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 شروط النشر:

محكمة تعنى بنشر الدراسات  دولية علميةمجلة  المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية

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

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

 يلتزم أصحابها بالقواعد التالية:

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

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

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

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

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

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

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

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

Roman .للملخص باللغة االنجليزية 

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

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

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

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

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

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

 .ومناقشتها

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

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

 النفس.

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

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

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

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

 بالموضوع.

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

 البريد اإللكتروني: 

-  

psychology@democraticac.de 

mailto:psychology@democraticac.de


 كلمة العدد

الرابع تصدر المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية في عددها      

وهي بذلك تواصل مسيرة النشر العلمي الهادف  2021عشر سبتمبر 

لها في سبيل خدمة للتطوير والرقي بالمعرفة النفسية والعلوم المجاورة 

 البحث العلمي ضمن حقول علم النفس.

إن المجلة بهذا العدد تؤكد مرة أخرى على التنوع والثراء المعرفي       

في مواضيع شتى تناولت قضايا علمية تؤسس لمعرفة نفسية تربوية 

تحاول من خاللها أن تكون فضاءا للتواصل بين مختلف الباحثين في 

ة وأن العلم اليوم أضحى كل متكامل عابر شتى حقول المعرفة خاص

لجل التخصصات المعرفية التي هدفها األساسي خدمة اإلنسان بالدرجة 

 .األولى من منظور زواياه

إن المسؤولية التي تقع على المجلة اليوم جد كبيرة بالنظر للمكانة       

المحصل عليها من قبل الباحثين من شتى الدول، ولعل هذه المكانة 

لنا نعمل جاهدين للرقي بالمجلة لألفضل بفضل تظافر جهود تجع

خبراء  -لجنة علمية -تحرير-الجميع، باحثين، ناشرين، هيئات المجلة

 .دوليين، وغيرهم من المساهمين بطرق مختلفة للرقي والتطوير

 منى خرموش ةالدكتور

 رئيس التحرير
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 والمتغيرات المتنبئة بها في فلسطين األسبابجرائم القتل: 

 أ.د. تيسر محمد عبد هللا د. رشيد محمد عرار د. أحمد علي خالد

 جامعة القدس وزارة التربية والتعليم جامعة بير زيت

 فلسطين فلسطين فلسطين

 

هدفت الدراسة إلى الكشف عن أكثر األسباب والمتغيرات المتنبئة بجرائم ملخص:

القتل في فلسطين )الضفة الغربية، وقطاع غزة، والقدس، والداخل الفلسطيني 

 Googleالمحتل(، باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، ومن خالل برنامج جوجل 

Survey ( فرداً، في غالبيتهم ممن 340قوامها ) ُطبقت الدراسة على عينة عشوائية

( من اإلناث، 200( من الذكور، و)140أنهوا دراستهم الجامعية، توزعوا إلى )

(. وبيّنت النتائج أن أبرز أسباب جرائم القتل في 33.91وكان متوسط أعمارهم )

المجتمع الفلسطيني العقوبات غير الرادعة، وحاالت الثأر، والفلتان األمني، وتوفر 

السالح غير الشرعي. كما بينت المعطيات وجود فروق ذات داللة إحصائية في 

أسباب جرائم القتل يعزى بعضها للنوع االجتماعي لصالح اإلناث، كما يعزى 

بعضها اآلخر لمكان اإلقامة لصالح المواطنين في القدس والداخل الفلسطيني الذين 

ً في درجة مسببات يعيشون تحت السيطرة اإلسرائيلية، ولم تظهر النت ائج فروقا

ً لمتغيرات مكان السكن، والمنطقة السكنية، والمستوى التعليمي.  جرائم القتل وفقا

كما أوضحت المعطيات أن أكثر المتغيرات تأثيراً وتنبؤاً بجرائم القتل على التوالي 

ا القيم المادية السائدة في المجتمع، ثم القوانين العنصرية من قبل االحتالل، يليه

تشجيع األسرة ألبنائها على العنف والصراعات النفسية وانتشار تجارة السالح، 

وأوصت الدراسة بأهمية االسترشاد بنتائجها من قبل جهات إنفاذ القانون؛ إلعادة 

 النظر بوسائل مواجهة ظاهرة جرائم القتل.

 سطين.فلالقتل، جرائم القتل، القانون الفلسطيني، العقوبات، : مفتاحيةالكلمات ال
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 لينبر-لمانياأ العربي مقراطييالد المركز            سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

 مقدمة: .1

يُعدّ اإلجرام ظاهرة قديمة قدم المجتمع البشري، وهو يمثل باعتباره أحد مظاهر 

العنف؛ مشكلة ذات آثار نفسية واجتماعية واقتصادية وتربوية سلبية على األفراد 

وعلى المجتمعات، إذ يشّكل العنف ظاهرة مركبة ولها جوانبها النفسية واالجتماعية 

المجتمعات البشرية بدرجات متفاوتة، وهي مكتسب من البيئة االجتماعية وتعرفها 

 ,Bandura(؛ و)2003(، و)سامية، 2019التي يترعرع بها الفرد )الحمادي، 

 (.McCue,2008( و)1979

احثين وقد كان موضوع الجريمة وال يزال من المواضيع الملّحة والمهمة من قبل الب

فهمها، وتحليل أسبابها من مختلف  وأصحاب االختصاص، من حيث ضرورة

جهة الوجهات واالتجاهات الفكرية؛ من وجهة علم النفس، ووجهة علم االجتماع، وو

دوافعه وعلم القانون وغيرها، باعتبار أن األمر إنما يتعلق بالمجرم قبل الجريمة، 

ا، لهعالً واالعتبارات والعوامل المحيطة بارتكابه للجريمة التي قد يكون منفذاً وفا

 أو شريكا في ارتكابها أو محرضا عليها أو متدخال فيها.

يعتبر القتل من أبشع الجرائم لما يمثله من اعتداء على أقدس الحقوق األساسية للفرد 

وهو الحق في الحياة. هذا الحق الذي تنبثق عنه كافة الحقوق األخرى حيث ال معنى 

ي الحياة، ويشكل القتل الصورة لباقي الحقوق األساسية لإلنسان دون ضمان الحق ف

األبشع لالعتداء على الحق في الحياة. ويعني إزهاق روح اإلنسان وإنهاء حياته. 

وقد جّرمت القوانين الوضعية االعتداء على حق اإلنسان في الحياة، حيث اعتبرت 

القوانين النافذة جريمة القتل في مرتبة الجناية، وهي المرتبة األشد ضمن تصنيف 

مة، تليها مرتبتي الجنحة والمخالفة، وقد نص قانون العقوبات األردني رقم الجري

( ساري المفعول في الضفة الغربية على أن "العقوبات الجنائية 1960( لسنة )16)

هي: اإلعدام، األشغال الشاقة المؤبدة، االعتقال المؤبد، األشغال الشاقة المؤقتة، 

. أي أن عقوبة جريمة القتل كجناية تكون إحدى العقوبات 1االعتقال المؤقت"

 السابقة، وذلك بحسب نوع جريمة القتل. 

ويختلف الفقه في تقسيمه للقتل، فهناك من يقّسمه إلى قتل عمد وقتل خطأ، والقتل 

العمد عند هؤالء الفقهاء، هو كل فعل ارتكب بقصد العدوان، إذا أدى لموت المجني 

جاني القتل أم لم يقصده، والقتل الخطأ هو كل قتل لم يكن عمداً، عليه سواًء قصد ال

                                                           
 .1960( من قانون العقوبات األردني لسنة 14أنظر المادة رقم )   1
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وهناك من قّسم القتل إلى قتل عمد وشبه عمد، وقتل خطأ، والقتل العمد عند هؤالء 

الفقهاء هو: ما تعمد فيه الجاني الفعل المزهق قاصداً إزهاق روح المجني عليه، 

على المجني عليه دون أن يقصد  وشبه العمد يقصد به ما تعمد فيه الجاني االعتداء

قتله، إذا مات المجني عليه نتيجة هذا االعتداء. أما القتل الخطأ فهو: كل قتل لم يكن 

عمداً أو شبه عمد. ومن الفقهاء من أضاف نوعا رابعا للقتل إضافة إلى األنواع 

و الثالثة السابقة وهو القتل الذي جرى مجرى الخطأ، وهذا بحد ذاته نوعان: نوع ه

في معنى الخطأ من كل وجه كأن ينقلب النائم على إنسان فيقتله، ونوع هو في معنى 

الخطأ من وجه واحد، وهو أن يكون القتل عن طريق التسبب، كمن حفر حفرة في 

طريق ولم يتخذ االحتياطات الالزمة فيسقط فيها شخص ويموت من سقطته. وأخيراً 

من انواع القتل مفرقا بينه وبين القتل  هناك من اعتبر القتل بالتسبب نوعا خامسا

(. وفي فلسطين تقسم جرائم القتل 1222 -1220: ص 2019بالمباشرة. )الطيب، 

 ( إلى أنواع ثالثة، هي: 1960حسب قانون العقوبات األردني لسنة )

. ويقصد 2وهو القتل عن سبق اإلصرار، ويعاقب عليه باإلعدامالقتل العمد: .1

الجاني ويكون ذلك بطرق مختلفة باختالف الدول التي أخذت  باإلعدام إنهاء حياة

بهذه العقوبة في تشريعاتها، كما يقصد بسبق اإلصرار: التصميم المسبق على 

 .  3ارتكاب فعل القتل، والذي يرافقه التفكير والتخطيط الرتكاب الجريمة

ً بحسب المادة ) ا ن، إذ( من القانو328ويعاقب على جريمة القتل باإلعدام أيضا

فرار لارتكبت هذه الجريمة تمهيداً الرتكاب جناية، أو تنفيذاً لها، أو تسهيالً 

ن نهم وبيالمحرضين على تلك الجناية، أو فاعلها أو المتدخلين فيها، أو للحيلولة بي

بن العقاب. كذلك في حال ارتكب المجرم جريمته على أحد أصوله، كما لو قام اال

 ل.بقتل أباه على سبيل المثا

وقد وردت عقوبة اإلعدام في الشريعة اإلسالمية تحت مسمى القصاص، وقد جاء 

( أن القصاص في النفس عقوبة تقررها الشريعة 2019في دراسة الطيب )

اإلسالمية على جرائم القتل العمد، بشروط متعددة ودقيقة. والقصاص في النفس 

وقد أعطت الشريعة اإلسالمية معناه معاقبة الجاني بمثل فعله، أي قتل القاتل عمدا. 

حق المطالبة بالقصاص في النفس ألولياء الدم، كما أعطتهم أيضا حق التنازل عنه، 

                                                           
 .1960( من قانون العقوبات األردني لسنة 328المادة )   2
 .1960( من قانون العقوبات األردني لسنة 329أنظر المادة )   3
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وهذا بالعفو عن الجاني، إما مجانا، أو بمقابل مالي، وحثتهم عليه. أصبح القصاص 

 في اآلونة األخيرة، مطلباً شعبياً عقب كل جريمة قتل عمد تقع في المجتمع.

وهو القتل الذي ال يكون بناًء على تخطيط مسبق إال أنه الجاني  لقصد:.القتل ا2

يكون قد قصد إزهاق روح المجني عليه وإنهاء حياته، ويعاقب على القتل القصد 

( من قانون 326باألشغال الشاقة لمدة خمسة عشر سنة، حيث نصت المادة )

ألشغال الشاقة ( على أن "من قتل إنسانا قصدا عوقب با1960العقوبات لسنة )

( سنة"، وقد تصل العقوبة إلى األشغال الشاقة المؤبدة في بعض األحوال وفق 15)

 . 4( من ذات القانون327المادة )

ً بالقتل الخ .القتل غير المقصود:3 طأ، ويقال لهذا النوع من جرائم القتل أيضا

من  (330ويعاقب عليه بالحبس لمدة ال تقل عن خمس سنوات، حيث نصت المادة )

القانون على أن "من ضرب، أو َجرح أحداً بأداة ليس من شأنها أن تفضي إلى 

وفي تالموت، أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتال قط، ولكن المعتدى عليه 

متأثراً بما وقع عليه؛ عوقب الفاعل باألشغال الشاقة مدة ال تنقص عن خمس 

 سنوات".

 مشكلة الدراسة:

رية الشرطة العامة إلى أن عدد جرائم القتل في فلسطين بلغ في تشير إحصائيات مدي

 5( جريمة قتل؛ بين القتل العمد، والقتل المقصود، والقتل الخطأ35(، )2019العام )

( جريمة قتل، كما ورد على لسان 34(، )2020. بينما بلغ هذا العدد في أيلول )

.  6(2019( عن العام )42%المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية بمعدل زيادة بلغت )

(، فقد تزايدت نسبة ارتكاب جرائم 1948أما في الداخل الفلسطيني المحتل عام )

القتل في صفوف العرب الفلسطينيين بشكل غير مسبوق في السنوات األخيرة، 

ً من 111( شهد مقتل )2020وتشير بعض اإلحصائيات إلى أن عام ) ( شخصا

                                                           
إال أن بعص الدول تتجه  يقصد باألشغال لمؤبدة أو االعتقال المؤبد أن يقضي الجاني ما تبقى من حياته في السجن،4

مدة قت فيكون لنحو تحديد مدة المؤبد وهذه المدة تختلف من دولة إلى أخرى. أما األشغال المؤقتة أو االعتقال المؤ
 مؤقتة ومحددة وفق ما تقضي به المحكمة استنادا إلى نصوص القانون.

: 5/10/2020تقرير إحصائي للمديرية العامة للشرطة الفلسطينية. منشور على موقع المديرية بتاريخ    5

https://cutt.us/Fj0Yq 
وأكدته كثير من المواقع. تاريخ الزيارة  24/8/2020خبر على موقع شبكة راية االعالمية نشر بتاريخ    6

5/2/2021 ،13:20.https://cutt.us/xSazF 

https://cutt.us/Fj0Yq
https://cutt.us/xSazF
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. فال يكاد يمر 7(2019( ضحية عن العام )21ة )فلسطينيي الداخل المحتل، وبزياد

ً في اآلونة األخيرة إال وتطلعنا فيه وسائل اإلعالم المختلفة بنبأ  ً أو أسبوعا يوما

جريمة قتل أو أكثر، بطرق مختلفة ووحشية لم تكن مألوفة في المجتمع الفلسطيني، 

ى، المتعلم جرائم قتل مست كل أطياف المجتمع، الصغير والكبير، الذكر واألنث

والجاهل، حيث بات ينذر االزدياد المتنامي في معدل ارتكاب جرائم القتل في 

فلسطين، بعواقب ليست باليسيرة على المجتمع، وبات يهدد بتفكيك النسيج 

االجتماعي في المجتمع الفلسطيني. وإلدراك هذه النتيجة الخطيرة جاءت هذه 

ببات التي تشكل دوافع رئيسة لإلقدام الدراسة؛ للوقوف على أكثر المتغيرات والمس

 على ارتكاب جرائم القتل والتي قد ترتبط وتتنبأ بها.

 أسئلة الدراسة:

يمكن تلخيص مشكلة الدراسة بالتساؤل الرئيس: ما أكثر مسببات القتل في 

 فلسطين؟ويتفرع عن هذا السؤال األسئلة الفرعية اآلتية:

فلسطين باختالف النوع االجتماعي .هل تختلف درجة مسببات جرائم القتل في 1

 والبيئة السكنية؟ 

كان .هل تختلف درجة مسببات جرائم القتل في فلسطين باختالف مكان اإلقامة، وم2

 السكن، والمنطقة السكنية، والمستوى التعليمي؟

 طين؟في فلس .ما اهم المتغيرات التي لها قدرة تنبؤية بجرائم القتل لدى أفراد العينة3

 راسة:أهداف الد

 .بيان أكثر المسببات الرتكاب وارتفاع نسبة جرائم القتل في فلسطين.1

البيئة .التعرف إلى ما إذا كانت تختلف تلك المسببات باختالف النوع االجتماعي و2

 السكنية ومكان اإلقامة ومكان السكن والمنطقة السكنية والمستوى التعليمي.

 جرائم القتل في فلسطين..ترتيب أكثر المتغيرات تنبؤاً بحدوث 3

ئية .الوصول إلى مجموعة من التوصيات التي قد تفيد السلطات التشريعية والقضا4

 والتنفيذية في فلسطين.

 أهمية الدراسة:

 ي:تتبلور أهمية هذه الدراسة في جانبين؛ األول نظري، واآلخر تطبيقي كما يأت

                                                           
 https://cutt.us/xdzilعن موقع الشرق األوسط اإلخباري على الرابط:    7

https://cutt.us/xdzil
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 ل ظاهرةألدبيات النفسية حوتظهر أهمية هذه الدراسة في إثراء ا األهمية النظرية:-

يرة نة األخجرائم القتل في المجتمع الفلسطيني، التي تشهد ارتفاعاً متزايداً في اآلو

بشكل واضح، واتسع نطاق تأثيرها المباشر على األفراد بمختلف أعمارهم، 

 وثقافتهم وسلوكهم، األمر الذي يدعو إلى تسليط الضوء على هذه الظاهرة، من

ة فلسطينية ألداة قياس أسباب وعوامل جرائم القتل. ويأمل خالل تقديم صور

اول الباحثون أن تكون هذه الدراسة تمهيداً؛ إلجراء عدد من الدراسات التي تتن

الظاهرة من زوايا أخرى بصورة علمية وشاملة، مما يسهم في تحقيق التراكم 

 المعرفي والبحثي حول ظاهرة جرائم القتل.

ن، المهتميتوقع أن تسهم هذه الدراسة في مساعدة الباحثين، ويُ  األهمية التطبيقية: -

 وافراد المجتمع وغيرهم في مجال الجريمة وغيرها من المجاالت؛ بالتعرف على

ا لحد منهاأهم األسباب الكامنة خلف جرائم القتل والتي قد تتنبأ بها وبالتالي يمكن 

د من قرارات مناسبة؛ للح قبل وقوعها. واإلفادة من نتائج هذه الدراسة في اتخاذ

كس على جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني. والحد من التأثيرات السلبية التي تنع

 النسيج المجتمعي الفلسطيني.

 تتحدد الدراسة باآلتي: حدود الدراسة:

ي الضفة الغربية، وقطاع غزة، والقدس، والداخل الفلسطين الحدود المكانية: -

 المحتل.

 (.2021أجريت الدراسة خالل شهر يناير ) نية:الحدود الزما -

 مصطلحات الدراسة:

 وتعرف الجريمة بأنها "خروج عن أوامر قانون العقوبات أو نواهيه الجريمة:-

(. وبعرفها شكور 27: 1989خروج يستتبع توقيع عقوبة ما على فاعله" )عبيد، 

ها ويرسمها (، بأنها "الخروج عن مبادئ وقواعد السلوك التي يحدد21: 1997)

 المجتمع ألفراده".

هو الشخص الذي تم وصمه بالجانح من قبل األفراد الذين يضعون  المجرم:-

 (.39: 2004التشريعات ويطبقونها )الوريكات، 

"تعمد قتل النفس بأي وسيلة كانت، مثل: التحريق والتغريق واإللقاء من  القتل:-

أنه القتل باآللة الحادة التي من مكان شاهق أو الخنق أو سقي السم، وعرفه البعض ب

(. وورد في الشمري 72: 1996شانها أن تقتل كالسيف والسكين والنار" )محمد، 
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( تعريف مكتب األمم المتحدة للمخدرات والجريمة بأنه: إنزال الموت 3: 2021)

 المتعمد وغير المشروع بشخص من قبل شخص آخر.

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

 إلطار النظري:أوالً: ا

لحقوق ايمثل الحق في الحياة أقدس الحقوق األساسية للفرد، والذي ينبثق عنه كافة 

ياة، األخرى، إذ ال معنى لباقي الحقوق األساسية لإلنسان دون ضمان الحق في الح

ح ويشكل القتل الصورة األبشع لالعتداء على الحق في الحياة. ويعني إزهاق رو

ق وقد كفلت الشرائع السماوية، والقوانين والوضعية ح اإلنسان وإنهاء حياته.

حق اإلنسان في الحياة، حين نصت على تجريم القتل بوصفه يمثل االعتداء على ال

 لقتل فيفي الحياة. أما في القانون الوضعي، فقد اعتبرت القوانين النافذة جريمة ا

حة مرتبتي الجن مرتبة الجناية، وهي المرتبة األشد ضمن تصنيف الجريمة، تليها

 (.2021والمخالفة )عرار وخالد وعبد هللا، 

ل، ويتطلب الوقوف على المتغيرات والمسببات النفسية واالجتماعية لجرائم القت

ن البحث في علم اإلجرام للتعرف على هذه المتغيرات والمسببات، وبالرغم من أ

خاص  الجنائي بشكلهذا العلم ال ينفك تماما عن علم النفس بشكل عام؛ وعلم النفس 

 ل دقيق،إال انه ال يزال غير قادر على تحديد مكنونات المجرم ودوافعه النفسية بشك

 وهذا يعود ربما لحداثة علم اإلجرام.

لتعارض على سبيل المثال تمثل الجريمة في التقدير السائد التضاد مع المجتمع أي ا

ئمة، جتمع يشكل جريمة قامعه، إال أن هذا التقدير يعني أن مجرد التعارض مع الم

ً عن الخ ً معصوما طأ وهذا قول ال يمكن التسليم به كونه يجعل من المجتمع إلها

م؛ (. هذا إضافة إلى بعض الجوانب األخرى التي تظهر نقص هذا العل1989)عبيد، 

ن إذا كا لعل منها ما يتعلق بدور اإلرادة االنسانية بين الجبر واالختيار، أي فيما

جابة را أم مسيرا ومدى كل احتمال من هذين االحتمالين، وعدم وجود إاإلنسان مخي

 قاطعة على ذلك حتى اآلن.

بكل األحوال فإن هذا النقد لعلم اإلجرام ال يلغي فوائد هذا العلم المرتبطة في وصف 

(. ولهذا 1989وتفسير السلوك اإلجرامي ووسائل مقاومة هذا السلوك )عبيد، 

"العمل الذي يدرس ظاهرة الجريمة والظواهر المرتبطة  يعّرف علم اإلجرام بأنه

(. إذا 2006بها وأساليب مكافحتها، وطبيعة المجرمين وخصائصهم وبيئتهم" )نجم، 
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يعنى علم اإلجرام بالجريمة كظاهرة اجتماعية وسلوكية تتضمن الخروج عن قواعد 

ذه الظاهرة السلوك المستقرة في المجتمع على نحو يضر بهذا المجتمع، وتفسير ه

 (.1989)عبيد، 

 مي سواءوإذا كان علم اإلجرام على النحو السابق يهتم بتحليل دوافع السلوك اإلجرا

 البيئة كانت تعود إلى عوامل داخلية تتعلق بالمجرم أو إلى عوامل خارجية تتعلق في

لنفسية االتي يعيش فيها المجرم؛ وإذا كان علم القانون الجنائي ال يهتم بالعوامل 

الكامنة خلف السلوك اإلجرامي وإنما يبحث في أركان الجريمة كما تحددها 

نصوص القانون الموضوعية من خالل تحليل هذه النصوص. إال أن الصلة وثيقة 

ض بين كل هدف من العلمين المتمثل في مقاومة السلوك اإلجرامي باعتبار أن بع

 (.1989صور هذا السلوك تخضع للعقاب الجنائي )عبيد، 

سة قد تعددت المدارس الجنائية التي تبحث في ظاهرة الجريمة، بدءاً من المدرو

ع أن جمي التقليدية ثم المدرسة الوضعية االيطالية ثم مدرسة الدفاع االجتماعي، إال

ه هذه المدارس تقوم على فكرة العقوبة بما تمثله من ردع عام وردع خاص مقتضا

 الجريمة قبل وقوعها، مع تطور بعضهاتخويف أفراد المجتمع والمجرم من سلوك 

 ون بشكلعن اآلخر، فإذا كانت المدرسة التقليدية تقوم على تقرير العقوبة في القان

مجّرد ومسبق على وقوع الجريمة، ذهبت المدارس األخرى نحو االهتمام 

لوكه بالتأثيرات النفسية واالجتماعية المتنوعة والتي تأثر في شخصية المجرم وس

ان ذلك ، إضافة إلى العوامل المتعلقة باإلدراك والتمييز لدى المجرم، وكاإلجرامي

دنى أمن خالل اعتماد مبدأ تفاوت العقوبات من خالل تقرير حد أعلى للعقوبة وحد 

ظروف لها ويترك للقاضي سلطة تقديرية في تحديد العقوبة بين هذين الحدين وفق ال

 المحيطة بالجريمة ومرتكبها.

ر ( أنه برغم تعدد النظريات التي تبحث في تفسي2006ذكر نجم ) من ناحية أخرى

يسة، السلوك اإلجرامي، إال أنه يمكن إيراد هذه النظريات نحو اتجاهات ثالثة رئ

 هي:

: ال يعترف بتأثير البيئة االجتماعية على السلوك اإلجرامي، فالسلوك األول

مرتبطة بشخصية الفرد، اإلجرامي وفق أنصار هذا االتجاه مصدره عوامل داخلية 

ومن هذه العوامل ما يتعلق بالتكوين العضوي للمجرم كصفاته ومالمحه العامة، 

ومنها ما يتعلق بالتكوين النفسي لهذا المجرم كمشاعره ونسبة ذكاؤه، ومنها ما هو 
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متعلق بصفاته الشخصية كالسن والعمر والجنس. وهذا االتجاه يمثله أنصار 

 ية.النظريات األنثروبولوج

 : يرى أنصار هذا االتجاه بأن السلوك اإلجرامي مصدره األساسي عواملالثاني

 لداخليةاخارجية ترتبط ارتباط مطلق بالبيئة المحيطة بالمجرم، بينما تمثل العوامل 

دون لذين يجمصدرا ثانويا لهذا السلوك. وهذا االتجاه يمثله أنصار النظريات البيئية ا

 نتيجة عوامل بيئية متنوعة، كالعوامل الجغرافية بأن السلوك اإلجرامي يكون

في  والثقافية واألخالقية واالقتصادية والسياسية، وهذه العوامل هي التي تؤثر

 شخصية األفراد على أساس أن األفراد متساوون في األصل، وأن من يصبح خيّرا

 د.لفرأو شريرا إنما يصبح كذلك نتيجة الظروف البيئية التي يعيش وينشأ فيها ا

يئة : اتجاه يجمع في تفسير السلوك اإلجرامي بين العوامل الخارجية كالبالثالث

يئة ؤية البوالعوامل الداخلية الفردية، بحيث ال يُتصور رؤية الفرد دون البيئة وال ر

فاعل تدون الفرد. وبالتالي يرع هذا االتجاه بأن يرى السلوك اإلجرامي هو نتيجة 

 لبعض. أي: تتداخل العوامل النفسية واالجتماعية فيهذه العوامل مع بعضها ا

سلوك صياغة موقف معين بسبب التداخل الشديد بينهما وهذا يفسر كثير من أنماط ال

ومن النظريات  Hawkins et al.,2000 & Osrerman, 2003البشري ))

 المفسرة للعنف اآلتي:

التي ترى أن العنف  Social Learning Theoryنظرية التعلم االجتماعي

هذا  والعدوان على اآلخرين هو نتيجة للتعلم من المجتمع المحيط بالشخص، ويدّعم

(. وكثر النقاش حول تأثير وسائل Bandura, 1973السلوك كلما لقي التعزيز )

اإلعالم في تعليم السلوك العدواني، ومن ثم ارتكاب جرائم العنف، ووجد 

(Bandura, 1990أن األفراد ا )لذين يعيشون في أسر يسودها العنف تكون نسبة 

نه أاحتمال ممارستهم للعنف أكثر من الذين يشبون في أسر ال يسودها العنف، أي 

كن هذه نشاط متعلم ومكتسب من خالل التقليد والمحاكاة نتيجة للتعلم االجتماعي ول

تاج ال يحالنظرية تعرضت النتقاد على أساس أنَّ بعض التجارب أثبتت أنَّ العنف 

 للتعلم.

إّن األشخاص العنيفين يرتبطون  النظرية االجتماعية االقتصاديةبينما ترى 

بأوضاع اقتصادية متدنية في السلم االجتماعي االقتصادي، ومعنى ذلك أنَّ األسر 

األقل دخالً تُخرج مرتكبي جرائم العنف أكثر من األسر األخرى األعلى دخالً. وهذا 

حال من األحوال إلى أن الفقر يؤدي إلى الجريمة أو العنف، بالطبع ال يشير بأي 
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 ,Singh, & Reemوذلك ألنَّ كثيرين من الفقراء ال يرتكبون أي جرائم البتة )

فتنظر إلى مشكلة العنف بأنها تعود إلى  نظرية التحليل النفسي(.أما 2012

ات اضطراب في شخصية الفرد بسبب خبرات مؤلمة مر بها خالل حياته، فخبر

معتقدات وسلوكيات خاطئة  –على سبيل المثال  –الطفولة تُنمي لدى المعتدى عليه 

تصبح مع مرور الزمن جزءاً من شخصيته حتى مرحلة البلوغ والرشد. ومما تجدر 

اإلشارة إليه أن فرويد كان يرى أنَّ العنف والعدوان أمر حتمي بسبب غريزة الموت 

ا، ولكنه يتحول إلى اآلخرين عن طريق عملية وهو متجه أساساً نحو الذات لتدميره

االزاحة )تغيير اتجاه غريزة الموت من الذات إلى اآلخرين( لذا وصفت وجهة نظر 

 ,.Krestchmer et alفرويد نحو الطبيعة اإلنسانية بانها وجهة نظر متشائمة )

 (.2001(؛ )باظه، 2016

اعي بين ة من التوازن االجتمبما يوفر درجة عالي النظرية البنائية الوظيفيةوتهتم 

و مختلف أنساق المجتمع ونظمه، كبناء اجتماعي يتكون من مجموعة من األنساق أ

وأنَّ أي  النظم التي يؤدي كل منها دوراً خاصاً به يسهم في استمرار النظام وبقائه،

ينظر اعتالل في أحد األنظمة البد أن يتبعه خلل في البناء االجتماعي بأكمله، و

هات السلوك أو نسق القيم االجتماعية كضابط  أصحاب هذه النظرية إلى موّجِّ

نف. للسلوك، فاعتالل منظومة القيم التي تحدد السلوك السوي يعد أحد أسباب الع

مل فالعنف من وجهة نظر وظيفية البد أن يكون له كذلك وظيفة إيجابية، كرواج ع

نية هيئات االجتماعية المعمكاتب االستشارات النفسية، والمحامي، والقضاة، وال

 (.Mateu and Howard, 2003بقضايا األسرة )

لعنف فتعد من النظريات النفسية األولى في دراسة ا نظرية اإلحباط والعدوانأما 

( حيث ربطت هذه Dollard & Millerومن أبرز علمائها دوالرد وميللر )

ال العدوان النظرية بين العدائية واإلحباط الذي يقود إلى شكل من أشك

(Nunnally, 1978فاإلحباط هو الدافع الرئيس من وراء العنف، فشعور الفر ،) د

رة، ة والغيبالعجز يدفعه ليثبت قدراته الخاصة، وكثيرا ما يكون العنف نتاجاً للمنافس

عر فالعنف استجابة لموقف لم يحقق صاحبة نتائج مثمرة من وجهة نظره، تولد مشا

معينة كردة فعل غير متحكم فيه )المرشدي ونصار،  عدائية يفجرها في مواقف

2018.) 

أن الضغوط االجتماعية والنفسية تلعب  النظرية النفسية االجتماعيةويرى أصحاب 

ً في دفع األفراد تجاه العنف، يربط أصحاب هذه النظرية بين حجم  دوراً مهما
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ت المسؤوليات المسؤوليات الملقاة على الفرد والعنف الذي يمارسه، إذ كلما زاد

على الفرد )الضغوط( زاد احتمال ممارسته للعنف، كما أن هناك أموراً أخرى 

ً إضافية تسهم في زيادة وتيرة  كالبطالة، والفقر، وانعدام الفرص، تسبب ضغوطا

((. وهناك نوعان Singh et al., 2012العنف الذي يمارسه األفراد داخل المجتمع 

 من الضغوط:

ة غير السارة )المرض، الموت الحد االهل او االصدقاء، .ضغوط أحداث الحيا1

تلفة الضغوط السياسية، االقتصادية، واالجتماعية(، وضغوط العمل، واألدوار المخ

بين  التي تلعب دور المثيرات ما يدفع الفرد إلى إتيان سلوك عنيف، فهناك عالقة

 ضغوط الحياة والسلوك العنيف.

التلوث، والطقس، وضغوط أخرى كاختراق .ضغوط بيئة متمثلة الضوضاء، و2

الحدود الشخصية واالعتداء على الحيز المكاني والشخصي واالزدحام السكاني، 

وتشكل هذه األمور ضغوطاً تُحدث آثاراً نفسية سيئة تبعث على ممارسة العنف عند 

 Bernarad, 2001; Berton and Stabb, 1996; Bowenبعض األفراد )

and Van Dorn, 2002.) 

فالعنف وحسب النظريات المفسرة له يعتبر أحد أهم القضايا المعاصرة التي 

م تستوجب االهتمام فهو يحدث نتيجة للتعلم من المجتمع المحيط بالشخص، ويدعّ 

ضاع هذا السلوك كلما لقي التعزيز، كما وجد إّن األشخاص العنيفين يرتبطون بأو

 ادي، أو يعود إلى اضطرابات فياقتصادية متدنية في السلم االجتماعي االقتص

شخصية الفرد بسبب خبرات مؤلمة مر بها خالل حياته، وقد يكون اإلحباط هو 

اليب الدافع الرئيس من وراء العنف، كما وتلعب الضغوط االجتماعية والنفسية وأس

ير ى التدمالتنشئة دوراً مهماً في دفع األفراد تجاه العنف، وعادة ما يؤدي العنف إل

 الضرر المادي وغير المادي بالنفس أو بالغير. وإلحاق

 ثانياً: الدراسات السابقة:

( تقييم عقوبة جريمة القتل الخطأ في قانون العقوبات 2020استهدفت دراسة جميل )

المصري والجزائري في ضوء ما قررته الشريعة اإلسالمية في هذا الخصوص. 

 الشريعة اإلسالمية أوجبت وأسفرت الدراسة عن العديد من النتائج أهمها: أنَّ 

أنَّ قانون العقوبات المصري  -الَكفّارة والديّة كعقوبة مقدرة لجريمة القتل الخطأ 

والجزائري أوجبا الحبس والغرامة كعقوبة لهذه الجريمة، وهذا يخالف ما قررته 
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الشريعة اإلسالمية في هذا الشأن. وأوصت الدراسة الُمقَنِّّن الجنائي المصري 

ري إلى ضرورة التدخل بالنص على الكفارة والديّة كعقوبة لهذه الجريمة والجزائ

 بما يتفق مع ما أوجبته الشريعة اإلسالمية في هذا الخصوص.

( إلى معالجة جريمة القتل في المجتمع 2019كما هدفت دراسة هاجر وداود )

الجزائري، وذلك من خالل إبراز بعض من الخصائص الشخصية والديمغرافية 

فيها  تكبي جرائم القتل من خالل الدراسات السابقة وكذلك األبحاث التي عولجتلمر

ينة جريمة القتل، إضافة إلى الدراسة اإلحصائية لهذه الجريمة وبالتحديد في مد

يمة عنابة كنموذج. مرورا بذلك باإلشارة على األدوات المستخدمة في تنفيذ الجر

ل، وفي األخير توضيح كيف بإمكان وعالقتها بالخصائص الشخصية للمجرم القات

القتل  أن يكون لألسرة، المدرسة، وسائل اإلعالم، القانون، دورا في مكافحة جريمة

 والتصدي لها.

( دراسة هدفت إلى الكشف عن أسباب جريمة القتل، 2018وأجرت الشيشنية )

وآثارها االجتماعية من وجهة نظر المتهمين بارتكاب جرائم قتل في سجن غزة 

ا مركزي، وباستخدام المنهج الوصفي التحليلي طبقت الدراسة على عينة قوامهال

ً بجريمة قتل، وأشارت النتائج إلى أن البُعد الديني جاء بالم155) رتبة ( متهما

لبُعد الرابعة األولى، يليه البُعد االجتماعي، ومن ثم البُعد االقتصادي، وفي المرتبة ا

فشي تماعية لجريمة القتل التفكك األسري، ثم تالنفسي، وكانت أكثر اآلثار االج

 اإلدمان، يليه انحراف أفراد األسرة.

(، التعرف إلى أثر المتغيرات 2017وهدفت دراسة الدراوشة والمواجدة )

 االجتماعية على ارتكاب جريمة القتل في المجتمع األردني من وجهة نظر طلبة

ً 433عينة قوامها )الجامعات األردنية، وُطبقت أدوات الدراسة على  ، ( مبحوثا

ل في وأشارت النتائج إلى وجود أثر للمتغيرات االجتماعية في ارتكاب جريمة القت

 الوازع المجتمع األردني في مقدمتها التفكك األسري، يليه في المرتبة الثانية ضعف

 الديني، وفي المرتبة الثالثة ضعف وسائل الضبط االجتماعي.

( دراسةً هدفت التعرف إلى السلوك 2016) وأجرى الشديفات والرشيدي

اإلجرامي، وأبعاده االجتماعية واالقتصادية والقانونية والشرعية، من وجهة نظر 

( مبحوثاً. 150المحكومين في مراكز اإلصالح والتأهيل، على عينة بلغت )

وتوصلت الدراسة إلى وجود مجموعة من الظروف االجتماعية غير المالئمة 

العينة قبل وقوع الجريمة، إضافةً إلى وجود أثر لمتغيرات العالقات أحاطت بأفراد 
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األسرية، والمستوى االقتصادي والتعليمي، والمنطقة السكنية، وطبيعة السكن، 

ووسائل الضبط االجتماعي من جهة، وارتكاب السلوك اإلجرامي في المجتمع 

 األردني من جهة أخرى.

 تعليق على الدراسات السابقة:

وء يالحظ أن الدراسات السابقة ركزت على تقييم عقوبة جريمة القتل الخطأ في ض

بي ما قررته الشريعة اإلسالمية، وإبراز الخصائص الشخصية والديمغرافية لمرتك

ر جرائم القتل، والكشف عن أسباب جرائم القتل وآثارها االجتماعية، وكذلك أث

أجريت  ل، وما يميز هذه الدراسة أنهاالمتغيرات االجتماعية في ارتكاب جرائم القت

 دود علمعلى البيئات المختلفة للمجتمع الفلسطيني، وهي الدراسة األولى ـــــ في ح

ائم عنف وجرالباحثين ــــــ التي حاولت التعرف إلى المتغيرات واألسباب المتنبئة بال

 القتل داخل فلسطين. 

 منهجية الدراسة وإجراءاتها:

ذه هالدّراسة وأهدافها استخدم المنهج الوصفي التحليلي في  انطالقًا من طبيعة

ألنه الدراسة الذي يعتمد على دراسة الواقع، أو الظاهرة كما توجد في الواقع، و

 األنسب لوصف المتغيّرات وتحليل النتائج.

 مجتمع الدراسة وعينتها:

ربية، تكّون مجتمع الدراسة من جميع المواطنين القاطنين فلسطين )الضفة الغ

"(، والذين تزيد أعمارهم عن ثمانية 48وقطاع غزة، والقدس، وأراضي الداخل "

( فرداً من 340عشر عاماً، وطبّقت أداة الدراسة على عيّنة عشوائية مكونه من )

(، وتوزع أفراد 2021في شهر يناير ) Google Formsخالل جوجل فورمز 

( إناث، وبينت النتائج أّن %59)( ذكور و%41العينة وفقاً للنوع االجتماعي إلى )

( في الضفة الغربية، %45( منهم يقطنون في مدينة القدس، و)%31ما نسبته )

( في الداخل الفلسطيني. أما بالنسبة %10( يعيشون في قطاع غزة، و)%14و)

( %32( يعيشون في المدن، و)%53لمكان السكن، أظهرت النتائج أن ما نسبته )

( من %51مخيمات. وأشارت النتائج أن ما نسبته )( في ال%15في القرى، و)

( منهم يعيشون تحت %49المبحوثين يعيشون تحت السيطرة الفلسطينية، و)

( يعيشون في %89(، و)A( يقطنون في مناطق )%46السيطرة اإلسرائيلية، و)

( منهم مستواهم التعليمي دبلوم فأعلى، %90بيوت تعود ملكيتها لهم، وما يقارب )
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(، ومتوسط 13.07( بانحراف معياري )33.91ط أعمار أفراد العينة )وأن متوس

( وانحراف 29.75(، ولإلناث )13.25( بانحراف معياري )39.85أعمار الذكور )

 (.11.19معياري )

 أداة الدراسة: 

 8(2021تم االستعانة باألداة التي استخدمت في دراسة عرار وخالد وعبد هللا )

ائم القتل في فلسطين )الضفة الغربية، وقطاع غزة، للكشف عن عوامل وابعاد جر

 ( فقرة. 90والقدس، والداخل الفلسطيني المحتل(، وتكونت األداة من )

 تصحيح األداة:

كبيرة  باستخدام مقياس ليكرت الخماسي جاءت البدائل أمام الفقرات كما يأتي: درجة

اء جودرجة قليلة جداً (، 2(، قليلة )3(، متوسطة )4(، وكبيرة )5جداً، وزنها )

(، ولقراءة المتوسطات الحسابية استخدمت طريقة المدى بطرح الحد 1وزنها )

ة (، وبالتالي حددت درجة مساهم3األعلى من الحد األدنى والقسمة على الرقم )

 :األسباب )الفقرات( في حدوث جرائم القتل باستخدام المعيار اإلحصائي اآلتي

 نخفضة.( درجة م2.33 -1.00من ) -

 ( درجة متوسطة.3.67 -2.34من )-

 ( درجة كبيرة.5.00 -3.68من )-

 التحقق من الخصائص السيكومترية لألداة:

 : تم التحقق من الصدق بالطرق اآلتية:Validityالصدق

ولقياس صدق المحتوى: ُعرضت أداة الدراسة على عدد من  صدق المحكمين:-

انون، لوم التربية، وعلم النفس، وعلم القالمحّكمين من ذوي االختصاص والخبرة بع

ذ بالمالحظات المشتركة، وجاءت قيمة صدق  الذين أبدوا بعض المالحظات، وأُخِّ

 ( حسب المعادلة اآلتية:0.73المحتوي )

 ( / ك. حيث أن:2س -1س م = )س

 س م: مؤشر صدق المحتوي.

                                                           
عامليه. المجلة العربية  (. جرائم القتل في فلسطين: دراسة2021عرار، رشيد وخالد، أحمد وعبد هللا، تيسير )    8

 (.35) 5للعلوم ونشر األبحاث، مجلة العلوم التربوية والنفسية. 
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 : عدد األسئلة التي اتفق المحكمون على أنها تقيس الهدف.1س

 عدد األسئلة التي اتفق المحكمون على أنها ال تقيس الهدف.: 2س

 0.73=  105( / 14 -91ك: العدد الكلي ألسئلة األداة، بمعنى أن: س م = )

 صدق البناء:-

( عبارات، بناًء على التحكيم والتحليل 105( عبارة من أصل )90واستُخلصت )

صدق البناء العاملي ( إلى تحقق 2021العاملي، وأشارت دراسة عرار وآخرون )

ه لألداة المستخدمة الذي بيّن وجود ستة عوامل لجرائم القتل، فّسرت ما نسبت

%( من التباين الكلي. وترتبت عوامل جرائم القتل إلى عامل ضعف جهات 51)

لرابعة إنفاذ القانون، تاله السلوك غير السوي، ومن ثّم االحتالل. وفي المرتبة ا

شئة شاكل االجتماعية، وفي المرتبة الخامسة عامل التناالضطرابات النفسية والم

 االجتماعية. وأخيراً عامل النظام واالزدحام.

 وتم التحقق من االتساق الداخلي بالطرق اآلتية صدق االتساق الداخلي:-

داة لكلية لألابإيجاد معامالت االرتباط بين الفقرة والبُعد الذي تنتمي إليه، والدرجة -

 خدام معامل ارتباط بيرسون والجدول اآلتي يوضح ذلك.ككل، وذلك باست

( بين الفقرات واألبعاد والدرجة Pearson Correlation: معامالت ارتباط بيرسون )1جدول 

 ألداة عوامل جرائم القتل في المجتمع الفلسطينيالكلية 
 الكلية البُعد الفقرة  الكلية البُعد الفقرة  الكلية البُعد الفقرة 
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B46 .763** .548** 

B63 .719** .531** B2 .699** .280** B47 .806** .595** 

B69 .666** .419** B13 .763** .417** B45 .765** .586** 

B60 .738** .594** B12 .715** .426** B48 .823** .592** 

B59 .718** .536** B1 .616** .357** B58 .665** .587** 

B73 .642** .448** B7 .687** .542** B52 .709** .547** 

B62 .644** .443** B8 .680** .526** B51 .746** .557** 

B72 .631** .452** B9 .536** .270** B53 .713** .592** 

B90 .623** .427** B35 .549** .544** B54 .741** .609** 

B71 .540** .327** B78 .500** .451** B50 .725** .580** 

B81 .607** .448** B4 .529** .393** B44 .607** .631** 
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 الكلية البُعد الفقرة

B65 .492** .448** B14 **713. **556. B89 **775. **581. 

 B20 .426** .345** B26 .748** .640** B83 .755** .599** 

ا

ل بُ  ع د ا  ل ر ا ب ع : ا  ال ض ط ر ا ب ا ت ا  ل ن ف س ي ة و  ا ل م ش ا ك ل ا  ال ج ت م ا ع ي  **B11 .675** .481** B82 .771** .633 الكلية البُعد الفقرة ة
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B22 **718. **506. B27 .721** .562** B85 .709** .554** 

B30 .643** .414** B21 .695** .609** B67 .774** .615** 

B23 .694** .516** B28 .646** .553** B68 .777** .632** 

B34 .677** .586** B49 .654** .679** B86 .697** .570** 

B29 .668** .559** B15 .618** .471** B87 .679** .587** 

B31 .673** .550** B16 .699** .588** b66 .731** .606** 

B36 .651** .510** B17 .685** .593** B70 .723** .572** 

B25 .684** .559** B10 .561** .420** B84 .693** .566** 

B19 .622** .473** B37 .654** .593** B40 .672** .606** 

B42 .627** .573** B6 .551** .405** B80 .648** .557** 

B38 .528** .500** B5 .588** .481** B57 .678** .577** 

B18 .661** .569** B33 .620** .621** B76 .618** .543** 

B32 .650** .595**     B79 .644** .573** 

B41 .622** .558**        B75 .542** .435** 

B39 .601** .607**        B88 .501** .453** 

B24 .605** .542**        B64 .694** .697** 

          B61 .695** .685** 

              B43 .569** .606** 

              B77 .553** .526** 

0.01** دال عند مستوى            B74 .504** .450**   

 

لية لدرجة الكاالفقرات مع الدرجة الكلية للبُعد ومع السابقة إلى ارتباط  النتائجوتشير 

هات لألداة، ويالحظ أن ارتباط الفقرات مع الدرجة الكلية للبُعد األول "ضعف ج

سوي" (، وللبُعد الثاني "السلوك غير ال7.38 -4.26تراوحت بين )إنفاذ القانون" 

 -6.07(، وللبُعد الثالث "االحتالل" تراوحت بين )7.85 -5.00تراوحت بين )

مشاكل (، وتراوحت معامالت االرتباط للبُعد الرابع "االضطرابات النفسية وال8.23

وحت ما االجتماعية" ترا (، وللبُعد الخامس "التنشئة7.18 -5.28االجتماعية" بين )

مالت (، أما البُعد السادس "االزدحام والنظام" فقد تراوحت معا7.48 -5.51بين )

 (.7.77 -5.01االرتباط بين )

واستخدمت طريقة االتساق الداخلي بإيجاد معامالت االرتباط بين أبعاد ومكونات -

 اآلتي سون والجدولالقتل في المجتمع الفلسطيني، وذلك باستخدام معامل ارتباط بير

 .يوضح ذلك
( بين درجات أبعاد القتل في Pearson Correlation: معامالت ارتباط بيرسون )2جدول 

 المجتمع الفلسطيني

  

ضعف 

جهات إنفاذ 

 القانون

السلوك غير 

 السوي
 االحتالل

االضطرابات 

النفسية 

والمشاكل 

 االجتماعية

التنشئة 

 االجتماعية

االزدحام 

 والنظام

         -  **422. غير السوي السلوك



 هللا عبد حمدم تيسر أ.د عرار، محمد د.رشيد خالد، علي د.أحمد في بها المتنبئة والمتغيرات األسباب القتل: جرائم

 

26 

 لينبر-لمانياأ العربي مقراطييالد المركز            سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

       -  **370. **595. االحتالل

االضطرابات النفسية 

 والمشاكل االجتماعية
.523** .605** .538**  -     

   -  **704. **624. **574. **502. التنشئة االجتماعية

  - **600. **612. **672. **341. **556. االزدحام والنظام

 **857. **838. **837. **798. **644. **736. الدرجة الكلية

 0.01** دال عند مستوى 

ً كانت متوسطة، أو  وتشير المعطيات السابقة إلى ارتباط األبعاد مع بعضها بعضا

تراوحت قوية، وتفسير هذه النتيجة بأّن أبعاد القتل غير مستقلّة عن بعضها بعض، و

وامل (. كما تراوحت قيم ارتباط الع0.857 -0.341قيم معامالت االرتباط ما بين )

 (0.857 -0.644مع الدرجة الكلية ما بين )

 تم التحقق من ثبات أداة الدراسة بطريقتين:الثبات: 

 Cronbach Alphaطريقة االتساق الداخلي .1
ح كما هو موض، (Cronbach Alpha)خ ألفا كرو نباوذلك بإيجاد معادلة الثّبات 

 (3في جدول )
 ( ألبعاد القتل في المجتمع الفلسطينيCronbach Alphaألفا ) خكرو نبا: معامالت 3جدول 

ألفا خكرو نبامعامالت  عدد الفقرات أبعاد القتل في المجتمع الفلسطيني  

 0.88 14 ضعف جهات إنفاذ القانون

 0.86 11 السلوك غير السوي

 0.91 11 االحتالل

 0.90 16 االجتماعيةاالضطرابات النفسية والمشاكل 

 0.90 15 التنشئة االجتماعية

 0.94 23 االزدحام والنظام

 0.97 90 الدرجة الكلية

ا ميتضح من الجدول السابق أن معامالت الثّبات جميعها كانت مرتفعة، وتراوحت 

داة أ(، مما يدل على أن 0.97(، وأن معامل الثّبات الكلي كان )0.94 -0.86بين )

 بدرجة جيدة من الثّبات، وهي معامالت تسمح بإجراء الدراسة. الدراسة تتمتع

 Guttman Split Halfطريقة التجزئة النصفية .2
كما استخرج معامل الثبات لألداة بطريقة التجزئة النصفية وجاءت نتيجته 

(0.81.) 

 المعالجة اإلحصائية:

في حدوث أو  تُعد هذه الدراسة دراسة تنبؤية هدفت التعرف إلى المتغيرات المتنبئة

تهيئة حدوث جرائم قتل في فلسطين، استخدمت األساليب اإلحصائية اآلتية: 

 Standard Deviation، واالنحرافات المعيارية. Means)المتوسطات الحسابية 

 Cronbach، وكرونباخ ألفا Pearson Correlationومعامل ارتباط بيرسون 

Alpha واختبار ت للعينات المستقلة ،Independent Sample t. test وتحليل ،
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لتعيين  Stepwiseباستخدام طريقه ،Regressionاالنحدار المتعدد المتدرج 

المتغيرات األكثر أهمية من حيث إسهامها في تفسير التباين في المتغير التابع 

، Three-way ANOVA)جرائم القتل(. كما استخدم تحليل التباين الثالثي 

 فروق في المتوسطات في المقارنات البعدية.( لداللة الTukeyواختبار )

 عرض نتائج الدراسة:

 : ما مسببات جرائم القتل في فلسطين؟الرئيسالنتائج المتعلقة بالسؤال 

واستخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد ومكونات القتل في 

 (4)المجتمع الفلسطيني كما هو موضح في جدول 
: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد ومكونات القتل في المجتمع 4جدول 

 الفلسطيني

 السبب الترتيب
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة

 كبيرة 0.83 4.51 العقوبات غير الرادعة. 1

 كبيرة 1.09 4.30 تعاطي المخدرات 2

 كبيرة 0.99 4.26 حاالت الثأر. 3

 كبيرة 1.07 4.24 الفلتان األمني 4

 كبيرة 1.25 4.22 توفر السالح غير الشرعي. 5

 كبيرة 1.06 4.22 انتشار تجارة السالح. 6

 كبيرة 1.07 4.20 ضعف دور الشرطة 7

 كبيرة 1.09 4.15 تقاعس الشرطة عن القيام بدورها. 8

 كبيرة 1.00 4.11 سرعة الغضب عند األفراد. 9

 كبيرة 1.04 4.10 األخالق العامة داخل المجتمع.تدني مستوى  10

 كبيرة 1.07 4.09 تدني مستوى الثقة بين أفراد المجتمع والشرطة. 11

 كبيرة 1.10 4.09 التنشئة االجتماعية غير السوية. 12

 كبيرة 1.07 4.09 التعّصب إلى القبيلة. 13

 كبيرة 1.16 4.08 قضايا الشرف. 14

 كبيرة 1.21 4.04 أصدقاء السوء. 15
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رز وتشير المعطيات الواردة في الجدول السابق إلى أن المتوسطات الحسابية ألب

 القتل في المجتمع الفلسطيني )العقوبات غير الرادعة(، بمتوسطجرائم أسباب 

(، وفي المرتبة الثانية )تعاطي 0.83(، وانحراف معياري )4.51)حسابي 

(، وفي المرتبة 1.09(، وانحراف معياري )4.30)بمتوسط حسابي المخدرات( 

 (، وفي0.99(، وانحراف معياري )4.26)بمتوسط حسابي الثالثة )حاالت الثأر( 

(، وانحراف معياري 4.24)بمتوسط حسابي المرتبة الرابعة )الفلتان األمني( 

بمتوسط حسابي (، وفي المرتبة الخامسة )توفر السالح غير الشرعي( 1.07)

 ع تلك األسباب جاءت بدرجة كبيرة، في(، وجمي1.25(، وانحراف معياري )4.22)

( حين جاءت اقل مسببات القتل في المجتمع الفلسطيني )قلة األماكن الترفيهية

 (، بليها )ارتفاع أسعار الشقق1.35(، وانحراف معياري )2.87)بمتوسط حسابي 

 (، يليها )ارتفاع بدل1.37(، وانحراف معياري )2.96)متوسط حسابي السكنية( 

(. وتتفق هذه 1.35(، وانحراف معياري )2.98)بمتوسط حسابي وت( إيجار البي

ً مع دراسة الشيشنية )  (. ويمكن توضيح أبرز أسباب جرائم2018النتائج جزئيا

 القتل في فلسطين بالشكل اآلتي:

 

 : أبرز أسباب جرائم القتل في فلسطين1شكل 

هل تختلف درجة مسببات جرائم القتل في فلسطين : األولالنتائج المتعلقة بالسؤال 

 البيئة السكنية؟باختالف باختالف النوع االجتماعي و

 Independentلإلجابة على هذا السؤال استخدم اختبار "ت" للعينات المستقلة )

Sample t. test ًللفروق في درجة مسببات جرائم القتل لدى أفراد العينة وفقا )

 (.5جتماعي، والبيئة السكنية كما هو موضح في جدول )للمتغيرات: النوع اال
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( لداللة الفروق Independent Sample t. test: نتائج اختبار "ت" للعينات المستقلة )5جدول 

في المتوسطات الحسابية لمسببات جرائم القتل وفقاً للمتغيرات: النوع االجتماعي، والبيئة السكنية 

 في فلسطين

 العدد المتغيرات
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

ت 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

النوع 

 االجتماعي

 0.64 3.50 140 ذكر
338 3.593 .001 

 0.63 3.75 200 أنثى

البيئة 

 السكنية

 0.62 3.55 175 تحت السيطرة الفلسطينية
338 2.890 .004 

 0.65 3.75 165 تحت السيطرة اإلسرائيلية

تشير المعطيات الواردة في الجدول السابق إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية 

في مسببات جرائم القتل لصالح وجهة نظر اإلناثإذ α≤ 0.05عند مستوى الداللة 

(، 3.75(، ومتوسط حسابي )0.001(، بداللة إحصائية )3.593بلغت قيمة ت )

ً لمتغير البيئة السكنية (. 3.50بينما للذكور بمتوسط حسابي ) وكانت الفروق وفقا

(، بداللة 2.890إذ بلغت قيمة ت ) لصالح القاطنين تحت السيطرة اإلسرائيلية

(، بينما للقاطنين تحت السيطرة 3.75(، ومتوسط حسابي )0.004إحصائية )

الدراوشة  مع دراسةجزئياً (. وتتفق هذه النتيجة 3.55الفلسطينية بمتوسط حسابي )

 (.2017اجدة )والمو

: هل تختلف درجة مسببات جرائم القتل في الثانيالنتائج المتعلقة بالسؤال 

فلسطين باختالف مكان اإلقامة، ومكان السكن، والمنطقة السكنية، والمستوى 

 التعليمي؟

 Three wayلإلجابة على هذا السؤال استخدم اختبار تحليل التباين الثالثي )

analysis of varianceروق في درجة مسببات جرائم القتل لدى أفراد العينة ( للف

ً للمتغيرات: مكان اإلقامة ومكان السكن والمنطقة السكنية والمستوى التعليمي  وفقا

 (.6كما هو موضح في جدول )

( للفروق Three way analysis of variance: نتائج اختبار تحليل التباين الثالثي )6جدول 

القتل وفقاً للمتغيرات: مكان اإلقامة ومكان السكن والمنطقة السكنية في درجة مسببات جرائم 

 والمستوى التعليمي

 درجات الحرية المتغيرات
مجموع 

 المربعات

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

 005. 5.426 2.149 4.298 2 مكان اإلقامة

 865. 145. 058. 115. 2 مكان السكن

 256. 1.368 542. 1.084 2 السكنيةالمنطقة 

 993. 031. 012. 036. 3 المستوى التعليمي

     396. 130.307 329 الخطأ

       139.936 339 المجموع الكلي
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 α≤ 0.05يتبين من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 
ولمعرفة في درجة مسببات جرائم القتل في فلسطين حسب متغير مكان اإلقامة، 

كما يتضح في ( للمقارنات البعدية Tukey)لصالح من تلك الفروق استخدم اختبار 

 الجدول اآلتي:

( للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في درجة مسببات Tukey: نتائج اختبار توكي )7جدول 

 سطين تعزى لمكان اإلقامةجرائم القتل في فل

 قطاع غزة الضفة الغربية مكان اإلقامة

 *44821. *23319. القدس

 *45294. *23792. الداخل الفلسطيني

الفروق كانت يالحظ أن ( للمقارنات البعديةTukeyوباالطالع على نتائج اختبار )

القدس والداخل الفلسطيني، بمعنى انتشار جرائم القتل ووضوح أسبابها في لصالح 

القدس والداخل الفلسطيني أكثر من الضفة الغربية وقطاع غزة، ولم تظهر النتائج 

ً لمتغيرات مكان السكن، والمنطقة  ً في درجة مسببات جرائم القتل وفقا فروقا

ً مع دراسة  وتتفق هذه النتائج السكنية، والمستوى التعليمي. الشديفات جزئيا

 .(2016والرشيدي )

م ية بجرائ: ما أكثر المتغيرات التي لها قدرة تنبؤالثالثالنتائج المتعلقة بالسؤال 

 القتل لدى أفراد العينة في فلسطين؟

ً با لقدرة استخدم تحليل االنحدار المتعدد المتدرج لمعرفة أكثر المتغيرات تمتعا

 اآلتي:التنبؤية لجرائم القتل في فلسطين كما هو مبين في الجدول 
 : تحليل االنحدار المتعدد المتدرج ألكثر المتغيرات تنبؤاً بحدوث جرائم القتل في فلسطين8جدول 

 B R R2 المتغيرات المتنبئة #

Adjust

ed R 

Squar

e F Sig. 

621a .385 .384 211.9. 039. )المصالح( القيم المادية السائدة في المجتمع. 1

0 

.000a 

745b .555 .553 210.5. 076. القوانين العنصرية من قبل االحتالل. 2

1 

.000b 

818c .670 .667 227.2. 048. تشجيع األسرة ألبنائها على العنف 3

9 

.000c 

الصراعات النفسية )االحباط من الواقع  4

 المعاش(.

.058 .875d .765 .762 273.0

0 

.000d 

انعدام وجود رؤية متفق عليها لمستقبل  5

 اجتماعي.

.069 .898e .806 .803 277.1

8 

.000e 

915f .836 .833 283.7. 054. انتشار تجارة السالح. 6

8 

.000f 

926g .857 .854 284.7. 047. الخيانات الزوجية من قبل الزوجة 7

1 

.000g 

934h .873 .870 283.8. 038. النبذ المجتمعي. 8

6 

.000h 
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941i .885 .882 281.7. 046. اإلهمال األسري لألبناء. 9

3 

.000i 

947j .896 .893 284.1. 043. غياب دور المجلس التشريعي الفلسطيني. 10

0 

.000j 

952k .907 .904 290.9. 040. االحتالل.العمالء المتعاونون مع  11

1 

.000k 

تدني مستوى الحفاظ على السكينة العامة في  12

 المجتمع.

.055 .955l .913 .910 285.0

4 

.000l 

958m .918 .915 280.1. 032. تعاطي المسكرات )الخمور(. 13

1 

.000m 

960n .922 .918 273.4. 035. البطالة. 14

9 

.000n 

961o .924 .921 263.1. 048. النفسي.المرض  15

6 

.000o 

963p .927 .923 256.5. 037. سرعة الغضب عند األفراد. 16

6 

.000p 

 التمييز بين األفراد في الحقوق من قبل النظام 17

 القائم..

.042 .964q .930 .926 252.2

3 

.000q 

966r .932 .929 245.9. 037. وجود سوابق جنائية لدى الجاني. 18

7 

.000r 

تراجع دور المرجعيات االجتماعية التي  19

 تستطيع ضبط الناس.

.039 .967s .934 .931 240.1

8 

.000s 

967t .936 .932 232.6. 024. التفكك األسري. 20

6 

.000t 

968u .937 .933 225.7. 045. تقاعس الشرطة عن القيام بدورها. 21

2 

.000u 

969v .939 .935 221.5. 034. ضعف دور الشرطة 22

1 

.000v 

970w .940 .936 216.4. 040. العقوبات غير الرادعة. 23

3 

.000w 

970x .942 .937 211.9. 029. االنحراف السلوكي. 24

7 

.000x 

سياسة المؤسسة األمنية اإلسرائيلية تجاه  25

 الفلسطينيين.

.020 .971y .942 .938 205.6

6 

.000y 

971z .943 .938 199.7. 019. االنتماء إلى العشيرة 26

6 

.000z 

( Regressionيتبين من الجدول السابق استخراج معامل تحليل االنحدار المتعدد )

تأثيراً وتنبؤاً  واألسباب ( للتنبؤ بأكثر المتغيراتStepwiseباستخدام طريقة )

على التوالي العشر األولى بانتشار جرائم القتل في فلسطين، وكانت المتغيرات 

 F( وقيمة 0.621) R)القيم المادية السائدة في المجتمع( حيث بلغت قيمة 

(، وبالمرتبة الثانية )القوانين العنصرية من قبل االحتالل( حيث بلغت 211.90)

(، والمرتبة الثالثة )تشجيع األسرة ألبنائها F (210.51( وقيمة 0.745) Rقيمة 

(، والرابعة 227.29) F( وقيمة 0.818) Rعلى العنف( حيث بلغت قيمة 

R (0.875 ))الصراعات النفسية "االحباط من الواقع المعاش"( حيث بلغت قيمة 

(، والخامسة )انعدام وجود رؤية متفق عليها لمستقبل اجتماعيF (273.00 )وقيمة 

(، يليها )انتشار تجارة السالحF (277.18 )( وقيمة 0.898) Rحيث بلغت قيمة 

(، والسابعة )الخيانات الزوجية F (283.78( وقيمة 0.915) Rة حيث بلغت قيم
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(، يليها )النبذ F (284.71( وقيمة 0.926) Rمن قبل الزوجة( حيث بلغت قيمة 

(، والتاسعة )اإلهمال F (283.86( وقيمة 0.934) Rالمجتمعي( حيث بلغت قيمة 

(، ثم )غياب دور F (281.73( وقيمة 0.941) Rاألسري لألبناء( حيث بلغت قيمة 

F (284.10 ،)( وقيمة 0.947) Rالمجلس التشريعي الفلسطيني( حيث بلغت قيمة 

بدور العمالء المتعاونين مع االحتالل، وتدني مستوى الحفاظ على السكينة مروراً 

العامة في المجتمع، وتعاطي المسكرات، والبطالة وما تسببه من ضغط نفسي، 

عة الغضب عن األفراد، وشعور األفراد بوجود وصوالً إلى المرض النفسي، وسر

وجود سوابق جنائية التمييز بينهم في الحقوق من قبل النظام القائم،  باإلضافة إلى 

، كما دور المرجعيات االجتماعية التي تستطيع ضبط الناس، وتراجع لدى الجاني

 ،رهاوتقاعس الشرطة عن القيام بدو ،تفكك األسريأن النتائج أظهرت دوراً  لل

وكذلك ضعف دور الشرطة والعقوبات غير الرادعة، واالنحراف السلوكي، 

وسياسة المؤسسة األمنية اإلسرائيلية تجاه الفلسطينيين، وصوالً إلى االنتماء إلى 

 . 0.05العشيرة، وجميعها ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل من 

 مناقشة النتائج

الحق من اعتداء على  تمثلهلما التي تقع في المجتمع القتل أبشع الجرائم  تمثل جرائم

أن  تبيّن إحصائيات مديرية الشرطة العامة قد أشارت الدراسة إلى أنوالحياة، في 

( جريمة قتل؛ بينما بلغ 35(، )2019عدد جرائم القتل في فلسطين بلغ في العام )

( %42بلغت )( جريمة قتل، أي: بمعدل زيادة 34(، )2020هذا العدد في أيلول )

(، فقد تزايدت 1948(. أما في الداخل الفلسطيني المحتل عام )2019عن العام )

نسبة ارتكاب جرائم القتل في صفوف العرب الفلسطينيين بشكل غير مسبوق في 

( شهد مقتل 2020السنوات األخيرة، وتشير بعض اإلحصائيات إلى أن عام )

ً من فلسطينيي الداخل المحتل، وب111) ( ضحية عن العام 21زيادة )( شخصا

(. وهذا ما دفع الباحثين الوقوف على المتغيرات والمسببات النفسية 2019)

 واالجتماعية لجرائم القتل

النتائج المتعلقة بالسؤال الرئيس الذي يبحث في مسببات جرائم القتل، بأن  تشير

مة تعود إلى هي قوانين قديوالعقوبة في فلسطين موضوع الجريمة ل الناظمةالقوانين 

نتيجة  في عالم الجريمةتواكب التطورات التي حدثت وتحدث  م(، ول1960) عام

التطور الحاصل في التكنولوجيا وغيرها من الوسائل الحديثة التي دفعت لنشوء 

أنواع ومظاهر جديدة للجريمة، ولذلك تصدّرت العقوبات غير الرادعة قائمة 

من جهة ، لسطين من وجهة نظر أفراد العيّنةفي فالجريمة  الدافعة الرتكاب سباباأل

لوحظ أن تعاطي المخدرات والفلتان األمني وتوفر السالح غير الشرعي أخرى 

بوجود االحتالل  ارتبطتجميعها  ؛ هي عواملوكذلك انتشار تجارة األسلحة
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محاربة استقرار إلى  منذ نشوئه لألراضي الفلسطينية الذي سعى اإلسرائيلي

عملية تسهيل  وهذا من خاللمن الداخل، ه تآكلو هتفكيكيني بهدف المجتمع الفلسط

انتشار تسهيل وأو عدم مكافحة هذه التجارة على األقل، المخدرات المتاجرة ب

.األمر الذي ساهم خاصة في القدس والداخل الفلسطيني المحتلواألسلحة وتجارتها 

سبق كله أن الصبغة يضاف إلى ما وقوع الجرائم،  بشكل فعّال في تعاظم ظاهرة

تدفع المتخاصمين في جرائم القتل لالحتكام إلى لمجتمع الفلسطيني العشائرية ل

وهذا بالضرورة يشجع ويساهم في زيادة ، القضاء العشائري لتحصيل الحقوق

 وارتفاع نسبة الجريمة في المجتمع.

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  ، تبيّننتائج السؤال األول وبخصوص

 في مسببات جرائم القتل لصالح وجهة نظر اإلناث، ويمكن أن α≤ 0.05مستوى ال

نها على أالتي تقع، يدّعي مرتكبوها جرائم القتل  كثير منتعزى هذه النتائج إلى أن 

ذا وهذا يعني أنها تقع في غالبيتها على إناث. ويعزى السبب من ه الشرف خلفية

ها اب المخففة للعقوبة التي تنص علياالدعاء إلى االستفادة من الظروف واألسب

فروق ذلك كانت الالقوانين في حال كانت الجريمة قد وقعت استنادا لهذا االدعاء.ك

أن  يمكن ذاوهوفقاً لمتغير البيئة السكنية لصالح القاطنين تحت السيطرة اإلسرائيلية، 

 دت الجريمةا زاكلما زادت السيطرة اإلسرائيلية كلمأنه : التالياالستنتاج يُبنى عليه 

 فلسطينوالعكس صحيح، حيث يمكن تصنيف نسب الجريمة ونسب انتشارها في 

الترتيب  وفقبشكل متسلسل حسب السيطرة اإلسرائيلية من األقل إلى األعلى 

يليها  (،A: أقل نسب الجريمة في قطاع غزة، يليها في الضفة الغربية مناطق )تاليال

نفة آما أشارت إليه اإلحصائيات  وهذا وفق تل(، ثم القدس والداخل المحCمناطق )

 ئج اختبارنتائج السؤال الثاني، حيث أظهرت نتاإنما تدعمه هذا االستنتاج  إن الذكر.

(Tukeyللمقارنات البعدية أن الفروق كانت لصالح القدس والداخل الفلسطين ) ،ي

ر أكثكانت جرائم القتل ووضوح أسبابها في القدس والداخل الفلسطيني أن بمعنى 

 الضفة الغربية وقطاع غزة. انتشارا فيها من

أكثر المتغيرات واألسباب تأثيراً  ، جاءتنتائج السؤال الثالث وبناًء على أخيرا

)القيم المادية في المرتبة األولى وتنبؤاً بانتشار جرائم القتل في فلسطينعلى التوالي: 

نين العنصرية من قبل االحتالل(، المرتبة الثانية )القوافي السائدة في المجتمع(، و

الرابعة )الصراعات في لمرتبة الثالثة )تشجيع األسرة ألبنائها على العنف(، وفي او

الخامسة )انعدام وجود رؤية متفق في النفسية "االحباط من الواقع المعاش"(، و

)الخيانات  ثم)انتشار تجارة السالح(،  في السادسةيوعليها لمستقبل اجتماعي(، 

)اإلهمال األسري  وبعد ذلكيليها )النبذ المجتمعي(، ووجية من قبل الزوجة(، الز

تدني هذا باإلضافة إلى لألبناء(، ثم )غياب دور المجلس التشريعي الفلسطيني(، و

مستوى الحفاظ على السكينة العامة في المجتمع، والبطالة وما تسببه من ضغط 
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التمييز في الحقوق من قبل باد نفسي وصوالً إلى المرض النفسي، وشعور األفر

كما  س.النظام القائم، وتراجع دور المرجعيات االجتماعية التي تستطيع ضبط النا

، وضعف دورهاالشرطة  للتفكك األسري، وتقاعسهاما النتائج دوراً  ظهرتأ

والعقوبات غير الرادعة، واالنحراف السلوكي، وسياسة المؤسسة األمنية 

 طينيين، وصوالً إلى االنتماء إلى العشيرة.اإلسرائيلية تجاه الفلس

 خاتمة:

قتل في تبيّن من خالل ما تم طرحه في هذه الدراسة بأن االرتفاع في معدل جريمة ال

 برز هذهفلسطين له أسبابه وعوامله ومتغيراته المتشابكة والمتداخلة، كما ثبت أن أ

لثأر، االرادعة، وحاالت األسباب والعوامل والمتغيرات إنما يتعلق بالعقوبات غير 

 والفلتان األمني، وتوفر السالح غير الشرعي.

ثل على المتغيرات المؤثرة في جرائم القتل تتمأن الدراسة  بيّنتوفي ذات السياق، 

بل قبعة من التوالي في القيم المادية السائدة في المجتمع، ثم السياسة العنصرية المت

ات أو على صعيد الممارسات، يليها دولة االحتالل سواء على صعيد التشريع

 تشجيع األسرة ألبنائها على استخدام العنف ومن ثم انتشار تجارة السالح. 

تغلب يتطلب األمر على النحو السابق تظافر الجهود على العديد من المستويات للو

لجات إن لم يكن القضاء عليها. ولعل من أهم المعا ؛على هذه الظاهرة والحد منها

ب ان تتم على وجه عاجل هي إجراء انتخابات تشريعية تفرز مجلس التي يج

تشريعي منتخب يتولى عملية إصدار تشريعات فاعلة وجديدة تواكب التطور 

تالفى العجز في يوالتي يُخشى أن تصبح جريمة منظمة،  الحاصل في الجريمة

ً النصوص الحالية من خالل النص على عقوبات أكثر رد . وفي ذات اإلطار عا

 تشكيل حكومة منتخبة تقوم بفرض األمن على األرض لوقف حالة الفلتان األمني

 ومحاربة ظاهرة انتشار السالح غير المرخص وتجارته.

ية قيم كما يجب البدء بالمعالجات ذات األثر البعيد ومنها تضمين المناهج التعليم

ب للشبا ح اآلفاقالتسامح وقبول اآلخر، وابتكار الحلول للتخفيف من حدة البطالة وفت

ل عماإبما يساهم في محاربة الفقر وتوسيع مساحة الطبقة الوسطى في المجتمع، و

لتمييز المساواة بين أفراد المجتمع في الحقوق والواجبات والقضاء على كل أشكال ا

 سواء على أساس الجنس أو المكانة االجتماعية.

 :التوصيات

ل يشكل عامل رئيس في ارتفاع معدل يتبيّن من خالل مناقشة النتائج أن االحتال

الجريمة في فلسطين وذلك من خالل عدة وسائل قام هذا االحتالل باتباعها وقد تمت 
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اإلشارة إليها سابقا، وذلك بهدف تفكيك المجتمع الفلسطيني وتمزيقه من الداخل 

لكسر إرادته وطمس محاوالته في الحصول على حريته واستقالله. وأن التخلص 

العوامل المسببة الرتفاع معدل الجريمة في فلسطين إنما يكمن بالتخلص من من هذه 

 المسبب لهذه العوامل وهو االحتالل.

ذه وبناء على ما سبق من مناقشة نتائج هذه الدراسة، فإنه من المناسب إيراد ه

 التوصيات:

على  ةتفعيل دور المجلس التشريعي، لما له من دور أساس في عملية التشريع والرقاب-

 األداء الحكومي.

تطوير التشريعات الجنائية في فلسطين لتواكب التطور الحاصل في نوع ومستوى -

يل الجريمة، وبما يضمن قدرة هذه التشريعات على تحقيق الردع، باإلضافة إلى تعد

 النصوص القانونية المانحة للظروف واألسباب المخففة في حال القتل على خلفية

وف رع القاتل بهذا االدعاء لالستفادة من هذه األسباب والظرالشرف كي ال يتم تذ

 للهروب من العقوبة.

حققه من تحجيم أو إلغاء دور القضاء العشائري، واالحتكام إلى القضاء النظامي لما ي-

 مساواة بين األفراد من ناحية تطبيق القواعد الموضوعية أو اإلجرائية.

 ي في حال الشعور بوجود اضطراب أو مرضالتوعيّة بأهمية التوجه للعالج النفس-

 نفسي.
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Homicide Crimes: Causes and Predictive Variables in 

Palestine 

Pro. Taisir M. Abdallah Dr. Rashid M. Arar Dr. Ahmad Ali 

Khaled 

Al-Quds University MoE Birzeit University 

Palestine Palestine Palestine 

 

 

Abstract: The study aimed to reveal the most common causes 

and variables predicting homicides in Palestine (the West 

Bank, Gaza Strip, Jerusalem, and the occupied Palestinian 

interior), using the descriptive analytical approach, and through 

the Google Survey, the study was applied to a random sample 

of (340) individuals, The majority of them have completed 

their university studies, distributed into (140) males, and (200) 

females, their average age is 33.91. The results indicated the 

main causes of murder in Palestinian society, are namely: non-

deterrent punishments, cases of revenge, security chaos, and 

the availability of illegal weapons. Also, the results showed 

that there were statistically significant differences in the causes 

of murders attributed to gender in favor of females, and to 

place of residence in favor of citizens in Jerusalem and the 

Palestinian interior who live under Israeli control, and the 

results did not show differences in the degree of causes of 
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murders according to the variables of place of residence, 

residential area, and educational level. The results also showed 

that the most influential and predictive variables in the 

murders, respectively, were the material values prevailing in 

the society, then the racist laws by the occupation, followed by 

the family's encouragement of its children to violence, 

psychological conflicts and the spread of arms trade. The study 

recommended the importance of being guided by law 

enforcement agencies in its results; to reconsider the means to 

confront the phenomenon of murders. 

Keywords: Murder, Homicides, Palestinian Law, punishments, 

Palestine. 
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مستوى القلق لدى العاملين في جمعيات األشخاص في وضعية إعاقة في ظل 

 جائحة فيروس كورونا

 سناء جريفيأ.

 المغرب -، المحمديةجامعة الحسن الثاني

 

القلق لدى العاملين في هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على مستوى ملخص:

جمعيات األشخاص في وضعية إعاقة في ظل جائحة فيروس كورونا، والكشف عن 

،المستوى رالفروق في مستوى القلق بالنسبة لبعض المتغيرات )الجنس، العم

لدراسة ( عامل وعاملة، وتم اختيار عينة ا80التعليمي(، وتكونت عينة الدراسة من )

في جمعيات األشخاص في وضعية إعاقة، وتم  بصورة عشوائية من العاملين

ات تم استخدام المنهج الوصفي في الدراسة لبيان مدى انتشار القلق، ولجمع البيان

عية استخدام مقياس القلق من إعداد: جانيت تايلور، وقد تم إجراء دراسة استطال

تائج . بينت ن0.973لتفحص صدق وثبات أداة الدراسة وقد بلغ معامل كرونباخ ألفا 

(، كما بينت النتائج عدم وجود %42.2الدراسة أن مستوى القلق كان متوسط )

ليمي. فروق ذات داللة إحصائية في القلق تعزى لمتغير الجنس،العمر، المستوى التع

 وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام بإكساب العاملين أساليب ومهارات في كيفية

 مواجهة القلق والتوتر والتخفيف من حدته.

 .فيروس كورونا، عاقةاإل الجمعية، ،العاملين، القلق: الكلمات المفتاحية
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 مقدمة: .1

لك يعتبر القلق أحد االضطرابات النفسية األكثر انتشارا في عصرنا الحالي، وذ

وكثرة  نتيجة الثورة العلمية والتطورات التقنية المتسارعة التي يمر بها العالم،

حدوث األزمات التي تؤثر على حياة الفرد،ويرجع ذلك لعدم قدرة الفرد على 

 لمنتشرةالتوافق مع معطيات الحياة وأزماتها المتتالية،حيث أن األوبئة واألمراض ا

في ففي الوقت الحالي تعتبر أحد العوامل التي ترفع مستوى القلق لدى األفراد، 

 رتفاع مستوى وباء فيروس كورونااعالمية أعلنت منظمة الصحة ال 2020فبراير 

(Covid 19 إلى جائحة عالمية، حيث أن انتشار هذا الفيروس أدى إلى توقف )

 حركة الحياة في العالم بأكمله، بل وتفاقمت الضغوطات والصعوبات على أفراد

 المجتمع ككل وخاصة العاملين.

يعني السيكوباثولوجيا، وويعتبر القلق بمثابة حجر الزاوية في كل نوع من أنواع 

إحساسه ووجوده نذيرا بالخطر الذي يهدد أمن الفرد وسالمته النفسية وتقديره لذاته 

بالسعادة والرضاـ وهو أمر مصاحب للصراع ويرتبط بمصاحبات فسيولوجية 

"بالقاتل  Rowan & Ears(، وقد أسماه روان وايرس79: 1979)سوين، 

أو  حاالت الموت الناجمة عن انفجار في المخالصامت" كونه يعد سببا للكثير من 

 (.14: 2003جلطة في الدماغ أو ما إلى ذلك )ميخائيل، 

، وال يقتصر ضرره على الجانب ا  فالقلق أحد أهم أمراض العصر وأكثرها شيوع

،مثل النفسي، بل يتعداه إلى أن يكون سببا في كثير من األمراض البدنية الخطيرة

ط الدم، والقولون العصبي، وقرحة المعدة، وانسداد داء السكري، وارتفاع ضغ

الشرايين وما يصاحبها من أمراض القلب،ومع زيادة مشاكل الحياة العصرية 

يد وتنوعها زادت أسباب القلق وتنوعت أشكالها ومصادرها، ومن الطبيعي أن تتزا

افه داحتياجات الفرد، وتتنوع آماله مع التقدم التكنولوجي، فيسعى إلى تحقيق أه

 (.8 – 7بشتى الوسائل المشروعة وأحيانا بوسائل غير مشروعة )عارف، ب ت: 

لخطر ويعرف معجم علم النفس المعاصر القلق بأنه: حالة انفعاليةتنشأ في مواقف ا

 المتوقع من 

(، كما يعرف القلق 22: 1996أحداث غير مرغوب فيها )بتروفسكيوياروشفسكي، 

بالتوقع والخوف والتوتر، مصحوب عادة بأنه: شعور غامض غير سار مملوء 

ببعض اإلحساسات الجسمية تأتي على شكل نوبات متكررة من نفس الفرد 
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( أن القلق هو: خبرة 342: 1990 ،(، في حين يرى )كفافي134: 2003)عكاشة،

انفعالية مكدرة أو غير سارة يشعر بها الفرد عندما يتعرض لمثير أو مخيف أو 

: 1991وأما )داود وآخرون، ، عي أو إحباطي حادعندما يقف في موقف صرا

( فقد عرفوا القلق بأنه: عدم ارتياح نفسي وجسمي ويتميز بخوف منتشر 283

وبشعور من انعدام األمن وتوقع حدوث كارثة، ويمكن أن يتصاعد القلق إلى حد 

الذعر، كما يصاحب هذا الشعور في بعض األحيان بعض األمراض النفسية 

( القلق بأنه: عبارة عن 10: 2005 ،كوسوماتية، ويعرف )البحيريوالجسمية السي

والعصبية والتوتر، باإلضافة  مجموعة من أعراض وسلوكيات كالضيق والتململ

تجاف األطراف، نوبات الرعب، مشاكل التشكك، ارإلى األعراض الجسمية ك

عال شديد يتسم ( القلق بأنه: انف9: 2002كما يعرف )ابراهيم، م، والقلق الهائم والدائ

 بالخوف والتوجس من أشياء مرتقبة تنطوي على تهديد حقيقي أو مجهول.

ويعد القلق الذي يعتري اإلنسان إزاء المواقف الصعبة من الظواهر الطبيعية التي 

نتعرض لها جميعا ، ولكن تعرض اإلنسان للقلق بشكل مستمر ولمدة ستة أشهر 

صبي، وهو أكثر خطورة من القلق العابر فأكثر ، قد يصيبه نوع من االضطراب الع

الذي يعتري كل الناس أحيانا ، ولهذا فقد أعلنت الجمعية األمريكية لعلم النفس أن 

االضطرابات الناجمة عن القلق تعتبر أكثر الشكاوي شيوعا في عيادات العالج 

يا النفسي، فضحايا هذه الحالة من الجائز أن يتطور بهم األمر إلى اإلصابة بالفوب

(، هذا وقد أشار إليه 250: 1998)عقد الخوف( أو نوبات الذعر )هاندلي ونيف، 

( عند مالحظته لألفراد الذين يعانون من أعراض القلق Fenichel 1945فينكل )

( بمعنى أنه Fear of anxietyقد يتطور األمر لديهم إلى ماسماه )خواف القلق 

 Reiss etة، وبشكل متعجل للغاية )يصبح لديهم استعداد ألن يصبحوا قلقين بسهول

al, 1986: 1.) 

في كل من نظرية الشخصية،  ا  وكان سيجموند فرويد أول من اقترح دورا حاسم

وفي دراسة أسباب االضطرابات النفسية والنفسجسمية فقد كان يرى أن القلق هو 

الظاهرة األساسية والمشكلة المركزية في العصاب "العرض النفسي" )أحمد، 

إلى أن القلق هو حالة من الخوف  1962(،كما يشير سيجموند فرويد 78: 1999

الغامض الشديد الذي يتملك اإلنسان، ويسبب له كثيرا من الكدر والضيق واأللم، 

والقلق يعني االنزعاج، والشخص القلق يتوقع الشر دائما، ويبدو متشائما، ومتوتر 

لثقة بنفسه، ويبدو مترددا األعصاب، ومضطربا ، كما أن الشخص القلق يفقد ا



 يجريف أ.سنا كورونا فيروس جائحة ظل في إعاقة وضعية في األشخاص جمعيات في العاملين لدى القلق مستوى

 

44 

 رلينب-لمانياأ العربي مقراطييالد المركز            سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

(، 18: 2001عاجزا عن البت في األمور، ويفقد القدرة على التركيز )عثمان، 

ويرى السلوكيون أن القلق استجابة مكتسبة قد تنتج عن القلق العادي تحت ظروف 

(، أما 486: 2005أو مواقف معينة، ثم تعميم االستجابة بعد ذلك )زهران، 

تؤكد على خصوصية اإلنسان بين الكائنات الحية، فاإلنسان  المدرسة اإلنسانية فإنها

، وتشير ةهو الكائن الحي الوحيد الذي يشعر بالقلق، ويعاني منه كخبرة يومية مستقل

المدرسة اإلنسانية إلى أن ما يقلق الفرد هي عوامل لها ارتباط بمستقبل الفرد أكثر 

 (.40: 2012من ارتباطه بماضيه )جبر، 

امضا ، القلق هو توقع تهديد ما، سواء كان هذا التهديد معلوما أو غ إن أحد مصادر

ف من فبالتالي يرتبط باألحداث المستقبلية وال ينشأ من ماضي الفرد، إنما هو خو

نجم يالمستقبل وما يحمله من أحداث تهدد وجود الفرد أو سالمته وراحته، فالقلق 

(، Barlow, D, 2000: 1251عن الخوف من أمور يتوقع حدوثها في المستقبل )

كذلك ينشأ القلق نتيجة لعدم وجود نظام معرفي داخلي منسق ووجود أنماط من 

يفية التفكير مشوه، وأفكار خاطئة عن الحياة بنواحيها كافة، فإنها تنعكس على ك

تؤدي إدراك الفرد لألحداث والمواقف،وتنعكس على طبيعة االستجابات االنفعالية،و

 (.43 – 42: 2019ونتيجة لذلك يحدث القلق )عمشة،، اطئةبه إلى سلوكيات خ

ه ا يتوقعويعد القلق قوة بناءة أو مدمرة للفرد،فيعتمد ذلك على درجة شعور الفرد وم

 من وقوع الخطر، ومدى حجم التهديد، فالقلق الطبيعي رد فعل يتناسب مع كمية

قلق النوع من ال وكيفية التهديد،ويدفع بالفرد لمواجهة التهديد بنجاح،وأن هذا

ث ضروري لنمو الفرد، ولكن إذا زاد هذا القلق عن حده الطبيعي فيحتمل أن يحد

( 11 - 10: 2003(، ولقد أكد )بن علو، 71: 1989اضطراب نفسي )العيسوي، 

لية أن ليس جميع أنواع القلق مضرة، بل إن قدرة اإلنسان على الشعور بالقلق عم

لى وشك إقلق اإليجابي والمفيد الذي ينبه اإلنسان بيولوجية ضرورية للحياة،وهذا ال

حدوث تغيرات غير مالئمة في محيطه، أما القلق السلبي المضر فهو ما تجاوز 

 الحدود، واستمر حتى حالة عدم وجود أي خطر حقيقي على اإلنسان.

بيئة  إن ظاهرة القلق توجد بدرجات متفاوتة عند األفراد بسبب كون الفرد يعيش في

كه يتأثر بها بدرجة تختلف من فرد ألخر،وهي بالتالي تؤثر في تشكيل سلويؤثر و

: 2012 إيجابا أو سلبا باعتبار ذلك رد فعل لألحداث التي يتعرض لها الفرد )حماد،

3.) 
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وأرى أن تفشي فيروس كورونا قد ألحق الضرر بمستقبل العاملين في جمعيات 

هذه الدراسة في محاولة األشخاص في وضعية إعاقة،ومن هنا انطلقت فكرة 

للتعرف على مستوى القلق لدى العاملين في جمعيات األشخاص في وضعية إعاقة 

في ظل جائحة فيروس كورونا ، حيث أن هذه الجائحة سببت القلق والخوف 

لق للعاملين في هذه الجمعيات،وهذا يتطلب مهارات وفنيات في كيفية مواجهة الق

 والتخفيف من حدته.

 سة:مشكلة الدرا .2

ود إن العمل مع فئة األشخاص في وضعية االعاقة يعد عمال جبارا يتطلب بذل مجه

 من طرف العاملين خاصة مع األشخاص الذين يعانون من إعاقات عميقة، والتمكن

واع من أدوات وتقنيات االشتغال إضافة إلى الصعوبات التي تعاني منها مختلف أن

على مستوى أسلوب التعامل معهم،  اإلعاقات، سواء على المستوى التشخيص أو

 ئات.باإلضافة إلى الضغوطات االنفعالية الناتجة عن فترات االشتغال مع هذه الف

 شخاص فيكما أن الواقع المرير الذي تمر فيه هذه الفئة من العاملين في جمعيات األ

وضعية إعاقة في ظل الوضع الراهن، ومن خالل الضغوط التي يتعرضون لها في 

 العملية بسبب جائحة  فيروس كورونا والتي سببت الكثير من المعيقات حياتهم

ون والصعوبات في مواصلة حياتهم المهنية،حيث أن العاملين في هذه الجمعيات يك

خاص لديهم قلق من احتمال انتقال العدوى إليهم نتيجة تعاملهم المباشر مع األش

ظل الجائحة كتقليص عدد حترازية في جراءات اإلذلك اإلك المنتمون للجمعية،

لي قد العاملين وتقليص أيام العمل أو إغالق بعض الجمعيات لفترة محدودة، وبالتا

لبية يؤثر سلبا على أجورهم وهذا أيضا مصدر للقلق لديهم، باإلضافة إلى أن األغ

ن يعانون من التهميش وعدم التمتع بكل حقوقهم في العمل مثل عدم االستفادة م

ته ، فيصبح العامل في تفكير مستمر وقلق على مستقبله لعدم قدرالتغطية الصحية

شكالية إعلى مواكبة الحياة وتلبية مستلزماتها، وحقيقة ذلك مما جعلني  ألتفت إلى 

 لتي تمحورت حول التساؤل العام:اهذه الدراسة، و

ما مستوى القلق لدى العاملين في جمعيات األشخاص في وضعية إعاقة في ظل -

 روس كورونا؟جائحة في

 وينبثق عن التساؤل الرئيسي األسئلة الفرعية التالية:
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 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى القلق لدى العاملين في جمعيات-

 األشخاص في وضعية إعاقة في ظل جائحة فيروس كورونا تعزى لمتغير الجنس؟

 لين في جمعياتهل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى القلق لدى العام-

 األشخاص في وضعية إعاقة في ظل جائحة فيروس كورونا تعزى لمتغير العمر؟

 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى القلق لدى العاملين في جمعيات-

األشخاص في وضعية إعاقة في ظل جائحة فيروس كورونا تعزى لمتغير المستوى 

 التعليمي؟

 فرضيات الدراسة: .3

خاص فروق ذات داللة إحصائية في القلق لدى العاملين في جمعيات األشال توجد  -

 –س )ذكور في وضعية إعاقة في ظل جائحة فيروس كورونا تعزى لمتغير الجن

 إناث(.

خاص ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في القلق لدى العاملين في جمعيات األش -

 تغير العمر.في وضعية إعاقة في ظل جائحة فيروس كورونا تعزى لم

خاص ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في القلق لدى العاملين في جمعيات األش -

في وضعية إعاقة في ظل جائحة فيروس كورونا تعزى لمتغير المستوى التعليمي 

 جامعي(. ،)ثانوي فأقل

 أهداف الدراسة: .4

 تهدف الدراسة الحالية إلى ما يلي:

 لين في جمعيات األشخاص في وضعية إعاقةالتعرف على مستوى القلق لدى العام-

 في ظل جائحة فيروس كورونا.

الكشف عن الفروق في مستويات القلق لدى العاملين في جمعيات األشخاص في -

وضعية إعاقة في ظل جائحة فيروس كورونا تعزى لمتغيرات )الجنس، العمر، 

 المستوى التعليمي(.

 أهمية الدراسة: .5

 ة في جانبين مهمين هما:تظهر أهمية الدراسة الحالي

 األهمية النظرية
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اتقها عتكمن أهمية الدراسة في أنها استهدفت فئة مهنية هامة في المجتمع يقع على 

مل عبء كبير في تقديم الخدمة والرعاية لألشخاص في وضعية إعاقة، كما أننا نأ

م في أن تكون هذه الدراسة بمثابة إضافة إلى التراث السيكولوجي، الذي ربما يسه

ين العامل إثراء المكتبات والدراسات التربوية والنفسية،التي من شأنها أن تفيد كافة

إلى  في مختلف القطاعات وجميع المهتمين بمجال البحث اإلنساني،مع لفت االنتباه

 ضرورة إجراء دراسات وبحوث حول العاملين مع األشخاص في وضعية اعاقة.

 األهمية التطبيقية

د ية تساعالدراسة المتوقعة يمكن إعداد وتطبيق برامج إرشادية توعو بناء  على نتائج

العاملين في جمعيات األشخاص في وضعية إعاقة على التكيف الالزم لمواجهة 

ن اضطرابات القلق والتوتر الذي يعيشونه في ظل جائحة فيروس كورونا، كما يمك

لين في ية عالجية للعاماإلستفادة من نتائج الدراسة في الوصول إلى توجيهات إرشاد

على  جميع المراحل العمرية،بكيفية التعامل بشكل إيجابي مع أي متغيرات قد تطرأ

الحياة في حالة ظهور أي مستجدات طبيعية أو غير طبيعية،وكذلك ضرورة 

 االهتمام بهذه الفئة من العاملين وتوفير الظروف المناسبة لهم في العمل.

ية األخرى من هذه النتائج لوضع برامج وخطط عمل كما يمكن أن تستفيد المؤسسات

تعمل على توعية وتثقيف العاملين في كيفية التخفيف من حدة القلق في ظل 

 الظروف الراهنة.

 حدود الدراسة : .6

 العاملين في جمعيات األشخاص في وضعية إعاقة. حدود البشرية :-

 –لدار البيضاء جمعيات األشخاص في وضعية إعاقة في جهة احدود المكانية: -

 القنيطرة. -سال  –سطات، و جهة الرباط 

 . 2021تم اجراء هذه الدراسة خالل سنة حدود الزمنية :-

 مصطلحات الدراسة: .7

صاغت الجمعية األمريكية للطب النفسي أكثر تعاريف القلق قبوال بأنه:  القلق:

خوف أو توتر أو ضيق ينبع من توقع خطر ما،يكون مصدره مجهوال إلى درجة 

ويعد مصدره كذلك غير واضح، ويصاحب كل من القلق والخوف التغيرات  ،كبيرة
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: 2005يك )كريم،الفسيولوجية ذاتها، لكن القلق رعب أو إحساس يلوح بتحطيم وش

105.) 

: يقصد بالعاملين في هذه الدراسة كل األشخاص )أخصائي نفسي او العاملين

أو المختصين في التربية  ،أخصائي نفسي حركي، أخصائي في تقويم النطق

 الخاصة ...(، الذين يشتغلون في الجمعيات العاملة في مجال اإلعاقة.

حسية الفيزيولوجية أو العقلية أو الهي قصور أو عجز دائم في األعضاء  اإلعاقة:

على  للفرد ينتج عنه عجز وظيفي، قد يعيق مشاركته الكاملة والفعالة في المجتمع

 (.2006قدم المساواة مع اآلخرين )منظمة األمم المتحدة، 

: تعرف فيروسات كورونا من قبل منظمة الصحة العالمية: بأنها فيروس كورونا

التي قد تسبب المرض للحيوان واإلنسان،ومن "فصيلة كبيرة من الفيروسات 

المعروف أن عددا من فيروسات كورونا تسبب لدى البشر حاالت عدوى الجهاز 

امة التنفسي التي تتراوح حدتها من نزالت البرد الشائعة إلى األمراض األشد وخ

مثل متالزمة الشرق األوسط التنفسية والمتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة 

(، ويسبب فيروس كورونا المكتشف مؤخرا مرض فيروس كورونا كوفيد )السارس

– 19( "WHO, 2020.) 

 المنهجية الدراسة: .8

ختيار اتناولت أهم اإلجراءات التي قمت بها لتحقيق أهداف الدراسة ولقد تمثلت في 

 منهج ومجتمع وعينة الدراسة، وأداة الدراسة، والتأكد من صدق أداة الدراسة

 ليب اإلحصائية التي تم استخدامها.وثباتها واألسا

 منهج الدراسة:

ن ماستخدمت في الدراسة الحالية المنهج الوصفي، ويقصد به المنهج الذي يحاول 

خالله وصف الظاهرة موضوع الدراسة وتحليل بياناتها واآلراء التي تطرح 

داث حأحولها،والعمليات التي تتضمنها واآلثار التي تحدثها، وهذا المنهج يتناول 

ي فوظواهر قائمة وممارسات موجودة متاحة للدراسة والقياس كما هي دون تدخلنا 

 (. 2012: 63مجرياتها،ويستطيع التفاعل معها ووصفها وتحليلها )خلف، 



 يجريف أ.سنا كورونا فيروس جائحة ظل في إعاقة وضعية في األشخاص جمعيات في العاملين لدى القلق مستوى

 

49 

 رلينب-لمانياأ العربي مقراطييالد المركز            سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

 مجتمع الدراسة:

يتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في جمعيات األشخاص في وضعية إعاقة 

 القنيطرة. -سال  –هة الرباط سطات، وج –في جهة الدار البيضاء 

 عينة الدراسة:

عامل وعاملة في جمعيات األشخاص في وضعية  80تكونت عينة الدراسة من 

 إعاقة،وقد تم اختيارهم بالطريقة العشوائية.

 أدوات الدراسة:

 استخدمت في الدراسة الحالية مقياس القلق: من إعداد جانيت تايلور.

 وصف المقياس:

فقرات عكسية تصحح بشكل مختلف  10فقرة، هناك  50من تكون مقياس القلق 

(، وقد وزعت درجات فقرات 50, 32،38،48، 29، 22، 20، 3،13،17وهي )

 المقياس كاآلتي:

 = نعم، صفر = ال للفقرات االيجابية 1

 = نعم  للفقرات العكسية 1صفر = ال،

ة تم عامل وعامل 20وقد تم إجراء دراسة استطالعية على عينة مكونة من 

اختيارهم بطريقة عشوائية، وذلك بهدف حساب صدق وثبات مقياس القلق بالطرق 

 التالية:

 Validityالصدق -

 Internal Consistencyصدق االتساق الداخلي 

قمت بحساب معامالت االرتباط بين درجة الفقرة والدرجة الكلية لمقياس القلق مع 

 (:1مبين في جدول ) بيان مستوى الداللة في كل حالة، وذلك كما هو

 (: يبين معامل االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية لمقياس القلق1جدول رقم )
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رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

1 0.662** 14 0.548* 27 0.622** 40 0.742** 

2 0.515* 15 0.478* 28 0.682** 41 0.614** 

3 0.595** 16 0.655** 29 0.663** 42 0.822** 

4 0.884** 17 0.719** 30 0.514** 43 0.793** 

5 0.833** 18 0.518* 31 0.568** 44 0.663** 

6 0.564** 19 0.480* 32 0.622** 45 0.770** 

7 0.469* 20 0.537* 33 0.795** 46 0.711** 

8 0.577** 21 0.751** 34 0.725** 47 0.510* 

9 0.679** 22 0.468* 35 0.643** 48 0.661** 

10 0.598** 23 0.453* 36 0.629** 49 0.841** 

11 0.616** 24 0.655** 37 0.853** 50 0.652** 

12 0.841** 25 0.813** 38 0.610**   13 0.663** 26 0.726** 39 0.822**   

       0.05* = دالة عند مستوى    0.01** = دالة عند مستوى    

يتضح من الجدول أن جميع فقرات المقياس قد حققت داللة إحصائية عند مستوى 

 مما يحقق صدق محتوى كل فقرة بالنسبة للدرجة الكلية. 0.05و  0.01داللة 

 Reliabilityالثبات -

 Split-halfالثبات بطريقة التجزئة النصفية 

قمت بحساب معامل االرتباط بين مجموع درجات الفقرات الفردية ومجموع 

م ث(، 0.972حيث بلغ معامل االرتباط )ر=،درجات الفقرات الزوجية لمقياس القلق

لتعديل طول االختبار  Spearman-Brownبراون  –استخدمت معادلة سبيرمان 

Equal Length Correlation، براون  –ارتباط سبيرمان وقد تبين أن معامل

( 0.936(، وكانت معامالت االرتباط للفقرات الفردية )ر=0.986لالختبار )

 (.0.956ومعامالت االرتباط للفقرات الزوجية )ر=

 Cronbache alphaكرونباخ –الثبات بطريقة معامل ألفا 

لفا أ كرونباخ وبلغت قيمة معامل –قمت بحساب ثبات المقياس باستخدام معامل ألفا 

(0.973.) 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة:

 للحصول على نتائج الدراسة استخدمت المعالجات اإلحصائية التالية:

 التكرارات، المتوسطات، االنحراف المعياري والوزن النسبي.
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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.

 خطوات إجراء الدراسة: .9

 بالخطوات التالية:    تقممن أجل تحقيق أهداف الدراسة، 

أداة  الدراسة وإلعداد ياتجمع وإعداد الدراسات السابقة لالستفادة منها في فرض-

مية قمت بالرجوع إلى بعض الدراسات واألبحاث المحلية والعربية والعال،الدراسة

 ذات العالقة بمتغير البحث.

ئص كد من الخصاوتم التأ ،إعداد أداة الدراسة بما يتالءم مع البيئة المغربية-

 عامل وعاملة في 20تكونت من ،السيكومترية لهذه األداة على عينة استطالعية

وجهة ،سطات –جمعيات األشخاص في وضعية إعاقة في جهة الدار البيضاء 

 القنيطرة.-سال-الرباط

ن ثم عامل وعاملة وم 80تطبيق أداة البحث على العينة الفعلية والتي تكونت من -

، (SPSS)ت اإلحصائية المناسبة باستخدام برنامج اإلحصاء إجراء المعالجا

ن وم،وعرض النتائج وتفسيراتها ومناقشتها ومحاولة ربطها بنتائج دراسات سابقة

 ثم صياغة التوصيات الالزمة.

