات معا لمحتوى من مدى واسع للفروق الفردية في التنظيم 

ية المعرفية هو والترابط والتكامل والتمايز واإلتساق.إذن، المحدد األساسي للبن

مستوى العمليات فنادراً ما يستدل على البنية من خالل المحتوى وإنما من خالل 

 العالقات القائمة بين هذا المحتوى. 

ي عناصر المحتوى المعرفي محددة أو نوعية،ال يكون هنا كصعوبة ف وعندما تكون 

 األم ر ما يتعل قتحديد بنيتها المعرفية بدقة. ولك ن ينش أ غم وض البني ة المعرفي ة عن د

 يها.بالمدى الواسع للوحدات المعرفية مثل المجموع الكلي للمعلومات المتضمنة ف

ستوعب تي توتأسيساً على ذلك، يرى علماء النفس أن البنى المعرفية من المفاهيم ال

ً من المتايرات النفسية التي تشترك معها في تفسير السلوك  ً واسعا اني، إلنساطيفا

 ظري والميداني ومن وجهة نظر معرفية بحتة.وعلىالمستوى الن

تدرجة ية مفمثالً: نسق القيم لدى األفراد ينتظم في شكل أبنية متدرجة رئيسة وأبن

يد سعتز عدم األهمية)م-فرعية، وبصفة إجرائية ترتب هذه القيم عبر متصل األهمية

يوًعا شللقيم كأكثر مقاييس القيم  روكيش(، وقد جاء تصنيف 80: 1989عبد هللا، 

اني د الواستخداًما في المجاالت التربوية والنفسية )جودة أحمد سعادة، يسرى عب

على  روكيش(، وذلك عندما عمل46: 2007زيدان، اسماعيل جابر أبو زيادة، 

 تقسيم القيم في نسقين أساسيين هما: 

 اسية.قيمة(: هو الطرائق المؤدية إلى الاايات األس 18نسق القيم الوسيلية )-

 قيمة(: وتمثل هذه الاايات نفسها. 18نسق القيم الاائية)-

ً ومعرف  ً وظيفيا كما  ياً،ويرتبط هذان النسقان من القيم ببعضهما البعض إرتباطا

يد سيرتبط كل منهما بالعديد من اإلتجاهات نحو موضوعات ومواقف نوعية)معتز 

 (.80: 1989عبد هللا، 

محتويات والمضامين لمصلحة األشكال فروكيش يحذف من دائرة بحوثه مسألة ال 

والوظائف وامليات وطرائق اإلشتاال وبدالً من التحدث عن محتوى نظام 
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 (120: 2005إيديولوجي ما فإنه يستخدم مصطلح نسق من العقائد أو)علي سموك، 

Système de croyances(01أنظر الخريطة المعرفية السابقة رقم  .) 

 القيم حسب عالم النفس ميلتون روكيش (: تصنيف02خريطة معرفية رقم)

 

 وق  د أوض  حت الدراس  ات الت  ي ق  ام به  ا الب  احثون ف  ي مج  ال عل  م ال  نفس المعرف  ي أن

اق ا جي، إتفمحدودية اإلدراك والمعرفة اإلنسانية قد تؤثر على إتخاذ القرار اإلس تراتي

ن م  ع فك  رة العقالني  ة المح  ددة )المقي  دة(، حي  ث تفت  رض نظري  ة الق  رار الس  لوكي أ

ادرين ق صانعي القرار ليس لديهم المعرفة التامة ح ول المش كلة وب دائلها وأنه م غي ر 

ح ومؤهلين للقيام بتقييم عقالني وإتخ اذ أفض ل ق رار ممك ن. وأطل ق س ايمون مص طل

)العقالني ة المح ددة( لت  دل عل ى تص  رف متخ ذي الق  رار ال ذين يعمل  ون ض من ح  دود 

. ( لتدل على عملية تعيين ح ل مقب ولمعرفتهم ومشكلتهم. وأستخدم مصطلح )الرضا

 وأن ال  دور الرئيس  ي ل  نظم المعلوم  ات ف  ي ه  ذا ال  نمط ه  و توس  يع التحدي  د وزي  ادة

 العقالنية في عملية القرار.

ائل البد يرى أن عملية القرار تكون بشكل معاكس، فبدالً من تحديد أوريليكما أن 

ة أو د نتيجتحديذ القرار يبدأ بدون قيود وبحرية مطلقة ثم إختبارها بعقالنية، فأن متخ

تائل الن عدة نتائل يعتبرونها مقبولة، وثم تشتق عملية القرار لكي تنتل أحد هذه

 ويسمى هذا النمط )النتائل المشتقة(.
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يه ا وقد نجح هؤالء في التعرف عل ى م دى واس ع م ن العملي ات الفكري ة الت ي يلج أ إل

 ها تح  ت ظ  روف معين  ة م  ن بينه  امتخ  ذو الق  رارات لمعالج  ة الق  رارات الت  ي يتخ  ذون

 اإللم  امي الت  ي ه  ي Integrationوالتكام  ل   Differentiationخاص  يتا التفاض  ل 

وقددد جدداءت فددي القاس  م الس  لوكي المش  ترك لمعظ  م نظري  ات عل  م ال  نفس المعرف  ي. 

المب دأ األساس ي : حيدث كدان  Hanz Werner(1964-1890نظرية هدانز وارندر 

 في نظرية وارنر هو إعتدال األصل. ويتضمن سمتين رئيسيتين كما قلنا هما: 

نيف يعني قدرة الفرد على تمييز وتص: Differentiationأوال: التفاضل  التفرد( 

بع  اً تأو المنبه  ات البيئي  ة )أش  خا ، أش  ياء، مف  اهيم، معلوم  ات(  Stimuliالمثي  رات 

د لع  دد م  ن الجوان  ب واألبع  اد الممي  زة، ويرتف  ع المس  توى التفاض  لي كلم  ا زاد ع  د

 المعمم ةوالجوانب المستخدمة في التصنيف والتحليل. طبقاً ل ذلك ف إن ال نظم البدائي ة 

ك ون ر م ع ال نظم األخ رى. لتتتفاضل تفاضالً تدريجياً ولكنها ف ي نف س الوق ت تنص ه

اً ف ي وسائل فعالة متكاملة، فالتفاضل ي ؤدي إل ى تف رد متزاي د ف ي أج زاء مح ددة جي د

لمب دأ النظم. وفي نفس الوقت ذات صلة وثيق ة ك ل منه ا ب األخرى. وبن اءاً عل ى ه ذا ا

يطر فإن المتعلم الصاير يستجيب ب نفس الطريق ة لمثي رات كامل ة متش ابهة عن دما تس 

 انب المتميزة للمثيرات على اإلستجابات التفاضلية. بعض الجو

وتوحيد  يعني قدرة الفرد الفكرية على ربط: Integrationثانيا: التكامل الهرمي 

 عددتجوانب التفاضل لعناصر المثير أو المثيرات القادمة من البيئة، فكلما ت

أو  وتنوعت قواعد الربط والتوحيد بينها ارتفع مستوى التكامل المفهومي

نها دما فإر تقالفكري.وطبقا لمبدأ التكامل الهرمي، فإنه عندما تظهر نظم متكاملة أكث

 تتخذ نظماً أقل إتقاناً من جهة النمو. 

ومع أن مثل هذا المستوى في النمو يتوقف على المستوى السابق له، إال أنه متميز 

ً ويتولى التحكم في سلوكياته، ويعتبر هذا التصور هو من أ كثر التصورات نوعيا

تعقيداً. لما قدمه أصحاب النظرية العضوية. كما أنه يفرق بين اإلتجاهات النظرية 

األخرى . وجنبا إلى جنب مع مفهوم التكامل الهرمي . يوجد المبدأ التكويني للولبية 

GeneticPrinciple Of spiraling  فعندما يتقدم الطفل نحو حالة أخيرة من

النضل فإنه يبدي أحيانا إرتدادات مؤقتة نحو مستوى سابق قبل أن يستأنف نموه 

الحتمي. هذا وقد رتب وارنر النمو في ثالثة مستويات هي: النمو الحسي حركي، 

 النمو اإلدراكي، النمو التأملي.
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على ية األهيمن المستويات التكاملهو أنه بينما ت وارنرإن الجانب الهام في موقف 

لة لمرحلعلى المستويات األدنى، فإن النمو داخل المستويات األدنى يستمر مساير 

ن نر أالمتقدمة وتكامل نظم المستويات األدنى يعدل من هذه النظم. ويعتقد وار

ى دنى إلاأل الشخص عندما يواجه موقفاً غريباً، فإن حل المشكلة يأتي من نظام النمو

 لنموااألعلى؛ بمعنى أن هناك ثالث مستويات هرمية الترتيب كل منها يتبع نمط 

 (.170: 2002سامي محمد ملحم، )الخا  به

 (: النمو اللولبي اإلفتراضي البنائي للنمو عند هانز وارنر03الشكل رقم: )

 

 حيوية:-.اإلدراك والسيرورة عصب4

فهو  تعتبر المنظومة العصبية لإلنسان"أعقد المنظومات العصبية على اإلطالق،

هذه يحتوي على باليين الخاليا العصبية التي يتركز معظمها في المخ البشري،

ألخرى اقات الطبيعة التي  يتميز بها المخ، أدت إلى تفوق اإلنسان على سائر المخلو

 دراك،، اإلرموز، التعلم، التحدث، التذكرفي قدرات الفهم، التعرف على األشكال وال

 السيطرة الدقيقة على الجهاز الحركي، وما إلى ذلك من العديد من الصفات

لي ع")محمد والقدرات التي ال يستطيع أي كائن آخر غير اإلنسان الوصول إليها

 (22الشرقاوي، دس: 

ز العص بي وأصبحت الروابط التي تص ل ب ين النش اط النفس ي والعق ل ووظيف ة الجه ا

مفهومة، ويرجع الفضل في ذل ك بش كل جزئ ي إل ى التج ارب الت ي أجراه ا ع دد م ن 

العالم االمريكي المختص بدراس ة الجه از العص بي  تشارلز شيرينجتونالعلماء مثل:
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)س امي محس ن في أواخر القرن التاسع عشر Synapseمصطلح مشبك  الذي إقترح

 (34: 2011الختاتنة، 

( ع الم التش ريح 1852-1934) Ramon y cajalي كاجدا وسدانتياوو رامدون وا 

م سية لفهالعصبي االسباني، الذي قدر أن المعرفة الجيدة بالدماغ هي المقومات األسا

 العمليات العقلية. 