 عرض ومناقشة النتائج: .10

عامل وعاملة من جمعيات األشخاص في وضعية  80تكونت عينة الدراسة من 

 أدناه.إعاقة كما هو موضح 

 (: خصائص عينة الدراسة2جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار  المتغير

 20.0 16 ذكور الجنس

 80.0 64 إناث

 52.5 42 سنة فأقل 29 العمر

 31.3 25 سنة 39 – 30

 16.3 13 سنة فأكثر 40

 46.3 37 ثانوي فأقل المستوى التعليمي

 53.8 43 جامعي
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بحساب النسبة المئوية، المتوسط الحسابي والوزن لمعرفة مستوى القلق قمت 

بين النسبي الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات االستبانة وذلك كما هو م

 أدناه.

 (: استجابات أفراد عينة الدراسة على المقياس3جدول رقم )

االنحراف  المتوسط العبـــــــــــــــــــــــــــارة الرقم

 المعياري

الوزن 

 بيالنس

نومى مضطرب ومتقطع منذ بدء الجائحة التي تهدد  1

 مستقبلي في العمل.

0.55 0.501 55 

مرت أوقات افتقدت فيها النوم بسبب القلق من مخاطر  2

 هذه الجائحة.

0.65 0.480 65 

ي مخاوفي قليلة جدا بالمقارنة بزمالئي في العمل منذ تفش 3

 فيروس كورونا.

0.49 0.503 49 

 31 0.466 0.31 أنني أكثر عصبية من معظم الناس.أعتقد  4

تنتابني أحالم مزعجة أو كوابيس من حين آلخر منذ  5

 حدوث الجائحة.

0.31 0.466 31 

 29 0.455 0.29 منذ بدء الجائحة أشعر أحياناً بمتاعب في معدتي. 6

غالبا ما أالحظ أن يداي ترتجفان عندما أقوم بمصافحة  7

 خوفامن انتقال العدوى بالفيروس.زمالئي بالعمل 

0.30 0.461 30 

أعاني أحيانامن نوبات إسهال منذ انتشار فيروس  8

 كورونا.

0.23 0.420 23 

المال والعمل يثيران القلق عندي وخاصة منذ تفشي  9

 فيروس كورونا.

0.68 0.471 68 

تصيبني نوبات من الغثيان )غميان النفس( منذ حدوث  10

 هذه الجائحة.

0.13 0.333 13 

خجال عندما أتعامل مع ي كثيراما أخشى أن يحمر وجه 11

 اآلخرين.

0.43 0.497 43 

 36 0.484 0.36 .أشعر بجوع في كل األوقات تقريبا 12

 21 0.412 0.21 أثق في نفسي تماما. 13

أتعب بسرعة عند سماعي بكثرة اإلصابات بفيروس  14

 كورونا.

0.50 0.503 50 

 68 0.471 0.68 في األماكن المزدحمة يجعلني عصبيا. االنتظار 15

من  باإلثارة لدرجة أن النوم يتعذر علّى خوفا أشعر أحيانا 16

 فقدان عملي بسبب هذه الجائحة.

0.38 0.487 38 

عادة ما أكون هادئا عندما أسمع أخبار هذا الفيروس  17

 الخطير.

0.39 0.490 39 

 39 0.490 0.39االستقرار لدرجة أنني ال أستطيع تمر بي فترات من عدم  18
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الجلوس طويالً في مقعدي وخاصة في األماكن المغلقة 

 خوفامن اإلصابة بالفيروس.

 56 0.499 0.56 ال أشعر بالسعادة معظم الوقت. 19

من السهل علّى تركيز ذهني في العمل وخاصة في وجود  20

 جائحة كورونا.

0.34 0.476 34 

بالقلق على شيء ما أو شخص ما طول الوقت أشعر  21

 تقريبا.

0.61 0.490 61 

ال أخاف من مواجهة األزمات وخاصة أزمة جائحة  22

 كورونا.

0.41 0.495 41 

 74 0.443 0.74 أود أن أصبح سعيدا في عملي كما يبدو اآلخرين. 23

 46 0.502 0.46 منذ حدوث الجائحة كثيراما أجد نفسي قلقاً على شيء ما. 24

 23 0.420 0.23 أشعر أحيانا وبشكل مؤكد أنه ال فائدة لي. 25

أشعر أحيانابأنني أكاد أتمزق بسبب صعوبة العمل في  26

 ظل الجائحة.

0.39 0.490 39 

منذ حدوث جائحة كورونا أعرق بسهولة حتى في األيام  27

 الباردة.

0.24 0.428 24 

بسبب الجائحة التي الحياة أصبحت صعبة بالنسبة لي  28

 تهدد مستقبلي.

0.58 0.497 58 

ال يقلقني ما يحتمل أن أقابله في الوقت الحالي من حظ  29

 سيئ.

0.51 0.503 51 

إنني حساس بدرجة غير عادية عند مالمستي ألي شيء  30

 في العمل خوفاً من اإلصابة بهذا الفيروس.

0.29 0.455 29 

وأحيانا تتهيج نفسي بسبب الحظت أن قلبي يخفق بشدة  31

 خوفي من أن يتسبب هذا الفيروس بموتي.

0.36 0.484 36 

 45 0.501 0.45 ال أبكى بسهولة. 32

خشيت أشياء أو أشخاص أعرف أنهم ال يستطيعون  33

 إيذائي.

0.40 0.493 40 

ة لدي قابلية للتأثر باألحداث تأثراً شديداً وخاصة حادث 34

 تفشي هذا الفيروس.

0.49 0.503 49 

منذ بدء جائحة كورونا كثيراً ما أصاب بالصداع أثناء  35

 عملي.

0.43 0.497 43 

البد أن أعترف بأنني شعرت بالقلق على أشياء ال قيمة  36

 لها.

0.66 0.476 66 

 49 0.503 0.49 ال أستطيع أن أركز تفكيري في شيء واحد أثناء العمل. 37

بكثرة اإلصابات بالفيروس ال أرتبك بسهولة عندما أسمع  38

 من حولي.

0.50 0.503 50 

 29 0.455 0.29 في بعض األحيان أعتقد أنني ال أصلح لشيء أبدا. 39

 40 0.493 0.40 أنا شخص أشعر أني متوتر جداً في عملي. 40

 24 0.428 0.24أرتبك أحيانا بدرجة تجعل العرق يتساقط مني بصورة  41
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( أن أعلى الدرجات كانت في الفقرة التي نصت على 3يتضح من الجدول رقم )

( 0.79"أحيانا أحلم بأشياء أفضل االحتفاظ بها لنفسي" حيث بلغ متوسط الدرجات )

ياء العاملين يحلمون بأش(،ونفسر هذه النتيجة بأن غالبية %79بوزن نسبي قدره )

ليها ومواقف ال يدلون بها ويحتفظون بها ،ألنها قد تسبب لهم القلق والتوتر، وت

لغ بالفقرة التي نصت على "أود أن أصبح سعيدا في عملي كما يبدو اآلخرين" حيث 

 (،ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن%74( بوزن نسبي قدره )0.74متوسط الدرجات )

 في ظل وجود هذه الجائحة يودون أن يكونوا سعداء في عملهمغالبية العاملين 

خاصة وكزمالئهم، وتليها الفقرة التي نصت على "المال والعمل يثيران القلق عندي 

( بوزن نسبي قدره 0.68منذ تفشي فيروس كورونا" حيث بلغ متوسط الدرجات )

فا بالقلق خو %(،ونفسر هذه النتيجة بأن معظم العاملين في الجمعيات يشعرون68)

 من فقدان عملهم، بسبب الجائحة التي تهدد مستقبلهم وعدم قدرتهم على تلبية

 لمزدحمةااحتياجاتهم المعيشية، وتليها الفقرة التي نصت على "االنتظار في األماكن 

(، %68( بوزن نسبي قدره )0.68يجعلني عصبيا" حيث بلغ متوسط الدرجات )

ي ظارهم فلعاملين يشعرون بالتوتر والعصبية عند انتونفسر هذه النتيجة بأن غالبية ا

عرت األماكن المزدحمة بالناس، ثم تليها الفقرة التي نصت على "مرت بي أوقات ش

ات خاللها بتراكم الصعاب بحيث ال أستطيع التغلب عليها" حيث بلغ متوسط الدرج

ن العاملي(،ويمكن أن نفسر هذه النتيجة بأن معظم %66( بوزن نسبي قدره )0.66)

في ظل وجود الجائحة يمرون بأوقات ضاغطة وال يستطيعون مواجهتها والتخفيف 

 من حدتها.

 تضايقني جدا.

خجالً بدرجة أكبر عندما أتحدث لآلخرين  يحمر وجهي 42

 في العمل.

0.30 0.461 30 

 35 0.480 0.35 أنا أكثر حساسية من غالبية زمالئي في العمل. 43

مرت بي أوقات شعرت خاللها بتراكم الصعاب بحيث ال  44

 أستطيع التغلب عليها.

0.66 0.476 66 

 35 0.480 0.35 بالعمل.أكون متوترا للغاية أثناء ممارسة مهامي  45

 25 0.436 0.25 يداي وقدماي باردتان في العادة. 46

 79 0.412 0.79 أحياناً أحلم بأشياء أفضل االحتفاظ بها لنفسي. 47

 34 0.476 0.34 ال تنقصني الثقة بالنفس. 48

 24 0.428 0.24 منذ حدوث جائحة كورونا أصاب أحياناباإلمساك. 49

أبدامن الخجل عندما أتعامل مع زمالئي ال يحمر وجهي  50

 في العمل.

0.53 0.503 53 
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في حين كانت الدرجات متدنية في الفقرة التي نصت على "منذ حدوث جائحة 

( 0.24كورونا أعرق بسهولة حتى في األيام الباردة" حيث بلغ متوسط الدرجات )

يام النتيجة بأن بعض العاملين يعرقون في األ (، ونفسر هذه%24بوزن نسبي قدره )

ا الباردة ويرجع ذلك لشعورهم بالقلق والخوف بسبب تفشي فيروس كورونا، وتليه

توسط مالفقرة التي نصت على "أشعر أحيانا وبشكل مؤكد أنه ال فائدة لي" حيث بلغ 

 ( ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن بعض%23( بوزن نسبي قدره )0.23الدرجات )

لى عالعاملين ينتابهم شعور بأن وجودهم ال فائدة له، وتليها الفقرة التي نصت 

"أعاني أحيانا من نوبات إسهال منذ انتشار فيروس كورونا" حيث بلغ متوسط 

ن ( ونفسر هذه النتيجة بأن بعض العاملي%23( بوزن نسبي قدره )0.23الدرجات )

هم من خطورة هذا الفيروس يعانون من نوبات إسهال ويرجع ذلك لخوفهم وقلق

المنتشر،وتليها الفقرة التي نصت على "أثق في نفسي تماما" حيث بلغ متوسط 

ن (،ونفسر هذه النتيجة بأن بعض العاملي%23( بوزن نسبي قدره )0.21الدرجات )

ن ميشعرون بالثقة بأنفسهم،ومن ثم تليها الفقرة التي نصت على "تصيبني نوبات 

( منذ حدوث هذه الجائحة" حيث بلغ متوسط الدرجات الغثيان )غميان النفس

املين (،ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن القليل من الع%13( بوزن نسبي قدره )0.13)

يشعرون بالغثيان واإلغماء والذي يكون سببه القلق والتوتر من خطورة هذا 

 الفيروس المنتشر.

 لمقياس القلق، وذلك ثم قمت بحساب المتوسط الحسابي للدرجات والوزن النسبي

 (.4كما هو مبين في الجدول رقم )

 (: متوسط الدرجات والوزن النسبي لمعدل انتشار القلق4جدول رقم )

 عدد الفقرات
الدرجة الكلية 

 للمقياس
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري
 الوزن النسبي

50 50 0.422 0.229 42.2 

وتشير هذه النتائج إلى أن  ،%42.2( أن مستوى القلق بلغ 4يتبين من جدول رقم )

مستوى القلق لدى العاملين في جمعيات األشخاص في وضعية إعاقة في ظل جائحة 

لخوف من افتعتبر هذه النتيجة مقبولة ألن القلق و ،فيروس كورونا كان متوسط

حيث أن العاملين في هذه الجمعيات ، الفيروس مازال قائم ألن الجائحة لم تنتهي بعد

وجودين لق من احتمال العدوى إليهم نتيجة احتكاكهم وتعاملهم مع الميكون لديهم ق

حترازية في جراءات اإلوفي الجانب األخر يكون القلق ناتج عن اإل ،الجمعية في

ظل الجائحة والمتمثلة في تقليص عدد العاملين وتقليص أيام العمل أو إغالق بعض 
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أجورهم وهذا أيضا مصدر  علىسلبا يؤثر  قد وبالتالي ،الجمعيات لفترة محدود

فالقلق يعتبر استجابة طبيعية في الوضع الراهن بسبب كثرة األخبار ، للقلق لديهم

 ،التي تصدر عن خطورة هذا الفيروس وكثرة التفكير بأنفسهم وبمستقبلهم العملي

 ،ودراسة )عياش ،(2010 ،وتتفق نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة )الحبايب

في حين  ،( التي أظهرت وجود مستوى متوسط من القلق لدى أفراد العينة2007

 ،ودراسة )حماد ،(2020 ،اختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسة )الخواجه وآخرون

( التي أظهرت وجود مستوى مرتفع من القلق 2012 ،ودراسة )الشرم ،(2012

 لدى أفراد العينة.

وضح بين أفراد عينة الدراسة وذلك كما هو م ثم قمت بحساب توزيع مستويات القلق

 في الجدول التالي:

 (: توزيع مستويات القلق بين أفراد عينة الدراسة5جدول رقم )

 مستوى القلق
الدرجات على 

 المقياس
 النسبة المئوية العدد

 37.4 30 16 – 0 منخفض جدا

 12.5 10 19 – 17 منخفض طبيعي

 6.3 5 24 – 20 متوسط

 17.5 14 29 – 25 المتوسطفوق 

 26.3 21 فما فوق 30 مرتفع

 100.0 80 المجموع

يهم % من أفراد عينة الدراسة كان مستوى القلق لد37.4( أن 5يتبين من الجدول )

% كان 6.3 ،% كان مستوى القلق لديهم منخفض طبيعي12.5 ،بشكل منخفض جدا

% من أفراد عينة الدراسة يوجد لديهم 17.5في حين كان  ،طسمستوى لديهم متو

 % كان يوجد لديهم مستوى مرتفع من القلق.26.3قلق بدرجة فوق المتوسط و

دى "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في القلق ل ىاألول يةالختبار صحة الفرض

 -العاملين في جمعيات األشخاص في وضعية إعاقة تعزى لمتغير الجنس )ذكور 

، قمت بإجراء اختبار )ت( لمعرفة الفروق بين متوسط الدرجات لكل من إناث("

 (.6الذكور واإلناث، وذلك كما هو مبين في الجدول رقم )

 في القلق بين الذكور واإلناث(: الفروق 6جدول رقم )

 ن النوع المقياس
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 قيمة )ت(

قيمة 

 الداللة

 القلق
 0.237 0.371 16 ذكور

-0.988 0.326// 
 0.227 0.434 64 إناث

 // = غير دالة إحصائيا                             0.05* = دالة عند مستوى 
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 ≥( إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 6تشير نتائج جدول )

بين متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث في الدرجة الكلية  0.05

 ا.وهي قيمة غير دالة إحصائي 0.326( وقيمة الداللة 0.988-لمقياس القلق )ت= 

يث ح ،جنسين من العاملينويمكن تفسير هذه النتيجة بأن هذه الجائحة أثرت على ال

عاناة أن العاملين الذكور واإلناث يشعرون بالقلق ألنهم يعيشون نفس الظروف والم

التالي ينعكس ذلك ، وبويواجهون الضغوطات والصعوبات في ظل هذه الجائحة

وتتفق نتيجة ، على تشابه العاملين مهما اختلف جنسهم في مستوى القلق لديهم

 ،ودراسة )الحبايب ،(2020 ،دراسة )الخواجه وآخرونالدراسة الحالية مع 

( التي أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة 2007،ودراسة )عياش ،(2010

ية مع في حين اختلفت نتيجة الدراسة الحال، إحصائية في القلق تعزى لمتغير الجنس

( التي بينت وجود فروق ذات داللة إحصائية في القلق 2013،دراسة )قريشي

 إلناث.لصالح ا

دى "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في القلق لةالثاني يةالختبار صحة الفرض

، قمت العاملين في جمعيات األشخاص في وضعية إعاقة تعزى لمتغير العمر"

لمعرفة الفروق بين  One way ANOVAبإجراء اختبار تحليل التباين األحادي 

 – 40 ،سنة 39 – 30 ،سنة 29 – 22متوسط الدرجات بالنسبة لمستويات العمر )

 (.7سنة فأكثر(، وذلك كما هو مبين في الجدول رقم ) 50،سنة 49

 (: الفروق في القلق التي تعزى للعمر7جدول رقم )

 ≥( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 7يتضح من جدول رقم )

التي  ألشخاص في وضعية االعاقةبين متوسط درجات العاملين في جمعيات  0.05

( وقيمة الداللة 0.251أن الدرجة الكلية لمقياس القلق )ف =  ،تعزى لمتغير العمر

وأرى أن متغير العمر لم يؤثر في مستوى  ، وهي قيمة غير دالة إحصائيا 0.779

ويرجع ذلك إلى أن كافة العاملين في الجمعيات يعيشون نفس بيئة العمل  ،القلق

 ،جود الجائحةجراءاتالمتخذة في ظل وويخضعون لنفس األنظمة والقوانين واإل

 ،بالتالي البد أن تكون مستويات القلق متشابهة فيما بينهم مهما اختلفت أعمارهم

 العدد العمر المقياس
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الداللة (Fقيمة )

الدرجة 

الكلية 

 القلق

 0.227 0.416 42 سنة فأقل 29

 0.249 0.409 25 سنة 39 – 30 //0.779 0.251

 0.229 0.463 13 سنة فأكثر 40
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وبالتالي كل ،وكذلك أن فيروس كورونا يصيب البالغين من الفئات العمرية المختلفة

وتتفق نتيجة ، فئات المجتمع ومنهم العاملين يتعرضون لنفس مستويات القلق

وجود فروق  نالتي أظهرت ع، (2008 ،)عوض هللاالدراسة الحالية مع دراسة 

في حين اختلفت نتيجة الدراسة ، ذات داللة إحصائية في القلق تعزى لمتغير العمر

( التي أظهرت وجود 2010 ،ودراسة )الساسي،(2012 ،الحالية مع دراسة )حماد

 فروق ذات داللة إحصائية في القلق تعزى لمتغير العمر.

دى ليال توجد فروق ذات داللة إحصائية فيي القليق " ةالثالث يةالختبار صحة الفرض

ي العاملين في جمعيات األشخاص في وضعية إعاقة تعزى لمتغير المستوى التعليم

ب  إجراء اختب  ار )ت( لمعرف  ة الف  روق ب  ين متوس  ط  ت"، قم  جييامعي( -)ثييانوف فلقييل 

 (.8قم )الدرجات لكل من ثانوي فأقل وجامعي، وذلك كما هو مبين في الجدول ر

 جامعي( –(: الفروق في القلق بين المستوى التعليمي )ثانوي فأقل 8جدول رقم )

 ن النوع المقياس
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 قيمة )ت(

قيمة 

 الداللة

 القلق
 0.185 0.415 37 ثانوي فأقل

-227 0.821// 
 0.264 0.427 43 جامعي

 ≥( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 8يتضح من جدول رقم )

ط بين متوسط درجات العاملين الذين مستواهم التعليمي ثانوي فأقل ومتوس 0.05

لقلق درجات العاملين الذين مستواهم التعليمي جامعي في الدرجة الكلية لمقياس ا

 .الة إحصائياوهي قيمة غير د 0.821( وقيمة الداللة 0.227-)ت= 

ين لم ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن االختالفات في المستوى التعليمي بين العامل

ب أي أن العاملين يعانون نفس أسبا، تؤدي إلى حدوث اختالفات في مستوى القلق

 رجع إلىكما أرى أن هذه النتيجة ت ،القلق وأن المثير الخارجي متشابه لديهم جميعا

، طبيعة عمل الجمعيات في ظل الجائحة سواء بتوقفها أو عدم اإلقبال عليها

ونفس  فجميعهم يعيشون نفس المعاناة ،مماينعكس على تدني العائد المادي للعاملين

 ،ةلتعليميلذلك تتشابه مستويات القلق لديهم مهما كانت مستوياتهم ا ،المستوى المادي

( التي أظهرت عدم 2008 ،تتفق نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة )عوض هللاو

في  ،لمتغير المستوى التعليمي ىوجود فروق ذات داللة إحصائية في القلق تعز

 ،ودراسة )الساسي ،(2012،حين اختلفت نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة )حماد

القلق تعزى لمتغير ( التي بينت وجود فروق ذات داللة إحصائية في 2010

 المستوى التعليمي.

 توصيات الدراسة: .11



 يجريف أ.سنا كورونا فيروس جائحة ظل في إعاقة وضعية في األشخاص جمعيات في العاملين لدى القلق مستوى

 

59 

 رلينب-لمانياأ العربي مقراطييالد المركز            سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

 وصي بالتالي:أفي ضوء نتائج الدراسة 

عقد ندوات وورشات تهدف إلى توعية العاملين بكيفية التعامل مع األوضاع -

 الراهنة لتجنب الشعور بالقلق.

دة تصميم وتطبيق برامج إرشادية ووقائية للعاملين في الجمعيات للتخفيف من ح-

 القلق.

امل وكيفية التع، إشراك كافة العاملين في الدورات المتخصصة في العالج النفسي-

 .مع االضطرابات واألمراض النفسية

 قائمة المراجع:

(. القلق قيود من الوهم، مكتبة األنجلو 2002إبراهيم،عبد الستار ).1

 المصرية،القاهرة، مصر.

معجم علم النفس المعاصر، (. 1996بتروفسكي، ا. ب وياروشفسكي، م. ج ).2

 صر.مترجمة: حمدي عبدالجواد وعبد السالم رضوان، دار العالم الجديد، القاهرة، 

(. قائمة األعراض المعدل، كراسة 2005البحيري، عبد الرقيب أحمد ).3

 التعليمات، مركز اإلرشاد النفسي والتربوي، أسيوط، مصر.

لق وتنعم بالحياة، دار قباء (. كيف تتغلب على الق2003بن علو، األزرق ).4

 للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر.

بل (. العوامل الخمس الكبرى للشخصية وعالقتها بقلق المستق2012جبر، أحمد ).5

ر، لدى طلبة الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة، رسالة ماجستير، جامعة األزه

 غزة، فلسطين.

لق العام وعالقته بالجنس والتحصيل (. مستوى الق2010الحبايب، بهيج ).6

مان عالدراسي لدى طلبة المرحلة الثانوية في قضاء حيفا، رسالة ماجستير، جامعة 

 العربية، عمان،األردن.

(. القلق وضغوط الحياة لدى الزوجات ذوات اإلجهاض 2012حماد، منيا ).7

 المتكرر، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية،غزة، فلسطين.

مبتورو األطراف خالل الحرب على غزة "دراسة  .(2012مهيرة )خلف، .8

 ، غزة.اكلينيكية"، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية
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(. مستوى قلق 2020الخواجه،عبد الفتاح والحسني، عيسى والصواعي،فيصل ).9

 لعام بمحافظة( لدى عينة من طلبة دبلوم التعليم ا19 –فيروس كورونا )كوفيد 

ابع، جنوب الشرقية في سلطنة عمان، مجلة العلوم التربوية والنفسية، المجلد الر

 .68 – 54العدد الثاني واألربعون،ص 

(. الشخصية بين السواء 1991داود، عزيز والطيب، محمد والعبيدي،ناظم ).10

 والمرض، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة، مصر.

ة (. الصحة النفسية والعالج النفسي، الطبع2005الم )زهران، حامد عبد الس.11

 الرابعة، عالم الكتب، القاهرة، مصر.

(. االكتئاب والقلق لدى عينة من المتأخرات عن سن 2010الساسي،كريمة ).12

 الزواج، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر )بوزريعة(، الجزائر.

د ة والعقلية، ترجمة: أحم(. علم األمراض النفسي1979سوين، ريتشارد. م. ).13

 سالمة،دار النهضة العربية، القاهرة، مصر.

(. القلق واألمن النفسي لدى عينة من طالب المرحلة 2012الشرم، عاطف ).14

 المتوسطة الدارسين في األحياء المتضررة من األمطار والسيول بمحافظة جدة،

 رسالة ماجستير،جامعة أم القرى،المملكة العربية السعودية.

عارف، أبو الفداء محمد )ب ت(. عالج نفسك من: القلق والتوتر،دار .15

 االعتصام، القاهرة، مصر.

ى، (. القلق وإدارة الضغوط النفسية،الطبعة األول2001عثمان،فاروق السيد ).16

 دار الفكر العربي، القاهرة، مصر.

ية، (. الطب النفسي المعاصر، مكتبة األنجلو المصر2003عكاشة، أحمد ).17

 القاهرة، مصر.

 (. القلق الوجودي والقلق االجتماعي وعالقتهما بسمات2019عمشة، فاطمة ).18

 رسالة ماجستير، جامعة األزهر بغزة، ،الشخصية لدى طلبة جامعة األزهر بغزة

 فلسطين.

(. التدخين وعالقته بمستوى القلق وبعض سمات 2008عوض هللا، يوسف ).19

في قطاع غزة،رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية الشخصية لألطباء المدخنين 

 بغزة، فلسطين.
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Level of anxiety among employees who are working at 

Associations of Persons in a Situation of disability during 

COVID-19 pandemic in Morocco 

Sanae Jrifi 

University of Hassan II,Mohammedia– Morocco 

 

Abstract :This study aimed to determine the level of anxiety 

among the employees who are working in Associations of 

Persons in a Situation of disability during COVID-19 pandemic 

in Morocco, and to identify the differences in anxiety levels 

related to gender, age, and level of education. The sample of 

the study consisted of 80 participants, selected randomly from 

these organizations. The researcher used descriptive design in 

this study. For data collection, the researcher used the 50-items 

Taylor's anxiety scale. Reliability of the scale was tested and 

Cronbach alpha coefficient was 0.973. The results indicated 

moderate level of anxiety (42.2%). There were statistically no 

significant differences in level of anxiety related to participants' 

gender, age, and level of education. The study recommended 

more attention towards teaching the employees methods and 

skills to face anxiety in order to decrease the severity of 

anxiety. 

KeyWords:Anxiety, Workers, Association, Disability, 

COVID-19. 

http://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
http://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019


 والنفسية التربوية للدراسات الدولية المجلة

  2021سبتمبر  14العدد

 المركز الديمقراطي العربي ألمانيا برلين
 

63 

 

 
جهين وفق رؤية المو معايير اختيار مديري المدارس في التعليم األساسي في ليبيا

 والمعلمين والمديرين 

 عبد القادر صالح عيسىأ.

 ليبيا -القبة –كلية التقنيات الهندسية 

 

ي إلى معرفة أهم المعايير التربوية الختيار مدير: هدفت هذه الدراسة الملخص

هج المدارس في التعليم األساسي في ليبيا، وقد استخدم الباحث في دراسته المن

( 28)الوصفي التحليلي، وقام ببناء أداة للدراسة متمثلة في استبيان يحتوي على 

ئج رت نتا( مجاالت، وبعد التحقق من صدق األداة وثباتها أظه3فقرة موزعة على )

ت الدراسة تحّصل جميع المجاالت على نسب مرتفعة في تقديرات العينة، كما بين

ى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات العينة تعزى لمتغير المسمّ 

الوظيفي أو متغير الجنس، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات منها 

يري اختيار مديري المدارس، وإلحاق مداعتماد ما توصلت إليه الدراسة في عملية 

 المدارس والمعلمين بدورات تدريبية.

 تيار, مديري مدارس، تعليم أساسي, موجهين.اخ: معايير، الكلمات المفتاحية
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 ةأوالً: اإلطار النظري للدراس

 ـ المقدمة:1

لمدرسية اإلدارة عنايتها لتهتم الدول المتقدمة اهتماماً كبيراً بالتربية والتعليم، وتولي 

ً في اإلعداد للمستقبل  ، األمرالتي يعتمد عليها المجتمع ويحّملها مسؤوليات جساما

ثرة كالذي يتطلب تمتع سدنتها بمستوى عال من المقدرة والكفاية، فعلى الرغم من 

قيادات عوامل التعليم الجيد وتنوعها، إال أن أهمها هو عامل اإلدارة الصالحة وال

 ليمية الواعية، إذ يشكل العنصر البشري في المؤسسات التعليمية المحورالتع

 الرئيس الذي ترتكز عليه األهداف التي تسعى هذه المؤسسات إلى تحقيقها.

ن م، أصبح ومع التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، وتأثّر النظم التعليمية بها

ً ألسس علمية منظمة المهم إيجاد معايير تحكم عملية اختيار المديري ن وفقا

لعملية وموضوعية، إذ يُعد مدير المدرسة قائد تربوي له دور مهم وفاعل في إنجاح ا

 ور مديردالتعليمية، وهو أحد العناصر الهامة في مدخالت النظام التعليمي، فلم يعد 

المدرسة يقتصر على تسيير شؤون العمل اليومي في المؤسسة التي يديرها، بل 

تحقيق ظر إليه على أنه القائد التربوي الذي يوجه الجهود وينظم القوى لأصبح يُن

رة األهداف المبتغاة، وإذا كان لمدير المدرسة هذه األهمية فإن ذلك يعني ضرو

دارتها توافر مجموعة من الشروط أو المعايير عند اختيار من يوكل إليه العمل في إ

 رون هذهائية أي دور في اختيار من يديوقيادتها، بل أن الخطر يزداد إذا كان للعشو

 ، وأطقمالمؤسسات، فالجهود الرامية إلى تطوير التعليم وتحسينه تتطلب أدوار فاعلة

ً في تو جيه بشرية ذات مواصفات قيادية متميزة قادرة على أن تلعب دوراً أساسيا

 العملية التعليمية والتربوية.

  ـ مشكلة الدراسة:2

لرقي دور القيادة المدرسية في مواكبة هذه التغيرات، وافي ظل متغيرات العصر، و

ً لل نهوض بمستوى اإلدارة المدرسية ينبغي أن يكون مديرو المدارس عامالً أساسيا

تبدلت وبالعملية التعليمية، وقد تغير مفهوم اإلدارة المدرسية في الوقت الحاضر، 

، لتعليم األبناء أساليبه، فمدير المدرسة شخص مهني تنفيذي، يعمل مع اآلباء

ووظيفته تختلف عن بقية الوظائف األخرى، وهذا يتطلب توافر مجموعة من 

ً للمسؤوليات من أجل القيام ب  مثل هذهالمهارات والقدرات، وإعداداً خاصاً، وتفهما

 المهام. 

وبالنظر إلى أهمية اإلدارة المدرسية في العملية التعليمية فإنه من الضروري اختيار 

عناية فائقة، ألنهم من العوامل الرئيسة لسير العمل المدرسي بطريقة مديريها ب
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فعالة، واختيارهم ألداء هذه المهمة يعد من المشكالت العويصة التي تواجه 

المسؤولين في هذا المجال، والتي لو أمكن التغلب عليها لفتحت الطريق سهلة ممهدة 

ل في الميدان التربوي عدم لعالج الكثير من المعوقات، إذ يتبين من خالل العم

وجود طريقة منظمة تعتمد معايير معينة الختيار هؤالء المديرين، على الرغم من 

توافر بعض األسس والشروط التي تستند إليها اإلدارات عند اختيارهم، ما يعني 

 ضرورة وجود مجموعة من المعايير والضوابط عند اختيار مثل هذه القيادات.

 رة الحقيقية لمعايير اختيار مديري المدارس في التعليموألهمية إبراز الصو

ي األساسي، جاءت هذه الدراسة لمعرفة أهم تلك المعايير، وكيفية العمل بها ف

 اختيارهم، وقد حاولت اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

اها ــــــــ ما أهم معايير اختيار مديري المدارس في التعليم األساسي كما ير

 ديرون والمعلمون؟الموجهون والم

ايير ـــــــــ هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات عينة الدراسة لمع

 اختيار مديري المدارس في التعليم األساسي تعزى لمتغير المسمى الوظيفي؛ )

 موجهين، مديرين، معلمين(؟

يير اـــــــــ هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات عينة الدراسة لمع

 اث(؟اختيار مديرين المدارس في التعليم األساسي تعزى لمتغير الجنس؛ )ذكور، إن

 تحددت أهداف هذه الدراسة فيما يأتي: ـ أهداف الدراسة:3

ا ـــ معرفة أهم معايير اختيار مديري المدارس في التعليم األساسي كما يراه

 الموجهون والمديرون والمعلمون.

اك فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات تقديرات ــ الكشف عما إذا كانت هن

عينة الدراسة حول معايير اختيار مديري المدارس تعزى لمتغيري المسمى 

 الوظيفي والجنس.

ر ر اختياــ تزويد صانعي القرار والعاملين في إدارات التربية والتعليم بأهم معايي

 مديري المدارس في التعليم األساسي. 

 تكمن أهمية هذه الدراسة فيما يأتي: ـ أهمية الدراسة:4

 ـــ هذه الدراسة هي األولى من نوعها حسب معرفة الباحث في تناولها لموضوع

 .معايير اختيار مديري المدارس في التعليم األساسي في مناطق تعليمية محددة

مجال  ـــ قد تسهم هذه الدراسة في إثارة اهتمام الباحثين لدراسة جوانب أخرى في

 معايير اختيار المديرين لم تشملها هذه الدراسة.

 : تكمن األهمية التطبيقية لهذه الدراسة في األتي:األهمية التطبيقية
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ارس ما ـــ يتوقع من هذه الدراسة الوصول إلى نتائج عن معايير اختيار مديري المد

يؤدي إلى تقديم توصيات إلى جهات االختصاص وللقائمين على هذه المؤسسات 

خدمة تعليمية، وإمكانية االستفادة منها في تعديل نظم اختيار المديرين المستال

 يمية.واستبدالها بنظم أكثر فعالية، ما يحقق الفائدة المرجوة من العملية التعل

ـــ قد تساعد هذه الدراسة في تحسين ممارسات مديري المدارس في التعليم 

 بها. األساسي من خالل االطالع على الدراسة واألخذ

ين ــــ الدراسة نابعة من واقع الميدان التربوي فهي تتعامل مع شريحة المدير

 والموجهين والمعلمين التي تقع عليها مهام التنفيذ والمتابعة.

ة عند ـــ قد تسهم هذه الدراسة في تكوين اتجاه إيجابي نحو تبنّي معايير موضوعي

 ء وتحسينه.اختيار مديري المدارس ما يؤدي إلى تطوير األدا

يم ـــ إثراء األدب التربوي المتعلق بمعايير اختيار مديري المدارس في التعل

 األساسي ودور ذلك في تجويد العملية التعليمية. 

 ـ حدود الدراسة:5

ــ الحد الموضوعي: معرفة أهم معايير اختيار مديري المدارس في التعليم 

 األساسي.

ة على الموجهين، ومديري المدارس، ــ الحد المكاني: اقتصرت هذه الدراس

 والمعلمين في مرحلة التعليم األساسي في مدينة القبة في ليبيا.

 .2021ــ الحد الزماني: تم تطبيق الدراسة خالل العام 

 ثانياً: اإلطار النظري للدراسة

وردت في األدب التربوي تعريفات عدة تناولت مفهوم  ـ مفهوم اإلدارة المدرسية:1

لمدرسية، من مثل أنها مجموعة العمليات واألنشطة التي يقوم بها المديرون اإلدارة ا

والمعلمون بطريقة المشاركة والتعاون، في جو من العالقات اإلنسانية، يكفل تحقيق 

(، أو أنها ذلك الكل 42: 1982أهداف العملية التعليمية وتطورها)عيسى العجيلي، 

رسة أو خارجها، وفقاً لسياسة تربوية وفلسفة المنظم الذي يتفاعل بإيجابية داخل المد

(، أو أنها مجموعة عمليات يقوم بها 56: 1985تضعها الدولة )أحمد إبراهيم، 

مجموعة أفراد بطريقة المشاركة والتعاون، فهي جهاز مؤلف من أفراد يعمل كل 

ا منهم في حدود إمكاناته على تحسين العملية التعليمية والتربوية، وتحقيق أهدافه

(، كما تعرف اإلدارة المدرسية الناجحة على أنها تلك 186: 1985)عمر الشيباني، 

القادرة على تطوير أساليبها اإلدارية باستخدام التقنية، وبما يتوافق مع اإلمكانات 
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المادية والبشرية، وذلك بتطبيق مجموعة المعارف واألساليب العلمية في مواجهة 

 (.91: 1984)محمد الغنام،  المشكالت العملية، بغية حلها.

تمييز وقد يخلط البعض بين مفهومي اإلدارة المدرسية واإلدارة التعليمية، لكن ال

لسياسة ابينهما يكمن في إدراك أن اإلدارة المدرسية هي الوحدة القائمة على تنفيذ 

 ة، ووضعالتعليمية عملياً في المدارس، بينما تختص اإلدارة التعليمية برسم السياس

: 1994لخطط، والعالقة بين اإلدارتين عالقة الجزء بالكل )عبد المؤمن الفقي، ا

19 .) 

يجب أن يتحلى مدير المدرسة بالعديد من الصفات  ـ صفات مدير المدرسة:2

الت اإلدارية والمهنية والقيادية والشخصية، وأن يمتلك مجموعة استعدادات ومؤه

اً ة، قادرالً يحتذى به في أخالقيات المهنتؤهله لشغل هذا الدور، ومنها أن يكون مثا

 على التعامل مع طالبه ومعلميه، وذا شخصية فعالة مؤثرة، تظهر في اتجاهاته

(، 41: 1994وصوته وطريقة مظهره وقدرته على االتصال )عبد المؤمن الفقي، 

ير وكذلك الطالقة اللفظية، والقدرة على التعبير، والميل إلى التجديد والتغي

ب أن (، كما يج70: 2006سين، والقيادة الديمقراطية الرشيدة )هادي ربيع، المدرو

لذي ايتميز بالثقافة الواسعة، والوعي بمشكالت المجتمع، وأمنه، ومشكالت العصر 

ة، يعيش فيه، وامتالك القدرة على التخطيط والتنظيم، واتخاذ القرارات الصائب

الت التربوية بصورة صحيحة وحب التعاون والعمل الجماعي، والبت في المشك

 (.214: 1985وحاسمة )عمر الشيباني، 

ظائف يعد اختيار المديرين والموظفين أحد أهم الو ـ طرق اختيار مدير المدرسة:3

درجة باألساسية ألية إدارة فاعلة، ألن نجاح اإلدارة أو فشلها مرتبط بشكل وثيق 

ية االختيار من اتخاذ ُحسن االختيار، ولكي تتمكن الجهات المسؤولة عن عمل

قاعدة قراراتها بشكل موضوعي، البد لها من اعتماد معايير معينة تكون "بمثابة ال

السلوكية التي يقبل بها األفراد، إذ يخضعون في سلوكهم وعملهم لما تحدده 

الجماعة، لذلك تعد المعايير أدوات لنظام االنضباطية في الجماعات" )حسين 

 :طرق عدة وأساليب تتبع عند اختيار المديرين،ومنها (، وهناك35: 2000عارف، 

، ومن أـ أسلوب األقدمية: وهو يعني الفترة الزمنية التي قضاها الفرد في وظيفته

كارها، مميزات هذا األسلوب أنه يحقق الموضوعية، ألن األقدمية واقعية ال يمكن إن

 ل وزرع والكسلكما أنه يبعد سلطة األحدث على األقدم، ومن عيوبه خلق الخمو

طيب، النعدام الواقع لالجتهاد، وقد يسهم في هجرة الكفاءات المتميزة )أحمد الخ

 (.118: 1994ومحمد بني عبده، 
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ية ب ـ أسلوب الكفاءة أو الجدارة:ويتحدد ذلك من خالل معرفة الكفايات الوظيف

الالزمة، ومن تقديرات المشرفين التربويين،أو من خالل خضوع المتقدمين 

متحانات تحريرية واختبارات موضوعية، يعدها متخصصون قادرون على ال

لتي ا(، أو باستخدام المقابلة الشخصية 17: 1995إعدادها )عبد العزيز السويلم، 

ل تسهم في إكمال نقص المعلومات في الجوانب المتعذر التحصل عليها من الوسائ

يوب ك ردود فعله، ومن عاألخرى، مثل مقدرة المرشح على التعبير واإلجابة، وكذل

إخضاع  استخدام المقابلة حاجتها إلى التدريب والمران حتى يتم إتقانها، كما يمكن

 المرشحين لدورات تدريبية نظرية وعملية، للتثبت من قدراتهم وجداراتهم قبل

عملية اختيارهم، وهو ما يسمى بالوضع تحت التجريب، وعلى الرغم من أن هذا 

 ً ً إال أن صدق التقويم يعتمد على عدد ا األسلوب يعد تدريبا ً وعمليا لمواقف نظريا

ن اإلنسا التي يمر بها المتدرب،إذ تختلف بيئة التجربة واالختيار ومناخهما، كما أن

سرعان ما يغير من سلوكه عندما يشعر بالمراقبة،فقد يقوم الشخص المرشح 

ق عن أهليته بتضليل هيأة اإلشراف والمراقبة، وال يسمح بإعطاء تصور صاد

 وجدارته.

 ريق بينج ـ أسلوب الجمع بين األقدمية والجدارة: يراعي استخدام هذا األسلوب التف

يب، األهمية النسبية لكل من األقدمية والكفاءة في كل مستوى إداري )أحمد الخط

ن (، وهو يتيح الفرصة لممتلك القدرة والجدارة بأ119: 1994ومحمد بني عبده، 

 الترقيات الوظيفية أسوة بمن يمتلك األقدمية.يتدرج في سلّم 

دمين، د ـ أسلوب مقياس الرتب: تقوم بعض النظم التعليمية بإعداد اختبارات للمتق

م عن طريق وضع األفراد تحت ظروف متباينة من االرتخاء والتوتر، ثم يتم تقيي

(، ويعتمد هذا 220: 1983سلوكهم بمعرفة متخصصين )مصطفى متولي، 

ًء ألقل بناعلى المقارنة بين أداء األفراد، إذ يتم الترتيب من األفضل إلى ااألسلوب 

على مجموعة من السمات والخصائص، وتختلف نظم اختيار مديري المدارس 

عبد )باختالف النظم السياسية واإلدارية في كل مجتمع ومن نظم االختيار اآلتي: 

 (.487: 1994المؤمن الفقي، 

 ير تتخذلحرية المطلقة للسلطات التعليمية األعلى، دون معايـ االختيار على أساس ا

ً لالختيار، وهذا يؤدي إلى انحراف السلوك عن األصول اإلدارية والمه نية أساسا

 السليمة.

ـ االختيار على أساس مركز األشخاص االجتماعي، ولهذا األسلوب أضراره 

 البالغة، ألنه ينّمي الطبقية والعرقية.
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أساس االنتخاب المباشر من قبل المدرسين، ومن عيوب هذا ـ االختيار على 

 األسلوب نجاح البعض بطرق ملتوية، وحدوث الصراع أحياناً بين المرشحين.

 ـ االختيار وفق مطالب التأهيل الالزمة لشغل الوظيفة.

ابالت ـ االختيار على أساس امتحانات الكفاءة، التحريرية والشفوية، وإجراء المق

 قبل لجان متخصصة.الشخصية من 

 ثالثاً: الدراسات السابقة

ات الدراس قُدّم في مجال معايير اختيار المديرين في المؤسسات التعليمية العديد من 

وص، العربية واألجنبية التي تناولت جوانب شتى يمكن الركون إليها في هذا الخص

 وبالمستطاع ذكرها وفق البيان اآلتي: 

 أـ الدراسات العربية:

 (، وعنوانها اختيار مدير المدرسة1993اسة راتب السعود، وأحمد بطاح )ـ در1

يري الثانوية في األردن: أسس مقترحة، وهدفت إلى اقتراح أسس لعملية اختيار مد

أداة  المدارس الثانوية، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واالستبيان

فين قيات المهنة، وتقارير المشرلها، وتوصلت إلى أهمية االلتزام بمعايير أخال

 لعملية،االتربويين، والمقابلة الشخصية، وإجراء االختبار الكتابي، وأهمية الخبرة 

ى وأظهرت نتائجها عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات العينة تعز

ً تعزى لمتغ ير لمتغير المسّمى الوظيفي، بينما أظهرت وجود فروق دالة إحصائيا

 لصالح الذكور. الجنس

هدفت إلى معرفة قدرة مديري (، 1996ـ دراسة محمد الصدفي، وأسامة شاكر )2

المدارس في السعودية على التصرف في بعض المواقف الدراسية، واستخدمت 

ن ها، وكاالدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واالستبيان أداة لجمع البيانات، وتحليل

تغير داللة إحصائية في استجابات العينة تعزى لممن نتائجها عدم وجود فروق ذات 

سنوات الخبرة، كما أوصت الدراسة بضرورة وضع معايير الختيار مديري 

ناء المدارس، وإقامة دورات تدريبية لمناقشة المشكالت التي تواجه المديرين أث

 العمل.

ديرين (، بعنوان دراسة ميدانية للعالقة بين تعاقب الم1999ـ دراسة محمد عزب )3

وفاعلية اإلدارة المدرسية بالحلقة الثانية من التعليم األساسي بمحافظة المنوفية في 

مصر، وقد هدفت إلى الكشف عن األسباب المؤدية إلى تعاقب المديرين، وتحديد 

أدوار المدير في ضوء الفكر اإلداري المعاصر،واستخدمت الدراسة المنهج 

ا، وتوصلت إلى أهمية اختيار مديري المدارس الوصفي التحليلي واالستبيان أداة له
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المؤهلين علمياً وثقافياً، وإيجاد نوع من االستقرار اإلداري داخل المدارس، وأهمية 

 .حفز المعلمين معنوياً ومادياً، وتشجيع المبادرات الفردية

بعة (، هدفت إلى معرفة مدى اعتماد المعايير المت2002ـ دراسة علي بني خالد )4

هج مديري المدارس الحكومية في محافظة إربد، وقد استخدم الباحث المن الختيار

رورة الوصفي التحليلي، واستخدم االستبيان أداة لدراسته، وتوصلت الدراسة إلى ض

لمدرسة وجود معايير عند عملية االختيار،ومنها المؤهالت التربوية، وتمتُع مدير ا

نات ع البيابادرة، والقدرة على التعامل مبرؤية شمولية واسعة، وبالذكاء، واألخذ بالم

ية، والمعلومات، واالستخدام األمثل للتقنية،ومتابعة المستجدات الفنية والمهن

عدم  واالطالع المستمر،والدراية بالتخطيط وإدارة الصراع،وأظهرت نتائج الدراسة

 .وجود فروق ذات داللة إحصائية في االستجابات تعزى لمتغير المسمى الوظيفي

لة (، بعنوان تطوير معايير اختيار مديري مدارس وكا2007ـ دراسة نبيل زقوت )5

الغوث في غزة من وجهة نظر المشرفين التربويين والمديرين والمعلمين، وقد 

مية اتبعت الدراسة المنهج الوصفي، واتخذت االستبيان أداة لها، وتوصلت إلى أه

لمحلي الشخصية، ومشاركة المجتمع ا معيار التقارير السنوية للمرشحين، والمقابلة

دير عند عملية االختيار، واألخذ بالسمات الشخصية المناسبة، وأهمية إتصاف الم

ائجها باالتزان االنفعالي، والقدرة على التواصل، والسمعة الحسنة، وأظهرت في نت

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات العينة تعزى لمتغير سنوات 

ً في االستجابات تعزى لمتغير الجنس لصالالخدمة ح ، ووجود فروق دالة إحصائيا

 اإلناث.

ية (، هدفت إلى معرفة واقع اختيار مشرفي الترب2010ـ دراسة نواف الخوالدة )6

هج المهنية في وزارة التربية والتعليم في األردن، وقد استخدمت الدراسة المن

عايير توصلت في نتائجها إلى أهمية المالوصفي التحليلي، واالستبيان أداة لها، و

سة التي طورها الباحث، وجاء متوسطها مرتفعاً لدى عينة الدراسة، وأوصت الدرا

باعتماد معيار المؤهالت والخبرات، المتضمن تحديد المؤهل العلمي للمشرف 

التربوي بالدرجة الجامعية األولى، وبخمس سنوات في مجال التدريس، ومعيار 

 ية.ن الذاتتضمن األمانة، والعدالة، والنزاهة، وإدارة الوقت واالبتعاد عاألخالق الم

(، هدفت إلى تطوير معايير الختيار مديري 2011ـ دراسة علي بني حارب )7

المدارس الثانوية في ضوء تصورات الخبراء التربويين، ودرجة تقبل المديرين 

تحدة، وقد استخدمت الدراسة الحاليين لهذه المعايير في دولة اإلمارات العربية الم

المنهج الوصفي التحليلي، وطّورت استبيانين كأداة لها، وكان من نتائجها ارتفاع 
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درجة تقبل المديرين الحالييّن للمعايير التي اقترح الخبراء والتربويون العمل بها 

 عند اختيار المديرين.

في  ينبغي أن تؤخذ(، هدفت إلى تحديد المعايير التي 2016ـ دراسة علي الشامع)8

ي فالحسبان عند اختيار مديري المدارس الثانوية من منظور التربية اإلسالمية 

 منطقة القصيم في السعودية، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي،

لة وجعلت االستبيان أداة لجمع بياناتها، وكان من نتائجها وجود فروق ذات دال

ة تعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور، وعدم وجود إحصائية في استجابات العين

ً تعزى لمتغيرات المؤهل العلمي، والتخصص، والخبرة، كما  فروق دالة إحصائيا

تربية توصلت الدراسة إلى أن المعايير األساسية في اختيار المديرين من منظور ال

ي فية اإلسالمية تكمن في القوة واألمانة، وأوصت بالتخلي عن األساليب التقليد

 اختيار المديرين، وتطوير شروط االختيار وفقاً للمعايير اإلسالمية.

 (، هدفت إلى اقتراح معايير2016ـ دراسة هاني الطويل، وزبيدة أبو شويمة )9

ستخدمت االختيار مديري اإلدارات العليا والوسطى في وزارة التعليم األردنية، وقد 

جة يان أداة لها، وتوصلت إلى أن درالدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واالستب

ة استجابة جميع أفراد عينة الدراسة للمعايير كانت مرتفعة، وقد أوصت الدراس

علمية بالتنوع في المعايير المستخدمة في اختيار المديرين، واعتماد المؤهالت ال

ت العليا، وضرورة االلتحاق ببرامج أكاديمية وتربوية، والتركيز على المهارا

 رين.ية والتربوية والكفايات العتمادها كمعايير عند عملية اختيار المدياألساس

 (، هدفت إلى معرفة واقع2019ــ دراسة إميليا النقري، وأخليف الطراونة )10

معايير الترخيص األمريكي لمديري المدارس لدى مديري المدارس الثانوية في 

ليلي ة المنهج الوصفي التحمدينة عمان من وجهة نظر المعلمين، وقد اتخذت الدراس

ة ات داللذمنهجاً لها، واالستبيان أداة لجمع بياناتها، وكان من نتائجها وجود فروق 

إحصائية في استجابات العينة تعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث، وعدم وجود 

ً في االستجابات تعزى لمتغيري المؤهل أو الخبرة، وأوصت  فروق دالة إحصائيا

انوية، اد المعايير التي توصلت إليها في اختيار مديري المدارس الثالدراسة باعتم

 وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل لرفع كفاية المديرين.

 ب ـ الدراسات األجنبية:

هدفت إلى اختبار معايير اختيار Van de Water(1997ـ دراسة فان ووتر)1

ستخدمت الدراسة مديري المدارس العامة في والية نيويورك األمريكية، وقد ا

المنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت إلى أن المقابلة هي أفضل الطرق فاعلية عند 
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اختيار المديرين، وأوصت بضرورة اهتمام القائد المدرسي بمجال العالقات 

 اإلنسانية في محيطه التعليمي.

، هدفت إلى معرفة عمليات اختيار مديري Wallac, B(2003ـ دراسة والس)2

داة ستبيان أوالتعليم في الواليات المتحدة األمريكية، وقد استخدم الباحث االالتربية 

بوية لدراسته، التي توصلت إلى أهمية بناء معايير الختيار مديري اإلدارات التر

وع والتعليمية، وضرورة إعالن الوظيفة لجذب المرشحين األكثر كفاية، وإيجاد ن

 من التنافسية بينهم.

، هدفت Babo, G.& Ramaswami, S(2011وماسوامي )ـ دراسة بابو، ور3

ييم على عملية تق 2008( لعام ISLLCالدراسة إلى معرفة إمكانية تطبيق معايير )

ير، المديرين، وقد استخدمت الدراسة سلسلة اختبارات فريدمان على وظائف المعاي

، لتحديد مستوى وظيفة كل معيار، وجاء معيار تنفيذ الخطط لتحقيق األهداف

دوة ومعيار الحفاظ على ثقافة التعلم، ومعيار أمن الطلبة وسالمتهم،ومعيار الق

 ع األسرمبمستوى مرتفع في االستجابات، بينما جاء معيار تقدير العالقات اإليجابية 

 والمجتمع بمستوى متوسط.

 تعقيب على الدراسات السابقة: 

 من خالل استعراض الدراسات السابقة يمكن توضيح اآلتي:

 ، وبناءــ استفاد الباحث من الدراسات السابقة في تكوين تصور عن الدراسة الحالية

 إطارها النظري، واختيار منهجها، وتحديد مجاالت أداتها وفقراتها، واختيار

 األساليب اإلحصائية، وتحليل النتائج.

، لها داةأــ توافقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في استخدامها االستبيان 

ي (، الت2011والمنهج الوصفي التحليلي، واختلفت مع دراسة بابو، ورماسوامي )

 استخدمت سلسلة اختبارات فريدمان على وظائف المعايير.

تميزت هذه الدراسة بتركيزها على موضوع معايير اختيار مديري المدارس في و

يب حسب علم التعليم األساسي في مناطق تعليمية محددة لم تخضع للبحث والتجر

 الباحث، كما حاولت الدراسة إيضاح وجهة نظر الموجهين والمديرين والمعلمين

ية فيما يتعلق بأهم معايير االختيار، والخروج بتوصيات قد تسهم في تطوير عمل

 اختيار مديري المدارس.

 رابعاً: الطريقة واإلجراءات 

الباحث المنهج الوصفي : من أجل تحقيق أهداف الدراسة استخدم ـ منهج الدراسة1

التحليلي، الذي يدرس الظاهرة أو الحدث من خالل التحّصل على المعلومات التي 
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تجيب عن أسئلة الدراسة، وتحليلها، وربط العالقات بين مكوناتها، بحيث يتعامل 

معها الباحث بالوصف والتحليل دون تدخل في مجرياتها )إحسان اآلغا، ومحمود 

 (.83: 1999األستاذ، 

اسي تكون مجتمع الدراسة من معلمي المدارس في التعليم األس ـ مجتمع الدراسة:2

معلماً  (140بقطاع التعليم في مدينة القبة، والموجهين والمديرين، البالغ عددهم )

ت وموجهاً ومدير مدرسة، حسب إحصاءات قسم التعليم األساسي في مراقبة الخدما

 يبين توزيع مجتمع الدراسة.( 1التعليمية في القبة، والشكل رقم )

 ( توزيع مجتمع الدراسة1الشكل )

 

 

 

 

 ×

الشكل 

 من إعداد الباحث

 ـ عينة الدراسة:3

 ( فرداً من مجتمع30أـ االستطالعية: تكونت عينة الدراسة االستطالعية من )

 الدراسة من خارج عينة الدراسة. 

ري ( من المعلمين والموجهين ومدي106ب ـ الميدانية: تكونت عينة الدراسة من )

، وقد استرد 2020/2021المدارس في التعليم األساسي، خالل الدراسي العام 

 ( من مجتمع الدراسة، %74( استمارات استبيان، تمثل ما نسبته )104الباحث )

ع عينة ( يبينان توزي3( و)2ما )وقد أجريت لها المعالجات اإلحصائية، والشكالن رق

 الدراسة حسب متغيري المسمى الوظيفي والجنس.

 ( توزيع عينة الدراسة حسب متغير المسمى الوظيفي2الشكل )
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الشكل × 

 من إعداد الباحث

 ( توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس3الشكل )

 

 

 

 

 

 

 ×

 الشكل من إعداد الباحث

علقة بعد االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة المت ـ أداة الدراسة:4

ة، بمشكلة الدراسة، واستطالع آراء المتخصصين، قام الباحث ببناء أداة الدراس

 ال.وتحديد المجاالت الرئيسة التي شملتها، وصياغة الفقرات التي تضمنها كل مج

 ما وضعت من أجله"يعّرف صدق األداة بأنه "قدرنها على قياس ـ صدق األداة:5

(، وقد استخدم الباحث طريقتين للتأكد من صدق 15: 1988)سليمان عبيدات، 

 األداة هما:
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وذلك بعرض أداة الدراسة على عدد من المحكمين إلبداء  أـ صدق المحكمين:

الرأي، والتحقق من مدى مالءمة فقراتها، والقيام ببعض التعديالت من حيث 

 ضوء ذلك تم استبعاد بعض الفقرات، وتعديل أخرى،وضوح اللغة والصياغة، وفي 

 ( فقرة موزعة على ثالثة مجاالت.28ليصبح مجموع فقرات االستبيان )

: وذلك بحساب معامل ارتباط كل فقرة من فقرات ب ـ صدق االتساق الداخلي

 تطالعيةاالستبيان بالبعد الذي تنتمي إليه، من خالل تطبيق االستبيان على عينة اس

( فرداً، وقد أظهرت نتائج التحليل ارتباط جميع الفقرات مع 30من )مكونة 

في  المجاالت التي تنتمي إليها، إذ تراوحت قيم معامالت االرتباط بين الفقرات

 -0.66(، وفي المجال الثاني تراوحت بين )0.72-0.51المجال األول بين )

 (.0.86 -0.68(، وفي المجال الثالث تراوحت بين )0.90

طاء (، أو هو إع345: 1998الثبات هو دقة القياس )أحمد عودة،  ات األداة:ـ ثب6

ً في كل مرة يطبق فيها على المجموعة نفسها  ن مالمقياس للنتائج نفسها تقريبا

تين (، وقد تم حساب معامل ثبات األداة بطريق261: 1982األفراد )سبع أبولبدة، 

 هما:

ء ة: )رجاات االستبيان حسب المعادلة اآلتيإليجاد معامل ثب أـ طريقة ألفا كرونباخ:

 (.471: 2001أبوعالم، 

α = (
𝑁

𝑁 − 1
)(1 −

∑ 𝜎2𝑦𝑖
𝑛
𝑖=1

𝜎2𝑥
) 

 ( معامالت ألفا كرونباخ لثبات األداة2الجدول )

N of Items Cronbach's Alpha 

28 0.938 

ى أن (، وهذا يدل عل0.938يتبين من الجدول السابق أن معامل ألفا كرونباخ بلغ )

 ة.الدراس األداة تتمتع بدرجة عالية من الثبات، تطمئن الباحث إلى تطبيقها على عينة

وفيها احتسبت درجتا النصفين؛ األول والثاني لكل  ب ـ طريقة التجزئة النصفية:

جرى مجال من مجاالت االستبيان، وذلك بحساب معامل االرتباط بين النصفين، ثم 

سبيرمان وبراون )فؤاد أبوحطب، وآمال  تعديل طول المجال باستخدام معادلة

 (.14: 1980صادق، 
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صائية من أجل معالجة البيانات استخدم الباحث الوسائل اإلح .اإلحصاء المستخدم:7

 اآلتية:

ط أـ لحساب صدق أداة الدراسة وثباتها قام الباحث باستخدام معامالت االرتبا

 ألفا كرونباخ.لبيرسون، ومعادلة سبيرمان وبراون، ومعادلة 

ب ـ لإلجابة عن السؤال األول قام الباحث بحساب التكرارات والوسط المرجح 

 والوزن  النسبي.

 دي.ج ـ الختبار صحة فرضية السؤال الثاني استخدم الباحث تحليل التباين األحا

د ـ الختبار صحة فرضية السؤال الثالث استخدم الباحث اختبار )ت( لعينتين 

 مستقلتين. 

 اً: نتائج الدراسة وتحليلهاخامس

في  ـ اإلجابة عن السؤال األول، ونّصه: ما أهم معايير اختيار مديري المدارس1

، ؟ لتحقيق ذلك قام الباحث بحساب التكرارات، والوسط المرجحالتعليم األساسي

بين ت( 5( و )4( و )3( و )2والوزن النسبي الستجابات العينة، والجداول أرقام )

 النتائج.

اختيار  ( التكرارات والوسط المرجح والوزن النسبي الستجابات أفراد العينة لمعايير2جدول)ال

 مديري المدارس في المجال األول؛) الخصائص والسمات الشخصية(

 

 الفقرة م

 البدائل

 مجموع
وسط 

 مرجح

وزن 

 نسبي

ترتي

 ب
مهم. 

 ج
 مهم

غ. 

 مهم

1 

تقبل اآلخرين وبناء 

عالقات إيجابية مع 

 الزمالء

50 45 9 249 2.39 
79.8

0 
3 

2 
الشكل العام، ومناسبة 

 الهندام، والمعافاة في البدن
46 47 11 243 2.33 

77.8

8 
4 

 1.75 182 50 30 24 امتالك مهارات التخطيط  3
58.3

3 
10 
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4 

االتزان االنفعالي، وضبط 

النفس والقدرة على إدارة 

 الصراع

75 25 4 279 2.68 
89.4

2 
2 

5 
الدافعية نحو العمل 

 اإلداري التربوي
45 35 24 229 2.20 

73.3

9 
6 

6 

تطبيق نظام المساءلة، 

واالتصاف بالعدالة 

 والموضوعية

34 30 40 202 1.94 
64.7

4 
9 

7 
القابلية لتحمل المسؤولية 

 وضغوط العمل
42 34 28 222 2.13 

71.1

5 
8 

8 
الحزم والتعامل بجدية، 

 وضبط األمور
80 20 4 284 2.73 

91.0

2 
1 

9 
امتالك مهارات االتصال 

 التربوي الفعال
45 40 19 234 2.25 

75.0

0 
5 

10 
إدارة الوقت وااللتزام 

 بالمواعيد
44 33 27 225 2.16 

72.1

1 
7 

 22.58 2349    المجموع
75.2

8 
 

يتبين من الجدول السابق أن متوسط االستجابة لدى عينة الدراسة في مجال 

(، والوزن النسبي الستجابات 22.58الخصائص والسمات الشخصية ككل بلغ )

(، وأن هناك فقرات تحصلت على تراتيب متقدمة في هذا 75.28العينة بلغ )

بجدية وضبط (، التي تنص على "الحزم والتعامل 8المجال، منها الفقرة رقم )

 (،ويعزو الباحث91.02األمور" فقد حظيت بالمرتبة األولى، بوزن نسبي قدره )

ى ضبط ذلك إلى إيالء أفراد عينة الدراسة أهمية كبيرة لقوة الشخصية، والقدرة عل

لثواب ااإلدارة، والحزم وقت الحاجة، وعدم التردد في اتخاذ القرار، وتطبيق مبدأ 

ية، رادة قودير الفعال يخلو من االندفاع ويبدو حاسماً ذا إوالعقاب دون محاباة، فالم

ة يعرف هدفه، ويتجه إليه دون االهتمام بالعوامل السلبية من حوله،فبعد معرف

ا فق عليهالحقائق يدفع المدير األمر إلى األمام،ولو تطلب ذلك اتخاذ قرارات ال يوا

وصت بأهمية األخذ (، التي أ2007الجميع، ويتفق هذا مع دراسة نبيل زقوت )

 بالسمات الشخصية عند اختيار المديرين.

( التي تنص على "االتزان االنفعالي، وضبط النفس، والقدرة 4حصلت الفقرة رقم )

على إدارة الصراع" على المرتبة الثانية في استجابات العينة، بوزن نسبي بلغ 

يتصف المدير  (، ويعزو الباحث ذلك إلى إدراك عينة الدراسة أهمية أن89.42)
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بضبط النفس، والتحكم في انفعاالتها، والتفاهم مع العاملين والطالب، وإدارة 

الصراع، وحسن التعامل في المواقف الصعبة، خاصة المثير منها، ويتفق هذا مع 

(، التي أوصت بأهمية اهتمام القائد المدرسي 1997دراستي كل من؛ فان ووتر )

(، التي بينت 2007يطه التعليمي، ونبيل زقوت )بمجال العالقات اإلنسانية في مح

 أهمية اتصاف المدير باالتزان االنفعالي والقدرة على التواصل.

وهناك فقرات حظيت بترتيب أقل في استجابات عينة الدراسة في مجال الخصائص 

( التي تنص على "امتالك مهارات 3والسمات الشخصية، منها الفقرة رقم )

ه لى المرتبة األخيرة في االستجابات، بوزن نسبي مقدارالتخطيط" فقد تحصلت ع

ط في ( ويرى الباحث أنه على الرغم من دراية أفراد العينة بأهمية التخطي58.33)

ضع رسم السياسات العامة، وتحديد األهداف، والتنبؤ بما سيحدث، والقدرة على و

رات مهام اإلدا االحتماالت والبدائل، إال أنهم قد يرون أن هذه العمليات هي من

 التعليمية والتربوية، وأن دورهم يقتصر على تنفيذ هذه السياسات والخطط.  

( التي تنص على "تطبيق نظام المساءلة، واالتصاف 6وتحصلت الفقرة رقم ) 

 (،64.74بالعدالة والموضوعية" على المرتبة قبل األخيرة، بوزن نسبي قدره )

راد سبة أقل في االستجابات إلى أن بعض أفويعزو الباحث تحصل هذه الفقرة على ن

صير، العينة تنقصه الخبرة الطويلة في مجال عمله، ومن ثم فهو عرضة للزلل والتق

 ءلة.أو ربما لرؤيتهم ضرورة وجود مجموعة معايير تتحدد بناًء عليها درجة المسا

ة لمعايير اختيار (التكرارات والوسط المرجح والوزن النسبي الستجابات أفراد العين3الجدول )

 مديري المدارس في المجال الثاني؛ )طرائق االختيار(

 الفقرة م

 البدائل

 مجموع
وسط 

 مرجح

وزن 

 نسبي
مهم.  ترتيب

 ج
 مهم

غ. 

 مهم

 3 78.20 2.34 244 10 48 46 إجراء امتحانات تحريرية 1

2 
استخدام تقديرات المجتمع 

 المحلي
38 33 33 213 2.04 68.26 10 

3 
تقييم كفاية المدير اإلدارية 

 من قبل متخصصين
43 33 28 223 2.14 71.47 8 

4 
اعتماد آخر ثالثة تقارير 

 سنوية بتقدير ممتاز
46 43 15 239 2.29 76.60 4 

5 
مقابلة شخصية تجريها 

 لجنة متخصصة
81 18 5 284 2.73 91.02 1 
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 3 78.20 2.34 244 11 46 47 إجراء امتحانات شفوية 6

7 
الرجوع إلى السيرة الذاتية 

 وخلو ملفه من المخالفات
45 42 17 236 2.26 75.64 5 

 6 73.07 2.19 228 24 36 44 استخدام مقياس الرتب 8

 7 71.79 2.15 224 27 34 43 تزكية المشرفين التربويين 9

10 

االختيار على أساس 

الحرية المطلقة للسلطات 

 التعليمية

26 28 50 184 1.76 58.97 11 

11 
االختيار على أساس 

 االنتخاب المباشر
40 32 32 216 2.07 69.23 9 

12 
وضع المرشح تحت 

 التدريب
73 25 6 275 2.64 88.14 2 

  75.05 27.01 2810    المجموع

يتبدى من الجدول السابق أن متوسط استجابة عينة الدراسة في مجال طرائق 

في  (، وأن هناك فقرات75.05النسبي بلغ )(، وأن الوزن 27.01االختيار قد بلغ )

د ( التي  تنص على اعتما5هذا المجال حظيت بأعلى ترتيب، ومنها الفقرة رقم )

"مقابلة شخصية تجريها لجنة متخصصة" فقد جاءت في المرتبة األولى في 

 (، ويعزو الباحث ذلك إلى إدراك91.02استجابات العينة، بوزن نسبي مقداره )

هم، أهمية المقابلة في الكشف عن مدى إقناع اآلخرين والتأثير فيأفراد العينة 

تماء وامتالك مهارات االتصال، والقيادة، وديناميكية العمل الجماعي، ومدى االن

تي (، ال1993للمهنة، ويتفق هذا مع ودراسات كل من؛راتب السعود، وأحمد بطاح )

ي بينت (، الت1997ان ووتر )بينت أهمية إجراء المقابلة الشخصية عند االختيار، وف

ت أن أفضل الطرق فاعلية عند اختيار المديرين هو إجراء المقابلة، ونبيل زقو

 (، التي أوصت بضرورة إجراء المقابالت الشخصية للمرشحين.2007)

( التي تنص على "وضع المرشح تحت التجريب" على 12كما حظيت الفقرة رقم )

(، ويعزو 88.14الدراسة، بوزن نسبي بلغ )المرتبة الثانية في استجابات عينة 

الباحث ذلك إلى ضرورة توزيع المرشحين الناجحين على مجموعة من المدارس 

للعمل في فترة تجريبية محددة، ثم تقويم نتائج أعمالهم للتأكد من قدرتهم على القيام 

بمهامهم المطلوبة منهم من قبل لجنة متخصصة، مع أخذ إقرار من هؤالء 

ن يفيد بإعادتهم إلى وظائفهم السابقة حال عدم ثبوت كفاءتهم خالل الفترة المرشحي

(، التي 2019التجريبية، ويتفق ذلك مع دراسة إميليا النقري، وأخليف الطراونة )
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أوصت بأهمية اعتماد المعايير التي توصلت إليها دراستهما عند اختيار المديرين، 

 ومنها معيار التجريب.

 في تراتيب أقل في استجابات عينة الدراسة في مجال طرائقوهناك فقرات جاءت 

ة (، التي تنص على "االختيار على أساس الحري10االختيار، منها الفقرة رقم )

وزن المطلقة للسلطات التعليمية" فقد حظيت بالمرتبة األخيرة في االستجابات، ب

نظام ة أن هذا ال(، ويعزو الباحث ذلك إلى إدراك أفراد العين58.97نسبي مقداره )

فات في االختيار يفتقر إلى الموضوعية، ويؤدي في كثير من األحيان إلى االنحرا

 ،  ويقعالسلوكية، واالبتعاد عن األصول المهنية، ألن االختيار يتم بإرادة السلطة

 على األشخاص الذين ينالون ثقة السلطة العليا.

في  تقديرات المجتمع المحلي"( التي تنص على "استخدام 2كما جاءت الفقرة رقم )

د (، ويعتق68.26المرتبة قبل األخيرة في استجابات العينة، بوزن نسبي قدره )

ل الباحث أن مرد ذلك تطلُّب تقديرات المجتمع المحلي التحصل على معلومات حو

هذا ما ما يراد تقويمه، ومقارنتها في ضوء معايير تتحدد وفقها مستويات القبول، و

 ي كثير من األحيان.ال يتوافر ف

( التكرارات والوسط المرجح والوزن النسبي الستجابات أفراد العينة لمعايير اختيار 4الجدول )

 مديري المدارس في المجال الثالث؛) المؤهالت العلمية والفنية(

 الفقرة م

 البدائل
مجمو

 ع

وسط 

 مرجح
مهم.  ترتيب وزن نسبي

 ج
 مهم

غ. 

 مهم

1 

ثمان سنوات من الخبرة في 

مجال التعليم واإلدارة كحد 

 أدنى 

72 24 8 272 2.61 87.17 2 

2 
االلتحاق ببرنامج تدريبي 

 مطّول يؤهل للعمل كمدير
42 34 28 222 2.13 71.15 3 

3 
المهارة في استخدام 

 الحاسب اآللي
44 36 24 228 2.19 73.07 4 

4 

اعتماد المؤهل العلمي 

الجامعية  للمرشح بالدرجة

 بتقدير جيد كحد أدنى

80 18 6 282 2.71 90.38 1 

5 
إجراء بحوث علمية في 

 المجال التعليمي والتربوي
35 31 38 205 1.97 65.70 5 
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6 
التمكن من إجادة لغة 

 أجنبية
33 30 41 200 1.92 64.10 6 

  75.26 13.54 1409    المجموع

ت يتبين من الجدول السابق أن متوسط  استجابة عينة الدراسة في مجال المؤهال

ت (، وأن هناك فقرا75.26(، والوزن النسبي بلغ )13.54العلمية والفنية بلغ )

ل ( التي تنص على "اعتماد المؤه4تحصلت على أعلى ترتيب، ومنها الفقرة رقم )

 األولى حد أدنى" فقد حظيت بالمرتبةالعلمي للمرشح بالدرجة الجامعية بتقدير جيد ك

لى إ(، ويعزو الباحث ذلك 90.38في استجابات عينة الدراسة، بوزن نسبي مقداره )

ائد إدراك أفراد العينة أن النظام التربوي نظام موثر ومسؤول ما يجعل دور الق

ً ومؤثراً،وهذا يتطلب امتالكه مجموعة من المعارف والمهارات،  المدرسي مهما

ً ومهنياً،وتنمية قدراته حتى يتمكن من إنجاز األعمال الموكوإعداد  لة إليهه علميا

(، 1993بكفاية عالية، ويتفق ذلك مع دراسات كل من؛راتب السعود، وأحمد بطاح )

التي توصلت إلى أهمية المؤهالت العلمية في اختيار المديرين، ومحمد عزب 

ني المؤهلين علمياً، وعلي ب م(، التي بينت أهمية اختيار مديري المدارس1999)

(، التي أكدت أهمية معيار المؤهالت العلمية، ونواف الخوالدة 2002خالد )

(، التي خلصت إلى التوصية باعتماد معيار المؤهالت والخبرات، وهاني 2010)

 (، التي أوصت باعتماد المؤهالت العليا عند2016الطويل، وزبيدة أبوشويمة )

 عملية االختيار.

م ( التي تنص على "ثمان سنوات من الخبرة في مجال التعلي1لفقرة رقم )كذلك ا

نسبي  واإلدارة كحد أدنى" فقد حظيت بالمرتبة الثانية في استجابات العينة، بوزن

(، ويعزو الباحث ذلك إلى إدراك أفراد العينة أن كثيراً من 87.17مقداره )

 إنما جاءت نتيجة الخبرةالممارسات التربوية لم تأت نتيجة البحث العلمي، و

تائج نوالتجربة المكتسبة بمرور الزمن، وأن اإلصالح التربوي يجب أال يعتمد على 

ملية البحوث فقط، بل ينبغي أن تكون التجربة والخبرة احد العوامل المهمة عند ع

نت (، التي بي1993االختيار، ويتفق ذلك مع دراستي راتب السعود، وأحمد بطاح )

ير ( التي أوضحت أهمية تمتع مد2002التعليمية، وعلي بني خالد ) أهمية الخبرة

 المدرسة برؤية شمولية، وخبرة واسعة.

وهناك فقرات تحصلت على ترتيب أقل في استجابات عينة الدراسة في مجال 

(، التي تنص على "التمكن من إجادة 6المؤهالت العلمية والفنية" منها الفقرة رقم )
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حظيت بالمرتبة األخيرة في استجابات العينة، بوزن نسبي قدره لغة أجنبية" فقد 

(، فعلى الرغم من أهمية هذا المعيار إال أن الباحث الحظ أن العينة لم 64.10)

تعطه أهمية كبيرة،وقد يرجع سبب ذلك إما لقناعتهم أن مدير المدرسة ليس بحاجة 

ها، أو عدم وجود للحديث بلغة أجنبية، ويكفي أن تكون لديه معرفة محدودة ب

االستعداد النفسي لعملية التعلم، وتغلب عامل الرهبة والخوف في نفوس بعض 

المديرين، أو أن نسبة معينة منهم ما تزال غير مدركة ألهمية تعلم لغة أجنبية، وأنها 

 ال ترغب في بذل الجهد الكافي لتحسين مستواها.

حوث علمية في المجال (، التي تنص على "إجراء ب5كما جاءت الفقرة رقم ) 

على و(، 65.70التعليمي والتربوي" في المرتبة قبل األخيرة، بوزن نسبي مقداره )

الرغم من أهمية البحث في توليد الشعور بالحماس لدى الباحث، والرغبة في 

 المعرفة، والتوصل إلى الحقائق، وحل المشكالت، والرفع من مستوى الوعي لدى

لك د سبب ذعينة ال يولون هذه الفقرة أهمية عالية، وقد يعواألفراد، إال أن أفراد ال

 الكبير لعدم توافر الوقت الكافي لديهم للقيام بأعباء البحث والدراسة، وانشغالهم

 بأعمال التدريس، واإلشراف، وغيرها.

بي وإلجمالي النتائج قام الباحث بحساب التكرارات والوسط المرجح والوزن النس

ساسي راسة ككل لمعايير اختيار مديري المدارس في التعليم األالستجابات عينة الد

 ( يبين النتائج.5في جميع المجاالت، والجدول رقم )

 ( التكرارات والوسط المرجح والوزن النسبي الستجابات العينة في جميع المجاالت5الجدول )

عدد  مجاالت االستبيان م

 الفقرات

الوسط  المجموع

 المرجح

الوزن 

 النسبي

 الترتيب

الخصائص والسمات  1

 الشخصية

10 2349 22.58 75.28 1 

 3 75.05 27.01 2810 12 طرائق االختيار 2

 2 75.26 13.54 1409 6 المؤهالت العلمية والفنية 3

  75.18 63.15 6568 28 المجموع

يتبدى من الجدول السابق حظوة جميع المجاالت بنسب مرتفعة ومتقاربة جداً في 

استجابات عينة الدراسة، كما يتبين تحصل مجال )الخصائص والسمات الشخصية( 

(، 75.28على المرتبة األولى في استجابات عينة الدراسة، بوزن نسبي مقداره )

رتبة الثانية في االستجابات، وتحصل مجال )المؤهالت العلمية والفنية( على الم

(، وجاء مجال )طرائق االختيار( في المرتبة الثالثة، بوزن 75.26بوزن نسبي بلغ )
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(، وأن الدرجة الكلية لمعايير اختيار مديري المدارس في 75.05نسبي قدره )

(، 75.18(، ووزن نسبي بلغ )63.15التعليم األساسي كانت بوسط مرجح قدره )

إلى إدراك أفراد العينة أهمية استخدام األسلوب العلمي عند  ويعزو الباحث ذلك

اختيار مديري المدارس، إذ تقع على مدير المدرسة أعباء كبيرة ومسؤوليات جسام، 

والبد له من االتصاف بصفات معينة، وامتالك المعارف والمهارات التي تمكنه من 

من؛ محمد الصدفي، القيام بدوره بكفاءة وفعالية، ويتفق ذلك مع دراسات كل 

(، ونواف 2003(، ووالس )2002(، وعلي بني خالد )1996وأسامة شاكر )

(، وإميليا 2011(، وعلي بني حارب )2011(، وبابو ورماسوامي)2011الخوالدة )

(، التي أكدت جميعها على أهمية بناء معايير 2019النقري، وأخليف الطراونة )

 ليمية.  الختيار مديري المدارس واإلدارات التع

 السؤال الثاني، ونصه: "هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات عينة

الدراسة لمعايير اختيار مديري المدارس في التعليم األساسي تعزى لمتغير 

 المسمى الوظيفي؟

ول رقم لإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث باستخدام اختبار تحليل التباين، والجد

 ( يبين النتائج.6)

( نتائج تحليل التباين األحادي للكشف عن داللة الفروق التي تعزى لمتغير المسمى 6الجدول )

 الوظيفي.

عدد 

 المجاالت

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

 )ف(

 الداللة

 0.469 0.770 0.219 2 0.439 بين المجموعات 3

 0.285 101 29.100 داخل المجموعات

  103 29.539 المجموع

يتبين من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات عينة 

الدراسة لمعايير اختيار مديري المدارس في التعليم األساسي تعزى لمتغير المسمى 

الوظيفي؛ )موجهين، مديري مدارس، معلمين( وهذا يعني أن متغير المسّمى 

له أهمية في التأثير على استجابات أفراد العينة، والباحث يرى أن الوظيفي لم تكن 

معايير اختيار مديري المدارس تهم كل الموجهين والمديرين والمعلمين، بغض 

ً على جميع الفئات دون استثناء،  النظر عن المسّمى الوظيفي، وهي تنعكس إيجابيا

يجة مع دراستي راتب ولهذا كانت الفروق غير دالة إحصائياً، وتتفق هذه النت
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(، اللتين أظهرتا عدم 2002(، وعلي بني خالد )1993السعود، وأحمد البطاح )

 وجود فروق ذات داللة إحصائية في االستجابات تعزى لمتغير المسّمى الوظيفي.

 السؤال الثالث، ونصه: "هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات عينة

ي المدارس في التعليم األساسي تعزى لمتغير الدراسة لمعايير اختيار مدير

 الجنس؛ )ذكور، إناث(؟

طات لإلجابة عن هذا السؤال استخدم الباحث اختبار )ت( لداللة الفروق بين متوس

قم استجابات عينة الدراسة التي تعزى لمتغير الجنس؛ )ذكور، إناث(، والجدول ر

 ( يبين النتائج.7)

 لة الفروق بين متوسط االستجابات التي تعزى لمتغير الجنس( نتائج اختبار )ت( لدال7الجدول )

المتوسط  العدد الجنس المجاالت

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الداللة قيمة )ت(

 0.44 0.805 0.55 3.16 85 ذكور 3

 0.41 3.05 19 إناث

يتبين من الجدول السابق عدم وجود فرق ذات داللة إحصائية الستجابات عينة 

لجنس؛ الدراسة لمعايير اختيار مديري المدارس في التعليم األساسي تعزى لمتغير ا

 )ذكور، إناث(، وهذا يعني أن متغير الجنس لم تكن له أهمية في التأثير على

د استجابات أفراد عينة الدراسة نحو معاييرها، وذلك بسبب إدراكهم أهمية وجو

ورة امتالك المديرين مهارات معايير تربوية الختيار مديري المدارس، وضر

تربوية تمكنهم من أداء أعمالهم، وتحقيق حاجات المدرسة، وحاجات طالبها، 

حمد والعاملين بها، وتختلف هذه النتيجة مع ما جاء في دراستي راتب السعود، وأ

( اللتين أظهرتا وجود فروق ذات داللة 2016(، وعلي الشامع )1993بطاح )

تعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور، كما تختلف مع إحصائية في االستجابات 

ين (، اللت2019(، وإميليا النقري، وأخليف الطراونة )2007دراستي نبيل زقوت )

 كان من نتائجهما وجود فروق دالة إحصائيا في استجابات العينة تعزى لمتغير

 الجنس لصالح اإلناث.

 خالصة النتائج:
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المجاالت في استجابات عينة الدراسة ـــ أظهرت نتائج الدراسة حصول جميع 

سطها لمعايير اختيار مديري المدارس في التعليم األساسي على نسب متقاربة، فمتو

 كان بدرجة جيد جداً، وتبين أن أفراد العينة يعطون أهمية لهذه المعايير.

رؤية  ـــ الدرجة الكلية لمعايير اختيار مديري المدارس في التعليم األساسي وفق

 (.75.18جهين والمديرين والمعلمين  قد نالت وزناً نسبياً قدره )المو

 ـــ تحّصل مجال الخصائص والسمات الشخصية على المرتبة األولى في استجابات

(، وأظهرت النتائج  حصول معيار "الحزم 75.28العينة بوزن نسبي مقداره )

درة ط النفس والقوالتعامل بجدية وضبط األمور" ومعيار " االتزان االنفعالي وضب

 على إدارة الصراع" على أعلى التراتيب في االستجابات.

دراسة، ـــ تحّصل مجال طرائق االختيار على المرتبة الثالثة في استجابات عينة ال

نة (، وتبين أن معيار " اعتماد مقابلة شخصية تجريها لج75.05بوزن نسبي بلغ )

هما من المعايير المهمة لدى متخصصة، ومعيار " وضع المرشح تحت التجريب" 

 عينة الدراسة عند استجاباتهم للفقرات في هذا المجال.

 ات عينةـــ تحّصل مجال المؤهالت العلمية والفنية على المرتبة الثانية في استجاب

 (، وأظهرت النتائج أن معيار "اعتماد المؤهل75.26الدراسة بوزن نسبي بلغ )

نوات ة بتقدير جيد كحد أدنى" ومعيار " ثمان سالعلمي للمرشح في الدرجة الجامعي

ى عينة من الخبرة في مجال التعليم واإلدارة كحد أدنى" تُعد من أهم المعايير  لد

 الدراسة عند اختيار مديري المدارس.

ـــ أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات العينة 

لوظيفي تعليم األساسي تعزى لمتغير المسّمى المعايير اختيار مديري المدارس في ال

 ) موجهين، مديرين، معلمين(.

ينة ـــ كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات الع

كور، لمعايير اختيار مديري المدارس في التعليم األساسي تعزى لمتغير الجنس ) ذ

 إناث(.

توصيات قد تسهم في تطوير اختيار مديري  تقدم هذه الدراسة مجموعة التوصيات:

 المؤسسات التعليمية، ومن هذه التوصيات:
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ألقل، ــــ اعتماد المؤهل العلمي لمدير المدرسة بالدرجة الجامعية األولى على ا

 ن ثمانيعوبتقدير جيد كحد أدنى، وخبرة في مجال التعليم واإلدارة المدرسية ال تقل 

 سنوات.

عتماد ات التحريرية والشفوية للمرشحين إلدارة المدارس، مع ــــ إجراء االمتحانا

 آخر ثالثة تقارير سنوية بتقدير ممتاز، وتزكية المشرفين التربويين.

لفاتهم مـــ إجراء المقابالت الشخصية للمرشحين، والتأكد من السيرة الحسنة، وخلو 

ت الخصائص والسمامن المخالفات اإلدارية والتعليمية واألخالقية، مع مراعاة 

 الشخصية الواجب توافرها في المرشح.

 ــــ وضع مدير المدرسة المرشح تحت التجريب لمدة سنة على األقل وبناء على

 نتائج متابعته يتم تثبيت المدير في مهنته من عدمه.

هم ـــ إلحاق مديري المدارس والمعلمين ببرامج تدريبية مطولة، لتحسين مهارات

 لهم للعمل كمديرين.وقدراتهم، وتأهي

لمدارس ـــ اعتماد ما توصلت إليه هذه الدراسة من نتائج في عملية اختيار مديري ا

 في التعليم األساسي.

رحات في ضوء ما توصلت إليه هذه الدراسة من نتائج يمكن تقديم المقت المقترحات:

 اآلتية:

 .ليم الثانويـــ إجراء دراسات لمعرفة معايير اختيار مديري المدارس في التع

 ارس.ـــ إجراء دراسات لمعرفة درجة تطبيق هذه المعايير عند اختيار مديري المد

 عليم.ــ إجراء دراسات في معايير اختيار القيادات العليا في قطاع التربية والت

 قائمة المراجع:

. مصر: 2(. علم النفس التربوي. ط1980ـــ أبوحطب، فؤاد، وصادق، آمال )1

 المصرية. األنجلومكتبة 
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وية. (. مناهج البحث في العلوم النفسية والترب2001ـــ أبوعالم، رجاء محمود )2

 مصر: مكتبة األنجلو المصرية.

مان، . ع3(. مبادئ القياس النفسي والتقويم التربوي. ط1982ـــ أبولبدة، سبع )3

 األردن: الجامعة األردنية.

ار دتطوير اإلدارة المدرسية. القاهرة: (. نحو 1985ـــ أحمد، إبراهيم أحمد )4

 المطبوعات الجديدة.

. 1(. تصميم البحث التربوي. ط1999ـــ اآلغا، إحسان، واألستاذ، محمود ) 5

 فلسطين: مطبعة الرنتيسي.

ة (. تطوير معايير الختيار مديري المدارس الثانوي2011ـــ بني حارب، علي )6

عايير ة تقبل المديرين الحاليين لهذه المفي ضوء تصورات الخبراء التربويين ودرج

ط: في دولة اإلمارات العربية. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الشرق األوس

 عمان، األردن.

لمدارس (. المعايير المعتمدة الختيار مديري ا2002ـــ بني خالد، علي عبد هللا )7

غير منشورة، الحكومية من وجهة نظر المديرين والمشرفين. رسالة ماجستير 

 جامعة اليرموك: إربد، األردن.

 (. تطوير معايير الترقية1994ـــ الخطيب، أحمد، وبني عبدة، محمد عرسان )8

 . العددألعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية. مجلة اتحاد الجامعات العربية

(29 ،)29. 

في  ربية المهنية(. تطوير معايير الختيار مشرفي الت2010ـــ الخوالدة، نواف )9

وزارة التربية والتعليم في األردن. أطروحة دكتوراه غير منشورة، الجامعة 

 األردنية: عمان، األردن.

جمع (. المدير المدرسي الناجح. عمان: مكتبة الم2006ـــ ربيع، هادي شعبان )10

 العربي.
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ة وكال(. تطوير معايير اختيار مديري مدارس 2007ـــ زقوت، نبيل عبد هللا )11

ة الغوث في غزة من وجهة نظر المشرفين التربويين والمديرين والمعلمين. رسال

 ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية: غزة، فلسطين. 

ي ف(. اختيار مدير المدرسة الثانوية 1993ـــ السعود، راتب، وبطاح، أحمد )12

اإلنسانية األردن، أسس مقترحة. مجلة أبحاث، اليرموك، سلسلة العلوم 

 .236 -190واالجتماعية، المجلد )التاسع(. العدد )األول(. 

دى (. معايير اختيار المشرفين التربويين وم1995ـــ السويلم، عبد العزيز )13

موافقتها األسس العلمية لإلشراف التربوي من وجهة نظر مديري المدارس في 

ية معة الملك سعود، كلمنطقة الخرج التعليمية. رسالة ماجستير غير منشورة، جا

 التربية، الرياض.

تربية (. معايير اختيار القيادات المدرسية من منظور ال2016ـــ الشامع، علي )14

ة اإلسالمية ومدى توافرها في مديري المدارس الثانوية في منطقة القصيم، مجل

 .34(، 26جامعة الملك خالد للعلوم التربوية، العدد )

. ليبيا: (. الفكر التربوي بين النظرية والتطبيق1985تومي )ـــ الشيباني، عمر ال15

 المنشأة العامة للنشر والتوزيع.

(. قدرة مدير المدرسة على 1996ـــ الصدفي، محمد ممدوح، وشاكر، أسامة )16

التصرف في بعض المواقف المدرسية في ضوء سنوات الخبرة في مجال اإلدارة 

 .69 – 57(، 56هر، العدد )المدرسية. مجلة التربية جامعة األز

(. معايير 2016ـــ الطويل، هاني عبد الرحمن، وأبو شويمة، زبيدة حسن )17

م مقترحة الختيار مديري اإلدارات العليا والوسطى في وزارة التربية والتعلي

 .443 -429(، 2(، الملحق )43األردنية. مجلة دراسات العلوم التربوية. المجلد )

ر (. السلوك التنظيمي. عمان: دار يافا العلمية للنش2000ـــ عارف، حسين )18

 والتوزيع.

ن: . عمان، األرد1(. القياس والتقويم التربوي. ط1988ـــ عبيدات، سليمان )19

 دار الشروق للنشر والتوزيع.
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 (. مشاركة المدرسين في اإلدارة المدرسية.1982ـــ العجيلي، عيسى صالح )20

 لعامة للنشر والتوزيع واإلعالن.طرابلس، ليبيا: المنشأة ا

مديرين (. دراسة ميدانية للعالقة بين تعاقب ال1999ـــ عزب، محمد عبد القادر )21

بية القليو وفاعلية اإلدارة المدرسية بالحلقة الثانية من التعليم األساسي في محافظة

 في مصر. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الزقازيق: مصر.

ان: دار . عم2(. القياس والتقويم في العملية التدريسية. ط1998مد )ـــ عودة، أح22

 األمل للنشر والتوزيع.

ية، (. نحو إستراتيجية جديدة لتطوير اإلدارة المدرس1984ـــ الغنام، محمد )23

 العربي االتجاهات العالمية المعاصرة في القيادة التربوية. الرياض: مكتب التربية

 لدول الخليج.

غازي، . بن1(. اإلدارة المدرسية المعاصرة. ط1994الفقي، عبد المؤمن فرج )ـــ 24

 ليبيا: جامعة قار يونس.

(. اإلشراف الفني في التعليم. مصر: دار 1983ـــ متولي، مصطفى )25

 المطبوعات.

(. واقع توفر 2019ـــ النقري، إميليا محمود، والطراونة، أخليف يوسف )26

لمديري المدارس لدى مديري المدارس الثانوية في  معايير الترخيص األمريكي

، (46العاصمة عمان من وجهة نظر معلميهم. دراسات العلوم التربوية، المجلد )

 .439 -420(، 1العدد )

27 -Babo, Gerard.& Ramaswami, Soundaram. (2011) Principal 

evaluation and the application of the ISLLC 2008 standards 

"functions" by school superintertendents: Anational study. 

International studies in educational administration & 

Management (CCEAM), vol. 39 Issue (3), p 77.90. 14p. 
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28 - Van de Water. (1997). An examination of the selection 

criteria and the interview process for hiring school principals in 

New York state  Ed. D. Hofstra University. 

29 -Wallac, B (2003) The superintendent selection process. A. 

National investigative study. Dissert AbstractsInternational,64 

(06). 1936A. (UMI NO. (3095687). The University of 

Memphis. 

Criterions Dictating the Principals' Selection Process at the 

Primary Education in Libya According To Educational 

Inspectors, Principals and Teaching Staff's Perception   

Abdulqadir Salih Eisay 

Assistant Prof 

College of Engineering Technologies - AL-Qubbah-Libya 

Abstract: The aim of this study was to handle criterions 

dictating the principals' selection process at the primary 

education in Libya. The entire process was tackled according to 

educational inspectors, principals and teaching staff's vision. A 

descriptive survey strategy was used in the study where the 

author collected, validated and verified data by using 

questionnaire through which (3) scopes and (28) paragraphs, 

were covered. The study showed that all scopes were very 

sensitive to the variable sample responses. It was also 

noticeable that the sample response, irrelevant to position or 

gender. It was highly recommended adopting the findings 

regarding principals' selection process in this study and also 

considering intensive and extensive training programs assigned 

for the primary school principals. 

Keywords: Criterions, Selection, Principals, Primary 

Education, Educational Inspectors. 
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أثر استخدام األلعاب التعليمية في تنمية مهارة القراءة الجهريّة لدى طلبة الصف 

 الثاني األساسي في لواء القويسمة

 األردن -معلمة ، منتهى يحيى عبد الجواد

 األردن–جامعة الشرق األوسط ، د.فواز شحادة

 

هدفت الدراسة الحالية تقصي أثر استخدام األلعاب التعليمية في تنمية : ملخص

مهارة القراءة الجهرية لدى طلبة الصف الثاني األساسي في لواء القويسمة. وقد 

استخدمت الدراسة المنهج شبه التجريبي، وتم إعداد بطاقة مالحظة احتوت على 

السلوكية الدالة عليها، ونٍص قرائّي قام الطلبة مجموعة من المهارات والمؤشرات 

بقراءته جهريًّا بعد التأكد من صدق وثبات أداة الدّراسة. وبلغ عدد أفراد الدراسة من 

( طالبًا وطالبةً، تم اختيارهم بطريقة قصدية، تم توزيعهم عشوائيًا إلى شعبتين؛ 60)

ت بطريقة األلعاب ( طالبًا وطالبة درس30األولى مجموعة تجريبية عددها )

( طالبًا وطالبة درست بالطريقة االعتيادية. 30التعليمية، والثانية ضابطة عددها )

أثر لأللعاب التعليمية في تنمية القراءة الجهرية وتنمية  أظهرت نتائج الدراسة وجود

كل مهارة من مهارات القراءة الجهرية لصالح المجموعة التجريبية. وقد أوصت 

توصيات؛ أهمها توظيف واستثمار استراتيجية األلعاب التعليمية في الدراسة بعدة 

 تدريس طلبة الصفوف الثالثة األولى.

الثاني  الصف : أثر، األلعاب التعليمية، مهارة القراءة الجهرية،الكلمات المفتاحية

 األساسي، لواء القويسمة.
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 مقدمة: .1

التعليمية شمل  شهد القرن الحادي والعشرون تطوًرا كبيًرا في المنظومة

 ووسائل وأساليب التعليم، وأصبح مقياس الحكم على جودة استراتيجيات وطرائق

عليم التعليم من خالل امتالك المؤسسات التعليمية أفضل الطرائق واألساليب في ت

ات الطلبة، والمعلم هو الجزء الرئيس من هذه المنظومة، لذلك يجنبغي على الجه

دث هذه االهتمام عند إعداد وتنمية المعلم بتزويده بأحالمعنية _حكوميّة وخاّصة_ 

لقرن االطرائق؛ حتى يستطيع تعليم وتدريس طلبته  بناًء على ما يتطلبة تطور هذا 

ند عمن مهارات، واللغة أحد المهارات التي ينبغي أن يحرص المعلم على تنميتها 

قرن ك مهارات الالطلبة منذ الصغر حتى يستطيع الطالب مواكبة التطورات، وامتال

 الحادي والعشرين.   

ة، لدراسيّ تُعد القراءة أهم مهارة ينبغي للطالب أن يُتقنها؛ لصلتها بجميع المواد ا

ي دم في أولمكانتها في الفهم والتفّوق والتحصيل العلمي، وال يستطيع الطالب أن يتق

لة عظم وسيمادة من المواد إال إذا استطاع السيطرة على مهارات القراءة، وهي أ

بها  ق، وكفىُموصلة إلى الغاية المطلوبة، والقراءة أكبر نعمة أنعم هللا بها على الخل

 لّم_ فيشرفًا أنها كانت أول ما نزل وأُِمَر به الرسول الكريم _صلى هللا عليه وس

 (.2006ايد، )ز( ١سورة الـعلق،) ٱۡقَرۡأ بِٱۡسِم َربَِّك ٱلَِّذي َخلَقَ قوله تعالى:

ة ة للطلبالقراءة الجهرية في جميع مراحل التعليم، ولكّن وقتها يطول بالنسب تستخدم

امتة، الصغار، وكلما نما الطالب نقص وقت القراءة الجهرية وزاد وقت القراءة الص

صر والقراءة الجهرية تشمل كل ما تتطلبه القراءة الصامتة من تعرف بواسطة الب

هاز جيها، وتزيد عليها التعبير بواسطة على الرموز الكتابية وإدراك عقلي لمعان

النطق عن هذه المعاني والنطق بها بصوت جهري، فهي أصعب من القراءة 

 (.2010الصامتة )ابو مغلي وسالمة، 

( أن القراءة أسلوب من أساليب النشاط 2005ويرى العيسوي وموسى والشيزاوي )

والتنظيم واالستنباط  واإلدراك والربط والموازنة والتذكر الفكري، يتضمن الفهم

واالبتكار، فالقراءة تعني القدرة على حل الرموز المكتوبة وفهمها والتفاعل معها، 

واستثمار ما تمت قراءته في مواجهة المشكالت التي يتعرض لها. كما عّرف عطية 

عملية آلية ذهنية معقدة تشترك فيها العين والذهن  ( القراءة الجهرية: بأنّها2014)

لنطق، بها يتم تحويل الرموز المكتوبة إلى ألفاظ منطوقة مفهومة المعاني وأعضاء ا
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مقّومة من القارئ، والنطق العنصر المميز فيها، فهي تشدد على نطق الكلمات 

والجمل نطقًا صحيًحا، وإخراج األصوات من مخارجها، واالسترسال في القراءة 

لى الحركات والسكنات، بصوت مسموع معبر عن المعاني لتحقيق الفهم، وتشدد ع

 وضبط اإلعراب. 

ة أهم العقلي وتتأثر عملية القراءة بمجموعة من العوامل منها: الذّكاء، كما تعد القدرة

فيى  عامل يرتبط بالتقدم في القراءة، إذ أن القراءة نشاط عقلي يساعد المتعلمَ 

 تنفصل لية الاستخراج المعنى من المادة المقروءة وتمثيل هذا المعنى، فالقراءة عم

لبة ين الطلبعن التفكير، ويؤكد كثير من الخبراء أن التأخر في القراءة أكثر انتشاًرا 

اءة، ذوي الذكاء المنخفض، والخبرة السابقة من العوامل التي تؤثر في تعلم القر

ن أحيث يفسر القارئ ما يقرأ في ضوء خبرته السابقة، خاصة وأن التفسير ال بد 

وب ابقة، والقدرة على التمييز السمعي والبصري، فقد تؤدي عييتصل بالخبرة الس

 السمع والبصر إلى سماع ورؤية الكلمات على غير صورتها الحقيقية؛ فإْن عجزَ 

معها الطفُل عن الّسماع فأنه سيجد عائقًا يحول بينه وبين ربط األصوات التي يس

 (. 2004بالكلمات التي يراها )الوهاب والكردي وسليمان، 

الطريقة )جميُع الطرائِق التي استُخدمْت في تعليم القراءة للمبتدئين إلى  َصنفُ تُ 

 التركيبية، والطريقة التحليلية، والطريقة التوليفية(.

ة بأسمائها تبدأ بتعلم الجزئيات، كالبدء بتعلم الحروف الهجائي:الطريقة التركيبية. 1

قة ، والطريوالجمل التي تتألف منهاأو بأصواتها، ثم ينتقل بعد ذلك إلى تعلم المقاطع 

ف م الحروالتركيبية لها طريقتان؛ الطريقة الهجائية )األبجدية( التي تقوم على تعلي

عليم م على تالهجائية بأسمائها بالترتيب )ألف، باء، ...(، والطريقة الصوتية التي تقو

 م ينطقانفراد )أ، ب، ت ...( ث الحروف بأصواتها بحيث ينطق حروف الكلمة على

 (.2006الكلمة موصولة الحروف دفعة واحدة )مدكور، 

ولهذه الطريقة مزايا وعيوب، فمن مزاياها أنها طريقة قديمة تعلََّم بها األجداد وأِلفَها 

المعلمون، وهي بسيطة وال تتطلب جهدًا من المعلم، وهي تنتقل بالمتعلم من البسيط 

ى تهجي الكلمات الجديدة وتحليلها إلى المركب، تنتقل به من التعرف بالحروف إل

وتركيبها، وهي مهارات أساسية في تعلم اللغة. أما عيوب هذه الطريقة، فتكمُن في 

اإلدراك الكلي، وهي طريقة بطيئة تستغرق وقتًا  مبادئكونها طريقةً تتعارض مع 

طوياًل من المتعلم حتى يتعرف أساسيات القراءة، وهي كذلك تخلو من المعنى. 

بذاته ال معنى له، وال يكتسب معنى إال عندما يُضمُّ إلى غيره؛ فاأللف  فالحرف
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اآلخر فيكونان  إلىمنهما إال عندما يُضمُّ أحدهما  أليحرف والباء حرف وال معنى 

 (.2006كلمة )أب(. )طعيمة والشعيبي، 

وف على تبدأ بالكلمات ثم االنتقال منها إلى الحر.الطريقة التحليلية )الكلية(: 2

لى كس الطريقة التركيبية بنوعيها األبجدية والصوتية، وتعتمد هذه الطريقة عع

يُث حأساس )أنظر وقل(، وتعتمد على ثالثة أنماط: طريقة الكلمة )أسلوب الكلمة( 

مرات،  ينظر الطالب إلى الكلمة التي ينطق بها المعلم بوضوح ثم يقلد المعلَم عدة

 ُم فيهاتطوًرا لطريقة الكلمة، فيعتمد المعلّ طريقة الجملة )أسلوب الجملة( وتعتبر 

قرأ طريقة الجملة حيُث يقوم بعرِض جمٍل قصيرة مما يستطيع الطالب فهمه، ثّم ي

ف المعلم الجملة ويرددها الطالب خلفه، ويحلل الطلبة الجملة إلى كلمات وحرو

ُحها، طريقة القصة )أسلوب ُل أن تقترن الجملة بصورة تُوّضِ  ومقاطع، ويفضَّ

ل، القصة( وهذه الطريقة تشبه طريقة الجملة؛ يبدأ المعلم بقصة يقسمها إلى جم

 (.2010ويتّبع نفس طريقة الجملة )أبو مغلي وسالمة، 

لب من ُن الطاومن مزاياها أنها تُكسب الطالَب ثروةً لغوية أثناء تعلمه القراءة، وتمكّ 

 تساعد الطفل على تكوين الجمل والقراءة في وقت قصير، ومن عيوبها أنها ال

ا، تمييز كلمات جديدة غير ما يُعرض عليه، وتتشابه الكثير من الكلمات برسمه

ولكنها مختلفة في المعنى وهذا يؤدي إلى خطأ في نطق بعض الكلمات فيختلف 

ن المعنى، ويؤخر بعض المعلمين تحليل الكلمات إلى حروف مّما يؤثر على أركا

 .(2013القراءة. )عاشور ومقدادي، 

تقوم على دمج إيجابيات الطرائق واألساليب الطريقة التوليفية )المزدوجة(:.3

المختلفة على وجه يضمن االستفادة من محاسنها، وتتالفى الثغرات الموجودة في 

كل طريقة من الطرائق السابقة، ويتعلم الطالب القراءة وفق هذه الطريقة على أربع 

لمرحلة إتقاُن الطالب نطَق الكلمات بحسن مراحل؛ مرحلة التهيئة: ويتم في هذه ا

استماعها، وتدريبه على معرفة األشياء وتسميتِها من خالل عرضها عليه. ومرحلة 

التعّرف بالكلمات والُجمل: وهذه المرحلةُ هي مرحلة تِعدُّ التطلبة ألخذ رموز 

مرحلة الحروف المكتوبة، والربِط بين األصوات واأللفاظ المكتوبة، ويتم في هذه ال

عرض كلمات سهلة على الطالب وتدريبه على نطقها، وتكويُن الُجمل من الكلمات 

التي سبق له أن تعلمها. ومرحلة التحليل والتجريد: وفي هذه المرحلة يقوم الطالب 

بتحليل الجملة إلى كلمات، والكلمِة إلى أصوات، والتجريدُ: اقتطاع الحرف المكرر 
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ت، ومرحلة التركيب: وترتبط هذه المرحلة أو الصوت المكرر في عدة كلما

 (.2005بالتحليل فيستخدم الطالب ما عرفه في تكوين جملة مفيدة )العيسوي، 

 ي قراءةتنقسم القراءة إلى قراءة جهرية وقراءة صامتة، وتستخدم القراءة الصامتة ف

الصحف والمجالت والكتب، بينما تستخدم القراءة الجهرية في قراءة قطعة 

من ومات. ون، وتأييِد رأي، وإلقاء تعليمات أو إرشادات، وإفادةِ الغير بالمعللآلخري

طالع حيث الغرض العام: تنقسم إلى قراءة للدرس، أو قراءة لالستمتاع، مثل االست

عن موضوعات معينة مثل بعض الحيوانات أو عن النجوم أو القراءة في بعض 

، لقراءة تبعًا ألغراض القارئأوقات الراحة، ومن حيث أغراض القارئ: تنقسم ا

لحل  ومن هذه األغراض، البحث عن معلومات، أو اتباع اإلرشادات، أو زيادة الفهم

 (.2005مشكلة ما، أو اإلجابة عن سؤال أو تتبع أحداث. )محمود، 

ثل هناك مجموعة من األهداف الخاصة لتدريس القراءة في المرحلة األساسية، تتم

ني مات المقدمة إليه قراءة جهرية صحيحة، ويفهَم معافي أن يقرأَ الجمل والكل

وأن  الجمل والكلمات المقدمة إليه، ويجردَ الحروف الهجائية حين يسمع أصواتها،

يكون قادًرا على أن ينطق الحروف الهجائية وفق مخارجها الصوتية الصحيحة، 

 ( كلمة أساسية،350-300ويتعرف أسماء الحروف الهجائية.وأن يقرأ نحو )

ويركب مقاطع وكلمات جديدة من الحروف التي سبق تجريدها، وأن يتعرف 

ء إلى الحركات والسكون والشدة والتنوين،وأن يكتسب العادات السليمة مثل )اإلصغا

، المعلم إذا تحدث، اإلجابة عن األسئلة دون خجل، ومشاركة أقرانه في الحديث

 (.2006والنظافة والنظام والمحافظة على كتبه )زايد، 

سيلة ووالقراءة الجهرية تمكن المعلم من الكشف عن أخطاء الطلبة في النطق، وتعد 

اظ ن األلففي اختبار الطالقة والدقة في النطق واإللقاء، وتساعد الطلبة في الربط بي

استي حالمسموعة في الحياة اليومية والرموز المكتوبة، والقراءة الجهرية تستخدم 

روءة من إمتاع الطلبة بها، خاصة إذا كانت المادة المقالسمع والبصر، مما يزيد 

 (.2006شعًرا أو نثًرا أو قصة )مدكور، 

( سنوات 6-4( أنه يتم تعليم الطالب من عمر )2011يذكر السويدان وباشراحيل )و

( 7-6قراءة أصوات الحروف مع مجموعة من الطلبة، وفي المرحلة العمرية )

مع المعلم أثناء قراءة النص، وإضافة كلمات  سنوات يكون قادًرا على المتابعة

باالشتراك مع طلبة الصف جميعهم، وقراءة قصاصات جمل، وقراءة جمل إنشائية. 

( سنوات يتعلم الطالب قراءة فقرات قصيرة مثل 8-7وفي المرحلة العمرية )
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 األحاجي، وقراءة الطلبة لما كتبه بعد أن تم تصحيحه ذاتيًا. وكل هذه الطرائق تؤدي

إلى تمكين الطلبة من القراءة، وإعطاء فرصة للتصحيح الجماعي، وبناء الثقة 

 بالنفس. 

ن أي، منذ إن استعمال األلعاب التعليمية قد انتشر منذ فترة طويلة في المجال التربو

ام بدأت المدرسة تزاول نشاطها، حيث كان المعلمون يتيحون الفرص لطلبتهم للقي

ل األدوار في مسرحية تاريخية، أو تقمص شخصيات باللعب اإليهامي؛ مثل تمثي

لك، البائعين والمشترين، أو القيام بأدوار األطباء والممرضين والمرضى وغير ذ

ولكن في التسعينات من القرن العشرين شاع استعمال األلعاب التعليمية في 

 المدارس ومؤسسات التعليم العالي، وفي مجاالت أكاديمية مختلفة، وقد أجريت

أظهرت حوث كثيرة حول أهمية وأثر األلعاب التعليمية في تحقيق الطلبة للتعلم، وب

تأثير في ال نتائج هذه البحوث أن األلعاب التعليمية تعد وسائل تعليمية فعالة وقوية

اقع وتغيير سلوك المتعلم واتجاهاته، بإكسابه معارف ومهارات دقيقة يواجهها في 

 الحيلة،)ي اتجاهاته نحو الوسائل التي يتفاعل معها حياته العملية، ومن ثم تغيير ف

2016.) 

وس(، ولقد أخذ "اللعب" أهمية تربوية على أيدي التربويين الكبار أمثال )كوميني

على و)روسو(، و)بستالوزي(، و)فروبل(، الذين أكدوا أهمية اللعب في التعليم، و

ورغباته من خالل أن يطلَق الطفل حًرا لكي يمارس نشاطاته ويعبر عن ميوله 

رس اللعب، وقد أخذ اللعب نصيبًا وافًرا من االهتمام في رياض األطفال والمدا

إلى  األساسية. واأللعاُب التعليمية تقوم على مبدأ التواصل، فقد سعى الباحثون

اب استخدامها في تدريس اللغات، وقد أوصى العديد من الباحثين باستخدام األلع

 (.2005تيجية تساعد على إكساب المتعلم اللغة )صويركي، التعليمية بوصفها استرا

وقد ذكر العديد من علماء النفس والتربويون بأن األلعاب التعليمية نشاطات حركية 

أو ذهنية يستخدمها المعلمون كواحدة من االستراتيجيات التي لها دور فعال في 

ق أهداف الدرس، إثارة دافعية الطلبة  للمشاركة في النشاطات المختلفة لتحقي

واأللعاب المستخدمة في الغرفة الصفية ليست عشوائية، بل تتبع نظاًما معينًا 

وخطوات منتظمة من أجل تحقيق األهداف المرجوة؛ لذلك أُطلق عليها ألعابًا 

تعليمية، وهي ألعاب منوعة تبعًا لنوع المادة التعليمية المطروحة، كما ينبغي تنوع 

ية حسب المادة، فهناك ألعاب لتعليم مهارات اللغة العربية وتوظيف األلعاب التعليم

واإلنجليزية، ومهارات التعلم المالحظة والمقارن لألطفال في السنوات األولى 
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للمدرسة، وألن المتعلم يقوم بنشاطات كثيرة، ويستعمل مصادر متنوعة لتحقيق 

مع شخص أخر أو األهداف أو حل للمشكالت، سواء قام بنفسه بهذا الدور أو تفاعل 

مع فريق آخر، لذا يمكن عد األلعاب التعليمية طريقة سلسة يستطيع المتعلم من 

خاللها إدراك المعاني والمعلومات التي يحتاج أن يعبر عنها )المسعودي والهداوي، 

2018 .) 

خطط لوتعرف األلعاب التعليمية شكل من أشكال األلعاب الموجهة والمقصودة تبًعا 

ه وبرامج وأدوات ومستلزمات خاصة، يقوم المربّون بإعدادها وتجربتها ثم توجي

جعل األطفال نحو ممارستها لتحقيق أهداف محددة، وُصّممت األلعاب التعليمية لت

تعليمية لها إلى أن األلعاب ال (Bartel)ارتل من التعلّم والممارسة متعةً، وقد أشار ب

ية ألكاديمالقدرة على تحفيز الطلبة الذين انغلقت عقولهم من التعلم جّراء المهمات ا

نه مالتقليدية. واأللعاب التعليمية نشاط يهدف إلى تحقيق هدف خاص يكون الغرض 

يعاب تنمية مهاراِت واستعدادات الطفل وتوسيع أفقه بشكل عام، ومساعدته على است

 (.2010وتحقيق أهداف البرنامج التربوي، وتكوين اتجاهات إيجابية )الخفاف، 

( إلى أن القراءة تهدف إلى تدريب الطفل على النطق 2005ويشير الصويركي) 

السليم ألصوات اللغة عن طريق تدريب أعضاء الجهاز الصوتي لديه، وتيسير 

عد على االنطالق عملية القراءة والكتابة على الطفل، وتوفير جو صحي يسا

مية قت، وتنوالتحرر، والمبادأة الذاتية، وجذب وإثارة انتباه واهتمام الطفل طوال الو

 قدرة الطفل على تحليل وتشخيص الحروف والمقاطع.

مية، ( إلى مرحلتين يجب مراعاتهما عند تنفيذ األلعاب التعلي2012ويشير قزامل )

 ما:  يم، وفيما يأتي توضيح لكل منههما: مرحلة اإلعداد والتنفيذ، ومرحلة التقو

لعاب مرحلة اإلعداد والتنفيذ: وْضع قائمة باأللعاب واألدوات المستخدمة في األ

ووضع  التعليمية، وتجريب اللعبة قبل استخدامها، وتحديد األدوار، ووقت التنفيذ،

ة إثارالقوانين، وشرح المعايير، وتهيئة أذهان الطلبة للعبة، وتشويقهم للعبة، و

ون ى ال تكاهتمامهم، ومراعاة الفروِق الفردية بين الطلبة والقدرةِ على التركيز؛ حت

  منافسة.اللعبة سببًا في إحباط المتعلمين، واالنتباه إلى مدى استجابة كل فريق لل

مرحلة التقويم: تدوين مقترحات لتقويم اللعبة بعد تنفيذها، ويجب تقدير جهود الجميع 

لى النجاح. وتجنبًا إلحباط الطلبة ينبغي تنوع األلعاب في كل ألن التقدير يؤدي إ
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حصة بما يتناسب مع األهداف المراد تحقيقها إلكساب الطلبة المهارات والخبرات 

 المختلفة.

مما سبق؛ يالحظ أن األلعاب التعليمية عملية هادفة منظمة لها أهداف وقوانين 

ديدة فقد استخدمت منذ أقدم وطرق، ولها أهمية كبيرة، وهي ليست بالطرق الج

العصور، فقد استخدم الرسول صلى هللا علية وسلم اللعب في مداعبة األطفال 

الصغار ومن األمثلة على ذلك مسابقات الجري، وكان أيًضا يحرك أذهان الكبار 

والصغار ويُسليهم بذكر األلغاز المفيدة وهناك الكثير من الشواهد في السنة النبوية 

 السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة،  دراسة ميللر ن الدراساتعلى ذلك. وم

(Miller, 2010)   التي هدفت معرفة أثر استخدام األلعاب والقراءة الجهرية في

تحسين مهارات االستماع، وقد استخدم المالحظة لدى عينة من طالب رياض 

( طالبًا 138) األطفال في والية )نيوجيرسي( األمريكية، وتكونت عينة الدراسة من

وطالبة وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود أثر دال إحصائًيا الستراتيجية التدريس 

القائمة على األلعاب والقراءة الجهرية في تحسين مهارة االستماع لدى طلبة مرحلة 

 الروضة.

( أثر تصميم استراتيجية توليفية قائمة على أنماط 2014وهدفت دراسة خضير )

ال ها في تحسين مهارات االستماع والمهارات الرياضية لدى أطفاللعب وقياس أثر

ع، الرياض، استخدمت المنهج شبه التجريبي، تم استخدام اختبار مهارات االستما

( 33( طفاًل وطفلة يمثلون المجموعة التجريبية و)34تكونت عينة الدراسة من )

ائيًا فروق دالة إحصطفاًل وطفلة يمثلون المجموعة الضابطة، وكشفت النتائج وجود 

عزى بين المجموعة التجريبية   والمجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية ي

بية التجري إلى أثر االستراتيجية التوليفية القائمة على أنماط اللعب لصالح المجموعة

 في مهارات االستماع والمهارات الرياضية. 

أللعاب التربوية في تنمية أثـــر المعرفة ( 2017وسعت دراسة صالح وحسان )

مهـــــارات اللغة العربية لــدى طلبة الصّف الثاني األساسي في محافظة غزة، 

واستخدمت الدراسة المنهج التجريبي لتحقيق هدف الدراسة. أعدّت الدراسة 

( طالبة 66االختبار التشخيصي الذي تم تطبيقه على عينة الدراسة البالغ عددها )

ني األساسي، وكشفت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية من طلبة الصف الثا

بين متوسط درجات تحصيل طلبة في المجموعة التجريبية، ومتوسط درجات 

تحصيل الطلبة في المجموعة الضابطة، لصالح طلبة المجموعة التجريبية التي 
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ارة استخدمت األلعاب التربوية في المهارات األربع؛ مهارة التمييز السمعي، ومه

 التمييز البصري، ومهارة التحليل، ومهارة التركيب.

، ودراسة  (Miller, 2010)واتفقت الدراسة الحالية في هدفها مع دراسة ميللر

( في المهارات 2014(، واختلفت مع دراسة خضير )2017صالح وحسان )

 ،سة لدرااالحركية التي تناولتها باإلضافة إلى مهارة االستماع. في حين اختلفت هذه 

ما (، ودراسة ميلر باستخدام األلعاب التعليمية، بين2017ودراسة صالح وحسان )

ا ( استخدم استراتيجية توليفية قائمة على أنماط اللعب. كم2014دراسة خضير )

ضير اتفقت الدراسة الحالية في المنهج المستخدم _وهو شبه التجريبي_مع دراسة خ

(، حيث أنها استخدمت 2017ن)(، واختلفت مع ودراسة صالح وحسا2014)

اختلفت المنهج التجريبي، بينما الدراسة الحالية استخدمت المنهج شبه التجريبي. و

 ، بينماالدّراسة الحاليّة مع الدراسات السابقة، من خالل استخدام بطاقة المالحظة

 (، حيث استخدمت هذه الدراسة2017الدراسات السابقة مثل دراسة صالح وحسان )

 استخدم المالحظة.  (Miller, 2010)ر التحصيلي، بيما ميللراالختبا

جية استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في اإلطار النظري، وفي منه

 لدراساتالدراسة المتبعة، وفي المناقشة وتفسير النتائج. وتم الوقوف على عدد من ا

قة، ت الساباتّبعتْها الدراسا السابقة من أجل االستفادة من طرائق البحث العلمي التي

رق طومن النتائج التي توصلت إليها في دراسة المشكلة الحالية ومعالجتها، وفق 

ابقة علمية صحيحة، ومعرفة أوجه الّشبه واالختالف )المقارنة( بين الدراسات الس

 والدراسة الحالية.

اسات القليلة وتميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة، كونها تُعد من الدر

_في حدود علم الباحثان _ التي تتناول أثر استخدام األلعاب التعليمية في مادة اللغة 

أن الدراسات  العربية في تدريس القراءة الجهرية للصف الثاني األساسي؛ إذ 

السابقة لم تتناول هذه المرحلة  ولم تتناول القراءة الجهرية في الدراسة، وكذلك 

باأللعاب التعليمية التي تم استخدامها من حيث  التصميم  تميزت هذه الدراسة

والشكل واأللوان ووضوح تعليمات اللعبة وعرض هذه التعليمات من خالل اللوح 

التفاعلي الموجود في الغرفة الصفية، وتميزت أيًضا باألداة التي تم استخدامها حيث 

رات السلوكية اشتملت على المهارات الخاصة بالصف الثاني األساسي والمؤش

الدالة عليها وكان لها األثر الكبير في تطوير وتحسين القراءة الجهرية من خالل 

 الحرص أثناء اإلعداد والتنفيذ على تنمية كل مهارة من المهارات سالفة الذكر.
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لجهرية وجاءت الدراسة لتقف على أثر األلعاب التعليمية في تنمية مهارة القراءة ا

ي األساسي، ونظًرا لخصوصية هذه الفئة العمرية لدى طلبة الصف الثان

والخصائص النمائية للطلبة في هذه المرحلة )الصف الثاني األساسي( والتي 

افعية تقتضي تعليم الطلبة القراءة الجهرية بطريقة تلبي رغباتهم وتثير فيهم الد

ختيار والشغف والحماس ويكون التعلم مبنًيا على المرح والمتعة والتعاون وقع اال

مهارة  ي تنميةعلى استراتيجيّة األلعاب التعليمية أماًل في أن يكون لها أثٌر إيجابّي ف

 القراءة الجهرية لدى الّطلبة.

 وأسئلتها . مشكلة الدراسة2

بة تعد القراءة الجهرية من المهارات األساسية التي نحرص على تنميتها لدى طل

لك ذالمرحلة  األساسية، وقد حظيَْت باهتمام كبير على المستوى الوطني، ويظهر 

ي التي من خالل االختبارات التقييمية في مبحث اللغة العربية للصف الثالث األساس

ن ( لتقييم مدى تمّكن الطلبة م2019م )عقدتها وزارة التربية والتعليم في عا

في  األردن المهارات القرائية، وكذلك الجهود التي بذلتها وزارة التربية والتعليم في

ن تغيير مناهج اللغة العربية، وزيادة عدد الحصص المقررة، والمؤتمر الذي كا

نحب  برعاية وزير التربية والتعليم معالي الدكتور عمر الرزاز تحت عنوان " نحن

لباحثان في (، من خالل ما تقدم ِذْكره بدأ اهتمام ا2019القراءة " المنعقِد في عام )

اختيار موضوع )تنمية مهارة القراءة الجهرية(، وبدأت في التقصي عن طرق 

واستراتيجيات ناجعة لتنمية مهارة القراءة الجهرية لدى طلبة الصف الثاني 

 األساسي.

( التي أوصىت 2009ات كدراسة الصويركي )وقد أشارت العديد من الدراس

بضرورة إعداد بعض األلعاب اللغوية لموضوعات مختارة في اللغة العربية 

( التي أشارت 2017المقررة للصفوف األربعة األولى، ودراسة صالح وحسان )

إلى ضرورة استخدام األلعاب التربوية في تعليم طالب المرحلة األساسية، ودراسة 

التي أوصت بتشجيع معلمي اللغة العربية بشكل خاص والمباحث  (2010البري )

األخرى بشكل عام على استخدام األلعاب في تدريس فروع اللغة العربية، وبحكم 

عملي معلمةً للمرحلة األساسيّة الدّنيا، ومعرفتي بالخصائص النّمائيّة لهذه المرحلة 

ستثمار نشاطهم وحركتهم العمرية للطلبة وشغفهم بالحركة والنشاط ورغبتي في ا

فيما يتعلّق بالتعليم، تولّدت لدّي رغبة في معرفة أثر استخدام األلعاب التعليمية في 
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تنمية مهارة القراءة الجهرية لدى طلبة الصف الثاني األساسي في لواء القويسمة. 

 وتحدد مشكلة الدراسة من خالل اإلجابة عن السؤالين اآلتيين:

لصف مية في تنمية مهارة القراءة الجهرية لدى طلبة اما أثر األلعاب التعلي -1

 الثاني األساسي مقارنة بالطريقة االعتيادية؟ 

ية ما أثر األلعاب التعليمية في تنمية كل مهارة من مهارات القراءة الجهر -2

لثاني )صحة وسالمة اللفظ، والطالقة القرائية، وتمثيل المعنى( لدى طلبة الصف ا

 يقة االعتيادية؟األساسي مقارنة بالطر

 .فرضيات الدراسة3

( يعزى إلى α = 0.05ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -1

ني صف الثااستخدام األلعاب التعليمية في تنمية مهارة القراءة الجهرية لدى طلبة ال

 األساسي مقارنة بالطريقة االعتيادية.

( يعزى إلى α = 0.05الداللة )ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى  -2

استخدام األلعاب التعليمية في تنمية كل مهارة من مهارات القراءة الجهرية )صحة 

وسالمة اللفظ، والطالقة القرائية، وتمثيل المعنى( لدى طلبة الصف الثاني األساسي 

 مقارنة بالطريقة االعتيادية.

 . هدف الدراسة 4

 ية لطلبةالتعليمية في تنمية مهارة القراءة الجهرهدفت الدراسة تعّرف أثر األلعاب 

 الصف الثاني األساسي في )لواء القويسمة( محافظة العاصمة عّمان.

 . أهمية الدراسة5

 بتحديد تتمثل أهمية الدراسة في جانبيها النظري والتطبيقي، ويتمثل الجانب النظري

ية لدى ة القراءة الجهرعدد من األلعاب التعليمية التي من المتوقع أن تنّمي مهار

قد  طلبة الصف الثاني األساسي، وتزويدهم بعدد من هذه األلعاب التعليمية التي

اب ى األلعتنمي لديهم مهارة القراءة الجهرية، وإعداد مادة تعليمية إثرائية تقوم عل

 التعليمية والتي يمكن االستفادة منها في تعليم القراءة الجهرية.

فيتمثل في توجيه المعلمين إلى ضرورة استخدام األلعاب أما الجانب التطبيقي 

التعليمية عند تدريب الطلبة على القراءة الجهرية، وضرورة تحويل الموضوعات 

المتعلقة بالقراءة مثل: الحروف، والمقاطَع، والكلماِت، والجمِل، والنصوِص، 
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، والالم القمريّة، ومهارات القراءة المتعلّقة بالتّنوين، والّشدّة، والالم الشمسيّة

وحروف المد،ّ والوقف واالبتداء، ومراعاة القراءة بسرعة مناسبة وبدقّة وإتقان، مع 

ُمراعاة الّضبط النْحوي واللغوي إلى ألعاٍب تعليمية، وتوجيه انتباه المعلمين أثناء 

إعداد خططهم السنوية والفصلية واليومية إلى ضرورة جعل األلعاب التعليمية من 

التي يجب استخدامها في تعليم القراءة، وإعداد مادة تعليمية إثرائية تقوم الطرق 

على األلعاب التعليمية والتي يمكن االستفادة منها في تعليم القراءة الجهرية، وقد 

قَدّمْت هذه الدّراسة مادةً تقييميّة يمكن االستفادة منها لقياس مستوى إتقان مهارة 

 لثاني األساسي.  القراءة الجهرية لطلبة الصف ا

 ومحدداتها . حدود الدراسة6

اقتصر تطبيق الدراسة الحالية على طلبة الصف الثاني األساسي في مدرسة 

في  الحداثة التربوية في لواء القويسمة في محافظة العاصمة األردنيّة عّمان

تان م. وتم اعتماد وحدتان دراسيّ 2020-م2019الفصل الثاني من العام الدراسي 

  ديسون(.أدة اللغة العربية للصف الثاني األساسي )النَّملة النشيطة، توماس من ما

 . مصطلحات الدراسة7

تضمنت الدراسة الحالية مجموعةً من المصطلحات الرئيسة التي تم تعريفها 

 مفاهيمًيا وإجرائيًا: 

ة من نوع من النشاط الهادف الذي يقوم به التلميذ أو مجموع األلعاب التعليمية:

ن التالميذ في ضوء قواعد معينة يتْبعها_ بقصد_ إنجاز مهمة محددة، وقد تتضم

 (.2017نوًعا من التنافس بين تلميذين أو فريق من التالميذ لبلوغ الهدف )قرني، 

للغة نّظمة الخاصة باوتعّرف إجرائيًا: بأنها مجموعة من األلعاب التعليمية الم

سماك، العربية مثل: لعبة )المكعب، الصور والُجمل، إعادة ترتيب الُجمل، صيد األ

ة مروحة ترتيب الكلمات في جمل مفيدة، القفل والمفتاح، قطار الكلمات، الكلم

ة الصف وضدها، سبِنَر(. والتي يتم إنتاجها من قِبل المعلمة وتنفيذها من قبل طلب

 ، بشكل فردي أو على شكل مجموعات تحت إشراف المعلمة إلثارةالثاني األساسي

 دافعيتهم للتعلم، وتنمية مهاراتهم القرائية.  

: العملية التي يتم فيها ترجمة الرموز الكتابية وغيرها إلى ألفاظ القراءة الجهرية

منطوقة وأصوات مسموعة متباينة الداللة، بحسب ما تحمل من معنى. فهي تحتوي 
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ثة عناصر هي: رؤية العين للرمز، نشاط الذهن في إدراك معنى الرمز، على ثال

 (.2006التلفظ بالصوت المعّبر عّما يدل عليه ذلك الرمز )زايد، 

تعّرف إجرائًيا: القراءة بصوت مسموع، وبسرعة ودقة وإتقان، مع الفهم الصحيح 

الطالب. وقد وإدراك المعنى، وبما يتناسب مع المرحلة العْمرية التي يمّر بها 

تركزت القراءة الجهرية في هذه الدراسة حول ثالث مهارات هي: صحة وسالمة 

اللفظ، والطالقة القرائية، وتمثيل المعنى. وتتضمن ستة عشر مؤشًرا سلوكيًا منها: 

ينطق الحروف بطريقة سليمة وواضحة، يقرأ الكلمات دون إبدال أو حذف أو 

بسرعة مناسبة، يحسن الوقف عند اكتمال  إضافة، يقرأ الكلمات المشددة، يقرأ

المعنى، وغيرها. وتم قياسها في هذه الدراسة من خالل بطاقة المالحظة اعتمادًا 

 على النّص القرائي. 

 . منهج الدراسة8

 استخدمت الدراسة الحالية المنهج شبه التجريبي لمالءمته أهداف الدراسة.

 . أفراد الدراسة9

التربوية التي تتكون من ثالث شعب، ومن خاللها تم تم اختيار مدارس الحداثة 

اختيار شعبتين بطريقة عشوائية من أصل ثالث شعب، لتكّون إحدى هذه الشعب 

( طالبًا وطالبة درست باستخدام األلعاب التعليمية، 30المجموعة التجريبية وعددها )

( طالبًا وطالبة درست بالطريقة 30والمجموعة األخرى ضابطة وعددها )

 االعتيادية.

 . أداة الدراسة والمادة التعليمية10

استخدمت الدراسة الحالية )بطاقة المالحظة( التي احتوت على مجموعة من 

اتقان  المهارات والمؤشرات السلوكية الدالة عليها، ونًصا قرائيًا للحكم على مدى

 ية:آلتالطلبة لمهارات القراءة الجهرية الواردة في هذه البطاقة وفق الخطوات ا

االطالع على البحوث والدراسات التي تناولت مهارات القراءة الجهرية  -

دتها للصف الثاني،واالطالع على أهداف تدريس القراءة بالمرحلة األساسية كما حد

 وزارة التربية والتعليم.

ل االستفادة من آراء مشرفي ومعلمي اللغة العربية في المرحلة األساسية حو -

 هرية. مهارات القراءة الج
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اسي، إذ إعداد قائمة بمهارات القراءة الجهرية المناسبة لطلبة الصف الثاني األس -

تضمنت القائمة بصورتها األولية ثالث مهارات في القراءة الجهرية هي: صحة 

ؤشًرا وسالمة اللفظ، والطالقة القرائية، وتمثيل المعنى، ويندرج تحتها ست عشر م

 سلوكيًا.

ارج المنهاج الدراسي يتناسب مع المستوى العقلي استخراج نص قرائي من خ -

 والعمري للطلبة في الصف الثاني األساسي.

داة االسترشاد بقائمة مهارات القراءة الجهرية في صورتها النهائية لتحديد أ -

 القراءة الجهرية، وتم عرض أداة الدراسة في صورتها األولية على مجموعة من

يب من أعضاء هيئة التدريس في المناهج وأسالالمحكمين وعددهم أحد عشر محكًما 

 لجامعاتتدريس اللغة العربية والبالغة والنقد األدبي والنحو والصرف، من أساتذة ا

دى األردنية، ومن الخبراء والمشرفين التربويين والمعلمين، وذلك للحكم على م

ندرج تلتي مناسبة المهارات والمؤشرات السلوكية للطلبة، ومدى شموليتها للمهارة ا

لى عحتها، أو إضافة معايير أخرى، وقد تم األخذ باقتراحات المحكمين واإلبقاء 

 %( على تلك الفقرات. 80المعايير التي اتفقوا عليها، بنسبة اتفاق )

 صدق البناء

بعد إجراء التعديالت التي اقترحها المحكمون، تم االستماع إلى الطلبة أثناء أدائهم 

( طالبا وطالبة من طلبة 30على عينة استطالعية مكونة من ) لنص القراءة الجهرية

الصف الثاني من خارج عينة الدراسة ومن داخل مجتمعها، ومن ثم تم حساب 

معامالت االرتباط بين فقرات بطاقة المالحظة ومهارات القراءة الجهرية والدرجة 

والدرجة الكلية  الكلية لها، وتم حساب معامالت ارتباط بيرسون بين مهارات القراءة

 (:1لها، كما هو موضح في الجدول )
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(: معامالت ارتباط فقرات بطاقة المالحظة بمهارات القراءة والدرجة الكلية لها 1الجدول )

 ومعامالت االرتباط بين مهارات القراءة والدرجة الكلية لها

الرق

 م
 الفقرة

معامل ارتباط 

الفقرة بالدرجة 

 الكلية

معامل 

ارتباط 

الفقرة 

 بالمهارة

 المهارة

معامل 

ارتباط 

المهارة 

بالدرجة 

 الكلية

 0.74 0.77 الحروَف بطريقة سليمة. ينطق 1

 صحة

وسالمة 

 اللفظ

0.94 

2 
يقرأُ الطالُب دوَن إبداِل بعِض الحروِف 

 والكلماِت أثناَء القراءةِ.
0.78 0.72 

3 
يقرأُ الطالُب دوَن حذِف بعِض الحروِف 

 القراءةِ.أثناَء 
0.70 0.69 

4 
يقرأُ الطالُب دوَن إضافِة بعِض الحروِف 

 أثناَء القراءةِ.
0.71 0.79 

 0.78 0.73 يميز بيَن ياِء المدِّ واأللِف المقصورةِ. 5

6 
يميز بين الحركات والمدود في أثناء 

 القراءة.
0.30 0.42 

 0.45 0.40 يقرأ الكلمات التي فيها حرف مشدد بإتقان. 7

8 
ينطق الكلمات التي فيها الم شمسية أو الم 

 قمرية نطقًا صحيًحا.
0.51 0.58 

9 
ينطق الكلمات التي فيها تاء مربوطة وفق 

 موقعها في الجملة بإتقان.
0.57 0.54 

 0.43 0.36 يقرأ الكلمات المنونة قراءة صحيحة. 10

 0.82 0.58 يقرأ دون تلعثم او خجل أو خوف. 11
الطالقة 

 القرائية
 0.93 0.89 يقرأ بسرعة مناسبة. 12 0.86

 0.89 0.80 يقرأ الجمل والتراكيب في وحدات تامة. 13

14 
يضبط أواخر الكلمات في النص في أثناء 

 القراءة.
0.47 0.84 

تمثيل 

 المعنى
0.75 

 0.55 0.78 يحسن الوقف عند اكتمال المعنى. 15

 0.59 0.80 في أثناء القراءة. يراعي عالمات الترقيم 16

( أن معامالت ارتباط الفقرات بالدرجة الكلية قد تراوحت بين 1يالحظ من الجدول )

( في حين تراوحت قيم معامالت ارتباط فقرات بطاقة المالحظة 0.89 – 0.30)

( بينما تراوحت قيم معامالت ارتباط 0.93 – 0.42بمهارات القراءة الثالثة بين )

( وهي 0.94 – 0.75طاقة المالحظة بين )مهارات القراءة الثالث بالدرجة الكلية لب

 قيم مقبولة لغايات الدراسة الحالية. 



 شحادة د.فواز الجواد، عبد يحي أ.منتهى طلبة لدى الجهرية القراءة مهارة تنمية في التعليمية األلعاب استخدام أثر

 

106 

 رلينب-لمانياأ العربي مقراطييالد المركز            سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

 ثبات أداة الدراسة

 تم التحقق من ثبات بطاقة المالحظة بطريقتين:

ن قيَّميْ معامل اتفاق المقيَّمْين: من خالل تطبيق وإعادة تطبيق األداة من قبل م .1

طاقة اثنين، هما الباحثة ومعلمة أخرى من معلمات الصف الثاني تم تدريبها على ب

( 30المالحظة، حيث تم التطبيق على مجموعة من خارج عينة الدراسة مكّونة من )

ً وطالبة، ومن ثم تم حساب قيم  ي معامل ارتباط بيرسون بين تقديراتهم فطالبا

تلك  ( يوضح2والجدول )التقييمين على مهارات القراءة وعلى الدرجة الكلية لها، 

 القيم.

حساب قيم معامل الثبات بطريقة االتساق الداخلي حسب معادلة كرونباخ ألفا،  .2

 ( يوضح تلك القيم.2والجدول )

االتساق الداخلي لمهارات أداة القراءة الجهرية  (: معامل اتفاق المقيمين وبطريقة2الجدول )

 والدرجة الكلية

 المهارة الرقم
معامل اتفاق 

 المقيمين
 قيم االتساق الداخلي

 0.82 0.86 وسالمة اللفظ صحة 1

 0.85 0.88 الطالقة القرائية 2

 0.86 0.84 تمثيل المعنى 3

 0.90 0.91 الدرجة الكلية لألداة 

تراوحت  ( أن قيم معامالت اتفاق المقيمْين لمهارات القراءة قد2يالحظ من الجدول )

تساق (، وأن قيم اال0.91) المالحظة(، وللدرجة الكلية لبطاقة 0.88 – 0.84بين )

ين بالداخلي من خالل معادلة كرونباخ ألفا لمهارات القراءة الثالث قد تراوحت 

ايات ( وهي قيم مقبولة لغ0.90( وللدرجة الكلية لبطاقة المالحظة )0.86 – 0.82)

 الدراسة الحالية.

 . نتائج الدراسة ومناقشتها 11

 ي تنميةفما أثر األلعاب التعليمية  على: النتائج المتعلقة بالسؤال األول الذي نص

مهارة القراءة الجهرية لدى طلبة الصف الثاني األساسي مقارنة بالطريقة 

 االعتيادية؟ 
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حصائية إالفرضية الصفرية اآلتية: ال يوجد فرق ذو داللة وقد انبثق عن هذا السؤال 

مية التعليمية في تنيعزى إلى استخدام األلعاب ( α = 0.05عند مستوى الداللة )

 مهارة القراءة الجهرية لدى طلبة الصف الثاني األساسية، مقارنة بالطريقة

 االعتيادية. 

والتحقق من فرضيته، تم فحص الفروق التي تعزى ألثر  السؤالولإلجابة عن 

ساب حمتغير طريقة التدريس في الدرجة الكلية لمهارات القراءة الجهرية، حيث تم 

لكلية اابية واالنحرافات المعيارية الستجابات الطلبة على الدرجة المتوسطات الحس

، كما لمهارات القراءة الجهرية تبعا للفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة

 (.3هو موضح في الجدول )

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد الدراسة على 3الجدول )

 لقياس القبلي والبعدي لمهارات القراءة الجهرية تبعاً لطريقة التدريسالدرجة الكلية ل

 طريقة التدريس

المتوسط  القياس البعدي القياس القبلي

البعدي 

 المعدل
 العدد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الطريقة االعتيادية 

 )الضابطة(
2.51 0.83 2.74 0.79 2.74 30 

 30 3.93 0.82 3.94 0.76 2.76 األلعاب التعليمية )التجريبية(

 60 --- 1.00 3.34 0.80 2.64 المجموع

لى ( وجود فروق ظاهرية في استجابات أفراد عينة الدراسة ع3يالحظ من الجدول )

ً للمجموعتين )الضابطة  يبية(، والتجرالدرجة الكلية لمهارات القراءة الجهرية تبعا

تخدام ، تم اسولمعرفة أثر المادة التعليمية المبنية على استراتيجية األلعاب التعليمية

لتكافؤ اختبار تحليل التباين األحادي المصاحب لتحديد داللة هذه الفروق، ولضبط ا

بلية القبلي بين المجموعات، وذلك لقدرة االختبار اإلحصائي على أخذ الفروق الق

ار عند حساب الفروق البعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة، بعين االعتب

 ( يوضح ذلك:4والجدول )
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(:  نتائج اختبار تحليل التباين األحادي المصاحب ألثر طريقة التدريس في الدّرجة 4الجدول )

 الكلية للقراءة الجهرية

 المصدر
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسطات 

 المربعات
 اختبار ف

الداللة 

 اإلحصائيّة

حجم 

 األثر

 0.01 0.53 .40 6.2 1 6.2 االختبار القبلي

طريقة 

 التدريس
20.05 1 20.05 30.86 0.00 0.35 

    65. 57 437.0 الخطأ

الكلي 

 المصحح
658.6 59     

 (.α = 0,05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات *

 = α)ذات داللة إحصائية عند مستوى  فروق إلى وجود( 4) الجدول نتائج تشير

 والضابطة، التجريبية المجموعتين بين للقراءة الجهرية الكلية الدرجة في( 0,05

 مستوى عند إحصائية داللة ذات قيمة وهي( 30.86( )ف) اختبار قيمة بلغت حيث

(α = 0,05 )( 0.35وبحجم أثر مرتفع،) الحسابية المتوسطات إلى النظر وعند 

 القياس على درجاتهم متوسط بلغ التجريبية الذين المجموعة في الطلبة تفوق يالحظ

 درجاتهم متوسط بلغ الذين الضابطة المجموعة على الطلبة في ،(3.94) البعدي

 على التجريبية المجموعة أداء أن إلى يشير مما ،(2.74) البعدي القياس على

 المجموعة أداء من أفضل كان البعدي القياس لقراءة الجهرية فيل الكلية الدرجة

 الضابطة.

ية في تنم النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني الذي نص على: ما أثر األلعاب التعليمية

كل مهارة من مهارات القراءة الجهرية )صحة وسالمة اللفظ(، و)الطالقة 

قة القرائية(، و)تمثيل المعنى( لدى طلبة الصف الثاني األساسي مقارنة بالطري

 ة؟ االعتيادي

اآلتية: ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية  الصفريةوانبثق عن هذا السؤال الفرضية 

( يعزى إلى استخدام األلعاب التعليمية في تنمية كل α = 0.05عند مستوى الداللة )

مهارة من مهارات القراءة الجهرية )صحة وسالمة اللفظ(، و)الطالقة القرائية(، 

و)تمثيل المعنى( لدى طلبة الصف الثاني األساسي مقارنة بالطريقة اإلعتيادية، 

توسطات لإلجابة عن هذا السؤال والتحقق من فرضيته المصاحبة، تم حساب الم

الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات الطلبة تبعا للفروق بين المجموعتين 
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التجريبية والضابطة على كل من القياسين القبلي والبعدي، كما هو موضح في 

 (5الجدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عيّنة الدّراسة على (: 5الجدول )

 مهارات القراءة الجهرية تبعًا لمتغير طريقة التدريس

 المجموعة البعد

المتوسط  القياس البعدي القياس القبلي

البعدي 

 المعدل

المتوسط  العدد

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

صحة 

وسالمة 

 اللفظ

 30 .902 0.80 2.90 0.82 2.64 الضابطة

 30 4.02 0.86 4.02 0.78 2.97 التجريبية

 60 --- 1.00 3.46 0.81 2.81 المجموع

الطالقة 

 القرائية

 30 2.42 0.89 2.42 0.98 2.29 الضابطة

 30 73.8 0.98 3.87 0.89 2.51 التجريبية

 60 --- 1.18 3.14 0.93 2.40 المجموع

تمثيل 

 المعنى

 30 62.5 0.98 2.56 1.01 2.27 الضابطة

 30 3.72 0.87 3.72 0.75 2.31 التجريبية

 60 --- 1.09 3.14 0.88 2.29 المجموع

( وجود فروق ظاهرية في متوسطات مهارات القراءة 5يالحظ من الجدول )

القراءة )استراتيجية األلعاب التعليمية، الجهرية تعزى الختالف طريقة تدريس 

الطريقة االعتيادية(، بلغ متوسط درجات المجموعة التجريبية على القياس البعدي 

، بينما بلغ 3.72وتمثيل المعنى  3.87والطالقة القرائية  4.02لصحة وسالمة اللفظ 

متوسط درجات المجموعة الضابطة على القياس البعدي لصحة وسالمة اللفظ 

، وللكشف عن أثر ذلك فقد تم 2.56وتمثيل المعنى  2.42والطالقة القرائية  2.90

 One Way) إجراء اختبار تحليل التباين األحادي المتعدد المصاحب

MANCOVA)( 6،كما هو مبين في الجدول.) 
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( ألثر االختالف بين MANCOVA(: نتائج اختبار تحليل التباين المتعدد المصاحب )6الجدول )

استراتيجية األلعاب التعليمية والطريقة االعتيادية في مهارات القراءة الجهرية لدى طلبة الصف 

 الثاني

 المصدر
المتغيرات 

 التابعة

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسطات 

 المربعات
 اختبار ف

الداللة 

 اإلحصائيّة

حجم 

 األثر

االختبار 

 القبلي

صحة وسالمة 

 اللفظ
.46 1 .46 .66 0.42 0.01 

 0.00 0.89 02. 2.0 1 2.0 الطالقة القرائية

 0.00 0.73 2.1 10. 1 10. تمثيل المعنى

طريقة 

 التدريس

صحة وسالمة 

 اللفظ
17.60 1 17.60 

25.14 

* 
0.00 0.31 

 30.26 1 30.26 الطالقة القرائية
33.83 

* 
0.00 0.37 

 519.4 1 519.4 تمثيل المعنى
922.4  

* 
0.00 0.28 

 الخطأ

صحة وسالمة 

 اللفظ
39.90 57 .70    

    .90 57 950.9 الطالقة القرائية

    7.8 57 49.29 تمثيل المعنى

 الكلي

 المعدل

صحة وسالمة 

 اللفظ
59.40 59     

     59 82.34 الطالقة القرائية

     59 69.83 تمثيل المعنى

 (.α = 0,05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات* 

ذات داللة إحصائية عند مستوى  فروق إلى وجود( 6) الجدول نتائج تشير 

(α=0,05 )لالختالف في طريقة  القراءة الجهرية، مهارات جميع في ً تبعا

 دالة قيم وهي( 33.83 – 22.49)بين ( ف) اختبار قيم تراوحت حيث، التدريس

 ً  يالحظ الحسابية المتوسطات إلى النظر وعند ،(α = 0,05) مستوى عند إحصائيا

 حيث الّضابطة، المجموعة على الطلبة في التّجريبية المجموعة في الطلبة تفوق
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 المجموعة لدى منها أعلى قيًما التّجريبية المجموعة لدى الحسابية المتوسطات بلغت

 الّضابطة.

اءة وهذا يدل على وجود أثر ألستخدام  األلعاب التعليمية في تنمية مهارة القر

نتيجة الجهرية لدى طلبة الصف الثاني األساسي في لواء القويسمة وقد تعزى هذه ال

بة، حيث بة للطلإلى أن التدريس باستخدام األلعاب التعليمية يُعتبر أسلوًبا جديدًا بالنس

لبة عية الطفي إطار األلعاب التعليمية يؤدي إلى إثارة داف إن تدريس القراءة الجهرية

 نهم حتىوتشويقهم للقراءة، وتكون محفزة للطلبة بشكل كبير لممارسة اللعبة مع أقرا

إن فلو تم تكرار اللعبة مرة أخرى، دون أن تشعرهم بالملل أو الضجر، وبالتالي 

 ة.ذلك يؤدي إلى تنمية مهارة القراءة الجهرية لدى الطلب

ق جو ويمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى أن ممارسة األلعاب التعليمية تعمل على خل

 ي تفسيرمن المرح والمتعة في الحصة التعليمية، وهذا يتفق مع نظرية فائق الطاقة ف

اللعب، حيث يرى التربويون أن اللعب وممارسة األنشطة حالة تقترن بالضحك 

يه فقف المداعبة الذي يكون اللعب عنصًرا والسرور، حيث أن مزاج األطفال أو مو

 يطرح التوتر ويؤدّي إلى االستمتاع والسرور، وِمن شأن هذا أن ينّمي مهارة

 ( 2011ة، القراءة الجهريّة لجّو الّسرور الذي يخلقه المعلّم من خالل اللعب )الحيل

دوره وإلى أن األلعاب التعليمية المستخدمة تؤدي إلى السماح باألخطاء، وهذا ب

يؤدي إلى خلق بيئة تعليمية آمنة يحاول فيها الطالُب القراءة دون خوف أو رهبة، 

وهذا يتفق مع أهداف القراءة الجهرية، وإزالة حاجز الخوف والرهبة يكون من 

خالل أن الطالب يُكّرر الُمحاولة حتى يستطيع القراءة بشكل جيد، والتكرار 

عة من المعلمة من شأنها أن تعمل على تنمية والمحاولة مع التغذية الراجعة والمتاب

كل مهارات القراءة الجهرية )صحة وسالمة اللفظ(، و)الطالقة القرائية(، و)تمثيل 

المعنى(. واتفقت نتيجة هذه الدراسة مع ما توصلت إليه نتائج الدراسات السابقة؛ 

(، ودراسة صالح وحسان 2014(، ودراسة خضير )2010دراسة ميللر )

والتي أظهرت جميعها وجود أثر لأللعاب التعليمية على متغيرات  (،2017)

 الدراسة.

 . التوصيات12

 في ضوء النتائج التي توّصلت إليها الدراسة فإن الدراسة توصي باآلتي: 
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فوف توظيف واستثمار إستراتيجية األلعاب التعليمية في تدريس وتعليم طلبة الص-

 الثالثة األولى مادة اللغة العربية.

لى وجه استخدام إستراتيجية األلعاب التعليمية في تدريس مهارات اللغة العربية ع-

 الخصوص نظًرا للنتائج اإليجابيّة التي أظهرتها الدراسة. 

عمل تضمين الكتب المدرسية لمجموعة من األلعاب التعليمية التي من شأنها أن ت-

وضيح الثة األولى، مع تعلى تنمية مهارات القراءة الجهرية لدى طلبة الصفوف الث

 آليّة القيام بها، حتى تكون عونًا للمعلمين عند تدريس المادة.

تطيع إنشاء منصة تعليمية خاصة باأللعاب التعليمية لكل مادة على حدة، بحيث يس-

نبغي أي معلم اختيار ما يناسبه من هذه األلعاب، وبما يتفق مع النتاجات التي ي

 تحقيقها. 
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The Effect of the Use of Educational Games in Developing the 

Skills of Reading Aloud in the Second Basic class in Qweismeh 

District 

 

Muntaha yahia abed aljawad (Teacher) 

Dr-Fawaz Shehada (Middle East University) 

 

Abstract: The present study aimed at investigate the effect of the 

use of educational games in developing the skill of reading aloud 

among the basic second grade students in Qweismeh District. To 

achieve the goal of the study, the researcher used the quasi-

experimental method, a note card containing a set of skills and 

behavioral indicators referring to it, and a reading text that students 

read aloud after confirming the validity and reliability of the study 

tool. The study sample consisted of (60) students, who were 

deliberately selected, and were randomly distributed into two 

divisions; the first one was an experimental group (30) male and 

female students who studied in educational games, and the second 

one was control group (30) male and female student who studied in 

the ordinary way. The results of the study showed that there is an 

effect for the educational games in developing reading aloud and 

developing each skill of the reading skills in favor of the 

experimental group. The study recommended several 

recommendations, the most important of which is the employment 

and investment of educational games strategy in teaching students of 

the first three grades. 

Keywords: Effect, Educational Games, Reading Aloud Skill, 

Second Grad, Qweismeh District. 
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مشكالت اإلرشاد األكاديمي والتسجيل من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 

 والطلبة

 هشام عبد الرحمن حسين شناعةأ.

 فلسطين-خضوري-جامعة فلسطين التقنية

 

مشكالت اإلرشاد األكاديمي  أكثر إلىهدفت الدراسة الحالية التعرف الملخص:

من وجهة نظر أعضاء هيئة  في جامعة فلسطين التقنية ـــــ خضوريوالتسجيل 

( 378التدريس والطلبة، باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، على عينة قوامها )

( عضواً من أعضاء هيئة التدريس، واختيرت العينة بالطريقة 63طالباً وطالبةً، و)

أكثر مشكالت اإلرشاد األكاديمي والتسجيل ة. وبينت النتائج أن الطبقية العشوائي

ضيق الوقت لدى طلبة الجامعة من وجهة نظر الطلبة جاءت على التوالي: 

وضيق المكان، وارتباط اإلرشاد األكاديمي بالطلبة ، المخصص لإلرشاد األكاديمي

من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس  . في حين جاءت أكثر المشكالتالجدد فقط

عدم تواجد العاملين في القبول والتسجيل في مكاتبهم فترة عملية على التوالي: 

وعدم توزيع عمادة ، االرشاد، وضيق المكان المخصص لإلرشاد، وضيق الوقت

في عدم وجود فروق جوهرية ظهرت العطيات . كما أالقبول والتسجيل دليل الطالب

ً لمتغيري درجة مشكالت اإل رشاد األكاديمي والتسجيل من وجهة نظر الطلبة وفقا

وعدم وجود فروقاً جوهرية من وجهة نظر أعضاء هيئة النوع االجتماعي والكلية، 

ً للمتغيرات: النوع االجتماعي والكلية، والدرجة العلمية، وسنوات التدريس  وفقا

جهة نظر الطلبة وفقاً الخبرة.ووجود فروق دالة إحصائيا في درجة المشكالت من و

لصالح  لمتغيري المستوى الدراسي لصالح المستويين الثالث والرابع، وكذلك التقدير

تقدير ممتاز. وأوصت الدراسة بأهمية إجراء دراسات ميدانية لبرامج تعمل على 

 تفعيل عملية اإلرشاد األكاديمي لتقليل مشكالت التسجيل وتسهيلها على الطلبة.

لطلبة، اإلرشاد األكاديمي، مشكالت التسجيل، هيئة التدريس، ا ية:الكلمات المفتاح

 فلسطين.
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 مقدمة: .1

عليم حلة التينتقل الطلبة من التعليم الرسمي بعد الثانوية العامة في المدرسة، إلى مر

لبة الجامعي في أروقة مؤسسات التعليم العالي، التي تعمل على تشكيل شخصية الط

 الت شخصيتهم، وتعتبر هذه النقلة نوعية في حياةالمهنية وتنعكس على كل مجا

لطالب الطالب الجامعي، ولها متطلباتها وأدوارها ومسؤولياتها التي تتطلب جهود ا

ة نفسه والبيئة الجديدة متمثلة بنظام الجامعة من البرامج والخطط األكاديمي

فر تتضا حتى والمناهج، ومن إدارة الجامعة بكل مكوناتها اإلدارية واألكاديمية

 الجهود وتحقق الجامعة والطلبة أهدافهم المنشودة. 

 وتعد الجامعات في أي بلد من بلدان العالم من أهم مؤسسات المجتمع، فدورها

ي لفة التالريادي في إعداد األفراد وتشكيلهم معرفيا وتقنيا للقيام بالوظائف المخت

طوير جتمع والعمل على تيطلبها سوق العمل المحلي والعالمي، وتسهم في تنمية الم

هات وتنمية القوى البشرية من خالل تأثيرها الفكري والمعرفي والعملي على اتجا

شير (.وي2016العمل واالنتاج مما يوجه المجتمعات نحو التطور والرقي )العتيبي، 

فراد ( إلى أهمية الجامعة التي تمثل ضمير المجتمع فهي تشكل لدى األ2004حافظ )

، لعالميةلمعاني واألفكار التي تعكس التوجهات المحلية واإلقليمية واكافة القيم وا

فالجامعة تشكل صورة مصغرة من المجتمع المنشود، فازدهارها يمثل صورة عن 

 ازدهار ونهضة المجتمع والعكس صحيح.

ي المدرس إن التعليم الجامعي يمثل نقطة تحول في حياة الفرد عند انتقاله من النظام

ه، لهذا الجامعي الذي يختلف في فلسفته وفي طبيعة العالقات السائدة فيإلى النظام 

من  تنبهت مؤسسات التعليم العالي لما قد يواجه الطلبة حين التحاقهم بالجامعة

ن معقبات وإشكاليات تصورية عن طبيعة الجامعة ووظائفها واألدوار التي يتوقع 

ب مشكالت التي يواجها الطالكل فرد في الجامعة القيام بها، مما يسبب بعض ال

ة الحياتيالجامعي في حياته الجامعية مما يشكل عبئا يضاف إلى األعباء األكاديمية و

معة األخرى، مما جعل اإلرشاد األكاديمي للطالب الجامعي من حين التحاقه بالجا

إلى تخرجه ضرورة ملحة في كل مؤسسات التعليم العالي، بهدف مساعدة وتشجيع 

 وتذليل امعي على التكيف في البيئة الجامعية الجديدة ومواجهة المشكالتالطالب الج

سيرته الصعوبات من أجل إيجاد بيئة تعليمية تعلمية تأخذ بيد الطالب نحو إكمال م

 األكاديمية.

واإلرشاد األكاديمي ليس وظيفة يقوم بتنفيذها عدد من الموظفين، بل هي مسؤولية 

علمية ومهنية، يقوم بها أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، لكي يقوموا بتقديم الدعم 
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للطلبة وتوعيتهم بأمور التسجيل كلما تطلب األمر ذلك )الريحاني وحمدي، 

( طالباً 245تي طبقت على عينة قوامها )( ال2015(، إال أن دراسة الفيومي )2005

%( من العينة ال يعرفون المقصود باإلرشاد األكاديمي، وأن 51.9) وطالبة أظهرت

%( من إجمالي أفراد العينة ال تتاح لهم فرصة اختيار التخصصات التي 48.9)

%( يكابدون 51.1يريدونها، كما أظهرت النتائج الخاصة بالمرشد األكاديمي أن )

ت تواجههم أثناء عملية التسجيل بسبب تغيير المرشد األكاديمي، وأن مشكال

%( لديهم قلق بسبب قلة مساعدة المرشد األكاديمي لهم. في حين أظهرت 49.85)

( أن من أهم العوامل التي تشجع (Phillips, 2001نتائج دراسة قام بها فيليبس 

الطالب من الناحية الطلبة على مواصلة الدراسة اهتمام عضو هيئة التدريس ب

 األكاديمية والفكرية. 

ضاء وقد اهتمت الجامعات التي ترى في اإلرشاد األكاديمي ضرورة جدية بتنمية أع

هيئة التدريس مهنيا في مجال اإلرشاد األكاديمي من خالل ورش عمل وحلقات 

مي (. فاإلرشاد األكادي2006نقاشية ودورات تدريبية ونشرات وغيرها )الدوسري، 

بوية الجامعة ليست فكرة تطوعية يقوم بها من يشاء لمن يشاء، بل هي عملية ترفي 

 مقصودة لذاتها، مخطط لها، وتحتاج إلى مهارات يجب تدريب عضو هيئة التدريس

عليها ليؤديها على أكمل وجه وبالصورة المطلوبة، حتى يستطيع تقديم الدعم 

على تلقي خدمة اإلرشاد والمساعدة بصورة مهنية تدفع الطالب إلى اإلقبال 

عم داألكاديمي ويلتزم بتوجيهات المرشد بكل رضا وقناعة ويتقبل ما يقدم له من 

 (.Schulenberg & Lindhorst, 2008ومساعدة ويضعه موضع التنفيذ )

فاإلرشاد األكاديمي أصبح من أهم المهمات الضرورية في مختلف المجاالت 

المنهج  في الوصول الى األهداف التي يتضمنهاالتعليمية لتحديد مدى النجاح والفشل 

أو المقرر الدراسي والخطة الدراسية الموضوعة للحصول على الدرجة العلمية 

وبات )المؤهل العلمي الذي تمنحه الجامعة( بنجاح ويسر بعد تذليل العقبات والصع

اح النج ذاوالتحديات التي يواجها الطلبة في مسيرتهم األكاديمية فترة الدراسة، إن ه

لكفاءة ايتمثل في معرفة المرشد األكاديمي بالنظام والقانون الجامعي، وكذلك لديه 

مدة في توجيه وإرشاد الطلبة انسجاما مع الخطط التعليمية ونظام الساعات المعت

(Crockett, 1984.) 

( أن نجاح نظام العبء الدراسي وفق تسجيل Frost, 2000ويرى فروست)

الجامعة يتوقف على مدى نجاح عملية اإلرشاد األكاديمي، الساعات المعتدة في 

فكلما وجدت عملية إرشادية أكاديميو ناجحة وفعالة يمارسها مرشدين مدربين 
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وذوي كفاءة ومتفهمين للنظام ومدركين ألبعاده، زادت احتمالية نجاح النظام المتبع 

 في جذب الطلبة وتحقيق أهداف الجامعة التي تعمل بموجبه.

رزت غم من االهتمام المتواصل من قبل الجامعات باإلرشاد األكاديمي فقد بوبالر

 بعض المشكالت التي يكابدها الطلبة خالل عملية االرشاد األكاديمي، ومنها؛

طاء صعوبة مقابلة المرشد، واتجاهات الطلبة السلبية نحو االرشاد بسبب كثرة أخ

ية ألخذ بها مما يقلل من أهمالتسجيل، وعدم التزام الطلبة بعملية االرشاد وا

 االستفادة من هذه الخدمة لدى الطلبة من جهة، وأعضاء هيئة التدريس من جهة

تهم أخرى، وكذلك تعارض مواعيد المساقات الدراسية مع اوقات الطلبة لتلبي حاجا

اديمي المختلفة، هذا وغيره من األسباب أدت إلى تقليل فعالية نظام االرشاد األك

 (.1990)عيسان، 

 مشكلة الدراسة وأسئلتها: .2

مام عدم إت كثيرا ما يشكوا الطلبة في مستوياتهم األكاديمية المختلفة عند التسجيل من

التسجيل بصورة صحيحة، ويطلبون تمديد فترات التسجيل والسحب واالضافة، 

ويتذمر الطالب أحيانا ويتخوف أحيانا أخرى من عدم التسجيل بسبب إغالق 

دائه أقبل أن يُتم عملية التسجيل الخاصة به، وينعكس ذلك على  المساقات المقررة

 التحصيلي، وعلى سير العملية األكاديمية.

 ونظرا ألهمية اإلرشاد األكاديمي في مؤسسات التعليم الجامعي عامة، وجامعة

فلسطين التقنية ـــــ خضوري خاصة، فإن هذه الدراسة جاءت لتحديد طبيعة 

امعة من وجهة نظر الطلبة وأعضاء هيئة التدريس في مشكالت اإلرشاد في الج

لتي االجامعة، والتعرف إلى نقاط القوة والضعف وكذلك الفرص المتاحة والمعيقات 

لتي اتواجه العملية االرشادية األكاديمية، من أجل تشخيص وتحديد هذه المشكالت 

ب قة وأصحاتشكل عائقا أمام نجاح عملية اإلرشاد األكاديمي، لتبصير ذوي العال

ء هيئة القرار في الجامعة بكلياتها المختلفة ومكوناتها البشرية من إدارة، وأعضا

ا تدريس، ومجلس طلبة، ومنتديات طالبية، للتغلب على هذه المشكالت والحد منه

 مشكالت والسير قدما نحو عملية إرشادية ناجحة سليمة تعيد الثقة فيها مما يقلل من

مساندة للطلبة نحو تسهيل عملية التخطيط األكاديمي التسجيل، وتشكل عونا و

 والتسجيل الذي يدفع ويساعد في نجاح سير العملية األكاديمية.وسعت الدراسة

 الحالية لإلجابة عن األسئلة اآلتية:

تقنية ما أكثر مشكالت اإلرشاد األكاديمي والتسجيل لدى طلبة جامعة فلسطين ال .1

 خضوري من وجهة نظر الطلبة؟
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تقنية أكثر مشكالت اإلرشاد األكاديمي والتسجيل لدى طلبة جامعة فلسطين الما  .2

 خضوري من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟

هل تختلف مشكالت اإلرشاد األكاديمي باختالف الجنس، الكلية، المستوى  .3

 الدراسي، التقدير، من وجهة نظر الطلبة؟ 

نس، الكلية، الرتبة هل تختلف مشكالت اإلرشاد األكاديمي باختالف الج .4

 األكاديمية، سنوات الخبرة، من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟

 أهداف الدراسة: .3

 تهدف الدراسة الحالية إلى تحقيق اآلتي:

 التعرف إلى مشكالت اإلرشاد األكاديمي والتسجيل لدى طلبة الجامعة. -

 األكاديمي.التعرف إلى ترتيب هذه المشكالت المنبثقة عن عملية اإلرشاد  -

الكشف عن الفروق بين مصادر مشكالت اإلرشاد األكاديمي والتسجيل من  -

 وجهة نظر الطلبة وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة تعزى لعدد من المتغيرات

 الديمغرافية.

 أهمية الدراسة: .4

 اآلتي: تكمن أهمية الدراسية الحالية من الناحيتين النظرية والتطبيقية على النحو

 حية النظرية تأتي أهميها في:من النا 1.4

خضوري -تعريف الطلبة الجامعيين بشكل عام وطلبة جامعة فلسطين التقنية -

 بأهم المشكالت التي تواجههم أثناء عملية التسجيل الفصلي.

أهم بتعريف أعضاء الهيئة األكاديمية في الجامعات والمكلفين بمواقع إدارية  -

 التسجيل الفصلية. المشكالت التي تواجه طلبتهم أثناء فترة

في  الكشف عن أبرز المشكالت التي تواجه عملية التسجيل واإلرشاد األكاديمي -

 خضوري.–جامعة فلسطين التقنية 

 من الناحية التطبيقية تأتي أهميتها في: 2.4

ات التوصل إلى تصور مقترح لتفعيل عملية اإلرشاد األكاديمي وتذليل الصعوب -

 ومشكالت التسجيل في الجامعة.

 الطلبة إلى الطريقة السليمة والصحيحة في التسجيل التي تشكل دعما تعرف -

ؤثر ومساندة للطالب في حياته الجامعية دون مواجهة مشاكل في التسجيل مما ي

 جليا على الراحة النفسية والتحصيل األكاديمي.

 حدود الدراسة: .5
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 خضوري في-التقنيةاقتصرت الدراسة الحالية على عينة من طلبة جامعة فلسطين -

طولكرم خالل الفصل الدراسي األول من العام الدراسي  -الفرع الرئيسي 

2018/2019. 

ن اقتصرت الدراسة الحالية على عينة من أعضاء هيئة التدريس في جامعة فلسطي-

ام الفصل الدراسي األول من الع طولكرم خالل-خضوري في الفرع الرئيسي-التقنية

 .2018/2019الدراسي 

 صطلحات الدراسة:م .6

م ، وتقدي: عملية ارشاد الطالب منذ التحاقه بالجامعة وحتى تخرجهاإلرشاد األكاديمي

ى الدعم والمساندة في التسجيل والسحب واإلضافة للمواد التي يدرسها بناء عل

له الخطة الدراسية للتخصص الذي يلتحق به، مما يؤثر إيجابيا على أدائه وتحصي

 (. 2000( )الخوالدة وغرايبة، 2007العلمي )سعادة، 

ي : عضو هيئة التدريس الذي يقوم بإرشاد الطالب ومساعدته فالمرشد األكاديمي

طة خالتسجيل وحل مشاكله األكاديمية وتحسين تحصيله األكاديمي، ويقوم بمتابعة 

 (.2008الطالب حتى تخرجه )الحجايا وعبد ربه، 

خطيط : تحديات ومعيقات تواجه الطلبة في التمشكالت التسجيل واإلرشاد األكاديمي

والتسجيل تعوق دراستهم، وتشكل ضغطا وقلقا نفسيا قد ينعكس على أدائهم 

 (. 2004وتحصيلهم العلمي )رمضان، 

ة لتعليميا: نظام يتعلق بإجراءات تنظيمية وتقنية في العملية نظام الساعات المعتمدة

يها ب على درجة علمية يسعى للوصول إلوالتعلمية والتقويم تؤدي إلى حصول الطال

حرية  لتطوير ذاته األكاديمية، ويرتبط نظام الساعات المعتمدة بنظام يكفل للطاب

 اختيار تخصصه والتسجيل فيه، والمرونة في اختيار مقررات دراسية وفق ميوله

وقدراته وحاجاته، ضمن حدود خطة التخصص الدراسية، التي يجب على الطالب 

اجتياز بها للحفاظ على سير العملية التعليمية واجتيازها بيسر إلكمال وااللتزام 

( 2004متطلبات الحصول على الدرجة العلمية التي التحق بها الطالب )رمضان، 

 (.1990)حكيم، 

 اإلطار النظري: .7

بات اهتمام الجامعات العربية التي تعمل بنظام الساعات المعتمدة في اإلرشاد 

في السنوات األخيرة من القرن المنصرم، بسبب التطور المستمر األكاديمي بازدياد 

أنظمة التعليم الجامعي، وأصبح اإلرشاد األكاديمي الذي يقوم به أعضاء هيئة  في

التدريس ضرورة ملحة لتقديم الدعم والمساندة للطلبة في تخطيط برامجهم وتسجيل 
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هم الجامعية وتساعدهم موادهم من أجل تذليل الصعوبات التي قد تعترضهم في حيات

 (.1984على تحقيق أهدافهم األكاديمية )أبو صايمة، 

( لتحديد أكثر إجراءات (Neighbors, 1996وأظهرت نتائج دراسة أجرتها نيبرز

ي التسجيل المبكر والمنتظم والمتأخر على طلبة ثالث كليات من جامعة تكساس ف

نتظم من سجلوا مبكرا أو بشكل الواليات المتحدة األمريكية، أن تفوق الطلبة الذي

غالق إعلى أقرانهم المتأخرين في عملية التسجيل ألنهم واجهوا مشكالت عديدة مثل 

بة % من الطل75الشعب او األوقات غير المالئمة للمواد، كما أظهرت النتائج أن 

استمروا في المواد الدراسية التي قاموا بتسجيلها. وبينت نتائج دراسة 

أن الطلبة يواجهون صعوبة في التأقلم مع الحياة   (Sonari,1993)سوناري

عاناة الجامعية الجديدة، وأن نقص خدمات اإلرشاد والتوجيه األكاديمي يؤدي إلى م

 الطلبة في التسجيل األكاديمي الجامعي.

وتسعى عملية اإلرشاد األكاديمي في مرحلة الحياة الجامعية للتأثير على تنمية 

ت لدى الطلبة ومن أهم هذه المجاالت: التطوير األكاديمي وتطوير مختلف المجاال

(academic development( والتطوير الشخصي ،)personal 

development( والتطوير الوظيفي ،)career development والتنمية ،)

 (.social development( )Van and Said, 2018االجتماعية )

ئص الجامعات هو آراء طلبة الجامعات إن أحد العوامل الحاسمة التي تحدد خصا

التي يشاركونها مع بيئتهم، إذ يمر الطالب بعدد كبير من المواقف التي يرى أنها 

جيدة أو سيئة خالل تجربته الجامعية؛ أهمها الصعوبة التي يواجها خالل فترة 

التسجيل في بداية الفصل الدراسي، وللتجربة السلبية أو الخطأ في التسجيل بداية 

لفصل الدراسي تأثير سلبي على الطالب على المدى الطويل، مما يستدعي وقوف ا

 Yagcıالمستشارين)المرشدين األكاديميين( لجانبهم والتواصل معهم وقت الحاجة )

et all, 2013 .) 

 مفهوم اإلرشاد األكاديمي: 1.7

( اإلرشاد األكاديمي بانه عملية مساعدة الطالب في (Terry, 2009عرف تيري 

اختيار برنامج الدراسة، التي تساعده في تطوير كافة إمكانياته.وعرفه عمر 

( بأنه عملية إنسانية وتربوية تقدم خدمات إرشادية للطلبة لمساعدتهم على 2004)

فهم أنفسهم وتطوير قدراتهم على مواجهة المشكالت وحلها، وتساعدهم في التفاعل 

( بأنه النقطة 2015رفته الفيومي )واالندماج في بيئتهم التي ينتمون إليها.وع

األساسية التي تقوم على توجيه ومتابعة الطلبة الختيار التخصص الذي يالئم 
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قدراتهم وميولهم، بحيث يكون لكل طالب مرشد أكاديمي يتولى رعايته وتوجيهه 

 إلنجاز تعليمه الجامعي منذ تسجيله بالجامعة حتى تخرجه.

ن فة عالقة وثيقة، ألن الجامعة جزء أصيل موتعد العالقة بين الجامعة والمعر

ستدام المجتمع، والمعرفة هي التي تعمل على تحقيق التنمية والتطويرالمستمر والم

ن م(، وتسعى الجامعة إلى تحقيق العديد 2009للمجتمع )تقرير المعرفة العربي، 

 األهداف أهمها:

ن لتراث المعرفي متتمثل األهداف المعرفية في المحافظة على ا أهداف معرفية:

 التركيزخالل توليد وابتكار وابداع المعرفة من خالل التعليم والتدريس والتدريب و

 على البحث العلمي.

 تتمثل في إحداث تنمية شاملة في جميع المجاالت االجتماعيةأهداف اجتماعية:

وإحداث تغيير اجتماعي نحو األفضل في المجتمع من خالل مواجهة مشكالته 

 لى حلها.والعمل ع

مجتمع تتمثل في الموارد والقوى البشرية التي تعمل على تزويد الأهداف اقتصادية:

بالطاقات الشبابية المدربة والمؤهلة والكفؤة وردف سوق العمل بها من أجل 

الوصول الى تنمية مجتمعية مستدامة من خالل تطوير االقتصاد الوطني وحل 

 مشكالته االقتصادية.

تقدم فإن بناء شخصية الطالب الجامعي القادرة على اتخاذ القرارات وبناًء على ما 

الواعية تسهم بشكل جلي في تقدم المجتمعات ورفعتها في المجاالت المختلفة 

كالتعليمية واالجتماعية والعاطفية واالقتصادية والسياسية )شناعة وشحادة، 

لى اتخاذ قراراته (، من خالل توفير ظروف إيجابية محيطة بالفرد تساعده ع2021

وإشباع حاجاته ومواجهة المشكالت التي يمر بها في دراسته الجامعية منها 

 مشكالت التسجيل الفصلية.

 الدراسات السابقة: 2.7

دراسة هدفت تقصي ( El-Sheikh et all, 2019) أجرت الشيخ وآخرون

جامعة إجراءات تطوير اإلرشاد األكاديمي ومعرفة معوقاته في كلية التمريض في 

( مرشداً 51على عينة قوامها ) المنصورة بالعراق، واستخدمت المنهج االستكشافي

( منهم إناث، وأبرزت نتائج الدراسة أن %70( طالبا وطالبة )424أكاديمياً، و) 

تقديم اإلرشاد األكاديمي يساعد الطلبة في تحسين تحصيلهم العلمي، كما أظهرت 

اإلرشاد األكاديمي تعزى لمتغير الجنس لصالح نتائج الدراسة وجود فروق دالة في 
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اإلناث، أما متغير المستوى الدراسي فكان األدنى هو المستوى الرابع واألعلى هو 

 المستوى األول.

 ( دراسة هدفت التعرف إلى واقع اإلرشاد األكاديمي2019وأجرىشلدان وارحيم )

ي ان المنهج الوصفلدى الطالب الجدد في الجامعات الفلسطينية، استخدم الباحث

مية ( طالبا وطالبة من طلبة الجامعة اإلسال285التحليلي، على عينة تكونت من )

درجة بفي غزة، أظهرت النتائج أن واقع اإلرشاد األكاديمي لدى الطلبة الجدد كان 

 (، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة%75.80كبيرة، وبوزن نسبي )

دى لقدير أفراد عينة الدراسة لواقع اإلرشاد األكاديمي إحصائية بين متوسطات ت

ماعي، الطلبة الجدد تعزى لمتغير النوع االجتماعي، باستثناء مجال اإلرشاد االجت

 وكانت الفروق لصالح الطالبات، في حين أظهرت النتائج  فروقا دالة إحصائيا

ير المعدل تعزى لمتغير التخصص، لصالح الطلبة من ذوي التخصص األدبي، ومتغ

 % فأعلى.85التراكمي، لصالح الطلبة ذوي المعدالت 

( التعرف إلى مشكالت اإلرشاد األكاديمي في 2016كما هدفت دراسة العتيبي )

دم في ومؤسسات التعليم العالي في المملكة العربية السعودية، وقد استخ الجامعات

قة، وقد الدراسات السابالدراسة المنهج الوثائقي لجمع البيانات وتحليلها من خالل 

طلبة أظهرت النتائج أن اإلرشاد األكاديمي ال يقوم بدوره كما يجب في مساعدة ال

لتنمية شخصياتهم المتكاملة، كما أظهرت النتائج عدم وضوح مفهوم وهدف 

ومتطلبات اإلرشاد األكاديمي لدى بعض المرشدين في الجامعات، وأظهرت ضعف 

 مية وعمادة القبول والتسجيل في الجامعات.التنسيق بين األقسام األكادي

( إلى الكشف عن آراء Kaysi and Gurol, 2016وهدفت دراسة قيسي وجورل )

دز الطالب التي يعبرون عنها لمستشاريهم خالل فترة التسجيل في معهد جامعة يل

( في تركيا. استخدم منهج البحث Yıldız Technical Universityالتقنية )

 ( طالبا اختيروا بطريقة أخذ15الحالة، على عينة تكونت من ) دراسة -النوعي

الل العينات المعيارية. تم تحليل البيانات من خالل طريقة تحليل المحتوى من خ

( وكانت موضوعات الدراسة هي )المقررات (MAXQDA 11برنامج 

ليل د قاالختيارية وغير المتاحة، والرسوم، والمعدل التراكمي(. أظهرت النتائج عد

من االستجابات يرغب المشاركون إظهارها للجميع، كما اظهرت عدد كبير 

ق للمشكالت التي تعزى لمكان ووقت لقاء المرشد األكاديمي، وأيضا مشاكل تتعل

 باستخدام التقنيات التكنولوجية التي تسبب مشكالت لهم.
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 ( دراسة كمية هدفت التعرف الى مشكالت اإلرشادBanat, 2015وأجرى بنات)

ي في جامعة القدس وعالقتها باألداء األكاديم األكاديمي من وجهة نظر الطلبة

من  للطالب، استخدم المنهج الوصفي التحليلي في الدراسة، وتكونت عينة الدراسة

ة أن ( طالبة، اظهرت نتائج الدراس196( طالبا و)173( طالبا وطالبة، منهم )369)

ن رشاد األكاديمي، وأكدت نتائجها أ%( من الطلبة تعرضوا لمشاكل في اإل74.8)

 اإلرشاد األكاديمي مؤشر هام على التحصيل األكاديمي، وأظهرت النتائج وجود

ثر فروق دالة تعزى لمتغير الجنس ولصالح الذكور، إذ اظهرت ان لديهم مشاكل أك

 المستوىمن اإلناث، في حين لم تظهر نتائج الدراسة فروقا دالة في متغيري الكلية و

 راسي.الد

مي ( بإجراء دراسة هدفت التعرف إلى مشكالت اإلرشاد األكادي2008وقام الزبون)

في جامعة جرش األهلية من وجهة نظر الطلبة، حيث أستخدم المنهج الوصفي 

(طالبا وطالبة تم اختيارها بالطريقة 497لجمع، وتكونت عينة الدراسة من )

، سجيل كانت كبيرة وحادة جداالعشوائية، وأظهرت النتائج أن جميع مشكالت الت

(، وهذا يدل على أن الطلبة يواجهون 2.20حيث بلغ المتوسط الحسابي الكلي )

 المشاكل اإلرشادية ويعانون منها، كما أوضحت نتائج الدراسة عدم وجود فروق

دالة إحصائيا بين المتوسطات الحسابية تعزى إلى التخصص، في حين أظهرت 

 رابعة.ستوى الدراسة لصالح السنة الثانية والثالثة والفروقا دالة تبعا لمتغير م

ة و أجنبيَّ وياُلَحظُ من الدراسات السابقة التي تمَّ عرضها، عدم وجود دراسة عربية أ

 تناولت موضوع الدراسة من وجهتي نظر الطلبة أنفسهم -في حدود علم الباِحث–

؛ بالتالياد األكاديمي، ووكذلك أعضاء هيئة التدريس المكلفون بالقيام بعملية اإلرش

قليل فقد جاءت الدراسة الحالية لرسم مالمح تفعيل عملية اإلرشاد األكاديمي، وت

 مشكالته ومشكالت عملية تسجيل الطلبة خالل مسيرتهم الجامعية في مستوياتها

 المختلفة.

 المنهجية واإلجراءات الميدانية: .8

 منهجية الدراسة: 1.8

ته لطبيعة المشكلة موضوع البحث، ويعرف تم استخدام المنهج الوصفي لمالئم

 المنهج الوصفي بانه: استقصاء ينصب على ظاهرة من الظواهر كما هي قائمة في

الحاضر بقصد تشخيصها وكشف جوانبها وتحديد العالقات بين عناصرها 

 (.1996( و)جابر، 2008)العزاوي، 

 مجتمع الدراسة 2.8
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ن طولكرم في جامعة فلسطي –سي تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الفرع الرئي

 والبالغ 2019/2018خضوري المسجلين للفصل الدراسي األول من العام –التقنية 

ع ( طالبة، وكذلك جمي3216( طالبا و)2906( طالبا وطالبة، منهم )6122عددهم )

هم أعضاء هيئة التدريس الذين منهم المكلفين باإلرشاد األكاديمي والبالغ عدد

 ( محاضرة.112( محاضرا و)212محاضرة منهم )( محاضرا و324)

 عينة الدراسة: 3.8

تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة الطبقية العشوائية على مستوى الكلية ثم بالطريقة 

( طالباً وطالبةً ممن يدرسون 378تكونت عينة الدراسة من )العشوائية البسيطة، إذ 

محاضر ومحاضرة والجدول ( 63بجامعة فلسطين التقنية خضوري، طولكرم، و)

 ( يوضح خصائص العينة الديمغرافية:1رقم )

 

 : خصائص العينة الديمغرافية1جدول 

النسبة  العدد المتغيرات 

 المئوية

 المجموع

النوع  الطلبة

 االجتماعي

 378 0.48 182 ذكر

 0.52 196 انثى

 378 0.37 138 الهندسة الكلية

 0.33 125 االقتصاد

 0.04 15 والعلوماآلداب 

 0.04 15 الزراعة

 0.22 85 الدبلوم

 378 0.25 95 األول المستوى

 0.33 124 الثاني

 0.26 100 الثالث

 0.16 59 الرابع فأعلى

 378 0.27 44 مقبول التقدير

 0.27 174 جيد

 0.19 125 جيد جداً 

 0.28 35 ممتاز

أعضاء هيئة 

 التدريس

النوع 

 االجتماعي

 63 0.59 37 ذكر

 0.41 26 انثى

 63 0.44 28 الهندسة الكلية

 0.17 11 االقتصاد

 0.13 8 اآلداب والعلوم

 0.02 1 الزراعة
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 0.24 15 الدبلوم

الدرجة 

 العلمية

 63 0.11 7 بكالوريوس

 0.43 27 ماجستير

 0.41 26 دكتوراه

 0.05 3 فأعلىأستاذ مشارك 

سنوات 

 الخبرة

1-4 12 0.19 63 

5-9 16 0.25 

10-14 24 0.38 

 0.18 11 فأكثر 15

ً لمتغير النوع االجتما1يظهر الجدول رقم ) عي في (أن أفراد العينة يتوزعون وفقا

 الهيئة ( إناثا، أما فيما يتعلق بعينة%52( ذكورا، و)%48عينة الطلبة إلى )

 ( إناثا.%41( ذكورا، ومنهم )%59فمنهم )التدريس 

وامل واستخدم التحليل العاملي في هذه الدراسة لفحص صالحية الفقرات وتحديد الع

 ( وطريقةKaiser Criterionالفرعية المكونة لألداة، حيث استخدم محك كايزر )

 شبعت( واختبار قيم الشيوع بمالحظة قيمة Scree Plotالتمثيل البياني المنحدر )

 البند بالعامل كما سيظهر في صدق البناء.

-Kaiser-Meyerأولكن  -ماير -وللتحقق من كفاية العينة؛ استخدم اختبار كيزر

Olkin (KMO)( وهو دال إحصائياً، وجاء معامل كاي 0.895، وبلغت نتيجته )

(. وهذه 0.001(، ومستوى داللة )1378(، بدرجات حرية )8198.734تربيع )

مالءمة حجم العينة إلجراء الدراسة، ولتحديد العوامل الفرعية البيانات توضح 

 (:1تظهر نتائجا بالشكل )

 
 : التمثيل البياني لقيم الجذر الكامن1شكل 
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المهمة  (إلى أن نقطة االنكسار التي تفصل بين العوامل1تشير النتائج بالشكل رقم )

مل أي وجود خمسة عواوالعوامل التي تقل أهمية والتي تمثّلت بالنقطة الخامسة 

 لألداة يتجاوز بها الجذر الكامن الواحد الصحيح.

 أداة الدراسة: 4.8

يئة استبانة خاصة لتحقيق أهدافها، تم توزيعها على أعضاء ه استخدم في الدراسة

التدريس والطلبة كل على حدة، عمل الباحث على تطويرها من خالل مراجعة 

 من صدقها وثباتها على النحو اآلتي: بالتحقق األدب التربوي السابق، وقام

 صدق المحكمين: 1.4.8

عرضت أداة الدراسة في صورتها األولية على عدد من المحكمين من ذوي 

االختصاص والخبرة بعلوم التربية وعلم النفس، الذين أبدوا بعض المالحظات 

حظات والتوجيهات والتعديالت لكل فقرة من فقرات المقاييس، وتم األخذ بتلك المال

والتعديالت، وفي ضوء ذلك يمكن القول: إن األداة أصبحت مناسبة لقياس ما 

صممت من أجله. والستخدام طريقة صدق المحتوى حدد الباحثان ضوابط لهم 

 لاللتزام بأسئلة االختبار وهي كاآلتي:

 هل تحتوي األدوات على معلومات كافية لتغطية ما يفترض أن تقيس؟ -

 ل تقيس المجال المراد قياسه؟ هل األسئلة مناسبة؟ وه-

 ما مستوى اإلتقان الذي يقاس به المحتوى؟-

 صدق البناء باستخدام التحليل العاملي: 2.4.8

التحليل العاملي أسلوب احصائي يعمل على تجميع متغيرات ذات طبيعة واحدة في 

ً فيما بينها، وهو يشمل كل أنواع الصدق، ويؤدي  تركيبة متجانسة مرتبطة داخليا

( r = 0.30االتساق الداخلي. وتكون الفقرة مرتبطة بالبعد )متشبعة( إذا كانت )إلى 

 (.2012يتم استبعاد الفقرة )فرج،  0.30( أقل من rأو أكثر، وإذا كانت )

التحقق من الصدق البنائي ألبعاد أداة مشكالت اإلرشاد األكاديمي والتسجيل  وتم

 Exploratory Factor Analysis بتطبيق إجراءات التحليل العاملي االستكشافي

(EFA)  بطريقة المكّونات األساسية(Principal Components Method) ،

 (Varimax Method) وتحديد العوامل مع التدوير المتعامد بطريقة الفاريماكس

وأسفرت نتائج التحليل  .(SPSS) األكثر شيوعاً، باستخدام البرنامج اإلحصائي

رشاد األكاديمي والتسجيل عن تشبعها على خمسة العاملي ألداة مشكالت اإل

 اآلتي: عوامل، كما يظهر توضيحه في الجدول
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( ألبعاد أداة مشكالت اإلرشاد األكاديمي Factor Analysis: نتائج التحليل العاملي )2جدول 

 والتسجيل

1 2 3 4 5 

A3 .698 BB4 .598 CC5 .771 DD6 .643 EE2 .719 

A7 .628 BB3 .594 CC4 .768 DD8 .636 EE3 .689 

A2 .620 BB5 .566 CC3 .767 DD5 .634 EE4 .661 

A6 .593 BB7 .559 CC2 .707 DD7 .616 EE10 .620 

A4 .588 BB8 .556 CC1 .620 DD3 .576 EE9 .616 

A8 .548 BB9 .535 CC6 .539 DD4 .563 EE7 .610 

A1 .543 BB2 .518 CC8 .513 DD9 .509 EE5 .607 

A5 .524 BB10 .480 CC7 .500 DD2 .506 EE6 .602 

A9 .506 BB1 .479    DD12 .475 EE8 .595 

A10 .358 BB11 .461    DD11 .457 EE1 .572 

   BB12 .454    DD10 .436    

   BB6 .429    DD1 .373    

   BB13 .336          

 ثبات األداة: 3.4.8

مشكالت التسجيل بإيجاد معادلة الثّبات كرونباخ ألفا تم التحقق من ثبات مقياس 

(Cronbach Alpha) ألبعاد مشكالت التسجيل الخمسة، إذ تراوحت معامالت ،

( على بعد مشكالت تتعلق بالجدول الدراسي )الوقت 0.86كرونباخ ألفا ما بين )

ت ( على بعد مشكالت تتعلق بعملية االرشاد األكاديمي، وبلغ0.82والمحاضر( و)

(، وهذا يدلل على أن معامالت الثّبات 0.93الدرجة الكلية لمعامالت كرونباخ ألفا )

جميعها كانت جيدة، وأن األداة تتمتع بدرجة مرتفعة من الثّبات، وهي معامالت 

 تسمح بإجراء الدراسة.

 المعالجات اإلحصائية المستخدمة: .9

متوسطات الحسابية استخدمت في هذه الدراسة األساليب اإلحصائية اآلتية: )ال

Means .واالنحرافات المعيارية ،Standard Deviation وكرونباخ ألفا

Cronbach Alpha واختبار "ت" للعينات المستقلة ،Independent Sample 

t. test وتحليل التباين الثالثي ،Three-way ANOVA والتحليل العاملي ،

Factor Analysis( واختبار ،LSDلداللة الفروق في )  المتوسطات في

 المقارنات البعدية.

 نتائج الدراسة: .10
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النتائج المتعلقة بالسؤال األول: ما أكثر مشكالت اإلرشاد األكاديمي  1.10

 والتسجيل لدى طلبة جامعة فلسطين التقنية خضوري من وجهة نظر الطلبة؟

 لإلجابة عن السؤال الحالي استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

لمشكالت اإلرشاد األكاديمي والتسجيل لدى طلبة جامعة فلسطين التقنية خضوري 

 ( التالي:3من وجهة نظر الطلبة كما هو موضح بالجدول )

: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمشكالت اإلرشاد األكاديمي والتسجيل لدى 3جدول

 الطلبةطلبة جامعة فلسطين التقنية خضوري من وجهة نظر 

 أكثر المشكالت من وجهة نظر الطلبة الرقم البعد
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

B 2 1.41 2.98 ضيق الوقت المحدد لإلرشاد األكاديمي 

B 1 1.23 2.78 ضيق المكان المخصص لإلرشاد األكاديمي 

B 
10 

االرشاد األكاديمي مرتبط بالطلبة الجدد في الفصل الدراسي 

 2.37 2.74 لهم فقطاألول 

B 
12 

لية ال يتواجد العاملين في القبول والتسجيل في مكاتبهم فترة عم

 1.18 2.73 االرشاد )اجازة، تكليف..(

  

 أقل المشكالت من وجهة نظر الطلبة

  

C 
3 

 تغيير اسم مدرس المساق اثناء عملية االرشاد األكاديمي يعيق

 1.13 1.73 تسجيل الطلبة

C 
4 

عدم اظهار اسم مدرس المساق اثناء عملية االرشاد األكاديمي 

 1.12 1.75 يعيق تسجيل الطلبة 

C 
5 

عدم اظهار اسم مدرس المساق اثناء عملية االرشاد يزيد 

 1.08 1.77 عمليات السحب واالضافة

C 
2 

ي تغيير وقت المجموعة )الشعبة( اثناء عملية االرشاد األكاديم

 1.12 1.85 يعيق تسجيل الطلبة

( أن أكثر مشكالت اإلرشاد األكاديمي والتسجيل لدى طلبة 3يبرز الجدول رقم )

ضيق جامعة فلسطين التقنية خضوري ومن وجهة نظر الطلبة كانت على التوالي: 

ضيق المكان المخصص لإلرشاد األكاديمي، ، الوقت المحدد لإلرشاد األكاديمي

ال  ،الجدد في الفصل الدراسي األول لهم فقطاالرشاد األكاديمي مرتبط بالطلبة 

يتواجد العاملين في القبول والتسجيل في مكاتبهم فترة عملية االرشاد )اجازة، 

، في حين كانت أقل مشكالت اإلرشاد األكاديمي والتسجيل لدى طلبة تكليف..(

جامعة فلسطين التقنية خضوري ومن وجهة نظر الطلبة كانت على التوالي:تغيير 

مدرس المساق أثناء عملية االرشاد األكاديمي يعيق تسجيل الطلبة،عدم اظهار  اسم

اسم مدرس المساق اثناء عملية االرشاد األكاديمي يعيق تسجيل الطلبة،عدم إظهار 

اسم مدرس المساق اثناء عملية االرشاد يزيد عمليات السحب واالضافة،تغيير وقت 
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األكاديمي يعيق تسجيل الطلبة، وتتفق هذه المجموعة )الشعبة( أثناء عملية االرشاد 

ً مع دراسة  ( التي Kaysi and Gurol, 2016قيسي وجورل )النتائج جزئيا

أظهرت أن عدداً كبيراً من المشكالت تعزى لمكان ووقت لقاء المرشد األكاديمي، 

( التي أظهرت أن واقع اإلرشاد 2019شلدان وارحيم ) تختلف مع دراسةو

 لبة الجدد كان بدرجة كبيرة.األكاديمي لدى الط

ذ ة التخاويمكن تفسير النتيجة بأن الطلبة بحاجة لوقت أكبر إلعطائهم الفرصة الكافي

ً بأن الجامعة تعلن عن فتر ة قرارهم في تسجيل مساقاتهم للفصل الدراسي، علما

مني تسجيل عادة ما تكون كافية، وتحدد أوقاتا للمتأخرين بعد نهاية الجدول الز

هر أنهم للتسجيل بحسب المستويات األكاديمية للطلبة، إال أن الطلبة كما يظالمعلن 

يهم يأجلون ويماطلون في عملية التسجيل آلخر أوقات التسجيل مما يجعل الوقت لد

لق مضغوطا، وقد يتطلب ذلك توعية الطلبة بأهمية الوقت وإدارته، أما فيما يتع

 مكتب عضو هيئة التدريس المكلفبمكان اإلرشاد األكاديمي فهو عادة ما يكون 

د باإلرشاد، وعادة ما يتسع على األقل لطالبين اثنين، لكن ضعف تفعيل اإلرشا

أن باألكاديمي قد يجعل الطالب يعطي حكما أن المكان ال يتسع، أما فيما يتعلق 

ب اإلرشاد األكاديمي يتعلق بالطلبة الجدد في السنة األولى من التحاق الطال

حتاج ذا قد يدلل على ضعف عملية اإلرشاد األكاديمي برمتها والتي تبالجامعة، فه

ملية عالى تفعيل من خالل اإلعالنات التوعوية والتوجيه المستمر وجعله مرحلة من 

ت تسجيل الطالب، هذا بدوره يُفّعل عملية اإلرشاد األكاديمي ويقلل من مشكال

بصير ن الروابط مع مرشده لتالتسجيل ويزيد في وعي الطلبة بأهمية اإلرشاد وتمكي

ل الطالب بنقاط قوته ونقاط ضعفه في اختيار المساقات التي يسجل بها في الفص

ت لة أوقاالدراسي، وهذا يدلل عليه الفقرة التالية التي أشار بها المستجيبون الى ق

ة، تواجد العاملين في القبول والتسجيل في مكاتبهم فترة عملية االرشاد )إجاز

 لذي يتمإذ بداية عملية اإلرشاد األكاديمي تبدأ من المرشد األكاديمي ا تكليف..(،

قد ال تعينه للطالب بالسنة األولى من التحاقه بالجامعة ويدوم معه إلى تخرجه، و

، ويمكن بعملية التسجيل الكترونيا يحتاج الطالب التوجه الى قسم التسجيل، بل يقوم

د ي مشكلة تسجيل تواجهه وبدوره المرشللطالب أن يراجع مرشده األكاديمي في أ

 سجيل. األكاديمي يتابع حلها، فتقلل هذه العملية الضغط على العاملين بدائرة الت

وكانت أقل المشكالت لدى الطلبة ما يتعلق بمدرس المساق سواء بذكر اسمه على 

المساق او تغيير اسمه أو غير ذلك وهذه منطقية، إذ توزع المساقات على أعضاء 

ئة التدريس في معظمها بحسب تخصصاتهم، وبالتالي سيدرس الطالب المساق هي
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عند عضو هيئة التدريس في مرحلته الجامعية آجال أم عاجال مما يجعل الطالب 

يسجل المساق المطروح وخاصة إذا كان هذا المساق متطلبا سابقا لمساقات أخرى 

رة في تسجيل المساق ويفتح له السماح بتسجيل مساق يتبعه، فيجد الطالب ضرو

بغض النظر عن اسم عضو هيئة التدريس أو الوقت،وجاء ترتيب أبعاد مشكالت 

 اإلرشاد األكاديمي والتسجيل من وجهة نظر الطلبة كما يأتي:

 
 : مشكالت اإلرشاد األكاديمي والتسجيل من وجهة نظر الطلبة2شكل 

رشاد األكاديمي والتسجيل ( ترتيب أبعاد المشكالت المتعلقة باإل2يتضح من الشكل )

من وجهة نظر الطلبة وهي على التوالي كاآلتي: مشكالت تتعلق بعملية اإلرشاد 

األكاديمي، مشكالت تتعلق بالمرشد األكاديمي، مشكالت تتعلق بالطلبة، مشكالت 

تتعلق بالقبول والتسجيل، مشكالت تتعلق بالجدول الدراسي)الوقت والمحاضر(. 

ذه؛ بأن أكثر المشكالت تتمثل بتدني تفعيل خدمات اإلرشاد ويمكن عزو النتيجة ه

األكاديمي، وهذه تتطلب توجيه وإعالنات توعوية مستمرة من إدارة الجامعة 

وشؤون الطلبة فيها وكذلك ممثلي الطلبة نقابيا؛ المتمثل بمجلس اتحاد الطلبة 

فعيل عملية واألندية والملتقيات الطالبية، للعمل على حث وتشجيع الطلبة على ت

اإلرشاد األكاديمي لما لها من أثر فعال في تقليل مشكالت الطلبة بشكل عام 

ومشكالت التسجيل بشكل خاص، كما يدلل ما أسلفناه على األبعاد التالية وهي 

المشكالت التي تتعلق بالمرشد األكاديمي، والمتعلقة بالطلبة، والمتعلقة بالقبول 

بالجدول الدراسي فيما يتعلق بالوقت والمحاضر، والتسجيل، والمشكالت المتعلقة 

فعملية تفعيل اإلرشاد األكاديمي وإعطاء المرشد األكاديمي صالحيات تعاونية ما 

بين الطالب والمرشد وظهور نتائج مثمرة جلية تشجع ركني عملية اإلرشاد المتمثلة 

يميين من بالطالب والمرشد األكاديمي، ويمكن اإلشارة الى أن المرشدين األكاد
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أعضاء هيئة التدريس يعملون بجد وانتماء إذا كان للعملية اإلرشادية آثارها 

اإليجابية الجلية، من خالل جعل عملية التسجيل للطالب تمر عبر المرشد األكاديمي 

ويؤخذ بتوجيهاته وإرشاداته بشكلها الصحيح، ويسهل ذلك أيضا على الطالب عملية 

غط على دائرة القبول والتسجيل فيقل عدد المراجعين تسجيله، ويقلل هذا بدوره الض

من الطلبة بغرض التسجيل، مما سيعطي نتائج إيجابية في تقليل مشكالت التسجيل 

 والعملية األكاديمية برمتها بنسب متفاوتة.

النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: ما أكثر مشكالت اإلرشاد األكاديمي  2.10

فلسطين التقنية خضوري من وجهة نظر أعضاء هيئة والتسجيل لدى طلبة جامعة 

 التدريس؟

ارية لإلجابة عن السؤال الثاني استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعي

ي لمشكالت اإلرشاد األكاديمي والتسجيل لدى طلبة جامعة فلسطين التقنية خضور

 الي:( الت3من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس كما هو موضح بالجدول )

 : المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ...4جدول

 أكثر المشكالت من وجهة نظر المدرسين الرقم البعد
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

B 
12 

لية ال يتواجد العاملين في القبول والتسجيل في مكاتبهم فترة عم

 1.35 2.90 االرشاد )اجازة، تكليف..(

B 1  1.11 2.89 المخصص لإلرشاد األكاديميضيق المكان 

B 2 1.15 2.86 ضيق الوقت المحدد لإلرشاد األكاديمي 

B 
13 

ال يوزع القبول والتسجيل دليل الطالب أثناء عملية االرشاد 

 1.38 2.86 األكاديمي

  

 أقل المشكالت من وجهة نظر المدرسين

  

E 
2 

تدني مستوى وعي الطلبة بأهمية عملية االرشاد األكاديمي 

 1.18 1.94 خالل الحياة الجامعية 

D 
12 

ال يوجد طريقة معيارية)نموذج( تقيس أن الطالب تلقى مساعدة 

 1.01 1.95 االرشاد األكاديمي   

C 
5 

عدم اظهار اسم مدرس المساق اثناء عملية االرشاد يزيد 

 1.20 2.02 عمليات السحب واالضافة

E 
3 

ة تدني مستوى معرفة الطلبة للقوانين واألنظمة التي تحكم عملي

 1.01 2.03 االرشاد األكاديمي

( السابق أن أكثر مشكالت اإلرشاد األكاديمي والتسجيل لدى 4يتضح من الجدول )

طلبة جامعة فلسطين التقنية خضوري ومن وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس كانت 

ال يتواجد العاملين في القبول والتسجيل في مكاتبهم فترة عملية على التوالي: 
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ضيق المكان المخصص لإلرشاد األكاديمي، ضيق ، االرشاد )اجازة، تكليف..(

ال يوزع القبول والتسجيل دليل الطالب أثناء ، الوقت المحدد لإلرشاد األكاديمي

األكاديمي والتسجيل ،في حين كانت أقل مشكالت اإلرشاد عملية االرشاد األكاديمي

لدى طلبة جامعة فلسطين التقنية خضوري ومن وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 

كانت على التوالي:تدني مستوى وعي الطلبة بأهمية عملية االرشاد األكاديمي خالل 

الحياة الجامعية،ال يوجد طريقة معيارية)نموذج( تقيس أن الطالب تلقى مساعدة 

اظهار اسم مدرس المساق اثناء عملية االرشاد يزيد عمليات االرشاد األكاديمي،عدم 

السحب واالضافة،تدني مستوى معرفة الطلبة للقوانين واألنظمة التي تحكم عملية 

( التي بيّنت 2016العتيبي )وتتفق هذه النتيجة جزئياً مع دراسة  االرشاد األكاديمي.