ن وقد )طور رامون واي كاجال( النظرية العصبية )العصبون( والتي مفادها أ

م مل قدَّ اإلشاري في الدماغ وبهذا العالخلية العصبية هي عبارة عن وحدة النظام 

الدليل التشريحي الهام على قيام العصب بالتواصل مع عصب آخر من خالل 

اتصاالت متخصصة تدعى في الوقت الحاضر بالمشابك 

 (.67الريي.آر.سكواير، إيرك. أر.كاندل، دس: )العصبية

يؤك د  ، امدون وايسدانتياوو روانطالقا من األعمال التشريحية للدماغ التي ق ام به ا 

( ع  الم ال  نفس الفيزيول  وجي الكن  دي. ب  أن Donald Hepp 1949) دونالددد هيددب

عب  ة "إحس  اس الف  رد بمعرف  ة أو مفه  وم أو خب  رة تثي  ر لدي  ه م  ا يس  مى بـــــــ  ـ: الج

واع اً (، فإدراك حبة البرتقال مثالً ينشط ف ي ال دماغ أنNeural Packageالعصبية )

ي ا لبرتقال ة ولونه ا )خالي ا بص رية( ورائحته ا )خالمتعددة م ن الخالي ا تخ ص ش كل ا

م ش ياء( ث شمية(، وطعمها )خاليا ذوقية( وإسمها )خاليا التسمية والتمييز اإلسمي لأل

ه  ا و إهمالأاالنطباع  ات الفكري  ة النهفس  ية المرتبط  ة به  ا، والت  ي تحفه  ز الف  رد لتناوله  ا 

، انمحم  د زي  اد حم  د)مي"نهائياً)خالي  ا المنطق  ة الفكري  ة النفس  ية ف  ي الص  دغ األما

1986 :28.) 

: « Neuromédiateurs »أو الوسائط« Neurotansmetteurs »وتشكل النواقل

النشيطة والمزامنة لمعالجة المعلومات بالخاليا العصبية.  العصب كميائيةالجزئيات 

حيث يترك مرور المعلومات آثارا بمكونات الخاليا العصبية النشيطة. وتحصل 

 التايرات بمشابك الخاليا العصبية.
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 Synapseعناصر مشبك (:05شكل رقم ) (: خلية عصبية مثارة04شكل رقم )

 نموذجي

 السائدة في الدماغ االنساني تكون في نوعين:والخلية 

 خلي   ة عص   بية مث   ارة )مفك   رة(: رئيس   ية هرمي   ة الش   كل تقريب   اً مهمته   ا اس   تقبال/1

وارس   ال النبض   ات العص   بية، وه   ذا الن   وع م   ن الخالي   ا يجس   د م   ا يمك   ن تس   ميته 

 مجمله.بالعامالت الشاالة للرسائل العصبية بالتالي لإلدراك أو الوعي االنساني ب

ن، مدا)محمد زياد حوم الخلية العصبية المفكرة )المثارة( بثالث وظائف رئيسةتق

1986 :13:) 

 نطقةالوظيفة األولى: استقبال الرسائل العصبية من الخاليا األخرى بواسطة م

 اإلستقبال أو اإلدخال بالشعيرات الهيولية الدهقيقة.

يا أو الخال ا منالواردة إليه الوظيفة الثانية: دمل ومعالجة الرسائل العصبية المختلفة

ني المناطق الدماغية األخرى للحصول على رسالة موحدة مفيدة للسلوك اإلنسا

 بواسطة منطقة المعالجة الخلوية داخل جسم الخلية نفسها.

ية لدهماغطق االوظيفة الثالثة: توجيه الخاليا العصبية المعالجة إلى الخاليا والمنا

 تي الضخ واإلخراج األكسونية.المعينة األخرى بواسطة منطق

عصبية خاليا مانعة: أصار حجماً من قريناتها األولى، ووظيفتها حجب الرسائل ال/2

 عن الخاليا المثارة التي ال يعنيها األمر خالل االتصاالت الكيموكهربية.
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 في الشهبكات العصبية(: سيرورة اكتساب المعرفة )اإلدراك( 06خريطة معرفية رقم)

 

 حصل تزامن بين ظهور علم النفس المعرف ي ف ي الس تينات م ن الق رن العش رينوقد 

اة عل ى وبين ثورة عل م الحي اة )الث ورة البيولوجي ة ( الت ي جعل ت اهتمام ات عل م الحي 

فكيرها تعالقة وثيقة مع علم النفس المعرفي.وقد اهتمت الثورة البيولوجية من خالل 

ي لوظيفة المعرفية في مناطق معينة فالمنظومي )النظمي( بتصوير ومسح عناصر ا

 وتط  وير مفه  وم جدي  د(، 28-26الريي.آر.س  كواير، إي  رك. أر.كان  دل، دس: الدماغ)

هج ر  ، الذي استخدم تعبير " عملية ذهني ة" بالت اليجريجوريباتيسونللعقل بواسطة 

يئين ش النظرة الكارتيزية إلى العق ل عل ى أن ه ش يإ، وإدراك أن العق ل وال وعي ليس ا 

ل  ى وإنم  ا عمليت  ان. ومس  تقالً عن  ه ك  ذلك، ه  امبورتو ماتوران  ا، ال  ذي رك  ز جه  وده ع

يسدكو ا وفرانشماتوراندالمعرفة )عملية العلم بالشيإ(، وف ي س نوات الس بعينيات ق ام 

ة، ه ي وجعاله يتخذ هيئ ة نظري ة كامل  لماتورانابتوسيع نطاق العمل األصلي  فاريال

، وأثن   اء س   نوات الخم   س بنظريدددة سدددانتياجو فدددي المعرفدددةالت   ي ص   ارت تع   رف 

والعش   رين الماض   ية ازده   رت دراس   ة العق   ل القائم   ة عل   ى ه   ذا المنظ   ور النظم   ي 

)فريتيوف ك   ابرا، عل   م المعرف   ةوتحول  ت إل   ى مج   ال ث  ري متع   دد الف   روع يع  رف ب

2012 :80) 
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ال ذاتي  هي النش اط المتض من ف ي التخلي ق ماتورانا وفاريالوالمعرفة أو التلقي، عند 

ل  ى واإلبق  اء ال  ذاتي، والنش  اط التنظيم  ي عن  د المنظوم  ات الحي  ة ه  و نش  اط ذهن  ي، ع

 ة أكث ررمستويات الحياة كافة )بما فيها اإلدراك والعاطفة والسلوك(، وهي بذلك ظاه

 يتف تح -اأي الخبرة التي يعيشها الكائن وه و واع به –اتسعًا بكثير من الوعي. الوعي 

بيًا عند مستويات معينة من التعقد المعرفي الذي يتطلب الم خ ال ذي مع ه جه ازا عص 

لمعرف ة راقيًا، الوعي هو نوع خا  من العملية المعرفية يبزغ )ينشأ( عندما ترقى ا

ي عقيد وهو بوصفه عملية، ظهر مع كتابات ولي ام ج يمس ف إلى مستوى معين من الت

آواخ     ر الق     رن التاس     ع عش     ر، ال     ذي يع     ده الكثي     رون أعظ     م علم     اء ال     نفس 

ه ي  ، وتعامالت الكائن الحي مع بيئت ه(85-80: 2012)فريتيوف كابرا، األمريكيين

 ات.تعامالت معرفية. المعرفة في نظرية سانتياجو تتصل إتصاال وثيقًا بصنع الذ

كامن ة كما أهتمت النظريات المعرفية، بدراس ة الس يرورات واملي ات الس يكولوجية ال

 ً . وراء معالج  ة المعلوم  ات واكتس  ابها وتخزينه  ا وف  ق مح  ددات مض  بوطة كم  اً وكيف  ا

ا جمعت بينهم إفتراضات أساسية ح ول إكتس اب المعرف ة ل دى الف رد، ن ذكر منه ا م و

 يلي:يتماشى والمدخل النظري لهذا المقال كما 

ل يتضمن إكتساب المعرفة وج ود م تعلم نش ط يعم ل م ع وج ود إس تجابة للبيئ ة وتن ت-

 المعرفة من تفاعل متطلبات البيئة مع قدرات المتعلم.

ى يط  رد النم  و م  ن اس  تجابات منعكس  ة بيدائي  ة. غالب  ا م  ا تك  ون مرتبط  ة بمثي  ر إل  -

 مستويات متزايدة من التمثيل والتجريد.

ى لي  ة هرمي  ة، تس  يطر فيه  ا المرحل  ة العلي  ا التالي  ة عل  يح  دث النم  و بطريق  ة مرح-

 المراحل السابقة لها. ولكنها في نفس الوقت تعتمد على هذه المراحل.