 دة الطلبة.أن اإلرشاد األكاديمي ال يقوم بدوره كما يجب في مساع

د اإلرشا وتفّسر النتيجة الحالية في أن أكثر المشكالت التي تواجه الطلبة في عملية

ل األكاديمي والتسجيل تتمثل بعدم توفر عدد كاف من العاملين في دائرة القبو

 والتسجيل، إذ يحتاج ذلك الى دراسة أعداد العاملين في القبول والتسجيل في

بة قليمي، بحيث يكون لكل عدد من الطلجامعات متعددة على المستوى المحلي واإل

من  عدد يقابلهم من العاملين في القبول والتسجيل مثال لكل الف طالب عدد معين

فيما  ها، أمابالعاملين، ويتعلق هذا بالطاقة االستيعابية للجامعة من الطلبة الملتحقين 

يتعلق بمشكالت ضيق المكان؛ يعد عضو هيئة التدريس والمكلف باإلرشاد 

ية ألكاديمي هو األكثر تحديدا لها فهو يقدر أن المكان يعد مناسب وكاف لتلبا

لتوجه احتياجات الطلبة من هذه العملية بحيث يكون جاذبا ومجديا ومريحا للطالب ل

يتطلع فالى مرشده، أما فيما يتعلق بمشكالت ضيق الوقتالمحدد لإلرشاد األكاديمي، 

 ال سيمالطالب الوقت الكافي لعملية التسجيل والمرشد األكاديمي الى اهمية إعطاء ا

يكون وأن التسجيل عادة ما يكون في فترة االمتحانات النهائية من الفصل الدراسي 

ين الطلبة منهمكين باالمتحانات ونتائجها ويكونون أيضا بحاجة لوقت استراحة ب

ما الفصلين مما يجعل فتح باب التسجيل يكون ضاغطا لوقت الطلبة، واخيرا في

ل حيتعلق بمشكلة عدم توزيع دليل الطالب فترة التسجيل فهذه مشكلة بحاجة الى 

م ووعي ومن األهمية توزيع الدليل مع التأكيد للطالب على أهمية قراءته بتعمق وفه

واالستفسار عن أي أمر لم يتضح له، وهذا يعد غاية في األهمية لحل مشكالت 

اد األكاديمية برمتها. وجاء ترتيب أبعاإلرشاد األكاديمي والتسجيل والعملية 

 المشكالت من وجهة نظر المدرسين كما يتضح في الشكل اآلتي:
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: مشكالت اإلرشاد األكاديمي والتسجيل من وجهة نظر أعضاء هيئة 3شكل 

 التدريس

لتسجيل ( ترتيب أبعاد المشكالت المتعلقة باإلرشاد األكاديمي وا3يتضح من الشكل )

أعضاء هيئة التدريس وهي على التوالي كاآلتي: مشكالت تتعلق من وجهة نظر 

ق بعملية اإلرشاد األكاديمي، مشكالت تتعلق بالمرشد األكاديمي، مشكالت تتعل

ت بالقبول والتسجيل، مشكالت تتعلق بالجدول الدراسي)الوقت والمحاضر(، مشكال

 تتعلق بالطلبة.

ائج المتعلقة بوجهة نظر الطلبة، إذ وتفسر النتيجة الحالية انسجاما مع تفسير النت

يالحظ تطابقا في استجابات الطلبة وأعضاء هيئة التدريس في ترتيب أبعاد مشكالت 

اإلرشاد األكاديمي والتسجيل، وخاصة البعدين) المشكالت المتعلقة بالعملية 

اإلرشادية نفسها، والمشكالت المتعلقة بالمرشد األكاديمي( وهذا يدلل على قرب 

د األكاديمي من طلبته، وكذلك تجلي هذه المشكالت التي تتطلب وضع خطط المرش

واستراتيجيات عالجية لحل وتخفيف هذه المشكالت وتصويب عملية اإلرشاد 

األكاديمي للتسهيل على الطلبة، ثم يأتي بعد المشكالت المتعلقة بالقبول والتسجيل 

دليل الطالب أثناء عملية وخاصة ما أشار اليه أعضاء هيئة التدريس بعدم توزيع 

التسجيل، ثم يأتي بعد المشكالت المتعلقة بالجدول الدراسي والمتمثلة بالوقت 

والمحاضر، ثم المشكالت المتعلقة بالطلبة، وهذا يدلل على المسؤولية التي يتحلى 

بها أعضاء هيئة التدريس في تقليل تحميل الطلبة مسؤولية مشكالت اإلرشاد 

ل، إذ يرون أن الجامعة بمكوناتها اإلدارية بدءا بالعملية األكاديمي والتسجي

اإلرشادية نفسها ثم المرشد والقبول والتسجيل هي التي يقع على عاتقها تحمل 

مسؤولية تفعيل اإلرشاد األكاديمي لسهيل عملية التسجيل، واتفقت نتائج الدراسة 

نمية ( في تKaysi and Gurol, 2016قيسي وجورل ) الحالية مع دراسة

المجاالت األكاديمية، والشخصية، وأظهرت عدد كبير للمشكالت التي تعزى لمكان 
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( في أن 2016دراسة )العتيبي،، واختلفت مع  ووقت لقاء المرشد األكاديمي

اإلرشاد األكاديمي ال يقوم بدوره كما يجب في مساعدة الطلبة لتنمية شخصياتهم 

األقسام األكاديمية وعمادة القبول المتكاملة، كما يظهر ضعف في التنسيق بين 

 .والتسجيل في الجامعات

النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: هل تختلف مشكالت اإلرشاد األكاديمي  3.10

 باختالف الجنس والكلية والمستوى الدراسي والتقدير من وجهة نظر الطلبة؟

لة ولإلجابة عن هذا السؤال، أجرى الباحث اختبار "ت" للعينات المستق

(Independent Sample t. test لفحص داللة الفروق في المتوسطات الحسابية )

ً للنوع االجتماعي من وجهة نظر  لمشكالت اإلرشاد األكاديمي والتسجيل وفقا

الطلبة، وكانت النتيجة عدم وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 

(0.05≥α.)( وفقا لمتغير النوع االجتماعي)ذكر، أنثى 

ويمكن تفسير النتيجة الحالية ومضمونها عدم وجود فروق دالة إحصائيا في 

المتوسطات الحسابية لمشكالت اإلرشاد األكاديمي والتسجيل وفقا للجنس من وجهة 

نظر الطلبة، في ان الطلبة يعاملون بنفس الطريقة وبفرص متساوية سواء كانوا 

 El-Sheikh et) الشيخ وآخرونذكورا أم إناثا. وتختلف هذه النتيجة مع دراسة 

all, 2019 ) التي بيّنت نتائجها وجود فروق دالة في اإلرشاد األكاديمي تعزى

 ,Banatلمتغير النوع االجتماعي لصالح اإلناث، وكذلك تختلف مع دراسة بنات )

ً لمتغير النوع االجتماعي 2015 ( التي أظهرت نتائجها وجود فروق دالة وفقا

 لديهم مشاكل أكثر من اإلناث. لصالح الذكور، أي: 

ولفحص الفروق في درجة لمشكالت اإلرشاد األكاديمي والتسجيل من وجهة نظر 

ً للمتغيرات: الكلية، والمستوى الدراسي والتقديراستخدم اختبار تحليل  الطلبة وفقا

( كما هو موضح في Three way analysis of varianceالتباين الثالثي )

 الجدول االتي:

( للفروق Three way analysis of variance: نتائج اختبار تحليل التباين الثالثي )5 جدول

في درجة لمشكالت اإلرشاد األكاديمي والتسجيل وفقاً للمتغيرات: الكلية، والمستوى الدراسي 

 والتقدير من وجهة نظر الطلبة

 مجموع المربعات المتغيرات
درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

ف 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

 0.13 1.81 0.54 4 2.16 الكلية

 0.00 4.38 1.30 3 3.90المستوى 
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 الدراسي

 0.03 3.04 0.90 3 2.71 التقدير

     0.30 367 109.01 الخطأ

       378 2230.52 المجموع

في درجة مشكالت اإلرشاد األكاديمي عدم وجود فروق  السابق يتضح من الجدول

ئيا في وجهة نظر الطلبة وفقاً لمتغير الكلية، ووجود فروق دالة إحصاوالتسجيل من 

ً لمتغي ري درجة مشكالت اإلرشاد األكاديمي والتسجيل من وجهة نظر الطلبة وفقا

( LSDالمستوى الدراسي، والتقدير، ولتوضيح الفروق تم تطبيق اختبار )

 اسي للمستويينللمقارنات البعدية، حيث كانت الفروق في متغير المستوى الدر

 مشكالت الرابع والثالث مقابل الثاني واألول؛ أي كلما ارتفع المستوى الدراسي تقل

يجة ذه النتاإلرشاد األكاديمي، ويكون أقلها في المستوى الرابع يليه الثالث.وتنسجم ه

ها التي بيّنت نتائج( El-Sheikh et all, 2019) الشيخ وآخرونمع نتائج دراسة 

ً في اإلرشاد األكاديمي تعزى إلى متغير المستوى وجود فروق دال ة إحصائيا

تفق الدراسي، حيث كان األدنى المستوى الرابع واألعلى المستوى األول، وكذلك ت

ً 2008مع دراسة الزبون ) ُ لمتغي ( التي أظهرت وجود فروقا دالة إحصائيا ر وفقا

ج ه النتائحين اختلفت هذمستوى الدراسة لصالح السنة الثانية والثالثة والرابعة. في 

ً لمتغيBanat, 2015دراسة بنات ) مع نتائج ر ( التي لم تظهر فروقا دالة وفقا

ون في حين كانت الفروق في متغير التقدير لصالح الذين يحصلالمستوى الدراسي. 

 على تقدير ممتاز ثم جيد جدا ثم جيد في مقابل مقبول.

لنظر اديمي يقدم لجميع الطلبة بغض اوتمكن تفسير هذه النتيجة بأن اإلرشاد األك

ي إلناث فكان الطالب ذكرا أم أنثى، وبالتالي لم تظهر النتائج فروقا بين الذكور وا

 درجة مشكالت التسجيل األكاديمي والتسجيل من وجهة نظر الطلبة، كذلك متغير

عة، امة الجالكلية التي يتبعها الطالب فجميع الكليات تتلقى التعليمات نفسها من إدار

 وتكون فترة التسجيل هي نفسها لكل الكليات، مما يجعل عملية التسجيل موحدة

ى وبنفس الطريقة وبالتالي المشكالت نفسها التي يواجها الطلبة دون النظر ال

 تخصصاتهم أو تبعيتهم للكلية.

في حين أظهرت نتائج التحليل أنه يوجد فروقا دالة إحصائيا في مشكالت اإلرشاد 

ي والتسجيل تبعا لمتغير المستوى الدراسي؛ فكلما ارتفع المستوى الدراسي األكاديم

للطالب كلما قلت مشكالت اإلرشاد األكاديمي لديه، ويمكن تفسير هذه النتيجة 

للخبرات التي يكتسبها الطالب من خالل التكرار والممارسة في السنوات السابقة، إذ 
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ارسة تجعل لديه خبرة ودراية بكيفية يقوم بالتسجيل سنويا ثالث مرات، وهذه المم

التسجيل والتعامل مع التعليمات الصادرة عن إدارة الجامعة، ودرايته بأهمية اللجوء 

الى مرشد األكاديمي في الوقت المناسب، كما أن النتائج أظهرت فروقا دالة 

إحصائيا في مشكالت اإلرشاد األكاديمي والتسجيل تبعا لمتغير التقدير، ويمكن 

ير ذلك في أن التقدير مرتبط بالتحصيل األكاديمي وبعد التحصيل األكاديمي تفس

مؤشرا ألمور منها االهتمام األكاديمي والدافعية والذكاء وبالتالي قدرة من لديهم 

تقديرا مرتفعا أن تكون لديه القدرة على تحليل المشكالت ومواجهتها وحلها في 

التحصيل المرتفع والتقدير المرتفع لديهم الحياة اليومية، وعليه يكون الطلبة ذوي 

قدرة أعلى على مواجهة مشكالت التسجيل ولديهم فهم أعلى لإلرشاد األكاديمي. 

ً مع دراسة شلدان وارحيم ) ( التي أظهرت وجود 2019وتتفق هذه النتائج جزئيا

ً للمعدل التراكمي لصالح الطلبة ذوي المعدالت ) ً وفقا ( %85فروق دالة إحصائيا

 لى.فأع

مي النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع: هل تختلف مشكالت اإلرشاد األكادي 4.10

اء باختالف الجنس والكلية الرتبة األكاديمية، سنوات الخبرة من وجهة نظر أعض

 هيئة التدريس؟

ولإلجابة عن هذا السؤال، أجرى الباحث اختبار "ت" للعينات المستقلة 

(Independent Sample t. test ) لفحص داللة الفروق في المتوسطات الحسابية

ً للجنس من وجهة نظر أعضاء هيئة  لمشكالت اإلرشاد األكاديمي والتسجيل وفقا

التدريس، وكانت النتيجة عدم وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 

(0.05≥αوتختلف هذه النتيجة م .)ع ( وفقا لمتغير النوع االجتماعي)ذكر، أنثى

التي بيّنت نتائجها وجود ( El-Sheikh et all, 2019) لشيخ وآخرونادراسة 

اث، فروق دالة في اإلرشاد األكاديمي تعزى لمتغير النوع االجتماعي لصالح اإلن

( التي أظهرت نتائجها وجود فروق Banat, 2015وكذلك تختلف مع دراسة بنات )

 كل أكثرهرت ان لديهم مشادالة وفقاً لمتغير النوع االجتماعي لصالح الذكور، إذ اظ

 من اإلناث. 

ويمكن تفسير النتيجة الحالية ومضمونها عدم وجود فروق دالة إحصائيا في 

المتوسطات الحسابية لمشكالت اإلرشاد األكاديمي والتسجيل وفقا للجنس من وجهة 

نظر أعضاء هيئة التدريس في أن عضو هيئة التدريس بغض النظر عن جنسه 

فلديه التعليمات والقوانين نفسها التي تعتمدها الجامعة، إذ تقوم ونوعه االجتماعي 
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الشؤون األكاديمية بتعميمها على أعضاء هيئة التدريس بنفس الطريقة، كما أن 

الطلبة يراجعون مشرفيهم من أعضاء هيئة التدريس ويقوم عضو هيئة التدريس 

هذا من أخالقيات بغض النظر عن جنسه بتقديم ما يستطيع من المساعدة للطلبة و

مهنة التدريس الجامعي، فضال عن القيم التي يتحلى بها أعضاء هيئة التدريس 

الجامعي بشكل عام، فكلما ارتقى اإلنسان بالعلم والمعرفة يفترض أن يرتقي بقيمه 

وأسلوب تعامله ونستذكر ما جاء في القرآن الكريم "إنما يخشى هللا من عباده 

ا ليس محصورا على جنس دون اآلخر، مما يؤكد عدم : فاطر(، وهذ28العلماء" )

 وجود فروق في مشكالت اإلرشاد األكاديمي والتسجيل تبعا لمتغير الجنس.

ولفحص الفروق في درجة لمشكالت اإلرشاد األكاديمي والتسجيل من وجهة نظر 

ً للمتغيرات: الكلية، والدرجة العلمية وسنوات ال خبرة أعضاء هيئة التدريس وفقا

ما ( كThree way analysis of varianceاستخدم اختبار تحليل التباين الثالثي )

 هو موضح في الجدول االتي:

( للفروق Three way analysis of variance: نتائج اختبار تحليل التباين الثالثي )6جدول 

العلمية وسنوات في درجة مشكالت اإلرشاد األكاديمي والتسجيل وفقاً للمتغيرات: الكلية، الدرجة 

 الخبرة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

 مجموع المربعات المتغيرات
درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

ف 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

 0.72 0.52 0.18 4 0.73 الكلية

 0.18 1.70 0.61 3 1.82 الدرجة العلمية

 0.20 1.60 0.57 3 1.71 سنوات الخبرة

     0.36 52 18.51 الخطأ

       63 372.49 المجموع

في درجة مشكالت اإلرشاد األكاديمي ( عدم وجود فروق 6يتضح من جدول )

 جهة نظروالتسجيل وفقاً للمتغيرات: الكلية، والدرجة العلمية، وسنوات الخبرة من و

 .أعضاء هيئة التدريس

ويفسر الباحث هذه النتيجة بأن أعضاء هيئة التدريس ذكورا كانوا أم إناثا؛ فلديهم 

الخبرات نفسها المتعلقة بالخطط الدراسية للبرامج األكاديمية التي ينتمون إليها، كما 

أنهم يعملون بجد في موضوع اإلرشاد األكاديمي ويمنحون الطلبة الذين يراجعونهم 

سي، الوقت والمساحة الكافية لذلك بغض النظر عن فترة التسجيل للفصل الدرا

الكلية التي ينتمي إليها عضو هيئة التدريس أو الدرجة العلمية التي يحملها أو عدد 

سنوات الخبرة لديه، إذ أن عضو هيئة التدريس يكون لديه فهما كافيا للخطة 

أن عضو هيئة الدراسية للبرنامج األكاديمي الذي ينتمي اليه في قسمه وكليته، كما 
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أن تقديم اإلرشاد األكاديمي يساعد الطلبة في تحسين التدريس تتكون لديه القناعة 

، ويقلل من مشكالت تسجيلهم، وهذا بدوره يرفع مستوى تصنيف تحصيلهم العلمي

خرى، ويخفف من أعباء الجامعة المالية، فعندما يسير الجامعة بين الجامعات األ

يجعل تسجيلهم في الشعب الدراسية منتظما وأعدادهم الطلبة وفق الخطة الدراسية 

مناسبة؛ مما يؤثر إيجابيا على عمل عضو هيئة التدريس، فضال عن القيم اإلنسانية 

واألخالقيات المهنية التي يحملها أعضاء هيئة التدريس في ذواتهم وانتمائهم 

سوق المجتمع للجامعة والذي يعد الطلبة محور اهتمام الجامعة فهم أهم مخرجاتها ل

أن تقديم  في (El-Sheikh et all, 2019واتفقت النتيجة الحالية معدراسة )

 Vanاإلرشاد األكاديمي يساعد الطلبة في تحسين تحصيلهم العلمي، ومع دراسة )

and Said, 2018 ،في أن اإلرشاد األكاديمي يؤثر في تنمية المجاالت األكاديمية )

( 2006والشخصية، واالجتماعية، والمهنية، كما اتفقت أيضا مع دراسة )مرسي، 

في مشكالت المتعلقة بالمرشد األكاديمي،واختلفت هذه النتيجة مع دراسة )العتيبي، 

جب في مساعدة الطلبة لتنمية ( في أن اإلرشاد األكاديمي ال يقوم بدوره كما ي2016

 شخصياتهم المتكاملة.

 التوصيات: .11

 في ضوء نتائج الدراسة الحالية فإن الباحث يوصي باآلتي:

ديمي ضرورة إجراء دراسات ميدانية لتنفيذ برامج لتفعيل عملية اإلرشاد األكا .1

 وتقليل مشكالت التسجيل.

يس أعضاء هيئة التدرضرورة تفعيل عملية اإلرشاد األكاديمي من خالل تكليف  .2

اد بتخفيف جزء من عبئهم األكاديمي لتوفير الوقت الكافي للقيام بعملية اإلرش

 بصورة فاعلة.

ضرورة تعيين وقت بداية الفصل الدراسي ونهايته في التقويم األكاديمي  .3

 وااللتزام به.

توعية الطلبة على أهمية اإلرشاد األكاديمي ومراجعة المرشد األكاديمي  .4

 ستمرة والتشاور معه وااللتزام بتوجيهاته.بصورة م

ضرورة طرح مساق الزامي للطالب يكون شرح وتوضيح دليل الطالب  .5

 الجامعي جزءا منه.

 شكر وتقدير:

يتقدم الباحث من إدارة جامعة فلسطين التقنية خضوري بالشكر والتقدير على الدعم 

 الالمتناهي في إنجاز البحث الحالي.
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(. نحو تواصل معرفي منتج، برنامج األمم 2009)تقرير المعرفة العربي  .2
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Problems of Academic Counseling and registration from 

the point of view of faculty members and students 

Hesham Abd -AlrahmanHussinShanaa 

Palestine Technical University - Kadoorie / 

Palestine 

 

Abstract: The current study aimed to identify the most 

problems of academic guidance and registration at Palestine 

Technical University - Kadoorie from the point of view of 

faculty members and students, using the descriptive analytical 

approach, on a sample of (378) male and female students, and 

(63) members of the faculty, and the sample was chosen 
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stratified random method. The results showed that the most 

problems of academic advising and registration among 

university students from the students' point of view were: lack 

of time for academic advising, lack of space, and the 

association of academic advising with new students only. 

While the most problems came from the point of view of the 

faculty members, respectively: the lack of admission and 

registration workers in their offices during the guidance 

process, the lack of space for guidance, the lack of time, and 

the lack of distribution of the student’s guide by the Deanship 

of Admission and Registration. The data also showed that there 

were no fundamental differences in the degree of academic 

advising and registration problems from the students' point of 

view according to the gender and college variables, and there 

were no fundamental differences from the point of view of the 

faculty members according to the variables: gender, college, 

degree, and years of experience. And there are statistically 

significant differences in the degree of problems from the 

students' point of view according to the academic level 

variables in favor of the third and fourth levels, as well as the 

estimation in favor of an excellent grade. The study 

recommended the importance of conducting field studies for 

programs that activate the academic advising process to reduce 

registration problems and facilitate them for students. 

Keywords: academic advising, registration problems, faculty, 

students, Palestine. 
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بالتعليم 19-واقع وآفاق النمط التربوي القائم على التناوب في ظل جائحة كوفيد

 االبتدائي.

 باحث في سلك الدكتوراه. ،نبيل السعيديأ.  

 كلية علوم التربية، جامعة محمد الخامس، المغرب.

 

العالم برمته وأثرت على كافة قطاعاته من بينها  19-جائحة كوفيدضربت ملخص:

سات قطاع التربية والتكوين، حيث تسببت الجائحة في توقف الدراسة الحضورية بالمؤس

ة مال السنالتعليمية وتم اللجوء إلى حلول موازية بديلة، أبرزها التعليم عن بعد، الستك

لق ، غير أن عدم وضوح الرؤية في ما يتعالدراسية وضمان االستمرارية البيداغوجية

ماد ة باالعتبمدة الجائحة، دفع سلطات التربية والتكوين إلى إعادة فتح المؤسسات التعليمي

اسية على النمط التربوي القائم على التناوب، وذلك لتخفيف االكتظاظ باألقسام الدر

ليم ات أساتذة التعولتحقيق التباعد الجسدي، وتهدف الدراسة إلى التعرف على اتجاه

تم  اوب الذياالبتدائي الممارسين بالمؤسسات التعليمية االبتدائية نحو نمط التعليم بالتن

والظروف التي  2020/2021تبنيه بعد إعادة فتح المدراس خالل السنة الدراسية 

لمزاوجة صاحبت عملية تنزيل هذا النمط التربوي القائم على التعليم بالتناوب، بمعنى ا

ة التعليم الحضوري والتعلم الذاتي عن بعد ومحاولة اكتشاف مدى توظيف أساتذ بين

ل قاطع بشكالتعليم االبتدائي لبيداغوجية الفصل المعكوس باعتبارها مقاربة بيداغوجية تت

يقية، كبير مع نمط التعليم بالتناوب من خالل ما توفره من معارف نظرية وتقنيات تطب

ط األساتذة باعتبارهم قطب الرحى في تنزيل هذا النم وذلك من خالل استطالع آراء

دراسية التربوي، ثم التعرف على العراقيل والصعوبات التي واجهتهم خالل هذه السنة ال

 واتجاهاتهم بخصوص مأسسة هذا النمط التربوي.

داغوجية التعليم بالتناوب، التعليم الحضوري، التعليم عن بعد، بيالكلمات المفتاحية: 

 .19المعكوس، جائحة كوفيدالفصل 
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 .مقدمة: 1

هذه  يعرف العالم في وقتنا الراهن أزمة صحية دولية سبّبها فيروس كورنا المستجد،

لبي ساألزمة الصحية تعد هي األكبر واألخطر خالل العقود األخيرة، وقد مّست بشكل 

ر أكب 19-جميع مجاالت الحياة البشرية. ففي المجال التربوي، أوجدت جائحة كوفيد

ر منه نحو انقطاع في نظم التعليم في التار لبي العلم مليار من طا 1,6يخ، وهو ما تضرَّ

على  بلداً. وأثرت عمليات إغالق المدارس وغيرها من أماكن التعلم 190في أكثر من 

ي ففي المئة  99في المئة من المتعلمين في العالم، وهي نسبة ترتفع لتصل إلى  94

 )األمم .الشريحة الدنياالبلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من 

 (.2: 2020المتحدة،

ل ، أعلنت معظم دو19-ومع بداية ظهور الحاالت األولى من اإلصابة بفيروس كوفيد

جل العالم حالة الطوارئ الصحية واتخذت سلطات تلك الدول إجراءات احترازية من أ

رف الحد من انتشار العدوى بين الناس، خاصة بعد تصنيفها كجائحة عالمية من ط

ها منظمة الصحة العالمية. وفي هذا السياق، تقرر في العديد من البلدان ومن بين

 المغرب غلق المدارس وتعليق التعليم الحضوري في جميع المؤسسات التعليمية في

في حتى إشعار آخر. و 2020مارس  14القطاعين العام والخاص، وذلك ابتداء من يوم 

بية الستمرارية البيداغوجية بدأت وزارة الترمواجهة هذا الموقف الطارئ ولضمان ا

ل يم من أجالوطنية بتنويع البدائل الممكنة، ومحاولة تشجيع أساليب وآليات جديدة للتعل

عادهم إنقاذ الموسم الدراسي من جهة، وضمان مواكبة المتعلمين وتتبعهم لدروسهم وإب

نظام التعليم عن التجمعات من جهة ثانية. وكانت الوسيلة األبرز هي تعويض 

م، الحضوري بنظام التعليم عن بعد، مما أتاح للمعلمين االتصال عن بعد بمتعلميه

احة وتقديم الدروس واألنشطة التعليمية باالعتماد على الوسائط اإللكترونية المت

)منصات البث المباشر، ومقاطع الفيديو والفصول الدراسية االفتراضية، مواقع 

 لى ذلك(.التواصل االجتماعي وما إ

كان البد من اتخاذ  19-وفي ظل غياب دالئل واضحة على قرب انتهاء جائحة كوفيد

إجراءات ملموسة وواقعية إلعادة فتح المدارس لتفادي تحول األزمة الصحية ألزمة 

تربوية وتعليمية، وفق مقاربة تجمع بين االستمرارية البيداغوجية وبين السالمة 

ع المتدخلين فيها، وهذا ما جعل المغرب يبحث عن الصحية للبيئة المدرسية وجمي

أنظمة رديفة أو مساعدة لألنظمة التقليدية للتعليم والتعلم، لذلك تم اقتراح أنماط تعليمية 
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مختلفة وتُِرك لألسر اختيار النمط التربوي الذي يالئمها، بين التعليم الحضوري إذا 

أي المزاوجة بين التعليم الحضوري تحسنت الوضعية الوبائية، وبين التعليم بالتناوب 

الذاتي لتطبيق التباعد الجسدي، في حين كان النمط التربوي الثالث المقترح من  موالتعل

طرف وزارة التربية الوطنية، هو التعليم عن بعد ُمسخرة في ذلك تكنولوجيا المعلومات 

ة، غير أن واالتصال الحديثة لتحقيق هذا الغرض إذا ما استفحلت الوضعية الوبائي

الواقع أثبت أن النمط التربوي المعتمد خالل هذه السنة الدراسية كان هو التعليم 

بالتناوب. هذه الوضعية جعلت الباحث يعيد طرح مجموعة من التساؤالت لعل أبرزها: 

ما اتجاهات األساتذة بخصوص نمط التعليم بالتناوب؟ وما جوانب التكامل بينه وبين 

وهل يمكن أن تكون بيداغوجيا الفصل المقلوب مدخال  مقلوب؟ببيداغوجيا الفصل ال

لتفعيل التعلم عن بعد كخيار تربوي استراتيجي؟ وتهدف هذه الدراسة إلى جمع بيانات 

عن تجربة المغرب في مجال التعليم بالتناوب على مستوى التعليم االبتدائي بالمدارس 

اتجاهات األساتذة نحو هذه  العمومية بمدينة الرباط. وذلك من خالل الوقوف عند

التجربة والعراقيل التي صاحبتها ومدى توظيفهم لبيداغوجيا الفصل المعكوس 

باعتبارها مقاربة بيداغوجية تشكل إطار واقعيا للتعليم بالتناوب من خالل ما تقدمه من 

معارف نظرية تؤصل للمزواجة بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد، فضال عما 

داغوجيا الفصل المقلوب أو المعكوس من أدوات تطبيقية تساعد على مأسسة توفره بي

التعليم عن بعد. ورقتنا العلمية هذه، مهيكلة على النحو الذي يمّكن من تقديم مقاربة 

نظرية تتضمن التفاصيل المفاهيمية المرتبطة بإشكالية الدراسة في الجزء األول، ثم 

الثاني، نقدم فيه نتائج الدراسة العلمية التي  االنتقال إلى جانب ميداني في الجزء

 أجريناها مع تقديم تفسيرات لهذه النتائج.

 إشكالية البحث:.2

عرفت األنظمة التربوية في السنوات األخيرة تطورا على مستوى المناهج والبرامج 

والوسائل التعليمية والمقاربات البيداغوجية المتّبعة في تربية األجيال المستقبلية، وفي 

أنظمة هذا اإلطار، اعتمدت عدة دول على إدماج تكنولوجيا المعلومات واالتصال في 

تدرج، محاَولةً منها لمواكبة التطور الحاصل في هذا المجال، بشكل م التربية والتعليم

غير أن تفشي فيروس كورونا المستجد وآثاره السلبية التي ألقت بظاللها على 

المنظومات التربوية في جميع أنحاء العالم أدى إلى إغالق شامل للمدارس، واتباع نمط 

ت والمنصات التعليمية التي يمكن التعليم عن بعد بشكل كلي باستخدام البرامج والتطبيقا

للمدارس واألساتذة استخدامها للوصول إلى المتعلمين عن بعد والحد من انقطاع التعليم 
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واستكمال السنة الدراسية، في انتظار انحسار الفيروس والقضاء عليه، ومع انتشار 

بشكل  19-الدراسات العلمية الطبية المؤكدة لعدم إمكانية القضاء على جائحة كوفيد

كامل في الوقت الراهن، كان البد من التعايش معه وبدأت عدة دول في رفع الحجر 

الصحي الشامل وإعادة فتح المؤسسات والقطاعات االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

والتربوية بشكل متدرج، مما دفع العديد من الدول في التفكير في أنماط تربوية تستطيع 

وفتح  19-جراءات االحترازية للوقاية من فيروس كوفيدالجمع بين متطلبات اإل

، وعلى غرار 2020/2021المدارس الستقبال المتعلمين خالل الموسم الدراسي 

مجموعة من الدول، لجأت وزارة التربية الوطنية بالمغرب لتنويع العرض التربوي 

نائية، منها نمط باعتماد أنماط تعليمية تعلمية مختلفة خالل هذه السنة الدراسية االستث

التعليم بالتناوب، حيث تمت المزاوجة بين التعليم الحضوري والتعلم الذاتي باإلضافة 

إلى نمط التعليم عن بعد، وذلك من أجل الحد من االكتظاظ داخل األقسام الدراسية 

لضمان التباعد الجسدي بين المتعلمين للحفاظ على سالمتهم الصحية والحيلولة دون 

اء في المجتمع المدرسي من جهة، واستئناف الدراسة وضمان حق انتشار الوب

 المتعلمين في التحصيل الدراسي من جهة ثانية.

نوط به وبما أن المدرس يشكل قطب الرحى في المنظومة التربوية والفاعل الميداني الم

 الله عندتنزيل وأجرأة هذا النمط التربوي الجديد، فإنه سيكون من المفيد الوقوف من خ

هذه التجربة وإخضاعها تحت مجهر الدراسة العلمية والتحليل الموضوعي الرصين 

ا للكشف عن نقط قوتها وآفاقها وعن نقط الضعف وسبل تجاوزها. وبما أن بيداغوجي

قسام الفصل المعكوس تعتبر أحد المداخل المهمة للجمع بين التعليم الحضوري في األ

ن مدى نازل، الشيء الذي جعلنا نتساءل كذلك عالدراسية وبين التعليم عن بعد في الم

ا لتوظيفه إحاطة وإلمام أساتذة التعليم االبتدائي بالمغرب بهذه المقاربة البيداغوجية

ي طرح واالستفادة من تقنياتها في تدبير نمط التدريس بالتناوب.ومن هنا لنا الحق ف

ب؟ وما التعليم بالتناوتساؤالت عديدة لعل أبرزها:ما هي اتجاهات األساتذة نحو نمط 

قبال هي العراقيل التي صاحبت عملية تنزيله؟ وهل يوافقون على إمكانية مأسسته مست

يل باعتباره اختيارا بيداغوجيا؟ وهل تم توظيف بيداغوجيا الفصل المعكوس في تنز

 نمط التعليم بالتناوب؟

 :.أهداف البحث3
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سبق  التساؤالت اإلشكالية التييهدف هذا البحث إلى محاولة إيجاد أجوبة واضحة عن 

 :طرحها ومعرفة ما يلي

ل تناوب خالمعرفة اتجاهات أساتذة التعليم االبتدائي نحو عملية تنزيل نمط التعليم بال-

 .2020/2021الموسم الدراسي

 الكشف عن العراقيل التي صاحبت عملية تفعيل نمط التدريس بالتناوب.-

 .عكوسالتعليم عن بعد وبيداغوجيا الفصل الم معرفة مدى تكوين األساتذة في تقنيات-

وجيا إبراز أهمية بيداغوجيا الفصل المعكوس لتفعيل التعليم عن بعد وإدماج تكنول-

 .المعلومات واالتصاالت الحديث في التعليم

 :أهمية البحث.4

تنبع أهمية الدراسة من كونها تحاول تسليط الضوء على الظروف التي مرت فيها 

ذلك وأجرأة نمط التعليم بالتناوب خالل السنة الدراسية المنصرمة، وعملية تنزيل 

النمط  للوقوف عند االختالالت والصعوبات التي واجهها األساتذة أثناء تنزيلهم لهذا

للنظام  التربوي داخل الفصول الدراسية، باإلضافة إلى كونها تواكب التوجهات الحديثة

لتي جديدة تتالءم مع التطورات الجديدة ا التربوي في الكشف والبحث عن طرق تدريس

عليمية طرأت على النظام التربوي العالمي في ظل االنفجار المعرفي وابتكار تقنيات ت

(، جديدة، وطرق تدريس مبتكرة تُسهل تعلم واكتساب وبناء المعرفة لدى المتعلم)ة

 باعتباره محورا للعملية التعليمية التعلمية. 

ذلك من أهمية بيداغوجيا الفصل المقلوب بشكل خاص كمقاربة وتنبع أهمية الدراسة ك

بيداغوجية للتدريس والتعلم تتوافق مع الفكر التربوي الحديث في نظرته إلى مكونات 

النظام التعليمي، فضال عن إبراز أهمية توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال 

اهم في تحقيق التعلم بطريقة مما يس .الحديثة في العلميات الديداكتيكية والبيداغوجية

سلسة ومحببة من خالل عنصري المتعة والفائدة التي توفرها وسائل تكنولوجيا 

المعلومات واالتصال الحديثة، وتكتسب هذه الدراسة أهميتها كذلك من خالل قلة 

الدراسات السابقة التي تناولت نمط التعليم بالتناوب. ونأمل أن توفر هذه الدراسة إطارا 

ا وأدلة علمية لدراسة اتجاهات األساتذة نحو نمط التعليم بالتناوب ومدى اطالعهم نظري

واستخدامهم لبيداغوجية الفصل المعكوس في التدريس خالل هذه السنة الدراسية، وأن 
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تفيد صانعي القرار والعاملين في الميدان التربوي لالهتمام بهذا الموضوع؛ من خالل 

أثر هذه المقاربة البيداغوجية في التحصيل الدراسي إثارة الشغف العلمي لدراسة 

 .واالرتقاء بها شكال ومضمونا

ي فويمكن أن تساعد هذه الدراسة المسؤولين في وزارة التربية الوطنية المغربية 

فصل غوجيا الالتعرف على اتجاهات أساتذة التعليم االبتدائي نحو التعليم بالتناوب، وبيدا

بذل  م التركيز على الجوانب اإليجابية لتعزيزها ومحاولةالمعكوس، مما قد يتيح له

الذي  الجهود لتوفير معالجة صحيحة لالتجاهات السلبية أو التخفيف من حدتها، األمر

 قد ينعكس على تطوير اتجاهات المدرسين.

 :.المفاهيم والمصطلحات5

يمي إن مقاربتنا لهذا الموضوع تحتاج أوال لتأطير مفاه :مفهوم التعليم الحضوري-

لتعليم اينطلق من تحديد المفاهيم الرئيسية للمقال وكتعريف إجرائي يمكن القول أنَّ 

اسية الحضوري هو ذلك التعليم التقليدي، الذي يتم فيه التدريس داخل األقسام الدر

نذ ن التعليم كان موجود مبحضور المدرس والمتعلمين في فضاء الفصل وهذا النوع م

ت سنوات وهو األكثر انتشارا في مختلف دول العالم. حيث تقوم المدارس والمؤسسا

لكتب التعليمية باستعمال األنماط واألساليب التعليمية التي تعتمد باألساس على ا

المدرسية والوسائل التعليمية من صور ومجسمات وخرائط وبيانات ويمكن اعتماد 

تكنولوجية لكن شريطة أن يكون المدرس والمتعلم في نفس الحجرة أدوات إيضاح 

الدراسية زمانيا ومكانيا أو في فضاءات أخرى بغرض تعلم واكتساب المعارف 

 والمهارات والمواقف..

اره "عملية مفهوم التعليم عن بعد تُعرفه منظمة اليونسكو باعتب :مفهوم التعليم عن بعد-

يمية، سسة التعلموقع إقامته أو عمله بدال من انتقاله إلى المؤنقل المعرفة إلى المتعلم في 

عبر  ارات والمواد التعليمية إلى المتعلمهوهو مبني على أساس إيصال المعرفة والم

 و القائمأوسائط وأساليب تقنية مختلفة، حيث يكون المتعلم بعيدا أو منفصال عن المعلم 

لطرفين ايا من أجل ملء الفجوة بين كل من على العملية التعليمية، وتستخدم التكنولوج

فاعالت بما يحاكي االتصال الذي يحدث وجها لوجه. إذاً، التعليم عن بعد ما هو إال ت

نيا أو تعليمية يكون فيها المعلم والمتعلم منفصلين عن بعضهما البعض زمانيا أو مكا

 (2020:14 كالهما معا." )اليونسكو،
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بأنه عملية اكتساب المعارف والمهارات "ة للتعلم عن بعد بينما تعرفه الجمعية األمريكي

بواسطة وسيط لنقل التعليم والمعلومات متضمنا في ذلك جميع أنواع التكنولوجيا 

 1".وأشكال التعلم المختلفة للتعلم عن بعد

ات نستنتج من التعريفات السابقة أن التعليم عن بعد يقف على مجموعة من المرتكز

ً  بين المتعلم والمعلم سواء مكانياً، أو زمانياً أو كليهما أبرزها: االنفصال ذلك يمكن ل .معا

ارات تعريفه إجرائيا باعتباره عملية بناء للتعلمات بمختلف أشكالها من معارف ومه

ات ومواقف وقيم لدى المتعلمين، من خالل توظيف وسائل وأدوات تكنولوجيا المعلوم

ني أو واالتصال الحديثة، في سياق ينفصل فيه المعلم عن المتعلم على المستوى الزما

 .المكاني أو هما معا

زاوجة صحيح على أن التكوين بالتناوب القائم على الم:مفهوم نمط التعليم بالتناوب-

لكن نمط  بين الدروس النظرية والممارسة المهنية التطبيقية في المقاوالت قديم نسبيا،

 التناوب التعليم بالتناوب المقصود في هذه الدراسة هو ذلك النمط التربوي القائم على

 ،19-ري والتعلم عن بعد، وهو نمط تعليمي فرضته جائحة كوفيدبين التعليم الحضو

ن لجسدي بيوكانت الغاية منه الحد مناالكتظاظ داخل األقسام الدراسية لتوفير التباعد ا

ثالثة  المتعلمين عن طريق تقسيم الفصل الدراسي الواحد إلى فوجين، األول يستفيد من

ّرفت عالفوج الثاني من نفس األمر.وقد أيام دراسة حضورية ومثلها عن بعد، ويستفيد 

وب س بالتناوزارة التربية الوطنية بالمغرب هذا النمط التعليمي باعتباره "عملية للتدري

على أساس تخصيص فترات للتعليم الحضوري وأخرى للتعلم الذاتي عن بعد، بشكل 

ة في المئة لكل واحد منهما(، وحسب اإلمكانيات المتاحة بكل مؤسس 50تناوبي 

 فرة بها()الموارد البشرية والمادية وقدرتها االستيعابية والمرافق والتجهيزات المتو

وطنية وخصوصية المنطقة أو اإلقليم أو الجهة التي تنتمي إليها" )وزارة التربية ال

 (.2020:4المغربية،

 :ويعتمد التدريس بالتناوب على ما يلي

                                                             
1 USDLA (US American Distance Education Association), Definition of Distance 

Learning. http//www.usdla.org/. (accessed April 24,2020). 
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الرجوع إلى السير العادي عند تقسيم كل قسم إلى فوجين من أجل تسهيل عملية -

اعد الرجوع إلى الوضعية الصحية الطبيعية، كما سيمكن هذا التقسيم من تحقيق التب

 .الجسدي الذي تفرضه اإلجراءات االحترازية لمواجهة جائحة كورونا

تعلم إعداد استعماالت الزمن موزعة إلى شقين األول تعلمي حضوري والثاني يشمل ال-

ت اوي، بمعنى أفواج تستفيد من الدروس الحضورية وفي نفس الوقالذاتي، بشكل متس

أفواج أخرى تستفيد من التعلم الذاتي بشكل متناوب. )وزارة التربية الوطنية 

 (.2020:4المغربية،

مز أبدع األستاذان جوناثان بيرجمان وآرون سا :مفهوم بيداغوجيا الفصل المعكوس-

ها ة لحل مجموعة من اإلشكاالت التي يطرحبيداغوجيا الفصل المعكوس كمحاولة أولي

ة حيث يُعرفان بيداغوجيا الفصل المعكوس بكونها مقارب.التعليم بشكله التقليدي

ن أبيداغوجية "يتم التدريس المباشر من خالل الفيديو، أو أية وسيلة أخرى يمكن 

تيح يستخدمها الطالب فرديا قبل مجيئهم إلى غرفة الصف. هذا التحول في التوقيت ي

نه أللمعلم أن يستعمل وقت الصف لعمل إما أن يفضل القيام به كمجموعة كبيرة، أو 

 يتطلب اهتمام المعلم المتفرد. أي أن الصف المقلوب هو باختصار: تدريس مباشر

يعطى للفرد خارج الصف، واستعمال استراتيجي أكثر للوقت داخل غرفة الصف 

 .(23: 2015اثان بيرجمان، آرون سامز،للعمل في مجموعات والعناية الفردية.)جون

في حين يرى الباحث والخبير التربوي المغربي أحمد أوزي أن "الفصل الدراسي 

المعكوس، كما يوحي بذلك اسمه، يقلب قواعد الفصل التقليدي. المبدأ هو وضع 

ق، المفاهيم النظرية تحت تصرف المتعلمين بوسائل مختلفة )منصات، ً فيديو، وثائ

 ا لوجه، لب منهم تدوينها واالحتفاظ بها وممارستها مسبقا. وخالل الجلسة وجهً إلخ( يط

 يقدم

المعلم أو المكون أو المرافق سلسلة من األنشطة والوضعيات المحددة )العمل 

ق األسس الجماعي، التدخالت الفردية، األسئلة واألجوبة، وما إلى ذلك. تهدف إلى تعمي

 (.2020:20فهمهم الجيد للموضوع.")أوزي، النظرية، ودعم المتعلمين وضمان

بيداغوجيا الفصل المعكوس إذاً هي نموذج بيداغوجي يروم استعمال وسائل 

رس بإعداد الدرس بشكل قبلي عن طريق مقاطع دالتكنولوجيا الحديثة، حيث يقوم الم

الذكي الفيديو، ليقوم المتعلمين باالطالع عليها من منازلهم عبر شبكة األنترنت بالهاتف 
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أو الكومبيوتر وذلك قبل الذهاب إلى المدرسة، في حين يخصص الجزء األكبر من 

الحصص الدراسية داخل الفصول إلنجاز التطبيقات والتمارين والمشاريع التربوية 

وهنا يتضح التقاطع مع التعلم عن بعد الذي يشكل ركيزة أساسية من ركائز بيداغوجيا 

 الفصل المعكوس.

 ابقة:.الدراسات الس6

يعتبر نمط التعليم بالتناوب الذي اعتمده المغرب خالل السنة الدراسية 

والذي تم خالله تقسيم الغالف الزمني للمتعلم إلى حصص دراسية  2020/2021

حضورية، تتم داخل األقسام الدراسية حضوريا، وحصص دراسية عن بعد تتم داخل 

-بق دة لم يسالمقاربة التربوية المعتم وبما أن هذه ،المنازل باعتماد نمط التعلم الذاتي

ل تطبيقها في منظومات تربوية أخرى، وأن جل ما وجده الباحث خال -على حد علمنا

لتكوين اعملية المطالعة والمراجعة لألدب التربوي المرتبط بإشكالية الدراسة هو نمط 

 داخل بالتناوب الذي يعتمد على المزاوجة بين التكوين النظري والتكوين العملي

 المؤسسات المهنية من أجل الربط بين الجانب النظري والجانب التطبيقي والدفع

و هالتناوب بالمتكونين إلى اكتشاف الحياة الواقعية واالنفتاح على المحيط، وبالتالي "ف

 تعليمي يحاول اإلجابة عن السؤال المتكرر عن العالقة بين المدرسة  نمطشكالً 

ة يسعى إلى تجاوز الفجوة القائمة أو القطيع ر تربويتصووالمجتمع. وهو جزء من 

ط التربوي (. وبما أن النم16: 1987")هوساي،  .بين التعليم والحياة المهنية والواقعية

راسات دموضوع الدراسة "التعليم بالتناوب" لم تتم دراسته مسبقا فإن الباحث لم يجد 

بيقه دراسة بالشكل الذي تم تطعلمية سابقة تطرقت لهذا النمط التعليمي بالبحث وال

يم بالمغرب، الشيء الذي سيدفعنا إلى إدراج فقط بعض الدراسات التي تطرقت للتعل

 سة.عن بعد ولبيداغوجيا الفصل المعكوس باعتبارهما كذلك جزءا مهما في هذه الدرا

كان الهدف من وراء هذه الدراسة هو التعرف على أثر  (:2013دراسة الخوالدة )

أسلوب التعلم اإللكتروني على تحصيل طلبة الصف الثالث األساسي في مادة استخدام 

التربية االجتماعية والوطنية في األردن واتجاهاتهم نحوه. وقد تشكلت عينة الدراسة 

( طالباَ وطالبة، تم اختيارهم بشكل قصدي من أربع مدارس، وتم تقسيمهم إلى 90من )

( وقد تم تدريس 2008/2009العام الدراسي )فئتين، فئة ضابطة وفئة تجريبية خالل 

طلبة المجموعة التجريبية الوحدة األولى من كتاب التربية االجتماعية والوطنية للصف 

الثالث األساسي بطريقة التعلم اإللكتروني. بينما تم تدريس طلبة المجموعة الضابطة 
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لى مجموعة من النتائج الوحدة ذاتها وفق المنهجية التقليدية االعتيادية. وتم التوصل إ

التي مكنت من اإلجابة عن تساؤالت الدراسة تتجلى هذه النتائج في: وجود فروق ذات 

داللة إحصائية في مستوى التحصيل بين المجموعتين الضابطة والتجريبية وكانت هذه 

الفروق لصالح أفراد المجموعة التجريبية. كما أكدت النتائج تحسناً في اتجاهات الطلبة 

أسلوب التعلم اإللكتروني. مع توصية الباحث بتعميم تجربة استخدام التعلم  نحو

اإللكتروني الذي تم تطبيقه على طلبة الصف الثالث األساسي في مدينة عمان على 

 مدارس أخرى في مناطق تعليمية أخرى في األردن لما أبان عنه من أثر إيجابي.

ئزه ن بعد وفلسفته، إمكانياته، ركاتحت عنوان "التعليم ع(:1998دراسة الكيالني )

ات ووسائطه التعليمية" قام الكيالني في هذه الدراسة بمعالجة أحد أبرز الموضوع

 ً ً  المطروحة حالياً على الساحة التعليمية وهو التعلم عن بعد، باعتباره نظاما متاحاً  تربويا

خصائصهم لقطاع عريض من فئات الشعب بغض النظر عن مستوياتهم االقتصادية أو 

طاق، نالعمرية أو الثقافية، وذلك بهدف تعميم المعرفة اإلنسانية ونشرها على أوسع 

 ولكي تصبح في متناول الجميع وتعزيز المرتكزات التي تبنى عليها حياة الشعوب

ة من وقد أوضحت الدراسة أن ركائز التعليم عن بعد كثيرة ومتعدد .ونمائها وتطورها

ل آلية توصيالمطبوعة والوسائط التعليمية والمرئية والمسموعة وأهمها المادة التعليمية 

 .تقييمالمعلومات والمراكز الدراسية، واإلشراف األكاديمي، والخدمات الطالبية، وال

وفي معرض عرضه آلراء عينة من القيادات التعليمية في جمهورية مصر العربية 

رض ليم عن بعد بوجه عام وعيشير الباحث إلى أنه على الرغم من تقديم موضوع التع

لبعض ااستخداماته في دعم التعليم األساسي في مصر، إال أنه ال زال هناك غياب لدى 

المستخدم  لفهم واضح لمعنى التعلم عن بعد وللتفرقة بينه وبين التعليم متعدد القنوات،

في المؤسسات التعليمية النظامية ويوصى الباحث بضرورة تقوية جهود التوعية 

 المعلمين. اليب التعلم عن بعد في أوساطبأس

وهي عبارة عن كتاب للخبير  والباحث في علوم التربية (:2020دراسة أحمد أوزي )

أحمد أوزي حيث قدّم هذا الكتاب تحت عنوان العنوان: الفصل المقلوب، بوابة إشراك 

يداغوجيا المتعلمين وممارسة التعليم عن بعد، وقد تطرق في القسم األول باستفاضة لب

الفصل المقلوب أو المعكوس وأوضح اإلطار النظري الخاص بهذه البيداغوجيا التي 

تنتمي للبيداغوجيات النشيطة التي جعلت من المتعلم محور العلمية التعليمية التعلمية 

وبيّن مزايا بيداغوجية الفصل المعكوس ودواعي استخدامها في الفصول الدراسية 

ة بيداغوجية الفصل المقلوب أو المعكوس مما أدى إلى والظروف التي صاحبت نشأ
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توسع وازدياد الممارسين للبيداغوجية المعكوسة ثم تطرق في الكتاب إلى فلسفة 

بيداغوجيا الفصل المعكوس الخطوات األساسية لتنفيذ مقاربة الفصل المقلوب وغيرها 

 من المفاهيم المرتبطة ببيداغوجيا الفصل المقلوب.

د في هدفت هذه الدراسة إلى تقييم تجربة التعليم عن بع(: 2020حسن ) دراسة بلحياح

بة ثم الوسط الجامعي المغربي لتحديد مكامن القوة فيها والتحديات التي جابهت الطل

ير الخروج بتوصيات تهم تطوير مقاربة التعليم عن بعد في المغرب على المدى القص

وعية تتلخص في استقصاء تصورات واتبعت الدراسة منهجية ن .والمتوسط والبعيد

جموعة االستبانة وم :وآراء الطلبة حول تجربة التعليم عن بعد وفق أداتين أساسيتين

اموا التركيز. شارك في هذه الدراسة ثمانون طالبا وطالبة من ثلث جامعات مغربية ق

ة بتعبئة االستبانة باستخدام نماذج جوجل والمشاركة في مجموعتي تركيز على منص

ثة وم. المشاركة في الدراسة كانت بصفة إرادية. خلصت هذه الدراسة الى وجود ثالز

التعاون،  نقاط إيجابية بارزة في تجربة التعليم عن بعد وهي: تنمية المهارات الذاتية،

افؤ والمالئمة. فيما توصلت الى عدة تحديات ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات وتك

ذه هم الدراسي وإدارة الوقت وبيئة التعلم. على ضوء الفرص ومنهجية التدريس والك

 النتائج اقترحت الدراسة توصيات تروم تطوير نظام التعليم عن بعد في المغرب.

 التعليق على الدراسات السابقة:

شكل خالل استعراض الدراسات السابقة التي لها صلة بالدراسة الحالية، اتضح لنا ب

حكم باعتباره نمطا تربويا أضحى يفرض ذاته بقوة بجلي مدى أهمية التعليم عن بعد 

تصال المميزات التي يتسم بها، وبفعل التطور الكبير في تكنولوجيا المعلومات واال

-كوفيد حيث استفاد من تقنياتها وأدواتها لتفعيل التعليم عن بعد وخاصة في ظل جائحة

نمط لت الباب ُمشرعا التي عطلّت المدارس بشكلها التقليدي المتعارف عليه وفتح 19

 التعليم عن بعد وألنماط تربوية أخرى كالتعليم بالتناوب، لضمان االستمرارية

ين البيداغوجية والتحصيل الدراسي، الشيء الذي دفع مجموعة من الباحثين والدارس

 إلخضاع نمط التعليم عن بعد بشكل أكبر تحت مجهر البحث العلمي.

السابقة اعتمدت المنهج الوصفي في حين من المالحظ أن بعض تلك الدراسات 

استخدمت دراسات أخرى المنهج التجريبي للكشف عن التغيير الذي يطرأ على مستوى 

التحصيل الدراسي للمتعلمين الذين خضعوا ألسلوب التعلم اإللكتروني. وقد تم الكشف 

ي التحصيل لدى العينة التجريبية، عن األثر اإليجابي الذي يخلفه التعلم اإللكتروني ف
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الدراسي مقارنة مع العينة الضابطة، في حين قدمت دراسة أحمد أوزي إطارا نظريا 

وتطبيقيا لبيداغوجيا الفصل المعكوس باعتبارها مقاربة بيداغوجية تشّكل بوابة 

لممارسة التعليم عن بعد، وتجمع بين التعليم الحضوري بشكله التقليدي المتعارف عليه 

كما تزخر هذه البيداغوجيا بمجموعة من المزايا والتقنيات التي  وبين التعليم عن بعد،

من شأنها االرتقاء بجودة العملية التعليمية التعلمية. وقد قدمت لنا دراسة الكيالني 

تصورا واضحا عن مفهوم التعليم عن بعد وركائزه وأهميته كنظام تربوي حديث، 

كن أن يلعبها، في حين قامت دراسة وضرورة توعية المعلمين بأهميته واألدوار التي يم

بلحياح حسن بمحاولة من أجل تقييم تجربة التعليم عن بعد في الوسط الجامعي المغربي 

لتحديد مكامن القوة فيها والتحديات التي واجهتها من أجل تالفيها مستقبال، وهو األمر 

عليم بالتناوب في ذاته الذي حاولنا القيام به لكن هذه المرة بغرض تقييم تجربة نمط الت

التعليم االبتدائي بالمدرسة العمومية. وبناء على ما سبق يمكن القول أن الدراسة الحالية 

 استفادت من الدراسات السابقة من حيث:

ي فدة منها توفير الدراسات السابقة لقاعدة بيانات مهمة بالنسبة للباحث، تمت االستفا -

 .تصميم ووضع أدوات الدراسة

المعارف النظرية الضرورية من أجل اإلحاطة واإللمام بمجموعة من تقديم بعض -

 المفاهيم المرتبطة بنمط التعليم عن بعد وبيداغوجيا الفصل المعكوس.

اسة من نة الدربناء أداة الدراسة المتمثلة في االستمارة لتوجهيها لألساتذة المشكلين لعيّ -

 اوب.أجل الوقوف عند اتجاهاتهم نحو نمط التعليم بالتن

 .منهج البحث:7

ه علميا، يفرض على الباحث اتباع منهج دراست إن االقتراب من موضوع ما بغرض

معين، وهذا يكون حسب اختالف مشكالت البحث، واألهداف المسطرة من قبل 

ثم  الباحث، ويتمثل المنهج في "عدة خطوات تبدأ بمالحظة الظواهر وإجراء التجارب

ة حقائق التي ينبغي أن يبحث عنها، وتنتهي بمحاولوضع الفروض التي تحدد نوع ال

التحقق من صدق الفروض أو بطالنها توصال إلى وضع قوانين عامة تربط بين 

 (.14:2002الظواهر وتوجد العالقات بينها" )عيسوي،

وما دام موضوع الدراسة هو نمط التعليم بالتناوب أي الجمع بين التعليم الحضوري 

عليم عن بعد، وبما أن هذا البحث يقع ضمن دائرة البحوث الوصفية والتعلم الذاتي أو الت



  السعدي يلأ.نب     اإلبتدائي بالتعليم 19-كورونا جائحة ظل في التناوب على القائم التربوي النمط وآفاق واقع

 

157 

 رلينب-لمانياأ العربي مقراطييالد المركز            سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

وهي منهجية للبحث في مجال العلوم االجتماعية التي تركز على وصف الظواهر كميا 

عن طريق جمع بيانات ومعلومات مقننة عن الظاهرة أو المشكلة، وتصنيفها وتحليلها 

سبة بناء على هذه المعطيات. وقد وإخضاعها للدراسة الدقيقة وتقديم التفسيرات المنا

استخدمت الدراسة االستبانة كأداة لجمع المعلومات التي تعتبر من أكثر األدوات 

وشيوعا في البحوث ويرجع ذلك إلى الميزات التي توظيفا انتشارا لجمع البيانات و

تحققها هذه األداة سواء على مستوى اختصار الوقت أو التكلفة أو سهولة معالجة 

 اتها بالطرق اإلحصائية.بيان

 :لتنفيذ الدراسة قام الباحث بالخطوات التالية .خطوات الدراسة:8

 -ي، تحديد اإلطار العام للدراسة: خلفية الدراسة، مشكلتها، سؤال الدراسة البحث-

 .أهدافها، األهمية، العينة، وأدوات الدراسة

 مختلفة، باإلضافة إلى:مراجعة األدبيات في مجال العمل اإلرشادي من مصادر -

 .الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة-

 إعداد أدوات الدراسة، تطبيقها، تحليل واستخالص النتائج، وتفسيرها.-

 .عينة الدراسة:9

ة العمومي مجتمع الدراسة: تكّون مجتمع الدراسة من أساتذة التعليم االبتدائي بالمدرسة

ق وف 2020/2021المغربية والذين مارسوا مهامهم خالل السنة الدراسية المنصرمة 

 نمط التعليم بالتناوب. 

يارها أستاذ للتعليم االبتدائي )تم اخت 200عينة الدراسة: تكونت عينة الدراسة من 

تغيراتها (، يوضح عينة الدراسة تبعا لم1ريقة العينة العشوائية البسيطة. والجدول )بط

 المستقلة.

 .اإلطار النظري:10

 أنواع الدروس التعليمية التعلمية:

حاول مجموعة من الباحثين أبرزهم فرانك مايا داس اقتراح تصنيف مختلف أنواع 

على مقياس يقوم على مدى توظيف  الدروس التي تقدم للمتعلمين. ويستند هذا التصنيف
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( 2019التعليم عن بعد في تقديم هذه الدروس. هذا المقياس حسب الجوا وآخرون )

 ينطلق من الدروس الحضورية إلى الدروس التي يُطلق عليها مرنة.

وهي الدروس التي تقدم في بيئة مدرسية نظامية  دروس داخل القسم )حضورية(:-

( لمحاضرات، وورشة العمل، والمختبرات، وما إلى ذلكوعادية، وبأشكال مختلفة )ا

از والتي يمكن أن تستخدم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المحاكاة، أو إنج

 .إنتاجات باستخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة

وهي دروس تقدم بشكل حضوري، ولكن يمكن دعوة  دروس حضورية ممتدة:-

قع على لتعلم أو التقويم والدعم من خالل منصة أو موالمتعلمين للمشاركة في أنشطة ا

 .شبكة اإلنترنت

 تقدم الدروس في هذا النمط من خالل الدمج بين داخل الفصل الدراسي وعن بعد:-

 التعليم الحضوري باإلضافة إلى إتاحة الدروس على اإلنترنت من خالل نظام عقد

 المؤتمرات بالفيديو.

س يتم فيه االستعاضة عن عدد كبير من الجلسات وهو نمط للدرو النمط الهجين:-

 المباشرة بجلسات أو أنشطة التعليم عن بعد بطريقة متزامنة أو غير متزامنة.

وهو النمط الذي يتم من خالله توفير كل المحتوى  دروس عن بعد غير متزامنة:-

م هواألنشطة التعليمية للمتعلمين عن بعد عن طريق وسائط تكنولوجية والمتعلمون 

 الذين يختارون الوقت الالزم إلنجازها.

طريقة يتم فيها توفير كل المحتوى واألنشطة دروس متزامنة على اإلنترنت: -

تبادل الدراسية للمتعلمين الذين يجب أن يشاركوا في بناء التعلمات بشكل مباشر وال

 المعرفي فيما بينهم وفقا للوسائل التكنولوجية التي يتم العمل من خاللها.

ة دورات دراسية على اإلنترنت تجمع بين الطرائق المتزامن دروس على اإلنترنت:-

 .وغير المتزامنة

يه بين خالل هذا النمط الدراسي يستطيع المتعلمون أن يختاروا ف دروس تقدم بمرونة:-

لتقليدي االدراسة عن بعد )المتزامنة أو غير المتزامنة( أو الدراسة الحضورية بشكلها 

 بينهما. والمزواجة
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 خصائص التعلم عن بعد:

( تحديد خصائص 2006حاول العديد من الباحثين والدارسين الدريسي وآخرون، )

 التعلم عن بعد. ويمكن إيجاز هذه الخصائص، في العناصر التالية:

سهل إن التعليم عن بعد يتسم بالمرونة على مستوى المكان والزمان. وتُ  الولوجية:-

مية طريقة التعلم هذه الوصول إلى المتعلمين عن طريق اقتراح وضعيات وأنشطة تعلي

على  باإلضافة إلى القدرة .تعلمية تراعي الفوارق الفردية وتحترم إيقاعات التعلم

 زيادة كبيرة في كلفة التعليم.استيعاب أعداد متزايدة من المتعلمين دون 

على أن التعلم عن بعد يسمح ( 2006)يرى موالي محمد الدريسي وآخرون السياقية:-

لألفراد بالتعلم في سياقهم المباشر. ومن ثم فهي تقيم اتصاالت مباشرة وفورية ودائمة 

بناء مع مختلف عناصر البيئة، مما ييسر إدماج المعارف العلمية في المعارف العملية و

المعرفة. وبالتالي فالتعليم عن بعد يقبل المتعلم وبيئته كبيئة للتعلم، ويركز على إثراء 

 .هذه البيئة

ية إن التعليم عن بعد يوفر درجات إضافية من الحر( 1996) يقول بيريو المرونة:-

ا نظَّم بهمقارنة بالتعليم الحضوري. وبهذا المعنى، تشير المرونة إلى الطريقة التي يُ 

ه. يتعلم ب التعلم والتي تسمح للمتعلم بتخطيط أنشطته التعليمية واإليقاع الذي يريد أن

بالتالي كما يمكنه تصميم أنشطة تتيح له خيارات في المحتوى واألساليب والتفاعالت، و

طرق  إمكانية استخداممراعاة الفوارق الفردية لكل متعلم على حدة. هذا دون إغفال 

 :ر التاليةويتم خلق هذه البيئة المرنة من خالل العناصتعليمية متنوعة.تدريسية ووسائط 

 اجة.إنشاء فضاءاتومدة زمنية تسمح للطالب بالتفاعل والتفكير في تعلمهم حسب الح-

 مالحظة المتعلمين ومراقبتهم باستمرار، إلجراء التعديالت حسب االقتضاء.-

: 0202)أوزي، .وى وإظهار اإلتقانتزويد التالميذ بطرائق مختلفة، الكتساب المحت-

25) 

تقوم عملية التعلم بشكل أساسي على التفاعل بين المتعلم  التفاعل والعمل التعاوني:-

والمدرس وبين المتعلمين مع بعضهم البعض. ويتطلب محتوى الدروس في البداية فهماً 

لفردية. ويتم هذا واستيعاباً من جانب المتعلم الذي يجب أن يراجع ويعيد هيكلة مفاهيمه ا
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من خالل التفاعل مع األقران والمعلم، ويمكن أن يكون هذا التفاعل أيضا جزءا من بيئة 

العمل التعاونية، التي تستند إلى تبادل بين المتعلم/المتعلم أو بين مدرس/متعلم أثناء 

 نشاط التعلم، حيث ينخرط كل متعلم في محاولة نشطة إليجاد الحلول المالئمة للوضعية

 المشكلة المقترحة.

 بيداغوجيا الفصل المعكوس والتعليم عن بعد:

 ً مأسسة لإن بيداغوجيا الفصل المعكوس تكمن أهميتها في كونها تقدم إطارا بيداغوجيا

التعليم عن بعد، وجعله ممارسة تربوية ذات إطار نظري وتطبيقي، بحيث يصبح 

لة وليس ومقاربة بيداغوجية أصي التعليم عن بعد جزءا ال يتجزأ من المنظومة التربوية

شكله بفقط حال مناسباتي في وقت الحاجة أو زمن األزمة الذي يهدد التعليم الحضوري 

نين، التقليدي. وقد اكتسب التعليم عن بعد قوة أكبر وحاز مشروعية بفضل عنصرين اث

 ينالعنصر األول هو تكنولوجيا اإلعالم واالتصال وما عرفته من تطور وتقدم كبير

تعليم وانتشار في مختلف المجاالت بما فيها المجال التربوي، الشيء الذي جعل من ال

م بالغ عن بعد الذي يعتمد في جزء كبير منه على هذه التقنيات الحديثة، يحظى باهتما

 لما يقدمه من إجابات وحلول على مجموعة من اإلشكاالت التربوية والبيداغوجية

 .له ومأسسته في التعليم النظاميويجعلنا نتساءل عن آليات تفعي

سسة لذلك، تعتبر بيداغوجيا الفصل المعكوس اإلطار البيداغوجي األمثل لتفعيل ومأ

ا التعليم عن بعد كونها تسمح بدمج األدوات التكنولوجيا الرقمية التي يستخدمه

، المتعلمون على نطاق واسع في حياتهم اليومية الشخصية، سواء كانت هواتف ذكية

فة لدى ص أو حواسيب في العملية التعليمية التعلمية، وبما أن هذه الوسائل مألوأقرا

 .المتعلمين فيسهل استخدامها وتوظيفها في التعلم

علما أن بيداغوجيا الفصل المقلوب تقوم على مبدأ الدروس في المنزل والتطبيقات في 

ة بها من أجل الفصل الدراسي فإن أفضل وسيلة تكنولوجية يمكن للمدرس االستعان

تهييئ الدروس والمعارف والشروحات لمتعلميه هي الفيديو وذلك باعتباره وسيلة 

شعبية ومحببة للمتعلمين، حيث اعتادوا على مشاهدة الفيديوهات بمختلف أنواعها على 

مواقع التواصل االجتماعي وشبكة األنترنيت. باإلضافة إلى ذلك فإن الفيديو يشكل حالة 

الفصول الدراسية التي يلعب فيها المعلم دورا أساسيا في شرح وبناء قريبة من حالة 

التعلمات، وذلك باستخدام جداول بيانية أو رسوم توضيحية. كما أن الدروس المسجلة 

تسمح للمتعلمين الذين لم يستوعبوا الشروحات النظرية جيدا في المرة األولى، توفر 
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أخرى، من خالل قيام المتعلم بمراجعة لهم إمكانية إعادة "عيش" تجربة الدرس مرة 

أشرطة الفيديو كما لو كان المعلم ال يزال متاحا من أجل إعادة الشرح للمفاهيم المعرفية 

التي يجد صعوبة في مالءمتها واستيعابها. كل ذلك يسمح لهم بالتعلم وفق إيقاعهم 

درس لدى المتعلمين هذا فضال عن الدافعية للتعلم التي يخلقها اإلعداد المسبق لل.الخاص

خالل حصص التمارين واألنشطة التطبيقية التي يكون الفصل الدراسي مسرحا 

لها،لذلك، فإن توظيف التكنولوجيا في سبيل تفعيل بيداغوجيا الفصل المعكوس سيساهم 

في مكافحة أوجه عدم تكافؤ الفرص في الفضاء المدرسي من خالل تقديم يد العون 

للمتعلمين الذين يعرفون تعثرات دراسية خاصة وأن الكثير من والمساعدة البيداغوجية 

هؤالء التالميذ ال يجدون دائما إلى جانبهم شخصا متعلما يمكن أن يقدم لهم الدعم الالزم 

لتجاوز صعوباتهم في فهم نص قرائي أو حل مسألة رياضياتية أو إعادة شرح درس 

 لغوي..

ره مالك من النظرة التقليدية للمدرس باعتباإن تفعيل بيداغوجيا الفصل المقلوب يغير 

ا المعرفة حيث أصبح مجرد موجه وميسر ومنشط للعملية التعليمة التعلمية ومواكب

تعلم للمتعلمين خالل سيرورة التعلم واالكتساب المعرفي والمهاري والوجداني، فالم

 نظرية أضحى يساهم في بناء تعلماته من خالل التعلم عن بعد الذي يوفر له دروس

فقد  مسجلة عليه اكتسابها واستيعابها أما التعليم الحضوري داخل الفصول الدراسية

م تحول إلى فضاء للتطبيق واالستثمار والتمرن على الوضعيات التي ترسخ المفاهي

 .المكتسبة

ت فلسفة بيداغوجيا الفصل المقلوب وهدفها األسمى هو توفير أقصى ما يمكن من وق

 ه للمتعلمين الذي يحتاجون إلى المواكبة والمصاحبة من طرفوذلك من أجل تخصيص

نمط األستاذ لتجاوز صعوباتهم وتعثراتهم وهو الشيء الذي يصعب تحقيقه باعتماد ال

سة التقليدي للتدريس الذي يستهلك الهامش األكبر من الحيز الزمني المخصص للدرا

ات الوقت الكافي للوضعيفي شرح الدروس النظرية دون إعطاء األولوية واالهتمام و

 العالقة البيداغوجية العملية واألنشطة التطبيقية هذه الوضعية يمكن تالفيها من خالل

م يا اإلعالالتكاملية بين بيداغوجيا الفصل المقلوب والتعليم عن بعد وما توفره تكنولوج

 واالتصال الحديثة من تقنيات جديدة.

تنوعة إن إيجابيات بيداغوجيا الفصل المعكوس م إيجابيات بيداغوجيا الفصل المقلوب:

 بالنسبة للمعلم والمتعلم على حد السواء ومن أبرز هذه اإليجابيات نجد:
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يع فهذه المقاربة تسمح بتفريد التعلمات وتنو اعتماد مبدأ التفريق البيداغوجي:

زله من الوضعيات التعليمية فعندما تتاح للمتعلم فرصة اكتساب الدروس النظرية في من

وفي  خالل الوسائط التكنولوجية المتعددة فإنه يتعلم ويكتسب وفق إيقاعه الخاص به

ات الفصل الدراسي يتمكن المعلم من الوقوف على درجة فهم واستيعاب واكتشاف تعثر

ي حاجة فكل متعلم على حدة من خالل عمليات التقويم التكويني ثم تقديم الدعم لمن هم 

 إليه.

فعت ربما أن بيداغوجيا الفصل المقلوب  يفه في األنشطة التطبيقية:ربح الوقت وتوظ

م شعار الدري في البيت والتمارين في القسم فإن هذا الشعار سيوفر حيز زمني مه

الطابع  يسمح لألستاذ في توظيفه إلنجاز التمارين التطبيقية واألنشطة التعليمية ذات

ركيب ات إدراكية أعقد كالتطبيق والتالعلمي الشيء الذي يمكن من االشتغال على قدر

دراسية والتقويم واإلبداع وترك القدرات اإلدراكية األبسط كالتعرف والفهم للحصة ال

المنزلية وإعادة قلب الفصل الدراسي من أجل تعديله وإعادته لوضعه الطبيعي 

بمعنى األنشطة الصعبة والمركبة من تطبيق وتركيب وتقويم داخل الفصل  والسليم

 دراسي واألنشطة البسيطة من معرفة وفهم داخل الحصص الدراسية التي تتخذ منال

 بيئة المتعلم فضاءا لها.

وعات إن االشتغال داخل القسم الدراسي في إطار مجم اعتماد مبدأ التعلم باألقران:

وى يسمح للمتعلمين المتفوقين بمساعدة زمالئهم الذين يعانون من صعوبات على مست

ر في لتطبيق من خالل تقديم الدعم والشروحات لتعميق الفهم واالستمرااالستيعاب وا

 سيرورة التعلم.

لفصل من خالل تجربتنا المهنية اتضح أن اعتماد بيداغوجيا ا المتعة أثناء التعلم:

از المعكوس يساهم في خلق أجواء مرحة أثناء التعلم كونها تشرك الجميع في اإلنج

 والتفاعل.

عملية  يتم ذلك من خالل تحميل المتعلمين المسؤولية في لمتعلمين:تعزيز استقاللية ا

لرقمية التعليم والتعلم حيث يصبح المتعلم مسؤوال عن االطالع القبلي على الموارد ا

علمات التي أعدها المدرس وذلك حتى يكون قادرا على مواكبة ومسايرة عملية بناء الت

 .خالل األنشطة والتمارين العملية خالل الحصص الدراسية الحضورية المباشرة من

 النتائج ومناقشتها:.عرض 11
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بعد ما قمنا بمختلف المعالجات اإلحصائية للبيانات المتحصل عليها، توصلنا إلى 

مجموعة من المعطيات منها ما يتعلق باإلحصاء الوصفي ومنها ما يتعلق باإلحصاء 

ولتحقيق هذا .االستداللي، وسنحاول في هذا الجزء عرض هذه النتائج وتفسيرها

الغرض سنمر بمحطتين، فتتمثل األولى في عرض النتائج المتوصل إليها على أساس 

اإلحصاء الوصفي، وتتمثل الثانية في عرض النتائج المتوصل إليها على أساس 

اإلحصاء االستداللي، وال بد من اإلشارة على أننا سنقوم بإعطاء تفسير للنتائج من 

نحاول إيجاد تفسيرات مالئمة للنتائج التي خالل عرضنا لنتائج وفي نفس هذا السياق س

تم التوصل لها. كما يتناول هذا الفصل محاولة لإلجابة عن تساؤالت الدراسة التي 

تتعلق باتجاهات أساتذة التعليم االبتدائي نحو نمط التعليم بالتناوب والعراقيل التي 

الدراسية صاحبتها ومدى توظيفهم لبيداغوجية الفصل المعكوس خالل هذه السنة 

 والتي تم فيها اعتماد نمط التعليم بالتناوب. 2020/2021

( المتعلق بتوزيع عينة الدراسة حسب الجنس والمستوى 1من خالل الجدول رقم )

 56الدراسي، يتضح جليا وجود تقارب ما بين اإلناث والذكور حيث تشكل اإلناث نسبة 

أستاذ  200التي تتكون من من مجموع العينة  % 43.5في حين يمثل الذكور نسبة %

وأستاذة من العاملين في سلك التعليم االبتدائي بالمغرب وبالتحديد على صعيد مدينة 

 الرباط.

 ( اتجاهات األساتذة نحو نمط التعليم بالتناوب:1الرسم البياني رقم )-أ

 المستوى الدراسي الجنس

 الدكتوراه الماستر اإلجازة البكالوريا اإلناث الذكور

87 113 21 118 61 00 

43.5% 56.5%  10.5%  59%  30.5%  00%  

 200المجموع:  200المجموع:

الدراسة حسب الجنس والمستوى توزيع أفراد عينة : )1الجدول )

 الدراسي.
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ليم من خالل المعطيات الواردة في الجدول أعاله يتضح لنا جليا موقف أساتذة التع

تجاه ا 2020/2021االبتدائي الذين زاولوا مهامهم التدريسية خالل السنة الدراسية 

ب كنمط التعليم بالتناوب حيث أن نسبة كبيرة منهم ال يؤيدون مأسسة التعليم بالتناو

ؤكده ترسميا بشكل دائم خالل سنوات الدراسة، وهذا ما للتعليم والتعلم يمكن تبنيه 

أسسة أجابت بـ"ال" عن إمكانية م )82,6(%المعطيات والنتائج المحصل عليها، فنسبة 

ن لتعليم عالنمط التعليمي القائم على التناوب بمعنى المزاوجة بين التعليم الحضوري وا

كوين نطقية من قبيل غياب التبعد، ويفسرون ذلك بمجموعة من األسباب والمبررات الم

امها في في تقنيات تكنولوجيا التعليم وضعف التجهيزات والوسائل المعلوماتية أو انعد

ون دبعض الحاالت الشيء الذي يجعل من فترات التعليم عن بعد ليس إال عائقا يحول 

 شارأاستمرارية التحصيل الدراسي بالشكل الطبيعي غير أن عددا كبيرا من األساتذة 

أنه في حالة توفير الوسائل المالئمة والتكوين التقني والبيداغوجي الضروري 

 والمناسب قد تتغير آراء هذه الفئة من الطاقم التربوي.

 )17,4 (%ةمقاربة التعليم بالتناوب بنسب مأسسةأما بالنسبة لألساتذة الذين وافقوا على

 الل القطعخالتعليم بالتناوب من فيُمكن تفسير ذلك بالجوانب اإليجابية التي وفرها نمط 

صل مع االكتظاظ بالمؤسسات التعليمية من خالل االكتفاء بـعشرين متعلما في كل ف

قت دراسي، مما يسمح لألستاذ بالوقوف على تعثرات كل تلميذ على حدة وإعطائه الو

د بعيم عن المناسب والعناية الكافية لمعالجة هذه الصعوبات. باإلضافة إلى أهمية التعل

تعلم  والتعلم الذاتي في إكساب الطفل لمهارات ومعارف وقدرات حياتية جديدة أبرزها

التعلم، مما يجعله يتعلم ويطور من ذاته ومهاراته الشخصية ويعزز الشعور 

عمال باالستقاللية لديه وينمي عملية التعلم الذاتي وتشجيعه على المشاركة في األ

 الذاتية، والقراءة، واالبتكار.واألنشطة البحثية، واالستكشافية 

17,4 %

82,6 %

اتجاهات األساتذة نحو مأسسة التلعيم بالتناوب

نعم

ال
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(: درجة الرضا عن نمط التعليم بالتناوب خالل السنة 2الرسم البياني رقم )-ب

 :2020/2021الدراسية 

 

تعليم بناء على هذه المعطيات اإلحصائية يتضح لنا جليا أن ما يناهز نصف أساتذة ال

ربة يّموا تجة العلمية، قد قاالبتدائي بالمدارس العمومية الذين كانوا موضوع هذه الدراس

ك السنة التعليم بالتناوب باعتبارها تجربة متوسطة أو البأس بها على مستوى تدبير تل

 الحضوري الدراسية االستثنائية وذلك ألنها شكلت نمطا تربويا فريدا يجمع بين التعليم

 والتعلم الذاتي عن بعد، مما مّكن من إعادة فتح المدارس وضمان االستمرارية

ية البيداغوجية، في أجواء تحترم البروتوكول الصحي المعتمد من طرف وزارة الترب

نمط الوطنية، وخاصة التباعد الجسدي، ورغم النقائص والصعوبات التي تخللت هذا ال

طار هذه إالتعليمي والتي عبّر عنها األساتذة خالل األسئلة التي سيتم الكشف عنها في 

 الدراسة.

مة اعتبرت هذه التجربة ضعيفة من حيث المردودية وصلت إلى في حين أن نسبة مه

ررة ويمكن تفسير ذلك بعدم تمكن األساتذة من إكمال البرامج الدراسية المق( %27)

ن من خالل هذه السنة وذلك بفعل إكراه الغالف الزمني الضيق وعدم مواكبة المتعلمي

 تكييف مالئم للمناهج طرف األسر خالل أيام التعلم الذاتي باإلضافة إلى غياب

بّر عن الدراسية، مما نتج عنه تراجع في مردودية المتعلمين وتحصيلهم الدراسي كما ع

 ذلك العديد من األساتذة المستجوبين.

 د؟( هل سبق لك أن قمت بتكوين في تقنيات التعليم عن بع3الرسم البياني رقم )-ج

5%

27%

36%

16%

9%
7%

تقييم األساتذة لتجربة التعليم بالتناوب

ضعيفة جدا ضعيفة متوسطة البأس بها  جيدة  ممتازة
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ن م( 80%بين لنا على أن نسبة )بناًء على المعطيات اإلحصائية والنتائج أعاله يت

م يسبق لبالمدارس العمومية االبتدائية الذين أجرينا معهم الدراسة والبحث  درسينالم

 ب أن يقلقوبالتالي فليس من الغري بتقنيات التعليم عن بعد،لهم أن تلقوا تكوينا خاصا 

لى عتماد األساتذة حول كفاءتهم وقدرتهم على تقديم التعلمات عن بعد من خالل االع

ن لتعليم عاتقنيات التكنولوجيا الحديثة، فكثير منهم عبر لنا عن رغبته في االنخراط في 

ي ذلك فبعد إذا ما توفرت الوسائل الضرورية لكل من األستاذ والمتعلم وتم مرافقتهم 

من خالل التكوين والدعم المناسبين، في حين يرى البعض بأن غياب األدوات 

لى يب ولوحات لمسية، وربط بشبكات األنترنيت... باإلضافة إالتكنولوجية من حواس

غياب التكوين في هذا المجال سيصعب عملية أداء مهامهم البيداغوجية بالشكل 

 المطلوب، وبالتالي سيؤثر بشكل سلبي على المتعلمين ومردودهم الدراسي ويتعرض

د الفعل لذا فإن ردو األساتذة لمشاعر متناقضة من التحدي والدهشة والواقعية والخوف،

، هذه تتأثر بدرجة قوية باتجاهات المدرسين حول التعليم عن بعد ودوره التربوي

 وغياب التكوين المتخصص في المجال.

هذه المعطيات كذلك تكشف النقاب عن الظروف التي مرت فيها عملية التعليم عن بعد 

بَمهمات تعليمية تعلمية ، فكيف يمكن للمدرس القيام 2020/2021خالل السنة الدراسية 

عن بعد وبتوظيف وسائل تكنولوجية حديثة دون تلقيه للتكوين البيداغوجي والتقني في 

هذا الميدان.ومن هنا يحتاج األساتذة إلى تلقي الدعم والمساندة والتدريب والتكوين 

المتخصص على كيفية أجرأة وتفعيل التعليم عن بعد داخل المدارس االبتدائية كاختيار 

بيداغوجي استراتيجي وليس فقط تدبير مؤقت في وقت األزمات. ولكي تنجح هذه 

العملية أي مأسسة التعليم عن بعد يؤكد المدرسون على ضرورة وجود دعم مادي قوي 

20 %

80 %

دتكوين األساتذة في تقنيات التعليم عن بع

نعم

ال
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يعمل على توفير المعدات والتجهيزات والوسائل التي يحتاجها المدرس وثقافة تغذي 

 الكفاءة والمبادئ

مع  النظر في المقررات والمناهج الدراسية وجعلها تتالءم والممارسة، ويجب إعادة

تأليف النمط التربوي القائم على المزاوجة بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد و

ولكي  وصياغة هذه البرامج الدراسية بالشكل الذي يراعي تقديمها عن بعد للمتعلمين،

مشاريع وأنه البد من إعداد خطط  تبرهن المدرسة على التزامها بالفكرة الجديدة نعتقد

قديم تمحددة من أجل استمرار اإلجراءات التي تروم تفعيل التعليم عن بعد، كما يجب 

 مختلف أشكال الدعم للمدرسين لتنفيذ هذه الطريقة البيداغوجية.

خطة ولذلك تتطلب عملية ممارسة التعليم عن بعد أو التعليم بالتناوب رؤية مشتركة 

يع المتدخلين في الحقل التربوي من متعلمين، أساتذة، مفتشين، واضحة تشرك جم

ية ة التعلممديرين.. ويعتبر الدعم المقدم لألساتذة الذين يسهرون على العملية التعليمي

أساسياً، ويتم ذلك من خالل تزويدهم بالمعلومات والوقت والتدريب والتكوين 

راد لصبر الذي يسمح بتكيف األفوالتجهيزات الالزمة، ويعتبر االلتزام بدرجة من ا

جاح للفلسفة الجديدة وتعاونهم في التنفيذ، عناصر أساسية للتغيير حتى يتحقق الن

 للمزاوجة بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد.

الدراسية  تقديم األساتذة لكافة التعلمات المقررة خالل السنة(: 4الرسم البياني رقم )-د

2020/2021. 

 

على األساتذة بغية التعرف عن مدى إكمالهم للمقررات التعليمية المقررة  طرحنا سؤاال

، فكانت اإلجابة بــ"ال" هي األكثر، حيث وصلت 2020/2021خالل السنة الدراسية 

في المئة من مجموع األساتذة الذين خضعوا للدراسة العلمية، وال غرابة  )%(65لنسبة 

35%

65 %

إكمال األساتذة للبرنامج الدراسي خالل الموسم الدراسي 

2020/2021

نعم

ال



  السعدي يلأ.نب     اإلبتدائي بالتعليم 19-كورونا جائحة ظل في التناوب على القائم التربوي النمط وآفاق واقع

 

168 

 رلينب-لمانياأ العربي مقراطييالد المركز            سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

لمخصص للدراسة الحضورية قد تقلص إلى في ذلك على اعتبار أن الغالف الزمني ا

وعدم مواكبة نمط التعليم بالتناوب المعتمد من  19-النصف بسبب ظروف جائحة كوفيد

طرف وزارة التربية الوطنية بالتكوين الضروري لألساتذة في تقنيات التعليم عن بعد، 

إلى هذه األخيرة، كان باإلمكان أن تعوض الحصص الدراسية الحضورية، باإلضافة 

غياب التكييف والتعديل المالئم للمقررات المدرسية من خالل تقليص بعض المواد 

الدراسية والتخفيف من بعض المناهج الدراسية وهو الشيء الذي لم يتم، حيث تم 

االحتفاظ بنفس الدروس ونفس المناهج الدراسية وبنصف الغالف الزمني الذي كان 

الشيء الذي جعل من َمهمة تقديم وبناء كافة  مخصصا في السابق لبناء التعلمات، وهو

خاصة في ظل وضعية وبائية متقلبة  ،التعلمات المدرسية المقررة أمرا بالغ الصعوبة

وحجر صحي كان يضرب بين الفينة واألخرى بعض المؤسسات التعليمية بسبب 

 اكتشاف بؤر وبائية في البيئة المدرسية، الشيء الذي كان يستدعي تعليق الدراسة

الحضورية كليا واالكتفاء بالتعليم عن بعد رغم عدم توفر شروطه وظروفه المادية 

 والمعنوية في الكثير من الحاالت كما صّرح بذلك األساتذة الذين شّكلوا عينة الدراسة.

 من األساتذة الذين طُرح عليهم السؤال )%35 (و قد وصلت نسبة من أجابوا بنعم

قاربات وين الذاتي الذي يقوم به بعض األساتذة في المويمكن تفسير هذه النسبة بالتك

وظفونها يالبيداغوجية والتقنيات التكنولوجية الحديثة التي جعلت العديد من األساتذة 

بيداغوجيا وديداكتيكيا قصد إكمال بعض الدروس أو تقديمها من خالل الوسائط 

ة أجل تقليص المد المتعددة والقيام بتجاوز بعض الدروس والتعلمات أو دمجها من

تذة الزمنية الخاصة بكل درس تعليمي تعلمي، الشيء الذي ساعد هذه الفئة من األسا

 ا؟على إكمال مقرراتهم الدراسية رغم أن سؤال الجودة في هذه الحالة يبقى مطروح

 :بيداغوجيا الفصل المعكوس( اطالع األساتذة على 5الرسم البياني رقم )-ه

 

11 %

89 %

؟سسبق لك االطالع على بيداغوجية الفصل المعكوهل 
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سبق  الرسم البياني السابق المتعلق بالسؤال المطروح حول هلمن خالل تحليل نتائج 

 ئج الرسملألساتذة المستجوبين االطالع على بيداغوجيا الفصل المعكوس أم ال، تبين نتا

ستاذة أي ( أستاذا وأ173البياني أن نسبة كبيرة من األساتذة أجابوا بال فكان عددهم )

ي المشاركين في هذا االستبيان و ه ( من المجموع اإلجمالي لألساتذة89%بنسبة )

الزال  نسبة جد عالية،  ويمكن تفسير ذلك بأن هذه البيداغوجيا حديثة نوعا وتطبيقها

لذي محدودا خاصة في الدول التي تمتلك أنظمة تربوية غير متطورة، غير أن الشيء ا

اتذة سيدعو للتساؤل هو عدم أخذ وزارة التربية الوطنية للمبادرة من أجل تكوين األ

ة وتزويدهم بالمعارف النظرية والتقنيات التطبيقية التي تزخر بها هذه المقارب

بويا والتي اعتمدت فيه نمطا تر 2020/2021البيداغوجية خاصة خالل السنة الدراسية 

بين  يتقاطع بشكل كبير مع بيداغوجيا الفصل المعكوس التي تقوم هي كذلك على الجمع

عن  ص للتمارين واألنشطة العملية وبين التعليم عن بعدالتعليم الحضوري الذي يخص

ية طريق تسجيل مقاطع الفيديو لتقيم وبناء وشرح الدروس النظرية. ففي البيداغوج

بل قالمعكوسة أو الفصول الدراسية المعكوسة، يقوم التالميذ بمراجعة مواد الدرس 

 لدرس، وهو العملالحضور إلى الفصل، عوض القيام بإنجاز تمارين تطبيقية على ا

فصل الذي كانوا ينجزونه في التعليم التقليدي السابق. ويتم تخصيص الوقت داخل ال

نجز ذي كان يالدراسي، للمناقشات وإنجاز التمارين التفاعلية، والقيام بالعمل المستقل ال

جابة وكل ذلك يتم تحت توجيه المعلم الموجود والمتاح لهم، لإل .من قبل في المنزل

 األسئلة التي قد تطرح. على كل

الل توظيف األساتذة لبيداغوجيا الفصل المعكوس خ( : مدى 6الرسم البياني رقم )-و

 .2020/2021فترة التعليم بالتناوب 

 
من خالل تحليل نتائج الرسم البياني المتعلق بالسؤال المطروح في االستبيان حول مدى 

داغوجيا الفصل المقلوب داخل توظيف األساتذة الذين لديهم اطالع مسبق على بي
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فصولهم الدراسية، تبين نتائجه أن نسبة معتبرة من األساتذة أجابوا بـ )ال( على السؤال 

( %62,69المتعلق بتوظيف بيداغوجيا الفصل المقلوب، وصلت هذه النسبة إلى )

 الشيء الذي يدعو إلى التساؤل على اعتبار أن هذه المقاربة البيداغوجية تشكل اإلطار

البيداغوجي األمثل للقيام بعملية التدريس بالتناوب وذلك لكونها تجمع بين التعليم 

الحضوري والتعليم عن بعد مما يفسر عدم تمكن عدد كبير من األساتذة من إكمال 

 المقررات الدراسية المبرمجة خالل السنة الدراسية الماضية كما سيتين ذلك الحقا.

 الذين وظفوا تقنيات بيداغوجيا الفصل المقلوبفي حين لم تتعد نسبة األساتذة 

هم  ( من المجموع اإلجمالي لألساتذة المشاركين في هذا االستبيان والذين%14,81)

على اطالع مسبق ودراية ببيداغوجيا الفصل المقلوب وهي نسبة تبقى ضعيف جدا، 

معهم  اصلونوقد علّلوا إجاباتهم بأنهم كانوا يعدون الدروس النظرية للمتعلمين ويتو

ل عبر وسائط التواصل االجتماعي وخاصة اليوتيوب والواتساب لبث هذه الدروس خال

حصص التعلم الذاتي مما يسمح لهم بتخصيص المدة الزمنية المخصصة للدراسة 

الحضورية لالشتغال على األنشطة والتمارين التطبيقية وتقديم الدعم المناسب 

 للمتعثرين من المتعلمين.

حيث  ة الثالثة من اإلجابة التي جاءت بصيغة )أحيانا( فكانت كذلك ضعيفةأما الخان

( من األساتذة بهذه الصيغة مبررين إجابتهم، بضرورة تقديم بعض %22,22أجاب )

 الدروس حضوريا نظرا لصعوبة بنائها مع المتعلمين عن بعد، باإلضافة إلى وجود

ي ال والوسائل التكنولوجية الت بعض اإلكراهات والعراقيل المتعلقة بتوفر األدوات

 تتوفر لدى بعض المتعلمين مما يحول دون رقمنة كل الدروس.

نمط  ( الصعوبات التي واجهت األساتذة خالل االشتغال وفق7الرسم البياني رقم ) -ز

 التعليم بالتناوب:
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 لخاصةيتضح لنا من خالل هذا الرسم البياني الذي فرّغنا فيه المعطيات اإلحصائية ا

ية ة الدراسبالسؤال المتعلق بالعوائق التي قابلها أساتذة التعليم االبتدائي خالل السن

ساتذة ، والتي تم خاللها اعتماد نمط التعليم بالتناوب، يتضح أن معظم األ2020/2021

يشتكون من النقص الكبير على مستوى التكوينات المتخصصة حول كيفية تخطيط 

الذي  ( الشيء80%نمط التعليم بالتناوب، وذلك بنسبة )وتدبير وتقويم التعلمات وفق 

الي جعل هؤالء األساتذة يعبرون لنا عن امتعاضهم من غياب التكوين المتخصص وبالت

التناوب بغياب المعرفة الكافية والدراية العلمية والعملية حول أشكال أجرأة التعليم 

 سيرورة بناء التعلماتوتقنياته ومقارباته البيداغوجية، مما ينعكس سلبا على 

 والمعارف والمهارات لدى المتعلمين.

ي ( على أن من بين العوائق الت72,5%كما أجاب هؤالء األساتذة بنسبة تصل إلى )

وقفت معرقلة إنجاح عملية التعليم بالتناوب هو غياب التجهيزات والوسائل 

سيب تكنولوجية من حواالتكنولوجية، فكما هو معلوم يحتاج التعليم عن بعد ألدوات 

ن مومعدات تقنية وربط بشبكة األنترنيت في حين أنها تغيب بشكل كبير عن مجموعة 

لقيام االمؤسسات التعليمية وخاصة التي تتواجد في العالم القروي ما يقف عائقا أما 

بثها بمواكبة المتعلمين خالل الحصص الدراسية التي تتم عن بعد أو تسجيل الدروس و

 الوسائط التكنولوجية المتعددة.عن طريق 

قيل ( من المدرسين المستطلعة آرائهم أكدوا كذلك أن من بين العرا93%في حين أن )

لمقررة االتي واجهت عملية التعليم بالتناوب هي عدم تكييف وتعديل البرامج الدراسية 

 نمما جعل األستاذ والمتعلم على حد سواء تحت ضغط إكمال الدروس المقررة رغم أ

الغالف الزمني المخصص للدراسية الحضورية قد تم تقليصه للنصف الشيء الطي 

ية التي كان يستدعي تقليص وتكييف البرامج الدراسية لتالئم الوضعية التعليمية الحال

 وعدم االكتفاء بتكييف االمتحانات اإلشهادية فقط. 19-خلفتها جائحة كوفيد

 استنتاجات عامة:

ية لنمط التعليم بالتناوب أنه ساهم في التخفيف من اكتظاظ من بين الجوانب اإليجاب

تلميذا، ووفّر فرصة لألساتذة للعمل  20األقسام الدراسية حيث لم يتجاوز القسم الواحد 

والتدريس في بيئة تربوية غير مكتظة ومالئمة نسبيا لالشتغال. غير أنه كان باإلمكان 

بية والتكوين االستفادة من هذا النمط في نظر العديد من المتدخلين في منظومة التر

التربوي لو تم تنزيله على أرض الواقع بالشكل المناسب وتجاوز المشاكل التنظيمية 
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والتقنية والبيداغوجية التي شابت عملية تنزيله، فقد كشفت لنا هذه الدراسة اتجاهات 

ن مجموعة من أساتذة التعليم االبتدائي نحو نمط التعليم بالتناوب وأماطت اللثام ع

االختالالت التي صاحبت نمط التعليم بالتناوب الذي تم تطبيقه خالل السنة الدراسية 

بمختلف المدارس االبتدائية العمومية المغربية، صحيح على أنه جاء في  2020/2021

ظروف صعبة وأزمة صحية عالمية، لكن ذلك ال يعتبر مبررا مقنعا لعدم مواكبة 

قطاع ألساتذة التعليم االبتدائي، أوال، من خالل تكوينهم تقنيا الوزارة الوصية على ال

وتكنولوجيا في التعليم عن بعد الذي كان بإمكانه لو تم تفعليه بالشكل األمثل وتوفيره 

بشكل شامل، أن يساهم في عملية إكمال المقررات والبرامج الدراسية والتي لم يتم 

كشفت عن ذلك هذه الدراسة نتيجة اإلبقاء استكمالها من طرف العديد من األساتذة كما 

على الئحة الدروس دون تغيير وبغالف زمني تم تقليصه إلى النصف. ثانيا، من خالل 

التكوين البيداغوجي وذلك عبر تأطير وتكوين هيـئة التدريس في مختلف المقاربات 

، والتي كانت البيداغوجية والديداكتيكية التي تلتقي نظريا وتطبيقيا مع التعليم عن بعد

ستشكل لو تم أجرأتها أداة مهمة في التنزيل الجيد لنمط التعليم بالتناوب، ناهيك عن 

تعبير عينة الدراسة على ضعف التجهيزات التكنولوجية وغيابها في الكثير من 

المؤسسات التعليمية وهو ما يؤثر على الهدف األكبر للنظام التعليمي المغربي 

ية األخيرة الخاصة بإرساء مدرسة منصفة مواطنة ودامجة وشعارات المواسم الدراس

بشكل يوفر فرصة التعلم لكل طفل مغربي في ظروف مالئمة على تحقيق ارتقائه 

المعرفي والحس حركي والوجداني. فغني عن البيان لدى كل المتدخلين في الشأن 

في مواكبة التربوي أن اإلمكانيات التقنية واللوجستية المتطورة تلعب دورا هاما 

وإرساء قاعدة أولية للتعلم الذاتي والتعليم عن بعد، وبما أن هذه التقنيات والوسائل تغيب 

لدى فئة من المتعلمين المغاربة، فإن ذلك سيؤثر بدون أدنى شك على مبدأ تكافؤ 

 الفرص ومدرسة اإلنصاف.

 خاتمة:

تربوي للتغلب على بُذلت العديد من المجهودات من طرف كافة المتدخلين في الحقل ال

، والحد من آثارها السلبية. لذلك تم القيام 19هذه األزمة الصحية التي سببها كوفيد

بمجموعة من المبادرات ذات األهمية لمساعدة المتعلمين على االستفادة من التعلم الجيد 

عن بعد الذي يعتبر طريقة حديثة للتعليم والتعلم بالمغرب في المؤسسات التعليمية 

تدائية، فقد تم نشر الدروس باالعتماد على المنصات اإللكترونية والمواقع الرسمية االب

والقنوات العمومية، باإلضافة إلى مجهودات فردية ومبادرات شخصية من طرف 
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األساتذة من خالل تصميم ونشر كبسوالت الفيديو، واستخدام الشبكات االجتماعية 

ً في المغرب للبقاء على  اتصال بمتعلميهم كفيسبوك وواتساب. وذلك األكثر استخداما

لضمان االستمرارية البيداغوجية والتحصيل المدرسي، غير أن تواصل انتشار 

الفيروس وعدم وضوح الرؤية بخصوص موعد القضاء على الجائحة، دفع سلطات 

التربية والتكوين إلى إعادة فتح المدارس كي ال تتحول األزمة الصحية إلى أزمة 

ي هذا اإلطار ظهر نمط التعليم بالتناوب الذي شّكل نمطا تربويا فريدا يجمع تربوية. وف

بين الدراسة الحضورية والتعليم عن بعد، ويسمح بتخفيف االكتظاظ باألقسام الدراسية 

وفي نفس الوقت استئناف الدراسية الحضورية التي ال بديل عنها كما صرحت بذلك 

اليونسكو، لكن في نفس الوقت كشفت الجائحة أودري أزوالي المديرة العامة لمنظمة 

عن حاجة أنظمة التعليم إلى أن تكون مرنة وقادرة على امتصاص وتجاوز الصدمات 

من خالل تجديد أدواتها ووسائل اشتغالها. وهو الشيء الذي يمكن أن يحدث من خالل 

المقاربات العمل على تعميم تكنولوجيا المعلومات واالتصال بالنظام التعليمي وتنويع 

البيداغوجية وخاصة تلك التي تجمع بين التعليم بشكله الحضوري التقليدي وبين إدماج 

 وسائل االتصال الحديثة في التعليم كبيداغوجيا الفصل المعكوس.

م ويمكن تلخيص التوصيات التي من شأنها تجاوز الصعوبات التي واجهت نمط التعلي

 :بالتناوب على النحو التالي

يين عليم وتعتكوين المناسب لألساتذة في تقنيات التعليم عن بعد وتكنولوجيا التتوفير ال-

لتعليم تقنيين وأساتذة من ذوي المهارات المعلوماتية وذوي االختصاص في تكنولوجيا ا

 لالضطالع بهذه المسؤولية.

 مين.توفير الوسائل واألدوات التقنية والربط بشبكة األنترنيت لألساتذة والمتعل-

ثة التي حيد المناهج التعليمية وتكوين األساتذة في المقاربات البيداغوجية الحديتو-

في  تتماشى وتتوافق مع نظام التعليم عن بعد كبيداغوجيا الفصل المقلوب لتوظيفها

 تدبير الفصول الدراسية. 

واكبة تحسيس أسر وأولياء المتعلمين لالنخراط في عمليات التعليم عن بعد لتتبع وم-

 ئهم.أبنا

 قائمة المراجع:
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The reality and prospects of alternating learning under the 

COVID19 pandemic in primary school. 

NABIL ESSAIDI. Faculty of Sciences of education,  

University of Mohammed V, Morocco. 

Abstract:The Covid-19 pandemic struck the entire world and affected 

all its sectors, including the education, where the pandemic caused the 

suspension of attendance studies in educational institutions and resorted 

to alternative parallel solutions, most notably distance education, to 

complete the school year and ensure pedagogical continuity, but the lack 

of clarity of vision With regard to the duration of the pandemic, he 

pushed the education authorities to reopen educational institutions based 

on the alternating learning, in order to reduce overcrowding in school 

departments and to achieve physical distance, and this study aims to 

identify the trends of primary school teachers towards the alternating 

learning whish was adopted After schools reopen during the 2020/2021 

school year and the circumstances that accompanied the process of the 

alternating education, in the sense of pairing face-to-face education with 

distance learning, and trying to discover the extent to which primary 

education teachers employ the pedagogy of the flipped classroom as a 

pedagogical approach that intersects largely with the alternating 

education through the theoretical knowledge and techniques it provides. 

Applied, by surveying the views of the teachers as they are the poles of 

the mill in this educational pattern, then identifying the obstacles and 

difficulties that they faced during this school year and their attitudes 

regarding the institutionalization of this educational pattern. 

Keywords:(Alternating learning ,Distance learning ,In person 

learning ,Pedagogy of flipped classroom,covid19Pandemic). 
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 هذا بحث نقارب فيه موضوعا تربويا يرتبط بواقع الدرس اللغوي داخل: الملخص

دا على الفصول الدراسية، وألّن هذا الدرس متشعب إلى علوم كثيرة فقد رّكزنا تحدي

حظة ية المالعلم اإلمالء المرتبط بالرسم الصحيح لكلمات اللغة، إذ بدا لنا باعتماد آل

ع مالتدخلي، أّن ثمة تراكمات إمالئية تستمر  التي تعدّ أداة من أدوات البحث

 ية التيالمتعلمين في مختلف األسالك التعليمية، ومرتبطة بسنوات الدراسة االبتدائ

نا في لم يهضموا فيها مجموعة من قواعد الرسم اإلمالئي للغة العربية. وقد اشتغل

عد ن نقترح بهذا البحث على رصدها بداية، ثم تصنيفها حتى تسهل دراستها، قبل أ

 ذلك مجموعة من اإلجراءات المساعدة للمتعلم التي تكفل له ضبطها وتجاوزها.