للس    لوك بع    ض الس    وابق البيولوجي    ة الت    ي ال يمك    ن تحقيقه    ا دون إث    ارة بيئ    ة -

 (.170: 2002مناسبة)سامي محمد ملحم، 

 .اإلدراك واألساليب المعرفية:5

بات من اإلستعدادات المعرفية والوجدانية، وعلى الطرقالمميزة تدل على مرك

لألفراد في حل المشكالت. ويعود تاريخ مفهوم األساليب المعرفية إلى وليام جيمس 
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(William James 1980  )  عندما أكد على دراسة الفروق الفردية من خالل

(، كما أن 318: 2012 )عدنان يوسف العتوم،األساليب المختلفة التي يتبناها األفراد

هنالك إتفاق بين الباحثين والمختصين على أن األساليب المعرفية تعتبر بمثابة 

تكوينات نفسية ال تتحدد بجانب واحد من جوانب الشخصية، كما أنها تساهم في 

)أنور تفسير الفروق الفردية بين األفراد للكثير من المتايرات المعرفية والوجدانية

 (2003محمد الشرقاوي، 

رات لتصواوبذلك يتخطى مفهوم األساليب المعرفية الحدود التقليدية التي سادت في 

ذا هالنظرية للشخصية إلى آفاق أبعد؛ حيث تعد النظرة إلى الشخصية من خالل 

يب وأسال اليةالمفهوم نظرة كلية شاملة متكاملة تدخل فيها الجوانب المعرفية واإلنفع

 .التكيف ومفهوم الذات

 :دراك ومفهوم الذات.اإل6

عاً توجد عالقة وطيدة بين اإلدراك الذهني ومفهوم الذات ويتفاعل اإلثنان م

، أن مفهوم الذات يعرف بشكل عام " شافيلسون وزمالؤهفيرى ، باستمرار

ه سيراتخبرة الفرد وتفإدراكات الفرد عن نفسه، وهذه اإلدراكات تتشكل من خالل 

ه، لات من جانب امخرين المهمين فى حياته يعيش فيها والتقييم يللبيئة الت

 (.2000)غريب عبد الفتاح غريب، وسلوكه attributionsومواصفاته 

تط ابق ميحدث سوء التوافق النفسي عندما يكون مفهوم الذات عند الفرد غي ر  فمثالً،

ي أو عن  دما ال تتش ابه عل ى مس توى رم زي ف  ، م ع الخب رات الحس ية المتراكم ة لدي ه

ً  مع نقص إدراك الف رد لذات ه ،متوافقة مع مفهوم الذاتعالقات  األم ر ، إدراك اً س ليما

 ال ذي ي ؤدي إل ى نق ص فه م امخ رين وبالت الي إل ى ع دم تق بلهم)إجالل محم د س  ري،

أن (إل    ى VREDERBER 1978يش    ير ) فري    دربر ، وف    ي ه    ذا، (25: 2003

ت  أثر تألنه  ا ، له  ا م  دركاتنا الحس  ية لألش  ياء تعتم  د عل  ى مفهومن  ا ل  ذواتنا وإدراكن  ا

ركات ت ه الم دوفي نظره فإن تحدي دنا لها ،بقدراتنا وذكائنا ودوافعنا وميولنا وتوقعاتنا

 يعتمد على ثالثة عوامل هي: 

ه كذلك بالنس بة ضارضا عن الحلول التي نجدها لمشكالتنا نرالإدراكنا لتجاربنا: ف -1

كلم ا كان ت مفاهيمن ا و ،لمشكالت امخرين حت ى ول و كان ت ه ذه الحل ول غي ر س ليمة

 عن أنفسنا إيجابية كانت التجارب إيجابية.
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ابي ة ت دة إيجإدراكنا للتاذية المرتدة من قبل امخرين: كلما كانت ه ذه التاذي ة المر -2

ن ال ذات ألن المفهوم ع، بمفهومه عن ذاتهًا من قبل األفراد امخرين كان الفرد سعيد

 يعكسه امخرون و يؤكدونه.

يق  وم  و، ذاتن  ا م  ن خ  الل إدراكن  ا ل  ألدوار الت  ي نق  وم به  ا ف  ي الحي  اة ن  تعلم تحدي  د -3

مام لعامة أاالمرء في الحياة بعدة أدوار ومن خالل هذه األدوار التي يلعبها في حياته 

ه أو األفراد و امخرين يستطيع أن يعرف ويدرك ذاته ومدى تقبلهم لها وم دى نجاح 

ت و ف ي ح د ذات ه ي نعكس عل ى مفه وم ال ذاعدم نجاحه في القي ام بتل ك األدوار وه ذا 

 (.120: 1993ناصر محمد العديلي، فهمها وإدراك امخرين لها)

ي المعرف  ويقع مفهوم الذات في عمق نظام المعتقد المعرفي، فبينما يعد نظام المعتق د

ت ي ن رى الطريقة التي ندرك بها العالم من حولنا، فإن مفهوم الذات يصف الطريقة ال

 في هذا العالم.بها أنفسنا 

وم  ن  أي أن إدراكن  ا ل  ذاتنا ي  ؤثر عل  ى الص  ورة الذهني  ة الت  ي يكونه  ا امخ  رون عن  ا،

 خالل عملي ات االتص ال يح دد األش خا  فيم ا بي نهم أس باباً لس لوك بعض هم ال بعض

 ( الت ي تتك ون م ن ث الث مراح ل متتالي ة ه ي:Attributionعن طريق آلي ة الع زو )

و أوض  ع مس  ببات له  ذه المثي  رات  -2ل م  ن امخ  رين، إدراك المثي  رات أو األفع  ا -1

ال  ربط ب  ين المس  ببات واألش  خا  الت  ي ص  درت ع  نهم المثي   رات أو  -3األفع  ال، 

ذا ف إن األفعال، كما يمكن توجيه هذه المسببات إلى النفس أو إلى امخ رين. وعل ى ه 

 ردود أفع  ال امخ  رين ت  ؤثر ف  ي ص  ورة ال  ذات وتق  ديرها الل  ذين يش  كالن ب  دورهما

 المكونات الرئيسة لمفهوم الذات.
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(: مفهوم 07الشكل رقم)

الذات

 

 

 JOHARY)وتعميق اً لمفه وم ال ذات ل دى الف رد ولألف راد امخ رين إقت رح ك ل م ن 

&JUDITH 1987) ناف   ذة جوه   اري يس   مى م   ا"JOHARY WINDEW" ،

( ويح  دد ك  ل منه  ا ن  وع وم  دى 12)رق  م وتتك  ون م  ن أنم  اط أربع  ة كم  ا ف  ي الش  كل 

وتوضح هذه األنماط األربعة ،ل طريقة إدراكهمعرفة الفرد لنفسه ولآلخرين من خال

ناص ر محم د )يأي مدى معرفة اإلنسان لنفسه ومعرفته لآلخ رين وه،درجة اإلنفتاح

 (:25-24: 1993العديلي، 

 فتح: و هو المعروف لدى نفسه و لدى األفراد امخرين.نالم -

م دركاً المخفي: وهو المعروف ل دى نفس ه،و مجه ول ل دى امخ رين والف رد يك ون  -

 رين.للعديد من األشياء كميوله واتجاهاته ودوافعه ولكنه يبقيها مخفية عن امخ

ن م رف نفسه ولكن امخ رين يعرف ون عن ه أش ياء كثي رة عاألعمى: و هو الذي ال ي -

 خالل انفعاالته وحركاته وإشاراته )لاة الجسم(.

 Generalالمفهوم العام للذات
Self-Concept 

 Self-ageصورة الذات Self-Esteemتقدير الذات

 مفهوم الذات الجسدي االجتماعي مفهوم الذات مفهوم الذات النفسي

 التعامل

 مع االخرين

 االصرار

 الذاتي

 القيم

 والمعتقدات

 البيئه

 المحيطة

 الهوايات

 واالنشطة

 معرفة

 النفس

 المواصفات

 الشكلية

 االختالفات

 االجتماعية
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ه حيث أن ، خرونيعرف نفسه وال يعرفه اميال الاامض )غير المعروف(: وهو الذ -

منالق حتى على نفسه ويصعب جع ل ه ذا الش خص منفتح اً إال م ن خ الل التحلي ل و 

 و الجماعي.الفردي العالج النفسي 

 JOHARY WINDEW(: نافذة جوهاري08الشكل رقم )

 

زء أن اإلدراك هو مصدر المعلوم ات ع ن البيئ ة، كم ا أن ا الف رد ج  تضحمما سبق، أ

م  ن النس  ق ال   ذي يدرك  ه، وم  ن الص   عب أن نفص  ل الف  رد ع   ن البيئ  ة ف  ي العملي   ة 

عتب ر تاإلدراكية، وينطوي اإلدراك أيضاً على تعاقب بين السرعة والدق ة. وم ع ذل ك 

 العقل ي نظ ام التمثي ل السرعة والدقة أهدافا مرغوب ة ف ي العملي ة اإلدراكي ة، ويس اعد

عل ى ش حذ ه ذا التعاق ب الض روري ب التعرف الس ريع عل ى األش ياء المحتمل ة، عل ى 

واق ف، الرغم من التايرات في المنظور أو المعلومات الحسية األولي ة. وف ي ه ذه الم

 م  ع الدق  ة. ويطل  ق علم  اء ال  نفس المعرفي  ون-ع  ادة–ف  إن س  رعة التع  رف ال تت  داخل 

ل ى ل ى ال نمط عل ى ه ذه العملي ة إس م )المعالج ة م ن أعل ى إالذين يدرسون التعرف ع

ع رف أسفل( وتسمى في بعض األحيان المعالجة المشتقة تص ورياً. وتنبث ق عملي ة الت

 في المعالجة الهابطة بواسطة التوقع لألشياء الموجودة في بيئة معينة.

الم درك وتكون المعالجة اإلكمالي ة نش طة ف ي المواق ف الت ي ال يتوق ع فيه ا الش خص 

وج   ود منبه   ات معين   ة. ويس   مى ه   ذا الن   وع م   ن المعالج   ة بالمعالج   ة الص   اعدة أو 



 د.قشي الهام يوسف، د.جواديية اإلدراك والمعالجة الذهنية للمعلومات: تكامل األبعاد البيولوجية والنفسية والمعرف

 

525 

 رلينب-لمانياأ يالعرب مقراطييالد المركز            سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

 -ف ي المعالج ة الص اعدة–)المعالجة المنبثقة م ن البيان ات( وتنبث ق العملي ة اإلدراكي ة 

كلياً م ن طبيع ة الم دخل الحس ي غي ر المرش د أو الموج ه ب أي تص ورات أو توقع ات 

 مسبقة.

لى ى لألعألدنفية يقوم بالتجهيز التبادلي للمعلومات من االعديد من العمليات المعرو

ى األعل إلى ومن األعلى لألدنى، فبينما يركز التجهيز القائم على المسار من األدنى

ر من لمساعلى أهمية المعلومات الت يتصدر عن المثير، يركز التجهيز القائم على ا

فية، لمعررة على العمليات ااألعلى لألدنى على تأثير المفاهيم والتوقعات والذاك

فية لمعرويعمل هذا النمطان من التجهيز معا بشكل تزامني ليؤكدان أن العمليات ا

 (.63-62: 2002)فرانسيس ماك آندرو، تعمل بسرعة ودقة عالية

 خاتمة:

ة م  ا ه  ي األبع  اد النفس  ي -دعون  ا نرج  ع للتس  اؤل ال  ذي طرحن  اه ف  ي مقدم  ة المق  ال 

عرفي  ة والمعرفي ة والبيولوجي  ة واالجتماعي  ة الت  ي تح  دد اإلدراك بإعتب  اره س  يرورة م

دناه نقطة اإلنطالق لتلخ يص م ا رص  -وركيزة أساسية للوعي أو التجربة المعرفية؟ 

إلنس ان ن التساؤل، ه ي  المنظوم ة العص بية لمعرفيًا من خالل هذا المقال لإلجابة ع

م  اء م  ن ط  رف عل اتفاقً  ا متناميً  ابإعتباره  ا أعق  د المنظوم  ات عل  ى اإلط  الق، فهن  اك 

لفه م  األعصاب والفيسيولوجيا، أن المعرف ة الجي دة بال دماغ ه ي المقوم ات األساس ية

ن اك وه وأن الوعي عملية معرفية، تنبع من نش اط أعص ابي معق د،العمليات العقلية، 

صابي، نمطين من التجربة المعرفية )الوعي( يتماثالن على مستويين من التعقد األع

حس ية واألول: إبتدائي ينشأ عندما تكون العمليات المعرفية مصحوبة بخبرة عاطفي ة 

م مفه و–وإدراكية أولية. الث اني: ال وعي األعل ى درج ة ينط وي عل ى ال وعي بال ذات 

ري د والتفكي ر االنس اني، ويك ون عل ى مس توى م ن التجالمرتبط بتط ور اللا ة  -الذات

ننا من تك وي  ن الق يمالمعرفي يتضمن القدرة على تخزين الصور الذهنية، وهو ما يمكهِّ

 والمعتقدات واألهداف واإلستراتيجيات. 

هذا النشاط األعصابي المعقد الذي يحدث نتيجة إحساس الف رد بمعرف ة تثي ر لدي ه م ا 

(، ف إدراك ش يء مع ين، ينش ط Neural Packageة العص بية )يسمى بــــــــ: الجعب 

في الدماغ أنواعاً متع ددة م ن الخالي ا تخ ص ش كل الم دهرك، لون ه، رائحت ه وطعم ه، 

كم ا أن تع امالت الك ائن الح ي م ع بيئت ه )خاص ة  واإلنطبعات النفسية المرتبطة به ا،

ان دورا، ال ذي أرس فع الم ال نفس ألب رت بالبيئة اإلجتماعي ة ( ه ي تع امالت معرفي ة. 
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نظرية التعلم اإلجتماعي، أظهر دور البعد اإلجتماعي ف ي تفس ير الس لوك اإلنس اني، 

وأثبت أن األطفال يمكن أن يتعلموا العدوانية من خالل التعلم القائم عل ى المالحظ ة، 

دون أي تايي  ر ف  ي س  لوكهم الظ  اهري، وه  و أم  ر الب  د وض  عه ف  ي الحس  بان خ  الل 

 خلية، النفسية منها، المعرفية، والعصبية. دراسة العمليات الدا

 وسدانتياجأما ع ن الس يرورة اإلدراكي ة ف ي ح د ذاته ا، وب الرجوع إل ى فك رة نظري ة 

مهم ة  حول المعرفة، بكونها تتصل إتص ااًل وثيقً ا بص نع ال ذات، ف إن اإلدراك وس يلة

ههم يرفي تحديد الفروق الفردي ة ف ي معالج ة المعلوم ات، ف األفراد يختلف ون ف ي تفس 

 د ويوج هأي أن ه، يح د للمعلومات الواردة إليهم والمتعلقة ب الموقف الق راري الواح د،

لمعالج  ة  Cognitive Stylesتفض  يالت األف  راد ف  ي إختي  ار األس  اليب المعرفي  ة 

اج ع رالمعلومات، والتي تميز األفراد في تعاملهم م ع الموض وعات المختلف ة، وه ذا 

 .بدوره مركب جوانب نفسية ووجدانية وسلوكيةبدوره إلى كون األسلوب المعرفي 

وبق  ي لن  ا ف  ي األخي  ر، أن نكش  ف ف  ي خض  م الح  ديث ع  ن ه  ذا اإلخ  تالف ك  ذلك، أن 

 Cognitiveاإلدراك م      رتبط إرتباًط      ا قويً      ا بمفه      وم البن      ى المعرفي      ة 

constructs واألنس  اق القيمي  ة، مم  ا أدى إل  ى توجي  ه العلم  اء والمختص  ين ف  ي عل  م

العالقة التي أسفرت عن بروز مفهوم المعتقدات الفكرية لألف راد،  النفس لدراسة هذه

فهي تجيب عن تس اؤالت م ن مث ل: كي ف ينظ ر الف رد إل ى نفس ه وإل ى عالم ه؟ كي ف 

يدرك عالقته ببيئته؟ وما هي الطريقة التي يفك ر فيه ا ف ي ك ل ه ذا؟ واإلجاب ات عل ى 

يحة/خاطئة( تح دد هذه التساؤالت موجودة عل ى متص ل ثن ائي القط ب )إجاب ات ص ح

 قطبيه في كل مرة و بإستمرار خاصيتي التراكمية والدقة في البحث العلمي. 

 قائمة المراجع:

. . عالم الكتب1(. األمراض النفسية االجتماعية. ط2003.إجالل محمد سري)1

 القاهرة.

، (. معجم مصطلحات العلوم اإلدارية إنجلبزي، فرنسي1984.احمد زكي بدوي)2

 دار الكتاب اللبناني، بيروت.. 1عربي. ط

 يروت.ب(. علم النفس المعرفي. دار المنهل اللبناني. 2007.إمتثال زين الدين)3
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نجلو . مكتبة األ2(. علم النفس المعرفي المعاصر ط2003.أنور محمد الشرقاوي)4

 المصرية. القاهرة.

.جمال الدين محمد الشامي)دس(. األساليب المعرفية كمحددات الشخصية 5

 إلنسانية. جامعة الملك عبد العزيز. المملكة العربية السعودية.ا

(. 2007.جودة أحمد سعادة، يسرى عبد الاني زيدان، اسماعيل جابر أبو زيادة)6

ترتيب تالميذ الصف السادس األساسي للقيم حسب مقياس روكيش في ضوء عدد 

 (.1)34من المتايرات. مجلة دراسات، 

(. علم النفس 2011فاطمة عبد الرحيم النوايسة).سامي محسن الختاتنة، 7

 . دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع. عمان.1اإلجتماعي. ط

(. مشكالت طفل الروضة: التشخيص والعالج. دار 2002.سامي محمد ملحم)8

 الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. عمان.

قل في ال قوة الع(. البيوفيدباك: إستعم2011.عادل عبد الرحمان صديق الصالحي)9

 تحسين صحة الجسم. دار دجلة. عمان.

. دار 3(. علم النفس المعرفي النظرية والتطبيق. ط2012عدنان يوسف العتوم).10

 المسيرة للنشر والتوزيع. عمان.

–كاليفية (. المداخل الذهنية لمعالجة المعلومات الت1992.علي أحمد أبو الحسن)11

لعامة. ا. معهد االدارة 74دارة العامة. العدد دراسة نظرية وتجريبية، مجلة اإل

 الرياض.

ع (. المشروع التربوي الجزائري بين معوقات األزمة وواق2005.علي سموك)12

 .7ددالعولمة"مقاربة سوسيولوجية"، مجلة العلوم اإلنسانية.، جامعة بسكرة. ع

 مد(. علم النفس البيئي، ترجمة عبد اللطيف مح2002.فرانسيس ماك آندرو)13

 . مطبوعات جامعة الكويت2خليفة. جمعة سيد يوسف. ط

لمعرفية (. الوصالت الخفية تكامل األبعاد البيولوجية وا2012.فريتيوف كابرا)14

المركز واالجتماعية للحياة من أجل علم لإلستدامة". ترجمة محمد سالم الحديدي.

 القومي للترجمة: القاهرة.

ة. النفس الشخصية. دار الكتب العلمي (. علم1996.كامل محمد محمد عويضة)15

 بيروت

، يئاتالريي.آر.سكواير، إيرك. أر. كاندل)دس(. الذاكرة من العقل إلى الجز.16

 تعريب سامر عرعار. مكتبة العبيكان.
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ربية والذكاء والتعلم. دار الت(. الدماغ واإلدراك 1986.محمد زياد حمدان)17
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Abstract: Specialists emphasize the existence of an inevitable 

link between perception and sensation due to the main role that 

the senses play in receiving stimuli. Perception is that cognitive 

function that we anticipate its active and accurate role in 

interpreting and translating sensory information received from 

the individual’s external environment. During the process 

(sensation). Perception, then, is an extra sense of meaning to 

the tangible thing. 