 عليمالدرس اللغوي، تدريس، اإلمالء، المتعلم، األخطاء، التالكلمات المفتاحية:
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 مقدمة

والكتابة  قرآنية،يتم التمييز في اللغة العربية بين ثالثة أنوع من الكتابة، هي الكتابة ال

للخط  اإلمالئية، والكتابة العروضية، وما تشترك فيه هذه الكتابات هو استخدامها

لقرآني العربي، واالختالف بينها ثابت من جهة القواعد المعتمدة، فإذا كان الخط ا

طّ ّما الخأخّطا وقفيا أي وقفا على القرآن الكريم وحده فإنه قواعده ال يقاس عليها، 

بالشعر تحديدا يتم انتدابه بغرض الوصول إلى البحر العروضي فهو خاص 

ثنتين: االشعري الذي تسبح فيه القصائد، ويقوم على المنطوق فقط، باعتماد قاعدتين 

روف حما ينطق يكتب، وما ال ينطق ال يكتب، وأثناء تطبيق هاتين القاعدتين تسقط 

موجودة فيه  كانت في الكتابة اإلمالئية للبيت الشعري، وتضاف حروف لم تكن

 وإنما أظهرها النطق، وقد ضبط العروضيون في كتبهم ما يخص هذه الكتابة.

واعد قأما الكتابة اإلمالئية فهي الكتابة المعتمدة في التراسل والتحرير، ولها 

ا باب متعارف عليها حدّد أصولها الكتّاب العرب القدامى، وجعلوها في أبواب، منه

ة صل وباب الوصل وغيرها، وتكتسب القواعد الخاصالزيادة وباب الحذف وباب الف

لي أو بكّل باب من أبواب اإلمالء أثناء تعلم الخط العربي في مراحل التعلم األو

طلبة نوي والاالبتدائي، غير أّن المتأمل في ما يكتبه التالميذ في مرحلة التعليم الثا

مالئية ط القواعد اإلفي التعليم الجامعي، يالحظ بما ال تخطئه العين قصورا في ضب

للخط العربي، أي أنهم لم يخضعوا لهذه القواعد ولم يهضموها في المراحل 

 .العليا الدراسية األولى، وحملوا معهم تراكماتها من األخطاء إلى مستويات الدراسة

وإذا كان الخطأ ناموًسا لغويًّا يجري مع سيرة العربيّة، فإنّه ظاهرة منتظمة ينبغي أن 

مّكن من السيطرة عليها وتوجيهها وفق نهج في التّخطيط التّربوي، فمما ال تفّسر لنت

شك فيه أن خطأ متعلم اللغة شائع في لغات العالم كلها، ومن المنظور البيداغوجي 

فإّن أسباب الخطإ متعددة، حيث تتحدث بيداغوجيا الخطأ لغاستون باشالر عن 

المدّرس، وإذا حاولنا أن ننّزلها على  مصادر ثالثة للخطأ، هي المعرفة أو المتعلم أو

الكتابة اإلمالئية فيبدو أّن من األخطاء ما له عالقة بكتب المعرفة العالمة الخاصة 

بأصول اإلمالء، إذ هناك اختالفات بينها حول مجموعة من القواعد، ومنها ما 

يتصل بالمدّرس الذي قد يكون غير هاضم لضوابط اإلمالء العربي، ومنها ما 
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صل بالمتعلم الذي لم يضبط ما اكتسبه جيّدا أو تلقاه بشكل خاطئ من المصدرين يت

 السابقين. 

د قتدخلي، إّن اعتمادنا آللية المالحظة، باعتبارها آلية من آليات البحث التربوي ال

عملية مّكنتنا من رصد جملة من األخطاء اإلمالئية لدى التالميذ والطلبة خالل ال

ها ى أسبابومن هنا نسعى إلى مقاربتها مقاربة بيداغوجية تقف عل التعليمية التعلمية،

من ومصادرها، وتقترح عددا من اإلجراءات التربوية للعمل على تجاوزها، بما يض

 تجويد الخط العربي والخضوع ألصوله اإلمالئية. 

 اللغة العربية: النظام وخرق قواعد النظام -1

 العراق،والجزيرة العربية وبالد الشام  الطويل في هانمت اللغة العربية خالل تاريخ

ّزا هواستقّرت على صورة من القواعد والبناء والبيان في نثرها وشعرها الّلذين 

ر ( وقد تأثّ 2008:49العربي وغير العربي ممن عرفها وأتقنها. )عدنان النحوي، 

ِفهم، ت بُضع  هم وضعُفواقع اللغة العربية اليوم كثيرا بواقع المسلمين، إذ قَِويت بقّوت

م ذلك حيث اشتدّ المكر والكيد لتوهينها من طرف األجنبي وظلّه العربي، لكنها رغ

(، 37: 2008ما تزال تصارع بين مكر األعداء وجفاء األبناء)عدنان النحوي، 

ات "وهنا تنكشف لنا حقيقة هامة في أيّة لغة، وهي أّن اللغة ليست حروفا وكلم

خا، اللغة تختزن بين أحرفها وكلماتها فكرا وتصّورا وتاريوجمال فحسب، وإنّما 

نحوي، وأّن هذا الفكر والتصور يتسلّل بين الكلمات والجمل ويتلبّسهما")عدنان ال

2008 :77.) 

وللغة العربية نظامها اللغوي الخاص الذي تخضع له مفرداتها وعباراتها، ويتشكل 

تي ينهض كل منها بجانب من هذا النظام من مجموعة من األنظمة الفرعية ال

جوانب النظام الكلّي، وهي النظام النحوي، والنظام الصرفي، والنظام الصوتي، 

(. فاللغة بهذا المعنى 11: 2006والنظام الداللي، والنظام اإلمالئي)فهد زايد، 

"مجموعة من العالقات والرموز، يعبّر عنها بأصوات يحدثها جهاز النطق، 

(. وعندما يخرق 158: 2006ها اليد بالكتابة")فهد زايد، وتدركها األذن وتحفظ

في خطأ،  المتكلم بالعربية األحكام أو السنن الخاصة بأحد هذه األنظمة يكون قد وقع

 وقد سّمى قدماء اللغويون العرب الوقوع في الخطأ اللغوي باللحن.
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لعرب اتالط إّن سبب الخطأ اللغوي في مرحلة متقدمة من تاريخ اللغة العربية هو اخ

ن بغيرهم من األعاجم في عصر الفتوحات اإلسالمية، إذ "ال يخفى على المشتغلي

، بالدراسات اللغوية أّن اللحن قد ظهر في عصر مبكر بعد الفتوحات اإلسالمية

قع ينا، فونتيجة اختالط العربي بغيره من أبناء األمم األخرى التي اعتنقت اإلسالم د

طاق ر على نبدأ اللحن على ألسنة العوام أّوال، ثم أخذ ينتشحينئذ الخلل في الكالم، و

ان ك(. وكلّما ابتعدنا عن تاريخ العرب القديم كلما 6واسع")ناصر لوحيشي، دت: 

رب الخروج عن قواعد اللغة العربية أكثر بروزا وأشدّ وضوحا، "فكما اختلط الع

ذلك كلحن في لغتنا، قديما باألمم األخرى من البلدان المفتوحة، فشاع الزيغ وال

 ظ كثيرةاختلطوا حديثا باألعاجم من األوروبيين، فنتج من ذلك االختالط تسّرب ألفا

من اإلنجليزية والفرنسية على الخصوص، أسهمت في إضعاف النطق باللغة 

 (.8العربية الفصحى")ناصر لوحيشي، دت: 

 شملت مختلف ، إذالفصول الدراسيةوقد تعددت أشكال الخرق اللغوي للعربية في 

ية أنظمة اللغة بال استثناء، حيث كشفت عن عدم هضم للقواعد النحوية واإلمالئ

بشكل خاص، "فإذا كانت القواعد النحوية والصرفية وسيلة لصحة الكتابة من 

لصورة النواحي اإلعرابية واالشتقاقية ونحوها، فإّن اإلمالء وسيلة لها من حيث ا

ا الخطأ (. فالخطأ النحوي يغير داللة الجملة أمّ 26: 2015الخّطية")هيثم الديلمي، 

هيثم اإلمالئي فيغيّر داللة الكلمة ألّن كل رسم معيّن لها مرتبط بمعنى معيّن)

 (. بل إّن هناك تحّكما لما هو نحوي وصرفي في مجموعة من28: 2015الديلمي، 

ألصول قواعد اإلمالء، وهذا من بين اإلكراهات التي تحول دون الهضم الكامل 

اإلمالء العربي، إذا تفترض في الكاتب أن يكون على دراية بأصول اشتقاق 

لمي، ثم الديالكلمات وبتموقعها اإلعرابي الذي يتغّير بتغير العوامل الداخلة عليها)هي

، (، فالفعل المضارع المعتل اآلخر مثال، يكتب بحرف العلة في اآلخر46: 2015

ر إّن ذلك يؤدي إلى حذف حرف العلة من اآلخلكن عندما يدخله الجزم إعرابيا ف

 حسب قاعدة جزم المعتل اآلخر، ألن هذا الحذف هو عالمة الجزم هنا. والهمزة

الرفع  مثال أيضا، يختلف رسمها حسب الحالة اإلعرابية للكلمة، ففي حالة المتوسطة

: 2006على الواو وفي النصب على السطر وفي حال الجر على الياء)فهد زايد، 

10-71.) 
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وية ية النحلقد انتبه علماء العربية قدماء ومعاصرين إلى ما عرفته أنظمة اللغة العرب

ال من خروقات، فاتجهوا إلى التأليف في مج -بشكل خاص  -والصرفية واإلمالئية 

وا في (، وألّف68: 2006التنبيه على األخطاء التي اعترت هذه األنظمة)فهد زايد، 

أنه  يرالهادفة إلى تخليص اللغة من الشوائب التي اعترتها، غذلك سلسلة من الكتب 

 أحايين نجد فيرغم ما بذلوه من مجهودات طيّبة ومحمودة في هذا المجال، إالّ أنّنا 

ذا هكثيرة تغاضيا عن األخطاء رغم العلم بها، عمال بقول مأثور شاع وانتشر في 

مهجور")ناصر لوحيشي، دت: الباب هو قولهم: "خطأ مشهور خير من صواب 

13.) 

 ، وإنمايظهر إذن من خالل ما تقدّم أّن خرق أنظمة اللغة العربية ليس وليد اللحظة

عرب ارتبط تاريخيا بانفتاح العرب على األمم المجاورة، وقد انشغل اللغويون ال

قدماء ومعاصرين بالوقوف عند أشكال ذلك الخرق، حيث كان هما لغويا حاضرا 

 لبحث فيهم النظرية والتطبيقية على حد سواء، التي سعوا من خاللها إلى افي كتابات

نتشرت اأسبابه ونتائجه، واقتراح سلسلة من اإلجراءات الكفيلة بتجاوز آثاره التي 

 بشكل ال تخطئه العين وال األذن. 

 تدريس الدرس اإلمالئي في الفصول الدراسية -2

جهاز النطق وتدركها األذن وتحفظها  اللغة بشكل عام عبارة عن أصوات "يحدثها

اليد بالكتابة، وهذه األصوات المحدثة تؤلَّف بطريقة معينة لتؤدي معاني 

. ومعنى ذلك أّن للرسم اإلمالئي بعدان، (158: 2006)فهد زايد، اصطالحية"

أحهما سمعي واآلخر بصري، يعمل األول على إزالة أي تشويش قد يؤثر على 

إلى نطقها بشكل سليم يكفل تحقق رسمها اإلمالئي المتطابق، نطق الكلمة، أي يهدف 

في حين يرتبط الثاني بالنظر إلى الكلمة من أجل ترسيخ صورتها في الذهن 

وحفظها فيها الستدعائها عند الحاجة إليها، ويتم حفظها بتكرار النظر إليها في 

فعلم اإلمالء  وبتعبير آخر. (،96-95: 2006)فهد زايد، ارتباط بصورتها المسموعة

فرع من فروع العربية يرتبط بشكل مباشر برسمها الكتابي، ويؤثر بالشكل نفسه في 

عمليتي القراءة والفهم، حيث إّن الرسم الصحيح لكلمات النص يؤدي إلى القراءة 

(. 7: 2008السليمة التي توصل إلى فهم المقصود من أفكاره ومعانيه)الطريفي، 

لمات التي يجب فصلها وتلك التي ينبغي وصلها، وموضوع هذا العلم هو "الك
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التي تزاد وتلك التي تحذف، والهمزات بأنواعها المختلفة، سواء كانت  والحروف

مفردة أو على أحد حروف اللين الثالثة، واأللف اللينة، وهاء التأنيث")راتب 

 (.127: 2003عاشور، محمد الحوامدة، 

متعلم إلى هدف عام ومشترك، هو أن يصل ال وعلوم اللغة العربية تهدف في ما بينها

حقق إلى درجة التمكن من اللغة تعبيرا وفهما، ثم لكل منها هدفه الخاص الذي يت

ا (. وم12: 1986جزئيا في مرحلة ما لينظم إلى الكّل الكبير)سميح أبو مغلي، 

اس ينبغي أن يفهم من هذا هو أّن تقسيم اللغة إلى فروع هو تقسيم مدرسي باألس

ي لغرض منه تيسير تعليمها بشكل جشطلتي، ومن ثمة فتقسيمها إلى علوم ال يعنا

 تجزئتها وإنما فرضته طرق التدريس والُمدارسة، على أساس أن تصب الفروع في

المصب الكبير، بحيث ال يمكن ضبط اللغة بفرع واحد في غياب اكتساب فروعها 

معنى (. فاإلمالء بهذا ال10 :1996األخرى ألنها وحدة متكاملة)أحمد المشهداني، 

(، ذلك أنه لكي 51: 2015منظومة صغرى داخل منظومة كبرى)هيثم الديلمي، 

وعها يتحقق البعد الوظيفي للغة العربية ال بدّ من حصول توازن في االهتمام بفر

 ناللغوية من نحو وصرف وإمالء وغيرها، حتى يتحقق نوع من التكامل الذي يمكّ 

لتركيز ابالشكل األنسب في مختلف عملياته التواصلية، حيث إّن  المتعلم من توظيفها

ط على فرع وإهمال آخر يؤدي إلى إخالل النظام اللغوي برمته ألنه نظام متراب

 (.7: 1987ومتكامل)محسن عطية، 

بهذا المعنى فإّن علم اإلمالء صورة من صور اللغة العربية المسؤولة عن صحة 

الكتابة وسالمة التعبير، وال يقتصر ذلك على دروس مادة اللغة العربية فحسب، بل 

يتعداها إلى جميع المواد الدراسية األخرى المدرسة بنفس اللغة)ابتسام دحالن، 

إلمالء نابعة من كون مراعاة قواعده تعصم (. ذلك أّن األهمية المتعاظمة ل4: 1983

من الوقوع في سوء الفهم، ألّن الخطأفيها يصبح حجر عثرة أمام الفهم السليم الذي 

(، 211: 2000هو غاية العملية التعليمية التعلمية)محمود خاطر، مصطفى رسالن، 

الكلمة حيث إّن "الخطأ في اإلمالء يفسد داللة الكلمة، إذ من المعروف أّن داللة 

: 2004مرتبطة برسمها، وحيثما اختلف الرسم اختلفت الداللة")عمران المعموري، 

(. فارتباطه بعملية الفهم جعله يحظى بعناية خاصة واهتمام زائد من التربويين 12

ألنه من أهم مخرجات العملية التعليمية التعلمية والمتدخلين في تعليم اللغة العربية، 
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تدائي، ولذلك تُوجه إليه العناية منذ البداية ألنه مستوى مهاري في مراحل التعليم االب

 (.39-38: 2015تقوم عليه مهارات أخرى منها القراءة والفهم)هيثم الديلمي، 

تى حوقد أصبح الضعف اإلمالئي ظاهرة منتشرة يتساوى فيها التالميذ والطلبة بل 

تهم يظهر من بعض كتاباالمدرسي والجامعي، إذ بعض المدرسين من أساتذة التعليم 

 (. بهذا2: 2008الجهل ببعض أبجديات اإلمالء العربي وأصوله)رشيد العزاوي، 

ة بل المعنى فإن الخطأ في أصول اإلمالء لم يتوقف عند مرحلة التعليم االبتدائي

 (. ليصبح16: 1983تجاوزها وانتشر في مستويات التعليم األعلى)حسن شحاتة، 

وي فيه ّما لغويا في حياتنا التعليمية والعامة، يكاد يستبذلك الخطأ اإلمالئي "ه

 الكثير الضعفاء من تالميذ المدارس والمتقدمون في التحصيل منهم، بل إنه يمتد إلى

ومعنى ذلك  (.67: 2016من المشتغلين بالعربية والمتخصصين فيها")فهد زايد، 

ة من رزها إهمال جملاالهتمام، أبأّن الكتابة العربية عرفت أضرارا جمة تستوجب 

ّشٍّ القواعد ذات االرتباط العضوي بالرسم اإلمالئي تحديدا، حيث يالحظ وجود تف

هم ألخطائه التي لم يسلم التالميذ من تأثيرها المباشر وأدّت إلى تدني مستوا

(. ومن ثمة تحول األمر إلى "مشكلة 195-194: 2002الكتابي)محمد الظفيري، 

مة تتبع للوقوف على مسبباتها ووضع المقترحات الالزتعليمية جديرة بالبحث وال

 (.3: 2002لعالجها")صابر التكريتي، 

إّن الخطأ اللغوي بشكل عام هو "الخروج عن القواعد والضوابط الرسمية 

المتعارف عليها لدى أصحاب االختصاص ومن على شاكلتهم من المعنيين باللغة 

حرف عنها بوجه من الوجوه يعدّ لحنا وشؤونها، فما خرج عن هذه القواعد أو ما ان

(.أما الخطأ اإلمالئي 105: 1988وخطأ، وما طابقها يعدّ صوابا")كمال بشر، 

تحديدا فيعني "قصور التلميذ عن المطابقة الكلية أو الجزئية بين الصور الصوتية أو 

ابة الذهنية للحروف والكلمات ـ مدار الكتابة ـ مع الصور الخطية لها وفق قواعد الكت

(. ويعدّ خطأ إمالئيا 71: 2016اإلمالئية المحددة أو المتعارف عليها")فهد زايد، 

كل ما يكتبه المتعلم من كلمات مخالفة للرسم الصحيح في اللغة العربية عند إمالئها 

عليه مما يسهم في غموض المعنى وعدم الفهم لصعوبة القراءة الصحيحة)محمد 

المتعلم كتابة سليمة خالية من األخطاء، فإنه  (، ولكي يكتب203: 2002الظفيري، 

ينبغي عليه أن يجنّد مجموعة من المعارف المتعددة المكتسبة إمالئيا بل ونحويا 

أيضا، حتى يتسنى له إطهار كفاية التطبيق السليم للقاعدة، ما يعّزز لديه اكتساب 
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جمل وتشكيل مهارة الكتابة اإلنشائية التي تستلزم ثراء في المفردات لتركيب ال

 (.83: 1972النصوص السليمة إمالئيا وبالتالي تعبيريا وإفهاميا)عابد الهاشمي، 

 ، ثالثةوتتعدد مصادر الخطإ اإلمالئي، فهي طبقا لبيداغوجيا الخطأ لغاستون باشالر

ضعف  مصادر، أولها المتعلم الذي تتحكم في ارتكابه للخطأ عوامل فيزيولوجية مثل

 قد يكونعليمية مثل عدم االكتراث والمباالة بقواعد اللغة. والبصر أو السمع، أو ت

نقلها مصدر الخطأ من المدّرس، بحيث قد ال يكون ضابطا لعدد من قواعد اإلمالء في

 عنه المتعلم، أو أنّه خالل اإلمالء يملي بشكل سريع ال يوضح مخارج الحروف

ها من المتعلم وبشكل خاص حين تكون مخارجها متقاربة، مما يؤدي إلى كتابت

رفة مخالفة لرسمها الصحيح. أما المصدر الثالث للخطإ اإلمالئي فهو مصادر المع

توى كيا لمسالعالمة، أي كُتُُب اإلمالء التي تؤخذ عنها القواعد قبل تنزيلها ديداكتي

ماد المتعلمين، حيث هناك اختالفات في بعض القواعد التي يثبتها المؤلفون باعت

ح جعل المتعلم ومدّرسه في حيرة أمام الرسم اإلمالئي الصحيتعليالت مختلفة ت

 (.142: 2003للكلمة)راتب عاشور، 

الدراسية لمنهجية تدريس الدرس  ويخضع تدريس اإلمالء العربي في الفصول

اللغوي بشكل عام، نحوه وصرفه وبالغته وعروضه، وتقوم هذه المنهجية على 

وذجي لها يسّمى نص االنطالق، تتم الوصول إلى القاعدة اعتمادا على نّص نم

ير أو قراءته قراءة فاحصة، وتكتب الكلمات الممثلة للظاهرة اللغوي فيه بلون مغا

تعلم يوضع تحتها خط تمهيدا للمرحلة الثانية وهي المالحظة، حيث توجه عناية الم

ه، البصرية إلى ما تحته خط أو كتب بلون مغاير لمالحظة الداللة المشتركة بين

هرة ها تأتي مرحلة التحليل، التي يتم فيها عزل الكلمات المشتملة على الظابعد

اللغوية عن نص االنطالق وإدراجها في جدول تحليلي يبرز مختلف عناصرها 

 ووجوهها، لتأتي بعذ ذلك مرحلة االستنتاج، التي تسجل فيها القواعد الخاصة

لدرس كل عناصرها، ليختم ابالظاهرة اللغوية بدءا بتعريفها وانتهاء بسرد ضوابط 

ن ماللغوي بمرحلة التطبيق، التي يُجرى فيها تطبيق على شواهد جديدة للظاهرة 

أجل ترسيخ القواعد المكتسبة وقياس درجة استيعابها، ورصد التعثرات التي 

 تستدعي إجراء دعم فوري لتجاوزها.
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 يشيرون إلىأّما في ما يخص تدريس الدرس اإلمالئي بشكل خاص، فإّن الدارسين 

ى مجموعة من طرق التدريس التي تعتمد التدرج واالرتقاء في تمهير المتعلم عل

مالء اكتساب القواعد اإلمالئية حسب مرحلته الدراسية، منها طريقة التدريس باإل

ه، حيث المنقول، أي نقل المتعلم لنص من السبورة إلى دفتره بعد أن يكون فهم معنا

م وتُعتمد هذه الطريقة بشكل خاص في مراحل التعلي يحاكي ما عليها في دفتره،

(. ومن ذلك أيضا طريقة التدريس باإلمالء 344: 1996األولي)حسن شحاتة، 

ق المنظور، التي تختلف عن سابقتها في كون المتعلم يرى النص ويفهمه، ثم تغل

 السبورة ليحجب عنه النص، بعدها يملى عليه من طرف المدرس، وعليه أن يثبته

 (. 14: 2008دفتره كما شاهده في السبورة)الطريفي،  في

لم ومن جهة أخرى هناك طريقة اإلمالء االستماعي، التي تقوم على استماع المتع

ى ما للنص فقط دون رؤيته له، ثم يملى عليه بعد ذلك وعليه أن يثبته اعتمادا عل

ك فة إلى ذل(. إضا40: 1986ترّسخ لديه بصريا واكتسبه قاعديا)سميح أبو مغلي، 

هدفها  نشائي،نجد طريقة اإلمالء االختباري، التي تعدّ أداة تقويمية إلنتاج المتعلم اإل

يم، م إبراهاختبار تمّكنه من قواعد اإلمالء المكتسبة، ومنحه تقديرا عليها)عبد العلي

لى ع(. وهناك أيضا طريقة اإلمالء الذاتي، التي يعتمد فيها المتعلم 197: 1973

يا ر إنشائمالء ما يكتب من ذاكرته، إّما بعد حفظه أو عند مطالبته بالتعبيذاته في إ

 (.41: 1986في موضوع ما)سميح أبو مغلي، 

وتعترض تدريس اإلمالء العربي مشكالت جّمة تصعّب من الضبط السريع لقواعده 

لَى ورسمه المكتوب، إذ  وأصوله، يأتي في مقدمتها عدم التطابق بين المنطوق الُمم 

المفترض أّن ما ينطق يكتب وما ال ينطق ال يكتب، لكّن ذلك غير متحقق في  من

نظام اإلمالء العربي، حيث إّن عددا مهما من كلمات اللغة تشذّ عن القاعدة، فهناك 

حروف ِزيدَت في عدد من الكلمات ليست منطقوها اللفظي، وهناك أخرى ُحذفت 

ا يعني عدم مطابقة رسم الكلمات منها حروف في الرسم رغم وجودها في النطق، بم

(. فرغم مرور النظام اإلمالئي للغة 46: 2016لواقعها المنطوق)هيثم الديلمي، 

العربية بأطوار من التطور إالّ أنّه ظّل قاصرا "عن تمثيل النطق تمثيال دقيقا، ومن 

ثمة كان على مستخدمها معرفة األسس التي تنبني عليها والعوامل التي تؤثر فيها 

(.وقد كان إدراك 5: 2004تى يتمكن من استخدامها على نحو دقيق")غانم الحمد، ح
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علماء العربية الختالف الرسم الكتابي للغة عن منطوقه من أبرز العوامل التي 

 (.23: 2004أسهمت في نشأة مباحث اإلمالء العربي)غانم الحمد، 

اإلمالء بعلمي ومن مشكالت اإلمالء العربي أيضا، ارتباط مجموعة من قواعد 

راب النحو والصرف، إذ يفترض في متعلم العربية الكاتب بها أن يكون ضابطا لإلع

غير وقواعده، وألصول االشتقاق الصرفي، حتى يضبط الرسم الكتابي الذي يتغير بت

ي جزم موقع الكلمة إعرابيا، وأكثر ما يحدث ذلك في إمالء الهمزة، أو كما يحدث ف

 اآلخر الذي يستلزم إمالئيا حذف حرف العلة من نهايةالفعل المضارع المعتل 

ف (. ونجد من المشاكل كذلك ما يتصل باختال48-46: 2016الكلمة)هيثم الديلمي، 

دتها، علماء اللغة العربية حول رسم عدد من الكلمات الختالف تعليل كل منهم لقاع

اس دث من التبما خلق في الرسم الكتابي للعربية مذاهب شتى، أضف إلى ذلك ما يح

ي لدى المتعلم في رسم بعض حروف الكلمات لتشابهها، وهو ما يحدث بشكل بارز ف

ضاد مع التاء مع الثاء خصوصا إذا اجتمعتا في الكلمة الواحدة، واألمر نفسه في ال

الظاء، وبشكل أخف في الدال مع الذال، دون أن ننسى هنا أيضا باب الفصل 

  عددا من الحروف تكتب موصولة بالكلمة وفيوالوصل في علم اإلمالء، حيث إنّ 

أحايين أخرى منفصلة عنها، ما يحتم على المتعلم ضبط قواعد الفصل والوصل 

 (. 48-47: 2016ومواضعها)هيثم الديلمي، 

 هكذا يظهر مدى استفحال الضعف اإلمالئي في الفصول الدراسية رغم المجهودات

رأينا  إلمالئية للمتعلم، واألسباب كماالتي يبذلها المدرسون في تبسيط القواعد ا

ة العربي يتداخل فيها ما هو مرتبط بقواعد اإلمالء نفسها من حيث عدم اتفاق األقطار

من  على كثير منها، وشذوذ عدد آخر مها عن القواعد المتفق عليها، ثم ارتباطها

 دهجهة ثانية بعلوم عربية مجاورة، وبشكل خاص علم النحو الذي لكثير من قواع

هو ما أثر في التغيير الرسم اإلمالئي، ما يتطلب ضبطا للنحو قبل ضبط اإلمالء، و

رتبك يصعب في المراحل األولى للتعلم بالنسبة للتلميذ، فيؤدي به ذلك إلى ضبط م

 للقواعد قد يستمر معه طوال مساره الدراسي.

 تمظهرات الخرق اإلمالئي للغة العربية في الفصول الدراسية-3
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 الرسم الكتابي للغة العربية لدى المتعلمين أضرارا كثيرة كشفت عن عدمعرف 

 الصفية خضوعهم لقواعد اإلمالء المكتسبة، إذ تكشف كتاباتهم اإلنشائية وإنجازاتهم

 أو المنزلية عن عدم هضم لجملة من القواعد اإلمالئية، وبتتبع أشكال الخرق

عالج نفي عدد من مباحث اإلمالء،  اإلمالئي في ما ينجزونه الحظنا أّن ذلك يتركز

 شكل الخرق في كل مبحث منها على حدة في ما يلي:

 همزة القطع والوصل: -3-1

اعدة الهمزة في بداية الكلمة نوعان، إّما همزة قطع أو همزة وصل، ولكل منهما ق

باعي خاصة برسمها اإلمالئي، فبالنسبة إلى همزة القطع فإنها تكتب في الفعل الر

الوصل  وماضي الفعل الثالثي، وفي الفعل الدّاّل على المتكلم. أّما همزة ومصدره،

فتكتب في كل فعل غير رباعي ومصدره، وأمر الفعل الثالثي، وفي األسماء 

ر لمين غيالعشرة. غير أّن االستخدام اإلمالئي لكال الهمزتين في الكتابة لدى المتع

 األخرى.موفق في مجمله، إذ تتم كتابة إحداهما بقواعد 

 الهمزة المتوسطة: -3-2

الهمزة في وسط الكلمة لها قاعدة ضابطة لها، فهي تكتب على الحرف المشابه 

 للحركة األقوى، فالكسرة أقوى الحركات، تليها الضمة، فالفتحة، ثم السكون.

ون والحرف المشابه للكسر هو الياء، وللضم هو الواو، وللفتح هو األلف، والسك

لقوة فبعد مالحظة حركة الهمزة وحركة الحرف قبلها يطبّق ميزان ايناسبه السطر. 

 بينهما، فتكتب الهمزة على الحرف المشابه ألقواهما. وفي منجزات المتعلمين

ر الحظنا عدم ضبط لقواعد الهمزة المتوسطة، حيث تكتب كيفما اتفق دون استحضا

 متطرفة.لضوابطها، وفي كثير من األحيان يثبتونها بقاعدة الهمزة ال

 الهمزة المتطرفة: -3-3

الهمزة في آخر الكلمة أو الهمزة المتطرفة لها قاعدة مخالفة للتي في بداية 

الكلمة)الوصل والقطع( وللتي في وسط الكلمة)المتوسطة(، حيث تكتب على الحرف 

المشابه لحركة ما قبلها، أي يتم النظر إلى حركة الحرف الذي قبل الهمزة فإن كان 
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تبناها على الواو، وإن كان مكسورا أثبتناها على الياء، وإن كان مفتوحا مضموما ك

كتبت على األلف، وإن كان ساكنا نكتبها على السطر. والفرق بينها وبين المتوسطة 

أنه ال تعنينا في المتطرفة حركة الهمزة، وإنما حركة ما قبلها فقط، بخالف 

تطبيق ميزان القوة. وفي االستخدام المتوسطة التي ننظر لحركتها وحركة ما قبلها ل

الفصلي للهمزة المتطرفة لدى المتعلمين نجد خطأين بارزين، يتصل األول بعدم 

ضبط قاعدتها، ويتصل الثاني ـ وهو األكثرـ بكتابتها على السطر مع إضافة ألف 

 بعدها في حاالت ال ينبغي فيها إضافتها مثل: مساءا، بكاءا، والصواب: مساًء، بكاًء.

 األسماء العشرة: -3-4

ثنان، األسماء العشرة هي أسماء تكتب بهمزة وصل ابتداء، وهي: ابن، ابنة، اسم، ا

تعمال اثنتان، ايم، ايمن، است، امرؤ، امرأة، وقد استمر من هذه األسماء في االس

 صلي لهاسبعة،أما الثالثة الباقية فهجرت وهي: ايم، ايمن، است. وفي االستعمال الف

غير أّن  ألربعة منها هي: ابن، اسم، امرأة، اثنان،ات المتعلمين نجد شيوعفي إنجازا

لها  استعمالها لديهم كان خارج مجموعة من األصول اإلمالئية الضابطة التي قعّد

 اللغويون في كتبهم، لذلك نعالج كل اسم من األسماء األربعة على حدة:

 همزة كلمة "ابن": -أ

كلمة ابن أنها تحذف إذا وقعت بين علمين  من ضوابط كتابة همزة الوصل في

ينهما بثانيهما أب لألول، سواء أكان العلمين اسمين أو كنيتين، بشرط أن ال يفصل 

ءت بفاصل،وأن يكون العلم مفردا وغير منون. كما تحذف منها همزة الوصل إذا جا

مها م يتقدّ قبلها أداة النداء)يا(، أو همزة االستفهام)أ(. فإذا لم تقع بين علمين ول

ر ية السطاستفهام بالهمزة أو نداء بالياء، أو جاءت في بداية السطر بعد علم في نها

بط السابق له، فإنها ال تحذف. وفي منجزات المتعلمين ال نجد هضما لهذه الضوا

المنظمة لحذف همزة "ابن" أو تركها، إضافة إلى قطع همزتها أحيانا عوض 

 الوصل الواجب فيها.

 لمة "اسم" في البسملة وخارجها:همزة ك -ب 
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كلمة تشتمل البسملة على أحد األسماء العشرة وهو كلمة "اسم"، ويشترط في هذه ال

 خارج البسملة أن تكتب بهمزة وصل ال قطع، أّما إذا وردت في البسملة وكانت

سم"، األخيرة كاملة)بسم هللا الرحمن الرحيم( فإّن همزة الوصل تحذف من كلمة "ا

كاملة  تكون البسملة متعلقة بما قبلها أو بعدها. فإن كانت البسملة غير بشرط أال

ان  الرحم)باسم هللا، باسمك اللهم(، أو متعلقة بما قبلها أو بعدها)نفتتح باسم هللا

 ستفهامالرحيم الجلسة(، فإّن همزة الوصل ال تحذف منها. كما تحذف إذا تقدّمها اال

ذف حتابات المتعلمين وجدنا عدم ضبط لقواعد بالهمزة)أسمك محمد(. وبالنظر في ك

زة قطع الهمزة من كلمة "اسم"أو االحتفاظ بها في البسملة، كما رصدنا كتابتها بهم

 بدل الوصل.

 همزة كلمة "اثنان": -ج 

، فهي اإلشكال في كتابة همزة "اثنان" لدى المتعلمين، يرتبط تحديدا بنوع الهمزة

تالميذ ذه األسماء كلها همزتها همزة وصل، لكن المن األسماء العشرة كما قلنا، وه

 يثبتون رسمها بهمزة القطع)إثنان(.

 همزة كلمة "امرأة": -د 

همزة بنفس اإلشكال السابق نجده في كتابة همزة "امرأة" لدى التالميذ، حيث تكتب 

كما  قطع)إمرأة( في حين أن الواجب فيها الوصل)امرأة( ألنها من األسماء العشرة

 لكن كتابات المتعلمين تعج بالرسم الذي يخالف القاعدة. قلنا،

 كتابة إن شاء هللا: -3-5

هناك فرق في الرسم اإلمالئي وفي الداللة بين "إن شاء هللا" و"إنشاء هللا"، فاألولى 

عبارة عن كلمتين، أداة شرط)إن( وفعل شرط)شاء(، وفي دالالتها تعني إرادة هللا 

نية فلفظ واحد، ومن حيث داللتها تعني َخل ُق هللا أو ُصن ُع هللا. أي إن أراد هللا. أما الثا

وفي االستخدام الفصلي لدى المتعلمين نجد جهال بالفرق بين المعنيين حيث يكتبون 

الثانية)إنشاء هللا( كثيرا، لكن ليس بمعناها)صنع هللا، خلق هللا(، وإنما بمعنى 

 األولى)إرادة هللا(.
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 فيما":كتابة "في ما" و" -3-6

 هناك باب من أبواب اإلمالء تحت عنوان"الفصل والوصل"، ويدرج فيه اللغويون

كلمات تكتب مّرة مفصولة ومّرة موصولة، وحدّدوا الشروط أو المواضع التي 

ا كلمة ينبغي فيها الوصل من التي ينبغي فيها الفصل. ومن أبرزها وهو ما يهمنا هن

إذا ياق إّما أنها مصدرية أو موصولية، ف"فيما" مع "في ما"، و"ما" في هذا الس

قلّما( وهي  كانت مصدرية فإنها ال تستقّل بنفسها في الكتابة اإلمالئية)عندما، حيثما،

تكون في داللتها تكون ظرفية بمعنى "في حين" أو "حينما". أما "ما" الموصولية ف

ون واللغويبمعنى اسم الموصول "الذي"، وهي لذلك تكتب مستقلة رسما عما قبلها. 

 في باب الفصل والوصل نصُّوا على رسم )ما( مفصولة عن )في( إذا كانت بمعنى

)الَّذي(، أي موصولية، أما إذا كانت مصدرية بمعناها الظرفي "في حين" أو 

دم "حينما" فإنها توصل بها. غير أّن رسم الكلمةفي كتابات المتعلمين يظِهر ع

ث تستعمل في السواد األعظم من ضبطلقواعد باب الفصل والوصل فيها، حي

 ذي".كتاباتهم موصولة)فيما( في حين أّن حقّها الفصل لكونها موصولية بمعنى "ال

اها بهذا نأتي على مختلف تمظهرات الخرق لنظام اللغة اإلمالئي كما رصدن      

حوظ في في كتابات المتعلمين تالميذ منهم وطلبة، وقد الحظنا أنّها تتركز بشكل مل

، ب محدّدة من اإلمالء العربي، مثل الفصل والوصل، وباب الزيادة والحذفأبوا

ذه هإضافة إلى ما يتحكم فيه علم النحو مثل جزم الفعل المعتل. على أّن تجاوز 

الخروقات يستلزم بذل جهد مضاعف من المدرسين، خصوصا في مرحلة التعليم 

جة ، وهو ما يستلزم برمالجامعي، حيث تصبح للطلبة قدرة أكبر على ضبط القواعد

في  مادة للتدقيق اللغوي ضمن المواد المقررة للطالب، أو دمجه ضمن ما يتلقونه

 مادة منهجية البحث، الخاصة بطريقة إعداد بحوث التخرج الجامعية.

 :خاتمة

كان هذا بحثا حول واقع الكتابة اإلمالئية في الفصول الدراسية، اتبعنا فيه منهجا 

ا فيه من العام إلى الخاص، أي من الخطإ اللغوي في العربية بشكل استنباطيا انطلقن

عام، حيث رصدنا بداياته في تاريخ العرب القديم، لننتقل إلى حضوره المعاصر 

على مستوى النظام اإلمالئي في اللغة، وقد كان مجال اشتغالنا الخاص هو الفصول 
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مالئي للغة العربية لدى الدراسية، حيث حاولنا أن نرصد مختلف جوانب الخرق اإل

المتعلمين، إذ أظهرت منجزاتهم اإلنشائية عدم هضم لجملة من مباحث اإلمالء، 

فصال ووصال، وحذفا وزيادة وغير ذلك مما وقفنا عنده.وهو ما يستلزم مجموعة 

من اإلجراءات التربوية لمعالجة الضعف اإلمالئي الذي طغى في الفصول 

رح مجموعة من التوصيات، التي نرى أنها كفيلة الدراسية، وفي هذا السياق نقت

 بمساعدة التالميذ على التحكم في مهارة اإلمالء:

ّن جهل +ضرورة ربط قواعد اإلمالء بقواعد النحو في المراحل التعليمية األولى، أل

ال ل األحوكالمتعلم بالعوامل النحوية والصرفية المؤثرة في الكلمة، يجعله يثبتها في 

 بنفس الرسم.

عليها  +رصد الكلمات التي تشيع فيها األخطاء لدى المتعلم واإلكثار من التطبيقات

 لترسيخ رسمها اإلمالئي الصحيح في الذهن.

+ضرورة إدراج دروس اإلمالء في مرحلة التعليم الثانوي التأهيلي والتعليم 

عليم التالجامعي، وأال يقتصر ذلك على مرحلة التعليم االبتدائي فقط، ألن متعلم 

الثانوي وبشكل أكبر التعليم الجامعي، يصبح أكثر قدرة على ضبط القواعد 

 واستيعابها.

ئي، +استغالل مواقع التواصل االجتماعي في حمالت التدقيق اللغوي للنظام اإلمال

ر نشر ألنها تكفل االنتشار السريع والتفاعل المباشر للتالميذ والطلبة، وذلك عب

 الخطإ على شكل صور تتضمن تعليل القاعدة المصححة.الصواب إلى جانب 

+الحرص على تنظيم دورات في التدقيق اللغوي داخل المؤسسات التعليمة 

يمات ومؤسسات التعليم العالي يستدعى إليها المتعلمون الذين أظهرت نتائج التقو

 اللغوية وجود ضعف يحتاج إلى إجراء دعم لهم.

التلفزية الموجهة لألطفال، واالبتعاد عن  +تعظيم جانب الفصحى في البرامج

استخدام العامية فيهما لتعويد المتعلم على النطق بها ومساعدته على امتالك رصيد 

 معجمي ال يعتمد فيه على المكتسب فقط داخل الفصول الدراسية.
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 +تنظيم مسابقات تشجيعية للمتعلمين حول موضوعات الكتابة، تكون ضمن معايير

ندية مة اللغة وجمالية الرسم الكتابي. ويستحسن أن تشرف عليها األالفوز بها سال

ت في التربوية الموجودة في المؤسسات التعليمية، وأن تستغل نتائج تلك المسابقا

تقديم مادة معرفية ومعطيات للمختصين قصد االشتغال عليها إليجاد الحلول 
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Abstract  : This is a research in whichwe approach an 

educational topic related to the linguistic lesson in the 

classroom, and wefocused on the orthography of the correct 

writing of the words of the language, as itappeared to us from 

observing the writings of the learners, that there are spelling 

errors that persist in them at various levels of study, and their 

source is the primary education stage thatdid not They set a set 

of spelling rules. We have worked in this research to monitor 

thes eerrors, and then categorize them in order to facilitate their 

study, before suggesting a set of procedures that help the 

learner to correct them. 
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ية مستوى معرفة معلمي الدراسات االجتماعية بالبيداغوجيا والدراسات االجتماع

 القوية

 د. إسالم خالد محمد الفاخري

 األردن -وزارة التربية والتعليم األردنية

 أ.د. خالد فياض بني خالد
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عية جاءت الدراسة الحالية لتبين مستوى معرفة معلمي الدراسات االجتماالملخص: 

 ي العامفلبيداغوجيا الدراسات االجتماعية القوية في األردن للفصل الدراسي الثاني 

تخدام االختبار (م، وللتحقق من هدف الدراسة تم اس2019 /2018الدراسي )

ات المعرفي لقياس مستوى معرفة معلمي الدراسات االجتماعية لبيداغوجيا الدراس

ى ( فقرة احتوت عل18االجتماعية القوية، في حين تكون االختبار المعرفي من )

عف في ( معلماً ومعلمة، وبينت النتائج ض30)نعم، ال(، وتكونت عينة الدراسة من )

لقوية االدراسات االجتماعية لبيداغوجيا الدراسات االجتماعية مستوى معرفة معلمي 

 %(.53بنسبة مئوية بلغت  )

 قوية.: مستوى المعرفة، البيداغوجيا، الدراسات االجتماعية الالكلمات المفتاحية
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 المقدمة .1

ك هار، ذليمثل التعليم والتعلم العامود اإلرتكازي للدول ويساعدها في الرقي واالزد

لك من خالل استخدام طرائق وأساليب تناسب المعلمين وتجعلهم يتفاعلون معها وذ

ق بإدخال هذه الطرائق واألساليب بأسلوب شيق وممتع وجذاب، فهذه الوسائل تطب

 مراحل ومحاور منتظمة ومتسلسلة.ضمن 

فالمعلم الناجح في جعبته مجموعة واسعة من مختلف الطرائق واالستراتيجيات 

بهدف  والتقنيات في عملية التعليم والتعلم، فيعرف كيفية تهيئة الظروف المناسبة

اء يهم إثرالتعلم المستدام، وإيجاد ظروف مالءمة للتعلم ومتعلمين فاعلين، وينبغي عل

ة، ومناسب يين العملية التدريسية والمهنية للقيام بدورهم التدريسي بطريقة مميزةوتز

 عن طريق اإللمام الكافي بالمعرفة التدريسية والمهارات العملية التي تزود

المتعلمين بالمهارات واالتجاهات والميول والمعلومات الضرورية والالزمة 

ى إلى قف التعليمية، وهذا الذي تسعللتدريس، والتي تقودهم على التعامل مع الموا

 تحقيقه البيداغوجيا والدراسات االجتماعية القوية.

فن مكتسب من فنون التدريس، فهي عملية تأصيل لمشروع كبير فالبيداغوجيا 

متعدد الجوانب ويشمل مرتكزات جلية الرتباطه بصورة مباشرة بمستقبل أولئك 

 ،لصغر ليصبحوا قادة الفكر المستقبليالذين تشجعهم على التعليم وتربيتهم منذ ا

 ,Hill; Blunk; Charambous; Lewis; Sleep; Ballوعرف هيل وآخرون )

( البيداغوجيا على أنها " مجموعة الممارسات التي يستخدمها المعلم في 2008

إطار وظائفه، ووظائف نقل المعارف والتربية لجماعة في سياق مدرسي". وهي 

التي تتشكل في نظريات تدعو إلى منهج تربوي تعليمي  مجموعة األفكار والرؤى

 (.2012معين أو طرق تعليمية توجه عمل المعلم )حلومة، 

تجاهات وتكمن أهمية البيداغوجيا بإكساب المعلمين والطلبة جملة من المهارات واال

المتمحورة حول سلوكهم ومعرفتهم ومهاراتهم المكتسبة عن طريق مجموعة من 

ذه ير من هدريسية الفاعلة مثل: خرائط التعلم، التعلم بالتجربة، والكثالسياسيات الت

فة م في كااألساليب التدريسية التي تعمل على تكوين الطلبة في عملية التعلم والتعلي

ل المجاالت، فهذا من شأنه خلق وإيجاد جيل ناقد علمي وقادر على إيجاد الحلو

 للمشاكل المستعصية على المجتمع. 
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لبيداغوجيا عن طرق التدريس االعتيادية بعدة مميزات كما يذكرها وتتميز ا

 ( وهي:2013)بوزغاية، 

ل ال تهتم بدراسة مواقف وطرق التعليم والتعلم من زاوية خصوصية المحتوى، ب-

 تهتم بالبعد المعرفي للتعليم وبأبعاد أخرى نفسية واجتماعية.

 تتناول منطق التعلم من منطق ) معلم/ متعلم (.-

 دة القسمتركز على الممارسة المهنية وتنفيذ االختيارات التعليمية التي تسمح بقيا-

 في أبعاده المختلفة.

 هتم بالعالقة التربوية من منظور التفاعل داخل القسم ) معلم/ متعلم (.ت-

لمعلم وتهتم معايير البيداغوجيا بالمعرفة والقدرة والميول أكثر من المحتوى، فا

ميول المعرفة التربوية التدريسية وأن يكون عارفا بالقدرات والينبغي أن يكتسب 

المطلوبة إليجاد خبرات تعلم وخلق أجواء صفية تتناسب مع حركات الحداثة 

ر الحالية، فهذه المعايير تفضل أسلوب التعليم المتمركز حول المتعلم، ومحاو

تسم تعلى القيم، الدراسات االجتماعية القوية )ذات المعنى والتكاملية والمبنية 

 بالتحدي وقائمة على أساس نشط(، تنظر للمعلم كصانع للقرار التدريسي، وعضو

لم في مجتمع المدرسة، وعضو المجتمع األكبر كشريك للمساعدة في عملية دعم وتع

ة (، كما تساهم مبادئ الدراسات االجتماعية القوية الخمسNCSS, 2016الطالب )

 لم وتعليم.في نفس توجه البيداغوجيا كتع

 والبيداغوجيا القوية تحتوي على مجموعة من المكونات التي تجعل من أي مادة

 (Powerful Social Studies)دراسية قوية، ومنها الدراسات االجتماعية القوية 

(، NCSS, 2016وهما في نفس التوجه واالتجاه في عملية دعم وتعلم الطالب )

ومي جتماعية قوية كما يذكرها المجلس القومن المبادئ  التي تجعل الدراسات اال

 (، ما يلي:NCSS,2016للدراسات االجتماعية )

 ، وتشمل:تقوم على أساس ذو معنى -1
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تعلم  امتالك معلمي الدراسات االجتماعية المعرفة، القدرات، الميول لتوفير فرص-

تتناسب مع المستوى التدريسي الذي يدعم المتعلم في الفصول الدراسية، 

 االجتماعية، الشخصية.

تعلم  امتالك معلمي الدراسات االجتماعية المعرفة، القدرات، الميول لتوفير فرص-

تتناسب مع المستوى التدريسي والذي يتناسب مع المناهج المختلفة في عملية 

 التدريس من أجل التعلم.

ي لتالطالب يتعلموا ربط شبكات المعرفة، المهارات، المعتقدات، واالتجاهات ا-

 يجدونها مفيدة داخل وخارج المدرسة.

أساليب التدريس تركز بعمق على االهتمام بتطوير أفكار الطلبة بشكل أعمق -

قدير، وأفضل لتغطية الموضوع، فتركز على التدريس وتعلم هذه األفكار للفهم، والت

 والتطبيقات في الحياة العملية.

عرض المحتوى على الطلبة؟ التمييز ومعنى المحتوى يركز على كل من: كيف ي-

 وكيف يتم تطوير المحتوى من خالل النشاطات؟

من  التفاعل الصفي يركز على االمتحانات المستمدة من مواضيع مهمة قليلة أكثر-

 تغطيتها لمواضيع كثيرة.

ثر على أك نشاطات التعليم ذو المعنى واستراتيجيات التقويم تركز على انتباه الطلبة-

 والمتضمنة فيما يتعلموا.المواضيع أهمية 

 المعلمين يعكسوا التخطيط والتطبيق والتأكيد على أساليب التدريس.-

 ، وتشمل:تقوم على أساس تكاملي -2

ع، اعتماد معلمي الدراسات االجتماعية في بناء تخطيط دروسهم على فهم الموضو-

 فهم الطالب، فهم المجتمع، وأهداف المنهاج.

 جتماعية أساليب تقييم )رسمية أو غير رسمية(،استخدام معلمي الدراسات اال-

ي ومستمرة والتي تناسب مع التطور )الذهني االجتماعي، السلوكي( للطلبة والت

 متنوعة.تساعد على التعلم، واستخدام أساليب تقييم مثل: تقييم األداء، األسئلة ال
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 مواضيع الدراسات االجتماعية تعلم موضعياً عبر المواضيع.-

 قطع الوقت والمسافة.الموضوع ي-

ات نحو طريقة التدريس تتقاطع مع المعرفة، المهارات، المعتقدات، القيم، االتجاه-

 العمل.

 التدريس بهدف االستخدام الفعال للتكنولوجيا.-

 تدريس الدراسات االجتماعية والتعلم مرتبط بالمواضيع الدراسية األخرى.-

 ، وتشمل:تقوم على أساس قيمي -3

م ت االجتماعية ذا ثبات ويحتوي على االختبارات والقيم والفهمحتوى الدراسا-

 للقيم.

قدات، يقيم الشخص نفسه ويقيم اآلخرين، نظراً ألن القيم تعبر عن وجهة نظر، معت-

 سياسات، أعمال.

ية التدريس المعتمد على القيم مناسب للتعليم في مجتمع ديمغرافي ملتزم بحما-

ومجموعات األشخاص المتنوعين والتي يجب حقوق األفراد والمصالح العامة، 

 تضمينها في الدروس المحتملة لألعمال.

 تطوير مواقف مبررة تتكون من قيم سياسية واجتماعية والمواطنة.-

، قيام المعلمين بتشجيع الطلبة بالتعرف على اآلراء، ووجهات النظر المبررة-

 ولية االجتماعية.والحساسية للتشابه واالختالف الثقافي وااللتزام بالمسؤ

ل بين استخدام معلمي الدراسات االجتماعية أسلوب القيادة والربط لتسريع التفاع-

ياء المواضيع الدراسية، وبناء العالقات اإليجابية مع زمالئه في المدرسة، أول

 األمور، المجتمع لدعم تعلم الطالب.

 ، وتشمل:تقوم على أساس التحدي -4

ى تحقيق األهداف التدريسية كأفراد، وكأعضاء في يتوقع من الطالب أن يسعوا إل-

 المجتمع.
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تهتم  يسعى المعلمين في منهاج األهداف والتعليم من استخدام استراتيجيات تدريس-

 باالستنباط ودعم التشابه واالختالف بين الطلبة.

 يظهر المعلمين االهتمام واحترام لتفكير الطالب واحترام النقاش معهم.-

ً واستراتيجيات تدريس تشجع الطل استخدام معلمي- بة الدراسات االجتماعية طرقا

 على التفكير الناقد، حل المشكالت، مهارات األداء.

 .حرص معلمي الدراسات االجتماعية على تطوير نمو المتعلم في كافة المجاالت-

 ، وتشمل:تقوم على أساس التعلم النشط -5

لتدريس قرار عندما يستخدم أسلوب اينخرط المعلمين والطلبة في التفكير واتخاذ ال-

 المعتمد على اكتشاف الحقائق واألمور.

 يطور الطلبة فهماً جديداً من خالل عملية البناء النشط للمعرفة.-

 تسهيل التفاعل، فيطلب تطوير فهماً اجتماعياً.-

دهم ينتقل المعلمين أخيراً من تقديم إرشادات من خالل النماذج، الشرح، وتزوي-

ن بالمعلومات التي تبني معرفة الطالب والتي تشجعهم ليصبحوا مستقلين ومنظمي

دماً ذاتياً، والمعلمين يركزون على تنفيذ نشاطات تتعلق بالحياة الواقعية مستخ

 المهارات والمحتوى المتعلق بذلك.

ز تشجيع معلمي الدراسات االجتماعية الطلبة على التفاعل االجتماعي والتعزي-

 لمستمر في عملية التعلم والتعليم.الذاتي ا

تشجيع استخدام معلمي الدراسات االجتماعية أساليب تفاعل لفظية وغير لفظية، وال-

 على التفاعل التعاوني بين المتعلمين.

لذلك نجد وجود ترابط بين البيداغوجيا القوية والدراسات االجتماعية القوية تسعى 

في التعلم التعاوني، وخلق فصول دراسية  إلى انخراط معلمي الدراسات االجتماعية

عادلة ومتساوية، وإجراء خطط الدروس ذات المعنى، وإبراز أنفسهم كمطورين 

للمناهج الدراسية، والعمل على تغليب المصلحة العامة، ذلك عن طريق تعميق 

أسس الديمقراطية في الغرف الصفية وفي المجتمع، لذلك فأننا بحاجة ملحه إلى فهم 
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مستوى تنور معلمي الدراسات االجتماعية ببيداغوجيا الدراسات االجتماعية عميق ل

 القوية. 

 وبسبب التطورات في كافة األصعدة منها: طرق واستراتيجيات التدريس، وإعداد

هذه  المعلمين، أصبح من الضروريات األساسية لمعلم الدراسات االجتماعية مواكبة

 ت االجتماعية القوية، لذلك جاءت هذهالتطورات ومنها البيداغوجيا والدراسا

الدراسة للكشف عن مستوى معرفة معلمي الدراسات االجتماعية بالبيداغوجيا 

 القوية والدراسات االجتماعية القوية

 مشكلة الدراسة وسؤالها .2

ء اد أجوايبقى المعلم ألبنة األساسية في العلمية التعليمية، فله دور متميز في إيج

عليمي فعَال، فبال معلم متمرس يعي دوره ال يمكن ألي نظام ت مالءمة لتحقيق تعلم

تحقيق األهداف المراد تحقيقها، ومع التطور التقني والتربوي ودخول عصر 

ل المعلوماتية والعولمة، تطلب وجود معلم يتابع التطورات والمستجدات، من أج

المعلم  تضيق الفجوة بين بيداغوجيا الدراسات االجتماعية القوية من ناحية

 والمحتوى االعتيادي من ناحية. 

تسعى  كما تنبع مشكلة الدراسة الحالية من أهمية مواد الدراسات االجتماعية التي

ذه لتحفيز الطلبة وتشجيعهم على التعلم والبحث واالكتشاف، والبحث عن تراجع ه

 لىالمادة وتدني مستوى الطلبة المعرفي والوجداني والسلوكي فيها، لذلك وجب ع

ة جتماعيمعلمي الدراسات االجتماعية أن يتعرفوا بالبيداغوجيا القوية والدراسات اال

القوية، ويركزوا على تطويرها ودعمها، ليتمكن المعلم والمتعلم من مواجهة 

المشكالت الراهنة، والقدرة على التكيف مع التغيرات والتطورات السريعة 

بد اللتقليص من الهدر المدرسي، إذ والالحقة، والحد من ظاهرة الفشل الدراسي وا

من تحقيق الجودة والفعالية في التعليم بغية تحقيق مخرجات مرغوبة لدى 

ة الحافزيوالمتعلمين؛ إذ يتطلب من المعلم توفير البيئة الصفية التي تتميز بالرغبة 

راسات للتعليم، األمر الذي دفع الباحثان إلى التعرف على مستوى معرفة معلمي الد

لرئيسي جتماعية بالبيداغوجيا القوية والدراسات االجتماعية القوية، والسؤال ااال

غوجيا الذي سيقود الدراسة هو: ما مستوى معرفة معلمي الدراسات االجتماعية ببيدا

 الدراسات االجتماعية القوية؟

 أهداف الدراسة .3
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ة تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن مستوى معرفة معلمي الدراسات االجتماعي

وة ان الفجلبيداغوجيا الدراسات االجتماعية القوية، وبيان القصور لدى المعلمين، وبي

 ي أسلوبفبين الواقع والمأمول في عملية التعليم والتعلم، وإظهار ألدوار المعلمين 

 التدريس المتبع. 

 أهمية الدراسة .4

ساس أفهي تأتي أهمية الدراسة من أهمية بيداغوجيا الدراسات االجتماعية القوية، 

 ي مختلفالتعلم والتعليم المتطور والحديث لمواكبة التطورات التعليمية والعلمية ف

يمي المجاالت، فتبرز ضرورة إعداد معلمين قادرين على إحداث تعليم وتكوين أكاد

لى خلق يسهم في تنمية مستويات طلبتهم العلمية واالجتماعية والعقلية، والتركيز ع

ريسي عالي، لما له من جوانب إيجابية للمتعلمين في معلمين يتمتعون بفن تد

 المدرسة وخارجها.

ة فالفن جزء من عملية التدريس التي تسعى لها بيداغوجيا الدراسات االجتماعي

ماً سعى دائيالقوية والمعتمد على خلق األساليب المالءمة، فالمعلم الفنان البيداغوجي 

ريق ة في بناء معارفهم بأنفسهم عن طإلكساب الطلبة الكفاءات األساسية المساعد

طرائق وأساليب تتكئ على االكتشاف والتعلم بالمحاولة والخطأ، وتصويب 

لى إالسلوكيات الخاطئة التي ال يخلو عقل الطلبة منها المرتكزة عليها للوصول 

حرفة التعلم واالستقاللية. فمن المهم توفير كل من: قاعدة من المعارف الخاصة ب

اسات االجتماعية القوية، وتحديد قاعدة المعارف التي تحقق عمل تدريس الدر

 معلمي الدراسات االجتماعية عن طريق تحليلها، وهنا تكمن أهمية الدراسة في

التعرف على مدى ممارسة معلمي الدراسات االجتماعية لبيداغوجيا الدراسات 

 االجتماعية في األردن.

 التعريفات اإلجرائية .5

ي على على جملة من المفاهيم التي البد من تعريفها إجرائياً، وهاشتملت الدراسة 

 النحو اآلتي:

فة : خليط الممارسات التي يطبقها المعلمين ضمن إطار عمل في الغرالبيداغوجيا

 الصفية، ونقل هذه الممارسات ضمن خطة ونسق معين ومحدد. 
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 القوة ت االجتماعية: جملة المحاور التي تكسب الدراساالدراسات االجتماعية القوية

 عند تدريسها باحتوائها على )المعنى، التكامل، التحدي، القيم، النشط(. 

اعية : المعلمون الذين يدرسون مادة الدراسات االجتممعلمي الدراسات االجتماعية

ة على في المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم األردنية والمشتمل

 م.2018/2019التربية الوطنية والمدنية( للعام الدراسي  )التاريخ، الجغرافيا،

لثامن، ا: المرحلة التعليمية التي تضم الصفوف )السادس، السابع، المرحلة األساسية

 التاسع، العاشر( األساسي.

: هو قدر امتالك معلمي الدراسات االجتماعية من بيداغوجيا مستوى المعرفة

لتي دة في الدراسة وتقاس بمستوى المعرفة االدراسات االجتماعية القوية والمحد

 .يحصل عليها المعلم على مقياس االختبار المعرفي المعد ألغراض هذه الدراسة

 حدود الدراسة .6

 الحدود المكانية: اقتصرت الدراسة على معلمي الدراسات االجتماعية للمرحلة

 ن.ي األردوالتعليم فاألساسية العليا في المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية 

 /2018الحدود الزمانية: تم تطبيق الدراسة في الفصل الثاني من العام الدراسي 

 م.2019

  الحدود الموضوعية: اقتصرت الدراسة على استخدام اختبار معرفي.

 الدراسات السابقة .7

( دراسة هدفت إلى كشف تدريس الدراسات االجتماعية Wilen, 2008عمل ولين )

يق لممارسات أفضل في الفصول الدراسية، وجاءت منهجية الدراسة القوية كتطب

ة الشبه تجريبية من خالل تصميم دروس في الدراسات االجتماعية ضمن دورة إدار

ونغ، الدراسات االجتماعية أثناء تدريسها في الصفوف االبتدائية في منطقة تايتش

ة ة على حساب العينوأظهرت النتائج وجود فروق جوهرية لصالح للعينة التجريبي

وفق  الضابطة، والسبب في ذلك يعود لطريقة التدريس المعتمدة على التصميم المعد

 الدراسات االجتماعية القوية.
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( دراسة McCall; Janssen; Riederer, 2008أجرى ميكال وجنسون وريدير )

ك هدفت إلى تحديد الوقت المناسب للدراسات االجتماعية القوية من خالل اشترا

أساتذة بكلية الطرق والتدريس للدراسات االجتماعية في الجامعات مع معلمي 

ينة عالدراسات االجتماعية في المدارس، واتبعت الدراسة المنهج النوعي، وتكونت 

معي الدراسة من أستاذ جامعي ومعلمين أثنين، وركزوا على التعاون بين أستاذ جا

اسات االجتماعية كطرق لتخفيف مع أثنين من المدرسين في تدريس مناهج الدر

حل الفجوة بين اإلعداد الجامعي وبين وضع هذا اإلعداد موضع التطبيق في المرا

 الدراسية.

( دراسة بعنوان الدراسات االجتماعية القوية من McCall, 2010وقام ميكال )

ل خالل دوائر األدب، وتكونت عينة الدراسة من معلمي الدراسات االجتماعية قب

رت ، وقام بتحليل مقالتهم في تدريس فعالية الدراسات االجتماعية، وأظهالخدمة

نتائج الدراسة بأن األدب يشجع الطلبة أن يأخذوا القيادة في غرفة الصف 

وانخراطهم اإليجابي ويغرس التحدي لدى الطلبة حول محتوى الدراسات 

لدراسات االجتماعية من خالل المنهاج، كما أظهرت الدراسة بأن على معلمي ا

ية االجتماعية أن يختاروا المحتوى بعناية الذي يحتوي على الدراسات االجتماع

سات القوية والتركيز على الهدف من المناقشة عندما يدخل األدب في محتوى الدرا

 االجتماعية.

 –( دراسة بعنوان الدراسات االجتماعية القوية Angela, 2014وقامت انجيال )

م ى التعلصة للمشاركة الفاعلة للطلبة، وتهدف هذه الدراسة إلالكفايات الرئيسية كفر

 المعنى ذي المعنى في الدراسات االجتماعية القوية، وبدأت بتحليل مفهوم التعلم ذي

هي ، وقامت الدراسة كذلك بتحليل اإلطار العام األوروبي للكفايات الرئيسية و

لمعرفي، منظور جديد للبناء االمعايير المعتمدة التي يمكن اعتبارها بداية لتشكيل 

وأظهرت الدراسة بعض المناهج والمقاربات لتعزيز فرص التعلم ذي المعنى في 

 الدراسات االجتماعية القوية.

( دراسة بعنوان منهاج الدراسات االجتماعية Ziadlou, 2016وبينت زيادلو )

القوية:)للتضمين والوعي(، واستخدمت الدراسة المنهج النوعي عن طريق 

المقابالت، وبينت أن رعاية وإدراج مفهوم المواطنة لدى كل الطالب خاصة طلبة 

اللغة اإلنجليزية هو المهمة األولى للدراسات االجتماعية واللغة اإلنجليزية كلغة 
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ثابتة، وركزت هذه الدراسة على أهمية منهاج الدراسات االجتماعية واستراتيجيات 

ة، حيث تم استخدام أداة المقابالت شبه المنتظمة الفرد، التحديات، البرامج التعليمي

 مع المعلمين واإلداريين واشتملت أدوات الدراسة على المقابلة والمالحظة والوثائق.

 يتضح من الدراسات السابقة:

إن جميع الدراسات السابقة ارتبطتت ببيتداغوجيا الدراستات القويتة متن جوانتب عتدة، 

فت إلتتتى كشتتتف تتتتدريس الدراستتتات ( التتتتي هتتتدWilen, 2008فدراستتتة ولتتتين )

االجتماعية القوية كتطبيق لممارسات أفضل فتي الفصتول الدراستية، ودراستة ميكتال 

(McCall, 2010 التتتي جتتاءت بعنتتوان الدراستتات االجتماعيتتة القويتتة متتن ختتالل )

( التتتتي جتتتاءت بعنتتتوان منتتتاهج Ziadlou, 2016دوائتتر األدب، فدراستتتة زيتتتادلو )

 ,Angelaة )للتضتتمين والتتوعي(، ودراستتة انجتتيال )الدراستتات االجتماعيتتة القويتت

الكفايتات الرئيستية كفرصتة  –(  دراسة بعنتوان الدراستات االجتماعيتة القويتة 2014

 ,McCall; Janssen; Riedererللمشتاركة الفاعلتة للطلبتة، وجنستون وريتدير )

 ( حددت الوقت المناسب لتدريس الدراسات االجتماعية القوية.2008

 ,Ziadlou( و)McCall; Janssen; Riederer, 2008متن ) وأن دراستات كتل

، بينمتا دراستة McCall, 2010)( اتبعتت المتنهج النتوعي، ودراستة ميكتال )2016

(Angela, 2014 استتتخدمت المتتنهج النظتتري كدراستتة نظريتتة، ودراستتة ولتتين )

(Wilen, 2008.التي اتبعت المنهج شبه التجريبي ) 

الدراسات السابقة في المحاور الرئيستية، فقتد تشتابهت متع تتشابه الدراسة الحالية مع 

(، Ziadlou, 2016( و)McCall; Janssen; Riederer, 2008دراستتتة )

 ,McCall( ودراستتة )Wilen, 2008( ودراستتة )Angela, 2014ودراستتة )

 ( من حيث بعض محاور بيداغوجيا الدراسات االجتماعية.2010

الدراستات الستابقة بأنهتا اعتمتدت علتى منهجيتة البحتث وتميزت الدراسة الحالية عتن 

الكمي عكس الدراسات السابقة التي اعتمدت على المتنهج النتوعي، كمتا أنهتا تميتزت 

عنهتتا بالعديتتد متتن الجوانتتب أهمهتتا الكشتتف عتتن مستتتوى معرفتتة معلمتتي الدراستتات 

االجتماعيتتتة لبيتتتداغوجيا الدراستتتات االجتماعيتتتة، ودورهتتتا فتتتي تنميتتتة االتجاهتتتتات 

اليجابية فتي استتخدام التكنولوجيتا، وتنميتة المهتارات االجتماعيتة ومهتارات التفكيتر ا

 الناقد والتأملي واإلبداعي من خالل المحاور الرئيسية.
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 المنهجية واإلجراءات: منهج الدراسة .8

ة ي لمعرفاتبع الباحثان منهجية البحث الكمي من خالل استخدام أداة االختبار المعرف

 لمين.مستوى معرفة المع

 عينة الدراسة .9

اشتملت عينة الدراسة على معلمي الدراسات االجتماعية للمرحلة األساسية ) 

( 30) السادس، السابع، الثامن، التاسع، العاشر ( في لواء الرمثا والبالغ عددهم

ً ومعلمة، وتم اختيار العينة بالطريقة المتيسرة وهي عبارة عن مجموع ة من معلما

 ( يوضح خصائص عينة الدراسة1لدراسة، والجدول رقم )األفراد المتيسرين ل

 (: خصائص عينة الدراسة1جدول رقم )

 العدد المعلمين

 16 ذكور

 14 إناث

 30 المجموع

 األداة الدراسة: االختبار المعرفي .10

ور من محا قام الباحثان بإعداد االختبار المعرفي بعد أن تم تحديد الفقرات المطلوبة

االجتماعية القوية، وقام الباحث ببناء جدول مواصفات لالختبار الدراسات 

تم ( سؤال من نوع )نعم، ال(، و18المعرفي، وقد اشتمل االختبار المعرفي على )

 بناء أداة االختبار المعرفي وذلك وفق اإلجراءات اآلتية:

ي تحديد الفقرات المطلوبة من محاور الدراسات االجتماعية القوية الخمسة وه-

 )ذات معنى، تكاملية، تتسم بالتحدي، مبنية على القيم، أساسها نشط(.

 بناء جدول مواصفات لالختبار المعرفي.-

 تحديد أسئلة االختبار المعرفي وفقاً لجدول المواصفات.-

 صدق األداة .11
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تم عرض بطاقة المالحظة على مجموعة من المحكمين من ذوي االختصاص، من 

ن بعض المعلمين والمعلمات ممن يعملون في الميداأساتذة الجامعات األردنية و

وطلب منهم إبداء مالحظاتهم حول مالءمة فقرات االختبار التحصيلي، ومراكز 

 القوة والضعف فيها، وبعد ذلك تم األخذ بما كان لهم من مالحظات حول بطاقة

 .المالحظة

ب معامل ألغراض التحقق من صدق البناء ألداة االختبار المعرفي؛ فقد تم حسا

 ( يوضح ذلك.2ارتباط بوينت باي سيريال للعينة االستطالعية، والجدول رقم )

 (: معامل ارتباط بوينت باي سيريال للعينة االستطالعية2جدول رقم )

 معامل ارتباط بوينت باي سيريال الفقرة

1 0.80 

2 0.80 

3 0.84 

4 0.77 

5 0.66 

6 0.82 

7 0.80 

8 0.82 

9 0.77 

10 0.66 

11 0.82 

12 0.66 

13 0.77 

14 0.79 

15 0.79 

16 0.65 

17 0.99 

18 0.77 

ة للتحقق من ثبات االختبار المعرفي فقد تم تطبيق االختبار المعرفي على عين

استطالعية خارج مجتمع الدراسة بفاصل زمني مقداره أسبوعين بين التطبيقين 

 Test Re Testاألول والثاني، حيث تم حسابه باستخدام االختبار وإعادة االختبار 

 Cranach's Alphaة كرونباخ ألفا لبيان الثبات، وبلغ معامل الثبات حسب معادل

 ( وهي نسبة عالية ومالئمة ألغراض الدراسة. 0.88على العينة االستطالعية )
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 نتائج الدراسة ومناقشتها .12

لإلجابة عن سؤال الدراسة الرئيسي الذي ينص على: "ما مستوى معرفة معلمي 

 تم حسابالدراسات االجتماعية ببيداغوجيا الدراسات االجتماعية القوي؟" فقد 

 مجموع اإلجابات الصحيحة والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات

 ( يبين مجموع 3المعيارية لفقرات أسئلة االختبار المعرفي، والجدول رقم ) 

ارية اإلجابات الصحيحة والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعي

  ى االختبار المعرفي البعدي.ألداء معلمي الدراسات االجتماعية عل

(: مجموع اإلجابات الصحيحة والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات 3جدول رقم )

 المعيارية ألداء معلمي الدراسات االجتماعية على االختبار المعرفي 

مجموع المعلمين  السؤال

الذين أجابوا إجابة 

 صحيحة

الوسط  النسبة

 الحسابي

االنحراف 

 عياريالم

المواضيع المطروحة في مادة الدراسات االجتماعية  -1

 مرتبطة بالحياة الحياتية.

22 73% 0.73 0.450 

المعنى في الدراسات االجتماعية يكون من خالل  -2

 التركيز على كيفية تقديم المعلومات للطلبة وكيف يتم

 تطويرها باألنشطة

23 77% 0.77 0.430 

امتحانات مستمرة التفاعل الصفي يكون من خالل  -3

تغطى مواضيع مهمة وقليلة أكثر من تغطيتها من 

 مواضيع كثيرة

18 60% 0.60 0.498 

التكاملية في الدراسات االجتماعية يتم عند تدريس  -4

مواضيع الدراسات االجتماعية عبر المواضيع المختلفة 

 وربطها بالزمان والمكان

22 73% 0.73 0.450 

االجتماعية يكون من خالل ربط التكامل في الدراسات  -5

 المواضيع بالمعرفة والمهارات

 

20 67% 0.67 0.479 

التكاملية في الدراسات االجتماعية يكون عن طريق  -6

 االستغالل األمثل للتكنولوجيا

20 67% 0.67 0.479 

ة عندما يقوم معلمي الدراسات االجتماعية بإرشاد الطلب -7

ال للمواضيع وإدخ لألخذ بعين االعتبار األبعاد القيمية

القضايا الجدلية وربطها مع المصلحة العامة للمجتمع 

والقيم االجتماعية تسمى دراسات اجتماعية مبنية على 

 القيم

19 63% 0.63 0.490 

النقد البناء واتخاذ قرارات مبنية على أسس وقيم  -8

مرتبطة بالقضايا االجتماعية جزء من الدراسات 

 االجتماعية ذات المعنى

12 40% 0.40 0.498 
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 إدراك الطلبة للقيم والتعقيدات والجدل الوارد في كل -9

 قضية يعد تحدي بالنسبة للمعلمين

10 33% 0.33 0.479 

يعد بناء مواقف مبررة تتماشى مع القيم االجتماعية  -10

والسياسية والديمقراطية تحدي لمعلمي الدراسات 

 االجتماعية القوية

10 33% 0.33 0.479 

ً على المعلم  -11  تشجيع الطلبة لتقبل الرأي اآلخر ومراعيا

للتنوع الثقافي لدى الطلبة وملتزماً بالمسؤولية 

 االجتماعية من خالل األنشطة

5 17% 0.17 0.379 

القيم في الدراسات االجتماعية القوية تكون عن طريق  -12

التحقق من المشاكل والقضايا التي تواجه الطلبة من 

تلك القضايا مع  خالل تشكيل اآلراء الخاصة حول

 اقتراح حلول لمعالجة تلك القضايا

15 50% 0.50 0.509 

التحدي في الدراسات االجتماعية القوية هو تحقيق  -13

التوازن بين الطلبة من خالل السعي لتحقيق األهداف 

 الخاصة بالدراسة فقط

9 30% 0.30 0.466 

االعتماد على آراء الطلبة يعد العنصر األساسي في  -14

االجتماعية القوية أكثر من استخدام تفكير الدراسات 

 الطلبة والنقاش معهم

15 50% 0.50 0.509 

اشتراك المعلم والطالب في تفكير تأملي واحد يطور  -15

 لدى الطلبة فهم جديد من خالل بناء جديد للمعرفة

20 67% 0.67 0.479 

قوية التعلم القائم على النشط في الدراسات االجتماعية ال -16

المعلم أن يكون مطلعاً ومحدثاً لمعلوماته تتطلب من 

بشكل مستمر أكثر من االعتماد على معلومات الكتاب 

 فقط

22 73% 0.73 0.450 

استخدام المعلم ألسلوب المحاكاة وإدارة الصف  -17

والتعزيز والدافعية يضمن التزام بعض الطلبة 

 بالمشاركة باألنشطة الصفية والغير صفية

9 30% 0.30 0.466 

التفاعل الصفي في الدراسات االجتماعية القوية يكون  -18

من خالل عقد امتحانات مستمرة تغطى مواضيع مهمة 

 وقليلة أكثر من تغطيتها لهم بشكل واسع في المواضيع

13 43% 0.43 0.504 

 0.472 0.53 %53 284 المجموع

على ( أن نسبة إجابات معلمي الدراسات االجتماعية  3ويالحظ من الجدول ) 

ان %( وهي نسبة ضعيفة، حيث ك53االختبار المعرفي بالنسبة للسؤال بلغة نسبة )

لغ السؤال الثاني أكثر األسئلة التي أجاب عليها المعلمين إجابة صحيحة حيث ب

ً وبنسبة مئوية بلغت )23عددهم ) %(، وكان السؤال الحادي عشر هو 77( معلما

( 5المعلمين حيث بلغ عددهم )السؤال الذي حصل على أقل إجابة صحيحة من 

 %(.17وبنسبة مئوية بلغت )
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 وهو: ما مستوى معرفة معلمي مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرئيسي .13

 الدراسات االجتماعية ببيداغوجيا الدراسات االجتماعية في األردن؟

يا لقد تبين من النتائج أن مستوى معرفة معلمي الدراسات االجتماعية لبيداغوج

حثان %( وهي نسبة متدنية، وقد يعزوا البا53اسات االجتماعية القوية بلغت )الدر

ية الجتماعهذه النتيجة لعدم المعرفة الكافية للمعلمين بمحاور بيداغوجيا الدراسات ا

مراحل القوية، كما قد تعزى النتيجة إلى أن المساقات التي درسها المعلمين في ال

ة ة القويتعرفهم ببيداغوجيا الدراسات االجتماعي الجامعية قد خلت من المساقات التي

علقت أو أن البرامج الجامعية لمعلمي الدراسات االجتماعية اشتملت على مواضيع ت

ي، وقد ببيداغوجيا الدراسات االجتماعية القوية لكنها افتقدت إلى الجانب التطبيق

لة المرح جتماعية فييعزوا الباحثان النتيجة إلى طبيعة اإلعداد لمعلمي الدراسات اال

ً فهم من  الجامعية )البكالوريوس( إذ أن غالبية المعلمين ليسوا مؤهلين تربويا

خريجي كلية اآلداب وأن البرامج الجامعية ال تشتمل على أي مساقات مسلكية 

 تربوية بل تقتصر على الجانب التخصصي.

اء ون أثنلها المعلم كما يمكن أن يعزوا الباحثان النتيجة إلى أن الدورات التي يخضع

اسب الخدمة ال تكسبهم نصف بيداغوجيا الدراسات االجتماعية القوية بالشكل المن

لقاها كونها تعطى لهم بأسلوب نظري وغير تطبيقي وبالتالي فأن المعلومات التي يت

 المعلم في الدورات تكون قابلة للنسيان.

دم ت االجتماعية وذلك عوقد يعزوا الباحثان النتيجة إلى نفسية معلمي الدراسا

كون  االكتراث لالختبار المعرفي الخاص ببيداغوجيا الدراسات االجتماعية القوية

أغلب الدراسات التي تجري عليهم بدون جدوى، وهذا يشير أن معلمي الدراسات 

 االجتماعية ليسوا ملمين ببيداغوجيا الدراسات االجتماعية القوية.

 التوصيات .14

 يوصى الباحثان باآلتي:من خالل عرض النتائج 

وجيا االهتمام بتقديم المعرفة الكافية لمعلمي الدراسات االجتماعية حول بيداغ-

 الدراسات االجتماعية القوية.

زيادة وعي معلمي الدراسات االجتماعية وصناع القرار بتدريس بيداغوجيا -

 الدراسات االجتماعية القوية.
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مدارس الدراسات االجتماعية القوية في التحديد مخصصات مالية لتنفيذ بيداغوجيا -

 بشكل جدَي ومناسب.

ادية إجراء دراسات مستقبلية بين تدريس الدراسات االجتماعية وفق الطرق االعتي-

 وتدريس الدراسات االجتماعية وفق بيداغوجيا الدراسات االجتماعية القوية.

ية من جتماعية القومتابعة معلمي الدراسات االجتماعية لبيداغوجيا الدراسات اال-

 قبل اإلدارات المدرسية والمشرفين التربويين.
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Abstract: The present study is to show the level of knowledge 

of social studies teachers of pedagogy strong social studies in 

Jordan for the second semester in the academic year 

(2018/2019), and to verify the purpose of the study was used 

cognitive test to measure the level of knowledge of social 

studies teachers of pedagogy strong social studies, while The 

cognitive test consisted of (18) paragraphs containing (yes, no). 

The study sample consisted of (30) male and female teachers. 

The results showed a weakness in the level of knowledge of 

social studies teachers of the strong social studies pedagogy by 

(53%). 

Keywords: Pedagogy, Powerful Social Studies, Level of 

knowledge.    
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 أنجميناالميول المهنية لطلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي بثانوية الملك فيصل ب

 د/عبد الواحد الجابر محمد

 تشاد-المعهد العالي إلعداد المعلمين بأنجمينا

 د/ محمد عمر آدم

 تشاد-بجامعة أنجمينا كلية العلوم التربوية

 

هدف هذا البحث إلى التعرف علىى اليوى ا الييةوىط لةلبىط باتلبىتف ال ى  ملخص: 

ا بىىا البتاثىىته  ىىةيث البحىىث  الثتلىىث الثىىتب ا وثتب لىىط اليلىىأ جو ىى  واب.يوةىىت   ىىت  

 ى  الةلبىط بالةتلبىتف وثتب لىط اليلىأ  253 ال   ى   جقدأ ت  .تيا البحث  ال صفي 

بلتحقوى   ( اتلبىط باتلبىط  48  ت   بقد  الفت عوةط البحث  ى   ى  -جو   واب.يوةت

أهداف الدراسط ا ر البتاثته استبتبط لقوتس اليوى ا الييةوىط لةلبىط باتلبىتف ال ى  

الدراسىط إلىى بتىت ث   ىت    بقىد   صىلت -الثتلث الثتب ا وثتب لط اليلأ جو   واب.يوةت

ك ىىفت بتىىت ث التحلوىى  ا ا ىىت ي أه اليوىى ا الييةوىىط لةلبىىط باتلبىىتف ال ىى    ةيىىت 

 بو     خالا التحلوى  ، بوتلضع  الثتلث الثتب ا وثتب لط اليلأ جو   واب.يوةت  تسم

بجىى   جىىربت داف   لىىط إا ىىت وط جىىي اليوىى ا الييةوىىط لةلبىىط باتلبىىتف ا ا ىىت ي 

غ ليتلوىر الةى أ  دكر،أبثىى( ال   الثتلث الثتب ا  وثتب لىط اليلىأ جو ى  واب.يوةىت  بعىت

بج   جربت داف   لط إا ت وط جىي  أظيرف بتت ث الدراسطل تلح الة أ  أبثى(، ب 

اليو ا الييةوط لةلبط باتلبتف ال   الثتلث الثتب ا وثتب لىط اليلىأ جو ى  واب.يوةىت، 

غ ليتلوىىر الت  ىى       جىى   ب  عليىىي(، عليىىي، أ وىىي( ل ىىتلح الت  ىى    بعىىت

باتلبتف ال ى  الثتلىث الثىتب ا  اليو ا الييةوط لةلبطجي جربت داف   لط إا ت وط 

غ ليتلور الحتلط ا جتيتعوط،  عدم بج   جربت داف بوثتب لط اليلأ جو   واب.يوةت  بعت

اليوىى ا الييةوىىط لةلبىىط باتلبىىتف ال ىى  الثتلىىث الثىىتب ا وثتب لىىط جىىي   لىىط إا ىىت وط 



 آ م عير    حيد  حيد، ال.تور ال ااد   عبد الثتب ا الثتلث ال   باتلبتف لةلبط الييةوط اليو ا

 

214 
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غ ليتلور اليست ى التعلويىي لى.م  ب قىدم البتاثىته جيلىط  ى   اليلأ جو   واب.يوةت  بعت

اعتيىىت  الت جوىىإل بادراىىت  الييةىىي إوتىىدال  ىى  اليرالىىط ادعدا لىىط،  الت صىىوتف  ةيىىت 

ب ب ىىور العىىت الف وتلي ىىتار اليتر بىىط علىىى عىىدم ا ختوىىتر السىىلوم للييةط،ب  عوىىط 

تقبلوط، با سىتعدا  السىلوم لتىأ التلوىراف  الةلبط بالةتلبتف وتلتلوراف جي اليي  اليسى

بإقةتأ الةلبط بالةتلبتف واه قىرار ا ختوىتر ال ىت م لييةىط اليسىتقب  ل.ىم أه لبةىي 

على اليبت ئ العليوط بالترو لىط لقىرار ا ختوىتر الييةىي، ب عرلى  الةلبىط بالةتلبىتف 

 وتليي  اليت اجرة جي س ت العي  

يلىىأ ط،البىىط باتلبىىتف، ال ىى  الثتلىىث، لتب لىىط الاليوىى ا الييةو الكلمااات المفتاحيااة:

   ت  -جو   واب.يوةت

 مقدمة 

هى  أ ىر بلتيوز القره ال ااد بالع ربه وكثرة التلوراف العليوىط بالتةك ل جوىط جوىإل، 

إل، أ ى إلىىى  لووىىر كثوىىر  ىى  أبيىىتا سىىل خ ا بسىىته، باختوترا ىىإل، ب فضىىوال إل، ب يةىى

ةى ر ت أبيىت اختفىت، أب  عىدلت وفضى  التجتليي  التي كتبت ست دة إلى بقىت قرلىم إ ى

التكة لىى جي الىىذا هىى  بلوىىد التةىى ر العليىىي، بوىىذلأ وت ىىت  ةتلىىم سىى ت العيىى ، 

بوىربز  ب ؤهال إل، ب عتلوره، ب يترا إل الالز ط للدخ ا إلى ستات إل اليتلورة كىذلأ 

 ا،الي.تي اليي  ال.دلدة سوتر م علوإل  لور جي اليو ا الييةوط التي لفضليت الفر  جي

تىى ابدلأ لتةلىم التعىرف إلىى هىذه اليوى ا الييةوىط ، ب فعوى   بر الت جوىإل الييةىي 

غ على و ورة     راعتة للقدراف، با ستعدا اف ال  تي  يوىزلك ه اختوتر اليي  قت يت

قى  ك  دا  و   يةي لييةط  عوةط ع  غوره    أقرابإل"  بجىي الي.ىتا التروى ا لت 

ر     إل الدراسي بج  أسس سلويط،  اخىذ ب.تح الةتلم الدراسي على  دى اختوت

ذا توىتر الىوعو  ا عتبتر قدرا إل، ب و لإل، باستعدا إل، جت ختوتر الةتجح هى  دلىأ ا خ

رالىىط لتةتسىىم  ىىا اليوىى ا بالقىىدراف با سىىتعدا اف التىىي لتيتىىا ويىىت الفىىر   ب عىىد الي

جتوىتز اعىد الثتب لط    اليراا  التعلويوط اليييط جي اوىتة الةلبىط اوىث لةلىم  ىةيم و

توىط ال   العتار  حدلىد بى أ الدراسىط التىي لرغبى ه ا لتحىتت ويىت بالتىي  كى ه ويث

 ( 04م  2014ا.ر األستس بح  اختوتر  يةط اليستقب "،  رلت  

إه  عقىىد الحوىىتة اليعتصىىرة ، ب  ىىعم  ةتاويىىت، بسىىرعط التلوىىراف جىىي سىى ت العيىى ، 

ليكىى   سىىتعدة الةتلىىم جىىي  كليىىت ع ا ىى   ىىدع ا إلىىى التيسىىأ وتدراىىت  الييةىىي اتىىى

ال ص ا إلى أق ىى  ىت  سىيح وىإل قدرا ىإل باسىتعدا ا إل، باتىى ل تىتر  يةىط لسىتةوا 
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 13م 2007 سىتلم،  البقتل جويت ، بالتكو   عيت، بالة.تح جويت، بإجت ة الي.تيىا  ةيىت 

)   

 ب   اليالاظ أه اليؤسسط قد  حت ا علىى كثوىر  ى  ر بس األ ى اا، باد كتبىتف،

باليىىى ار ، ووىىىدأه أهىىىم عت ىىى  جىىىي اليؤسسىىىتف هىىى  رأس اليىىىتا الب ىىىرا الىىىذا هىىى  

القىىوم الييىىتراف بالقىىدراف، بالتيوىىز با وىىداأ، بالقىىدرة علىىى ا وتكىىتر بالت.دلىىد، ب

، سىىي لليتعليىىو  باليتعليىىتفال ىىتلحط  ب ىى  ال ةىىا إهيىىتا الت جوىىإل الييةىىي بالدرا

  اج   ىاجإهيتا الت جوإل الييةي لتر م علوإل بضا األجرا  جي أ تك  العي  التي   ت

قىىتل جىىي قىىدرا يم، باسىىتعدا ا يم، ب وىى ليم بوتلتىىتلي  كىى ه الةتو.ىىط عىىدم  قىىدر  يىىم الب

لوم، اليي  التي زج ا جويت، أب اختتربهت على غور و ورة،      جوإل  يةي عليي س

 ضى أ   لك ه ويقدبرهم ال ربج     ا رة العقبتف   ا عةىد ا خىذ وتعتبىتر  بقد 

 سىىىوور( اليىىى ار  الب ىىىرلط التىىىي  سىىىي   ىىى  سىىىور  ؤسسىىىت يم ب  ىىىتلحيم باىىىتقتيم 

 (  3م 2014الب رلط(   عز ب إليته ،

إل ب   اليالاظ كذلأ أه التعلىوم جىي الي.تيىا الت ىت ا اليعتصىر قىد سىتلف   رجت ى

أل ى ر، اورة، بكثرة اكتبا الةلبط بالةتلبتف، باليعليو ، بأبلوتل جي السة اف األخ

ألخىىذ بالسىىلةتف التعلويوىىط الي ىىرجط علىىى  سىىوور اىىؤبه التعلىىوم، ب ىىت دلىىأ إ  لعىىدم ا

 وتألستلوم العليوط جي الت جوإل اليدرسي بالييةي ليو ا الةلبط بالةتلبتف، 

 مشكلة البحث:

ت المهنيااة لطلبااة وطالبااا فااي : الميااولوعليااف فااشك ليااكالية البحااث الحااالي تتحاادد 

 تشاد -الصف الثالث الثانوي بثانوية الملك فيصل بأنجمينا

جىىي ضىى ل إاىىكتلوط البحىىث اليةرباىىط، بأهداجىىإل   ىىت  أسىى لتإل علىىى : أسااةلة البحااث

 الةح  التتلي 

و ى  جاليو ا الييةوط لةلبىط باتلبىتف ال ى  الثتلىث الثىتب ا وثتب لىط اليلىأ ه   -1

  تلضع و واب.يوةت  تسم

   جد جربت داف   لط إا ت وط جي اليوى ا الييةوىط لةلبىط باتلبىتف ال ىه    -2

غ ليتلور الة أ  دكر،   بثى(  أالثتلث الثتب ا وثتب لط اليلأ جو   واب.يوةت  بعت

 جد جربت داف   لط إا ت وط جي اليوى ا الييةوىط لةلبىط باتلبىتف ال ى  ه    -3

غ ليتلور الت     عليي، أ وي( الثتلث الثتب ا وثتب لط اليلأ جو     واب.يوةت  بعت
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 ى  اليو ا الييةوط لةلبىط باتلبىتف الجي ه    جد جربت داف   لط إا ت وط   -4

غ ليتلور الحتلط ا جت  يتعوط الثتلث الثتب ا وثتب لط اليلأ جو   واب.يوةت  بعت

 اليوىى ا الييةوىىط لةلبىىط باتلبىىتفجىىي     جىىد جىىربت داف   لىىط إا ىىت وط هىى    -5

غ ليتلوىر اليسىت ىال يىي التعلو    الثتلث الثتب ا وثتب لط اليلأ جو   واب.يوةت  بعىت

 ل.م 

  اليوى ا الييةوىط لةلبىط باتلبىتف ال ىجي ه    جد جربت داف   لط إا ت وط  -6

غ ليتلور اليست ى التع  ب لويي ل.الثتلث الثتب ا وثتب لط اليلأ جو   واب.يوةت  بعت

  اليوى ا الييةوىط لةلبىط باتلبىتف ال ىجي  وط ه    جد جربت داف   لط إا ت -7

غ ليتلور  يةط األم   الثتلث الثتب ا وثتب لط اليلأ جو   واب.يوةت  بعت

  اليوى ا الييةوىط لةلبىط باتلبىتف ال ىجي ه    جد جربت داف   لط إا ت وط  -8

غ ليتلور  يةط األب   الثتلث الثتب ا وثتب لط اليلأ جو   واب.يوةت  بعت

 ى  اليو ا الييةوط لةلبىط باتلبىتف الجي داف   لط إا ت وط  ه    جد جربت  -9

غ ليتلور  ست ى  خ  األ  سرة الثتلث الثتب ا وثتب لط اليلأ جو   واب.يوةت  بعت

 جي ض ل أس لط البحث اليةرباط لةرح البتاثته الفربض التتلوط فروض البحث: 

و ىى  جوثتب لىىط اليلىىأ إه اليوىى ا الييةوىىط لةلبىىط باتلبىىتف ال ىى  الثتلىىث الثىىتب ا  -1

  وتلضع    ت   تسم–واب.يوةت 

بجىى   جىىربت داف   لىىط إا ىىت وط جىىي اليوىى ا الييةوىىط لةلبىىط باتلبىىتف ال ىى   2.

غ ليتلور الة أ  دكر، أ  بثى(  الثتلث الثتب ا وثتب لط اليلأ جو   واب.يوةت  بعت

 ىى  بجىى   جىىربت داف   لىىط إا ىىت وط جىىي اليوىى ا الييةوىىط لةلبىىط باتلبىىتف ال 3.

غ ليتلور الت     عليي،  أ وي(  الثتلث الثتب ا وثتب لط اليلأ جو   واب.يوةت  بعت

ل ى  اليو ا الييةوىط لةلبىط باتلبىتف اجي     ج   جربت داف   لط إا ت وط  4. 

غ ليتلور الحتلط ا جتي  تعوط الثتلث الثتب ا وثتب لط اليلأ جو   واب.يوةت  بعت

 ى  اليو ا الييةوط لةلبىط باتلبىتف العدم بج   جربت داف   لط إا ت وط جي  5.

غ ليتلور اليست ى التعل  م ويي ل.الثتلث الثتب ا وثتب لط اليلأ جو   واب.يوةت  بعت

ييةوىط اليوى ا ال   جد جربت داف   لط إا ت وط وو  اليست ى التعلويي ل.ب ب  6.

   ت  -ا وثتب لط اليلأ جو   واب.يوةتلةلبط باتلبتف ال   الثتلث الثتب 
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لةلبىط لاليوى ا الييةوىط ب   جد جربت داف   لط إا ىت وط وىو   تلوىر  يةىط ا م  7. 

 بالةتلبتف  

ةلبىط اليوى ا الييةوىط لب   جد جربت داف   لىط إا ىت وط وىو   تلوىر  يةىط األب  8.

 باتلبتف ال   الثتلث الثتب ا وثتب لط اليلأ جو   واب.يوةت 

اليوىى ا ب   جىىد جىىربت داف   لىىط إا ىىت وط وىىو   تلوىىر  سىىت ى  خىى  ا سىىرة  9.