The topic of this article will be sensory perception as a mental 

process and process by which information is mentally 

processed, and in the midst of that, the article will seek to 

clarify the psychological, social, biological and cognitive 

foundations related to the mental process of the cognitive 

process, in addition to presenting the basic principles of mental 

processing of information. 

Keywords: perception, mental processing, information. 

Dimensions. 



 والنفسية التربوية للدراسات الدولية المجلة

 2021 جوان 13العدد 

 المركز الديمقراطي العربي ألمانيا برلين
 

530 

 

 

Littérature et didactique : entre évolution et révolution 

méthodologique 

Literature and didactics : between evolution and 

methological revolution 

Dr Rachida SADOUNI 

Université de Ali Lounici-Blida 2, Algérie 

Youcef BACHA 

Doctorant, Laboratoire de Didactique de la Langue et des 

Textes, Université de Ali Lounici - Blida 2, Faculté des 

Lettres et des Langues, département de français, Algérie 

 

Résumé: Ce présent article met l’accent sur 

l’évolution/révolution de la littérature ; en d’autres mots, il 

s’agit d’une réflexion sur l’évolution de la littérature au fil du 

temps et la place qu’elle occupe au sein des méthodes et 

méthodologies d’enseignement-apprentissage. Pour mettre en 

lumière cette problématique, nous avons tracé son évolution du 

Moyen Âge aux temps modernes. Puis, nous avons mis en 

relief les caractéristiques principales de chacune des méthodes 

d’enseignement-apprentissage afin de préciser le rôle et la 

place de la littérature qu’elle y occupe. Nous avons déduit que 

la littérature constitue la pierre angulaire des méthodes 
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didactiques et qu’elle est un outil pour transmettre 

l’interculturalité.  

Mots-clés : texte littéraire, évolution de la littérature, littérature 

numérique, interculturalité, méthodes didactiques.  

Abstract : This paper focuses on the evolution/revolution of 

literature. In other words, it is a reflection on the evolution of 

literary literature over time and its place within teaching-

learning methods and methodologies. To shed light on this 

problem, we traced its evolution from the Middle Ages to 

Modern Times. We then highlighted the main characteristics of 

each of the teaching-learning methods in order to specify the 

role and place of literature it occupies therein. We concluded 

that literature constitutes the cornerstone of didactic methods 

and that it is a tool for transmitting interculturality. 

Key words : literary text, evolution of literature, digital 

literature, inetrculturality, didactic methods. 

 

Introduction 

Lire ou écrire dans une langue vivante nécessite le recours à 

l’écrit, en l’occurrence le texte littéraire, dans la mesure où la 

majorité des apprenants n’auraient pas la possibilité de 

s’exprimer en dehors de la classe. De ce fait, la littérature, 

depuis une belle lurette, constitue la pierre de touche de 

l’enseignement/apprentissage des langues. Elle contribue de 

manière favorable et efficace au développement des 

compétences linguistique et culturelle. 
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Au fil des siècles, la littérature occupe une place de choix dans 

l’enseignement des langues, notamment le français langue 

étrangère. Elle est conçue comme la voie royale permettant à la 

fois d’être travaillée et de travailler la langue.  

Dans cette lignée, les concepteurs du CECRL (Cadre européen 

commun de référence pour les langues) expliquent que la 

littérature est «une ressource commune inappréciable qu’il faut 

protéger et développer». (CECRL, 2000 : 47) En effet, elle 

porte des finalités éducatives, intellectuelles, morales, 

affectives, linguistiques, culturelles et esthétiques. En ce sens J. 

Dufays affirme que «la littérature sert à nous faire mieux 

comprendre le monde et à nous aider à vivre.» (Dufays, 2007 : 

08) 

Elle a beau être évincée par certaines méthodologies comme 

SGAV (Structure-globale audio-visuelle), la littérature persiste 

encore dans le domaine didactique comme outil 

d’appropriation linguistico-culturelle. 

En effet, la didactique de la littérature accorde récemment un 

immense privilège au texte et à son exploitation à tous les 

niveaux d’apprentissage à travers l’introduction de moult de 

disciplines contributoires, entre autres, les sciences du langage 

et la science du texte littéraire.   

 

De par son importance soulignée ci-dessus, la littérature 

demeure la voie royale et prometteuse dans le cadre de 

l’enseignement-apprentissage. 
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Dans cet ordre d’idées, nous nous attelons à définir la 

littérature, puis nous traçons un cheminement de son évolution 

au cours du temps pour offrir un aperçu sur son histoire 

mouvementée. Et enfin, nous mettons en lumière sa place dans 

chacune des méthodes et des méthodologies d’enseignement-

apprentissage pour déterminer la place qu’elle y occupe. 

1. Qu’est-ce la littérature ? 

Le mot littérature, est issu du latin littératura au début du XIIe 

siècle, comportait un sens technique qui veut dire Gramatikâ 

« chose écrite ». A la fin du Moyen Âge, la littérature désigne 

«le savoir tiré du livre». Cette définition évolue 

remarquablement aux XVIIe et XVIIIe siècle pour signifier 

toute œuvre écrite ou orale.  

Aux yeux du sociologue Jacques Leenhardt (Veldwachter, 

2012 : 07), la littérature se définit à travers trois notions : le 

livre qu’est l’objet pris dans un circuit marchand, œuvre 

littéraire qui est un travail sur la pensée et le langage, et enfin 

la lecture qui est la communication entre l’écrivain et le lecteur.  

En tenant compte de l’articulation conjointe de ces trois 

dimensions, à savoir le livre, l’œuvre et la lecture, nous 

constatons qu’elles matérialisent le concept de « littérature ». 

D’ailleurs, Jean-Paul Sartre, qualifié d’existentialiste, publie 

dans la revue Temps modernes 1947 (Mestrot, 2014) un essai 

posant trois questions inter-reliées : « Qu’est-ce qu’écrire? ». 

L’auteur y répond : « la prose se sert des mots et la poésie sert 

les mots.»  
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La deuxième interrogation « Pourquoi écrire ? ». Sartre y 

répond qu’écrire : c’est révéler : c’est faire en sorte que 

personne ne puisse ignorer le monde. Enfin la dernière question 

qui charpente l’œuvre « Pour qui écrit-on ? ». Il note que 

l’écrivain écrit pour son contemporain, c’est-à-dire le lecteur de 

son temps. Car l’écrivain est le témoin fervent de sa société : 

« La littérature est, par essence, la subjectivité d'une société en 

révolution permanente.» (Schiffer, 1995 : 50) 

1.1. La Littérature médiévale française 

La littérature médiévale française se trouve dans deux 

traditions : celle des troubadours et celle des jongleurs (Walter, 

1998 : 29). À cette époque là, ce n’était pas le texte lui-même 

qui était valorisé mais son alliance avec la musique, où il 

s’agissait de deux arts : musique et texte. 

A l’aube du XIIe, apparaît la fine amor selon Classiques 

Larousse (p. 07), premier genre littéraire, qui désigne « amour 

courtois », «amour sublime », cet « idéal amoureux » inventé et 

chanté par les troubadours, entre autres Bernard de Ventadour, 

Guillaume IX, duc d’Aquitaine, en langue d’oc, puis plus 

tardivement par les trouvères en langue oïl.    

Puis, la chanson de geste qui apparaît et foisonne entre les XIIe 

et XIIIe siècle (Siciliano, 1981 : 01) pose multiples problèmes 

historiques, culturels et esthétiques. Chanter en geste c’est 

célébrer les exploits des héros notoires. La chanson est un 

genre typiquement épique qui repose sur l’utilisation de la 

laisse (ou strophe) de décasyllabe assonée. Elle exige une 

interprétation musicale de son allure rythmique et mélodique.  



Littérature et didactique : entre évolution et révolution méthodologique Dr. Rachida Sadouni, Youcef Bacha 

 

535 

 رلينب-لمانياأ يالعرب مقراطييالد المركز            سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

La chanson de geste s’enferme dans plusieurs chansons telles 

que la chanson de Roland qui rapporte les faits désastreux 

ayant lieu à Roncevaux ; la trahison de Roland à ses 

compagnons et sa mort sous les mains de Ganelon. La chanson 

de Guillaume est le plus ancien des poèmes où intervient 

Guillaume d’Orange, contemporain de Roland. Elle est plus 

fruste encore et plus sauvage. Ce récit rayonne autour d’une 

bataille livrée par Guillaume aux Sarrasins de Déramé, dans la 

plaine de Larchamp, sise en Espagne. 

En gros, ces chansons vantent la gloire de Charlemagne, les 

exploits de Guillaume d’Orange et les luttes féodales, mais 

toutes procèdent de cette idée que la gloire militaire est une 

promesse d’éternité et que le bon chevalier combat non 

seulement pour son seigneur et sa patrie, mais pour le triomphe 

de la foi.  

1.2. La renaissance des belles lettres  

La renaissance se présente comme l’ère de fort renouveau de la 

culture française. En effet, elle atteste la naissance d’un 

nouveau genre appelé le roman qui ne fut au début qu’une 

langue romane, autrement dit la langue dite vulgaire parlée, 

dans laquelle est écrite toute œuvre populaire. Plus tard, le 

roman désigne le genre littéraire écrit en prose.    

Cette époque est particulièrement marquée par le 

bourgeonnement d’un nouveau courant baptisé l’humanisme 

qui voulait développer un nouvel esprit à travers le retour aux 

œuvres antiques gréco-latines dont les tenants sont le célèbre 

poète italien Pétrarque, Michel de Montaigne à travers les 

Essais, pour ne citer que ceux-là. Le principe fondateur de ce 
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courant est « l’homme comme microcosms dans le 

macrocosms » (Costabel, Buck,1973 : 257), il est conçu 

comme érudit. 

En outre, la Pléiade est un groupe dont le fondateur est 

Ronsard, Joachim du Bellay… ces éminents fondateurs se sont 

donnés à raffiner et à cultiver la langue française en mettant la 

poésie comme genre chapeautant les autres. Ronsard écrivait 

les Odes dans un style lyrique, Bellay formait des mots 

composés et distinguait ainsi la satire du sonnet, Clément 

Marot, poète de cour, écrivait des Épitres au roi. Par des 

calambours et des rimes, il raconte les petits incidents de sa vie. 

Puis, François Rabelais écrivait Pantagruel et Gargantua, un 

récit d’aventures grotesques, dans lequel Panurge, héro de 

Pantagruel, noie les moutons, d’où vient l’expression « 

moutons de Panurge ». Rabelais s’est de cette façon attaqué à 

l’ordre établi en considérant que des réformes étaient 

nécessaires, essentiellement dans l’éducation (Piters, 1894 : 

21).  

1.3. La littérature classique ou le classicisme  

Ce courant s’est développé sous le règne de Louis XIV et est 

utilisé pour la première fois par Stendhal dans Racine et 

Shakespeare en 1823-1824. Il est qualifié de classicisme car les 

auteurs s’inspiraient des écrits de l’antiquité.  

Cette période est considérée comme la genèse d’une phase de 

prospérité et de faste dans l’histoire de la France, car le roi 

contribue à enrichir l’art à travers le mécénat, dans la mesure 

où les metteurs en scène pouvaient jouer des pièces théâtrales 

dans la cour. Ainsi, le cardinal de Richelieu avait fondé 
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l’Académie Française en 1635 en vue d’enrichir la langue 

(Dotoli, 2000 : 36). Ce perfectionnement a pour objectif de 

rendre la valeur du vrai, du bien et du beau en respectant les 

règles de la bienséance et de la vraisemblance.  

En développant les trois unités (Tomlinson, 2001 : 116) : le 

lieu, le temps et l’action, le théâtre avait, à cette époque-là, pris 

son essor. 

A la fin de cette période, il était question de l’émergence d’une 

querelle entre les réfractaires du courant classique et les 

adeptes du courant moderniste.    

1.3.1. Le réalisme  

Ce courant littéraire prend le fait réel comme matière première. 

Il se fonde sur la description minutieuse et scrupuleuse des faits 

sociétaux. On l’appelle ainsi, car les personnages introduits 

dans les œuvres sont de la classe moyenne ou populaire. Elle 

miroite le réel ou le vécu.  Honoré de Balzac, Émile Zola, par 

exemple, dépeignent la réalité sans trahison et sans tricherie. A 

cet effet, la littérature est conçue comme speculum de la réalité 

comme l’illustre cette assertion : « la littérature ne valait qu’en 

tant que reflet de la réalité sociale et économique. » (Tschumi , 

1993 : 119) 

1.3.2. Le naturalisme  

Le naturalisme est une sorte de prolongement du courant 

réaliste qui s’appuie sur la méthode expérimentale du 

physiologiste Claude Bernard. Ce courant prône la psychologie 

du personnage, l’influence du milieu et l’hérédité comme 

caractères fondateurs. 
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Les écrivains naturalistes tels Émile Zola, Guy de Maupassant, 

Huysmans pour ne citer que ceux-là, se veulent objectifs dans 

leur écriture en s’appuyant sur le travail de la documentation et 

de l’expérimentation pour décrire fidèlement la société 

(Dousteyssier-Khoze et Welch, 2009 : 58). 

1.3.3. Le romantisme  

Ce terme désigne ce qui vient du roman. Il a été, à ses débuts, 

utilisé pour définir les paysages naturels. Effectivement, tout 

écrit, tout rêve et toute sentimentalité s’inspiraient de la nature.  

Madame de Staël, Chateaubriand et bien d’autres tâchent pour 

éradiquer l’aspect fictif du roman. Au sein de ce courant se 

développe une multitude de thèmes tels l’évasion, l’égo, la 

nature, le goût, l’épanchement du cœur… Cela est baptisé par 

le libéralisme littéraire selon son chantre Victor Hugo ; la 

littérature se désaccorde de toute contrainte et de l’ancien 

carcan. Chateaubriand, quant à lui, invente les rimes impaires, 

les strophes novatrices et l’intrusion des mots ordinaires dans 

l’écrit poétique. Cela relâche la syntaxe et enrichit 

l’expressivité et l’expression littéraire. Les écrits romantiques 

suscitent le plaisir chez le lecteur comme l’affirme Stendhal : 

« présenter aux peuples les œuvres littéraires qui, dans l’état 

actuel de leurs habitudes et de leurs croyances, sont 

susceptibles de leur donner le plus de plaisir possible. » (Brix, 

1999 : 08) 

1.3.4. Le symbolisme  

Ce courant vient du terme latin « symbolum» qui désigne 

symbole de foi, « symbolus» désignant signe de 

reconnaissance. (Diaz-Diocaretz, 1997 : 93) 
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Du grec, «symbolon» signifie le rapprochement de deux parties 

d’un tout ou deux pièces ensemble selon le journal universel 

« L’institut » (1858 : 94). De cette évolution sémantique vient 

la définition du symbolisme qu’est l’association de deux 

réalités : concrétisation et abstraction pour produire une valeur 

suggestive. La colombe-paix associée par exemple de manière 

analogique pour signifier une valeur idéale. Ce mouvement 

représenté par Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, Paul 

Verlaine et Stéphane Mallarmé. Ces derniers se considèrent 

comme les chefs de file de ce courant, inventent le vers libre et 

renforcent la musicalité rythmique des vers pour stimuler les 

sensations. Parmi les thèmes suggérés : la mort/l’amour, le 

crépuscule/ le rêve, etc.  

1.3.5. Le dadaïsme 

Un mouvement artistique et intellectuel subversif avait vu le 

jour à New York et à Zurich (1916). Ce nom a été collecté au 

hasard dans le Petit Larousse ou, à travers de coupe-papier. Il 

se propagea en Europe jusqu'en 1923 et joue une influence 

décisive sur les divers courants normatifs, promouvant la 

norme d’écriture.                                          

Il émerge d’un dégoût envers la guerre qui produit la 

déconstruction civilisationnelle, culturelle et intellectuelle. Ce 

courant promeut les vertus de la spontanéité, de la bonté, de la 

joie de vivre. Bref, un anti-système (Béhar et Dufour, 2005 : 

385). Paradoxalement, ses productions de déconstruction et de 

destruction des langages verbales et plastiques se traduisent par 

des œuvres remarquables qui ouvrent certaines voies majeures 

de l'art contemporain. Le Manifeste Dada 1918 de Tzara ou le 
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messie de ce mouvement se considère comme un « anti » 

rejetant toute équivoque de l'art contemporain et marque la 

perspective révolutionnaire de cette entreprise artistique. « Il y 

a un grand travail destructif, négatif à accomplir.» (ibid. : 297) 

1.3.6. Le surréalisme  

Le surréalisme apparaît comme un prolongement de son 

antécédent, à savoir le dadaïsme. Il privilégie l’inconscient et le 

subconscient empruntés à la psychanalyse de Freud (Behar, 

2001 : 105). Les conceptions freudistes du rêve, de la libido, de 

la sublimation, du transfert et du refoulement sont les 

fondements des écrits d’André Breton, Paul Éluard, Philippe 

Soupault, Louis Aragon, Tristan Tzara. Ce dernier est influencé 

autant par les écrits de Carl Gustav Jung, en fondant la 

première revue, Littérature, puis Les champs magnétiques par 

Soupault et Breton. Les surréalistes se veulent tout d’abord 

antinomiques et antinationalistes dont les idées ont fleuri dans 

tous les domaines : peinture, sculpture, écriture, et dans tous les 

pays France, Allemagne, États-Unis, Russie…  

Ce mouvement rend hommage ainsi à Guillaume Apollinaire 

(Alcool 1913) à travers l’écriture automatique.   

1.3.7. L’existentialisme 

Un courant philosophique et littéraire dont les fondateurs sont 

le philosophe danois Kierkégaad et le philosophe français Jean-

Paul Sartre, pour ne citer que les éminents représentants.  

Sartre développe le principe philosophique de l’existence 

humaine : dans l’existentialisme est un humanisme accorde une 

primauté considérable à l’existence de l’être humain plutôt 
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qu’à son essence, car l’existence de celui-ci précède la façon 

dont on pourra le définir. 

La philosophie de ce courant promeut les idées de l’action et de 

la réalisation, lesquelles définissent l’homme de ce qu’il est. 

«[…] présente l’homme dans sa liberté et sa responsabilité 

totale, et démontre que, loin d’être pessimiste, l’existentialisme 

prône l’action et l’engagement. » (Guillaume, 2011 : 05) 

Les fondateurs de ce courant se réunissent autour des 

thématiques communes rationnelles telles que la liberté, 

l’autotélisme, la responsabilité, etc.    

1.3.8. Le nouveau roman 

Né vers les années cinquante en France, ce courant est cité dans 

un article en 1957 écrit par Henriot, désignant un ensemble 

d’œuvres publiées aux éditions Minuit sous les auspices de 

Jérôme Lindon. 

Dans cette lignée, nous distinguons un certain nombre 

d’auteurs fondateurs tels Alain Robbe-Grillet (La Jalousie 

1957), Natalie Sarraute (Tropisme 1939), Michel Butor (La 

Modification 1957), etc. 

Les principes fondateurs de ce courant sont le refus de 

description du réel, le soupçon, l’absence de la description de 

la psychologie des personnages. De même parfois ces principes 

sont réduites aux simples objets tels que « les Gommes » de A. 