  الييةوط لةلبط باتلبتف ال   الثتلث الثتب ا وثتب لط اليلأ جو   واب.يوةت

 أهداف البحث: يهدف هذا البحث للى تحقيق األهداف التالية: 

ثتب لىط وتب ا  عرجط  ت إدا كتبت اليو ا الييةوط لةلبط باتلبتف ال   الثتلىث الثى -1

   ت   تسم وتلضع  أب الق ة   -اليلأ جو   واب.يوةت 

أبثى ب عرجط  ت إدا كتبت   جد جربت داف   لط إا ت وط وو   تلور الة أ دكر  -2

  يلىأ جو ىب اليو ا الييةوط الست دة لةلبط باتلبتف ال   الثتلث الثتب ا وثتب لط ال

   ت  -واب.يوةت

ف و   تلوىر الت  ى  الدراسىي للةبىط بالةتلبىتالك   ع  الد لط ادا ت وط و -3

 ب و ليم الييةوط 

ةلبىط كتبت   جىد جىربت داف   لىط إا ىت وط وىو   تلوىر الحتلىط لل  عرجط  ت إدا  -4

 بالةتلبتف ب و ليم الييةوط 

الك ىىى  عىىى  الفىىىربت داف الد لىىىط ادا ىىىت وط وىىىو   تلوىىىر اليسىىىت ى التعلويىىىي  -5

 لبتف ل.و ل  باليو ا الييةوط للةلبط بالةت

ييةوىط  عرجط الفربت داف الد لط ادا ت وط وو   ست ى  خ  ا سرة باليو ا ال -6

 للةلبط بالةتلبتف 

  تيث  أهيوط البحث الحتلي جي   أهمية البحث

ى البىط األهيوط الةظرلط بالتي  تحد  جي الك   ع  اليوى ا الييةوىط السىت دة لىد  -1

   ىىت  بصىىلتيت –  واب.يوةىىت باتلبىىتف ال ىى  الثتلىىث الثىىتب ا وثتب لىىط اليلىىأ جو ىى

 وبعض اليتلوراف  

األهيوىىط العيلوىىط   لت قىىا أه  فوىىد هىىذه الدراسىىط القىىت يو  علىىى الت جوىىإل الدراسىىي  -2

بالييةي للةلبط بالةتلبتف جي ا ختوتر الييةي العليي السلم الي اجى  ليوى ليم، اتىى 
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ليكةيم الة.تح جىي  سىتقبليم الييةىي ، باختوىتر الييى  التىي  ت اجى   ىا اسىتعدا ا يم 

 بقدرا يم  

 لبحث الحتلي بج  الحدب  التتلوط ل.را احدود البحث: 

ليلىأ االحدب  الب رلط   ب قت ر على البط باتلبتف ال ى  الثتلىث الثىتب ا وثتب لىط 

   ت    اليستقو  العليي باأل وي  -جو   واب.يوةت

باىىد ف جىىي اليوىى ا الييةوىىط لةلبىىط باتلبىىتف ال ىى  الثتلىىث   الحىىدب  الي ضىى عوط

   ت  -تالثتب ا وثتب لط اليلأ جو   واب.يوة

   ت -الحدب  اليكتبوط  ب قت ر على لتب لط اليلأ جو   واب.يوةت 

 م  2021-2020الحدب  الز تبوط  ل.را هذا البحث ضي  العتم الدراسي 

ليىىدف إلىىى بصىى   اللتىىزم البتاثىىته  ىىةيث البحىىث ال صىىفي الىىذ-الحىىدب  اليةي.وىىط  

غ كيوت بك غ، ب فسور ب حلو  العالقتف، بالظربف باليالوستف، با ر بتاتف بصفت وفوىت

بدلىىىأ ويىىىدف الىىىتيك   ىىى  ال صىىى  العليىىىي اليةي.ىىىي للظىىىتهرة ، بووىىىته أوعت هىىىت، 

 ب تلورا يت ، بالع ا   اليؤلرة جويت 

الةحى  بر ف عدة   ةلحتف جي البحث بلعرجيت البتاثته علىى  مصطلحات البحث:

 التتلي 

ا  ى  با قبىىتاليوى  للىط   قىتا صىتام  ؤلى  لسىىته العىرب   اليوى    العىدبا إلىى ال

 م   الخ"،  ع. ، ب تا ال   ليو   والغ ب يت غ ب يوت غ ب يوت غ، علوإل ب كذلأ اليواله

دا بقتا صتام  ع.م اليعتبي  "  تا إلى اليكىته عى لسته العرب   ع.م الكترببي 

لحى "    ركإل بات  عةإل"  تا ع  اوإل أابإل، رغم جوإل، ب تا ع  ال  لإلوإل ب ت اا إ

غ جىي أاوىته كثوىر ة ب تا جي اكيإل  جتر، ظلم"بلع  اليو  إلىى ال ى  لكى ه   ىح وت

وىىط وحبىىإل، بالرغبىىط جوىىإل، باليداب ىىط علىىى  يترسىىتإل، بالبقىىتل جوىىإل، بالرغبىىط جىىي  ةي

ليىتي   يوى ا الييةوىط ليى الع ا   اليؤ لط إلى  ةيوتإل ، بدلكىم هى   ىت لالاىظ علىى ال

  ليى  لكىت  يةط لحبيت ، بلرغم جويىت ، بلكثىر  ى  إ وىته األجعىتا الير بةىط ويىت، ب 

 ع   يترستيت 

اليو ا اصةالات  ألترف ظىتهرة اليوى ا إبتبىته كثوىر  ى  العليىتل جىي   تلى  العلى م 

ل خ ادبسىىتبوط بالترو لىىط با جتيتعوىىط، بدلىىأ لعالقىىط اليوىى ا وكثوىىر  ىى  أبيىىتا السىى
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غ سىل خ الىتعلم لىدى الةلبىط بالةتلبىتف  بقىد عرجيىت  حيىد زلىت   ادبستبي، بخ  صىت

ايداه وق لإل    أ ت اليو ا جإه  فر هت  و ، باليو  ه  ا ستعدا  أب الةزبأ الةفسىي 

 ى  اليالاىظ أه اليوى ا  لق ا أب عيى  اىيل، أا القوىتم وسىل خ إبسىتبي أب  روى ا (

خىىالا أقىى اليم بأجعىىتليم، أب ال قىىت الىىذا لةفقىىإل   ظيىىر جىىي سىىل خ اليتعليىىو  إ ىىت  ىى 

التليوىىذ جىىي  علىىم  ىىت ة  ىى  اليىى ا  أب القوىىتم وعيىى   ىى  األعيىىتا األكت ليوىىط    حيىىد 

1985 ،79-78 ) 

ب أباليوىى ا هىىي    التعىىتوور ال جدابوىىط التىىي ب ىىعرويت بحىى  األاىى ت  أب األاىىوتل 

ا بيىت  ىدجت ف سىترة  ىثالغ جإاألجكتر بتو.ط ليربربت جي خبراف  عوةط جإدا كتبىت ابفعى

ر  الفىىر  إلىىى  حتبلىىط ا سىىتيتتأ وىىتلي اق  الي ىىتويط كيىىت لحىىدف عةىىد ت لسىىتيا الفىى

ر ت ف غوىوازهتر  عوةط جودجعإل دلأ إلى  ك ل   و  بح  األزهتر أ ت إدا كتبت ا بفع

جكىتر سترة جإبيىت  ىؤ ا إلىى إكتسىتويت  وى ا سىلبوط بحى  األاى ت  أب األاىوتل أب األ

( بوحسىىىم هىىىذا 125  1972ت ببتعىىىد عةيىىىت أب بةفر ةيىىىت(  سىىىراته بكت ىىى  .علةىىى

د التعرلىى  جىىإه اليوىى  بحىى  األاىىوتل، إبيىىت لتكىى ه، بلترسىىخ جىىي سىىل خ ا بسىىته، بقىى

ط لدابم على إ وتبإل    او  آلخر، وسىبم عة ىر اليتعىط، بالفىرح بالسىربر اليىر ب

يىت يو ا إبط األاوتل  بالوا ال الفر  لذلأ الةيط    السل خ الذا لقتره عت ة وييترس

 ووىط ، ط ، باأل تعد  جتضم    اليو ا  العقلوط بالدلةوط بال لقوط، با جتيتعوط ، بالفةو

 ا بالتعىرف علىى هىذه اليوى ا لىؤ ا إلىى  ةيوتيىت، ب  جوىإل ب راىود اليوى بالعليوىط 

ي ا بعفتلوط لدى الةالب بالتي  دبر اى ا األاى ت  باألجكىتر ب الي ضى عتف التى

رر علىم  بيت جي اوت يم العيلوط( ست ي  حيد على الفةتلر   راسط  حلولوط ليقل اجي

 الىىةفس وتل ىى  الثتلىىث أ وىىي ب ىىدى  حوقوقىىإل ألهداجىىإل بألهىىداف اليرالىىط الثتب لىىط

 (  410م  1983، الزقتزل ، 

إه   جوىىىإل الةلبىىىط بالةتلبىىىتف إلىىىى  ىىىت لىىىةفعيم، بلةفىىىا  .ىىىتيعيم، بلىىىؤهليم للحوىىىتة 

ة، لتةلم التعرف إلى اليو ا الست دة لىدليم ، بالعيى  علىى رسىم ا جتيتعوط اليتلور

وربىىت ث  ىى جويي بإراىىت ا سىىلوم لتىى جويم بحىى  األعيىىتا بالييىى  التىىي  ت اجىى   ىىا 

قىىدرا يم ،باسىىتعدا ا يم، اتىىى  كىى ه الييىى  التىىي لت.ىىإل إلويىىت الةلبىىط بالةتلبىىتف جىىي 

بقىىد عىىرف   اف اليسىىتقب   ت اجقىىط  ىىا  ىىت لىىدليم  ىى  ا .تهىىتف، بقىىدراف باسىىتعدا

غ   اليو ا وابيت  و ( الفر  إلى  يترسط  يةط أب عي  أب بأا ب ىتا   جوالبي(إجرا وت

 عو  ل.د جوإل  تعط بفسوط بتو.ط ابإل لإل برغبط الفىر  جوىإل با سىتعدا  لييترسىتإل  ىا 
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وىىذا أق ىىى جيىىد جوىىإل با سىىتيتتأ وا ا ىىإل با سىىتيرار جىىي  يترسىىتإل أاىى ا بقىىت 

 (5م 2018 يك (   جوالبي ، 

   ى  بعلى ض ل دلأ لعرف البتاثته اليو ا الييةوط وابيىت  وى  الفىر  إلىى أ ال عيى

األعيتا   ح ب وعة ر اليتعط بالسربر، با ستيرارلط ب  زابلتىإل ألاى ا بقىت 

لط باليو ا إجرا وت هي     رجتف الةلبط بالةتلبىتف علىى كى  سىؤاا  ى  أسى   يك  

لىث الييةوىط لةلبىط باتلبىتف ال ى  الثتاليحتبر السبعط التىي صىييت لقوىتس اليوى ا 

   ت   -الثتب ا وثتب لط اليلأ جو   واب.يوةت

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

 مفهوم الميول : عرفت الميول بعدة تعريفات لعل من أهمها: 

( اليوىى  وابىىإل اسىىتعدا  لىىدى ال ىى   لىىدع  إلىىى ا بتبىىته  strong عىىرف سىىترببأ 

بلعرف اليو  وابإل اىع ر ل ىتام ابتبىته  ال ى  ، باهتيت ىإل وي ضى أ  ىت ب ييىت 

 لك     أ ر جقد   زعت  عرلفتف اليو ا إلى خيسط  حتبر ر وسط هي  

التعرلفىىىتف التىىىي   ىىىور إلىىىى أه اليوىىى  هىىى  اسىىىتعدا  ب ةيىىىت  عرلفىىىتف سىىىترببأ  -1

 strong ) 

( remersلتعرلفىىتف التىىي   ىىور إلىىى أه اليوىى   قبىى  ب ةيىىت  عرلفىىتف رليىىرز  ا -2

  (cronbackبكربببتخ  

  التعرلفتف التي   ور إلى أه اليو  ه  سيط    سىيتف ال   ىوط ب ةيىت  عرلى -3

  oscarكلوف ر  أب سكتر 

بى رف لالتعرلفتف التي   ىور إلىى أه اليوى  هى  ا .ىته ب  ى  أ ثلتيىت  عرلفىتف أب  -4

 allport بأرب لد )arnoldهىذا علىى صىعود التعرلفىتف أ ىت علىى صىعود األهيوىط ) 

 جتةةل     عدة اعتبتراف    ووةيت 

اف إه اليوىى ا  ىىر بط وىىتلتعلوم، جكليىىت زا  اليوىى  لىىدى ال ىى  ، زا   عليىىإل، بز -1

 رغبتإل، جي اليعرجط بالفيم بالييترة 

 إه اليو ا  دجا ال    إلى  فضو  اببتل  عوةط  به غورهت  -2

ب ظيىىر أهيوىىط اليوىى ا  ىى  خىىالا الة ىىتاتف التلقت وىىط ل.اىى ت ، بب ىىتات يم  -3

غ  وداعيم   جضالغ ع  أبيت  ك ه  اجعت
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را ث إه اليو ا  ستعد جي  حسو  التعلم بالتعلوم بدلىأ  ى  خىالا ا سىتعتبط وبى -4

 ا رات  بالت جوإل الدراسي 

 ي التح ىو إه اليو ا  ستعد الةلبط بالةتلبىتف علىى الة.ىتح، بعلىى  فى قيم جى -5

 (110م 1999الدراسي   الداهرا ب الكبوسي 

ل   ك     صتلح اسى  الىداهرا، ببهوىم  .وىد الكبوسىي أهيوىط  أهمية الميول:

 اليو ا جي ال. ابم التتلوط  

 ولىإل بحى إه اليو ا  ر بط وتلتعلوم ، إد لفترض عليتل الةفس أه الفىر  كليىت زا    -1

 ب كتسبت إل التعلويوط التعلم زا ف  يترا إل جي التعلم 

 إبيت  .ع  الفر  ليو  إلى  ي   عوةط  به غورهت  -2

الييى    عبر ع  الة تا التلقت ي، ب حفز الفر  إلى ا وداأ جي  .ت ف  عوةط  ى  -3

 باألعيتا 

 يتعليو   سيم جي  حسو  عيلوتي التعلوم بالتعلم إه راجقيت   اوإل بإرات  جود لل -4

الةتلبىىتف جىىي الدراسط،ب حسىىو   ح ىىوليم ليكىى  أه  سىىيم جىىي  فىى ت الةلبىىط ب  -5

 األكت ليي 

( 18 إبيت  تضح أكثر جي اليرالط العيرلط التي  ىر بط وسى  اليراهقىط بال ىبتب  -6

 ( 120-118م  1999سةط  الداهرا ب الكبوسي، 

يىت  ب   اليالاظ أه أهيوط اليو ا وتدضتجط إلىى دلىأ  تسىا لت ىي   .ىت ف عىدة  ة

يتعوىىط، تلوىىراف ال وت وىىط ال.دلىىد التىىي  يىىد  الىىةظم ا جتأبيىىت  ييىىط جىىي التكوىى   ىىا ال

 -بىتالكرب -كتلتيدلد الذا جرضإل جوربس كرببت علىى الىةظم التعلويوىط، ب ةلىم  فعوى 

د  ىى  التعلىىوم عىى  وعىىد، بكىىذلأ التعلىىوم بالىىتعلم عبىىر بسىىت ط التعلىىوم ا لكترببىىي، إ

م   وعىىىد بالىىىتعلاليالاىىىظ أه اليوىىى ا ادل.تووىىىط للةلبىىىط بالةتلبىىىتف بحىىى  الىىىتعلم عىىى

لم الىىتعلم عىىى  وعىىد الىىىتع –ا لكترببىىي بالييىىترة جىىىي التعت ىى   ىىىا  تةلبىىتف كلوييىىىت 

 ستعد جىي  كوى  اليؤسسىتف التعلويىط  ىا الي ىكالف التىي ارايىت هىذا–ا لكترببي 

 الفوربس 

 أساليب قياس الميول: 

وم ل قتس اليو ا وعدة أستلوم، قد  يك      عرجط  و ا الفىر ، ب ك ى  هىذه األسىت

يةىىط عىى  كثوىىر  ىى  الي ىىكالف، بالع ا ىى  التىىي  قىى  عت قىىت أ ىىتم ا ختوىىتر السىىلوم للي

 الي اجقط ليت عةد الفر     قدراف، باستعدا اف ب    لكم األستلوم 
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اليالاظىىط التىىي  ك ىى  عىى  الة ىىتاتف باألعيىىتا التىىي لة ىىرا جويىىت الفىىر ،   -1

ليالاظط  بةوط على  عتلور ابلتعل  ويت، بلستيتا ويزابلتيت، بكليت كتبت اليالاظط 

ييةىىط العليوىىط ال.وىىدة ، كتبىىت بتت .يىىت أقىىرب إلىىى التعىىرف علىىى  وىى  الفىىر  الحقوقىىي ل

  ا جىرا  عوةط، أب الة تا  حد   ب ت ق   قط اليالاظط العليوط لليو ا الييةوىط لىدى

 اظط على األ باف العليوط التي  ست دم جي اليالاظط، بعلى  يترة    لق م وتليال

لوىط بقىد  سىتعد جىي الك ى  عى   وى ا الفىر  و اسىةط  قرلرا ىإل الق  -اليقتولط    -2

لىى ع ى  أعيىتا، أب ب ىتا  عىو  ليكى  أه لكى ه  ؤاىراغ  ا غ  ،ب ت لحبذه أب لفضلإل

  ولإل الييةي 

غ  ىا اليبحى لو  الىذل  ا ىل ا علىى قىدر  عىو   ى -ا ستبتبط  -3   بهى  .دا بفعت

ف علىى تيت  قوتس  كو  ر( الذا اتبا جوىإل التعىر يتراف القرالة بالكتتوط ب   أ ثل

ي  ( بهىى  لوىىال   ىى  اليوىىت ل  التسىىعط التىىي هىى19 وىى ا الةلبىىط  ىى  الف ىىط العيرلىىط  

ةىتأ،   وت قاليو ا اليوكتبوكوط، باليو ا الحسىتووط، باليوى ا العليوىط ، باليوى  اليتعلى

 ىط ط ال د ا إلىى  يةىباليو ا الفةوط، باليو ا األ ووط ، باليو  إلى الي سوقى، باليوى

تسىعط ا جتيتعوط، باليو  إلى ا عيىتا اليكتسىبط  بقىد أضىو  إلىى هىذه الي.ىت ف ال

ةىو   .تُا عتاُر  ى  اليوى ا هى   اليوى ا اليتعلقىط وتلة ىتا ال ىترجي، بقىد جىرى  ق

ب ى     هذا اليقوتس على البط باتلبتف اليراا  الثتب لط بال.ت عوىط بكىذلأ البىتللو

ثوىىر يىى   تلوىر وتسىىتيرار، جتةى راف العلىىم بالتكة ل جوىط أبجىىدف الكاليالاىظ أه الي

م  كى  لى   اليي  جي  .ت ف التكة ل جوت،ب كة ل جوت اليعل  تف، بالكيبت  ر التىي 

ي جىىسىىت دة  ىى  قبىى ،  يىىت أبجىىم  لووىىر األسىى لط التىىي  تضىىيةيت اليقىىتلوس، ب عىىدلليت 

 الحوتة الع رلط، ا  .ته الذا لت اج   ا التة راف جي اليي ، ب ثوراف

ب   األ ثلط على  حتب ف قوىتس اليوى ا  "  قوىتس سىتةرببأ" به لىذهم إلىى أه  

األجرا  الذل  لةتي ه إلىى الييةىط ال ااىدة،إبيت  كى ه ليىم بفىس اليوى ا الي تلفىط عى  

( سىؤاا، بأه 400 تلور، بلتال   ى     و ا اآلخرل ، به لزعم أه اليو ا لتوط  

تويط لىىىدى  ىىى  لةتيىىى ه لييةىىىط بااىىىدة   هىىىي اليوىىى ا العليوىىىط  وىىىت ل  اليوىىى ا اليت ىىى

با وتكترلط، بقد  ك ه ختصط وتلفالاو  باألابتل ، بالييةدسىو ، باليوى ا الفةوىط ب 

الي ت ىى ه جىىي اليحتسىىبط، بالعليىىتل الي ت ىى ه جىىي الفوزلىىتل ، بالي ت ىى ه جىىي 

اليوى  إلىى  اليوكتبوكت، باليو ا اليتعلقط وتل ةتعط ب وى ا  ى  لت  ى  جىي أب ىةط

اليحتسىىىبط القتب بوىىىط، باليوىىى  إلىىىى العيىىىى  جىىىي البةىىى خ باليحت ىىىتة ، بال ىىىىحتجط ، 

-118م 1999با عالبتف، باليو  إلى العي  جي ال ركتف   الىداهرا بالكبوسىي ، 

120 ) 
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 العوامل المساعدة على تنمية الميول: 

غ إه الةفىىى  الب ىىىرا  ةىىىذ صىىىلره لحتىىىأ وىىىتليؤلراف التىىىي ست ىىىبح جويىىىت وعىىىد  وىىى دابت

 ختوترا ىىىإل الييةوىىىط، بدلىىىأ عةىىىد ت لالاىىىظ ال ىىىركتف ب ىىىت لىىىر بط ويىىىت  ىىى   فىىىتهوم 

 ب  كالف، بالي تبا ب ت  ةت.إل، ب ت لت لد ع  عيليىت  ى  أز ىتف، بصىةتعتف، أب

ور    أات لث الةتس    ا لإل عةيت، بكذا اليؤسستف األخرى التي لتلقى الةف  الكث

الةفى   ب ؤ ا ع ا    تعد ة إلى  ةيوط  و  اليعل  تف باليفتهوم بالتفضوالف عةيت 

ف العت لىىط التىىي هىىي  يىىد اليعل  ىىت -سىىبو  اليثىىتا  الح ىىر - ةىىذ صىىلره  ةيىىت علىىى 

علىى  األبلى وتلةسبط للةف ، بكىذلأ اليدرسىط ب ىت لسى   جويىت  ى   ىالوراف اليعليىو 

ى علىالتال وذ بالز الل، ب ىت لترك بىإل  ى  آلىتر علىى ا .تهىتف باختوىتراف الةفى ، ب

اف أاكت إل، ب  ى را إل اليتعلقىط وتلعيى  بالييى  ب ىت لىر بط ويىت  ى   عىتبي، ب حوىز

ا   اليوى اجتيتعوط باليدرسط إبيت  يتلأ الكثور    الع ا   التي  ؤلر ويت على   ىكو

  بط وىإل  ىالييةوط اليستقبلوط للةلبط بالةتلبتف،     لىأ الع ا ى  اليىةيث ، ب ىت لىر  ى

ا، ببجىىدابي، باسىىترا .وتف للتىىدرلس بالتقىى لم، أهىداف، ب حتىى ى  عرجىىي، ب يىىتر

 ت سى   بكذلأ الح اراف بالةقتاتف باألب ةط الثقتجوط بالرلتضوط با جتيتعوىط التىي

لىأ جىإه ويت اليدرسط    أج  وةتل ال   وط التي  تةلا إلويت الترووىط، عىالبة علىى د

ي كىىلدراسىىوط اليدرسىط  ل.ىىا إلىى الزلىىتراف بالىىراالف التعلويوىط جىىي   تلىى  اليى ا  ا

ت لىىدى  كسىىم  ال وىىذهت الكثوىىر  ىى  ا  .تهىىتف بالقىىوم الفتضىىلط، باليوىى ا الي اجقىىط ليىى

 (  170-169م  1988التال وذ    قدراف باستعدا اف   صتلح 

بصف ة الق ا  إه الع ا   التي  ؤلر الو م جي التفضوالف الييةوىط للةلبىط بالةتلبىتف 

جىىىي القىىىره الع ىىىرل  جلقىىىد اسىىىت.دف   تعىىد ة، ب عقىىىدة، بلىىىم  عىىىد كيىىىت كتبىىىت سىىت دة

م به ا   دكوىط، ببسىت ط اجتيتعوىط وويت    ا اسالتكة ل جوت الرقيوط، ب ت لر بط 

للت اصىى ،  ةقىى  لل ىىبتب األخبىىتر باليعل  ىىتف، بليكىى   ىى  خالليىىت  علىىم الكثوىىر  ىى  

اليفتهوم باليعترف، بالييتراف با  .تهتف بالقوم الفتضلط أب اتى اليدا ط، جتلتعلوم 

غ جي  حت لت إل ب قةوت إل كيت كته وتأل س، جلقد ايدف سىتاط التعلىوم  الو م لم لعد وسوةت

 تلعرف وتلتعلوم الرقيي  بدلأ وعد  ةت ي  قةوتف ببست ةإل جي سرعط بق  اليحتى ى 

التعلويي ،ب ا  ة ر األجيزة ا لكترببوط بابت ترهت وو  أبسىتا الةىتس، باعتيىت هم 

، لحى  هىذا التةى ر وىاجيزة التعلىوم كااىد  ةظ  ىتف علويت جي   تل  اى  ه اوىت يم

الي.تيا،  يت  عى الي ت و  إلى ا ستفت ة    هذه التقةوط جي بسيو  بق  التعلم إلى 

الةالب با ستفت ة  ةيت جىي رجىا كفىتلة الىتعلم با  راخ بالييىتراف ال   ىوط ( إه 
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غ علىىىى أبيىىىتا سىىىل  خ ال ىىىبتب هىىىذه التةىىى راف التكة ل جوىىىط وىىىتف  الورهىىىت  الاظىىىت

باليتعليىىىو  باليتعليىىىتف، جىىىي اختوىىىترا يم الت   ىىىتف األكت ليوىىىط بالييىىى  التىىىي 

لتةلعىى ه إلويىىت  سىىتقبالغ ، بدلىىأ وفضىى  التلووىىر الىىذا اىىتا   تلىى  ج ابىىم العيلوىىط 

التعلويوط التعليوط  باليقرراف الدراسوط  ح لت جي كثور  ى  الي.تيعىتف إلىى  ةىتهث 

غ، باليعلم  ح ا جي كثوىر  ى  وو ىتف ب قرراف رقيوط ، بالقب ا بالتس .و  وتف رقيوت

التعلم جي إعداه إلىى إعىدا  اليعلىم الرقيىي، ب لوىرف السىب رة التعلويوىط إلىى السىب رة 

الذكوىىط، بوت ىىت األجوىىتا ال.دلىىدة  ىىتعلم و سىىت ط  تعىىد ة ، ب ىى    ىىت ر   تلفىىط ،كىى  

ةتلبىتف،  ىا  الاظىط أبل أ لإل  الور على اختوتراف  ي  اليستقب  وتلةسبط للةلبط بال

أه لىىالور ال سىىت ط الرقيوىىط علىىى ا .تهىىتف الةلبىىط بالةتلبىىتف باختبىىترا يم ب وىى ليم 

الييةوىىىط إبيىىىت   تلىىى  وىىىتختالف ابت ىىىتر ال سىىىت ط الرقيوىىىط ب كة ل جوىىىت اليعل  ىىىتف 

با   ىىت ف وىىو  كىى  ولىىد بآخىىر، ب ىى  الةتاوىىط الرقيوىىط ليىىط اختالجىىتف رقيوىىط   وىىو  

السىىىت رة جىىىي ارلىىى  الةيىىى  خلقىىىت   ىىىكلط جت اىىىط اعتبرهىىىت الىىىدبا اليتقد ىىىط ب لىىىأ 

الي ت ىى ه أهىىم   ىىتك  هىىذا الع ىىر، باصىىةلح ا علىىى  سىىيوتيت      ىىكلط الف.ىى ة 

 ( 17م 2007الرقيوط باليعل  ت وط(،  و  عوسى، 

 تصنيف الميول: 

يكىته بىتف ليى   ى  األهيوىط ولت دة لىدى ال ىبتب بالةلبىط بالةتإه   ةو  اليو ا السى

لع ا ى  رجط اليي  التي ليو  إلويت هىؤ ل  سىتقبالغ، بكىذلأ التعىرف إلىى ا   أج   ع

لييكىى  االتىىي  عوىى  الةلبىىط بالةتلبىىتف جىىي ا ختوىىتر السىىلوم لييىىةيم اليسىىتقبلوط  ب ىى  

   ةو  اليو ا إلى األبيتا التتلوط 

اليوىى ا العليوىىط   بهىىى  وىى ا  ت.لىىى جىىي  وىى  الفىىر  إلىىى التعلىى  وىىتلتة راف  -1

  جىىي توعىىط البحىى ف العليوىىط، با كت ىىتف جىىي  وىىت ل  العلىى م الي تلفىىطالعليوىىط ، ب ت

  وت ل  الفوزلتل بالةم باليةدسط بالكويوتل بعل م القضتل 

ةتوىط اليو ا ا قةتعوط  بهى  و ا  ظيىر لىدى األجىرا  الىذل  ليتيةى ه  يى  ال   -2

   ىىباليحت ىتة، بالى عظ بادراىت  الىدلةي، با عىالم بال ىحتجط بالسوتسىط، بكىذلأ 

،  ليوىى  إلىىى ا هتيىىتم وقضىىتلت الي.تيىىا، بإصىىالح اىى  بإل، برعتلىىط الف ىىتف الييي ىىط

عيم بلسعى الفر  جي ك  هىذه الييى  إلىى التىالور علىى  حتبرلىط أب  سىتيعوإل، باقةىت

 ويت لعتقدابإل بجيط الةظر السلويط 
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اىكتا اليو ا الفةوط  بهى  ظير لدى    ليتم وتلتةتسى  بالرسىم بالت ى لر، باأل -3

 اليةدسوط،بكذلأ الةتتس  وو  األل اه 

غ أب كت ى  -4 م اليو ا األ ووط   بهىي  وى ا  الاظىط علىى  ى  لعيى   حىرراغ صىحفوت

  سراوط أب اتعر، أب  ؤل  ربلتف ، 

 أب  سراوتف 

ه إلىىى اليوىى  إلىىى الي سىىوقى   باألجىىرا  الىىذل  لتاصىى  هىىذا اليوىى  لىىدليم قىىد ليولىى  -5

أبىىىى اأ الي سىىىىوقى، با سىىىىتيتتأ   راسىىىىط الي سىىىىوقى بالت  ىىىى  جويىىىىت، ب عرجىىىىط

قىرالة وبيترستيت، با هتيتم وىت آلف الي سىوقوط بووعيىت باصىالايت، بلكثىربه  ى  ال

 ع  ج  الي سوقى 

د، بإه اليو  إلى العي  اليكتبي  كت هتيتم وتلسكر ترلط، باليحف ظىتف، بالبرلى -6

درجتف العىتلم وىكتبت هذه اليو ا  تالرة وتلتة راف جي الثى رة الرقيوىط التىي  .تىتح 

  ارة جىي  تلفط، جتلبرلد لم لعىد كيىت كىته، بإبيىت  حى ا إلىى ورلىد ا لكترببىي ، باد

ة لىى إ اركثور    ولداه العتلم داف الةظم ا جتيتعوىط بالتكة ل جوىط ال.وىدة  ح لىت إ

 قيوط ررقيوط، بإ ارة ع  وعد، باليكتبتف وت ت الو م جي كثور    ج اببيت  كتبتف 

لىىى ل لىىط   بهىىى اليوىى ا التىىي  الاىىظ علىىى األجىىرا  الىىذل  ليولىى ه إاليوىى ا ال   -7

، ا سىىتيتتأ وتلحوىىتة جىىي البىىرارا، ب يترسىىط اللعىىم ب الرلتضىىط جىىي اليىى ال الةلىى 

 بكذلأ الراالف الك فوط بالترجويوط، ب اليعسكراف الك فوط 

 ألاىوتلاليو ا اليوكتبوكوط   ب الاظ على سل خ األجرا  الذل  ليولى ه إلىى جىأ ا -8

ب ركوبيىىىت بإصىىىالايت، ب ة لرهىىىت ،ب . لىىىدهت، بهىىىي  وىىى ا  ز ىىىط للييةدسىىىو ، 

 ب يةدس السوتراف، بالةت راف، بالسف  ، بكثور    ال ةتعتف 

ا  اليوى ا الحسىىتووط  بهىى  الاظىىط علىىى ا جىرا  الىىذل  ليولىى ه إلىى للىىط ا عىىد -9

يلىى ه باألرقىىتم الي.ىىر ة بهىىؤ ل لفضىىل ه عىىت ة العيىى  جىىي ال ىىركتف بالبةىى خ، بلع

 وتعتبترهم  حتسبو  أب  دققي استوتف   رجوط 

ليوى ا ابليط  و ا أخرى  تعل  وتليو ا األ لةوط، با جتيتعوىط بالعقلوىط ، جفىي  -10

سىأ الدلةوط ليو  الفر  إلى ال عظ بادرات ، بقىد لسىعى إلىى اىض الةىتس علىى التي

ل الفقىىىراوتلفضىىىت   الدلةوىىىط، أ ىىىت اليوىىى ا ا جتيتعوىىىط جويوىىى  صىىىتابيت إلىىىى  سىىىتعدة 

لتا ى  باليستكو  با ستيتتأ و د ط اآلخرل  ووةيت لسعى صتام اليو  العقلي إلىى ا

، ال ىوبتبي بالتفكوىر جىي الظى اهر  ى  ا لىإل ، بأعيىتا اليةةى  بالحىث بالبىراهو   

 ( 87-84م  1973
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 العوامل المؤثرة على الميول المهنية:

 لىط أب عت ىد إلىى الع ا ى  الفرلتىالر اليوى  الييةىي للفىر  و.يلىط  ى  الع ا ى  وعضىيت 

الذا وىىط ، بهىىى الع ا ىى  التىىي  ةبىىا  ىى   اخىى  الفىىر ، ب ت ىى  وذكت ىىإل، بخ ت  ىىإل 

لفىىىربت العقلوىىىط، بقدرا تىىىإل ال.سىىىيتبوط، بسىىىيت إل ا بفعتلوىىىط بقدرا ىىىإل باسىىىتعدا ا إل با

اليوى    ىالور السى  علىى –ال.ةسوط جي اليو ا الييةوط، بلضتف إلىى الع ا ى  الذا وىط 

 (  94-88  1973بسيتف ال   وط،  ال وبتبي، الييةي، 

الع ا ىى  التىىي  كيىى  جىىي البو ىىط اليحوةىىط وىىتلفر ، بهىىي  يأ ىىت الع ا ىى  ال ترجوىىط جيىى

للفر ، ب ى   تضي   تلوراف عدلدة لفترض العليتل أه ليت  الوراغ على اليو  الييةي 

عىىتف  ب ىى  ، بالعت لىىط باألصىىدقتل باليدرسىىط، باليعلىىم بال.ت أ ثلتيىىت   ىىالور األهىى 

اليالاظ أه اليتلوراف ال ترجوط التي لفترض أبيت  ىؤلر علىى اليوى  الييةىي  تعىد ة 

الوىىى م وفعىىى  التحىىى  ف العليوىىىط بالتكة ل جوىىىط با قت ىىىت لط با جتيتعوىىىط جي اقىىىا 

، بالو  وىىىى ب، بالفىىىىوس وىىىى خ، بالبرلىىىىد whatsapالت اصىىىى  ا جتيىىىىتعي  ثىىىى    

لرقيىي ، بكىىذلأ اد كتبىتف التىىي  توحيىىت ا لكترببىي بغورهىىت  ى  بسىىت ط ا   ىىتا ا

ا بتربىت بالح اسىىم بالي ا ىى  الذكوىىط كليىىت ع ا ى   ىىؤلر جىىي اليوىى  الييةىىي للةلبىىط 

بالةتلبتف، بعلوىإل لىم  عىد الع ا ى  التقلودلىط كتجوىط ببيت وىط  لتفسىور الع ا ى  اليىؤلرة 

التىي  بقىد خل ىت إاىدى الدراسىتف األ ركوىط على اليو  الييةي للةتلم أب الةتلبىط 

%  يى  اىيليم 76أجر يت جت عط بو رخ بالتي اىيلت اليسىت د و  للفىوس وى خ أه 

البحىث اسىىت د  ا الفىوس وىى خ ألةىت الي ىىي علىىى القىد و   ىىا اآلخىرل ، بقىىد خل ىىت 

ال سىت ط  ىالوراف علىى الةى ااي ال ىحوط بالةفسىوط  كثور    الدراسىتف إلىى أه ليىذه

  ، بجي دلأ  لوى  علىى أه هىذه ال سىت ط با جتيتعوط بأبيت عت   لإلبتتجوط جي العي

 ىؤلر علىىى سىل خ اىىبتب الوى م، ب وىى ليم  بقىد أبصىىت  راسىط  جيتبىىط( و جىى ب أه 

غ للت عوط وتلي تار اليتر بط على ا بتربىت، بالتةبوىإل  لتضي  اليةيتج التعلويي  ربست

إلى  سىتب يت اليتعىد ة باسىترا و.تف  حيىى ال ىبتب ال ىلتر  ى  ال قى أ جىي اآللىتر 

سىىو ط ل.بتربىىت، عىىالبة علىىى دلىىأ جقىىد أب صىىت البتاثىىط اليدرسىىط وىىاه  عيىى  علىىى ال

  عوإل ال بتب وتلي تار، بأه  عي  اليدرسط على  ةظوم  براف  ت   ط ل ىتلح 

اليراهقو ،  درويم علىى أه لضىع ا  بفسىيم أهىداف لعيلى ه علىى  حقوقيىت، اتىى   

 .تييم والط جت دة  بال الصط أه  لضوع ا أب قت يم جويت  لةفا، ب لع   علويم بعلى

بست ط الت اص  ا جتيتعي  ؤلر على سل خ الةلبط بالةتلبتف ب   لم على  وى ليم 

بقىىىد أبصىىىت  راسىىىط  alain/comالييةوىىط   تىىىتح علىىىى الىىىراوط  العىىو  ادخبترلىىىط  
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غ للت عوىىط وتلي ىىتار اليتر بىىط   جيتبىىط( و جىى ب أه لتضىىي  اليةيىىتج التعلويىىي  ربسىىت

بىىىت، بالتةبوىىىإل إلىىىى  سىىىتب يت اليتعىىىد ة، باسىىىترا و.وتف  حيىىىي ال ىىىبتب علىىىى ا بتر

الضلتر    ال ق أ جي اآللتر السو ط ل.بتربت ، عالبة على دلأ جقد أبصت البتاثط 

اليدرسط وىاه  عيى  اليدرسىط علىى   عوىط ال ىبتب وتلي ىتار ، ب أه  عيى  اليدرسىط 

لىى أه لضىع ا ألبفسىيم على  ةظوم  براف  ت   ط ل تلح اليراهقو ،  ىدرلبيم ع

أهىداف لعيلى ه علىىى  حقوقيىت، اتىى  لضىىوع ا أب قىت يم جويىت  لةفىىا ب لعى   علىىويم 

( بال الصط أه بسىت ط الت اصى  14،  2017بعلى  .تيعيم وابإل جت دة  التراوداه 

 ا جتيتعي  ؤلر على سل خ الةلبط بالةتلبتف ب   لم على  و ليم الييةوط 

 الدراسات السابقة: 

بتف جىي  ةتبلت عدة  راستف بأوحتف باجتيت اف عليوط اليو ا الييةوط للةلبط بالةتل

   تل  الي.تيعتف 

 باليؤسستف  بقد االا البتاثته على عد     الدراستف ليك  ال.تزهت جي  

هىىدجت الدراسىىط إلىىى   ىىيوم وربىىت ث لإلراىىت  لتةيوىىط ( 2016دراسااة رءاااا تجاااني  

لسىىةط التقلدلىىط بالحىىرف بدلىىأ للتال وىىذ اليقوىىدل  وت اليوىى ا الييةوىىط بحىى  ال ىىةتعتف

ةط علىى الراوعط اليت سةط باليعودل  با سيتم جي  درلم التال وذ وتليرالىط اليت سى

  ة جىي كوفوط  ةيوط  ت لدليم     و ا  يةوط، بدلأ خالا ا االأ على اليي  الي ج

 ،لىدليم  ةوط الي جى  ةعتلم العي  على  ستعدة التال وذ على التعرف إلى اليو ا اليي

بكىىىذلأ  ةيوىىىط الحىىىس الييةىىىي للتال وىىىذ، ب عرلىىى  التال وىىىذ وىىىتليي   ىىى  اىىى ليم ، 

بوىىط باىىربايت  إ بعىىت البتاثىىط اليىىةيث اىىبإل الت.رلبىىي القىىت م علىىى الي.ي عىىط الت.رل

  كى   ىال اادة بدلأ    خالا القوتس القبلي بالبعدا  أ ت  .تيىا الدراسىط جوتكى ه 

(  ليوىىذاغ بهىىم لدرسىى ه 150 ت سىىط، بالىىذل  لبلىىم عىىد هم   ال وىىذ ال ىى  الراوىىا 

 اليت سةتف التتلوط 

 إعدا لط ال يود أايد الت.تبي -

 إعدا لط ال يود األ ور عبد القت ر -

( 50إعدا لط ال يود  حي   ال رلفي  أ ىت عوةىط البحىث ا سىتةالعوط جتك بىت  ى   -

 ليوذاغ  15البسوةط، بقد أخذ البتاث  ليوذاغ ب ليوذة ،  م اختوترهم وتلةرلقط الع  ا وط 

 ىى  اليىىدارس ادعدا لىىط   .تيىىا البحىىث وتلةرلقىىط الق ىىدلط( بقىىد اىى رف البتاثىىط 

( وةىداغ بدلىأ وعىد 60استبتبط لقوتس اليو ا الييةوىط  الفىت جىي صى ر يت اليبد وىط  ى   
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ا اىالأ علىى ا  ب الةظىىرا بالدراسىتف اليودابوىىط لىبعض   اقىىا الييى  بالحىىرف  

 ت الدراسط إلى  .ي عط    الةتت ث  ةيت  بج   جربت داف   لط إا ىت وط بقدخل

وو  ك     القوتسو  القبلي بالبعدا ل تلح القوتس البعدا جويىت لتعلى  وتلبعىد الةفسىي 

لليوىى ا الييةوىىط بحىى  ال ىىةتعتف التقلودلىىط بالحىىرف  بقىىد بجىىدف جىىربت داف   لىىط 

جويىت لتعلى  وىتليو ا الييةوىط بحى  البعىد إا ت وط وو   رجتف القوتس القبلي بالبعىدا 

ا قت ىىت ا  سىىتتبوته اليوىى ا الييةوىىط بحىى  ال ىىةتعتف التقلودلىىط بالحىىرف  ببجىىدف 

غ وو   رجتف القوتس القبلي بالبعدا جويت لتعل  وتلبعد ا جتيىتعي  جربت  الط إا ت وت

  ستبوته اليو ا الييةوط بح  ال ةتعتف التقلودلط بالحرف 

 ى   بقد سعت هذه الدراسط إلى التعرف إلى العالقط وو  كى ( 2011 دراسة : عباد 

 لوىىط غىىزةاليوى ا الييةوىىط بالقىىوم ب ةلعىتف اليبحىى لو  الييةوىىط اليسىىتقبلوط عةىد البىىط ك

  ط وو  كىالتتوعط ل كتلط الل ف الدبلوط، ب ت إدا كتبت   جد جربت داف   لط إا ت و

غ  ىىى  اليوىىى ا الييةوىىىط بالقىىىوم ب ةلعىىىتف الةلبىىىط ا  لييةوىىىط جىىىي اليسىىىتقب  بدلىىىأ ابعىىىت

ليتلوىىىراف  الةىىى أ ا جتيىىىتعي، بالت  ىىى  الدراسىىىي ، ب سىىىت ى  علىىىوم األوىىى ل ، 

غ  ىى  ابوعىىط البحىىث بأهداجىىإل جقىىد ا بىىا البتاىىث ا ليىىةيث با بتيىىتل السوتسىىي  بابةالقىىت

غ  يىدف وال صفي التحلولىي الىذا لسىعى إلىى  فسىور الظىتهرة اليدربسىط  فسىوراغ باقعوىت

 اتلىىم 204لع ا ىى  اليىىؤلرة جويىىت  أ ىىت  .تيىىا الدراسىىط جقىىد  ىىال   ىى  الك ىى  عىى  ا

 ىىر باتلبىىط هىىم جيوىىا البىىط األقسىىتم العوةىىط وتلكلوىىط  بقىىد ا بىىا البتاىىث أسىىل ب الح

(  ىى  6 94( بلعىىد جيىىا البوتبىىتف وةسىىبط 204ال ىىت   اوىىث ابىى  ا ختبىىتر علىىى 

 الي.تيا اليبح ف  أ ت أ باف جيا البوتبتف جقد است دم البتاث 

 قوىىىىتس اليوىىىى ا الييةوىىىىط  ىىىى  إعىىىىدا  ه  بىىىىد ب عرلىىىى  ب قةىىىىو  بصىىىىفي  (أ 

 م 1997ع ف ر،

  قوتس القوم    إعدا  البتاث (ب 

  قوتس    راف اليستقب     إعدا  البتاث (ف 

بقد خل ت الدراسط إلى بتت ث  ةيت  ا   وعد اليو ا الييةوط على الير بط األبلىى  

إل وعد القوم الدلةوط جىي الير بىط الثتبوىط، على اليقوتس اليعد لقوتس اليو ا الييةوط، بللو

وعىىد الت ةىىوط لليسىىتقب  ، ا ىى  علىىى الير بىىط األبلىىى جىىي اليقوىىتس اليعىىد لقوىىتس 

   راف اليستقب ، بجدف عالقط ار بتاوط داف   لط إا ت وط وو  اليوى ا الييةوىط 

ب  ىىىى راف الةلبىىىىط بالةتلبىىىىتف اليسىىىىتقبلوط، بجىىىىدف عالقىىىىط ار بتاوىىىىط وىىىىو  القىىىىوم 

ف اليسىىىتقب   بكىىىذلأ بجىىىدف جىىىربت داف   لىىىط إا ىىىت وط وىىىو  ا بىىىتف ب  ىىى را

بالذك ر، بدلأ ل تلح الذك ر جىي وعىد اليوى ا الييةوىط ، ببجىدف جىربت داف   لىط 
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إا ىت وط  عىزى ليتلوىر الت  ى  جىىي اليوى ا  ال اقعوىط، با جتيتعوىط، بالتقلودلىىط، 

وم األم باألب با بتيىتل بالفةوط   ب   جد جربت داف   لط إا ت وط وو   ست ى  عل

 السوتسي، س ى بج   جربت داف   لط إا ت وط ل تلح ا بتيتل لحيتس 

ة سىعت هىذه الدراسىط إلىى  حدلىد أبيىتا اليوى ا السىىت دم( 2016دراساة : ااالحة :  

تبىت  ت إداكلدى  ال وذ سة اف الت جوإل الثالف  الثتلثط ، الراوعط ، األبلى  ت سةط( ب

السىةط     جد جربت وو  اليو ا الييةوىط ب اليسىت لتف اليتعلقىط وتلت جوىإل اليدرسىي   

 ا العالقىىط وىىو  اليوىى الثتلثىىط  ت سىىةط ، بالراوعىىط ، باألبا لىىتب ا(، بكىىذلأ ك ىى 

 ا و  اليوالييةوط لليبح لو  ب تلور اليست ى التح ولي للتال وذ ، ب عرجط العالقط و

با عير  ا الييةوط بك     اليست ى ا قت ت ا للعت لط بالتعلويي ل.و ل ، ب تلور ال

 البتاىىث اليىىةيث ال صىىفي  ىى  خىىالا الدراسىىط التتبعوىىط اليستعرضىىط  اىى رف البتاثىىط

 بزعىىت علىىى عوةىىط الدراسىىط  أ ىىت  .تيىىا الدراسىىط جتيثىى  جىىي جيوىىا  ال وىىذاسىىتبتبط 

ا ا  الىى  -اليسىىت ى الثتلىىث بالراوىىا  ت سىىط بالسىىةط األبلىىى الثتب لىىط ويدلةىىط الروىىتح

غ باتلبىىط  ىىم اختوىىتر العوةىىط و354بلقىىدر العىىد  ادجيىىتلي لليبحىى لو    تلةرلقىىط ( اتلبىىت

إلويىىت  ر ة  أ ىىت الةتىىت ث التىىي   صىىلت(  فىى118الع ىى ا وط الةبقوىىط  بولىىم ا.ىىم العوةىىط 

راسىوط الدراسط جتيلثت جي أبإل    جد جربت داف   لط إا ىت وط وىو  اليسىت لتف الد

داف  جد جربتالثاللط ،السةط الثتلثط بالراوعط  ت سةط، بالسةط األبلى الثتب لط، ب   

غ وىىىو  اليوىىى ا الييةوىىىط لعوةىىىط البحىىىث  قتربىىىط وتليسىىىت ى ا ق ا ت ىىىت   لىىىط إا ىىىت وت

 ى ألسرهم، بكىذلأ    جىد جىربت داف   لىط إا ىت وت وىو  اليوى ا الييةوىط باليسىت

غ وىىو   رجىىتف اليوىى ا الي يةوىىط التعلويىي ل.وىى ل ، ب   جىىد جىىربت داف   لىىط اا ىىت وت

ي، ب  ب تلور العيىر، ب   جىد عالقىط وىو  بى أ التليوىذ   دكىر أبثىى( أب  ولىإل الييةى

غ    وو   ت سىةتف  رجىتف اليوى ا ب تلوىر التح ىو بج   لفربت داف   لط إا ت وت

 الدراسي  

بقد سعت هذه الدراسىط إلىى  عرجىط العالقىط وىو  اليوى ا ( 2015دراسة : الدميني:  

بعالقتيىت وىبعض اليتلوىراف الدلي غراجوىط ب  –الىوي   –الييةوط لةلبىط جت عىط د ىتر 

غ لةظرلىط جى ه ه  بىد ب ىت هىي أكثىر اليوى ا ال ييةوىط ابت ىتراغ لىدى ا جتيتعوط ببجقىت

غ لةظرلىط ه  بىىد ، ال قى ف علىى الفىربت وىىو   عوةىط الدراسىط وىو  الةلبىىط، بدلىأ بجقىت

اليوىى ا الييةوىىط جىىي عالقتيىىت ويتلوىىراف كىى   ىى    الةىى أ ا جتيىىتعي ، الت  ىى  

الدراسي ،  ست ى  علوم األب   بقد ا بعت البتاثط اليةيث ال صىفي الىذا لقى م علىى 

غ علىى جيىا  بص  الظتهرة اليدربسط غ كيوت غقت يت غ عليوت  راسط باقعوط بل فيت بصفت
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البوتبتف باليعل  تف ب حلوليت  أ ت عوةط البحث جقد اختتر ف البتاثط العوةط الع ى ا وط 

 ( اتلم باتلم 204الةبقوط التي ولم ا.ييت وعد جيا البوتبتف الةيت وط  

لىىط بجىىدف جىىربت داف    أ ىىت أهىىم الةتىىت ث التىىي   صىىلت إلويىىت الدراسىىط جتتيثىى  جىىي  

 لىط إا ت وط جي جيوا أوعت  اليو ا الييةوىط ل ىتلح الىذك ر، ب   جىد جىربت داف  

وىط إا ت وط وو  الذك ر بادبتف جويت ل    تلور الت    الدراسي بالدرجىط الكل

وىىر ليقوىتس اليوىى ا الييةوىىط ، بكىىذلأ    جىىد جىربت داف   لىىط إا ىىت وط  عىىزى ليتل

 بالدرجط الكلوط لليقوتس  ست ى  علوم األب 

  بقد هدجت هىذه الدراسىط إلىى  حقوى  عىدة أهىداف  ةيىت(  2014دراسة : خياطة :  

 ال قىى ف علىىى اليوىى ا الييةوىىط األكثىىر ابت ىىتراغ جىىي اليىىدارس لىىدى البىىط باتلبىىتف

لت  ى  اليدارس الثتب لط ، بالك   ع  التفتع  وو  اليو ا الييةوط ب فتعليت  ىا ا

 دلأ ويسىت ى ايى ح البىط الثتب لىتف الييةوىط، بهى    جىد جىربتالدراسي، بعالقط 

  جىد  داف   لط إا ت وط وىو  اليوى ا الييةوىط  عىزى ليتلوىر الةى أ ، ب ىت إدا كتبىت

بهىى    جىىد  جىىربت داف   لىىط إا ىىت وط وىىو  اليوىى ا الييةوىىط باليسىىت ى الدراسىىي 

عرجىىىط جىىىربت داف   لىىىط إا ىىىت وط  عىىىزى ليتلوىىىر الت  ىىى  الدراسىىىي، بكىىىذلأ  

 ا ه الثىتبالع ا   التي  دجا البط باتلبىتف الثتب لىط الييةوىط إلىى الثىتب ا الييةىي  ب

 ا البحىثالعتم  ا بعت البتاثط اليةيث ال صفي ليةتسبتإل ألهىداف الدراسىط   أ ىت  .تيى

ألبا جتكىى ه  ىى  جيوىىا البىىط الثتب لىىط الييةوىىط التتوعىىط ليدلرلىىط الترووىىط  ىى  ال ىى  ا

م اختىىىىترف البتاثىىىىط العوةىىىىط الع ىىىى ا وط الةبقوىىىىط بالتىىىىي ولىىىىبالثتلىىىىث الثىىىىتب ا  بقىىىىد 

غ باتلبىىط  ىى  الةلبىىط بالةتلبىىتف اليقوىىدل  للدراسىىط خىىالا ال274ا.ييىىت  عىىتم ( اتلبىىت

م جىىي لتب لىىتف اليعيىىد الفةىىي الةسىى ا، بالثىىتب ا ال ىىةتعوط 2014-2015الدراسىىي 

للبةىو   األبا ت.ترلىطبالثتب لط الت.ترلط ، بالثتب لط الت.ترلىط ألبا للبةىتف بالثتب لىط ال

لبتاثىىط بلتب لىط  قةوىتف الحتسى ب للبةىو  بلتب لىىط  قةوىتف الحتسى ب للبةىتف  إختىترف ا

  قوتس اليو ا الييةوط ل. ه ه  بد  عدل  عبت  

أ ت أهم بتت ث الدراسط جتتيث  جي أه اليو ا الييةوط ألكثر ابت تراغ لدى عوةىط الدراسىط 

%، 5 18%، للويىت اليوىى ا ا قةتعوىط بوةسىىبط 46،5هىي اليوى ا ا جتيتعوىىط بوةسىبط 

% ب بىو   ى  بتىت ث 1 2% للوىإل اليوى ا التقلودلىط 9 14للوإل اليو ا التحلولوىط بوةسىبط 

%، ب  90،57ط الدراسط أعلى  ى  اليت سىط إد ولىم الدراسط أه  ست ى اي ح عوة

بج   عالقط داف   لط إا ت وط وو  اليوى  الييةىي بالت  ى  الدراسىي ب سىت ى 

الةي ح، ببجدف جربت وو  الذك ر با بتف جويت لتعل  وىتليو ا ال اقعوىط بالتحلولوىط 
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 ت وط وو  با قةتعوط ل تلح الة أ ا جتيتعي  دك ر، ب   جد جربت داف   لط إا

الذك ر با بتف جي كى   ى  اليوى ا ا جتيتعوىط بالتقلودلىط بالفةوىط  ب بجى   لفىربت 

( وو  الةلبط بالةتلبىتف  عىزى ليتلوىر 0،05داف   لط إا ت وط عةد  ست ى الد لط 

 ال   الدراسي 

وىىط هىىدجت هىىذه الدراسىىط إلىىى  عرجىىط اليوىى ا اليية( 2014دراسااة مقااداد وعبااد   : 

  دة لىدىط البحرل ، بكذلأ  عرجط أبيتا ال   وط السىتكلرالط الثتب لط وييلةلبط الي

ط كتبىىت   جىىد عالقىى البىىط اليرالىىط الثتب لىىط جىىي  يلكىىط البحىىرل  ، ب عرجىىط  ىىت إدا

جىتف ار بتاوط وو  اليو ا الييةوط لعوةىط الدراسىط ببيىط ال   ىوط، بهى    جىد اختال

أ أبيىىتا ال   ىىوط، ب تلوىىر الةىى جىىي الفىىربت ادا ىىت وط وىىو  كىى  اليوىى ا الييةوىىط ب

ةيث  ىىا بىىا البتاثىىته  ا جتيىىتعي، باليسىىت ى الدراسىىي  أبلىىى، لتبوىىط، لتلثىىط لىىتب ا 

البحىىث ال صىىفي ا ر بىىتاي بدلىىأ للك ىى  عىى  العالقىىتف ا ر بتاوىىط وىىو  اليوىى ا 

بحىث الييةوط بابيتا ال   ىوط بوعىض اليتلوىراف اليتعلقىط وتلدراسىط  أ ىت  .تيىا ال

 تلي عةىديوا البط باتلبتف اليرالط الثتب لط بالذل  ولم عد هم ادجيىجقد  ال     ج

غ ا 9237( اتلبت باتلبط ، اوث ولم عد  الةلبط الذك ر 22859إجرال الدراسط    تلبت

غ  أ ت عد  ا بىتف جقىد ولىم 9237باتلبط، اوث ولم عد  الةلبط الذك ر   13622 اتلبت

د عوةىط وعىع ى ا وط الةبقوىط إد ولىم ا.ىم الاتلبط  بقد كتبت عوةىط الدراسىط وتلةرلقىط ال

يىتا (  است دم البتاثىته  قوتسىو  األبا لقوىتس أب257( دك ر،  289  546التةبو  

 وىىر ل.وىىز لقوىىتس أبيىىتا ال   ىىوط ، بالثىىتبي لقوىىتس اليوىى ا –ال   ىىوط ليىىت لبىىرز 

وى ا الييةوط به     إعدا  "جى ه ه  بىد"  ب  صىلت الدراسىط إلىى بتىت ث  ةيىت  الي

لدراسىط ييةوط الستط الي تر إلويت جي   ةو  ج ه ه  بد كليت   ج  ة لدى عوةىط اال

بط ( وةسىى113علىىى الةحىى  التىىتلي   ىى  ليتلكىى ه اليوىى  إلىىى الييىى  التقلودلىىط عىىد هم 

لىويم ل% 20وةسىبط  109%  أ ت الذل  ليول ه إلى اليي  ا قةتعوط جبلم عد هم 7 20

لىى % للىويم  ى  ليىم  وى  إ3 16وةسىبط  89    ليول ه إلى الييى  الداجعوىط بعىد هم

م %أ ىت أصىحتب الييى  التحلولوىط جكىته عىد ه9 15وةسىبط  87اليي  الفةوىط بعىد هم 

تعوط ، بجتل جي الير بط ا خورة أصحتب اليو ا ا جتي7 14( وةسبط 80وةسبط   80

%  ىىى  عوةىىط الدراسىىىط بووةىىىت الدراسىىط أه كىىى  أبيىىىتا 5 12( وةسىىىبط 69بعىىد هم  

غ  -التي أاتر إلويت  ت لبررال   وط   جى  ة  ور ل.وز بالبتلم عد هت ستط ع ر بيةىت

ط  لدى عوةط البحث، ببجىدف عالقىط ار بتاوىط وىو  اليوى ا الييةوىط بأبيىتا ال   ىو

 ب  جد عالقط ار بتاوط وو  اليو ا بالة أ بدلأ ل تلح الة أ دك ر 
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 تعقيب على الدراسات السابقة:

  قى ف علىىتف الستوقط التي ا وح لييت ا اىالأ علويىت بالاستفت  البتاثته    الدراس 

 بتت .يت  ت للي 

 ةىى لر أهىىداف البحىىث ويىىت لتيتاىىى  ىىا هىىدف هىىذه الدراسىىط التىىي سىىعت إلىىى  حلوىى  -

جو ى   ب فسور اليو ا الييةوط لةلبىط باتلبىتف ال ى  الثتلىث الثىتب ا وثتب لىط اليلىأ

 واب.يوةت    ت  

 صولتيت اليبد وط صوتغط ب عدل  جربض البحث جي -

إعىىىىت ة  عىىىىدل  أسىىىى لط البحىىىىث جىىىىي ضىىىى ل بتىىىىت ث الدراسىىىىتف السىىىىتوقط التىىىىي االىىىىا -

 علويتالبتاثته 

تل ادجىىت ة  ىى  ا جىىرالاف اليةي.وىىط التىىي ا بعتيىىت هىىذه الدراسىىتف بخ  صىىت جىىي وةىى-

 استبتبط البحث 

 ف  ا جت ة    الت صوتف باليقتراتف بالةتت ث التي   صلت إلويت هذه الدراست-

 ثالثا/ لءرااات الدراسة الميدانية:

صى   ةيث البحىث  ا بىا البتاثىته اليىةيث ال صىفي، ألبىإل اليىةيث العليىي األبسىم ل 

 -اب.يوةىتاليو ا الييةوط لةلبط باتلبتف ال   الثتلث الثتب ا وثتب لىط اليلىأ جو ى  و

غ  غ بكيوت    ت  ب فسورهت ب حلوليت  حلوال كوفوت

وعىىىد  راجعىىىط ا  ب العليىىىي التروىىى ا الةظىىىرا  –أ اة البحىىىث  اىىى ر البتاثىىىته -ب 

تلىىث اسىىتبتبط لقوىىتس اليوىى ا الييةوىىط لةلبىىط باتلبىىتف ال ىى  الث-بالدراسىىتف السىىتوقط

ط جىي السىتبتبل  ت  ، بليك  إل.تز البةتل العىتم  -الثتب ا وثتب لط اليلأ جو   واب.يوةت

 ال. ابم التتلوط  

اتلبىتف لعتم    ا ستبتبط بهى  التعىرف إلىى اليوى ا الييةوىط لةلبىط ب حدلد اليدف ا-

 ال   الثتلث الثتب ا وثتب لط اليلأ جو   واب.يوةت   ت 

  حدلد اليحتبر التي  الفت  ةيت ا ستبتبط بهي  تيث  جي ال.دبا التتلي -
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 ( ل ضح  حتبر ا ستبتبط بوة  هت1جدبا ر قم  

 7عد  البة   األ ووطاليح ر األبا  اليو ا 

 7عد  البة   اليح ر الثتبي   اليو ا العليوط

 7عد  البة   اليح ر الثتلث   اليو ا ا قت ت لط

 8عد  البة   اليح ر الراوا  اليو ا اليةدسوط

 9عد  البة   اليح ر ال ت س اليو ا الةبوط بال حوط

 8عد  البة    اليح ر الست س  اليو ا السوتاوط باآللرلط

  حدلد خةتب إلى الست ة األست ذة الذل    ل ا  حكوم ا ستبتبط  -1

  حرلر خةتب إلى اليبح لو  ل ضح اليدف     ةبو  ا ستبتبط  -2

 زبلىىىدهم وتلتعلويىىىتف التىىىي  ىىى  ضىىىح كوفوىىىط التعت ىىى  السىىىلوم  ىىىا  ك بىىىتف  -3

 ا ستبتبط 

الثىىتب ا لتىىال   .تيىا الدراسىط  ىى  البىط باتلبىتف ال ىى  الثتلىث مجتما  البحاث:  

  (  ىى253  ىىت  بالبىىتلم عىىد  هىىم عىىد هم الكلىىي   –وثتب لىىط اليلىىأ جو ىى  واب.يوةىىت 

ط ، بوعىد ( اتلبغت باتلبى60ال.ةسو  بقد  م اختوتر عوةط ع  ا وط ابقوط، ولم ا.ييت  

كلىىي ( اسىىتبتبط أا وةسىىبط  ىى  الي.تيىىا ال48جيىىا ا سىىتبتبتف الي زعىىط  ىىم اسىىتر ا   

 % 24للدراسط  

 الة أل ضح الت زلا التكرارا ليتلور  (2جدبا رقم  

 التكرار الةسبي التكرار الة أ

 37.5% 18 دكر

 62.5% 30 أبثى

 100.0% 48 الي.ي أ

 ( علىىى الةسىىبطغ األعلىىىأبثىىىلالاىىظ  ىى  ال.ىىدبا أه جىىي  تلوىىر الةىى أ ا ىى  الةىى أ  

 %( 62.5 قتربط وبتقي الةسم وةسبط  

 %( 37.5األ بى وةسبط  ( على الةسبط دكرجي او ، ا   الة أ  
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 الت   ( ل ضح الت زلا التكرارا ليتلور 3جدبا رقم  

 

 الت   

 

 التكرار

 

 التكرار الةسبي

 %52.1 25 عليي

 %47.9 23 أ وي

 %100.0 48 الي.ي أ

( ا ى  علىى الةسىبطغ األعلىى  ى  عليىي  الت  ى لتضح  ى  ال.ىدبا أه  تلوىر   

 الت  ى %(، جىي اىو  ا ى  الير بىط علىى الىدبوت 52.1وو  وىتقي الةسىم وةسىبط  

 %( 47.9( وةسبط  أ وي 

 ا جتيتعوط الحتلط( ل ضح الت زلا التكرارا ليتلور 4جدبا رقم  

 التكرار الةسبي التكرار ا جتيتعوط الحتلط

 10.4% 5  تزبج

 89.6% 43 أعزب

 100.0% 48 الي.ي أ

( ا ىى  علىىى الةسىىبطغ أعىىزب  ا جتيتعوىىط الحتلىىطلالاىىظ  ىى  ال.ىىدبا أه  تلوىىر   

 %(، 89.6األعلى    وو  وتقي الةسم وةسبط  

%( كى  10.4( الةسىبط األ بىى وةسىبط   تىزبج  ا جتيتعوىط الحتلىطجىي اىو  ا ىلت 

  ةييت 
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 ل.م التعلويي اليست ى( ل ضح الت زلا التكرارا ليتلور 5جدبا رقم  

 التكرار الةسبي التكرار ل.م التعلويي اليست ى

 31.3% 15 أ وط

 %20.8 10 إوتدا ي

 %18.8 9 إعدا ا

 14.6% 7 لتب ا

 2.1% 1 سة اف لالف لوستبس

 %2.1 1 سة اف أروعط  وترلز

 %4.2 2  كت راة

 %6.3 3  ذكر أخرى  ؤهالف

 100.0% 48 الي.ي أ

 .ملى التعلويىي اليست ىا    ل.م التعلويي اليست ىلتضح    ال.دبا أه  تلور   

ر بىط %( للوىإل جىي الي31.3( على الةسىبطغ األعلىى  ى  وىو  وىتقي الةسىم وةسىبط  أ وط 

لثتلثىىط ا%(، بجىي الير بىىط 20.8( وةسىىبط  إوتىىدا ي  أ لى.م التعلويىىي اليسىىت ىالثتبوىط 

 ت ىاليسى%(، بجي الير بىط الراوعىط 18.8( وةسبط  إعدا ا  ل.م التعلويي اليست ى

 ويىيالتعل اليسىت ى%(، بجىي الير بىط ال ت سىط 14.6( وةسبط  لتب ا  ل.م التعلويي

 التعلويىي اليسىت ىط  سى%(، بجىي الير بىط الست6.3( وةسىبط  أخىرى  ىؤهالف  ل.م

 لى.م التعلويىي اليسىت ى%(جي او  كتبىت الير بىط الىدبوت 4.2( وةسبط   كت راة  ل.م

 ( لك   ةييت  %2.1( وةسبط  سة اف أروعط  وترلز ،سة اف لالف لوستبس 
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 ل.ب التعلويي اليست ى( ل ضح الت زلا التكرارا ليتلور 6جدبا رقم  

 التكرار الةسبي التكرار ل.ب التعلويي اليست ى

 %18.8 9 أ ي

 10.4% 5 إوتدا ي

 6.3% 3 إعدا ا

 %20.8 10 لتب ا

 4.2% 2 سة اف لالف لوستبس

 %6.3 3 سة اف أروعط  وترلز

 8.3% 4 عتلي  ول م

 10.4% 5  تجستور

 6.3% 3  كت راة

 %8.3 4  ذكر أخرى  ؤهالف

 %100.0 48 الي.ي أ

 التعلويىي اليسىت ىا ى   لى.ب التعلويىي اليسىت ىلتضىح  ى  ال.ىدبا أه  تلوىر  

ي %( للوىإل جى20.8( علىى الةسىبطغ األعلىى  ى  وىو  وىتقي الةسىم وةسىبط  لىتب ا  ل.ب

ط الثتلثىط %(، بجي الير بى18.8( وةسبط  أ ي  ل.ب التعلويي اليست ىالير بط الثتبوط 

%( لكىى   ةييىىت، جىىي 10.4( وةسىىبط   تجسىىتور، إوتىىدا ي  لىى.ب التعلويىىي اليسىىت ى

( وةسىبط أخىرى عىتلي،  ىؤهالف  ولى م  لى.ب التعلويىي اليسىت ىالير بىط ال ت سىط 

 ترلز وإعدا ا،   ل.ب التعلويي اليست ى%( لك   ةييت، جي الير بط الست سط 8.3 

وت %( لك   ةيىت، جىي اىو  ا ىلت الير بىط الىدب6.3( وةسبط   كت راة، سة اف أروعط

 %(  4.2( وةسبط  سة اف لالف لوستبس  ل.ب التعلويي اليست ى
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 األم  يةط( ل ضح الت زلا التكرارا ليتلور 7جدبا رقم  

 التكرار الةسبي التكرار األم  يةط

 6.3% 3  زارعط

 %70.8 34  ةزا روط

 %6.3 3  درسط

 %2.1 1  الوس   يط

 %10.4 5  تجرة

 %4.2 2  عليط

 %100.0 48 الي.ي أ

سىبطغ (علىى الة غ ةىزا روط  األم  يةطا لت  األم  يةطلتضح    ال.دبا أه  تلور   

 ألما  يةىىط( للويىىت جىىي الير بىىط الثتبوىىط %6 44األعلىىى  ىى  وىىو  وىىتقي الةسىىم وةسىىبط  

سىبط ( وة درسىط،   زارعىط  يةىط األم%(، جىي الير بىط الثتلثىط 10.4( وةسبط   تجرة 

%(،جىىىي اىىىو  4.2( وةسىىىبط   عليىىىط   يةىىىط األم%(، بجىىىي الير بىىىط ال ت سىىىط 6.3 

 %(  2.1( وةسبط   الوس   يط  األم  يةطا لت الير بط الدبوت 

 األب  يةط( ل ضح الت زلا التكرارا ليتلور 8جدبا رقم  

 الةسبي التكرار التكرار األب  يةط

 %37.5 18  تجر

 6.3% 3  درس

 2.1% 1 لتب لط  دلر

 %2.1 1 ست  

 12.5% 6  زارأ

 8.3% 4  علم

 2.1% 1  رو ا   رف
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 %4.2 2  وكتبوكي

 %2.1 1 زراعي إقت ت 

 %8.3 4 جةدا

 4.2% 2 ابوم

 %2.1 1 اراط ضتوط

 2.1% 1 إ ارا

 2.1% 1 جوش ضتوط

 2.1% 1  عيترا  يةدس

 %2.1 1  وكتبوكي  يةدس

 100.0% 48 الي.ي أ

( علىى الةسىبطغ  ىتجر  األب  يةىطا ىلت  األب  يةىطلتضىح  ى  ال.ىدبا أه  تلوىر  

 ألبا  يةىط%( للويىت جىي الير بىط الثتبوىط 37.5األعلىى  ى  وىو  وىتقي الةسىم وةسىبط  

 ( وةسىىبط علىىم، جةىىدا  األب  يةىىط%(، جىىي الير بىىط الثتلثىىط 12.5( وةسىىبط   ىىزارأ 

 %(، جىي الير بىط6.3( وةسىبط   ىدرس   يةىط األب%(، بجي الير بط ال ت سىط 8.3 

%(، جىي اىو  ا ىلت الير بىط 4.2( وةسىبط  ابوىم،  وكىتبوكي  األب  يةطالست سط 

 زراعىي، ضىتوط إقت ىت ،   ىرف  روى ا، لتب لىط، سىت    ىدلر  األب  يةىطالىدبوت 

%( 2.1وةسىبط  (  وكىتبوكي  يةدس،  عيترا جوش،  يةدس ضتوط، إ ارا، اراط

 لك   ةيت  

 األسرة  خ   ست ى( ل ضح الت زلا التكرارا ليتلور 9جدبا رقم  

 التكرار الةسبي التكرار األسرة  خ   ست ى

 4.2% 2 عتلي

 87.5% 42  ت سط

 %8.3 4  ة فض

 100.0% 48 الي.ي أ
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 األسىرة  خى   سىت ىا ى   األسىرة  خى   سىت ىلتضح  ى  ال.ىدبا أه  تلوىر    

ير بىط %( للوإل جىي ال87.5( على الةسبطغ األعلى    وو  وتقي الةسم وةسبط   ت سط 

%(، جىي اىو  ا ىلت الير بىط 8.3( وةسىبط   ىة فض  األسىرة  خى   سىت ىالثتبوط 

 %(  4.2( وةسبط  عتليالكت ليي   الدبوت التح و 

 الخصائص السيكومترية لمقياس الميول المهنية للطلبة:

 األدبية:أوالً: محور الميول 

   . ادق فقرات: محور الميول األدبية:1

 k person .( وو   رجط ك  جقرة بالدرجط الكلوط ليح ر أهداف البربت ث    

بوعد التةبو  k   صدت اليح ر األبا اسم  عت   ار بتا وورس ه للتاكد ب

( جقراف صت قط جي قوتس  ت أعدف لقوتسإل 7ا ضح أه جيوا جقراف اليقوتس البتللط  

غ عةد  ست ى   لط   (1 0إد كتبت  عت الف إر بتايت وتلدرجط الكلوط  الط إا ت وت  

(1 0اوث كتبت القوم ا اتيتلوط ليت أق      ست ى الد لط    

 يح ر اليو ا األ ووطل( ل ضح إر بتا الفقراف وتلدرجط الكلوط 10جدبا رقم     

 ال سط الحستوي رقم الفقرة

Mean 
 ا بحراف اليعوترا

Std. Deviation 

 عت   ار بتا الفقرة وتلدرجط 

 الكلوط

Correlations 

القويط 

ا اتيتلو

 ة

Sig 

  د لط

Level 

1 2.8333 1.65457 .868** .000 .01 

2 2.5833 1.44153 .936** .000 .01 

3 2.5417 1.41359 .890** .000 .01 

4 2.4375 1.30313 .895** .000 .01 

5 2.2083 1.16616 .852** .000 .01 

6 2.0833 1.25195 .661** .000 .01 
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7 2.4792 1.50162 .731** .000 .01 

    8.12753 17.1667 الي.ي أ

 ى  خىالا التاكىد  ى  صىدت جقىراف  حى ر اليوى ا  . ادق محور الميول األدبياة:2

د األ ووىط اسىم  عت ى  ار بىتا  وورسى ه( وىو   رجىط كى  جقىرة بالدرجىط الكلوىط بوعىى

( جقىىراف صىىت قط جىىي قوىىتس  ىىت 7ا ضىىح أه جيوىىا جقىىراف اليحىى ر البتللىىط  التةبوىى  

غ عةىد   لىىط  أعىدف لقوتسىإل إد كتبىىت  عىت الف ار بتايىىت وتلدرجىط الكلوىىط  الىط إا ىىت وت

ااىدة، بويىت أه عالقىط الفقىرة وتلدرجىط الكلوىط  عةىي أه اليقوىتس لقىوس سىيط ب ( 05. 

جىي قوىتس  ىت بضىا  ى  أجلىإل، إده ج دت جقراف اليقوتس  عةي أه اليقوتس صىت ت 

 بعلى ض ل دلأ جإه  ح ر اليو ا األ ووط صت ت جي قوتس  ت بضا لقوتسإل 

 ثانياً: محور الميول العلمية:

  . ادق فقرات محور الميول العلمية1

K. Person ) وو   رجط ك  جقرة    صدت جقراف اليح ر الثتبي اسم  للتاكدب  

 عت   ار بتا  وورس ه بالدرجط الكلوط ليح ر بالدرجط الكلوط ليح ر اليو ا 

( جقراف 7العليوط ،بوعد التةبو  ا ضح أه جيوا جقراف اليح ر البتلم عد هت  

غ  صت قط جي قوتس  ت أعد لقوتسإل إد كته  عت   ار بتايت وتلدرجط الكلوط  الط اا ت وت

( اوث كتبت القوم ا جتيتعوط ليت أق      ست ى الد لط 1 0 ست ى الد لط  عةد 

 0 1)  

 ( ل ضح إر بتا الفقراف وتلدرجط الكلوط ليح ر اليو ا العليوط11جدبا رقم  

 ال سط الحستوي رقم الفقرة

Mean 

 ا بحراف اليعوترا

Std. Deviation 

 عت   ار بتا الفقرة 

 وتلدرجط الكلوط

Correlations 

القويط 

 ا اتيتلوط

Sig 

 ست ى 

 الد لط

Level 

8 3.0833 1.42670 .729** .000 .01 

9 3.1042 1.22456 .795** .000 .01 

10 3.1667 1.37351 .705** .000 .01 
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11 2.7917 1.45804 .669** .000 .01 

12 2.6875 1.25742 .639** .000 .01 

13 3.2292 1.32472 .560** .000 .01 

14 3.1667 1.53447 .612** .000 .01 

    6.44201 21.2292 الي.ي أ

   صدت  ح ر اليو ا العليوط 2

 ىى  خىىالا التاكىىد  ىى  صىىدت جقىىراف  حىى ر اليوىى ا العليوىىط اسىىم  عت ىى  ار بىىتا 

راف  وورس ه( وو   رجط ك  جقرة بالدرجط الكلوط بوعد التةبو  ا ضىح أه جيوىا جقى

كتبىت  ( جقراف صت قط جي قوتس  ىت أعىدف لقوتسىإل إد7العليوط البتللط   ح ر اليو ا 

غ عةىىد  سىىت ى   لىىط   ث ( اوىى01. عىىت الف ار بتايىىت وتلدرجىىط الكلوىىط  الىىط إا ىىت وت

فقىىرة ( بويىىت أه عالقىىط ال01.كتبىىت القىىوم ا اتيتلوىىط ليىىت أقىى   ىى   سىىت ى الد لىىط  

تعلىوم إده ج دت جقراف  ح ر الوتلدرجط الكلوط  عةي أه اليقوتس لقوس سيط باادة، 

 بالتعلم  عةي أه اليقوتس صت ت جي قوتس  ت بضا    أجلإل، بعلى ضى ل دلىأ جىإه

  ح ر اليو ا العليوط صت ت جي قوتس  ت بضا لقوتسإل 

غ   ح ر اليو ا ا قت ت لط   لتلثت

 ادق فقرات محور الميول االقتصادية:    1

صدت جقراف اليح ر الثتلث اسم بللتاكد      K. Person )   رجط ك  وو 

  عت   ار بتا  وورس ه

ا جقرة بالدرجط الكلوط ليح ر اليو ا ا قت ت لط، بوعد التةبو  ا ضح أه جيو

( جقراف صت قط جي قوتس  ت أعدف 7جقراف  ح ر اليو ا ا قت ت لط البتللط  

غ عةد  س    لط ت ىلقوتسإل إد كتبت  عت الف إر بتايت وتلدرجط الكلوط  الط إا ت وت

 (  01اوث كتبت القوم ا اتيتلوط ليت أق      ست ى الد لط  ( 01. 

( ل ضىىىىح إر بىىىىتا الفقىىىىراف وتلدرجىىىىط الكلوىىىىط ليحىىىى ر اليوىىىى ا 12جىىىىدبا رقىىىىم     

 ا قت ت لط
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 ال سط الحستوي رقم الفقرة

Mean 

 ا بحراف اليعوترا

Std. Deviation 

 عت   ار بتا الفقرة 

 وتلدرجط الكلوط

Correlations 

القويط 

 ا اتيتلوط

Sig 

  ست ى الد لط

Level 

15 3.2708 1.36428 .727** .000 .01 

16 2.6042 1.28394 .855** .000 .01 

17 2.5000 1.20283 .780** .000 .01 

18 2.9375 1.46456 .834** .000 .01 

19 2.7708 1.34068 .842** .000 .01 

20 2.4792 1.25460 .841** .000 .01 

21 2.4167 1.38123 .768** .000 .01 

 7.49323 18.9792 الي.ي أ
 

  

 ادق محور الميول االقتصادية:  3

   خالا التاكد  ى  صىدت جقىراف  حى ر اليوى ا ا قت ىت لط اسىم  عت ى  ار بىتا 

راف  وورس ه( وو   رجط ك  جقرة بالدرجط الكلوط بوعد التةبو  ا ضىح أه جيوىا جقى

إد  ( جقىراف صىت قط جىي قوىتس  ىت أعىدف لقوتسىإل7ا قت ىت لط البتللىط    ح ر اليو ا

غ عةىىد  سىىت ى   لىىط   ( 01.كتبىىت  عىىت الف ار بتايىىت وتلدرجىىط الكلوىىط  الىىط إا ىىت وت

ط الفقىرة ( بويىت أه عالقى01.اوث كتبت القوم ا اتيتلوط ليت أق      سىت ى الد لىط  

 عةي  دة، إده ج دت جقراف اليقوتسوتلدرجط الكلوط  عةي أه اليقوتس لقوس سيط باا

أه اليقوتس صت ت جي قوتس  ت بضا    أجلإل، بعلى ض ل دلأ جإه  ح ر اليو ا 

 ا قت ت لط صت ت جي قوتس  ت بضا لقوتسإل 

غ     ح ر اليو ا اليةدسوط راوعت

 :محور الميول الهندسيةادق فقرات 

 وورسى ه( وىو   رجىط بللتاكد    صدت جقراف اليح ر الراوىا اسىم  عت ى  ار بىتا 

كىى  جقىىرة بالدرجىىط الكلوىىط ليحىى ر اليوىى ا اليةدسىىوط ، بوعىىد التةبوىى  ا ضىىح أه جيوىىا 
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( جقىراف صىت قط جىي قوىتس  ىت أعىدف 8جقراف  ح ر اليو ا اليةدسىوط البىتلم عىد هت  

غ عةد  سىت ى   لىط   ( 1 0لقوتسإل إد كته  عت   ار بتايت وتلدرجط الكلوط  الط اا ت وت

 (1 0م ا اتيتلوط ليت أق      ست ى الد لط  اوث كتبت القو

 ليح ر اليو ا اليةدسوط( ل ضح إر بتا الفقراف وتلدرجط الكلوط 13جدبا رقم  

 ال سط الحستوي رقم الفقرة

Mean 

 ا بحراف اليعوترا

Std. Deviation 

 عت   ار بتا الفقرة 

 وتلدرجط الكلوط

Correlations 

 القويط ا اتيتلوط

Sig 

 ست ى 

 الد لط

Level 

22 3.3125 1.40146 .829** .000 .01 

23 3.2292 1.51923 .764** .000 .01 

24 3.0833 1.51353 .780** .000 .01 

25 3.3958 1.54010 .736** .000 .01 

26 3.0625 1.44996 .697** .000 .01 

27 2.9167 1.47076 .822** .000 .01 

28 3.1875 1.48261 .806** .000 .01 

29 3.5833 1.41170 .643** .000 .01 

 8.95910 25.7708 الي.ي أ
 

  

 :محور الميول الهندسيةادق   2

اسم  عت   ار بتا يح ر الراوا بللتاكد    صدت جقراف ال  K. Person ) وو 

  وورس ه

، بوعد التةبو  ا ضح أه جيوا جقراف اليو ا اليةدسوط رجط ك  جقرة بالدرجط 

( جقراف صت قط جي قوتس  ت أعدف لقوتسإل إد كتبت 8البتللط   اليةدسوط ح ر اليو ا 

غ عةد  ست ى   لط   ( اوث 01. عت الف إر بتايت وتلدرجط الكلوط  الط إا ت وت

(  بويت أه عالقط الفقرة 01.كتبت القوم ا اتيتلوط ليت أق      ست ى الد لط  

، إده ج دت جقراف اليقوتس  عةي وتلدرجط الكلوط  عةي أه اليقوتس لقوس سيط باادة
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 ح ر اليو ا أه اليقوتس صت ت جي قوتس  ت بضا    أجلإل، بعلى ض ل دلأ جإه 

 صت ت جي قوتس  ت بضا لقوتسإل اليةدسوط 

 خامساً: محور الميول الطبية والصحية:

   . ادق فقرات محور الميول الطبية والصحية1

K. Person ) وو  ال ت س اسم  عت   ار بتا  بللتاكد    صدت جقراف اليح ر

  وورس ه

   رجط ك  جقرة بالدرجط الكلوط ليح ر اليو ا الةبوط بال حوط ، بوعد التةبو

 ( جقراف صت قط8ا ضح أه جيوا جقراف  ح ر اليو ا الةبوط بال حوط البتللط  

غ جي قوتس  ت أعدف لقوتسإل إد كتبت  عت الف إر بتايت وتلدرجط الكلوط  الط إ  ا ت وت

 ( 01.( اوث كتبت القوم ا اتيتلوط ليت أق      ست ى الد لط  01.ست ى  عةد  

 ( ل ضح إر بتا الفقراف وتلدرجط الكلوط ليح ر اليو ا الةبوط بال حوط14جدبا رقم    

 ال سط الحستوي رقم الفقرة

Mean 
 ا بحراف اليعوترا

Std. Deviation 

 عت   ار بتا 

الفقرة وتلدرجط 

 الكلوط

Correlations 

 القويط ا اتيتلوط

Sig 

 ست ى 

 الد لط

Level 

30 3.6042 1.51221 .603** .000 .01 

31 2.6250 1.36249 .726** .000 .01 

32 3.0208 1.56409 .691** .000 .01 

33 2.7500 1.49467 .784** .000 .01 

34 2.6667 1.41922 .763** .000 .01 

35 2.6667 1.40415 .799** .000 .01 

36 2.6458 1.45119 .691** .000 .01 

37 1.9375 1.26165 .684** .000 .01 
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 لي.ي أ

 
21.9167 8.22511 

 

  

  . ادق محور الميول الطبية والصحية:2

بللتاكد    صدت جقراف  ح ر اليو ا الةبوط بال حوط اسم ) وو   رجط ك 

   عت   ار بتا  وورس ه

جيوا  اليو ا الةبوط بال حوط، بوعد التةبو  ا ضح أه جقرة بالدرجط الكلوط ليح ر

عدف ( جقراف صت قط جي قوتس  ت أ8جقراف  ح ر اليو ا الةبوط بال حوط البتللط  

غ عةد  ست   ى   لطلقوتسإل إد كتبت  عت الف إر بتايت وتلدرجط الكلوط  الط إا ت وت

ه عالقط بويت أ ( 01.  ( اوث كتبت القوم ا اتيتلوط ليت أق      ست ى الد لط01. 

الفقرة وتلدرجط الكلوط  عةي أه اليقوتس لقوس سيط باادة، إده ج دت جقراف 

 اليقوتس  عةي أه اليقوتس صت ت جي قوتس  ت بضا    أجلإل، بعلى ض ل دلأ جإه

  ح ر ا اليو ا الةبوط بال حوط صت ت جي قوتس  ت بضا لقوتسإل 

 سادساً: محور الميول السياحية واألثرية:

   صدت جقراف  ح ر اليو ا السوتاوط باأللرلط  1

وو   رجط ك    ( K. Person بللتاكد    صدت جقراف اليح ر الست س اسم

  عت   ار بتا  وورس ه

يوا جقرة بالدرجط الكلوط اليو ا السوتاوط باأللرلط ، بوعد التةبو  ا ضح أه ج

ت صت قط جي قوتس   ( جقراف8جقراف  ح ر اليو ا السوتاوط باأللرلط البتللط  

غ عةد  ست ى  أعدف لقوتسإل إد كتبت  عت الف إر بتايت وتلدرجط الكلوط  الط إا ت وت

 ( 01.( اوث كتبت القوم ا اتيتلوط ليت أق      ست ى الد لط  01.  لط  

 ( ل ضح إر بتا الفقراف وتلدرجط الكلوط ليح ر اليو ا السوتاوط باأللرلط15جدبا رقم   

 ال سط الحستوي رقم الفقرة

Mean 

 ا بحراف اليعوترا

Std. Deviation 

 عت   ار بتا الفقرة 

 وتلدرجط الكلوط

Correlations 

القويط 

 ا اتيتلوط

Sig 

  ست ى الد لط

Level 
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38 2.7708 1.43274 .705** .000 .01 

39 2.5208 1.35253 .789** .000 .01 

40 2.5625 1.20117 .751** .000 .01 

41 2.6667 1.46350 .786** .000 .01 

42 2.3958 1.34859 .716** .000 .01 

43 2.2917 1.25407 .744** .000 .01 

44 2.2917 1.16616 .777** .000 .01 

45 2.0833 1.25195 .741** .000 .01 

    7.86274 19.5833 الي.ي أ

 ادق محور الميول السياحية واألثرية:   2

بللتثبت    صدت جقراف اليح ر الست س اسم  عت   ار بتا وو   رجط ك  جقرة 

   وورس ه(

يوا جبالدرجط الكلوط ليح ر اليو ا السوتاوط باأللرلط ، بوعد التةبو  ا ضح أه 

ت ( جقراف صت قط جي قوتس  8جقراف  ح ر اليو ا السوتاوط باأللرلط البتللط  

غ عةدأعدف لقوتسإل إد كتبت  عت الف إر بتايت وتلدرجط الكل  ست ى  وط  الط إا ت وت

 ( 01.( اوث كتبت القوم ا اتيتلوط ليت أق      ست ى الد لط  01.  لط  

، إده بويت أه عالقط الفقرة وتلدرجط الكلوط  عةي أه اليقوتس لقوس سيط باادة   

ج دت جقراف اليقوتس  عةي أه اليقوتس صت ت جي قوتس  ت بضا    أجلإل، بعلى 

 ر اليو ا السوتاوط باأللرلط صت ت جي قوتس  ت بضا لقوتسإل ض ل دلأ جإه  ح 

 ستوعتغ   ح ر اليو  إلى  كة ل جوت اليعل  تف بالذكتل ادصةةتعي 

   صدت جقراف  ح ر اليو  إلى  كة ل جوت اليعل  تف بالذكتل ادصةةتعي  1

بللتاكد    صدت جقراف اليح ر الستوا اسم  عت   K. Person )  رجط ك  وو 

بتا  وورس هار   
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ةتعي، جقرة بالدرجط الكلوط ليح ر اليو  إلى  كة ل جوت اليعل  تف بالذكتل ادصة

لذكتل بوعد التةبو  ا ضح أه جيوا جقراف  ح ر اليو  إلى  كة ل جوت اليعل  تف با

الف ( جقراف صت قط جي قوتس  ت أعدف لقوتسإل إد كتبت  عت 8ادصةةتعي البتللط  

غ عةد  ست ى   لط  إر بتايت وتلدرجط الكل لقوم ( اوث كتبت ا01.وط  الط إا ت وت

 ( 01.ا اتيتلوط ليت أق      ست ى الد لط  

( ل ضح إر بتا الفقراف وتلدرجط الكلوط ليح ر اليو  إلى  كة ل جوت اليعل  تف 16جدبا رقم  

 بالذكتل ادصةةتعي

 ال سط الحستوي رقم الفقرة

Mean 
 ا بحراف اليعوترا

Std. Deviation 

 عت   ار بتا 

الفقرة وتلدرجط 

 الكلوط

Correlations 

 القويط ا اتيتلوط

Sig 

  ست ى الد لط

Level 

46 3.5625 1.44261 .773** .000 .01 

47 3.4375 1.23609 .829** .000 .01 

48 3.1875 1.39385 .738** .000 .01 

49 3.3958 1.39512 .768** .000 .01 

50 3.3958 1.30040 .853** .000 .01 

51 3.1458 1.32070 .858** .000 .01 

52 3.5417 1.25407 .795** .000 .01 

53 3.2917 1.45804 .681** .000 .01 

    8.47263 26.9583 الي.يزأ

  ادق محور الميل للى تكنولوءيا المعلومات والذكاا اإلاطناعي:  2

جقراف اليح ر الستوا اسم  عت   ار بتا بللتاكد    صدت   وو   رجط ك  جقرة

     وورس ه(
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بوعىد  بالدرجط الكلوط ليح ر اليو  إلى  كة ل جوىت اليعل  ىتف بالىذكتل ادصىةةتعي،

 التةبوىى  ا ضىىح أه جيوىىا جقىىراف  حىى ر اليوىى  إلىىى  كة ل جوىىت اليعل  ىىتف بالىىذكتل

ف كتبت  عىت ال( جقراف صت قط جي قوتس  ت أعدف لقوتسإل إد 8ادصةةتعي البتللط  

غ عةىىد  سىت ى   لىىط   لقىىوم ( اوىث كتبىىت ا01.إر بتايىت وتلدرجىىط الكلوىط  الىىط إا ىت وت

 ( 7(  01.ا اتيتلوط ليت أق      ست ى الد لط  

، إده بويىىت أه عالقىىط الفقىىرة وتلدرجىىط الكلوىىط  عةىىي أه اليقوىىتس لقىىوس سىىيط بااىىدة   

س  ت بضا    أجلىإل، بعلىى ج دت جقراف اليقوتس  عةي أه اليقوتس صت ت جي قوت

 ض ل دلأ جإه  ح ر اليو  إلى  كة ل جوىت اليعل  ىتف بالىذكتل ادصىةةتعي صىت ت

 جي قوتس  ت بضا لقوتسإل 

 لطلبة: لثامناً: ثبات مقياس الميول المهنية 

بللتاكد    لبتف اليقوتس إست دم البتاثته جي استب الثبتف  عت لط  الفتكربببتخ(، 

كربببتخ(    أستلوم إست راج الثبتف  بقد إست رج البتاثته اوث  عد  عت لط  الفت

( بهذا 885.الثبتف وإست دام هذه الةرلقط اوث وللت قويط  عت   الثبتف العتم  

( بتت ث اختبتر ألفت كربببتخ ليقوتس 17جدبا  ل ور إلى أه اليقوتس لتيتا وثبتف عتلي   

 لةلبطلاليو ا الييةوط 

قويط  عت    اليح ر ف

 ألفتكربببتخ
 عد  الفقراف

 سلس  العبتراف 

 جي اليقوتس

 7إلى  1    7 925. اليو ا األ ووط 1

 14إلى  8    7 795. . اليو ا العليوط 2

 21إلى  15    7 909. اليو ا ا قت ت لط 3

 29إلى  22    8 895. اليو ا اليةدسوط 4

 37إلى  30    8 864. اليو ا الةبوط بال حوط 5

 45إلى  38    8 888. اليو ا السوتاوط باأللرلط 6

اليو  إلى  كة ل جوت  7

اليعل  تف بالذكتل 

 ادصةةتعي

 53إلى 46    8 910.
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خ الثبتف العتم لةتت ث اختبتر ألفت كربببت

لك   حتبر  قوتس اليو ا الييةوط 

 لةلبطل

 53إلى  1    53 885.

 لةلبط ل  ال دت الت.رلبي ليقوتس اليو ا الييةوط 3

( جىىىإه ال ىىىدت 885.بعلىىى ضىىى ل اسىىتب قويىىىط  عت ىى   ألفتكربببىىىتخ( البتللىىط     

 ىور ل( به  ال.ذر الترووعي ليعت ى  الثبىتف، بهىذا 941.الت.رلبي لليقوتس لستبا  

غ إلى أه  قوتس اليو ا الييةوط   لةلبط لتيتا و دت عتلي  لألضت

غ  إختبتر جرضـوــــتف الدراســــــــــط ب ةت   ق تيت ب فسورهت لتبوت

لىط ا وثتب الفرضوط األبلى    تسم اليو ا الييةوط لةلبط باتلبتف ال   الثتلث الثتب 

 (   ت  وتلضع –اليلأ جو   واب.يوةت 

 عةىىي أه اليوىى ا الييةوىىط لةلبىىط   Null Hypothesis- OH الفرضىىوط ال ىىفرلط 

   تسم وتلضع باتلبتف ال   الثتلث الثتب ا وثتب لط اليلأ جو   واب.يوةت 

   عةىىي أه اليوىى ا الييةوىىط لةلبىىط Alternate Hypothesis -1Hالفرضىىوط البدللىىط 

 وتلق ة  باتلبتف ال   الثتلث الثتب ا وثتب لط اليلأ جو   واب.يوةت  تسم

 للتحقىى   ىى  الفرضىىوط األبلىىى قىىتم البتاثىىته وحسىىتب ال سىىط الحسىىتوي بادبحىىراف  

بت لكى  جقىرة علىى اىدة ، بدختبىتر بجى   جىر اليعوترا دجتوتف أجرا  عوةط البحىث

داف   لىىط إا ىىت وط وىىو  ال سىىط الحسىىتوي اليحسىى ب بال سىىط الحسىىتوي الةظىىرا، 

 (  Tإست د ت البتاثط إختبتر  

 ست ى اليو ا الييةوط لةلبط باتلبتف ا  ختبتر  ف( لعوةط باادة لقوتس ( ل ضح 18جدبا رقم  

 جو   واب.يوةتال   الثتلث الثتب ا وثتب لط اليلأ 

 ال سط الحستوي اليحس ب
ال سط الحستوي 

 الفرضي
 القويط ا اتيتلوط  رجإل الحرلط قويإل  ف(

2.860 3.000 37.848 47 .000 

( أه قويىىىط ال سىىىط الحسىىىتوي اليحسىىى ب  سىىىتبا 18لالاىىىظ  ىىى  ال.ىىىدبا رقىىىم    

التت وىط (، بأه القويىط 3.000( بهي أق     قويط ال سط الحستوي الفرضي  2.860 
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( بهىىي أقىى   ىى  000.( بأه قويتيىىت اداتيتلوىىط كىىته  قىىدارهت  37.848قىىد وللىىت  

اليوىى ا أه (، إده بقبىى  الفىىرض ال ىىفرا الىىذا لىىة  علىىى 0.05 سىىت ى الد لىىط  

الييةوىىط لةلبىىط باتلبىىتف ال ىى  الثتلىىث الثىىتب ا وثتب لىىط اليلىىأ جو ىى  واب.يوةىىت   ىىت  

لىة  علىى أه اليوى ا الييةوىط لةلبىط ببىرجض الفىرض البىدل  الىذا  ، تسم وتلضع 

بهىىذا  ،وىىتلق ة باتلبىىتف ال ىى  الثتلىىث الثىىتب ا وثتب لىىط اليلىىأ جو ىى  واب.يوةىىت  تسىىم

ل ىىور إلىىى أه اليوىى ا الييةوىىط لةلبىىط باتلبىىتف ال ىى  الثتلىىث الثىىتب ا وثتب لىىط اليلىىأ 

  وتلضع  جو   واب.يوةت  تسم

 اليوىىى ا الييةوىىىط لةلبىىىط  جىىىد جىىىربت داف   لىىىط إا ىىىت وط جىىىي  الفرضىىىوط الثتبوىىىط  

غ ليتلور ا  لة أ(باتلبتف ال   الثتلث الثتب ا وثتب لط اليلأ جو   واب.يوةت  بعت

تب لىط لحستب الفربت جي اليوى ا الييةوىط لةلبىط باتلبىتف ال ى  الثتلىث الثىتب ا وث  

غ ليتلوىر الةى أ  دكىر، أب -اليلأ جو   واب.يوةىت  ه وحسىتبثىى(، قىتم البتاثىت  ىت   بعىت

 ال سط الحستوي بادبحراف اليعوترا بإختبتر  ف( 

 ( ل ضىح قىوم ال سىىط الحسىتوي بادبحىراف اليعوىترا بالقويىىط التت وىط لقوىتس الفىرت جىىي19جىدبا  

غ ليتلوىىر  اليوى ا الييةوىط لةلبىط باتلبىتف ال ى  الثتلىث الثىتب ا وثتب لىط اليلىأ جو ى  واب.يوةىت  بعىت

 الة أ 

القويط  ادبحراف اليعوترا ال سط الحستوي الة أ

 التت وط

 رجط 

 الحرلط

القوي

ة 

ادات

  تلوط

 34.04366 150.8333 دكر
37.451 47 

.000 

 23.83699 152.0667 أبثى
 

داتيتلوىط ( بأه القويط ا37.451بالاظ    ال.دبا أعاله أه القويط التت وط قد وللت  

ر بهىذا ل ىو (05.أق   ى   سىت ى الد لىط   ( بهي000.دختبتر  ف( كته  قدارهت  

إلىىى بجىى   جىىربت داف   لىىط إا ىىت وط جىىي اليوىى ا الييةوىىط لةلبىىط باتلبىىتف ال ىى  

غ ليتلوىر الةى أ  دكىر، أ تلح بثىى( ل ىالثتلث الثتب ا وثتب لط اليلأ جو   واب.يوةت  بعىت

 الة أ  أبثى(  
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 ا الييةوىىىط لةلبىىىطاليوىىى   جىىىد جىىىربت داف   لىىىط إا ىىىت وط جىىىي   الفرضىىىوط الثتلثىىىط 

غ ليتلوىر ا لت  ى  باتلبتف ال   الثتلث الثتب ا وثتب لىط اليلىأ جو ى  واب.يوةىت  بعىت

 الدراسي(

تب لىط لحستب الفربت جي اليوى ا الييةوىط لةلبىط باتلبىتف ال ى  الثتلىث الثىتب ا وث  

غ ليتلوىر الت  ى   عليىي، أ وىي(، قىتم البتاثىته وح سىتب اليلأ جو   واب.يوةىت  بعىت

 ال سط الحستوي بادبحراف اليعوترا بإختبتر  ف(، 

 لتت وط لقوتس الفرت جي( ل ضح قوم ال سط الحستوي بادبحراف اليعوترا بالقويط ا20جدبا  

غ ليتلور  اليو ا الييةوط لةلبط باتلبتف ال   الثتلث الثتب ا وثتب لط اليلأ جو   واب.يوةت  بعت

 الت   

ادبحراف  ال سط الحستوي الت   

 اليعوترا

 القويط اداتيتلوط  رجط الحرلط القويط التت وط

 21.48077 155.5600 عليي
37.370 47 

.000 

 33.23940 147.3043 أ وي
 

( بأه القويىىىط 37.370بالاىىىظ  ىىى  ال.ىىىدبا أعىىىاله أه القويىىىط التت وىىىط قىىىد وللىىىت   

 (05.( بهىي أقى   ى   سىت ى الد لىط  000.اداتيتلوط دختبتر  ف( كته  قىدارهت  

لبىتف بهذا ل ور إلى بج   جربت داف   لط إا ت وط جي اليوى ا الييةوىط لةلبىط بات

غ ليتلوىر الت  ى    عليىي، ال   الثتلث الثتب ا وثتب لط اليلأ جو   واب.يوةىت  بعىت

 صتلح الت     عليي(  أ وي(ا

 اليوىى ا الييةوىىط لةلبىىىط  جىىد جىىىربت داف   لىىط إا ىىت وط جىىىي   الفرضىىوط الراوعىىط 

غ ليتلوىىر باتلبىىتف ا لحتلىىط ال ىى  الثتلىىث الثىىتب ا وثتب لىىط اليلىىأ جو ىى  واب.يوةىىت  بعىىت

 ا جتيتعوط( 

 لىىط جىىي اليوىى ا الييةوىىط لةلبىىط باتلبىىتف ال ىى  الثتلىىث الثىىتب ا وثتب لحسىتب الفىىربت

غ ليتلوىىر الحتلىىط ا جتيتعوىىط، قىىتم البتاثىىته وحسىىت  ب  حلوىى اليلىىأ جو ىى  واب.يوةىىت  بعىىت

 ( ل ضح دلأ 20م  التبتل  األات ا، ال.دبا رق

اليو ا الييةوط لةلبط جي ( للفربت ANOVA( بتت ث  حلو  التبتل  األات ا  21ال.دبا  

غ ليتلور الحتلط ا جتيتعوط  باتلبتف ال   الثتلث الثتب ا وثتب لط اليلأ جو   واب.يوةت  بعت
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   در التبتل 

S.V 

 .ي أ 

 اليروعتف

S.S 

 رجتف 

 الحرلط

D.F 

 ت سط 

 اليروعتف

M.S 

 القويط الفت وط

F 

 القويطاداتيتلوط

Sig 

 5.628 1 5.628 وو  الي.ي عتف

.007 

.933 

 786.779 46 36191.851  اخ  الي.ي عتف
 

  47 36197.479 الكلي
 

 ( عىىدم بجىى   جىىربت داف   لىىط إا ىىت وط جىىي اليوىى ا الييةوىىط21لبىىو  ال.ىىدبا     

غ ل يتلوىىر لةلبىىط باتلبىىتف ال ىى  الثتلىىث الثىىتب ا وثتب لىىط اليلىىأ جو ىى  واب.يوةىىت  بعىىت

دجتيتعوىط ا( اليحسى وط ليتلوىر الحتلىط Fالحتلط ا جتيتعوط، بدلأ استةت اغ إلى قويىط  

ط بهىىي أكبىىر  ىى   سىىت ى الد لىى (933. سىىتبا   (، بقويتيىىت اداتيتلوىىط التىىي007. 

 اليوىى ا الييةوىىطجىىي (،  يىىت ل ىىور إلىىى عىىدم بجىى   جىىربت داف   لىىط إا ىىت وط 05. 

غ ل يتلوىىر لةلبىىط باتلبىىتف ال ىى  الثتلىىث الثىىتب ا وثتب لىىط اليلىىأ جو ىى  واب.يوةىىت  بعىىت

 الحتلط ا جتيتعوط 

 اليوىى ا الييةوىىط لةلبىىط  جىىد جىىربت داف   لىىط إا ىىت وط جىىي   الفرضىىوط ال ت سىىط 

غ ليتلوىر  ليسىت ى اباتلبتف ال   الثتلث الثتب ا وثتب لىط اليلىأ جو ى  واب.يوةىت  بعىت

 التعلويي ل.م(

 لىىط جىىي اليوىى ا الييةوىىط لةلبىىط باتلبىىتف ال ىى  الثتلىىث الثىىتب ا وثتب لحسىتب الفىىربت

غ ليتلور اليست ى التعلويي ل.م، قتم البتاثته  لو  حستب  حواليلأ جو   واب.يوةت  بعت

 التبتل  األات ا، 

اليو ا الييةوط لةلبط جي ( للفربت ANOVA( بتت ث  حلو  التبتل  األات ا  22ال.دبا  

غ ليتلور اليست ى التعلويي ل.م  باتلبتف ال   الثتلث الثتب ا وثتب لط اليلأ جو   واب.يوةت  بعت

   در التبتل 

S.V 

  .ي أ اليروعتف

S.S 

 رجتف 

 الحرلط

D.F 

 ت سط 

 اليروعتف

M.S 

 القويط الفت وط

F 

 القويط

 ا اتيتلوط

Sig 

 865. 448. 376.095 7 2632.662 وو  الي.ي عتف
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 839.120 40 33564.817  اخ  الي.ي عتف
 

  47 36197.479 الكلي
 

لبىط لتضح    ال.دبا عدم بج   جربت داف   لط إا ت وط جي اليو ا الييةوىط لة  

غ ليتلوىر  ليسىت ى اباتلبتف ال   الثتلث الثتب ا وثتب لىط اليلىأ جو ى  واب.يوةىت  بعىت

علويىي لى.م ( اليحس وط ليتلوىر اليسىت ى التFالتعلويي ل.م، بدلأ استةت اغ إلى قويط  

ط بهىىي أكبىىر  ىى   سىىت ى الد لىى (865.التىىي  سىىتبا   (، بقويتيىىت اداتيتلوىىط448. 

 اليوىى ا الييةوىىطجىىي (،  يىىت ل ىىور إلىىى عىىدم بجىى   جىىربت داف   لىىط إا ىىت وط 05. 

غ ل يتلوىىر لةلبىىط باتلبىىتف ال ىى  الثتلىىث الثىىتب ا وثتب لىىط اليلىىأ جو ىى  واب.يوةىىت  بعىىت

 اليست ى التعلويي ل.م 

 اليوىى ا الييةوىىط لةلبىىطوط جىىي   جىىد جىىربت داف   لىىط إا ىىت   الفرضىىوط الست سىىط 

غ ليتلوىر  ليسىت ى اباتلبتف ال   الثتلث الثتب ا وثتب لىط اليلىأ جو ى  واب.يوةىت  بعىت

 التعلويي ل.ب(

 لىىط جىىي اليوىى ا الييةوىىط لةلبىىط باتلبىىتف ال ىى  الثتلىىث الثىىتب ا وثتب لحسىتب الفىىربت

غ ليتلوىىر اليسىىت ى التعلويىىي لىى.ب، قىىتم البت حسىىتب اثىىته واليلىىأ جو ىى  واب.يوةىىت  بعىىت

  حلو  التبتل  األات ا، 

اليو ا الييةوط لةلبط جي ( للفربت ANOVA( بتت ث  حلو  التبتل  األات ا  23ال.دبا  

غ ليتلور اليست ى التعلويي ل.ب  باتلبتف ال   الثتلث الثتب ا وثتب لط اليلأ جو   واب.يوةت  بعت

   در التبتل 

S.V 

 .ي أ 

 اليروعتف

S.S 

 رجتف 

 الحرلط

D.F 

 ت سط 

 اليروعتف

M.S 

 القويط الفت وط

F 

 اداتيتلوط القويط

Sig 

 547.937 9 4931.429 وو  الي.ي عتف

.666 

.734 

 822.791 38 31266.050  اخ  الي.ي عتف
 

  47 36197.479 الكلي
 

( عىىدم بجىى   جىىربت داف   لىىط إا ىىت وط جىىي اليوىى ا الييةوىىط 23لبىىو  ال.ىىدبا     

غ ليتلوىىر  لةلبىىط باتلبىىتف ال ىى  الثتلىىث الثىىتب ا وثتب لىىط اليلىىأ جو ىى  واب.يوةىىت  بعىىت

( اليحسىى وط ليتلوىىر اليسىىت ى Fاليسىىت ى التعلويىىي لىى.ب، بدلىىأ اسىىتةت اغ إلىىى قويىىط  
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بهىىي أكبىىر  ىى   (734.اداتيتلوىىط التىىي  سىىتبا  (، بقويتيىىت 666.التعلويىىي لىى.ب  

جىىي (،  يىىت ل ىىور إلىىى عىىدم بجىى   جىىربت داف   لىىط إا ىىت وط 05. سىىت ى الد لىىط  

اليو ا الييةوط لةلبط باتلبتف ال ى  الثتلىث الثىتب ا وثتب لىط اليلىأ جو ى  واب.يوةىت 

غ ليتلور اليست ى التعلويي ل.ب    بعت

 اليوىى ا الييةوىىط لةلبىىط لىىط إا ىىت وط جىىي   جىىد جىىربت داف    الفرضىىوط السىىتوعط 

غ ليتلور   م(يةط األ باتلبتف ال   الثتلث الثتب ا وثتب لط اليلأ جو   واب.يوةت  بعت

ثتب لىط جي اليو ا الييةوط لةلبط باتلبىتف ال ى  الثتلىث الثىتب ا و لحستب الفربت   

غ ليتلوىىر  يةىىط األم، قىىتم البتاىىث وحسىىتب  ح بىىتل  لوىى  التاليلىىأ جو ىى  واب.يوةىىت  بعىىت

 األات ا، 

اليو ا الييةوط لةلبط جي ( للفربت ANOVA( بتت ث  حلو  التبتل  األات ا  24ال.دبا  

غ ليتلور  يةط األم  باتلبتف ال   الثتلث الثتب ا وثتب لط اليلأ جو   واب.يوةت  بعت

   در التبتل 

S.V 

 .ي أ 

 اليروعتف

S.S 

  رجتف الحرلط

D.F 

  ت سط اليروعتف

M.S 

 القويط الفت وط

F 

 ا اتيتلوط القويط

Sig 

 872.350 5 4361.748 وو  الي.ي عتف

1.151 

.349 

 757.994 42 31835.731  اخ  الي.ي عتف
 

  47 36197.479 الكلي
 

ةلبىط ل( عدم بج   جربت داف   لط إا ت وط جي اليو ا الييةوط 24لبو  ال.دبا    

غ ليتلوىر  م، يةىط األ باتلبتف ال   الثتلث الثتب ا وثتب لط اليلأ جو   واب.يوةت  بعىت

(، بقويتيىىىىت 1.151( اليحسىىىى وط ليتلوىىىىر  يةىىىىط األم  Fبدلىىىىأ اسىىىىتةت اغ إلىىىىى قويىىىىط  

إلىى  (،  يت ل ور05.بهي أكبر     ست ى الد لط   (349.اداتيتلوط التي  ستبا  

اليوىى ا الييةوىىط لةلبىط باتلبىىتف ال ىى  جىي عىدم بجىى   جىربت داف   لىىط إا ىىت وط 

غ ليتلور  يةط األم   الثتلث الثتب ا وثتب لط اليلأ جو   واب.يوةت  بعت

اليوىىى ا الييةوىىىط لةلبىىىط   جىىىد جىىىربت داف   لىىىط إا ىىىت وط جىىىي   الفرضىىىوط الثت ةىىىط 

غ ليتلوىىر  يةىىط بات لبىىتف ال ىى  الثتلىىث الثىىتب ا وثتب لىىط اليلىىأ جو ىى  واب.يوةىىت  بعىىت

 األب( 
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 لىىط جىىي اليوىى ا الييةوىىط لةلبىىط باتلبىىتف ال ىى  الثتلىىث الثىىتب ا وثتب لحسىتب الفىىربت

غ ليتلوىىر  يةىىط األب، قىىتم البتاىىث وحسىىتب  حلوىى  ال تبىىتل  اليلىىأ جو ىى  واب.يوةىىت  بعىىت

 األات ا، 

اليو ا الييةوط لةلبط جي ( للفربت ANOVA( بتت ث  حلو  التبتل  األات ا  25ال.دبا  

غ ليتلور  يةط األب  باتلبتف ال   الثتلث الثتب ا وثتب لط اليلأ جو   واب.يوةت  بعت

   در التبتل 

S.V 

  .ي أ اليروعتف

S.S 

  رجتف الحرلط

D.F 

  ت سط اليروعتف

M.S 

 القويط الفت وط

F 

 القويطا اتيتلوط

Sig 

 744.982 15 11174.729 وو  الي.ي عتف

.953 

.522 

 781.961 32 25022.750  اخ  الي.ي عتف
 

  47 36197.479 الكلي
 

 ( عىىدم بجىى   جىىربت داف   لىىط إا ىىت وط جىىي اليوىى ا الييةوىىط25لبىىو  ال.ىىدبا     

غ ل يةىط يتلور  لةلبط باتلبتف ال   الثتلث الثتب ا وثتب لط اليلأ جو   واب.يوةت  بعت

يتيىىت (، بقو953.( اليحسىى وط ليتلوىىر  يةىىط األب  Fاألب، بدلىىأ اسىىتةت اغ إلىىى قويىىط  

إلىى  (،  يت ل ور05.بهي أكبر     ست ى الد لط  ( 522.اداتيتلوط التي  ستبا  

اليوىى ا الييةوىىط لةلبىط باتلبىىتف ال ىى  جىي عىدم بجىى   جىربت داف   لىىط إا ىىت وط 

غ ليتلور  يةط األب   الثتلث الثتب ا وثتب لط اليلأ جو   واب.يوةت  بعت

 اليوىى ا الييةوىىط لةلبىىط  جىىد جىىربت داف   لىىط إا ىىت وط جىىي   الفرضىىوط التتسىىعط 

غ ليتلوىر باتل سىت ى  بتف ال ى  الثتلىث الثىتب ا وثتب لىط اليلىأ جو ى  واب.يوةىت  بعىت

  خ  األسرة( 

 لىىط جىىي اليوىى ا الييةوىىط لةلبىىط باتلبىىتف ال ىى  الثتلىىث الثىىتب ا وثتب لحسىتب الفىىربت

غ ليتلوىر  سىت ى  خى  األسىرة، قىتم البتاىث وحسىتب   حلوى  اليلأ جو   واب.يوةت  بعت

 التبتل  األات ا، 

اليو ا الييةوط لةلبط جي ( للفربت ANOVA( بتت ث  حلو  التبتل  األات ا  26ال.دبا  

غ ليتلور  ست ى  خ  األسرة  باتلبتف ال   الثتلث الثتب ا وثتب لط اليلأ جو   واب.يوةت  بعت
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   در التبتل 

S.V 

 .ي أ 

 اليروعتف

S.S 

 رجتف 

 الحرلط

D.F 

 ت سط 

 اليروعتف

M.S 

 القويط الفت وط

F 

 القويطاداتيتلوط

Sig 

 2140.626 2 4281.253 وو  الي.ي عتف

3.018 

.059 

 709.249 45 31916.226  اخ  الي.ي عتف
 

  47 36197.479 الكلي
 

ةلبىط ( عدم بج   جربت داف   لط إا ت وط جي اليوى ا الييةوىط ل26لبو  ال.دبا   

غ ليتلوىر  سىت ى  باتلبتف ال ى  الثتلىث الثىتب ا وثتب لىط اليلىأ جو ى  واب.يوةىت  بعىت

رة ( اليحسىى وط ليتلوىر  سىىت ى  خى  األسىىF خى  األسىرة، بدلىىأ اسىتةت اغ إلىىى قويىط  

لىط بهىي أكبىر  ى   سىت ى الد  (059.تبا  (، بقويتيت اداتيتلوىط التىي  سى3.018 

 اليوىى ا الييةوىىطجىىي (،  يىىت ل ىىور إلىىى عىىدم بجىى   جىىربت داف   لىىط إا ىىت وط 05. 

غ ل يتلوىىر لةلبىىط باتلبىىتف ال ىى  الثتلىىث الثىىتب ا وثتب لىىط اليلىىأ جو ىى  واب.يوةىىت  بعىىت

  ست ى  خ  األسرة 

 النتائج والتوايات والمقترحات 

  البوتبتف   صلت الدراسط إلى  تللي    خالا  حلو    النتائج

لثتلىث اك فت بتت ث التحلو  ا ا ت ي أه اليو ا الييةوط لةلبط باتلبتف ال    1. 

  وتلضع  الثتب ا وثتب لط اليلأ جو   واب.يوةت  تسم

ا بجى   جىربت داف   لىط إا ىت وط جىي اليوى  بو     خالا التحلو  ا ا ىت ي  2.

غ    الثتلىىث الثىىتب ا وثتب لىىط اليلىىأ جو ىى  واب.يوةىىتالييةوىىط لةلبىىط باتلبىىتف ال ىى  بعىىت

 ليتلور الة أ  دكر، أبثى( ل تلح الة أ  أبثى(  

 بجى   جىربت داف   لىط إا ىت وط جىيا ضح    خالا بتت ث التحلو  ا ا ىت ي  3.

 اب.يوةىتاليو ا الييةوط لةلبط باتلبتف ال ى  الثتلىث الثىتب ا وثتب لىط اليلىأ جو ى  و

غ ليتلور  صتلح الت     عليي(  الت     عليي، أ وي(ا  بعت

اليو ا الييةوىط لةلبىط باتلبىتف ال ى  جي     ج   جربت داف   لط إا ت وط  4. 

غ ليتلور الحتلط ا جتيتعوط   الثتلث الثتب ا وثتب لط اليلأ جو   واب.يوةت  بعت
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  ال ى اليو ا الييةوط لةلبىط باتلبىتفجي عدم بج   جربت داف   لط إا ت وط  5.

غ ليتلور اليست ى التعل  م ويي ل.الثتلث الثتب ا وثتب لط اليلأ جو   واب.يوةت  بعت

 ى  اليو ا الييةوط لةلبىط باتلبىتف الجي عدم بج   جربت داف   لط إا ت وط  6.

غ ليتلور اليست ى التعل  ب ويي ل.الثتلث الثتب ا وثتب لط اليلأ جو   واب.يوةت  بعت

ل ى  اليو ا الييةوط لةلبط باتلبتف اجي ف   لط إا ت وط عدم بج   جربت دا 7. 

غ ليتلور  يةط األم   الثتلث الثتب ا وثتب لط اليلأ جو   واب.يوةت  بعت

 ى  اليو ا الييةوط لةلبىط باتلبىتف الجي عدم بج   جربت داف   لط إا ت وط  8.

غ ليتلور  يةط األ  ب الثتلث الثتب ا وثتب لط اليلأ جو   واب.يوةت  بعت

 ى  اليو ا الييةوط لةلبىط باتلبىتف الجي عدم بج   جربت داف   لط إا ت وط  9.

غ ليتلور  ست ى  خ  األ  سرة الثتلث الثتب ا وثتب لط اليلأ جو   واب.يوةت  بعت

 التوايات في ضوا نتائج الدراسة الحالية يواي الباحثاك بما يلي:

 اليرالط ادعدا لط اعتيت  الت جوإل بادرات  الييةي إوتدال     -1

  ب ور العت الف وتلي تار اليتر بط على عدم ا ختوتر السلوم للييةط  -2

أ لسىلوم لتى  عوط الةلبط بالةتلبتف وتليتلوراف جي اليي  اليسىتقبلوط با سىتعدا  ا -3

 اليتلوراف 

م أه إقةىتأ الةلبىط بالةتلبىىتف وىاه قىىرار ا ختبىتر ال ىت م لليسىىتقب  الييةىي ل.ىى -4

  ئ العليوط الترو لط لقرار ا ختوتر لبةي على اليبت

  عرل  الةلبط بالةتلبتف وتليي  اليت اجرة جي س ت العي    -5

رال جي ضؤل بتت ث الدراسط ب  صوت يت لقترح البتاثىته إجى مقترحات مستقبلية: -1

 الدراستف التتلوط 

 عدا لط الع ا   اليؤلرة على قرار ا ختوتر الييةي لةلبط باتلبتف اليرالط اد -1

تف  ىالور بسىت ط الت اصى  ا جتيىتعي علىى قىرار ا ختوىتر الييةىي لةلبىط باتلبى -2

 اليرالط الثتب لط وتلتعلوم العروي ادسال ي جي   ت  

  الور ز الل الدراسط على اختوتر  يةط اليستقب   -3

 ىىت لط ا .تهىىتف الةلبىىط بالةتلبىىتف جىىي اليرالىىط الثتب لىىط وتليىىدارس الحك  وىىط الت -4

 ت ويو ليم الييةوط  بح   علويم بعالقتي
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 مراء : قائمة ال

 (  الف.ىى ة الرقيوىىط باليعل  ت وىىط، رسىىتلط  تجسىىتور،2007وىى  عوسىىى، ق اسىىم  -1

 كلوط العل م ادبستبوط بالحضترة ادسال وط، جت عط بهراه، ال.زا ر 

( وةىىىتل وربىىت ث إراىىىت ا لتةيوىىط اليوىىى ا الييةوىىط بحىىى  2016 .ىىتبي ، رجىىتل   -2

 الى ا ا ، اىعبط علىى  م –، جت عىط ال ىيود ايىإل ل ضىر ال ىةتعط التقلودلىط بالحىرف

 الترووط، ال.زا ر  

( اليوىىى ا الييةوىىىط بعالقتيىىىت وتلت  ىىى  الدراسىىىي  2018جوالبىىىي  سىىىراج   -3

  راسىىط  ودابوىىط علىىى عوةىىط  ىى   ال وىىذ اليرالىىط الثتب لىىط ،  .لىىط  راسىىتف بفسىىوط

 ، 11ب رو لط، الي.لد، الي.لد

 ( اليو ا الييةوط ب ست ى الةي ح جي ضى ل وعىض 2014خوتاط، هبط هللا     -4

 الىم ،( اليتلوراف    راسط  ودابوط على عوةط    البط الثتب لتف الييةوط جي  دلةط

ا ث جت عط الم ، كلوط الترووىط ، رسىتلط  تجسىتور  ة ى رة علىى ا بتربىت  قوىوم وىر

 ط ا  تراف العرووط اليتحدة  التاهو  الييةي ألا ت  دبا ادعتقط جي  بل

ا ، ( علم الىةفس العىتم،  ار الكةىدا للة ىر بالت زلى1999الداهرا ، بآخربه   -5

 األر ه ، الةبعط األبلى   –ارود 

و   ىى  (  قى لم وىىرا ث التاهوى  الييةىي لليعى ق2015الىد وةي، أايىد عبىد هللا     -6

 بجيط بظر العت لو  ويت 

  ىالور اىبكط ا بتربىت علىى اليىراهقو ( 2017الراوداف ، جيتبط  حيىد علىى  -7

 ر جي األر ه  راسط  سحوط( جت عط ال رت األبسط، كلوط ا عالم، رستلط  تجستو

( ال  ىت   السىوك  ترلط ليقوىتس البحىث الي جىإل  2007ستلم ، أايد عقو    -8

غ لليوىى ا الييةوىىط علىىى البىىط اليرالىىىط الثتب لىىط جىىي البو ىىط السىىع  لط ،  سىىىتلط ردا وىىت

   رة على ا بتربت، جت عط  ؤ إل ، كلوط الدراستف العلوت  تجستور  ة

( اليةىىتهث،  ار العلىى م للةبتعىىط، 1972سىىراته ب كت ىى ، الىىد ر ار ب ةوىىر  -9

 القتهرة، الةبعط الثتلثط  

( األسىىىس الةفسىىىوط بالترو لىىىط لرعتلىىىط 1973ال ىىىوبتبي، عيىىىر  حيىىىد التىىى  ي   -10

 ال بتب،  ار الثقتجط ، ووربف 

( علىىم الىىةفس التروىى ا،  ار اليعىىترف القىىتهرة ، 1988زكىىي صىىتلح ، أايىىد  -11

 الةبعط الراوعط ع ر 
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اسىوط م(  اليو ا الييةوط لىدى  ال وىذ اليسىت لتف الدر2016صتلحط ، جتايط     -12

ط الىى ا ا ، كلوىى –اليعةوىىط وعيلوىىط الت جوىىإل اليدرسىىي ، جت عىىط ال ىىيود ايىىط ل ضىىر 

 تيتعوط ، اعبط الترووط العل م ا جتيتعوط بادبستبوط قسم العل م ا ج

دى ل( اليو ا الييةوط بعالقتيت وت  راف اليستقب  2011عبت ، با    حي     -13

 ، جت عىطالبط كلوط  .تيا غزة و كتلط الل ف الدبلوط ، ت جستور  رووىط كلوىط الترووىط

 األزهر، غزة "

(، العالقىىط وىىو  السىىيتف ال   ىىوط باليوىى ا الييةوىىط لىىدى 2014عىىز بإليىىته   -14

وىط ، البط التعلىوم الثىتب ا ، .لىط جت عىط ب ىرل  للبحى ف بالدراسىتف العليعوةط    

 (  6(، العد  36سلسط اآل اب بالعل م ادبستبوط ، الي.لد  

( أبيىىتا ال   ىىوط بعالقتيىىت وىىتليو ا 2014 قىىدا  بعبىىد هللا،  حيىىد بكت ىى   -15

تبوط الييةوىىط لىىدى البىىط اليرالىىط الثتب لىىط جىىي  يلكىىط البحىىرل ،  .لىىط العلىى م ادبسىى

 با جتيتعوط، العد  

 

Professional vocation of male or female student of third year 

secondary school of 

KING FAYSAL SECONDARY SCHOOL in Ndjamena 

Dr /Abdalwahid Aldjabir Mahamad 

Higher Institute for Teacher Training Ndjamena –Chad 

  Dr / Mahamad Oumar Adam 

Faculty of Educational Sciences University of Ndjamena 

Abstract :This research intended to identify the Professional 

vocation of male and female student of third year Secondary school 

of KING FAYSAL SECONDARY SCHOOL in Ndjamena. The 

researchers follow the descriptive method. In addition, the study 

society is composed of 253 male and female student of KING 

FAYSAL SECONDARY SCHOOL in Ndjamena. In order to 

achieve the research objectives, the researcher build a questionnaire 

to measure the Professional vocation of male and female student of 

third year Secondary school of KING FAYSAL SECONDARY 
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SCHOOL in Ndjamena. Moreover, the researcher reached a 

conclusion, which is as follow: 

The statistical analyses shows that there exist statistical differences 

in Professional vocation of male and female student of third year 

Secondary school of KING FAYSAL SECONDARY SCHOOL in 

Ndjamena according to gender variable (male, female) in favor of 

the female gender. Also The result reveal that there exist a statistical 

difference in Professional vocation of male and female student of 

third year secondary school of KING FAYSAL SECONDARY 

SCHOOL in Ndjamena according to major variable (scientific, 

literature) in favor of the scientific major . 

The result also reveal that there is no statistical difference in 

Professional vocation of male and female student of third year 

secondary school of KING FAYSAL SECONDARY SCHOOL in 

Ndjamena according to the male and female mother study level. The 

researcher present recommendations such as:  

-Validate the professional recommendation and orientation starting 

from intermediate school level. 

-Lighten male and female student families of the danger resulting 

from the miss choosing the profession.  

-Orientates the male and female student of the change in the future 

profession, as well as to prepare them for this change. 

-Convince the male and female student that the best decision taken 

of future profession should to be upon the education scientific 

principle. Moreover, to inform the male and female student of 

profession availability in the future. 

Keyword: Professional vocation, male or female student, Secondary 

third level, KING FAYSAL SECONDARY SCHOOL in 

Ndjamena. 
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 نتعلّم لنتحّدث أم نتحّدث  لنتعلّم ؟

 دور األخطاء في تكلّم االنجليزية.  تيم بوِوْن و جونتانماركز

 ترجمة وتقديم: د. الحسن بواجالبن.

 المملكة المغربية -العالي مؤهل، جامعة القاضي عياض، مراكشأستاذ التعليم 

 

ذا صغُت تتميز بيداغوجيا التعلّم بالخطأ بعدة مزايا منهجية وديداكتيكية؛ ل ملخص:

ُت كتاب . وقدّماإلشكالية اآلتية: بيداغوجيا التعلّم بالخطأ منهجية مهمة لبناء التعلمات

جل ألاختيارات  ز ": )في قرارة التدريسالباحثين " تيم بوِوْن " و " جونتانمارك

بع رس الراأساتذة اللغة االنجليزية( لما له من وظائف ديداكتيكية مهمة. وترجمُت الد

خطاء في نتعلّم لنتحدّث أم نتحدّث  لنتعلّم ؟ دور األ" من هذا الكتاب وهو بعنوان 

رضُت الترجمة، وعتكلّم االنجليزية " نظرا لمزاياه المتعددة. وذكرُت أهداف هذه 

اٍت تحاور األساتذة والمتعلم م لهم ين وتقدمحتويات الدرس الرابع. وتخلّلته تسع َمَهمَّ

حث عن منهجية ألجل تطبيق بيداغوجيا التعلّم بالخطأ: مواجهة الخطأ وتحليله والب

خطاء أسببه ومعالجته. وعرض الباحثان نماذج األخطاء وأسبابها، وقارنتها بنماذج 

 و.ة والنحهم يتكلمون اللغة العربية فوجدتها تلتقي في أخطاء الفصاحة واللغالطلبة و

 .إن بيداغوجيا التعلّم بالخطأ مهمة إلرساء التعلمات

، ءج األخطادور األخطاء، التعلّم بالخطأ، منهجية، َمَهّمة، نماذالكلمات المفتاحية: 

 إرساء التعلمات.
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 :تقديم

حظيت بيداغوجيا التعلّم بالخطأ بمكانة خاصة في اهتمامات علماء التربية 

والمنشغلين بديداكتيك المواد في مختِلف منظومات التربية والتكوين. فهذه 

الخطأ  البيداغوجيا تصّور منهجي لعملية التعليم والتعلم يرتكز أساسا على اعتبار

 العلمية والديداكتيكية. وهياستراتيجية ناجعة للتحصيل، وتعديل المكتسبات 

 لتعلّم،بيداغوجيا جمعت عدة أبعاد تفيد المتعلمين من خالل ما تتيحه لهم من فرص ا

ديهم لوتقّبل األخطاء التّخاذها َمِطيّة الكتساب المعارف وخدمة النمو المعرفي 

 وغير ذلك. 

ين، لتكوونظرا للتراجع الذي شهده تدريس اللغات وتعلّمها في منظومة التربية وا

ْمُت ء، أْقدَ وتردّي مستوى اللغة العربية، واعتبارا ألهمية بيداغوجيا التعلّم باألخطا

دور  على ترجمة الدرس الرابع وهو بعنوان نتعلّم لنتحدّث أم نتحدّث  لنتعلّم ؟

ساتذة اختيارات ألجل أ -فيقرارةالتدريساألخطاء في تكلّم االنجليزية من كتاب: )

 . اللغة االنجليزية(

Inside Teaching 

TeachersOption for English Language 

Tim Bowen - Jonathan Marks. 

Published. 1994.Oxford. First 

وأقدمُت على هذه الترجمة نظرا لما ضّمه الدرس الرابع من مزايا منهجية 

ا في وديداكتيكية يمكن االستفادة منها في قطب اللغات عامة، كما يمكن استثماره

ليم اللغة العربية. وكانت أهداف ترجمة الدرس الرابع من تع

 اختيارات ألجل أساتذة اللغة االنجليزية( هي:   -فيقرارةالتدريسكتاب)

 تعّرف المزايا المنهجية لبيداغوجيا التعلّم بالخطأ.  

 تعّرف المزايا الديداكتيكية لبيداغوجيا التعلّم بالخطأ.  

 نية. االطالع على بيداغوجيا التعلّم بالخطأ في الديداكتيك األنجلو ساكسو 

اء لذا أثرُت إشكالية البحث وهي: بيداغوجيا التعلّم بالخطأ منهجية مهمة لبن

 التعلمات. ولتيسيرها صغُت الفرضيات اآلتية:

 لبيداغوجيا التعلّم بالخطأ عدة مزايا منهجية وديداكتيكية. -

 يجية ناجعة الكتساب المتعلمين مختلف التعلمات. الخطأ استرات -

  بيداغوجيا التعلّم بالخطأ مهمة إلرساء الموارد. -

 ?Learning to Speak or Speaking to Learnوالدرس بعنوان: 
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The role of Mistakes In Spoken English. 

 نتعلّم لنتحدّث أم نتحدّث لنتعلّم ؟

 .دور األخطاء في تكلّم االنجليزية

  عسى أن تجد فيه أطر التدريس المهتمة بديداكتيك مختِلف اللغات ما يفيد.

                                                   تـقديم الكتاب:  سلسلة تطوير عمل األستاذ 

 اختيارات ألجل أساتذة اللغة االنجليزية(. -في قرارة التدريس)

 مـحتويات الـكتاب: 

 اذ.تطوير عمل األست-

 مقدمة لكتاب )في قرارة التدريس(.-

 : الثقة، وتحّمل المسؤولية، وإنجاز الصواب. 1الدرس -

 النظرية المَطبّقة، والنظرية المكتَشفة.

 : في داخل بنية مكان خاص.2الدرس -

 األساتذة والمصطلحية.

 : في النظر من الداخل.3الدرس -

 تكثيف جهود البحث بالفصل.

 لنتحدّث أم نتحدّث لنتعلّم؟: نتعلّم 4الــدرس -

 دور األخطاء في تكلّم االنجليزية.

 : تجاوز أصعب الحواجز. 5الدرس -

 مظاهر تدريس النطق.

 : إثارة النحو واألمور الجدّية لعلم التركيب.6الدرس -

 نظرات بصدد االندالل في النحو.

 : مـاذا عـن الـكلمة؟7الدرس -

   ليمها، وتذّكرها. بعض مقاربات تدريس مفردات اللغة، وتع

 : استشراف األفق.8الدرس -

  تأمالت بشأن القراءة في لغة أجنبية.

 : اإلصغاء اآلني.9الدرس -

 اإلصغاء في الفصل.

 : من أجاللكتابة.10الدرس -

 بعض األفكار المرتبطة بتعلم الكتابة. 

 : الكراسي اللّّينة والصمت.11الدرس -
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 مقاربات إنسانية. 

 سنوات من التجربة في سنة واحدة. : عشر 12الدرس -

 ُمجّرب لعشرة أوقات؟ 

 النظر في حصيلة الماضي وفي المستقبل. 

  الفهرس.

" كلمة في شأن سلسلة  Adrian Underhil" "  1أعدّ الباحث " أدريان أْندرهيلْ 

تطوير عمل األستاذ في افتتاحية كتاب ) في قرارة التدريس( بالحديث عن مسألة 

ستاذ؛ حيث قال:" إن تطوير عمل األستاذ هو التطّور المناسب لدى تطوير عمل األ

أي مدرس ناجح. وهو وسيلة مالئمة للتلميذ ليتعلّم، الشيء الذي يمثّل بؤرة التدريس 

التي ال تستهدف فهم موضوع الساعة وتدريس المناهج فقط، ولكن تستهدف أيضا 

هج. وهو وسيلة لمعرفة ما ما يرغب الناس في مزاولته مستعينين بالموضوع والمنا

 يصبو إليه هؤالء التالميذ، ولمعرفة التأثيرات التعلّمية للمدرسين عليهم. 

ستاذ إن تطوير عمل األستاذ هو ذلك التقدم الذي ال ينتهي. ويُتيح تطوير عمل األ

و فقط، أ استشرافات التعليم. ونودّ أن نساعدك أيها األستاذ ليس بإمدادك بما ستنجز

قك التي ستنجزه بها، ولكن سنمدّك أيضا بكيفية نقل تعلماتك إلى رفا بالكيفية

، األساتذة. وندعوك إلى استحضار تجربتك في أثناء تدريس محتويات هذا الكتاب

وفي اآلن نفسه فأنت تتعلم من خالل تجارب اآلخرين. ونشجعك على مالحظة 

 .تجربتك الخاصة، وتقويمها، وفهمها"

(Tim  Bowen& Jonathan Marks, 1994: 

The Teacher Development Series) 

  الكاتبان: " تيم بوِوْن " و " جونتانماركز ".

 ,Tim BOWEN, International House Hastingsتيم بوِوْن:]

England. .أستاذ اشتغل مع طلبة وأساتذة عدة دول ومع مجموعات وطنية متعددة]

سانيين وتعلم اللغة. اهتم بالفونولوجيا وخالط مظاهر عدة ثقافات عالمية، وجمعية الل

 وعلم المفردات واللغويات المتباينة.  

                                                             
" أستاذا ومكونا لعدة سنوات ومديرا للمعهد الدولي لتكوين األساتذة  Adrian Underhillأندريان هيل " كان  - 1

" ببريطانيا. وهو اآلن مكون ومحاضر ومؤلِّف معروف بخبرته في مجال تدريس  International Houseب "

 النطق.

Adrian Underhillteacher and trainer for manyyears and wasdirector of the International 

Teacher Training Institute at International House in Hastings until 1999. England. 
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 جونتانماركز:

 ] Jonathan Marks, Teacher in uk (at ILC Hasting), England. 

تاح له ]أستاذ نظم دورات تكوين األساتذة، واهتم بتدريس اللغة االنجليزية مما أ

غة وتعليم اللغة. كما اعتنى بإسهام الل إدراجها ضمن انشغاالته بشأن اللغات

 المكتسبة في التعليم وبشاكلة تبسيط األساتذة التعلم.

 بعد ذلك كتب المؤلِّفان مقدمة الكتاب؛ حيث جاء فيها: 

ن على " هذا الكتاب يهّم القارئ / األستاذ. وال نقدّمه كمصنّف في منهجية التمرّ 

 احات عليك باستخراجها وتقويمها.إنجاز الدروس. حقا ستجد مجموعة من االقتر

ي خرين فنأمل أن نساعدك على تقديم نقد بنّاء للكيفية التي تُدرس بها، ولطريقة اآل

 التدريس.

هذا الكتاب يشجعك على التفكير في تجربتك الخاصة، ويُعينك على بنائها، لكنه 

الوحيد ينتظر منك أن تتأّكد من وضع تدريسك في السياق المناسب. على أال تكون 

 .2في ذلك المجال؛ إذ بمناقشتك مع رفاقك المدرسين ستطّور كيفية تدريسك

 مستقبل مهم ينتظر هذا الكتاب، فهو يتداول آراء األساتذة والمتعلمين.

في نود أن نقدم للقراء الفرصة لسماع آراء أصدقائهم ليدخلوا معهم في حوار. و

 فاقك. فتَْقبَل بعض اآلراءمجموعة من الخانات، ضع ما يريحك، أو ثِْق في ر

 وترفض أخرى، مما سيُتيح لك تحليل ممارستك الفصلية من الِوجهة المعنية.

ر يستهدف هذا الكتاب تطوير قدراتك النحوية، والفونولوجية، والمعجمية. ويثي

 الصعوبات التي الحظها مجموعة من المدرسين بشأن مظاهر اللغة ونظرية تدريس

 اللغة.

، )في قرارة التدريس( تجربتكم الخاصة، ويعينكم على تقويمها نتمنى أن يُغني

 وتقويم قناعاتكم بشأن عدد من مختِلف استشرافاتكم".   

(Tim  Bowen& Jonathan Marks, 1994 : Introduction to Inside 

teaching). 

 مـحتويات الـدرس الـرابع:  " نتعلّم لنتحّدث أم نتحّدث  لنتعلّم ؟"   

 طاء في تكلّم االنجليزية. دور األخ 

 .مـقدمة-1 

 الوضعيات، واآلراء، واالعتقادات. 

                                                             
حفظ سطرين خير من حمِل َوقَْرْيِن، ومذاكرة  «نجد مثل هذا التصور في تراثنا من ذلك قول الحسن اليوسي:  - 2

 .205/  2، زهر األكم في األمثال والحكم، جزء  » اثنين خير من هذين
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 الوضعياتوالمصطلحية.-2 

 ترابطات الكلمة المستعملة لوصف األخطاء. 

 أثر األخطاء في الوضعيات. 

 استعمال المصطلحية من قِبل الكتاب. 

 الـضبط.-3 

 تعقيد المفهوم. 

 التغيّر في االنجليزية. 

 األصلي وغير األصلي.الضبط  

 أهمية السياق.  

 إلحاق الّضرر هو مقياس األخطاء بكل صراحة.  

 نماذجاألخطاء. -4 

 التصنيف الذي يُتيحه مجال اللغة ونظام علم النفس اللغوي. 

 ُمَسبِّباتاألخطاء.-5 

 تعارض التحليل والتداخل اللغوي. 

   األخطاء القابلة للتطوير. 

 مـاالعمل؟-6          

 قرارات القسم.

 التهاون إزاء األخطاء.

 التحدث بصدد األخطاء في أوانها أم اإلرجاء.

 وتأويلها. تعّرف األخطاء

 التركيز واليسر.

  مراقي باتجاه التصحيح.

 خـالصة.-7

 أهمية ارتكاب األخطاء.

 للـتفكير.-8

 مراجعة الوضعيات، واآلراء، واالعتقادات.

 تـوصيةبالقراءة. -9

 يبلوغرافيا ".معلوماتوب-10

 (Tim Bowen & Jonathan Marks, 1994: 43) 

 :مـقدمة-1" 
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من وفي هذا الدرس سننظر إلى األخطاء في الكالم االنجليزي ما عساها أن تكون، 

ماذا أين أتت ] موردها وسببها [، كم عدد المدرسين والمتعلّمين الذين رأوها، و

 يمكن أن نفعل تجاهها ". 

(Tim Bowen & Jonathan Marks, 1994: 44) 

ةُ "  :1الـَمَهمَّ

 الرفض، ابدأ بالنظر في التصريحات اآلتية والتَّْحديق في كل خانة ألجل القبول أو

ها أو عدم االستقرار على رأي خاص. وسّجل إجاباتك التي سنطلب منك العودة إلي

 الحقا.

 أرى أن كل أخطاء اللغة بمثابة شيء قبيح.-

 يهتّم بتعلّم التحدّث بشكل سليم.أقترح تمرينا -

 أستشعر الّضعف في أثناء معالجتي األخطاء.-

 أميز بين درجتين مختلفتين في األخطاء الفظيعة.-

 أفّضل التعلم بدون ارتكاب أية أخطاء. -

 أعتقد أن ارتكاب المتعلمين األخطاء يجعلهم يتبنّونها.-

 فيعتقدون أنه خطأ.قد أُباَغُت عندما يقدم المتعلمون شيئا صحيحا، -

 ين.كأّي أستاذ، سيعني الذهاب إلى عملي بالنسبة إلي تصحيح كل أخطاء المتعلم-

 أعتقد في جدوى تصحيح المتعلمين بعضهم بعضا. ] التعلّم في جماعة [. -

 التعلم باألخطاء تأْنيب للنفس.-

 أعتقد أن تلك األخطاء لن تتكّرر معي.  -

 غالط السهو، مما يساعدني في تدريسي.أتعّرف الفرق بين األغالط وأ -

 أتعّرف مختِلف أسباب األخطاء، وأجد ذلك مساعدا لي في دراستي.-

 ن لغتهممأظن أن سبب األخطاء في البداية هو التداخل اللغوي الوافد مع المتعلمين -

  األم.

 أستبعد جودة مستوى المتعلمين لدّي أمام كثرة األخطاء التي ارتكبوها.-

 أخرى مهمة بالنسبة إليك. مقترحات -

 : والمصطلحية الوضعيات-2

ط استعملت عدة ألفاظ متباينة لوصف الظاهرة من قبيل: األغالط، األخطاء، أغال

ملة في الّسهو،غباوة، هفوة، ... ربما تعرف ألفاظا أخرى. هذه الكلمات الخمس مستع

 ريس. ج سياق التدهذا السياق، ويمكن تداولها بدرجة أكثر وأقل بكيفية مغايرة خار

 :  2الـمهمة 
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أللفاظ ما هي األشياء، والكلمات، والصور، والترابطات أو الحاجات الستعمال تلك ا

 وتذّكرها إذا اعتبرناها منفصلة عن التدريس؟ ".   )نفسه(

 :  الـتعليق" 

ه للخطأ في جانبه االشتقاقي صلة بالخداع والتضليل. وهو معنى يدور حول التي

 والغلط أكثر قابلية في االستعمال اليومي.والضالل. 

َ " يحمل معنى التحقير أو سوء ال تفاهم. واالستعمال " أنت محتاج إلى أن تَُخطَّأ

جدية مع  ء نتائجوغلط الّسهو يتطلب شيئا تَمَّ إغفاله، ربما لسوء انتباه، احتماال النتفا

 متطلّبات ضئيلة لالنتباه أو توبيخ، أو مسؤولية.

ت شخصية لواحد منا )جونتانماركز(، وبوجود احتماالت أخرى بصدد هذه تأمال

لى غير تلك المفاهيم، سيقدم الناس عدة تحليالت. احتماال سنجد غالبية األساتذة ع

في  وعي بترابطات المعاني عندما يتحدثون عنها، أو يتكلمون بشأنها، أو يفكرون

 أخطاء لغة التدريس ". 

 (45 (Tim  Bowen & Jonathan Marks, 1994:  

  :3 الـمهمة" 

 قَدّم فحصا لترابطات هذه األلفاظ القليلة األخرى: خطأ، فشل، خرق، جريمة،

 مخالفة ".  

 ) نفسه( 

 :الـتعليق" 

ثّل ى أن تمربما تبدو تلك األلفاظ بعيدة عن مجال التدريس والتعليم. لكنها مضطّرة إل

دة لوضعية المتعلمين، والتي تتحّكم في مدرسهم ليرتكب أخ  طاء، أوالمفاهيم المحدِّ

ة في من يقول أنا ضعيف جدا في اللّغات، أو من يرى أن الخطأ هو مواجهة اللغ

 االنجليزية. 

ي خالل فن أغالط السهو واألخطاء. وعدة أساتذة ال يميّزون بينهما ويخلط الكتاب بي

 . أعتقدعملهم اليومي. في الفصل عندما أتحدث إلى التالميذ، أستعمل " الخطأ " فقط

 أنني عندما يكون لدي مزيد من الوقت إلنفاقه في التصحيح، مثال عندما أصحح

خطأ ".  القلم يطلق الناس عليهاالكتابة، حينئذ سأكون مهتما باكتشاف أن غلطة سهو 

(46-45   (Tim Bowen & Jonathan Marks, 1994:  

 : 4 الـمهمة" 

قم بإعداد محادثة للمتعلمين ليعثروا على ترابطات معنوية بين لفظة خطأ وألفاظ 

أخرى من قرابتها في االنجليزية، و/ أو في لغتهم األم، وكيف يسهل عليهم ارتكاب 
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 & Tim  Bowen) -46زية، وفي القسم، وخارجه ".   )األخطاء في االنجلي

Jonathan Marks, 1994:  

 : 5 الـمهمة" 

كيف لننظْر ما هي المنابع القليلة األخرى التي عرفتها، إن كان هذا كل شيء، و

 ستساعدك هذه االستشهادات على فهم هذا المنفذ؟    

 لم يُنجز بعد ". " الغلط هو شيء فعلته ويعتبر غير صحيح، أو خطأ، أو  -

 معجم " كولينس كوبويلد " 

 " الخطأ هو حركة أو رأي غير صحيح أو غير معقول، أو غير منتظر إنجازه، -

 أو نتيجته غير مرجّوة ".   المعجم نفسه. 

 انطالقا من حقل لغة التدريس: 

ي ف" لم تُمنح للمتعلم فرص العمل المضبوط لكي يصل إلى الوضعية المهنية   -

 االتجاه الذي يكون فيه العمل المضبوط معقوال ".   " هارولد بالمر". 

             لها ". " الخطأ كالخطيئة يكون ُمتجنّبا، وتأثيره ُمرِهق، وحضورها ألجل تقب    -

 " نلسون بروكز" 

 علم بدون هفوات ".   " دوالي" و " بروت"  " ال تستطيع أن تت  -

 " الخطأ هدية إلى القسم ".       "غاتينيو"  -

 وانطالقا من حقل مختلف، وهو كفاية التقسيم الموسيقي: 

ا "  تُصغيإلى الناس وهم يختبرون بعض األشياء، فارتكبوا خطأ ولكنهم ربم -

 و بينا" طّوروا الخطأ، وتدربوا فقدّموا شيئا أفضل ".     " باك

 " الغلط يحتاج فقط دقّة غير إرادية ".       " ويتمر"   -

  ." ال تخف من فعل رديء، خف تماما من فعل بدون فائدة ".   " ويتمر" "   -

(: 46   (Tim  Bowen & Jonathan Marks, 1994  

 :الـضبط -3" 

واب وما من السهل االعتقاد بأن ما تقدم هو التمييز الواضح والمطلق بين ما هو ص

هو خطأ في اللغة، وربما كان التعليم والتدريس أكثر بساطة إن كانا حقيِقيّْيِن. على 

األقل وقتئذ سيكون مقياسا مطلقا في مقابل ذلك يمكن أن نُقّوم اإلنجاز ونعلمه، 

  Tim) - 48) ؟ " . …ودائما يكون الجواب َسِويا لسؤال: هل يمكن أن أقول 

Bowen & Jonathan Marks, 1994:  

 :  6 الـمهمة" 
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ة أم كيف سيكون رد فعلك تجاه أمثلة االنجليزية المتحدَّثَة؟ هل هي أمثلة صحيح

تكلمين مخطأ؟ وهل تستطيع أن تُقيم أي تمييز إن كنت عارفا أنها متحدَّثَة من لدن 

 أُصالء أم من قِبل متكلمين غير أُصالء؟ 

 لماذا تضع َرْبطة العنق؟-

 أنا هنا ألسبوعين.-

 أنا أسكن القرية. -

 كانت البحيرة قارسة.-

 سيْحِجز لي طائرتين للذهاب إلى لندن.-

 أّي دكان تزور؟-

  )نفسه(      إنه فِْلم رائع ". -

 : نماذجاألخطاء -4" 

 إن مجاالت اللغة التي لحقتها األخطاء هي: 

 .)النطق ) الصوت، مقاطع صوتية، النبر، ربط، اإليقاع، التنغيم 

  ( النحو.)رتبة الكلمات، نظامها، العناصر الكفيلة بإحكام البناء 

 .قاموس اللغة 

 .التناسب 

 ( . " 51تنظيم الخطاب- (Tim  Bowen & Jonathan Marks, 199 

 :7 الـمهمة" 

وزيع تربما باستعمال تسجيالت لتحدّث المتعلمين ستهتدي إذن إلى المالحظة، قدّم 

 )نفسه( .، وأْفِهْم مرتكبيها ماذا قدموا " األخطاء، وأظهر العناية بها، وتأثيرها

 :ُمَسبِّباتاألخطاء -5" 

 عموما إن َمَردّ األخطاء إلى ما يلي:

 " . Interferenceالتداخل اللغوي  "-

دا مليا جيعفي أثناء تعميم القاعدة، أو في خالل تطبيقها على حاالت، ال نجد تمرينا -

 بما فيه الكفاية.

 تجهيزات المدرسية.ضعف التدريس أو قلة ال-

 :8 الـمهمة

 متى تعتقد أن أخطاء متعلّميك تعود؟ 

  ~ اجمع أمثلة لذلك، وقدم لهم تعليقا بشأنها " .  )نفسه(
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 ؟مـا العمل -6" 

 المرحلة األولى في اتجاه تحديد األخطاء هي تعّرفها. ولإلجابة عن األخطاء

نة فإن االختيارات هي:   المتََضمَّ

 _ عدم فعل أي شيء.

 _ إرجاء تلك األخطاء.

   _ تصحيح تلك األخطاء في أوانها ".

(52- (Tim  Bowen & Jonathan Marks, 1994:  

 :9 الـمهمة" 

أيها المدرس، كيف تجيب عن األخطاء في قسمك، هل تفضل إدراجها ضمن 

غها دروس، أو استضافة أصدقائك لمالحظتها ويسجلوا مالحظاتهم بشأن ذلك ِلتُبلّ 

:Tim  Bowen & Jonathan Marks, 1994) -53فيما بعد " )للمتعلمين 

  

 :الـخالصة -7" 

عج هؤالء األساتذة الذين يحرصون على التصحيح كل الوقت ال ينتبهون إلى ما يز

م. وضعية المتعلمين، فال يكترثون للتصحيح، وال يقدرون على التعبير عن أنفسه

ليها إن ارتكاب األخطاء والعودة فمن األهمية بمكان أن يُتيح األساتذة للمتعلمي

علم كحصة عادية للتعلم. إن التصحيح ليس صنفا من النقد أو عتابا. وألجل أن يت

اجون الناس اللغة، فهم محتاجون إلى التجريب، وإلى التعبير عن عدة أشياء، ويحت

 إلى كثير من المساعدة أيضا، وتغذية راجعة كِدعامة لتجاربهم.

يرا، مسلك الذي أوضحناه بشكل مضبوط، سنساعد المتعلمين كثربما إن نهجنا هذا ال

 ونعتبر حينئذ دور األخطاء والتصحيح في تطّور التعليم.

     :للـتفكير -8

 : 10 الـمهمة

. هل استشعرَت تغييرا لحق تلك 1عُدْ إلى التصريحات الواردة في المهمة 

 ليزية؟ ".التصريحات كنتيجة لقراءة درس دور األخطاء في تعلم االنج

 (56- (Tim  Bowen & Jonathan Marks, 1994:   

 :بالقراءة توصية -9" 

 (؛ ألنه يَْسبُُر أغوارErrorAnalysis): Jack Richardsننصح بقراءة كتاب: 

ليل دور األغالط في اكتساب اللغة، ويمنح أساسا عدم التعارض بين المقاربة وتح

  :Tim  Bowen & Jonathan Marks, 1994) -58) األغالط " .
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 :خـاتمة

كلم تقدّم الكاتبان " تيم بوْون" و"جونتانماركز" من خالل درس دور األخطاء في 

درس أن االنجليزية منهجيةَ استعمال بيداغوجيا التعلم باألخطاء؛ حيث يجب على الم

ير وم بتدبيهتم باألخطاء المتواترة والتي تعوق نماء الكفايات، ويحدد موردها، ثم يق

ك يغدو األخطاء. فيَتِم  افتراض الخطأ، ومواجهته، وتحليله، ومعالجته. وبذل تلك

  الخطأ استراتيجية ناجعة الكتساب المتعلمين مختلف التعلمات.

م مُت لهوأود أن أقدم نماذج من األخطاء التي ارتكبها الطلبة األساتذة سابقا، وقدّ 

. د التي تّم اإلخالل بهاتصحيحا تخلّلته عدة نقاشات للتوضيح وتثبيت القواع

 واعتبرُت ذلك العمل دعما أسـاسا.

وهذا عرض لمجموع تلك األخطاء وتصويب لها؛ حتى يتجاوزها الطلبة مستقبال 

 في مختلف النقاشات، وفي خالل إنجازهم الدروس، وعند كتابة البحث المهني. 

 : الـفصاحة -1

الحرف السابق من  اتّضح الخلط بين همزة الوصل وهمزة القطع، وعدم كسر

الساكنين من خالل نطق الطلبة سواء في أثناء قراءتهم تقاريرهم الجيدة أم في خالل 

تدّخالتهم لمناقشة مفهوم أو فكرة. وتتميز مثيالت هذه األخطاء بميزة الظهور نطقا 

 وكتابة. 

 بالـقاعدة الـتبرير الــصواب الــخطأ

المدرسة 

 اإلبتدائية

 المجزوءات

 اإلكتسابية

المدرسة 

 ااِلبتدائية

 المجزوءات

 ااِلكتسابية

نثبت همزة القطع مع الرباعي فقط، نحو: 

أْحَسَن، إكرام، أْحِسْن. أما الثالثي، 

والخماسي، والسداسي، وأمرهم ومصدرهم، 

 فإننا نثبت لأللف همزة الوصل.

وقد انتهْت 

 المجموعة إلى..

وقد انتهِت 

 المجموعة إلى..

 فاكسر ما سبق.إذا التقى ساكنان، 

ن ميلزم إذن أن نحترم قواعد النطق الصحيح، وأن يكون كالمنا فصيحا. وال بأس 

إيراد شروط فصاحة المفردات منفصلة، وشروط المفردات مؤلفة )أي مقترنة 

 ببعضها(؛ ليتّضح النسق العربي الفصيح. 

 . الفصاحة من المفرد إلى المركب: 1-1

 . شروط فصاحة المفردات منفصلة: 1-1-1

يجب على المتكلم أن يتجنّب الكلمات المتنافِرة الحروف )ضرورة تباعد  -

 مخارجها(.
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 أن تكون الكلمة غير عامية.  -

: 1982أن تكون الكلمة جارية على القياس الصحيح. )يُنظر الخفاجي ابن سنان،  -

 73و  64

 (77و  

 مؤلفة:  . شروط فصاحة المفردات1-1-2

 ض(. يلزم أن يسلم التركيب من تنافر الكلمات )فال يكون اتِّصاُل بعضها ببع -

 زمين.تجنّب التعقيد اللفظي الذي يكون بالتقديم والتأخير، والفصل بين المتال -

 تجنب الحشو.  -

تجنب التعقيد المعنوي الذي يحصل باستعمال األلفاظ في غير مواضعها  -

 (161و  146و   111و  64: 1982ن سنان، األصلية.  )يُنظر الخفاجي اب

 : اللــغة -2

 بالـقاعدة الـتبرير الــصواب الــخطأ

الُخطى، والُخْطوات،  الَخَطوات

 والُخطُوات

 مفرده الُخْطَوةُ     

َحالت ِرْحالت وِرِحالت،  التخطيط للرَّ

 وِرَحالت

إن كان جمع المؤنث السالم على وزن فِْعل 

االتّباع والفتح  أو فِْعلة، أو فُْعل، جاز

 والتسكين.

لعبت بيداغوجيا 

 األهداف دورا

أنجزت بيداغوجيا 

 األهداف مهمة

أدّت بيداغوجيا 

 األهداف وظيفة

 ترجمة حرفية من الفرنسية لجملة 

  "Jouer un rôle ونستعمل لعب دورا "

 في مجالي المسرح والسينما فقط.

هذا األمر إشارة 

 على

 فأشار له

إلى        هذا األمر إشارة 

 فأشار إليه

ره أشار إليه باليد: أومأ، أشار عليه بكذا: أم

 به.

 :النحو-3

  بالقاعدة التبرير الـصواب الـخطأ

مختلَف 

 البيداغوجيات

اختلف مبني للمعلوم، وإذا بني للمجهول  مختِلف البيداغوجيات

 احتاج إلى التعدية بشبه الجملة.

يدل الفعل على الوجوب، والوجوب يلزم  يجب علينا أالّ ، أو:   ال يجب علينا أن
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 أال يتقدّمه نفي. يجب علينا أن ال

 ال تصّح النسبة إلى الجمع، وإنما للمفرد. الوضعية المْهنية الوضعية المَهنية

                             ال تصّح النسبة إلى الجمع، وإنما للمفرد.   الوثيقي البعد البعد الوثائقي

نفس  فلهما

 الخصائص

 يجب أن يتقدّم المؤكد على التوكيد.  فلهما الخصائص نفسها

التعلمات  تُكتسب

من طرف 

 التالميذ

يكتسب التالميذ 

 التعلمات

إذا عرفت الفاعل، فلماذا تبني للمجهول ؟ 

 إلى المعلوم.ابن )ي( الجملة 

وبرمجة  عقلنة

 التعلمات

عقلنة التعلمات، 

 وبرمجتها 

يلزم أال نفصل بين المضاف والمضاف 

 إليه.

 من هذه وإذا عقدنا مقارنة بين نماذج األخطاء ومجاالتها الواردة في الدرس الرابع

ة الترجمة ونماذج األخطاء ومجاالتها لدى الطلبة األساتذة وهم يتكلمون اللغ

 ة، سنالحظ تداخال بينهما وتشابها؛ حيث لحقت األخطاء مجاالت: النطقالعربي

 )الفصاحة(،  واللغة، والنحو.

 :المصطلحات ثبت

 Area ِوجهة

 Attitude وضعية

 Breaking تجاوز

 Causes of mistakes ُمَسبِّبات األخطاء

 Classroomdecisions قرارات القسم

 Correctness ضبط

 Developmentalmistakes للتطويرأخطاء قابلة 

 Discourse organisation تنظيم الخطاب

 Error غلط

 Failure فشل

 Fault خطأ

 Feedback تغذية راجعة

 Focus of teaching التدريس بؤرة

 Goofs هفوة
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ف األخطاء  Identifyingmistakes تَعَر 

 Inside teaching التدريسفي قرارة 

 Interpretingmistakes تأويل األخطاء

 Intonation تنغيم

 Laps غباوة

 Learning to speak نتعلم لنتحدث

 Linking ربط

 Listening in the Classroom اإلصغاء في الفصل

 Mistakes األخطاء

 Pronunciation نطق

 Recommendedreading توصية بالقراءة

 Rhythm إيقاع

 Sequence of sound مقطع صوتي

 Significance of grammar االندالل في النحو

 Slips أغالط الّسهو

 Sound صوت

 Sound barriers أصعب الحواجز

 Stepstowards correction مراقي باتجاه التصحيح

 Stress نبر

 Suggestion اقتراح

ة  Task َمَهمَّ

 Teachingmethods تدريس المناهج

 Teachingwriting تدريس الكتابة

 The role of mistakes دور األخطاء

 Transgression خرق

 Types of mistakes نماذج األخطاء

 Word form رتبة الكلمات

 Word order نظام الكلمات 
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Learning to Speak or Speaking to Learn?    The role of 

Mistakes In Spoken English Tim Bowen & Jonathan 

Marks. translation and presentation: 

Dr. Hassan Bouijellaben 

Professor, Cadi Ayyad University, Marrakesh, Morocco. 

Abstract: Mistake learning pedagogy has several 

methodological and didactic advantages; Therefore I state the 

following problematic: the pedagogy of Mistake learning is an 

important methodology for building learning. I presented the 

researchers' book "Tim Bowen" and "Jonatan Marks": (Inside 

Teaching Option for English Language) because of its 

important 

didactic functions. And I translated the fourth chapter of this 

book, which is entitled “ Learning to Speak or Speaking to 

Learn? The role of Mistakes In Spoken English” due to its 

multiple advantages. I mentioned the objectives of this 

translation, I presented the contents of the fourth  

chapter, which included nine tasks that interviewed teachers 

and learners, and provided them with a methodology for 

applying the pedagogy of learning by mistake: confronting and 

analyzing the mistake and searching for its cause and 

treatment. The researchers presented models of mistakes and 

their causes, and I compared them with the models of students' 

mistakes while they were speaking Arabic, and found that they 

converge in mistakes of eloquence, language and grammar. 

The pedagogy of mistake learning is important for establishing 

the learning. 

Key words: The role of mistakes, Mistake learning, 

methodology, task, models of mistakes, establishing the 

learning. 
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 المعاملة الوالدية أساليباتجاهات المراهقين نحو 

 اسراء جمال محمد حمدان

 المغرب-الرباط، كلية العلوم االنسانية واآلداب -جامعة محمد الخامس

 األردن-والتعليموزارة التربية 

 

راسة للكشف عن اتجاهات المراهقين نحو أساليب المعام: ملخص لة هدفت هذه الد ِّ

راسة تم استخدام المنهج الوصفي من خالل تط وير الوالدية، ولتحقيق أهداف الد ِّ

لمية ( فقرة، وقد تم التأكد من صدقها وثباتها بالطرق الع35استبانة تكونت من )

 و( ذكور 201( طالبا وطالبة. منهم )384عينة الدراسة من )المعروفة. وتكونت 

عاملة ( إناثا. وأظهرت نتائج الدراسة أن تقديرات أفراد العينة الساليب الم183)

بين  الوالديةجاءت بدرجة متوسطة. وأظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا  

 لة الوالدية تعزىمتوسطات تقديرات أفراد العينة على مجاالت أساليب المعام

 الختالف متغيرات الجنس والعمر والمستوى التعليمي لألب والمستوى التعليمي

 األم.

ليمي، وى التع: المراهقين، أساليب المعاملة الوالدية، االتجاه،المستالكلمات المفتاحية

 مدارس التعليم الحكومي.

 

 

 

 

 

 المقدمة:  
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 مقدمة:

اجتماعية وثقافية في كافة الميادين وعلى كل شهد المجتمع األردني تغيرات 

عالقات وقد أث رت تلك التغيرات على البناء االجتماعي، وعلى طبيعة ال المستويات،

رة االجتماعية بين األفراد، وعلى اتجاهاتهم وطرق تفكيرهم،وتعتبر مؤسسة األس

من أهم مؤسسات التنشئة االجتماعية؛ فهي تشكل شخصية الطفل، وتؤثر في 

ار عتقداته واتجاهاته المستقبلية، وتعمل على تدعيم المعايير المرتبطة بأدوم

افة السلوك.لذا تساهم االسرة في تطور أبنائها وإكسابهم المعرفة والخبرة في ك

 مراحل النمو، للوصول بهم الى مرحلة االستقرار والثبات النسبي والسليم في

تهم زنة والتي من شأنها دعم مسيرتوجهاتهم والقدرة على اتخاذ القرارات المتوا

 العلمية واالجتماعية والوظيفية.

تسبة كما وتحتل االتجاهات أهمية كبيرة؛ ألنها تُعتبر نزعات ثابته نسبيا ، ومك

فاعله وضابطة للسلوك، وتمثل حلقة وصل بين الحالة النفسية الحالية للفرد وبين ت

لة في سلوك الفرد؛ ألن مع عناصر البيئة، وال يمكن إغفالها كمؤثرات فعا

رين. االتجاهات تعمل على التوجيه النسبي لسلوك الفرد وأقواله وأفعاله مع اآلخ

 (2006)فؤاد السيد وسعد عبد الرحمن، 

 ثيرا منإن المراهقين يتعلمون االتجاهات من الكبار باالقتداء بهم، حيث يكتسبون ك

ساب نظام ناضج لهذه الخبرات، وتعد هذه الخبرات رصيدا  لهم، كما أن اكت

للين االتجاهات يتم وفق أسس وقواعد منها: إرضاء الجوانب الوجدانية بالتفهم وا

ليل وعدم القسوة، واستخدام طرق الثواب والعقاب، والتفكير المنطقي من خالل تح

اجات الظروف االجتماعية، وأخيرا اكتساب القيم التي بدورها تعمل على تكامل الح

 (2003،174وبالتالي تشعره بالتوازن. )حامد زهران، في ذات المراهق، 

لم عتاريخ  يعد مفهوم االتجاه من المفاهيم الرئيسة العامة التي لعبت دورا  هاما  في

في  النفس االجتماعي. وهو ذو عالقة وثيقة بمفهوم التنشئة االجتماعية والتحيز

ة. لية حجر الزاويالرأي وغيرها الكثير وهذا ما دعا إليه البورت الذي أطلق ع

(McGuire, 1969 ) 

 ,Weiner, Freedheimوقد عرف كل من وينر فريديموفيليسر وسكينك وليرنر )

Velicer, Schinka& Lerner, 2003: 261 االتجاهات بأنها " حالة وجدانية )

قائمة خلف رأي الفرد أو اعتقاداته فيما يتعلق بموضوع معين، من حيث رفضه لهذا 

 قبوله ودرجة هذا الرفض والقبول".الموضوع أو 
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وتؤدي االتجاهات وظائف عديدة على المستوى الشخصي واإلجتماعي؛ حيث تعمل 

على تمكين المراهقين من معالجة األوضاع الحياتية المتنوعة على نحو منتج 

يفة كالوظيفة المنفعية والتي يقصد بها مساعدته على إنجاز أهداف معينة، والوظ

بة الى قتصادية وفيها يستجيب تبعا  لالتجاهات التي يتبناها بالنسالتنظيمية واال

ر عن األشخاص أو األفكار، وأخيرا  الوظيفة التعبيرية ويقصد بها اتجاهه للتعبي

برير ذاته، والوظيفة الدفاعية والتي يتوفر بها تكوين االتجاهات لديه كوسيلة ت

 (.2003د المجيد نشواتي، لصراعاته الداخلية أو فشله والدفاع عن ذاته. )عب

ىبدء تعد األسرة من مؤسسات التنشئة االجتماعية وأقدمها، حيث تشيرالـدراسات إل

ي أن تلب حياة الفرد االجتماعية في األسرة؛ ألنها تشكل الخلية األولى التي تستطيع

يته. احتياجاته البيولوجية واإلنسانية، التي تدور حولها جميع عناصر تكوين شخص

 ( 2011لقرشي، )غني ا

ها ( أن األسرة هي الخلية األولى التي تتشكل فيGolemen, 2000وذكر قوليمين )

ألفراد شخصية األفراد، وتظهر فيها اتجاهاتهم ومعتقداتهم؛ ففي هذا المحيط يشعر ا

وله بأنفسهم، وكيف يستجيب اآلخرون لمشاعرهم، وهذا التعلم ال يتوقف على ما يق

تبادلون يُقدَّم لألفراد من نماذج في التعامل أيضا، وكيف يالوالدان مباشرة فيما 

 تي:المشاعر فيما بينهم، ويمكن تحديد التكوين االجتماعي لألسرة على النحو اآل

ى، ة األول: هم مركز التوجيه للتنشئة االجتماعية والنفسية؛ ألنهم مصدر السلطاآلباء

يق وتعديل السلوك حيث إن درجة تأثير اآلباء تتمثل بالثقافة المجتمعية عن طر

ات التوقعات الوالدية، حرص الوالدان أيضا على تعليم األبناء القيم والمعتقد

 . واألنماط السلوكية واالتجاهات نحو الحياة

 قتصادي: وهم المكون الثاني لألسرة، حيث تتدخل ثقافة األسرة ومستواها االاألبناء

بوية القة ترفي إنجاب األبناء.أما المعاملة الوالدية فتعني الرعاية الوالدية بوجود ع

تجمع الطفل بوالديه عبر ممارسات محددة تظهر على شكل مجموعة أساليب أو 

 فل داخلفل خالل المواقف المختلفة التي يواجهها الطمعامالت يتبعها اآلباء مع الط

البيت وخارجه، وبهذا يجب على الوالدين أن يكون لديهما تصورات وأفكار عن 

رفة الطفل وكفاءته وقدراته وحاجته ورغباته تتطلب شروطا أساسية تتمثل في المع

ال ء تعامألبناالكاملة باهتمامات األبناء وميولهم حتى يتسنى للوالدين التعامل مع ا

تهم يساعد على نموهم الطبيعي أو يساهم في تشكيل مالمحهم الشخصية وتنمية قدرا

 (.2010،12ومواهبهم وتنمية استعداداتهم. )اعتماد عبد المطلب الهندي،
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بومريند المختصة في مجال علم  أعمال دايانا إلىإن أساليب المعاملة الوالدية تستند 

ن أطفال مرحلة ما قبل المدرسة يظهرون ثالثة أنماط نفس النمو، حيث اتضح لها أ

مختلفة من السلوك، وكل نمط ارتبط بشكل كبير بالمعاملة الوالدية، وهذه األنماط 

( ويقصد بها المطالبات Authoritative Parentingهي: المعاملة الحازمة )

 Authoritarian)الكثيرة من قبل الوالدين، والمعاملة المتسلطة الدكتاتورية 

Parenting) ويقصد بها المطالبات الكثيرة من قبل الوالدين في المقابل استجابات

ويقصد بها Permissive) (Parenting قليلة لألبناء، والمعاملة المتساهلة

 &Dadds, Maujeanالمطالبات القليلة واستجابات كثيرة من قبل الوالدين )

Fraser, 2003). 

اء في ة " مجموعة من األساليب التي يستخدمها اآلبوتعد أساليب المعاملة الوالدي

ا  في تربية األبناء ومراقبتهم في إشباع حاجاتهم ومطالبهم، وهي تؤدي دورا  مهم

م أتوجيه سلوك األبناء سواء كان بأسلوب االستفسار أم أسلوب الطلب أم األمر 

 (.2005النهي ". )سهام ابو عطية، 

( "هي األساليب التي يتبعها اآلباء مع 2013وتعرف كل من شهرزاد وسعاد )

وقايته األبناء سواء كانت إيجابية وصحيحة لتأمين نمو الطفل في االتجاه السليم و

من االنحراف، أم سالبة وغير صحيحة حيث تعوق نموه عن االتجاه الصحيح 

له  والسليم بحيث تؤدي إلى االنحراف في جوانب حياته المختلفة، وبذلك ال تكون

 ة على التوافق الشخصي واالجتماعي"القدر

 هناك أساليب تربوية أسرية عديدة تنقسم الى نوعين )أساليب سلبية، وأساليب

 إيجابية(، وأثرها على شخصية األبناء منها:

 (:2006)مريم غضبان،  األساليب السلبية .1

يشير هذا األسلوب الى تشدد الوالدين في معاملة األبناء،  أسلوب التسلط والقسوة:

وصرامة كبيره في ضبطهم وعدم إتاحة الفرصة لهم للتصرف في أي شيء حتى لو 

كان األمر متعلق ا بشخصيتهم، ويعاقبونهم على أخطائهم حتى لو كانت صغيرة. وهنا 

والدين للطفل أو يمكن القول إن تبني مثل هذا األسلوب قد يكون ناتجا  عن حب ال

حب التسلط وإثبات الشخصية لدى األبوين في األسرة والخوف من خروج الطفل 

عن طوعهما، فال يمكن أن يكون هذا األسلوب مقصودا  من قبل الوالدين وإنما 

يجري بشكل عفوي وبحكم العادة وعن جهل النتائج المترتبة على ذلك، فيتبنى 

م أنه األمثل لتكوين شخصيات إيجابية ألنهم الوالدان مثل هذا األسلوب ظنا  منه

يظنون أن القوة في التعامل تحتاج إلى األبناء ليتدربوا على الطاعة رغم ما يصدر 
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عن هذا األسلوب من أضرار صحية نفسية على األبناء إال أنه يهيمن بشكل واسع 

ماعية في أوساطنا االجتماعية المختلفة بحيث يختلف وفقا  لتباين األوساط االجت

 ومستوى الوعي التربوي والثقافي للفئات االجتماعية المختلفة.

لة المعام :يعبر هذا األسلوب عن الحماية الزائدة،والتدليل فيأسلوب الحماية الزائدة

طا ، الوالدية،وغلو الوالدين لحب أطفالهم، وحمايتهم من كل شيء حتى لو كان بسي

 ويظهر ذلك في سلوكهم؛ كالقلق الشديد عند غيابه عن البيت لفترات طويلة أو

ى من جهة أخرى ير خروجه وحده دون مرافق، وإحاطته بالرعاية الطبية العالية،

كسب لالوالدان أن أسلوب الحماية الزائدة والعطاء بال حدود هو الطريق المناسب 

ظهر الطفل اإلشباع والسعادة، وإن تبني مثل هذا األسلوب في التنشئة األسرية يُ 

ا على شخصية الطفل منها: غرس األنانية في نفسيته، وحب الذات والعن اد، أعراض 

ب لطباع والفتور في العزيمة وبالدة الحس، وبالتالي ينسحمع االتصاف بقسوة ا

الطفل من الحياة االجتماعية الخارجية حيث تظهر لدية الرغبة في التسلط 

لصفات ق تلك اواالستبداد؛ ألنه عندما يتلقى تقديرا  مبالغا  فيه من قبل الوالدين يعتن

 فيظن بأنه أسمى منزلة من األطفال اآلخرين.

ه يُعبر هذا األسلوب عن رفض الوالدين أو أحدهما للطفل وإهمال: أسلوب الرفض

من  وإشعاره بأنه غير مرغوب فيه، أيضا  مع اإلسراف في تهديده وعقابه أو طرده

 المنزل ألبسط األسباب. لذلك يأخذ هذا األسلوب بعض الصور: كتعريضه للعقاب

عدم تمرار، وهجره ووالضرب المبرح، واالحتقار والسخرية من أفعاله وأقواله باس

والبعد عن الطفل ألوقات طويلة  الجلوس والحوار معه، وعدم الفرح بنجاحة

طفل وبالتالي يشعر الطفل بالحرمان الشديد والوحدة.ومثل هذا األسلوب يؤدي بال

الى الشارع وجماعة األقران، ويكون عرضة لالنحراف االجتماعي، فيميل الى 

ن مشخاص اآلخرين، وتنمو لديه روح االنتقام ارتكاب األعمال العدوانية ضد األ

 المجتمع.

ين : يتميز هذا األسلوب في التفضيل بين األبناء من قبل الوالدأسلوب التفرقة

أبناء ألسباب غير منطقية كالجنس )ذكور وإناث(، وترتيب الميالد وأبناء الزوج، و

م ات بينهتفسُد العالقالزوجة بشكل يولد الغيرة ويخلق الصراع بين األبناء وبالتالي 

لى حيث يشعر األبناء غير المحبوبين بالدونية وعدم التقبل وتبرز عدوانيتهم ع

 غيرهم من األخوة وعلى والديهم.

: يسير هذا األسلوب الى الضبط من خالل أسلوب الضبط من خالل الشعور بالذنب

ره باإلثم، ميل اآلباء الى تحقير الطفل والسخرية منه مهما كان سلوكه مما يُشع
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وإثارة األلم في نفسة كلما قام بسلوك غير مرغوب فيه، واتباع مثل هذا األسلوب ال 

يخفى ضرره على شخصية الطفل، فقد يؤدي به إلى االكتئاب فتتعرض صحته 

 النفسية للخطر، كما يفقد القدرة على التكيف االجتماعي.  

 (2002)مصباح عامر،  األساليب اإليجابية .2

جد نيقابل هذا األسلوب أسلوب الرفض في المعاملة إذ  ل واالهتمام:أسلوب التقب

كيم آباء يرون أن األسلوب األمثل للتنشئة االجتماعية األسرية هو األسلوب الح

م، كما المتزن الذي يتقبل به الوالدان األبناء بشكل يبدي أهمية الرغبة في وجوده

سبل  كيد استقالليتهم مع توفيريُظهرون االهتمام بحريتهم، وإشباع حاجاتهم، وتأ

عد من األمن النفسي، وقد أثبتت بعض الدراسات أن الحب والقبول وثبات المعاملة ت

تمون العوامل الرئيسة للنمو العقلي للطفل، وأشارت نتائجها أن اآلباء الذين يه

 ة.  بأبنائهم ويتحدثون لديهم، ويُجيبون عن أسئلتهم تكون درجات أبنائهم مرتفع

ن : يشير هذا األسلوب في التنشئة األسرية الى سماح الوالديب االستقاللأسلو

تمكن يألبنائهم بممارسة نشاطاتهم وقدراتهم وأعمالهم، وتوسيع دائرة حركتهم حتى 

ن من إبراز جميع طاقاته وقدراته وتفكيره، حيث يتسنى للوالدين إصالح ما يمك

ا التوجيه الحسن اإليجابي، كمإصالحه من السلوك غير السوي، وتوجيه األبناء 

احي يشير هذا األسلوب بجالء في تدريب الطفل من االعتماد على نفسه في كل النو

نفسه، ومن مميزاته: أنه يتيح مجاال  واسعا  إلبراز شخصيته وذاته وزيادة ثقته ب

ى وعدم الخوف من اآلخرين واالتكال عليهم في حل مشكالته، كما يدرب الطفل عل

 لواعي والعميق والتدبر في األمور.التفكير ا

بناء في التسوية بين األ إلىميل الوالدين  إلىيشير هذا األسلوب  أسلوب المساواة:

ملة نفس المعا إلىالمعاملة دون التمييز بينهم في الجنس والعمر، فيخضع الجميع 

ألحد  الوالدية من ناحية الحب والعطف والتشجيع واألوامر الموجهة لهم، وال يسمح

 تجاوزها أو تعديلها. 

يعتبر هذا األسلوب بمثابة حرص الوالدين على تشجيع  التشجيع على اإلنجاز:

 نجاح فياألبناء على أداء األعمال الموكلة إليهم وإتقانها، وتحفيزهم باستمرار لل

عمالهم أالدراسة والحياة العامة. حيث يُظهر الوالدان تشجيع ا ألطفالهم على أداء 

مهما كانت صعبة، ورْفع معنوياتهم والعمل على تجديد ثقتهم بأنفسهم في كل 

 المواقف، وال يسمحان لهم بالفشل أو التراخي في الدراسة، فيقابلون النجاح

 بالمكافآت والتهاني.
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المعاملة الوالدية يعتبر حجر األساس في الوقاية من إن االهتمام بأساليب 

الذي  التوافق التفاعلي للمراهق إلىاالضطرابات النفسية وعامال  أساسا  للوصول 

لف هو مستقبل هذه األمة العظيمة على الرغم من أن التوافق أمر نسبي، فهو يخت

ي فمتوافقا   باختالف األزمنة، فقد يكون المراهق متوافقا  في مجتمع وال يكون

لتي امجتمع آخر والعكس صحيح، فالتوافق يعني االلتزام بعادات وتقاليد المجتمع 

 (2003ينشرها الفرد في عملية التنشئة. )وجدان الحكمي، 

 ألبناء؛أثبتت دراسات عديدة أن أساليب المعاملة الوالدية هي محور االهتمام لدى ا

هذا  ن الوالدين واألبناء، واذا كانألن األسرة تمثل اإلطار األساس للتفاعل بي

ولتهم التفاعل يعد من أكثر الظروف تأثيرا  على اتجاهات األبناء وسلوكهم منذ طف

ألشخاص االمبكرة، وتستمر فاعليته في المراحل التالية من العمر حيث يتزايد تأثير 

 رئيس   اآلخرين من خارج األسرة؛ كالمعلمين واألقران، إال أنه يبقى للوالدين وضع  

طرق في كثير من الخبرات اليومية لألبناء؛ لذا اهتم الكثير من السيكولوجيين ب

ألبناء امعاملة الوالدين ألبنائهم وما يمكن أن يترتب على ذلك من تأثير في دوافع 

 (1980وقيمهم وتوقعاتهم وسلوكهم بوجه عام. )عبد الحليم السيد، 

ندوقة معاملة الوالدية دراسة البحر وصومن أبرز الدراسات التي تناولت أساليب ال

ي. ( للكشف عن العالقة بين أساليب المعاملة الوالدية والذكاء االجتماع2020)

نينا في ( طالبا  وطالبة  من المراهقين في بلدة بيت ح113تكونت عينة الدراسة من )

 اءفلسطين. استخدم الباحثان استبانة ألساليب المعاملة الوالدية ومقياس الذك

دية االجتماعي. أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة بين أساليب المعاملة الوال

مي والذكاء االجتماعي تعزى لمتغيرات الجنس وعدد األخوة والعمر والمؤهل العل

 للوالدين.

ية ( فقامت بدراسة تهدف إلى محاولة فهم سوء المعاملة الوالد2020أما أوشيخ )

يدانية فسية الصدمية عند المراهق، وذلك في دراسة موأثرها في ظهور التناذرات الن

على عينة من المراهقين ضحية سوء المعاملة الوالدية في الجزائر. اعتمدت 

الدراسة على منهج عيادي، وعلى دراسة لحاالت ومقابالت عيادية بهدفالوصول 

ية ارإلى أهمية المعاملة الحسنة في التأسيس الراشد والسوي ومن سياق آخر استمر

د سوء المعاملة كأسلوب تربوي في األسرة سيولد لنا مراهقا  مضطربا  في أبعا

 مختلفة في الشخصية وينعكس الحقا  في حياته الراشدة.

( للتعرف على أهم أساليب المعاملة الوالدية كما 2019هدفت دراسة الماجدي )

( من 543ن )يدركها األبناء وعالقتها بالسلوك العدواني. تكونت عينة الدراسة م
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طالب الصف الثاني الثانوي من المدارس الحكومية في الكويت. تم استخدام مقياس 

المعاملة الوالدية والسلوك العدواني. أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا  بين 

المعاملة الوالدية )األسلوب العقابي، واإلرشاد والتوجيه، والحرمان العاطفي( 

الذكور واإلناث، وأن هناك ارتباط ا موجب ا بين أساليب والسلوك العدواني عند 

 المعاملة الوالدية كما يدركها األبناء، والسلوك العدواني لدى طلبة المرحلة الثانوية.

سري ( باكتشاف العالقات بين األداء الوظيفي األ2014قام كل من الدين والعلي )

ن درجة الذاتية للمراهقين ع والممارسات الوالدية والكفاءة االجتماعية والتقارير

 من ( طالبا  وطالبة  378القلق لديهم وجنس المراهقين. تكونت عينة الدراسة من )

الة دمدارس الحكومية في محافظة الزرقاء في األردن. أظهرت النتائج وجود عالقة 

سك بالتما بين الممارسات الوالدية اإليجابية وأداء األسرة الصحي لوظيفتها المتعلقة

 لتكيف.وا

(  بدراسة هدفت الى التعرف على أثر 2009وقام ريحاني والذويب والرشدان )

ن لعينة ماأنماط المعاملة الوالدية كما يدركها المراهقون في تكيفهم النفسي. تكونت 

 األردن. ( طالبا  وطالبة  من مدارس مديرية التربية والتعليم لعمان األولى في623)

لكبيسي، ( و مقياس التكيف النفسي )ل1998والدية )لنادر، استخدم مقياس المعاملة ال

سي (. أظهرت النتائج وجود أثر ألنماط المعاملة الوالدية في التكيف النف1988

ات للمراهقين، حيث ارتبط نمط المعاملة اإليجابي كما أدركه المراهقون بمستوي

 مرتفعة من التكيف النفسي لديهم.

( Balland, Vazsonyi& Pickering, 2006)دراسة بوالندوفاسونيوبيكرينج 

وك لمعرفة العالقة بين الممارسات الوالدية اإليجابية وتكيف المراهقين )السل

ألمريكية ( طالبا  وطالبة  من المدارس الثانوية ا123العدواني(. تكونت العينة من )

سات من أصل إفريقي. وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك عالقة ارتباطية بين الممار

فض الوالدية اإليجابية وتكيف المراهقين؛ اذ ساهمت الممارسات اإليجابية في خ

 السلوك العدواني لدى المراهقين.

 مشكلة الدراسة وأسئلتها:

تعد األسرة أول وأهم وسيط لعملية التنشئة االجتماعية، فأسرة الطفل تحدد هويته 

االجتماعية ومركزه االجتماعي على أساس وضعها في المجتمع. كما يؤثر مركز 

األسرة اقتصاديا  واجتماعيا  على الفرص المتاحة لنمو الطفل جسميا  وعقليا  

ب التنشئة االجتماعية التي تنتقيها األسرة واجتماعيا  وانفعاليا ، وعلى أنواع وأسالي

وتستخدمها مع أبنائها وبالتالي فإن األسرة تحدد إلى درجة كبيرة إن كان الطفل 
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سينمو نموا  نفسيا  واجتماعيا  سليما  أو غير سليم، فهي مسؤولة إلى حد كبير عن 

 تحديد سمات شخصيته وسلوكه في المستقبل وذلك من خالل أنماط أو أساليب

المعاملة التي يتبعها الوالدان في تربية أبنائهما في مراحل العمر المختلفة لألبناء من 

 الطفولة للمراهقة وصوال  لمرحلة الشباب.

راف في وهذه األنماط أو األساليب تتفاوت ما بين أساليب سلبية في المعاملة كاإلس

دة على لحماية الزائالتدليل أو القسوة الزائدة أو التذبذب في المعاملة أو فرض ا

بناء مع األ األبناء وإخضاعهم للكثير من القيود أو عدم المساواة والعدالة في التعامل

في  ة تتمثلوالتمييز فيما بينهم  بناء على الجنس أو الترتيب. وأنماط وأساليب إيجابي

 مقدراتهوالتعرف على قدرات األبناء وتوجيههم توجيها  مثاليا  بناء على إمكاناتهم 

ماعي العقلية والجسدية واالنفعالية وإتاحة الفرص أمامهم للنمو والتفاعل االجت

يل و التدلوالتوافق مع البيئة الخارجية والتوسط واالعتدال وتحاشي القسوة الزائدة أ

 الزائد.

اليب وهذا يعني أن هناك حاجة  إلجراء المزيد من الدراسات للتعرف على تأثير أس

داخل األسرة على حدوث مشكالت في توافق المراهقين التعامل مع األبناء 

هذه  ومشكالت في تكيفهم االجتماعي والمدرسي، ومن ثم التدخل للحد من تأثير مثل

 المشكالت والتغلب عليها.

دة في وتكمن مشكلة الدراسة الحالية بشعور الباحثة من خالل عملها الميداني كمرش

ى ى أثر أساليب المعاملة الوالدية علالمدارس الحكومية بضرورة في التعرف عل

وذلك من خالل وجود مشكالت في التوافق  المراهقين وجود بعض المشكالت لدى

االجتماعي األسري ووجود مشكالت في التحصيل الدراسي للطالب، والتفاعل 

يقة االجتماعي المدرسي في المدرسة. وذلك ليتسنى الوصول للمعرفة العلمية الدق

ب الكشف عن تأثير هذه المعاملة على وجود المشكالت عند الطالالتي تساهم في 

ومن ثم بناء تدخل مهني مبني على أساس علمي سليم، يخدم الممارسة المهنية 

 االرشادية في المدراس األردنية.

 وهذه الدراسة تسعى تحديدا لإلجابة عن السؤالين األتيين:

 مراهقين؟ما هي أساليب المعاملة الوالدية السائدة لدى ال

 ( فيα≤0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ) توجد هل

رات  لمتغياستجابات أفراد العينة حول أساليب المعاملة الوالدية لدى المراهقين تبعا  

 )الجنس،العمر، المستوى التعليمي لألب، المستوى التعليمي األم؟

 أهداف الدراسة:
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  المعاملة الوالدية السائدة لدى المراهقين في المدارسالتعرف على أساليب -

 الحكومية في المملكة االردنية الهاشمية.

ة لدى الكشف عن الفروق في استجابات أفراد العينة حول أساليب المعاملة الوالدي-

 المراهقين تبعا  لمتغيرات الجنس، العمر، المستوى التعليمي لألب، المستوى

 التعليمي لألم.

ول لنموذج مقترح للتدخل اإلرشادي مع المراهقين الذين يعانون من الوص-

 مشكالت داخل المدرسة.

 أهمية الدراسة:

تنبع أهمية الدراسة من الجانب النفسي لألفراد، خاصة في مرحلة المراهقة، 

والحرص على توجيه سلوك األفراد  بطريقة إيجابية من خالل معرفة طبيعة 

 راسة فيالتي يحصل عليها األفراد، حيث تتمثل أهمية الد أساليب المعاملة الوالدية

 جانبين: األول نظري، والثاني عملي، فمن حيث:

 األهمية النظرية:

 تتمثل األهمية النظرية لهذه الدراسة باآلتي:

لعالقة محاولة تكوين قاعدة للمعلومات تكون األساس في تشكيل القاعدة المعرفية ل-

وجهة و أساليب المعاملة الوالدية باعتبارها محددات مبين اتجاهات المراهقين نح

ى ضابطة للسلوك االجتماعي، األمر الذي سيساهم في تخطيط البرامج الهادفة إل

ية ة األسرزيادة الوعي بأهمية أساليب المعاملة الوالدية، وأثرها على استقرار الحيا

عة في لبيانات المجم  لدى األسرة األردنية، وبالتالي إمكانية االستفادة من هذه ا

 البحوث النظرية والتطبيقية ذات الصلة بالموضوع.

 األهمية التطبيقية:

 تتمثل األهمية العلمية لهذه الدراسة باآلتي:

والدين الهدف الذي تسعى الدراسة إلى تأكيده، هو الكشف عن العالقة بين تعامل ال-

هقين في لدى عينة من المراكما يدركه أبناؤهم المراهقون، وما تتركه من أثر لديهم 

 مدارس محافظة إربد في المملكة األردنية الهاشمية.

دراسة، حاجة البيئة األردنية لهذا النوع من الدراسة، والنابع من أهمية عينة ال-

ما إضافة إلى أهمية الكشف عن الخصائص والقدرات غير المعرفية لهذه العينة، م

 ها.المعلومات العلمية عن يضيف رصيد ا من

 محددات الدراسة: 

 يتحدد تعميم نتائج الدراسة في ضوء ما يأتي:
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 الحدود البشرية: اقتصرت الدراسة الحالية على المراهقين األردنيين في المدارس.

 الحدود المكانية: طبقت هذه الدراسة في المجتمع األردني.

 الحدود الزمانية: قامت الباحثة بتطبيق مقياس الدراسة الحالية خالل الفصل

 (. 2021-2020الدراسي األول من العام )

 التعريفات االجرائية واالصطالحية:

 أساليب المعاملة الوالدية:

تأمين "هي األساليب التي يتبعها اآلباء مع األبناء سواء كانت إيجابية وصحيحة ل

حيث  االتجاه السليم ووقايته من االنحراف، أم سلبية وغير صحيحة،نمو الطفل في 

تعوق نموه عن االتجاه الصحيح والسليم بحيث تؤدي إلى االنحراف في جوانب 

حياته المختلفة، وبذلك ال تكون له القدرة على التوافق الشخصي 

ى عل(. ويعرف إجرائيا  بأنه استجابات الطلبة 2013واالجتماعي"شهرزاد وسعاد )

ياس مقياس أساليب المعاملة الوالدية من خالل الدرجة التي يحصل عليها في المق

 المعتمد في هذه الدراسة.

 المراهقة:

اهق المراهقة لغويا ترجع إلى الفعل العربي )راهق( ويعني االقتراب من كذا، فر

عنى والمالغالم فهو مراهق؛ أي قارب االحتالم، ورهقت الشيء رهقا  قُرْبت منه، 

لة، هنا يشير إلى االقتراب من النضج. المراهقة تعني مرحلة االبتعاد عن الطفو

 (2000واالقتراب من النضج الجسمي والعقلي والنفسي واالجتماعي. )خوري، 

وهي مرحلة نمائية انتقائية تتضمن مجموعة من التغيرات الجسدية والمعرفية 

م ( عاما ، وألغراض الدراسة ت19-12واالجتماعية واالنفعالية وتمتد من عمر )

 ( عاما  فقط.  18-15اعتماد األعمار بين )

 مجتمع الدراسة وعينتها:

دني تكون المجتمع المبحوث في هذه الدراسة من جميع المراهقين في المجتمع األر

ن ( سنة بأقاليمه الثالث )الشمال والوسط والجنوب( والملتحقي18 – 15من عمر)

لتامة االحكومي، وتم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية في مدارس التعليم 

مة من مجتمع الدراسة حيت تم توجيه االستبيان ألفرادها لجمع المعلومات الالز

( طالبا مستهدف 384والتي تتفق وطبيعة أهداف الدراسة، حيث تكونت من )

اسي للعام الدر( إناث، خالل الفصل الدراسي الثاني 183( ذكور و)201بالدراسة، )

(2020/2021 .) 

 أداة الدراسة :
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ات من لبيانات والمعلوماعتمدت الدراسة على االستبانة كأداة بحثية للحصول على ا

قة كما وقد طورت اعتمادا  على المقاييس المستخدمة في الدراسات الساب ،المبحوثين

 عرضت على عدد من المحكمين األكاديميين والمختصين واعتمدت بصورتها

 النهائية وقد ُرعي عند تطوير االستبانة ما يلي:

 اإلطالع على األدب المتعلق بموضوع الدراسة .-

 أعداد االستبيان بصورته األولية.-

دية "، تم تطوير استبانه "لقياس اتجاهات المراهقين نحو أساليب المعاملة الوال -

ة المعاملة الوالدي( فقرة والمعد لقياس أساليب 35حيث تكونت االستبانة من )

 والمتكون من ثالثة مجاالت، على النحو اآلتي:

 (.11- 1ال األسلوب الديكتاتوري: وتضمنت احد عشرة فقرة، ذوات األرقام )مج

 (.23- 12مجال األسلوب الديمقراطي: وتضمنت اثني عشرة فقرة، ذوات األرقام )

 (.35- 24قام )مجال األسلوب المتساهل:وتضمنت اثني عشرة فقرة، ذوات األر

 صدق أداة الدراسة:

على مجموعة من  أن تم تصميم االستبانة بصورتها األولية، تم عرضها بعد

( من ذوي 10األساتذة الجامعيين والمشرفين التربويين والمعلمين وعـددهم )

 االختصاص في القياس والتقويم وعلم النفس، للتحقق من صدق المحتوى، ثم طلب

غوية لى جودة محتوى الفقرات، وإبداء الرأي في الصياغة اللمن المحكمين الحكم ع

وما  الفقرة للمجال الذي اندرجت تحته، والدقة اللغوية، مالئمةوسالمتها، ومدى 

 العديد يرونه مناسبا  سواء أكان بالحذف أم الدمج أم اإلضافة. وقد أبدى المحكمون

 % من المحكمين.80من المالحظات حيث تم تعديل بعض الفقرات، أجمع عليها 

 ثبات أداة الدراسة:

للتحقق من ثبات أدوات الدراسة، تم حساب معامالت الثبات لهما، بطريقتين: األولى 

طريقة االختبار وإعادة االختبار، حيث قامت الباحثة بتطبيقها على عينة استطالعية 

تين ( طالبا وطالبة مراهق وذلك بتطبيقها مر34من خارج عينة الدراسة وعددهم)

وبفاصل زمني بين التطبيق األول والتطبيق الثاني وقدره أسبوعان. وتم حساب 

معامالت ارتباط بيرسون بين نتائج التطبيقين، حيث تراوحت معامالت االرتباط 

(، وبلغت قيمة معامل 0.79 –0.74لمجاالت أساليب المعاملة الوالدية بين )

(،أما الطريقة الثانية، فقد استخدم 0.84االرتباط أساليب المعاملة الوالدية الكلي )

فيها طريقة كرونباخ ألفا للتعرف على االتساق الداخلي للفقرات، فتراوحت قيم 

(، 0.83- 0.74معامالت الثبات لمجاالت لمجاالت أساليب المعاملة الوالدية)
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( 4( للمجاالت ككل، وهي قيم مقبولة إلجراء مثل هذه الدراسة. والجدول )0.77و)

يم معامالت الثبات للمجاالت بطريقة اإلعادة، وبطريقة كرونباخ ألفا يوضح ق

 لالتساق الداخلي.

 (4الجدول )

 قيم معامالت ثبات اإلعادة واالتساق الداخلي لكل مجال من مجاالت االستبانة 

 المجاالت
عدد 

 الفقرات

 قيم معامالت الثبات

 كرونباخألفا بيرسون

 0.71 0.74 11 مجال األسلوب الديكتاتوري

 0.74 0.75 12 مجال األسلوب الديمقراطي

 0.78 0.79 12 مجال األسلوب المتساهل

 0.82 0.84 35 ككلأساليب المعاملة الوالدية لدى المراهقين 

 تصحيح أداة الدراسة:

( ذي التدريج الخماسيي ليدرجات الموافقية، عليى Likertتم استخدام مقياس ليكرت )

( درجيات، 3( درجات، ومتوسطة )4( درجات، وكبيرة )5جدا  )النحو اآلتي: كبيرة 

وقليلة درجتيان، وقليلية جيدا  درجية واحيدة، لتقيدير اتجاهيات الميراهقين نحيو أسياليب 

المعامليية الوالدييية. وقييد تييم اسييتخدام التييدريج اإلحصييائي التييالي لتوزيييع المتوسييطات 

 الحسابية، حسب المعادلة اآلتية:

 = طول الفئة
 طول الفترة

 عدد الفئات

 = 
(5-1/)3 

 

 = 1.33 

 لذلك أصبح توزيع الفئات على النحو اآلتي:
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( وعليييية يصيييبح التقيييدير أقيييل مييين أو يسييياوي 2.33=1.33+1)أوال : الميييدى االول :

 .موشرا منخفضا 2.33)

( 2.33( وعليية يصيبح التقيدير أكبير مين )3.66=1.33+2.33ثانيا : المدى الثياني :)

 ( موشرا متوسطا.3.67)وأقل من 

( وعلييييية يصييييبح التقييييدير أكبيييير ميييين أو 5=1.33+3.67ثالثييييا : المييييدى الثيييياني :)

 ( مؤشرا مرتفعا.3.67يساوي)

 متغيرات الدراسة

 :أوالً: المتغيرات المستقلة

 (.ذكر، انثىالجنس: وله فئتان ) .1

 سنة فأكثر(. 18سنة،  17سنة،  16سنة،  15العمر: وله اربعمستويات ) .2

التعليمي لألب:وله ثالث مستويات )ثانوي، بكالوريس، دراسات  المستوى .3

 عليا(.

المستوى التعليمي لألم: وله ثالث مستويات )ثانوي، بكالوريس، دراسات  .4

 عليا(.

 :ثانياً: المتغيرات التابعة

 .أساليب المعاملة الوالدية.1

 :منهج الدراسة

الظاهرة موضوع  م إستخدام المنهج الوصفي وهو الذي من خالله يمكن وصفت

حولها  الدراسة وتحليل بياناتها وبيان العالقات بين مكوناتها واآلراء التي تطرح

 والعمليات التي تتضمنها واآلثار التي تحدثها.

 :المعالجة اإلحصائية

 تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية. .1

 معامل ارتباط بيرسون .2

 معادلة كرونباخ ألفا .3

 MANOVA)تم استخدام تحليل التباين المتعدد  .4

 نتائج الدراسة ومناقشتها
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 ثة بجمعيتضمن هذا الجزء عرضا  للنتائج التي تم التوصل إليها، بعد أن قامت الباح

 البيانات بواسطة أداة الدراسة، وقام بعرضها وفقا  ألسئلة الدراسة.

دة لدى المعاملة الوالدية السائما هي أساليب " :األولالنتائج المتعلقة بالسؤال 

 ؟"المراهقين

ياريية السؤال، تم استخراج المتوسيطات الحسيابية واالنحرافيات المع لإلجابة عن هذا

دة لييدى لتقييديرات أفييراد العينيية علييى مجيياالت مقييياس أسيياليب المعامليية الوالدييية السييائ

 (.5المراهقين، حيث كانت كما هي موضحة في الجدول )

 (5الجدول )

أساليب المعاملة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد العينة على مقياس 

 مرتبة تنازليا  لمجاالت الدراسة حسب المتوسطات الحسابية الوالدية السائدة لدى المراهقين

 المجاالت الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي*

االنحراف 

 المعياري
 التقدير

 مرتفع 0.52 4.02 الديمقراطي مجال األسلوب 2 1

 متوسط 0.58 2.85 مجال األسلوب الديكتاتوري 1 2

 متوسط 0.66 2.84 مجال األسلوب المتساهل 3 3

 أساليب المعاملة الوالدية السائدة لدى المراهقين

 ككل

3.35 0.39 
 متوسط

 (5* الدرجة العظمى من )

متوسيط احتل المرتبة األولى ب ( أن "مجال األسلوب الديمقراطي" قد5يبين الجدول )

 ( وبتقدير مرتفع، وجاء "مجال األسيلوب0.52( وبانحراف معياري )4.02حسابي )

( وبيييانحراف معيييياري 2.85اليييديكتاتوري" فيييي المرتبييية الثانيييية بمتوسيييط حسيييابي )

خييرة ( وبتقدير متوسط. بينما جاء "مجال األسلوب المتساهل" في المرتبية األ0.52)

( وبتقييدير متوسييط، وقييد بليي  0.66( وبييانحراف معييياري )2.84بمتوسييط حسييابي )

ى ائدة لييدأسيياليب المعاملية الوالدييية السييالمتوسيط الحسييابي لتقييديرات أفيراد العينيية على

 (، وهو يقابل تقدير متوسط.0.39( وبانحراف معياري )3.35)المراهقين ككل 

 زءالج مجاالت كما تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات

لى أساليب المعاملة الوالدية السائدة لدى المراهقين كل ع على للمقياس األول

 انفراد،وعلى النحو التالي:

 مجال األسلوب الديكتاتوريالمجال األول:

ة على تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد العين

 (.6هي موضحة في الجدول )هذا المجال، حيث كانت كما  فقرات
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد العينة لفقراتمجال  (6الجدول )

 األسلوب الديكتاتوري مرتبة تنازليا  حسب المتوسطات الحسابية
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 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي*

االنحراف 
 المعياري

 التقدير

تعليمييياتهم باسييتمرار ألفيييراد يوجييه  والييدي   4 1

األسييرة لبييذل مزيييد ميين الجهييد للحفيياظ علييى 

 استقرار األسرة.

 مرتفع 1.01 4.35

يؤمن والدي  بأن إتبياع النظيام وعيدم الحيياد  3 2

عنه مين األميور الرئيسيية التيي يجيب األخيذ 

 بها.

 مرتفع 1.01 3.97

يتوقيع واليدي  أن أفعيل مييا يرييداه منيي فييورا   9 3
 أي تساؤل حول ذلك.دون إبداء 

3.34 1.28 
 متوسط

يمييارس والييدي  أسييلوب األميير والنهييي فييي  5 4

 تعاملهم مع أفراد األسرة.

3.18 1.33 
 متوسط

يتـييـولى والييدي  حـييـل  المشييكالت األسييرية  8 5
بأنفسييييهم وعييييدم السييييماح ألفييييراد األسييييرة 

 مناقشتها.

2.62 1.21 
 متوسط

تخيص  ال يستشيرني والدي  في األمور التيي 1 6
 القرارات األسرية.

 متوسط 1.24 2.61

عندما أختلف مع والدي  في الرأي فإن رأيي  2 7

 ال يقابل باالحترام.

 متوسط 1.23 2.49

ال يراعييي واليييدي  ظروفييي مييين بييين أفيييراد  6 8
األسرة عند توزيع المهام والمسؤوليات على 

 أخوتي.

2.34 1.36 
 متوسط

ال يشجع والدي  على وجود حوار أسري بين  10 9

أفراد األسرة بحيث يبيدي كيل فيرد رأييه فيي 
 المسائل األسرية. 

2.22 1.20 

 منخفض

يري والدي  أن  العقاب البيدني والشيتم عليى  11 10

األفعال الخاطئة هو األساس فيي ردع أفيراد 

 األسرة.

2.21 1.40 

 ممنخفض

الرأي مضيعة  يعتبر والدي  المناقشـة وإبداء 7 11

 للوقت.

2.07 1.14 
 منخفض

 متوسط 0.58 2.85 المجال ككل

 (5* الدرجة العظمى من )

( والتي نصت على "يوجه  والدي  تعليماتهم 4( أن الفقرة )6يبين الجدول )

باستمرار ألفراد األسرة لبذل مزيد من الجهد للحفاظ على استقرار األسرة" قد 

( وبتقدير 1.01( وبانحراف معياري )4.35حسابي )احتلت المرتبة األولى بمتوسط 

( والتي كان نصها "يؤمن والدي  بأن إتباع النظام وعدم 3مرتفع، وجاءت الفقرة )

الحياد عنه من األمور الرئيسية التي يجب األخذ بها" بالمرتبة الثانية بمتوسط 

لفقرة ( وبتقدير مرتفع، بينما احتلت ا1.01( وبانحراف معياري )3.97حسابي )

( والتي نصت على "يعتبر والدي  المناقشـة وإبداء الرأي مضيعة للوقت" المرتبة 7)

( وبتقدير منخفض، 1.14( وبانحراف معياري )2.07األخيرة بمتوسط حسابي )
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( 2.85وقد بل  المتوسط الحسابي لتقديرات أفراد العينة على فقراتهذا المجال ككل )

 بل تقدير متوسط.(، وهو يقا0.58وبانحراف معياري )

 مجال األسلوب الديمقراطيالمجال الثاني:

ة عليى م حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافيات المعياريية لتقيديرات أفيراد العينيت

 (.7فقراتهذا المجال، حيث كانت كما هي موضحة في الجدول )

مجال لفقرات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد العينة (7الجدول )

 حسب المتوسطات الحسابيةمرتبة تنازليا  األسلوب الديمقراطي 

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي*

االنحراف 

 المعياري
 التقدير

يسييعى والييدي  علييى تلبييية احتياجييات أفييراد  20 1

 األسرة بشكل مستمر.

 مرتفع 0.87 4.45

الحيديث يُشعرنا والدي  بالراحة النفسية عند  17 2

 معهم.

 مرتفع 0.90 4.35

يستخدم والدي  عبارات الثناء والمدح  16 3

واإلطراء إلشباع الحاجات النفسية عند 
 أفراد األسرة.

 مرتفع 0.94 4.30

يحييرص والييدي  علييى تعامييل أفييراد األسييرة  15 4

 دون تميز أو تفرقة.

 مرتفع 1.14 4.20

يسيياعد والييدي  أفييراد األسييرة علييى تطييوير  19 5
 قدراتهم الشخصية والمهنية.

 مرتفع 0.91 4.18

ية يوفر والدي  ألفراد األسرة كثيرا  من التغذ 23 6

 الراجعة.

 مرتفع 0.92 4.16

يقوم والدي  باألعميال التعاونيية فيي المنيزل  18 7
 مما يجعل من العمل محبب للجميع.

 مرتفع 1.08 4.10

يوضيح والييدي  ألفييراد األسييرة مييا يمكيين أن  22 8

 يتوقعاه منهم عند إنجاز عمل أسري.

 مرتفع 0.90 4.05

يبدي والدي  مرونة في تعاملهم مع أفراد  13 9
 األسرة.

 مرتفع 1.06 4.04

يأخذ والدي  وجهات النظر المختلفية ألفيراد  21 10

 األسرة عند المشكالت األسرية.

 مرتفع 1.14 3.93

يسييييمح لييييي والييييدي  بمشيييياركة أصييييدقائي  12 11

 االجتماعية. مناسباتهم

 مرتفع 1.15 3.92

ال يييؤمن واليييدي  بييأن إتبييياع النظييام وعيييدم  14 12

الحياد عنه من األمور الرئيسيية التيي يجيب 
 األخذ بها.

 متوسط 1.30 2.62

 مرتفع 0.52 4.02 المجال ككل

 (5* الدرجة العظمى من )

تلبية ( والتي نصت على "يسعى والدي  على 20( أن الفقرة )7يبين الجدول )

احتياجات أفراد األسرة بشكل مستمر" قد احتلت المرتبة األولى بمتوسط حسابي 
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( والتي 17( وبتقدير مرتفع، وجاءت الفقرة )0.87( وبانحراف معياري )4.45)

والدي  بالراحة النفسية عند الحديث معهم" بالمرتبة الثانية  يشعرناكان نصها "

( وبتقدير مرتفع، بينما احتلت 0.90)( وبانحراف معياري 4.35بمتوسط حسابي )

( والتي نصت على "ال يؤمن والدي  بأن إتباع النظام وعدم الحياد عنه 14الفقرة )

( 2.62من األمور الرئيسية التي يجب األخذ بها" المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي )

( وبتقدير متوسط، وقد بل  المتوسط الحسابي لتقديرات 1.30وبانحراف معياري )

(، وهو 0.52( وبانحراف معياري )4.02فراد العينة على فقراتهذا المجال ككل )أ

 يقابل تقدير مرتفع.

 المجال الثالث:مجال األسلوب المتساهل

ة على تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد العين

 (.8فقراتهذا المجال، حيث كانت كما هي موضحة في الجدول )

مجال األسلوب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد العينة لفقرات (8الجدول )

 مرتبة تنازليا  حسب المتوسطات الحسابيةالمتساهل 

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي*

االنحراف 
 المعياري

 التقدير

يعمد والدي  إلى حل المشكالت األسرية في  29 1

 األولى. مراحلها

 مرتفع 1.02 3.97

يبيدي واليدي  مرونية عالييية فيي تعياملهم ميع أفييراد  25 2
 األسرة.

 مرتفع 1.03 3.95

يتبع والدي  سياسة التساهل  في اتخاذ القرارات  30 3

 األسرية.

 متوسط 1.23 3.50

يرى والدي  أن من ا لضرورة ترك أفراد األسرة  24 4
وإن تعارض يتصرفوا ويبدوا آرائهم بحرية حتى 

 ذلك مع  قناعاتهم.

 متوسط 1.31 3.34

يسمح والدي  ألفراد األسرة بأخذ الوقت الغير  28 5
 محدد إلنجاز المطلوب منهم.

 متوسط 1.20 3.25

يسمح والدي  ألفراد األسرة بتأجيل أعمالهم  27 6

 المطلوب إنجازها.

 متوسط 1.31 2.91

ا األسرية إال  عندمال يتدخل والدي  في التفاعالت  26 7
 تقع المشاكل بين أفراد األسرة.

 متوسط 1.25 2.73

ال يظهر والداي  أنفسهم كمسؤولين  وموجهين  31 8

 لسلوكياتنا.