R. Grillet ou aux simples initiales. Ainsi, pour les nouveaux 

romanciers, l’écriture est un but en soi et non pas un moyen, 

comme le déclare Jean Ricardeau : « Ainsi le roman est-il pour 
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nous moins l’écriture d’une aventure que l’aventure d’une 

écriture.» (Ricardeau cité dans Wolf, 1995 : 79)  

1.4. La communication littéraire 

Roman Jakobson établit en 1960 le schéma de communication, 

se fondant sur six facteurs caractéristiques de tout acte de 

communication verbale (destinateur, destinataire, référent, 

message, contact, code) correspondent aux six fonctions 

(expressive, conative, référentielle, poétique, phatique, 

métalinguistique). Parmi celles-ci, la fonction poétique, portant 

sur le message lui-même, constitue la « fonction dominante et 

déterminante » de l’« art du langage ». Ces caractéristiques 

susmentionnées confèrent un trait marxiste dialectique de 

production et de consommation à l’objet littéraire.  

D’autres chercheurs, à l’instar de Robert Escarpit (1963), 

dessine trois catégories : la disposition, l’attention esthétique 

comme préalable et l’interaction esthétique proprement dite 

entre lecteur et texte ou la réceptivité. Dans cette optique, nous 

nous apercevons que le caractère esthétique de l’œuvre domine 

cette relation ; on ne parle pas d’une œuvre quelconque mais 

d’une œuvre littéraire stricto sensu. 

D’une part, selon les logiciens, le recours à la référence de la 

proposition pourrait démonter la fausseté ou la véracité du 

texte. Or, le référent n’est que simulacre de la proposition. Le 

cas des poèmes se caractérisant par un décalage entre le texte et 

le contexte, donc ils ne sont pas vrais mais vraisemblables, 

c’est-à-dire fictionnalisés. 
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D’autre part, les sémioticiens nous informent que le sens naît 

de l’opposition qui est conventionnelle ou ce que l’on appelle 

la co-opposition pour désigner deux images ayant une relation 

de ressemblance-dissemblance. 

Paul Ricœur, lui, conçoit l’œuvre littéraire comme discours et 

la littérature comme forme de communication (Eyries, 2019 : 

12). Dans cette illustration qu’attribue l’auteur, on peut en tirer 

les prémisses de la genèse de la théorie du langage ou de parole 

dont les initiateurs sont J. Austin et J. Searle où le texte a des 

incidences pragmatiques sur le lecteur. P. Ricoeur explique que 

le sens du texte se décontextualise et se recontextualise, car il y 

a une interaction incessante entre l’auteur, l’œuvre et le lecteur 

(ibid. : 12).  

1.5. Le CECR et la place du texte littéraire 

Le Cadre européen accorde un privilège au texte littéraire qui 

est considéré, d’une part, comme objet de réception langagière 

du fait qu’il relie le producteur (écrivain) au récepteur (lecteur). 

D’autre part, il est conçu comme compétence faisant partie du 

savoir socioculturel car il incarne de nombreuses formes 

artistiques : théâtre, roman, récit, etc. ou à travers des activités 

d’apprentissage (ludique). 

Le CECR propose une approche graduée de l’apprentissage de 

la littérature. Cet apprentissage commence à partir du niveau 

B2 et se borne grandement à la lecture : « Je peux comprendre 

un texte littéraire contemporain en prose…» (Robert, 2008 : 

59). Il en est de même au niveau C1 : « Je peux comprendre 

des textes factuels et littéraires, longs et complexes et en 

apprécier les différences de style ». La différence entre le 
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niveau B1 et C1 réside au niveau de la compétence exigée : 

pour le premier la compétence exigée se limite à la 

compréhension tout court des textes écrits en prose ; et pour le 

second, la compétence cible tout type de texte. 

Le niveau C2 relève de la compréhension et de la production 

écrite : « Je peux lire sans effort tout type de texte […] par 

exemple un manuel ; un article ou une œuvre littéraire […] je 

peux résumer et critiquer par écrit un ouvrage professionnel ou 

une œuvre littéraire.» (CECR : 27) 

Cette particularité de compétence excède la simple lecture des 

textes pour parvenir à réaliser une technique d’expression 

comme le compte-rendu et la critique d’un ouvrage littéraire ou 

spécialisé.  

Enfin, la littérature n’est pas présente de façon frontale, mais 

elle est toujours associée à des activités et des tâches à réaliser. 

Tout compte fait, le Cadre définit le rôle de la littérature au 

sein des tâches comme suit : « toute visée actionnelle que 

l’acteur se représente comme devant parvenir à un résultat 

donné en fonction d’un problème à résoudre, d’une obligation à 

remplir, d’un but qu’on s’est fixé.». (CECR : 26). Ceci n’est 

faisable que par la mise en œuvre du texte littéraire en classe de 

langue.  

1.6. Le texte littéraire numérique et digital 

La littérature numérique et/ou électronique se définit par le fait 

qu’elle provient de source de production différente, entre autres 

le livre papier. Or, elle ne dispose pas du même statut ; la 

littérature électronique ou e-lit désigne les outils qui sont mis 
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en vigueur pour produire des œuvres littéraires tandis que la 

littérature numérique signifie d’autant plus un phénomène 

culturel qu’un outil de production, du fait qu’elle combine à la 

fois la lecture et l’écriture par le biais de l’interactivité 

lecteur/texte (Mayor, 1999 : 326) .  

Toutefois, actuellement, elle combine d’autres méthodes à 

travers le recours aux multiples canaux tels les logiciels, les 

correcteurs et les différentes sources dans le but de produire un 

texte, un récit ou formuler une définition. C’est pourquoi, le 

label de littérature numérique apparaît comme terme 

s’opposant à celui de littérature courante.  

Elle est dotée de certaines caractéristiques permettant au 

lecteur et particulièrement au lecteur-apprenant de naviguer, 

manipuler, substituer voire remodeler le texte. Cette littérature 

digitale appelée immersive (Vitali-Rosati, 2015) compte tenu 

de la façon de manipulabité, malléabilité et maniabilité du 

texte. 

Nombreuses sont les fonctionnalités pouvant développer la 

lecture ou l’écriture littéraire. MacelloVitali-Rosati (2015 : 06) 

dédie un article libellé La littérature numérique, existe-t-elle ? 

Il développe des caractéristiques propres à cette littérature. Il 

cite, entre autres,  la collaborativité : caractère permettant de 

produire un texte à travers un échange entre pairs ; 

l’interactivité : terme désigne le recours aux textes sources 

pour produire de nouveaux textes ; l’algorithmicité : apport 

numérique permettant la correction linguistique ; 

l’hypertextualité et l’hypermédia : fonctionnalité nommée pour 

la première fois par Théodor Nelson en 1965 permettant 
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l’accessibilité de la navigation au sein de plusieurs documents 

en vue de ne pas être confronté à « l’éblouissement » de 

l’exhaustivité de liste des titres (Reina, 2016 : 145). Grâce à un 

cumul de documents stockés sur une base de données 

informatique et par le biais de son interface, le navigateur 

aurait la possibilité de les visionner et de les manipuler.  

1.7. La littérature et l’interculturel 

Le concept de l’interculturel, du multiculturel et de la 

communication interculturelle ont connu une célébrité quant à 

leur utilisation dans plusieurs domaines notamment en 

littérature. La production des œuvres favorise l’échange, le 

contact et le dialogue : « ces concepts impliquent des rapports 

foncièrement égalitaires et sont basés sur une conception d’une 

sorte de consensus implicite à l’égard de la valorisation de 

l’Autre et du respect de sa culture». (Tétu de Labsade, 2006 : 

145). 

En ce sens, la littérature valorise l’altérité et l’ouverture à 

l’Autre, comme l’affirme George Haldas : «le centre à partir 

duquel on pourrait un jour vivre avec des différences qui 

cesseraient d’être meurtrières». (Collès, 2007 : 07) 

Mohamed Khlifi (1992 : 65) considère le texte littéraire comme 

« creuset » où se rencontre le bouillon de plusieurs cultures. Il 

transforme l’identité en altérité et l’égo en alter-égo, en 

permettant à chacun de s’inscrire dans une universalité et une 

multdimensionalité. On fait de la littérature un espace de 

confluence et de rencontre, où les cultures, les langues et les 

territoires s’embrassent et se dialoguent mutuellement. 
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Cette altérité se manifeste dans le texte sous plusieurs formes : 

l’étude de certains ouvrages montre qu’ils sont parsemés par 

des mots et des termes spécifiques (culturèmes) comme les 

emprunts, le report, les expressions idiomatiques (Collès, 

2010).  

L’alter-égo est, pour reprendre l’expression de Edmund 

Husserl, un « second moi-même» (CECR : 125), au sens noble 

du terme, c’est-à-dire se mettre à la place de l’autre ou jouer 

avec lui un rôle vicariant. Ce terme véhicule le sens de 

l’égalité, de l’hospitalité, de l’empathie, de la sympathie et de 

la (re)connaissance...  

Enfin, l’interculturel apparaît comme terme s’opposant à l’ipsé-

culturel ou le monoculturel (Siendou et Yeo, 2014 : 58) : il 

tend à construire une cohésion et cohérence sociétale au 

préjudice du conflit et de la mécompréhension, en construisant 

un regard positif envers soi-même et envers l’Autre en tant 

qu’autre Moi à la fois instructif et constructif.  

1.8. Le texte littéraire au sein de l’évolution 

méthodologique 

Le positionnement du texte littéraire est mouvementé au cours 

de l’évolution de la didactique des langues étrangères : il est 

tantôt omniprésent, tantôt absent (Cuq et Gruca, 2005 : 414-

415). 

La littérature, à ses débuts, est réservée à l’enseignement de la 

langue gréco-latine qui s’est perçue à l’époque en tant que 

"langue mère". Plus tard, le texte littéraire est intégré dans une 
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approche communicative permettant de susciter une réflexion 

interculturelle.  

Nous brossons un tableau panoramique éclaircissant la place du 

texte littéraire au sein des méthodologies d’enseignement-

apprentissage. 

1.8.1. La méthode traditionnelle ou grammaire-traduction  

Cette méthode est appelée ainsi, car elle se fonde sur 

l’enseignement des textes classiques. Elle est apparue au XVI 

siècle. L’objectif principal de cette méthode est de former 

l’apprenant à la lecture des textes de la langue cible. En outre, 

elle tend à développer de bons traducteurs qui sont capables de 

traduire de la langue source à la langue cible (Martinez, 1996 : 

53). Quant à l’oral, il est placé au second plan, car il est volatile 

et transfuge. La grammaire s’enseignait à travers des fragments 

linguistiques de la langue maternelle en se référant à la 

méthode déductive. Les règles de grammaire étaient expliquées 

de manière inductive. 

L’apprentissage de la grammaire de la langue cible contribue 

progressivement à l’apprentissage de la grammaire de la langue 

de départ dans la mesure où l’apprenant prend appui sur le déjà 

là pour pouvoir accéder à l’apprentissage de la langue de 

départ. (Cuq et Gruca, 2005 : 255).  

Dans cette méthode, le texte littéraire occupe le devant de la 

scène dans la mesure où l’enseignant y recourt pour enseigner 

la grammaire et le vocabulaire à travers l’analyse des extraits 

des auteurs différents.   

1.8.2. La méthode des séries 
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Suivant cette méthode apparue à la fin du XIX siècle et fondée 

par François Gouin, l’apprentissage d’une langue étrangère 

répond à un besoin d’ordre pragmatique, où l’apprenant est 

appelé à communiquer ses idées en utilisant un langage 

socialement pratiqué ; d’où la genèse de l’immersionnisme en 

didactique qui valorise le bain linguistique. Autrement dit les 

apprenants communiquent dans la langue d’apprentissage.  

Dans cette perspective, François Gouin (Germain, 1995 : 115) 

distingue trois types de langage : le langage objectif  qui traduit 

des faits ; le langage subjectif qui permet de porter un jugement 

sur le monde, et enfin le langage figuré ou symbolique.  

Le principe fondateur de cette méthode est d’organiser le 

contenu en séries générales puis spécifiques, du fait que 

l’apprentissage de telle langue se fait de manière ordonnée et 

régulière en passant de la perception à la conception qui 

dépend d’une thématique particulière. 

Nous remarquons que le texte littéraire est absent dans cette 

méthode du fait que le besoin est d’ordre communicatif (passer 

un message, agir et interagir) et non linguistique 

(l’apprentissage de la grammaire et du vocabulaire). 

1.8.3. La méthode directe 

Cette méthode s’inscrit dans le cadre de la réforme de 

l’enseignement de la langue. En effet, l’oral se trouve au cœur 

battant de cette méthode tandis que l’écrit apparait comme le 

verso de la langue parlée. L’accès à la langue étrangère se fait 

sans recourir à l’explication de la grammaire, comme le montre 
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cette assertion : « Faire parler la langue et non parler de la 

langue » (Martinez, 1996 : 54). 

L’enseignant vérifie la compréhension des élèves de façon 

occasionnelle. Le retour à l’utilisation du texte littéraire est 

favorisé car il est un moyen pour harmoniser les différentes 

phases d’apprentissage et accéder directement à la langue à 

apprendre. 

1.8.4. La méthode active 

Elle est née après la première Guerre Mondiale et dura 

jusqu’aux années 60. Appelée la méthode éclectique ou mixte 

car elle « se veut accueillante et ouverte à tous les procédés, 

techniques et matériels jugés efficaces et compatibles avec ses 

objectifs et principes fondamentaux. » (Puren, 2012 : 152) 

À partir de cette période, le terme méthode prend son sens 

strict : il désigne les techniques et les procédés ainsi que les 

manières de faire en vue de mettre un équilibre entre les 

objectifs culturels et pratiques. 

Le texte reprend sa place dans les premières années 

d’apprentissage pour des fins linguistiques et culturelles, où le 

recours à la langue maternelle est autorisé pour vérifier la 

compréhension du texte. « […] l’acquisition de la langue cible 

se trouvant facilitée par les stratégies acquises au cours de 

l’apprentissage de la langue maternelle. » (Robert, 2008 : 93) 

Le texte est intégré dans cette méthode comme support pour 

initier les apprenants à la langue étrangère, et surtout dans les 

premières années d’apprentissage. 
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1.8.5. Les méthodologies audiovisuelles  

Elles sont apparues vers les années 60 et réputées comme des 

nouvelles méthodologies qui s’implantent en France et qui 

tirent leurs origines du monde anglo-saxon. Dans ces 

méthodologies, la langue est conçue comme moyen et non 

comme objectif en soi, ce qui réclame l’apparition d’un 

nouveau paradigme d’apprentissage à savoir le recours aux 

dialogues fabriqués à travers des bandes magnétiques qui sont 

accompagnés de documents visuels pour mieux travailler les 

quatre habiletés : expression de l’oral et de l’écrit, la 

compréhension de l’oral et de l’écrit. Dans ce champ 

d’apprentissage, l’apport littéraire est entièrement absent. 

Le vocabulaire utilisé est puisé dans le recueil du Français 

fondamental (1972) en partant de ce qui est plus répandu dans 

les conversations basiques.  

Dans cette méthodologie, nous nous apercevons également 

l’apparition de documents phares qualifiés d’authentiques. 

Jean-Pierre Cuq et Isabelle Gruca les désignent ainsi : « des 

documents bruts élaborés par des francophones pour des 

francophones à des fins de communication. Ce sont donc des 

énoncés produits dans des situations réelles de communication 

et non en vue de l’apprentissage d’une seconde langue». (Cuq 

et Gruca, 2005 : 431) 

Le texte littéraire est absent car l’objectif de cette 

méthodologie est l’urgence communicative et le besoin 

pragmatique. 

1.8.6. L’approche communicative 
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Le terme communication vient de "communicatio" et désigne 

l’action de faire part ou de faire connaître. Elle met en avant la 

célèbre formule : « C’est en communiquant qu’on apprend à 

communiquer. » (Martinez, 1996 : 79) 

L’approche communicative, née vers les années 1970-80, est 

une traduction intégrale de l’anglais communicative approach 

qui signifie la façon d’envisager l’enseignement des langues à 

partir des besoins de communication langagière des apprenants 

(Puren, 1994 : 53). Elle met l’accent sur des activités simulées 

et sur les documents authentiques, et valorise l’autonomie de 

l’apprenant. Ce dernier est conçu comme acteur capable 

d’accomplir des tâches sociétales.  

La compétence communicative combine de nombreuses 

composantes qui constituent le noyau dur de toute 

communication : linguistique, socioculturelle, discursive et 

stratégique (id., 77). 

En outre, les assises scientifiques sous-tendant cette approche 

sont la linguistique de l’énonciation, l’approche pragmatique, 

l’analyse du discours et la psychologie cognitive.   

Les ouvrages qui marquent éminemment cette approche sont 

Threeshold level English en 1975 (l’enseignement de l’anglais) 

ou Niveau seuil en 1976 (l’enseignement de français) publiés 

par le Conseil de l’Europe. Pour chaque fonction langagière ou 

acte de langage, une série d’énoncés possibles couvre 

l’ensemble des situations de communication. 

La pratique de cette approche s’effectue par le biais de la mise 

en chantier des activités d’assimilation en classe. 
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La littérature, quant à elle, est bien présente par le biais de 

l’intégration des documents fabriqués et authentiques se faisant 

une place dans le niveau intermédiaire et avancé. L’écrit refait 

surface et retrouve encore son positionnement après qu’il a été 

largement évincé dans la méthodologie structuro-globale 

audio-visuelle.  

1.8.7. L’approche par les compétences/ actionnelle et/ou le 

faire social 

Cette approche introduite par les travaux du CECR en 2001 se 

considère à la fois comme évolution et révolution de 

l’approche communicative. Elle développe un nouveau 

tournant basé sur le principe de la tâche ou de l’action se 

réalisant par un acteur social (apprenant) qui accomplit des co-

actions socialement définies. 

L’apprentissage se fait généralement par le biais des activités 

littéraires et paralittéraires telles que les saynètes, les 

documents authentiques ou les documents littéraires 

introduisant la perspective artistique et (inter)culturelle, etc. 

Grâce à ces documents, l’enseignant opte pour des textes 

supports qui sont en phase avec le niveau ou la compétence de 

l’apprenant afin de lui inculquer le savoir et le savoir-faire 

nécessaires lui permettant de développer sa compétence 

(inter)culturelle.  

Du reste, la pédagogie du projet est au cœur de l’approche 

actionnelle. Christian Puren (2014) désigne cette perspective 

par co-actionnelle. 
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Le projet pédagogique occupe une place de choix dans la 

perspective actionnelle et dans l’approche par compétence, car 

il articule conjointement les savoirs pratiques et théoriques. 

« Dans la pédagogie du projet, c’est par définition le projet lui-

même qui remplit la fonction d’intégrateur didactique» (Lions-

Olivieriet Liria, 2010 : 08).  

Pour ne pas conclure… 

La littérature et/ou l’enseignement de la littérature demeure une 

nécessité pour la transmissibilité des langues et des cultures. En 

effet, le texte littéraire se conçoit à la fois comme objet pour 

l’apprentissage de la langue (grammaire, vocabulaire, 

syntaxe…) et objectif car lire c’est acquérir une culture autre 

que la sienne, c’est s’ouvrir à l’autre. Dès lors, nous constatons 

que la littéraire occupe, ces derniers temps, le devant de la 

scène après qu’elle a été marginalisée par les méthodologies 

SGAV.     
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