 متوسط 1.37 2.56

 منخفض 1.24 2.04 ال يهتم والدي  بتفاصيل شؤون أفراد األسرة  32 9

 منخفض 1.20 1.96 ال يقدم والدي  خدمات شخصية ألفراد األسرة. 33 10

 ال يؤثر والدي  كثيرا  في أفراد األسرة. 34 11

 

 منخفض 1.19 1.99

 منخفض 1.21 1.98 ة.ال يلتزم والدي  بالمواعيد التي تهم أفراد األسر 35 12

 متوسط 0.66 2.84 المجال ككل
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 (5* الدرجة العظمى من )

كالت والدي  إلى حل المش( والتي نصت على "يعمد 29( أن الفقرة )8يبين الجدول )

( 3.97األسرية في مراحلها األولى" قد احتلت المرتبة األولى بمتوسط حسابي )

ا ( والتي كان نصه25( وبتقدير مرتفع، وجاءت الفقرة )1.02وبانحراف معياري )

 بمتوسط "يبدي والدي  مرونة عالية في تعاملهم مع أفراد األسرة" بالمرتبة الثانية

 ( وبتقدير مرتفع، بينما احتلت الفقرة1.03بانحراف معياري )( و3.95حسابي )

لمرتبة ا( والتي نصت على "ال يلتزم والدي  بالمواعيد التي تهم أفراد األسرة" 35)

( وبتقدير منخفض، 1.21( وبانحراف معياري )1.98األخيرة بمتوسط حسابي )

ل ذا المجال ككه وقد بل  المتوسط الحسابي لتقديرات أفراد العينة على فقرات

 (، وهو يقابل تقدير متوسط.0.66( وبانحراف معياري )2.84)

توى هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسالنتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:

لة ( في استجابات أفراد العينة حول أساليب المعامα≤0.05الداللة اإلحصائية )

ألب، ل)الجنس،العمر، المستوى التعليمي الوالدية لدى المراهقين تبعا  لمتغيرات 

 المستوى التعليمي األم(؟

لإلجابة عن هذا السؤال، تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

أساليب المعاملة الوالدية لدى المراهقين، تبعا   لتقديرات أفراد العينة على مجاالت

 17سنة ، 16سنة،  15عمر )الختالف متغير الجنس )ذكور، وإناث(، ومتغير ال

المستوى التعليمي لألب)ثانوي، بكالوريس،دراسات  ومتغير سنة فأكثر(، 18سنة، 

عليا(، ومتغير المستوى التعليمي لألم)ثانوي، بكالوريوس، دراسات عليا(حيث 

 (.9كانت كما هي موضحة في الجدول )

أفراد عينة الدراسة على  راتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقدي (9الجدول )

حسب متغير الجنس والعمر والمستوى مجاالته المراهقين ككل وعلى مقياس أساليب المعاملة الوالدية 

 التعليمي لألب والمستوى التعليمي األم

 مستويات المتغير

 

أساليب المعاملة 

الوالدية 

 المراهقين ككل

 

مجال 

األسلوب 

 الديكتاتوري

مجال 

األسلوب 

 الديمقراطي

مجال 

األسلوب 

 المتساهل

 

 الجنس
 الذكور

N=201 

الوسط 

 الحسابي
2.96 4.02 2.92 3.42 
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 مستويات المتغير

 

أساليب المعاملة 

الوالدية 
 المراهقين ككل

 

مجال 

األسلوب 
 الديكتاتوري

مجال 

األسلوب 
 الديمقراطي

مجال 

األسلوب 
 المتساهل

 

االنحراف 

 المعياري
 0.53 0.52 0.73 0.43 

 اإلناث

N=183 

الوسط 

 الحسابي
2.73 4.02 2.76 3.27 

االنحراف 

 المعياري
0.59 0.52 0.55 0.32 

 
 

 العمر

 سنة 15

N= 108 

الوسط 

 الحسابي
2.87 4.01 2.85 3.35 

االنحراف 

 المعياري
0.55 0.46 0.66 0.37 

 سنة 16

N=121 

الوسط 

 الحسابي
2.85 4.01 2.87 3.35 

االنحراف 

 المعياري
0.61 0.58 0.68 0.40 

 سنة 17

N=124 

الوسط 
 الحسابي

2.80 4.06 2.77 3.33 

االنحراف 
 المعياري

0.52 0.48 0.58 0.37 

سنة  18

 فاكثر

N= 31 

الوسط 
 الحسابي

2.93 3.91 3.01 3.39 

االنحراف 

 المعياري
0.67 0.59 0.77 0.44 

 

 
 

 

المستوى 

التعليمي 
 لألب

 ثانوي
N=55 

الوسط 
 الحسابي

2.67 4.00 2.70 3.23 

االنحراف 
 المعياري

0.57 0.46 0.63 0.32 

 بكالوريس

N=204 

الوسط 

 الحسابي
2.89 3.99 2.84 3.35 

االنحراف 

 المعياري
0.56 0.51 0.62 0.39 
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 مستويات المتغير

 

أساليب المعاملة 

الوالدية 
 المراهقين ككل

 

مجال 

األسلوب 
 الديكتاتوري

مجال 

األسلوب 
 الديمقراطي

مجال 

األسلوب 
 المتساهل

 

دراسات 

 عليا
N= 125 

الوسط 

 الحسابي
2.86 4.07 2.91 3.39 

االنحراف 

 المعياري
0.58 0.55 0.70 0.41 

 

 
 

 

 
 

 

المستوى 

التعليمي 
 لألم

 ثانوي
N=64 

الوسط 

 الحسابي
2.65 4.03 2.69 3.23 

االنحراف 
 المعياري

0.56 0.48 0.60 0.31 

 بكالوريس
N=220 

الوسط 
 الحسابي

2.88 3.99 2.84 3.35 

االنحراف 

 المعياري
0.56 0.51 0.61 0.38 

دراسات 
 عليا

N= 100 

الوسط 

 الحسابي
2.91 4.08 2.94 3.42 

االنحراف 

 المعياري
0.59 0.56 0.75 0.43 

( وجود فروق ظاهرية بين متوسيطات تقيديرات عينية الدراسية 9يالحظ من الجدول)

ييية لييدى سيياليب المعامليية الوالدأل علييى العالميية الكلييية للمقييياس، والمجيياالت الثالثيية

مييي ، وفييق متغيييرات الدراسيية المسييتقلة )الجيينس والعميير والمسييتوى التعليالمييراهقين

 لييألب والمسييتوى التعليمييي األم(، وللكشييف عيين دالليية هييذه الفييروق فييي المتوسييطات

باسيتخدام  (MANOVA) الحسيابية، تيم اسيتخدام تحلييل التبياين متعيدد المتغييرات 

(.ويبيين α≤ 0.05) عند مستوى الداللة (Wilk's Lambda)اختبار "ولكس لمبدا" 

 رات.ويلكس لمبدا ونتائج تحليل التباين متعدد المتغي ( نتائج أختبار10الجدول)

نتائج اختبار تحليل التباين المتعدد للفروق بين تقديرات أفراد العينة على مجاالت أساليب  (10الجدول )

المعاملة الوالدية لدى المراهقين والعالمة الكلية للمقياس تبعا  الختالف متغيرات الجنس والعمر والمستوى 
 التعليمي لألب والمستوى التعليمي األم 
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 المتغيرات
 المجاالت

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 قيمة ف المربعات

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

 الجنس

قيمة ولكس 
=0.996 

 0.450ح=

 

مجال األسلوب 

 الديكتاتوري

0.972 1 0.972 3.061 0.081 

مجال األسلوب 

 الديمقراطي

0.005 1 0.005 0.019 0.890 

مجال األسلوب 

 المتساهل

0.173 1 0.173 0.412 0.522 

الكلية العالمة 

 للمقياس

0.292 1 0.292 2.002 0.158 

 العمر

قيمة ولكس 
=0.967 

 0.431ح=

مجال األسلوب 

 الديكتاتوري

0.477 3 0.159 0.501 0.682 

مجال األسلوب 

 الديمقراطي

0.605 3 0.202 0.726 0.537 

مجال األسلوب 

 المتساهل

1.772 3 0.591 1.407 0.240 

العالمة الكلية 

 للمقياس

0.071 3 0.024 0.163 0.921 

المستوى 

التعليمي 
 لألب

قيمة ولكس 
=0.993 

 0.955ح=

مجال األسلوب 

 الديكتاتوري

0.414 2 0.207 0.653 0.521 

مجال األسلوب 

 الديمقراطي

0.386 2 0.193 0.695 0.500 

مجال األسلوب 

 المتساهل

0.042 2 0.021 0.050 0.951 

العالمة الكلية 

 للمقياس

0.005 2 0.003 0.017 0.983 

المستوى 

التعليمي 
 لألم

قيمة ولكس 
=0.988 

 0.805ح=

مجال األسلوب 

 الديكتاتوري

0.696 2 0.348 1.097 0.335 

مجال األسلوب 

 الديمقراطي

0.476 2 0.238 0.856 0.426 

مجال األسلوب 

 المتساهل

0.211 2 0.105 0.251 0.778 

العالمة الكلية 

 للمقياس

0.048 2 0.024 .165 0.848 

 الخطأ

مجال األسلوب 

 الديكتاتوري

117.14
3 

369 0.317 

 
مجال األسلوب 

 الديمقراطي

102.52
2 

369 0.278 

مجال األسلوب 

 المتساهل

154.93
1 

369 0.420 

العالمة الكلية 

 للمقياس

53.819 369 0.146 

 الكلي

مجال األسلوب 

 الديكتاتوري

3241.7
36 

384   

األسلوب مجال 

 الديمقراطي

6305.2
78 

384   

مجال األسلوب 

 المتساهل

3269.0
00 

384   

العالمة الكلية 

 للمقياس

4364.1
30 

384   

 ( α≤0.05* ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )

 (:10يبين الجدول )

بين ( α≤0.05ال توجد فروق دالة إحصائيا  عند مستوى الداللة اإلحصائية ) -

 متوسطات تقديرات أفراد العينة على جميع مجاالت المقياس وأساليب المعاملة

 الوالدية لدى المراهقين ككل تعزى لمتغير الجنس.
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( بين α≤0.05ال توجد فروق دالة إحصائيا  عند مستوى الداللة اإلحصائية ) -

ملة متوسطات تقديرات أفراد العينة على جميع مجاالت المقياس وأساليب المعا

 الوالدية لدى المراهقين ككل تعزى لمتغير العمر.

( بين α≤0.05ال توجد فروق دالة إحصائيا  عند مستوى الداللة اإلحصائية )-

 متوسطات تقديرات أفراد العينة على جميع مجاالت المقياس وأساليب المعاملة

 الوالدية لدى المراهقين ككل تعزى لمتغير المستوى التعليمي لألب.

( بين α≤0.05توجد فروق دالة إحصائيا  عند مستوى الداللة اإلحصائية )ال  -

 متوسطات تقديرات أفراد العينة على جميع مجاالت المقياس وأساليب المعاملة

 الوالدية لدى المراهقين ككل تعزى لمتغير المستوى التعليمي لألم.

 مناقشة النتائج والتوصيات:

ة لدى ما هي أساليب المعاملة الوالدية السائد" النتائج المتعلقة بالسؤال األول

 ؟"المراهقين

 ي هـذه، وتعنبينت النتائج أن "مجال األسلوب الديمقراطي" قد احتل المرتبة األولى

ـربية النتـائج أن آبـاء وأمهـات أفـراد عـينة الـدراسة يسودهـم التفـاهم في ت

شارة والعـقلية من أجل استورعـايةأبنـائهـم واالهـتمام بهم وبصحـتهم النفسية 

هـذه  على تطويرها وتنميتهـا؛ وخلصت النتائج إلى أن قدراتهم الخاصة ومساعـدتهم

يئة ـمون بباألساليب اإليجابية تشجع على التف وق الدراسي. كم أن األبنـاء الذين ينع

ر لحـوالالحـر  أسرية يسودهـا األسلوب الديمقـراطي في المعـاملة يقوم على المنـاخ

 ور في جـوالمنـاقـشة وإتـاحة فـرص إبداء الـرأي والعـمل علـى استشـارة الـتـفكيـ

 أسـري يتـصف بالحرية والثقة والدفء، وتوفير جو من الحرية ومنـاقـشة أمور

لة والديهم، وتدريبهم علـى إدارة الحـوار حـول أي مـشكـ األبنـاء الخاصة مع

، الوالدين الحوارات الهادفة التي تدور بين ة من، و االستـفـادلهـا األسـرةتعـتـرض 

ت التي ببعض المسؤوليا و تدريب األبناء على اتخـاذ القـرارات بنفـسهم وتكـليفهم

على  يستطيعون إنجازها، إن مثل هـذه البيئة تبعث في المراهق الثقة واالعـتماد

ستقاللية النفس، وهـذا ما يبحث عنه المراهق ألنه في مرحلة البحث عـن اال

 والحرية الذاتية، وعندما نؤكـد على ضرورة توفير بيئة والشعور بالمسؤولية

 أسـرية ديمقـراطية للمراهـق، فيجب أنتكـون الحرية في المنزل حـرية تحدها

سوف ينمي ثـقة  ضوابط اجتماعية وليست حـرية مطلقة، وهـذا األسـلوب حتمـا

 ــي.على النجاح والـتـفـ وق الـدراس المراهـق الـمتفـ وق بنفـسه مما يساعـده
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لدى  وتدل هذه النتيجة كذلك على المرونة واالنفتاح في تربية األبناء وتنشئتهم

نظام الوالدين في المجتمع األردني، وعلى أن السلطوية ليست أسلوبا سائدا في ال

تجاه الااالجتماعي األردني المعاصر. وقد يكون التجاه التدين السائد أثره في هذا 

ية م الوطنالوالدي، باإلضافة إلى ارتفاع المستوى التعليمي للوالدين، والتأثر بالقي

والسياسية السائدة والتي تتطلب نوعا من احترام حرية الناشئ في التصرف 

ع والتفكير واالختيار. وترى الباحثة أن هذا األسلوب هو بشرى خير في المجتم

ية قدرات المراهقين ومهاراتهم المستقبل األردني المعاصر، حيث يسهم في تنمية

هم، وتعزيزها، وفي دعم دافعيتهم لإلنجاز وتحقيق األمن النفسي واإلجتماعي لدي

م وفي تعزيز ثقتهم بأنفسهم واعتمادهم على ذواتهم وفي دعم كفايتهم وفاعليته

 خصوصا وأنهم جيل التنمية والتغير في المجتمع األردني.

باء ب المتساهل" في المرتبة األخيرة، وهذا يعني أن اآلينما جاء "مجال األسلوب

مور أيسلكون سلوكا ايجابيا تجاه دوافع أبنائهم ورغباتهم، بحيث ال يتدخلون في 

 توجييهمحياتهم الخاصة باألبناء مثل إختيار أصدقائهم وهذا يعني اعطائهم حريتهم و

ما مليتهم هم درجة من استقالللقيام باألمور التي تحتاج التوجيه فقط، كما يعني اعطائ

يرفع الثقة في نفوس المراهقين بحيث يرتفع شعورهم بذاتهم ومكانتهم. وترى 

دى أين مما الباحثة أن قلة انتشار هذا النمط يعود  الرتفاع المستوى التعليمي للوالد

 إلى وعيهم بسلبية هذا النمط.

 توىمس عند إحصائية داللة ذات قفرو توجد "هل النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

لة حول أساليب المعام العينة أفراد استجابات ( فيα≤0.05اإلحصائية ) الداللة

ألب، لالوالدية لدى المراهقين تبعا  لمتغيرات )الجنس،العمر، المستوى التعليمي 

 المستوى التعليمي األم،(؟"

اإلحصيائية  الداللية مستوى عند إحصائيا   دالة فروق بينت نتائج الدراسة عدم وجود

(α≤0.05بييين ) المقييياس  مجيياالت جميييع علييى العينيية أفييراد تقييديرات متوسييطات

ر، )الجنس، العميياتلمتغييير تعييزى وأسيياليب المعامليية الوالدييية لييدى المييراهقين ككييل

 باحثييية ذليييك إليييىالمسيييتوى التعليميييي ليييألب، المسيييتوى التعليميييي األم(، وتعيييزو ال

رعاييية بنيياء سييواء كييانوا ذكييورا أو اناثييا نفييس التييولي األ التييي الممارسييات االسييرية

التطييور واالهتمييام وكافيية سييبل التربييية السييليمة التييي تييدفع باالبنيياء نحييو االنجيياز و

 والنماء في كافة جوانب حياتهم دون تمييز. 

ة األسرية يكون عادة موحدا وال ئكما ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن نمط التنش

فالوالدان يرييان أبناءهما وفق اسلوب معين من التنشئة  يتذبذب تبعا لعمر المراهق،
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بصرف النظر عن عمر المراهق، ألن نمط التنشئة هو أسلوب تعامل عام يطغى 

 على الوالدين بكافة المواقف وذا تأثير على أبناءهما.

تربية  وترجع الباحثة ذلك إلى ثقافة المجتمع وممارسة أساليب المعاملة السوية في

ن هذه وترى الباحثة أالتي تعتمد على أساس ثابت معتمد لدى الوالدين.  المراهقين

ستوى النتيجة منطقية حيث أن جميع األسر في المجتمع األردني قادرة على تحقيق م

مع ثقافي واجتماعي موحد بسبب انتشار التعليم بشكل كبير بين جميع فئات المجت

ة ي تكون جميع األسر ذات قدروبغض النظر عن المستوى االقتصادي لها، وبالتال

حديثة على التفاعل مع الخبرات اإلقليمية والعالمية عبر مواقع وسائل االتصال ال

ومستوى  واألم األبعبر المكتبات واالنترنت، مما يؤثر على سلوك كل من 

 والنضج لديهم وأساليب معاملة األبناء. اإلدراك

 والتوصيات والمقترحات:

راسة بعد ة توصيات،منها: وفي ضوء النتائج خرجت   الد ِّ

سامح، على األسر أن تهتم بأبنائها عن طريق إتباع أسلوب يعتمد على الحوار والت-

وتفهم المرحلة العمرية التي يمرون بها، وتوجيههم الى السلوكيات الصحيحة 

 والسليمة التي تعزز من قدراتهم وتساعد نموهم وتعزيز االستقاللية لديهم.

على اإلشراف التربوي في وزارة التربية والتعليم على تطوير حث القائمين -

بة منظومة اإلشراف التربوي من حيث التخطيط والتنظيم واآلليات المتبعة لمواك

 طبيعة التغيرات الراهنة.

 وعقد الدورات التدريبية للمشرفين التربويين على أساليب األشراف التربوي-

طق على األشراف التربوي المتنوع في منا المتنوع، وإجراء المزيد من الدراسات

جغرافية أخرى، وإجراء دراسة مستقبلية حول تطوير اإلشراف التربوي في 

 .األردن في ضوء خبرات الدول المتقدمة

 :خاتمة

لوقائي اتعتبر المعاملة الوالدية اإليجابية من تقبل وتسامح واستقاللية هي الجهد 

ا دة ألتهالنفسية وتحقق لهم أكبر قدر من السعا يحمي أبنائنا من إعتالل الصحة يالذ

ز تساعد على بناء شخصية فعالة ومؤثرة وناجحة وايجابية التي تعتبر أحد ركائ

 الشخصية السوية.
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ية والمالحظ من نتائج الدراسة أنه من الضروري التأكيد على األساليب االيجاب

ه بي تقوم لدور التكميلي الذوتنميتها في التعامل مع المراهقين سواء داخل األسرة وا

 المدرسة ألن لذلك االثر البال  في تعديل السلوك وقبوله اجتماعيا.

ون لذلك بقوله " إذا كنت تريد لطفلك أن يك)2002وقد أشار عبدالستار إبراهيم)

 . مبدعا وقياديا ومستقال بذاته فعليك أن تعامله بمزيج من الحب والتسامح

ك ه ,لذلمجتمع ورقيواإلهتمام بها ضرورة حتمية لتقدم ال كما أن العناية بالمراهقين

ه إستغالله لثرواته البشرية وقدرته على توجي مجتمع بمدى حسني تقاس حضارة أ

 تسهم في تقدمه. يسلوك أفراده الوجهه البنائية الت

 :قائمة المراجع

قتها (، اساليب المعاملة الوالدية كما يدركها االبناء وعال2005ابو عطية،سهام) .1

(، 1(، ع)21ببعض سمات الشخصية، مجلة جامعة دمشق للعلوم التربوية، م)

 سوريا.

(، سوء المعاملة الوالدية وأثرها في ظهور التناذرات 2020اوشيخ، نوره) .2

النفسية الصدمية عند المراهق )دراسة ميدانية لستة مراهقين ضحايا سوء المعاملة 

(، 2(،  ع)3سيكولوجية االنحراف، م)الوالدية منذ الطفولة(، مجلة دراسات في 

 الحاج لخضر، الجزائر. 1جامعة باتنة 

(، اساليب المعاملة الوالدية وعالقتها 2020البحر، حنين وصندوقة، ياسمين) .3

(، جامعة الملك سعود، 4(، ع)31بالذكاء االجتماعي، مجلة العلوم التربوية، م)

 المملكة العربية السعودية.

الصحة النفسية )للطفل والمراهق(، مكتبة الرشد،  (، 2003الحكمي، وجدان) .4

 الرياض.

(، سيكولوجية النمو عند الطفل والمراهق، المؤسسة 2000الخوري، توما) .5

 الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان.

(، األداء الوظيفي األسري كما يدركه 2014الدين، جهاد والعلي، تغريد) .6

تماعية والقلق، المجلة األردنية في العلوم المراهقون وعالقته بالكفاءة االج

 (، جامعة اليرموك، األردن.1(، ع)10التربوية، م)
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Adolescents' attitudes towards parenting styles 

Esraa Jamal Mohammad Hamdan 

Mohammed V University, Rabat, Faculty of Humanities and 

Arts 

MinistryofEducation/ Jordan 

Abstract: This study aimed to uncover adolescents’ attitudes 

towards parental treatment methods, and to achieve the study’s 

objectives, the descriptive approach was used by developing a 

questionnaire consisting of (35) items, and its validity and reliability 

were confirmed by known scientific methods. The sample of the 

study consisted of (384) male and female students. Of them (201) 

males and (183) females. The results of the study showed that the 

sample members’ estimates of parental treatment methods were 

moderate. The results showed that there were no statistically 

significant differences between the averages of the sample’s 

estimates on the fields of parental treatment methods, due to the 

difference in the sex, age, educational level of the father and the 

mother’s educational level. 

Keywords: Adolescents, Parenting styles, Attitude, Educational 

level, Public schools. 
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ي من درجة ممارسة معلمي العلوم للمرحلة الثانوية أساليب تنمية التفكير التأمل

 وجهة نظر المدراء والمشرفين في لواء الرمثا

 زينب علي يوسف منسيأ.

 األردن -وزارة التربية والعليم األردنية

 

هدفت الدراسة لمعرفة درجة ممارسة معلمي العلوم للمرحلة الثانوية ملخص: 

رمثا، أساليب تنمية التفكير التأملي من وجهة نظر المدراء والمشرفين في لواء ال

بانة واستخدام أداة االستالوصفي المقارن لمالءمتِه للدراسة، واستخدام المنهج 

ائج راء ومشرفين. وأظهرت النت( من مد36( فقرة، وبلغت العينة )29المكونة من )

ر التفكي أنَّ المتوسطات الحسابية لفقرات درجة ممارسة معلمي العلوم ألساليب تنمية

 لى مرتفع على الفقرات، واألداة فجاءت بمستوىإالتأملي جاءت بمستوى متوسط 

وجود فروق ظاهرية لمتوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة على و متوسطة.

ن وجهة ملدرجة ممارسة معلمي العلوم أساليب تنمية التفكير التأملي  الدرجة الكلية

 .نظر المدراء والمشرفين وفقًا لمتغيرات الجنس وسنوات الخبرة

 .لرمثاا: المعلمين، العلوم، التفكير التأملي، الممارسة، لواء الكلمات المفتاحية
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 المقدمة .1

 التفكير المخلوقات، فالعقل والقدرة علىكرم هللا اإلنسان بالعقل، وفضله على سائر 

حو نالتقدم وهذه النعمة اإللهية، قادت اإلنسان إلى االرتقاء في سلم الفالح والنجاح، 

ه ء توظيفالعلياء، واستثمار كل وسائل الراحة واألمان، بيد أن تعطيل الفكر، أو أسا

 عن قصد، قاده إلى الفشل والهالك في الدنيا واآلخرة.

كير: الباحث في المجال التعليمي والتربوي أن يتوقف عند ثالثية التف على يلتزم

ما الحواس والعقل والقلب؛ للتحليل والبحث برؤية وعمق عن طبيعة العالقة بينه

، (7: 2013وعن دورهما في عملية التعلم واكتساب المعرفة كما يذكره )تدمري، 

 تنوعة.والتي بدورها تتيح له اإلبداع في مجاالت تعليمية م

 ية، وقدفالتفكير أرقي سمة يتسم بها اإلنسان وميز على غيره من سائر الكائنات الح

تدعو  اإلنسان على التفكير ففي القرآن كثير من اآليات -سبحانه وتعالى-حث هللا 

بِِل َن إِلَ إلى البحث في استخالص المعرفة والمعلومات، قال تعالى: }أَفَاَل يَنظُُرو ِ ى اإلإ

{)الغاشية: َكيإَف خُ  واإلسالم  ( وكذلك األديان السماوية حثت على التفكير،17ِلقَتإ

 أحد هذه األديان الذي عد التفكير والتفكير التأملي فريضة إسالمية.

تأمل لي؛ فالفدعوة القرآن الكريم إلى االهتمام بالتفكير، وجوهر أنواعه التفكير التأم

والسهول والدواب، بل واألخص  في  خلق السموات واألرض وبدائعها من الجبال

 التأمل في خلق اإلنسان ومراحل تطوره، وفي عظمة  قلبه واتقان عقله.

من الضروري تعليم الطلبة وتدريبهم على عمليات التفكير التأملي، إذ تعمل 

يل ممارسة التفكير التأملي على تحسين أداء الطلبة، وزيادة مقدرتهم على التخ

لتي معرفة اي الناقد. فالتفكير التأملي يتيح للفرد تعديل الالذهني والتفكير التحليل

بط يمتلكها إلى معرفة جديدة يضيفها إلى مخزونه السابق، وذلك عن طريق آلية ر

ف المعلومات ببعضها البعض، ودمج المعارف والخبرات المكتسبة حديثًا بالمعار

ومعتمدًا  لتحليل،لى التقويم واوالخبرات السابقة، مما يتيح للطلبة تعلًما مميًزا قائًما ع

 (.2012على طرق علمية تأملية دقيقة )خوالدة، 

 لحل هذه المشكلة نحتاج إلى التأمل واستخدام مهارات التفكير من حيث تحديد

المشكلة وتحليلها إلى عناصرها األولية ومن ثم فرض الفروض والتوصل إلى 

لتصنيف ير مثل التذكر والفهم واالنتائج. وفي كل ذلك نمر بأنماط متعددة من التفك

 (.2001والتحليل واتخاذ القرار)جمل، 
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ما لها للعلوم؛ اوبناًء على ما تم ذكره فيعد التفكير التأملي مهم جداً أثناء تدريس مادة 

مون من آثار على كل من المعلم والطلبة، باإلضافة لقدرتها على جعل الطلبة يقو

ج كل الصحيح أثناء الموقف التعليمي وخاربعملية صنع القرارات واتخاذها بالش

 الموقف التعليمي.

 مفهوم التفكير التأملي:

 ( بأنه: التفكير المتعمق في المواقف، الذي يكسب10: 2011عرفته )الحارثي، 

ي سابقة فالتلميذ القدرة على التنظيم الذاتي لتعلمها، واالستفادة من المعلومات ال

ات لم الحالي، وتحليل الموقف، وإدراك العالقاستنتاج معارف جديدة وتفحص التع

 بين المعارف التي يتم تعلمها.

ة أو ( بأنه: التفكير المبني على تأمل الطلبة في المشكل2015ويعرفه )الفاخري، 

ماعية الموقف أو الصورة التي طرحت في الغرفة الصفية من قبل معلم التربية االجت

ها حتى بسيطة وليرسم األفكار الالزمة لفهموالوطنية ليتم تحليلها إلى عناصرها ال

 يتوصل إلى النتائج التي تتطلبها هذا المشكلة أو الصورة.

 خالل شرحوتعرفه الباحثة بأنه هو الممارسات التي ينفذها معلمي العلوم من 

المشكلة أو الموقف أو الصورة التي طرحت في الغرفة الصفية من قبل معلمي 

مة التي عناصرها األولية ويتم التوصل إلى النتاجات العاالعلوم ليتم إرجاعها إلى 

 تطلبها هذا المشكلة.

 أهمية التفكير التأملي

لها  ا بماتأتي أهمية التفكير التأملي من تزويد الطلبة بمعارف سابقة يربطونها ذهني  

( أن أهمية التفكير التأملي تكسب 2008من صور في دماغهم. ويرى )العارضة، 

 يلي:الطلبة ما 

 ربط المعرفة الحديثة بفهم واستيعاب سابق. -

 طلبة.االرتقاء بالتفكير خارج الحدود المجردة للمفاهيم الموجودة في عقول ال -

 تطبيق أساليب محدودة على مهمات حديثة وجديدة لم يسبق لها مثيل. -

الذي يُوظف التفكير التأملي في اإلكساب السليم للمعرفة من التأمل في الحياة و

د في تطبيق وتوظيف التفكير األعمق: وهو عبارة عن جزء مكمل ومهم في يساع

 (.Thorpe & Barsky, 2001عملية  )الشفاء النفسي(. )

 ( إلى أن أهمية التفكير التأملي تساعد على: 2005ويشير )عبد الوهاب، 

لوصول مساعدة الطلبة على التفكير الدقيق ويزدادون في التفكير العميق من أجل ا-

 لحل المشكالت التي تواجههم.
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 ة مشاكليعطي الطلبة أو الفرد شعوًرا من الثقة بالنفس وحس  المسؤولية في مواجه-

 الحياة المتنوعة.

 تنمية اإلحساس بالمسؤولية وتوسيع مداخل العقل وجعله منفتًحا وخالقًا.-

 راتجعل الطلبة أكثر قدرة على توجيه دورهم في الحياة من خالل إكسابهم مها-

 التفكير التأملي.

 خصائص التفكير التأملي:

بته حفيز طلتالتفكير التأملي يعد أحد أنواع التفكير وأنه نشاط ذهني يسعى المعلم إلى 

( عددًا من خصائص 51-50: 2005عليه وامتالك مهاراته، وقد بين )عمايرة، 

 التفكير التأملي وهي على النحو اآلتي:

 هور.التقليل من االندفاع أو الت-

 االستماع لآلخرين مع فهمهم وتقمصهم العاطفي.-

 اإلدراك لملكية التفكير ومرونة في التفكير.-

 التدقيق والضبط.-

 المساءلة واستيضاح المشاكل.-

 تصوير المعرفة السابقة وتطبيقها في مواقف جديدة.-

 الدقة في اللغة واالعتقاد.-

 استخدام كافة األحاسيس.-

 والتبصر والفهم العميق.اإلبداع واألصالة -

التساؤل، وحب البحث والتحقيق، وحب االستطالع، واالستمتاع بحل المشكالت -

 بتفعيل األحاسيس.

 التصميم والمواظبة عندما تكون حلول المشكلة غير واضحة .-

 مراحل التفكير التأملي:

( أربعة طرق للتفكير 61-60، ص1963كما نعلم فقد بين )جوردون وسميث،

 ي وهي: التأمل

 وجود موقف مشكل.-

 استيضاح المشكلة.-

 تكوين الفروض.-

 اختيار أفضل الحلول. -

 طرق تعزيز التفكير التأملي

 :العتبارامن النقاط التي تعمل على تغذية التفكير التأملي وعلى المعلم أخذها بعين 
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افة ية لكوماستخدام الطرائق التعليمية التعليمة المناسبة مثل: استخدام الجداول الي-

 حدد. األعمال والخطوات الالزمة لمعرفة مدى تعلم الطلبة ضمن الجدول الزمني الم

 ة، واخذمتابعة األنشطة التي تساعد الطلبة على االستفادة من ذكر التجارب السابق-

 النتائج المهمة وااليجابية من هذه التجارب.

 ضمان الوقت الكافي والمناسب للتوصل إلى فهم األفكار.-

ادة توجيه الطلبة وتنشيطهم خالل تعلمهم، ومالئمة البيئة الصفية المتاحة إلع-

 (. kovalik & Olsen, 2010التركيز على التعلم المناسب )

 وينبغي توفر بعض األسس التي تعمل على تنمية التفكير التأملي داخل الغرفة

 الصفية ومنها:

مات واضحة ومبينة عرض األفكار في صورة رسومات، وأن تكون هذه الرسو-

 للطلبة؛ لكي يتمكنوا من حل ما يعترضهم من مشاكل مستقبلية في حياتهم. 

وضع الخطط الالزمة للمشكالت التي تواجههم في حياتهم، وإدخال الطلبة في -

 ممارسة التفكير التأملي.

 هر؛ ألنتوجيه المعلم للطلبة توجيًها سليًما في أثناء مالحظاتهم األشياء والظوا-

 مالحظة تجعل الطالب يمعن النظر ويستفهم ما يحدث من حوله.ال

ير ي للتفكتزويد الطلبة بأسئلة تتطلب أكثر من إجابة، أو فكرة، وتوفير الوقت الكاف-

 عند الرد على أية قضية مطروحة.

دة، دعم الطلبة وتحفيزهم على االبتكار واستخالص المعلومات وتقديم أفكار جدي-

-75: 2006ضايا والمشكالت المطروحة )ميسر عودات، وإعطاء حلول حول الق

76.) 

 مستويات التفكير التأملي: 

 ( مستويات وهي:3يحدد التفكير التأملي بـ )

 التأمل العابر اليومي.  -1

 التأمل المدروس. -2

 (.2009التأمل المبرمج )عبد السالم،  -3

فكثير إن ممارسة التفكير التأملي تزيد خبرة الشخص وتبصره وتعمقه بواقعه، 

ماتتشابه المشاكل الفردية؛ لذا على الشخص مواجهتها والعمل على تحليلها ليجد 

 ,Nortonحاًل لها، وما يخرج من عقله من معرفة يعتبر من أسس النجاح )

1997  .) 

 هناك أربعة شروط للنجاح في ممارسة التفكير التأملي وهي: 
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 مناقشة األفكار والموضوعات بين المعلم والمتعلم. -1

 زويد المتعلم بأفكار معرفية يحصل عليها من البيئة التي تحيط به.ت -2

اخل البحث في قيم الطلبة وفلسفتهم وعرضها للحوار والمناقشة  بين الطلبة د -3

 الصف.

 ,Kishزيادة القدرة على القراءة والكتابة للمحتوى التعليمي والمعرفي )  -4

1997.) 

 مشكلة الدراسة  .2

وم في تعمل الباحثة معلمة في ميدان التربية والتعليم، وقد الحظت أن معلمي العل

 المرحلة الثانوية يلتزمون طرائق تدريس اعتيادية، ترتكز على التلقين بشكل

جات أساسي، وهذا ينعكس سلبًا على واقع تدريس تلك المواد ويحول دون تحقيق نتا

رحلة درجة ممارسة معلمي العلوم للملى تعليمية جيدة، مما دعا الباحثة للتعرف ع

ي لواء الثانوية أساليب تنمية التفكير التأملي من وجهة نظر المدراء والمشرفين ف

درة ادة القوالتي ستساعد الطلبة على فهم المحتوى التعليمي لمواد العلوم وزي الرمثا.

مواد  في سرعة استرجاع المعلومات وسهولة فهمها وتطبيقها، وترى الباحثة أن

مس نها تلتالعلوم في المرحلة الثانوية تعد من المواد الدراسية األساسية الهامة، أل

 ادر علىالواقع وتفسره وتعمل على استثماره، فال بدَّ من إخراج جيل واعٍ متميز وق

 امتالك األدوات لمواجهته حل مشكالته في هذا العصر.

 ن األسئلة اآلتية:وتأسيًسا على ما سبق سعت الدراسة إلى اإلجابة ع

مية درجة ممارسة معلمي العلوم للمرحلة الثانوية أساليب تنالسؤال األول: "ما 

 التفكير التأملي من وجهة نظر المدراء في لواء الرمثا؟."

نمية درجة ممارسة معلمي العلوم للمرحلة الثانوية أساليب تالسؤال الثاني: "ما 

 في لواء الرمثا؟."التفكير التأملي من وجهة نظر المشرفين 

 أهمية الدراسة .3

 تمثل أهمية الدراسة الحالية في الناحيتين النظرية والتطبيقية:

 األهمية النظرية

تنبع أهمية الدراسة الحالية في كونها قد تشكل إضافة جديدة للدراسات المحلية 

 األردنية في مجال تعلم المعرفة فوق المعرفية باستخدام مهارات التفكير التأملي.
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ويعد موضوع التفكير التأملي من المواضيع الهامة لم تحَظ باهتمام الفكر التربوي 

 .العربي كثيًرا، وتتمثل الحاجة في دراستها لمواكبة التطورات التربوية المعاصرة

 األهمية التطبيقية

 تربويينوالقيام برفع توصيات إلى المعنيين في وزارة التربية والتعليم من مسؤولين 

م ومدراء للعمل على توفير الخطط الالزمة لمعلمي العلوم حتى يرشدوه ومدرسين

ن على االستخدام األمثل لتطبيق مهارات التفكير التأملي، ولفت نظر المسؤولي

، لثانويةوالمعلمين إلى أهمية تطبيق التفكير التأملي في مواد العلوم في المرحلة ا

 وباإلضافة لتطبيقها في المناهج األردنية.

 اف الدراسةأهد .4

 تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على:

لي من درجة ممارسة معلمي العلوم للمرحلة الثانوية أساليب تنمية التفكير التأم-

 وجهة نظر المدراء في لواء الرمثا.

لي من درجة ممارسة معلمي العلوم للمرحلة الثانوية أساليب تنمية التفكير التأم-

 الرمثا. وجهة نظر المشرفين في لواء

مية إحصائية في درجة ممارسة معلمي العلوم أساليب تن ةهل توجد فروق ذات دالل-

 التفكير التأملي من وجهة نظر المدراء والمشرفين تبعًا للجنس والعمر.

 التعريفات اإلجرائية .5

 قوم على: تكرار معين ينفذ داخل الغرفة الصفية من قبل المعلمين، والتي تالممارسة

 المعرفة والمهارة المرتبطة بأي عمل. مقصد عام من

ة لمديري : هم الذين يدرسون مادة العلوم في المدارس الحكومية التابعةمعلمو العلوم

، علوم التربية والتعليم للواء الرمثا, وتشمل على )الفيزياء، الكيمياء، األحياء

 م.2020/2021األرض( للعام الدراسي 

 تعليمية والتدريسية والتي تشمل الصفوف: إحدى المراحل الالمرحلة الثانوية

 )الحادي عشر، الثاني عشر(.
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لموقف المشكلة أو ا خالل شرحممارسات ينفذها معلمو العلوم من  :التفكير التأملي

صل أو الصورة طرحت في الغرفة الصفية ليتم إرجاعها إلى عناصرها األولية للتو

لتفكير جة ممارستهم على مقياس اإلى النتاجات العامة تتطلبها المشكلة، وتقاس بدر

 التأملي الذي أعدته الباحثة.

 الدراسة ومحدداتها: حدود .6

 : طبقت هذه الدراسة على المدراءوالمشرفينالذين يعملون فيالحدود المكانية

 مديرية التربية والتعليم للواء الرمثا.

 .2021)/2020: تم تطبيق الدراسة في العام الدراسي )الحدود الزمانية

 رفين منتم تطبيق الدراسة الحالية مدراء المدارس الثانوية والمش الحدود البشرية:

 كال الجنسين.

ثلة : حددت مدى إمكانية تعميم نتائج الدراسة على مجتمعات مماإمكانية التعميم

 لمجتمع الدراسة، ومدى توفر مؤشرات الصدق والثبات لمقياسي الدراسة.

 الدراسات السابقة .7

 هدفت إلى استقصاء أثر استخدام(، 2020والمهيرات والمالحيم: )دراسة جويفل 

وم البصري في التدريس على التحصيل في العل -الذكاء العاطفي والذكاء المكاني

اسة من والتفكير التأملي لطلبة الصف الثامن األساسي في األردن. تكونت عينة الدر

األردن، موزعين على ( طالبة وطالبة من طلبة الصف الثامن األساسي في 192)

، ثالث مجموعات: المجموعة التجريبية األولى التي درست بنمط الذكاء العاطفي

جموعة البصري، والم-المجموعة التجريبية الثانية التي درست بنمط الذكاء المكاني

بار الثالثة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية. تم استخدام أداتين: اخت

، وحدة علوم األرض للصف الثامن، ومقياس التفكير التأمليتحصيلي في العلوم ل

لمشترك وتم التأكد من صدق أداتي الدراسة وثباتهما. أظهرت نتائج تحليل التباين ا

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة في 

ملي لتفكير التأالتطبيقين القبلي والبعدي الختبار التحصيل في العلوم ومقياس ا

، للمجموعتين التجريبيتين والمجموعة الضابطة لصالح المجموعتين التجريبيتين

 وتضمنت الدراسة تفصيال لتلك النتائج.
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هدفت إلى تحديد دور االستقصاء (، 2020دراسة أبو العينين وسرور وجاد: )

 - فهمال -التأملي القائم على بحوث العمل في تنمية التحصيل بمستويات )التذكر

 - لمالحظةالتطبيق(، وتنمية التفكير التأملي الذي يشمل المهارات اآلتية )التأمل وا

ة إعطاء تفسيرات مقنع -الوصول إلى استنتاجات منطقية  -الكشف عن المغالطات 

التوصل إلى حلول مقترحة(. ولتحقيق ذلك تم استخدام المنهج التجريبي ذي  -

 لمتمثلةوصفي التحليلي، وتم إعداد أدوات البحث االتصميم شبه التجريبي والمنهج ال

 في االختبار التحصيلي، ومقياس التفكير التأملي عالوة على أدوات المعالجة

حائف صالتجريبية المتمثلة في دليل المعلم، ودليل نشاط التلميذ، وأيضا استخدام 

لصف ميذ االتفكر لكل ٍ من المعلم والتالميذ، وتمثلت عينة البحث في عدد من تال

لتعليمية ( تلميذ وتلميذة بمدرستين تابعتين إلدارة أجا ا91الخامس االبتدائي بلغ )

ريبية، ( تلميذ وتلميذة للمجموعة التج47بمحافظة الدقهلية، حيث تم تقسيمهم إلى )

( 1 ( تلميذ وتلميذة للمجموعة الضابطة، وأسفر البحث عن النتائج اآلتية :44و)

بين متوسطي  )α≥ 0,05 (إحصائية عند مستوى داللةتوجد فروق ذات داللة 

 درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لالختبار

 ( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند2التحصيلي لصالح المجموعة التجريبية. 

بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة  )α≥ 0,05 (مستوى داللة

ة ابطة في التطبيق البعدي لمقياس مهارات التفكير التأملي لصالح المجموعالض

بين  )α≥ 0,05 (( توجد عالقة ارتباطية موجبة عند مستوى داللة3التجريبية. 

ائي التحصيل الدراسي ومهارات التفكير التأملي لدى تالميذ الصف الخامس االبتد

ه داخل التفكر إلى تحسين ممارسات( أدى استخدام المعلم لصحائف 4في مادة العلوم. 

هم ( أدى استخدام التالميذ صحائف التفكر إلى تحسين ممارسات5الفصل الدراسي. 

 .داخل الفصل الدراسي

هدفت إلى التعرف على واقع الدور التدريسي لمعلمي (، 2018السميح: ) دراسة

العلوم الشرعية في المرحلة الثانوية بمدينة الرياض في تنمية مهارات التفكير 

التأملي، استخدمت المنهج الوصفي المسحي، وأداته بطاقة المالحظة، وقد تكون 

وية العامة مجتمع الدراسة من جميع معلمي العلوم الشرعية في مدارس المرحلة الثان

ه والبالغ  1439/  1438التابعة إلدارة التعليم بمدينة الرياض في العام الدراسي 

( معلماً، 31( معلما، وتم اختيار عينة عشوائية منهم بلغ عددها )1326عددهم )

كشفت الدراسة عددا من النتائج أهمها: دور معلمي العلوم الشرعية في تنمية مهارة 
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ات( يمارس بدرجة )متوسطة(، وأنَّ دورهم في تنمية )الوصول إلى االستنتاج

مهارة )إعطاء تفسيرات مقنعة( يمارس بدرجة )منخفضة(، في حين إنَّ دورهم )ال 

يمارس( في تنمية مهارات )التأمل والمالحظة( و)الكشف عن المغالطات( و)وضع 

 حلول مقترحة(.

األول المتوسط  هدفت إلى تقويم كتاب العلوم الصف(، 2017دراسة الشهري: )

كون تومدى تضمينه لمهارات التفكير التأملي في المملكة العربية السعودية، وقد 

ملكة مجتمع الدراسة من الجزء األول من كتاب العلوم الصف األول المتوسط في الم

ن ه( والذي يتكون م1437/1438العربية السعودية، والمطبق في العام الدراسي )

وحدات دراسية. وتكونت عينة الدراسة من جميع  ( فصول مقسمة في ثالث6)

الدروس المتضمنة الجزء األول من كتاب العلوم الصف األول المتوسط، والتي 

 ( درًسا. ولتحقيق أهداف الدراسة صمم الباحث أداة عبارة عن قائمة14بلغت )

مهارات التفكير التأملي، والتي يجب تضمينها ضمن كتاب العلوم الصف األول 

 سط، ومن ثم تحويلها إلى بطاقة تحليل المحتوى، وللتحقيق من صدقها منالمتو

خالل صدق المحكمين قام الباحث بعرضها على مجموعة من المحكمين 

 المتخصصين، وتم حساب ثباتها بحساب معدل االتفاق باستخدام معادلة هولستي.

مئوية النسب الوقد تم إجراء المعالجات اإلحصائية المطلوبة باستخدام التكرارات و

والمتوسطات الحسابية. وقد أظهرت نتائج الدراسة اهتمام كتاب العلوم الصف 

رات األول المتوسط بتضمن مهارات التفكير التأملي بوجه عام، إال أن تلك المها

بنسب متباينة، حيث ضمنت مهارات: الرؤية البصرية، والكشف عن المغالطات، 

 سيرات، ووضع حلول مقترحة على التوالي.والوصول إلى استنتاجات، وإعطاء تف

هدفت إلى تقصي أثر استخدام أنموذج مكارثي في تنمية (، 2016دراسة الهدابية: )

( طالبة من طالبات 55التفكير التأملي وتحصيلي العلوم. تكونت عينة الدراسة من )

الصف السادس األساسي في مدرستين بمحافظة الداخلية بسلطنة عمان، تم 

( طالبة، تم تدريسهن 31ما قصدي ا. تكونت المجموعة التجريبية من )اختياره

( طالبة تم تدريسهن 24باستخدام أنموذج مكارثي، والمجموعة الضابطة من )

بالطريقة السائدة. ولإلجابة عن أسئلة الدراسة تم إعداد دليل معلم وفق أنموذج 

ين. أما أدوات مكارثي، تم التحقق من صدقه بعرضه على مجموعة من المحكم

الدراسة فتمثلت في اختبار مهارات التفكير التأملي، واختبار آخر لقياس تحصيل 

العلوم تم تطبيقهما على المجموعتين الضابطة والتجريبية بعد التأكد من صدقهما 
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وثباتهما. أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

متوسطات الحسابية لدرجات طالبات المجموعتين بين ال )a = 0.05 (داللة

الضابطة والتجريبية في مجمل مهارات التفكير التأملي وكذلك في مجمل اختبار 

 .تحصيل العلوم لصالح المجموعة التجريبية

ة (، هدفت إلى التعرف على اثر استخدام الخريطة الذهني2015دراسة الفاخري: )

التربية والوطنية في تحصيل طلبة الصف الخامس األساسي، وإكسابهم  في مادة

 طنية فيمهارة التفكير التأملي، وفي اتجاهاتهم نحو مادة التربية االجتماعية والو

( 2014/2015المدارس الحكومية في لواء الرمثا في األردن للعام الدراسي )

ي: اختبار تحصيلي، ولتحقيق هدف الدراسة، استخدام ثالث أدوات للدراسة ه

 ( أنشطة وعليه عدد من األسئلة،6اختبار لمهارة التفكير التأملي مكون من )

ربع أومقياس االتجاه نحو التربية االجتماعية والوطنية.تكونت عينة الدراسة من 

مدارس اختيرت بالطريقة المتيسرة، وقسمت العينة إلى مجموعتين تجريبية 

 روق ذات دالة إحصائيا تعزى لطريقة التدريس،وضابطة. أظهرت النتائج وجود ف

لصالح  وأظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا في اختبار مهارة التفكير التأملي

 نية.المجموعة التجريبية والتي تعزى لطريقة التدريس القائمة على الخرائط الذه

ألدوار (، هدفت إلى التعرف على أثر استخدام طريقة لعب ا2009دراسة عماوي: )

في تدريس القـراءة علـى تنمية التفكير التأملي لدى طلبة الصف الثالث األساسي 

، بمدارس خان يونس وهن مدرسـة معـن، ومدرسة القرارة، ومدرسة بني سهيال

حددت مشكلة الدراسة في اإلجابة علي السؤال الرئيس التالي: ما أثر استخدام 

ى تنمية التفكير التأملي لدى طلبة الـصف طريقة لعب األدوار في تدريس القراءة عل

الثالث األساسي بخان يونس. ولإلجابة علي أسئلة الدراسة تم تطبيق طريقة لعب 

األدوار في تدريس القراءة علي تنميـة التفكيـر التأملي بشقيه النظري والتطبيقي، 

( فقرة 34من )وبناء أداة الدراسة المتمثلة في اختبار التفكيـر التـأملي والـذي تكون 

 -ووضـع حلـو لمقترحة  -موزعة علي خمس مهارات وهي : )المالحظة والتأمـل 

الكشف عن المغالطات(، وتم التأكد من ثبات االختبار عـن  –واالستنتاج  –التفسير 

( وطبقت أداة الدراسة على 0.740طريق التجزئة النصفية حيث بلغ معامل الثبات )

(، وبعد 100( والمجموعة الضابطة )103عة التجريبية )العينة المكونـة من المجمو

إجراء االختبار البعدي. أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح 

المجموعة التجريبيـة، توجـد فـروق ذات داللـة إحصائية في جميع أبعاد اختبار 
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وعتين التجريبية التفكير التأملي والدرجة الكليـة بـين مرتفعـي التحـصيل فـي المجم

والضابطة، وقد كانت الفروق لصالح مرتفعـي التحـصيل فـي المجموعـة التجريبية، 

ووجدت فروق ذات داللة إحصائية في جميع أبعاد اختبار التفكير التأملي والدرجة 

 الكليـة بين مرتفعي التحصيل في المجموعة التجريبية والضابطة.

 التعقيب على الدراسات السابقة

ي ختلفت فاعراض الدراسات السابقة تبين أنها تناولت مهارة التفكير التأملي، إذ باست

دراسة ( 2020أبو العينين وسرور وجاد )ارتباطهما بمتغيرات أخرى مثل دراسة 

هدفت إلى تحديد دور االستقصاء التأملي القائم على بحوث العمل في تنمية 

ودراسة جويفل والمهيرات  ،التطبيق( -الفهم  -التحصيل بمستويات )التذكر

لذكاء هدفت إلى استقصاء أثر استخدام الذكاء العاطفي وا( دراسة 2020والمالحيم )

بة البصري في التدريس على التحصيل في العلوم والتفكير التأملي لطل -المكاني

هدفت إلى ( التي 2018ودراسة السميح )، الصف الثامن األساسي في األردن

وية الدور التدريسي لمعلمي العلوم الشرعية في المرحلة الثانالتعرف على واقع 

اسة ( در2017الشهري )، ودراسة بمدينة الرياض في تنمية مهارات التفكير التأملي

هدفت إلى تقويم كتاب العلوم الصف األول المتوسط ومدى تضمينه لمهارات 

هدفت تي ( ال2016ة )الهدابي، ودراسة التفكير التأملي في المملكة العربية السعودية

، لعلومإلى تقصي أثر استخدام أنموذج مكارثي في تنمية التفكير التأملي وتحصيلي ا

( التي هدفت إلى التعرف على أثر استخدام الخريطة 2015ودراسة الفاخري )

الذهنية في مادة التربية والوطنية في تحصيل طلبة الصف الخامس األساسي، 

اعية أملي، وفي اتجاهاتهم نحو مادة التربية االجتموإكسابهم مهارة التفكير الت

( التي هدفت إلى التعرف على أثر استخدام 2009عماوي )والوطنية، ودراسة 

بة طريقة لعب األدوار في تدريس القـراءة علـى تنمية التفكير التأملي لدى طل

 الصف الثالث األساسي بمدارس خان يونس.

الدراسات السابقة في تناول األداة المستخدمة،  أما الدراسة الحالية فهي تختلف عن

وهي في حدود علم الباحثة من أوائل الدراسات في هذا المجال. فاستخدام أداة 

االستبانة لقياس وجهة نظر المدراء والمشرفين تعد وجهة جديدة لم تتطبق سابقا 

على على األعم األغلب، وقد أفادت الباحثة من الدراسات السابقة في االطالع 

األدب النظري المتعلق بمتغير الدراسة والمقياس والمنهجية، أما النتائج فسوف يتم 
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مقارنتها الحًق، وال توجد أي دراسة سابقة أجنبية أو عربية تناولت متغير الدراسة 

 كما هو في شكله الحالي وهذا ما يبرر أجراء هذه الدراسة.

 منهجية الدراسة .8

سارت الدراسة وفق توجهات المنهج الوصفي المقارن، وذلك لمالءمتِه أغراض 

رجة دهذه الدراسة من جمع البيانات من المستجبين ألدوات الدراسة؛ وذلك لمعرفة 

ظر وجهة ن استخدام معلمي العلوم للمرحلة الثانوية أساليب تنمية التفكير التأملي من

 .المدراء والمشرفين في لواء الرمثا

 جتمع الدراسة وعينتهم .9

اء تكون مجتمع الدراسة من جميع مدراء المدارس الثانوية ومشرفي العلوم في لو

لعلوم، إذ ( مشرفين لمادة ا5( مديرا للمدارس الثانوية، و)31الرمثا والبالغ عددهم )

ية من مجتمع الدراسة تبعًا إلجراءات اختيار العينة القصدجميع أفراد تم اختيار 

ة ( يبين توزيع أفراد عين1، والجدول ) سة وذلك لصغر حجم المجتمععينة الدرا

 الدراسة من مدراء ومشرفين بحسب متغيراتها.

 ( توزيع أفراد عينة الدراسة1جدول )

 النسبة التكرار الفئات متغيرات الدراسة

 الجنس

 %41.7 16 ذكر 

 %58.3 21 أنثى

 %100.0 36 المجموع

 الخبرة

 %30.6 11 سنوات فأقل 10

 %69.4 25 سنوات 10أكثر من 

 %100.0 36 المجموع

 أداة الدراسة .10

بغرض جمع البيانات الالزمة للكشف عن درجة استخدام معلمي العلوم للمرحلة 

 م تطويرتالثانوية أساليب تنمية التفكير التأملي من وجهة نظر المدراء والمشرفين، 

يب ية أسالأداة الدراسة المتمثلة بمقياس درجة استخدام معلمي العلوم للمرحلة الثانو

سات إلى األدب النظري ذي العالقة، وإلى الدراالتفكير التأملي، وذلك بالرجوع 

نت من ) ( فقرة، باإلضافة إلى 29السابقة ذات الصلة بالموضوع حيث تكو 

 المتغيرات الديمغرافية إلفراد الدراسة. 
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 . صدق أداة الدراسة11

 أ. صدق المحتوى ألداة الدراسة

 ( من10)للتحقق من صدق المحتوى الظاهري ألداة الدراسة؛ تم عرض األداة على 

راء المحكمين من أعضاء هيئة التدريس المختصين بالعلوم التربوية والنفسية وخب

، ءفي القياس التربوي في عدد من الجامعات األردنية باإلضافة لعدد من األطبا

للمقياس، وسالمة صياغتها، وذلك بهدف التعرف إلى مدى مالءمة الفقرات 

ين؛ إذ ووضوح معانيها من الناحية اللغوية، ولقد تم  األخذ بكافة مالحظات المحكم

با كحد ( تقري%80تمَّ تعديل الصياغة اللغوية للفقرات التي أجمع عليها ما نسبة )

 أدنى، وتم االتفاق عليها من المحكمين كمعيار للحكم على صالحيتها.

 داة الدراسةب. صدق البناء أل

للتحقق من صدق البناء ألداة الدراسة تم تطبيقها على عينة استطالعية مكونة من 

المستهدفة من أجل مدراء ومشرفين خارج مجتمع الدراسة ( شخصا من 25)

التعرف إلى مدى صدق االتساق الداخلي لألداة ومدى إسهام الفقرات المكونة لها، 

(؛ وهذه فقرات أداة الدراسة Pearsonوذلك بحساب معامل ارتباط بيرسون )

 ( يُبي ن نتائج ذلك:2بالدرجة الكلية، والجدول )

 ( 2جدول )

 معامالت ارتباط فقرات أداة الدراسة بالدرجة الكلية 

رقم 

 القفرة

معامل 

 االرتباط 

مستوى 

 الداللة

رقم 

 القفرة

معامل 

 االرتباط 

مستوى 

 الداللة

رقم 

 القفرة

معامل 

 االرتباط 

مستوى 

 الداللة

1 0.636** 0.000 11 0.636** 0.000 21 0.654** 0.000 

2 0.739** 0.000 12 0.797** 0.000 22 0.639** 0.000 

3 0.781** 0.000 13 0.698** 0.000 23 0.687** 0.000 

4 0.798** 0.000 14 0.770** 0.000 24 0.669** 0.000 

5 0.563** 0.000 15 0.669** 0.000 25 0.661** 0.000 

6 0.636** 0.000 16 0.696** 0.000 26 0.602** 0.000 

7 0.774** 0.000 17 0.722** 0.000 27 0.763** 0.000 

8 0.756** 0.000 18 0.711** 0.000 28 0.621** 0.000 

9 0.636** 0.000 19 0.698** 0.000 29 0.756** 0.000 

10 0.731** 0.000 20 0.628** 0.000    

 (. α≤0.05إحصائيًا عند مستوى ) ** دال

 (. α≤0.05* دال إحصائيًا عند مستوى )

( أنَّ قيم معامالت ارتباط فقرات أداة درجة استخدام معلمي العلوم 2يبين الجدول )

للمرحلة الثانوية أساليب التفكير التأملي بالدرجة الكلية على األداة قد تراوحت ما 
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هذه القيم دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة  (، وقد كانت جميع0.797 –0.563بين )

(0.05≥α.وهذا يعني وجود درجة من صدق االتساق الداخلي في فقرات األداة ) 

 ثبات أداة الدراسة: .12

 Cronbach`sللتحقق من ثبات أداة الدراسة تم استخدام معادلة ألفا كرونباخ )

Alphaاألداة على عينة  (، للتأكد من االتساق الداخلي للمقياس، إذ تم تطبيق

( شخصا من مدراء ومشرفين خارج مجتمع الدراسة، 25استطالعية مكونة من )

(، وتعد هذه القيم 0.821فقد بلغت قيمة معامل ثبات كرونباخ ألفا لألداة ككل )

 مناسبة ألغراض الدراسة.

 متغيرات الدراسة .13

 المتغيرات التابعة، وهي:  .أ

لي مةةن ثانويةةة أسةةاليب تنميةةة التفكيةةر التةةأمدرجةةة ممارسةةة معلمةةي العلةةوم للمرحلةةة ال-

 .ومشرفين العلوم ءوجهة نظر المدرا

 المتغيرات المستقلة، وهي: .ب

 وله فئتان: )ذكر، وأنثى(. الجنس، .1

 سنوات( 10سنوات فأقل، أكثر من  10: )وله فئتانسنوات الخدمة ،  .2

 المعالجة اإلحصائية .14

لوم الرزمة اإلحصائية للع تمت المعالجات اإلحصائية لبيانات الدراسة باستخدام

 (، وذلك على النحو اآلتي:SPSSاالجتماعية )

، تم  استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات لإلجابة عن السؤال األول

ليب المعيارية والرتب لفقرات درجة ممارسة معلمي العلوم للمرحلة الثانوية أسا

 ين.تنمية التفكير التأملي من وجهة نظر المدراء والمشرف

 Towالثنائي  ) ، تم  استخدام االختبار تحليل التباين لإلجابة عن السؤال الثاني

Way ANOVA درجة ممارسة معلمي ل( بين متوسطات استجابات عينة الدراسة

العلوم للمرحلة الثانوية أساليب تنمية التفكير التأملي من وجهة نظر المدراء 

 والمشرفين.

اق إليجاد معامل االتس (Cronbach– Alpha)ألفا   استخدام معادلة كرونباختم  -

 الداخلي، لتأكد من ثبات أداة الدراسة. وتم  استخدام معامل ارتباط بيرسون

(Pearson) .إليجاد معامل صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة 
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كير م تحديد درجة ممارسة معلمي العلوم للمرحلة الثانوية أساليب تنمية التفت-

 تية:وجهة نظر المدراء والمشرفين في ثالث مستويات. من المعادلة اآل التأملي من

د القيمة األدنى للبديل( /عد –طول الفئة = )القيمة األعلى للبديل 

 الدرجات.

           ( =5–1/ )3  =1.33  

( متوسطة، 3.67-2.34( منخفضة، )2.33-1وعليه فقد أصبحت الدرجات )

 ( مرتفعة.3.68-5.00)

 اإلجراءات التي اتخذت لتحقيق أهداف الدراسة وهي على النحو اآلتي: .15

 االطالع على األدب النظري السابق والدراسات السابقة. .1

 تطوير أداة الدراسة المتمثلة في مقياس درجةالممارسة. .2

التحقق من الخصائص السيكومترية ألداة الدراسة، وذلك بدالالت الصدق  .3

 والثبات.

 أفراد الدراسة.تطبيق المقياس على  .4

 تجميع البيانات وأجراء المعالجات اإلحصائية المناسبة. .5

 استخراج النتائج وعرضها. .6

مناقشة النتائج وفقًا لألدبيات ومقارنتها بالدراسات السابقة، ووضع التوصيات 

 والمقترحات في ضوء النتائج.

 عرض نتائج الدراسة .16

. النتائج المتعلقة بالسؤال األول الذي  .17 ًلا ما درجة ممارسة نصَّ على: "أوَّ

معلمي العلوم للمرحلة الثانوية أساليب تنمية التفكير التأملي من وجهة نظر 

 ؟"المدراء والمشرفين

لإلجابة على السؤال األول تم  حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، 

ثانوية أساليب والتقدير، والرتب على فقرات درجة ممارسة معلمي العلوم للمرحلة ال

تنمية التفكير التأملي من وجهة نظر المدراء والمشرفين بشكل عام، وكانت النتائج 

 (. 3كما هو ُمبيَّن في جدول )



 حمدان محمد جمال اسراء                الوالدية المعاملة أساليب نحو المراهقين اتجاهات

 

322 

 رلينب-لمانياأ العربي مقراطييالد المركز            سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات درجة ممارسة معلمي العلوم للمرحلة  (3جدول )
 الثانوية أساليب تنمية التفكير التأملي من وجهة نظر المدراء والمشرفين.

 الفقرة #
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الرتبة 

 مرتفعة 1 0.86 3.81 الموقف التعليميةيرحب المعلمين بأسئلة الطلبة الخارجية في  1.

 مرتفعة 2 0.91 3.80 دة.يشجع على التأمل في الموقف التعليمي لتوليد أفكار ودالالت جدي .18

 مرتفعة 3 0.81 3.72 تقديم تبريرات منطقية لوجهات نظر الطلبة المختلفة. .16

 مرتفعة 4 0.74 3.71 م.أساتذتهتوليد أفكار جديدة بمناقشة أفكارهم مع بعضهم البعض ومع  .19

 متوسطة 5 0.90 3.64 إدراك العالقة بين األفكار في النص. .29

 متوسطة 6 0.93 3.61 يشجعهم على طرح أفكار تأملية ضمن الموقف التعليمي. 3.

 متوسطة 7 0.99 3.61 وضع عناوين فرعية ألجزاء النص حسب خبراتهم. .28

 متوسطة 8 0.94 3.58 اإليجابي بين الطلبة. يعزز روح المثابرة والتنافس 4.

12. 
 لتحليليوجه الطلبة إلى كيفية التعامل مع األفكار الجديدة باستخدام ا

 المنطقي بعيدا عن التعامل معها بسرعة.
 متوسطة 9 0.84 3.56

7. 
 يدربهم على االعتماد على األدلة والبراهين في استيعاب المعارف

 الجديدة.
 متوسطة 10 0.91 3.53

 متوسطة 11 0.85 3.51 استنتاج األفكار الرئيسية في المادة المقروءة. .21

 متوسطة 12 0.91 3.50 استنتاج أهداف الكتاب من النص. .26

.2 
يعطي الطلبة أنشطة إثرائية تساعدهم في تنمية أساليب التفكير 

 التأملي
 متوسطة 13 0.91 3.46

17. 
المشكالت التي تواجههم في المواقف يقترح تطبيقات أصيلة لحل 

 التعليمية وخارجها.
 متوسطة 14 0.77 3.44

 متوسطة 15 0.91 3.43 طرح التساؤالت الجوهرية قبل عملية التعليم وبعدها. .13

 متوسطة 16 0.77 3.42 استخالص الفكرة الرئيسية من موضوعات الدروس. .23

 متوسطة 17 0.77 3.41 تفاصيلها. تحليل المعلومات والمسائل الرئيسية إلى .25

 متوسطة 18 0.96 3.35 يشجع على تحديد المعاني الجزئية التي تنظمها كل فكرة. .20

 متوسطة 19 0.86 3.31 استنتاج المعاني الضمنية غير المصرح بها. .24

 متوسطة 20 1.00 3.25 تحليل المشكالت العلمية تحليال علميا أثناء الموقف التعليمي. .14

 متوسطة 21 1.07 3.22 يقوم بربط المعرفة بخبرات الطلبة السابقة. .6

 متوسطة 22 0.93 3.21 ربط األفكار مع المشكالت الحاضرة. .27

 متوسطة 23 0.97 3.17 يشجع على دراسة الموضوعات المثيرة للتفكير التأملي. .10

 متوسطة 24 0.98 3.12 يهتم بتنمية دراسة الموضوعات التي تقدم تفسيرات منطقية. .9

11. 
ر من يبدى االهتمام بمعرفة الطرق التي تؤدي إلى إيجاد المعلومة أكث

 المعلومة بحد ذاتها.
 متوسطة 25 1.12 3.11

 متوسطة 26 1.18 3.08 يمهد للموقف التعليمي الصفي بأسئلة تفكير تأملي. .5

 متوسطة 27 0.98 3.06 استنتاج التعميمات والقوانين من النص. .22

 متوسطة 28 1.08 2.93 يشجعهم على التفكير بعمق في المعرفة الجديدة وأثناء تطبيقها. .8

 متوسطة 29 1.05 2.92 اقتراح حلول للمشكالت العلمية أثناء الموقف التعليمي. .15

 متوسطة      0.59 3.40 المتوسط الحسابي الكلي
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وم لفقرات درجة ممارسة معلمي العل المتوسطات الحسابية ( أنَ 3ظهر الجدول )يُ 

د قمشرفين للمرحلة الثانوية أساليب تنمية التفكير التأملي من وجهة نظر المدراء وال

لى مرتفعة على إ(، وبمستوى درجة تقييم متوسطة 3.81 – 2.92تراوحت بين )

ا األداة فقد حصل على متوسط حسابي ) ( وبانحراف معياري 3.40الفقرات، أم 

 ستوى تقييم متوسطة. ( وبم0.59)

ة ( التي تنص على "يرحب المعلمين بأسئل1وقد جاءت بالمرتبة األولى الفقرة )

ة (، وبمستوى درج3.81الطلبة الخارجية في الموقف التعليمية" بمتوسط حسابي )

( التي تنص على "يشجع على التأمل في 18تقييم مرتفعة، وقد تالها الفقرة )

ستوى (، وبم3.80كار ودالالت جديدة " بمتوسط حسابي )الموقف التعليمي لتوليد أف

 درجة تقييم مرتفعة.

 اقتراح حلول للمشكالت( التي تنص على "15وبالمرتبة األخيرة جاءت الفقرة )

م ( وبمستوى درجة تقيي2.92". بمتوسط حسابي )العلمية أثناء الموقف التعليمي

 متوسطة. 

ا. النتائج المتعلقة بالسؤال الثان ة ات داللذهل توجد فروق ي الذي نصَّ على: "ثانيا

 ( بين متوسطات استجابات عينة الدراسة فيα≤0.05إحصائية عند مستوى داللة )

دراء درجة ممارسة معلمي العلوم أساليب تنمية التفكير التأملي من وجهة نظر الم

 والمشرفين تبعًا لمتغيرات الدراسة )الجنس، و سنوات الخبرة(؟"

معيارية السؤال الثاني، تم  حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات اللإلجابة عن 

لتفكير الستجابات أفراد عينة الدراسة لدرجة ممارسة معلمي العلوم أساليب تنمية ا

التأملي من وجهة نظر المدراء والمشرفين تبعًا لمتغيرات )الجنس، وسنوات 

 ( يُبيَّن ذلك. 4الخبرة(، الجدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة معلمي العلوم أساليب تنمية  (4جدول )

 التفكير التأملي من وجهة نظر المدراء والمشرفين تبعا للمتغيرات الدراسة

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الفئات المتغيرات

 0.70 3.42 16 ذكر الجنس

 0.51 3.38 21 أنثى

 0.59 3.40 36 المجموع

 0.64 3.29 11 سنوات فأقل 10 سنوات الخبرة

 0.57 3.44 25 سنوات 10أكثر من 

 0.59 3.40 36 المجموع

( وجود فروق ظاهرية بين متوسطات استجابات أفراد عينة 4يالحظ من الجدول )

الدراسة على الدرجة الكلية لدرجة ممارسة معلمي العلوم أساليب تنمية التفكير 
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 التأملي من وجهة نظر المدراء والمشرفين وفقًا لمتغيرات الجنس وسنوات الخبرة،

اختبار تحليل التباين  ولبيان الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام

( يبين 5والجدول )( على الدرجة الكلية للمقياس Two Way ANOVAالثنائي  )

 .نتائج ذلك 

( لدرجة ممارسة معلمي العلوم أساليب تنمية Way ANOVA 2الثنائي  )نتائج تحليل التباين ( 5جدول )

 الدراسة ت وفقًا لمتغيراالتفكير التأملي من وجهة نظر المدراء والمشرفين 

 درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
متوسط 

 المربعات
 Fقيمة 

الداللة 

 اإلحصائية

 792. 071. 025. 1 025. الجنس

 500. 465. 168. 1 168. سنوات الخبرة
   360. 33 11.890 الخطأ

    36 427.159 الكلي

    35 12.077 الكلي المعدل

 (. α≤0.05)* دال إحصائيًا عند مستوى 

 ( : 5يبين الجدول )

( بين α≤0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )-

لدرجة متوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على الدرجة الكلية 

ممارسة معلمي العلوم أساليب تنمية التفكير التأملي من وجهة نظر المدراء 

( f)متغير الجنس، إذ بلغت القيمة اإلحصائية الختبار  تعزى الختالف والمشرفين

لة داغير هذه القيمة ( وتعتبر 0.792( بمستوى الداللة )0.071ة ككل )اعلى األد

 (.α ≤ 0.05إحصائًيا عند )

( بين α≤0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )-

لدرجة لدراسة على الدرجة الكلية متوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة ا

ممارسة معلمي العلوم أساليب تنمية التفكير التأملي من وجهة نظر المدراء 

ة ا( على األدfمتغير سنوات الخبرة، إذ بلغت القيمة اإلحصائية الختبار )والمشرفين 

ا عند دالة إحصائيً غير هذه القيمة ( وتعتبر 0.500( بمستوى الداللة )0.465ككل )

(0.05 ≥ α.) 

 مناقشة النتائج .18

علمي مما درجة ممارسة النتائج المتعلقة بالسؤال األول الذي نصَّ على: "مناقشة 

راء ي من وجهة نظر المدالعلوم للمرحلة الثانوية أساليب تنمية التفكير التأمل

 .؟"والمشرفين
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لثانوية اللمرحلة أنَّ المتوسطات الحسابية لفقرات درجة ممارسة معلمي العلوم يتبين 

ين بأساليب تنمية التفكير التأملي من وجهة نظر المدراء والمشرفين قد تراوحت 

اإ(، وبمستوى درجة تقييم متوسطة 3.81 – 2.92)  لى مرتفعة على الفقرات، أم 

( 0.59( وبانحراف معياري )3.40األداة ككل فقد حصلت على متوسط حسابي )

 وبمستوى تقييم متوسطة.

هم في وتعزى النتيجة إلى أن بعض معلمي العلوم يفتقرون إلى األساليب التي تساعد

ير تنمية التفكير التأملي من وجهة نظرهم، باإلضافة لكون تنمية مهارات التفك

 التأملي تساعدهم في حل الكثير من المشكالت وإعطاء الحلول لها، وكون مادة

سرور وأبو العينين النتيجة مع دراسة  العلوم تتميز بهذا المجال، وقد اتفقت هذه

عمل هدفت لتحديد دور االستقصاء التأملي القائم على بحوث ال( التي 2020وجاد )

، لتأمليالتطبيق(، وتنمية التفكير ا -الفهم  -في تنمية التحصيل بمستويات )التذكر

للتعرف على واقع الدور التدريسي لمعلمي التي هدفت  (2018)السميح ودراسة 

كير العلوم الشرعية في المرحلة الثانوية بمدينة الرياض في تنمية مهارات التف

 التأملي.

لتفكير وتعزى النتيجة إلى االستخدام السليم لمعظم معلمي العلوم ألساليب تنمية ا

ما لها لالتأملي أثناء تطبيق معظم دروسهم التي تشمل على تنمية التفكير التأملي؛ 

جة مع المشكالت التي يعاني منها الطلبة، وتتفق هذه النتيمن دور في التخفيف من 

ط هدفت إلى تقويم كتاب العلوم الصف األول المتوس( التي 2017دراسة الشهري )

 ومدى تضمينه مهارات التفكير التأملي في المملكة العربية السعودية.

ت ذا هل توجد فروقالنتائج المتعلقة بالسؤال الثاني الذي نصَّ على: "مناقشة 

( بين متوسطات استجابات عينة α≤0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة )

جهة والدراسة في درجة ممارسة معلمي العلوم ألساليب تنمية التفكير التأملي من 

 .نظر المدراء والمشرفين تبعًا لمتغيرات الدراسة )الجنس، وسنوات الخبرة(؟"

وجود فروق ظاهرية بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة على يالحظ 

ة من وجه الدرجة الكلية  لدرجة ممارسة معلمي العلوم أساليب تنمية التفكير التأملي

ق ولبيان الفرو نظر المدراء والمشرفين وفقًا لمتغيرات الجنسوسنوات الخبرة،

الثنائي  ختبار تحليل التباين اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام ا

(Two Way ANOVAعلى الدرجة الكلية للمقياس ) وقد كانت النتيجة على ،

 النحو اآلتي:
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( بين α≤0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )-

لدرجة متوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على الدرجة الكلية 

ممارسة معلمي العلوم أساليب تنمية التفكير التأملي من وجهة نظر المدراء 

( f)تعزى الختالف متغير الجنس، إذ بلغت القيمة اإلحصائية الختبار والمشرفين 

لة داغير هذه القيمة ( وتعتبر 0.792( بمستوى الداللة )0.071ة ككل )اعلى األد

 (.α ≤ 0.05إحصائًيا عند )

( بين α≤0.05م وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )عد-

لدرجة متوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على الدرجة الكلية 

ممارسة معلمي العلوم أساليب تنمية التفكير التأملي من وجهة نظر المدراء 

ة ا( على األدfختبار )متغير سنوات الخبرة، إذ بلغت القيمة اإلحصائية الوالمشرفين 

ا عند دالة إحصائيً غير هذه القيمة ( وتعتبر 0.500( بمستوى الداللة )0.465ككل )

(0.05 ≥ α.) 

، وقد تعزى النتيجة إلى الخبرة التي يتصف بها مدراء المدارس ومشرفو العلوم

هارات موالتي بدورها تعد من األساليب التي تساعد معلمو العلوم في تطبيق وتنمية 

هارات التفكير التأملي من وجهة نظرهم، باإلضافة لما يتسم به معلمو العلوم من م

وم تساعدهم في تطبيق واستخدام مهارات التفكير التأملي، وما تحتويه كتب العل

كير المرحلة الثانوية من أنشطة تساعد الطلبة في صقل مهاراتهم المرتبطة بالتف

 التأملي.

 (، ودراسة2018السميح )(، ودراسة 2017الشهري )دراسة  وتتفق هذه النتيجة مع

في  (، والتي هدفت إلى التعرف على أثر استخدام الخريطة الذهنية2015الفاخري )

رة مادة التربية والوطنية في تحصيل طلبة الصف الخامس األساسي، وإكسابهم مها

س المدار والوطنية فيالتفكير التأملي، وفي اتجاهاتهم نحو مادة التربية االجتماعية 

 .الحكومية في لواء الرمثا

ن وجهة موبناًء على ما سبق ذكره، فقد بينت نتائج الدراسة أهمية التفكير التأملي 

 نظر مدراء المدارس الثانوية من خالل النقاط اآلتية:

تائج نحاجة معلمي العلوم لتطبيق مهارات التفكير التأملي؛ لما تخلفه وتترك من -

 ي نفوس الطلبة أثناء تعلمهم وتعليمهم.إيجابية ف

 .باإلضافة لقدراتها على جعل الطلبة قادرين على حل المشاكل التي تواجههم -

 التوصيات .19
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ا تسهل العمل على عقد دورات مرتبطة بتنمية مهارات التفكير التأملي، التي بدوره-

 عملية تعلم وتعليم الطلبة.

عد ورشات وندوات عالجية ووقائية تسا التعاون بين المدراء والمشرفين في عمل-

 كل من معلمي العلوم والطلبة في تنمية مهارات التفكير التأملي.

ية أجراء بحوث ودراسات مستقبلية في باقي مواد العلوم خاصة في مرحلة الثانو-

 العامة؛ لما لها أثر إيجابي لجميع أطراف العملية التعليمية.

 قائمة المراجع

 ،1(. طرائق التعليم وأدوات التقويم التربوي. ط2013)تدمري، رشا عمر.  .1

 بيروت، المكتبة العصرية. -صيدا

(. التفكير التأملي "طريقة للتربية 1963جوردن هلفش؛ وفليب سميث. ) .3
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The degree to which secondary school science teachers 

practice methods of developing reflective thinking from the 

point of view of principals and supervisors in the Ramtha 

District. 

a. Zainab Ali Youssef Mansi 

Jordanian Ministry of Education 

Abstract:The study aimed to find out the degree to which 

secondary school science teachers practice methods of 

developing reflective thinking from the point of view of 

managers and supervisors in the Ramtha district, and the use of 

the comparative descriptive approach for its relevance to the 

study, and the use of a questionnaire tool consisting of (29) 

items, and the sample amounted to (36) managers and 

supervisors. The results showed that the arithmetic averages of 

the paragraphs of the degree of science teachers' practice of 

methods of developing reflective thinking came at a medium to 

high level on the paragraphs, and the tool came at a medium 

level. And there are apparent differences in the averages of the 

responses of the study sample members to the total degree of 

science teachers’ practice of methods of developing reflective 

thinking from the point of view of managers and supervisors, 

according to the variables of gender and years of experience. 

Keywords: sciences, teachers, reflective thinking, practice, 

District Ramtha. 
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إقليم شفشاون )شمال المغرب(  أثر الدافعية للتعلم في نجاح برامج تعليم الكبار

 نموذجا

 د. السعيد الزاهري –. خالد أوعبو د

 المملكة المغربية -، تطوانجامعة عبد المالك السعدي

 

كبار تأتي هذا الدراسة مساهمة في البحث عن الدوافع الحقيقية اللتحاق ال ملخص:

مية بمراكز التعليم للعمل على تعزيزيها أو توجيهها بغرض إنجاح ورش محاربة األ

وباحثة عن  وتعليم الكبار، منطلقة من مقاربة مفاهيمية "لتعليم الكبار" و"الدافعية"،

ن أهم هوم الدافعية في النظريات التربوية. أما شقها التطبيقي فيبحث عتجليات مف

ي هذه الدوافع بالمنطقة اإلحصائية )شفشاون شمال المملكة المغربية(، لتقف ف

سة وقد استخدمت الدرااألخير على سبل رفع مستويات دافعية الكبار نحو التعلم.

تم  من مراكز تعليم الكبار مستفيدا 197تألفت عينة البحث من المنهج الوصفي، و

 اختيارها بطريقة عشوائية من بين إجمالي المستكملين لسنتين تكوينيتين.وقد

 توصلت النتائج إلى أن دوافع الكبار لالنخراط في برامج التكوين تنحصر في:

هنية، أو الم الدوافع العلمية أو الثقافية، والدوافع االجتماعية، والدوافع االقتصادية

ثر وافع األالدينية، والدوافع النفسية. كما أظهرت هذه النتائج أن لهذه الد والدوافع

 الكبير في نجاح برامج تعليم الكبار.

 .يم شفشاونر، برامج التعليم، إقلالكباتعليم الدافعية، التعلم،  الكلمات المفتاحية:
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 مقدمة:

المحرك األساسي عد الدافعية من أهم موضوعات علم النفس التربوي، فهي تعتبر ت

لسلوك الفرد كّما وكيفا، وتعبّر عن استعداده لبذل أقصى جهد لتحقيق أهدافه 

 بإصرار وحماسة ومثابرة ورغبة كبيرة في اإلنجاز.

ها وقد احتل موضوع الدافعية مكانة كبيرة في الدراسات السيكوسوسيولوجية لدور

ه، ئه وزيادة إنتاجيتفي إشباع حاجات الفرد ودفعه نحو تحقيق ذاته وتحسين أدا

وعليه فإن االهتمام بدوافع اإلنسان يعد مقدمة لحل المشكالت السيكولوجية 

ا من لما له واالجتماعية.كما اهتم التربويون بموضوع الدافعية وأْولَْوها أهمية بالغة

سة لى مماراألثر الجلي على التعلم، فاستثارة دافعية المتعلم وتوجيهها تجعله يقبل ع

نجاز. المعرفي والوجداني والحركي بحماس مما يؤثر إيجابا على فعالية اإلالنشاط 

الجهد  فالدافعية تعد إحدى مبادئ التعلم الجيد، حيث تدفع الفرد نحو بذل مزيد من

 والطاقة لحل المشكالت التي تواجهه أو لتعلم مواقف جديدة.

ة عمرية إلى وتختلف الدوافع إلى التعلم من شخص إلى آخر، كما تختلف من فئ

ج أخرى. ولما كانت برامج محو األمية وتعليم الكبار تتميز عن غيرها من برام

اكز بار بمرالتعليم بغياب طابع اإللزام، فإن البحث عن الدوافع الحقيقية اللتحاق الك

م التكوين قصد العمل على تعزيزها يعد من صميم نجاح برامج محو األمية وتعلي

بار التربوية الحديثة على أهمية الوقوف على دوافع الكوتؤكد الدراسات الكبار.

 اجاتهم،للتعلم، ألنها تساعد على استقطابهم ومالءمة البرامج ونوعية التكوينات لح

بالهم وتساعد أيضا على البحث في كيفية تعزيز الدوافع اإليجابية المشجعة على إق

 حول دون تعلمهم.على التكوين، وإزالة الدوافع السلبية أو العقبات التي ت

ز ر بمراكوتأتي هذا الدراسة للمساهمة في البحث عن الدوافع الحقيقية اللتحاق الكبا

ر، التعليم للعمل على تعزيزيها أو توجيهها لالنخراط في الورش التنموي الكبي

كبار" ورش محاربة األمية وتعليم الكبار، منطلقة من مقاربة مفاهيمية "لتعليم ال

ا شقها احثة عن تجليات مفهوم الدافعية في النظريات التربوية. أمو"الدافعية"، وب

ملكة التطبيقي فيبحث عن أهم هذه الدوافع بالمنطقة اإلحصائية )شفشاون شمال الم

 م.المغربية(، لتقف في األخير على سبل رفع مستويات دافعية الكبار نحو التعل
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 وتساؤالتها: الدراسة مشكلة

علم إلى الت العقلية للفرد ومهارات التفكير لديه، يعتبر الدافعباإلضافة إلى القدرات 

اقة طعامال حاسما في نجاحه في التعلم، فبدونه لن يستطيع الفرد بذل أي جهد أو 

ك لتعلم مواقف جديدة أو لحل المشكالت التي تواجهه في سبيل تعلمه، وإن امتل

 قدرات ومهارات الفهم والتحصيل.

بوية، دوافع أهمية كبيرة في نجاح المخططات والبرامج الترومما ال شك فيه فإن لل

ف على فهي المحور الرئيسي الذي ترتكز عليه عملية التعلم، ألجل ذلك يعتبر الوقو

ثر اتهم أكالدوافع الحقيقية النخراط الكبار في التكوين وكذا معرفة حاجاتهم وانتظار

 السبل نجاعة في ربح رهان محو أمية الكبار.

من بار أثر الدافعية للتعلم في نجاح برامج تعليم الكار الباحث البحث في وقد اخت

 خالل اإلجابة عن األسئلة التالية:

 ؟الكبار ما هي الدوافع الحقيقية التي تحفز الكبار على االنخراط في برامج تعليم -

 كيف تؤثر هذه الدوافع في نجاح برامج التكوين؟ -

 التعلم لدى الكبير؟كيف نرفع من مستوى دوافع  -

 الدراسة: أهداف

نمية يعتبر انتشار األمية في أي مجتمع مؤشرا حاسما على تدني رتبته في سلم الت

لترقي لفالتعليم يمكن الفرد من آليات  البشرية وعامال رئيسيا يعيق نموه وتطوره؛

مي االجتماعي واالقتصادي والثقافي، فيساهم في بناء مجتمعه، في حين يشكل األ

 عبئا حقيقيا أمام تحقيق الرقي المجتمعي.

لذي ال فإن الدارس ا وحيث إن محو أمية الكبار يغيب عليها طابع اإللزام واإلجبار

كز يملك دافعا قويا يحثه على التعلم عن طريق االقتناع الذاتي لن يلتحق بمرا

ذا إفالدافع يعمل على استثارة سلوك الفرد ويقوي درجة احتماله خاصة التكوين، 

 كان الحافز إيجابيا وقويا.

 يسعى البحث إلى تحقيق األهداف اآلتية:

 الكشف عن دوافع الكبار في التكوين. -
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 اعتماد هذه الدوافع في صناعة السياسات التكوينية للكبار. -

 الدراسة: مصطلحات

  تعليم الكبار .1

يطاله التغير  عرف مفهوم تعليم الكبار تطورا ملحوظا منذ نشأته، وال يزال تعريفه

والتطور حسب تغير األزمنة وتطور المجتمعات. كما يختلف هذا المفهوم باختالف 

المؤسسات التي تشتغل في هذا المجال وفي نوعية البرامج التي تقدم للكبار 

والوسائل المستخدمة في ذلك. وعليه فإن مفهوم تعليم الكبار اختلط بالعديد من 

لتعليم المستمر والتعلم مدى الحياة والتربية األساسية المترادفات مثل محو األمية وا

 والمدارس الليلية والتعليم اإلضافي ومدارس الكبار وتعليم المواطنة وغيرها.

وسنحاول في هذه السطور الوقوف على بعض التعريفات لتوافقها مع طبيعة 

 الدراسة.

المراد به بوجه منه بما يلي: " 11عرف إعالن هامبورغ تعليم الكبار في القرار 

عام توفير المعارف والمهارات األساسية الالزمة للجميع في عالم سريع التغير" 

(Unesco, 1997 كما عرف بأنه "خبرة تعليمية تقدم للكبار، ال تنتهي بسن .)

معنية أو سنوات دراسية معينة، وبذلك يصبح تعليم الكبار ميدانا متجددا، يقوم في 

المتواصلة أو المستمرة التي تساعد المتعلم على مواكبة أساسه على فكرة التربية 

 . )2008مجدي عزيز، إبراهيم  (متغيرات العصر"

وعرفه عبد هللا عبد الدايم؛ بعد عرضه العديد من التعاريف وللمراحل التي قطعها 

تعليم الكبار اعتمادا على ما تمخض من تعاريف في المؤتمرات الدولية الكبرى التي 

وع تعليم الكبار؛ بما يلي: "إن مفهوم تعليم الكبار اتسع في محتواه تناولت موض

ومضمونه وأهدافه، فغدا يشمل ميادين تنتسب إلى أبحاث التنمية الشاملة للمجتمع 

وإلى القيم اإلنسانية، كالتربية السياسية والعمل من أجل تقدم المجتمع، وكتعليم 

رات المهنية بوجه عام، وكالعناية التقنيات الزراعية والصناعية والصحية والمها

بتنظيم النسل، وكإيقاظ الوعي السياسي، وكالدراية على ما يتصل بالتربية المدنية 

وتكوين روح المواطنة، وكتوفير مشاركة المجتمع في شتى شؤونه، وكغرس 

الروح الديمقراطية ومبادئ حقوق اإلنسان، وكإشاعة روح التفاهم والتعاون 

 . فجاء تعريفه محددا لمجاالته.(1993 عبد الدايم، )عبد هللاالعالمي"
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أما المعجم الموحد لمصطلحات محو األمية وتعليم الكبار فعرف تعليم الكبار بأنه: 

"مجمل العمليات التعليمية التي تجري بطريقة نظامية أو غير نظامية، والتي ينمي 

ويحسنون مؤهالتهم بفضلها األفراد الكبار في المجتمع قدراتهم ويثرون معارفهم 

التقنية أو المهنية، أو يسلكون بها سبيال جديدا لكي يلبوا حاجاتهم وحاجات 

مجتمعهم. ويشمل التعليم النظامي والتعليم المستمر، كما يشمل التعليم غير النظامي 

وكافة أشكال التعليم غير الرسمي والعفوي المتاحة في مجتمع يتعلم ويتسم بتعدد 

م االعتراف بالنهوج النظرية والنهوج التي ترتكز على التطبيق الثقافات، حيث يت

العملي. ويهدف هذا التعليم إلى استكمال مستوى معين من التعليم النظامي أو 

التأهيل المهني، واكتساب معارف ومهارات في مجال جديد )ليس بالضرورة 

ت في للحصول على مؤهل دراسي(، وتجديد أو استيفاء بعض المعارف والمهارا

 (.2016ميدان معين" )المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 

ك فمن خالل التعاريف السابقة، يتضح أن المقصود بتعليم الكبار بصفة عامة تل

 العملية التعليمية التي تستهدف الفئات التي ال تتابع دراستها بشكل نظامي

 المرحلةبء لم يسبق لها المرور بالمؤسسات التعليمية الرسمية لتقدمها في السن، سوا

ر بهذه األولى من التعليم المبرمج في سن الطفولة على اإلطالق، أو سبق لها المرو

ن مالمرحلة دون اكتساب الكفايات األساسية أو األولية، ويراعى في هذا النوع 

 التعليم خصائص الكبار وحاجاتهم وظروفهم الخاصة. 

 . الدافعية2

الدافعية بين المختصين في دراسة علم النفس السلوكي، وهذه تعددت تعريفات 

 بعضها:

عرفها الباحث إدوارد موراي بأنها الرغبة المستمرة للسعي إلى النجاح وإنجاز 

األعمال الصعبة والتغلب على العقبات بكفاءة وأقل قدر من الجهد والوقت )إدوارد 

 (. 1988موراي، 

اعتبارها "خاصية ثابتة ومستمرة ومتغيرة  فقد ذهب إلى Maslow.H.Aأما ماسلو 

ومركبة وعامة، تمارس تأثيرا في كل أحوال الكائن الحي" )عبد اللطيف محمد 

 (. 2000خليفة، 

ومن التعريفات العربية للدافعية تعريف محمد عودة الريماوي، الذي حددها في 

موجه نحو كونها عملية أو سلسلة من العمليات التي تعمل على إثارة السلوك ال
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هدف، وصيانته والمحافظة عليه وإيقافه في نهاية المطاف )محمد عودة الريماوي، 

2004.) 

أما نشواتي فقد حدد الدافعية في مجموعة الظروف الداخلية التي تحرك الفرد لسد 

نقص أو حاجة معينة سواء أكانت بيولوجية أم نفسية أم اجتماعية، لذلك فإن مفهوم 

م الحاجة، حيث تشير الحاجة إلى تغير أو نقص أو زيادة في الدافع يرتبط بمفهو

حالة الفرد مما يسبب حالة من التوتر والقلق يسعى الدافع إلى إزالة وإعادة الفرد 

إلى حالة التوازن والتكيف، أي أن وظيفة الدافع هي إشباع حاجات الفرد والمحافظة 

 (.2003شواني عبد المجيد، على توازنه وتوافقه في بيئته الخارجية والداخلية )ن

كما عرفت الدافعية بكونها تلك القوة الداخلية التي تحرك سلوك الفرد وتوجهه 

لتحقيق غاية معينة، يشعر بالحاجة إليها أو بأهميتها المادية أو المعنوية بالنسبة له، 

وتستثار هذه القوة المحركة بعوامل تتبع من الفرد نفسه )حاجاته، خصائصه، ميوله 

هتماماته( أو من البيئة المادية، أو النفسية المحيطة به )األشياء واألشخاص، وا

 (. 2001الموضوعات، األفكار واألدوات( )حسن حسين زيتون، 

هدف لفالدوافع هي قوى داخلية تحرك سلوك الفرد نحو القيام بنشاط معين، تحقيقا 

 أو نفسي. معين، وهي تظهر نتيجة نقص أو رغبة أو حاجة إلى إشباع جسمي

 :النظري اإلطار

 للدافعية المفسرة النظريات. 1

تعددت النظريات المفسرة ألثر الدافعية في السلوك اإلنساني، وهذه بعض 

 تفصيالتها:

 النظرية السلوكية -أ

وتسمى كذلك نظرية االرتباط الشرطي أو نظرية المثير/االستجابة. سيطر هذا 

ذا األول من القرن العشرين. يعتبر أصحاب هالتيار على علم النفس خالل النصف 

ا االتجاه أن السلوك متعلم من البيئة ومن أشهر رواده بافلوف وسكنر وباندور

 وواطسون وثورندايك وجاثري.

وقد عّرفت هذه المدرسة الدافعية بأنها الحالة الداخلية أو الحاجة لدى المتعلم التي 

وجيهه نحو تحقيق هدف أو غاية تحرك سلوكه وأداءه وتعمل على استمراره وت
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معينة، وهي المسؤولة عن تحرير مخزون الطاقة لدى التعلم بتوجيه سلوكه ليشبع 

 حاجاته. 

الة حتؤكد هذه النظرية على أن الدافع إلى التصرف ينشأ عن عدم توازن داخلي أو 

ت توتر ناتجة عن احتياج جسمي، هذا األخير يحاول بانتظام تقليل هذه التوترا

ارجية، قليل حاالت فقدان التوازن. لذلك، فإن السلوك مشروط بدوافع داخلية أو خوت

 وهي عوامل محفزة للفعل المراد القيام به. 

وقد ظهرت العديد من تطبيقات البحوث السلوكية في موضوع تعليم الكبار، 

وتفترض وجود نوعين من المحفزات، محفزات داخلية )الحاجة إلى التعلم، على 

لمثال(، ومحفزات خارجية )أهمية البرنامج التدريبي مثال(.  ويميز سبيل ا

السلوكيون بين التعزيزات اإليجابية كالمكافآت عندما يظهر المستفيد من التكوين 

 (.Vianin, 2006السلوك المتوقع والتعزيزات السلبية لتعديل السلوك )

 النظرية اإلنسانية -ب

على يد عالم النفس األمريكي "كارل  1949يشكل التيار اإلنساني الذي نشأ عام 

روجرز" والذي اقترن عمله ببعض الباحثون الكبار مثل "أبراهام ماسلو" القوة 

الثالثة في علم النفس المعاصر بعد التحليل النفسي والسلوكية، ويشير المفهوم 

األساسي للنظرية إلى االهتمام بالنفس واحترام الذات فضال عن التركيز على 

رات الشخصية لكل فرد وإمكانية تطويرها لحل جميع المشكالت التي تواجهه. القد

وقد عمد رواد هذا االتجاه إلى تفسير نظريات العالج النفسي بالتأكيد على قدرة 

اإلنسان على توجيه نفسه ذاتيا من خالل قدرته على التعلم الذاتي وتوظيفه لقدراته 

 . (1980وإمكانياته )عبد الستار إبراهيم، 

تقوم النظرية اإلنسانية )بحسب مفهوم روجرز( على أن لإلنسان دافعا واحدا مهيمنا 

هو تحقيق إمكاناته وقدراته، وبذلك يضع مسؤولية التغيير على عاتق )العميل أو 

الطالب( أكثر من وضعها على عاتق )المعالج أو المعلم(، إذ افترض أن اإلنسان 

في نفسه وأن يتحول من األساليب غير يستطيع شعوريا وعقالنيا أن يتحكم 

المرغوبة في الفكر والسلوك إلى األساليب المرغوبة، وهو ال يعتقد أن الناس 

محكومون بالقوى الالشعورية أو بخبرات الطفولة المبكرة، وذلك أن الشخصية في 

 (.2004نظره تتكون بأحداث الحاضر وبرؤيتنا لهذه اإلحداث )حسن شحاتة، 
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ن وجهة نظر هذه النظرية تقوم على تأكيد مبدأ حرية االختيار واتخاذ إن الدافعية م

(، وترى هذه 1998القرار الشخصي والسعي نحو النمو الشخصي )قطامي يوسف، 

النظرية أن الدافعية تمثل حالة استثارة داخلية تحرك المتعلم من أجل استغالل 

تقوم بالتركيز على  أقصى ما لديه من طاقة وإمكانيات في أي موقف تعلمي، وهي

مساعدة المتعلم على استغالل واستثمار إمكانياته وقدراته لتحقيق التعلم المطلوب 

 (.1998)قطامي يوسف، 

 لعالقاتلويعتبر الدافع في مجال تعليم الكبار وفق هذه المقاربة المحرك األساسي   

ه لمثال لبين األطراف المشاركة في التكوين. فالمشرف على التكوين على سبيل ا

 دور رئيسي في تحفيز المشاركين، والذي من المفترض أن تتوفر فيه ثالث صفات

ت ع الفئاالزمة، أولها االنسجام، فعليه أن يسعى إلى إقامة عالقة حقيقية ومنسجمة م

حترام المستهدفة؛ ثانيها القبول غير المشروط الذي يسمح للمتدربين بالشعور باال

 وهو القدرة على وضع نفسه في مكان الشخص اآلخر، والثقة؛ وثالثها التعاطف،

 لفهمه وإبالغ هذا الفهم.

 النظرية المعرفية -ج

( 1943-1880من رواد النظرية المعرفية عالم النفس األلماني ماكس فرتهيمر )

مؤسس نظرية الجشطلت التي عرفت أيضا بنظرية االستبصار والذي اهتم بدراسة 

وفكا كوالتعلم، وتلميذه طبيب النفس األلماني كيرت التفكير وسيكولوجية اإلدراك 

دراك، ( الذي اهتم بدراسة التعلم والتفكير، كما اهتم بسيكولوجية اإل1941 -1886)

 وكيرت ليفيه الذي اهتم بالدافعية، والسلوك االجتماعي داخل هذه النظرية.

آليات  تؤكد النظرية المعرفية على استراتيجيات الفهم والتوقع لألحداث عبر

اإلدراك والتفكير والحكم، فاإلنسان لديه ذاكرة تمكنه من التعرف على بعض أشكال 

التشابه بين الماضي والحاضر. وطبقا لهذه النظرية ينتظم السلوك المدفوع الهادف 

من خالل المعارف التي تقوم على أساس الماضي في عالقته بالظروف الحالية، 

المستقبل، وهناك أشكال عديدة من النظريات كما يشمل ذلك التوقعات الخاصة ب

المعرفية التي اهتمت بالدافعية منها نظرية مستوى الطموح، ونظرية توقع القيمة، 

 . (2008ثائر أحمد غباري، ونظرية التنافر المعرفي )

"تشير النظريات المعرفية إلى أن السلوك يتحدد من خالل تفكيرنا، واعتقاداتنا 

وقيمنا، وتفترض هذه النظريات أن لدى الفرد حاجات أساسية وأهدافنا وتوقعاتنا 
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لفهم البيئة وللشعور بالكفاءة وللتنظيم الذاتي وللتعامل النشط مع العالم من حوله، 

ويتفق هذا االفتراض مع مالحظات بياجيه حول التوازن الذي يقوم بتنسيق 

يه، وهو ما يشار إليه المعلومات الجديدة بشكل يجعلها تتسق مع األبنية المعرفية لد

بالفهم. وعلى هذا األساس يعمل المتعلم بجد ونشاط رغبة في للوصول إلى الفهم 

وألنه يستمتع بما يقوم به من عمل، لذا فإن االتجاه المعرفي في تفسير الدافعية يركز 

 (. 2012على الدافعية الداخلية" )جناد عبد الوهاب، 

ية المتعلم ألداء مهمة ما تكون مرهونة ( إلى أن دافعFeather"ويذهب فيذر ) 

بأمرين اثنين هما: توقع النجاح في المهمة، وقيمة تحصيل المهمة، ويرى أنه عند 

توفر هذين األمرين يطور الفرد اإلحساس بالفاعلية الذاتية التي تتمثل باعتقاد يحمله 

لبة الفرد حول مقدرته على النجاح في مهمات محددة، ويرى أنه حتى يشعر الط

بالفاعلية الذاتية فإن عليهم أن يعتقدوا أنهم يحملون تطورا فعليا باتجاه الوصول إلى 

هدف ذي قيمة، وليس فقط أنهم يحاولون بشكل جدي أو أنهم يؤدون المهمة كما 

يؤديها اآلخرون أو بشكل أفضل منهم، أو أنهم يحققون نجاحا على مهمات عادية" 

 (.2011)محمد بكر نوفل، 

 نظرية التحليل النفسي -د

( مؤسس هذه النظرية أن 1856 - 1939يرى الطبيب النمساوي سيغموند فرويد )

جهاز لدى اإلنسان جهازا كباقي األجهزة األخرى الموجودة في الجسم أسماه بـ "ال

 النفسي" الذي يتكون من ثالثة عناصر هي: الهو، واألنا، واألنا األعلى.

هو وقة التي تتضمن الدوافع الغريزية الالشعورية، ويعرف فرويد الهو بأنه الطا

وي على الجزء من الشخصية الذي يمتاز بالبدائية والغريزية والعدوانية، والذي يحت

دوافع فطرية شهوانية وعدوانية غير مألوفة أو غير مضبوطة، وعندما تحرم 

لجأ يعها الدوافع من اإلشباع، يشعر اإلنسان بالتوتر، وعندما يعجز الهو عن إشبا

أو  إلى إشباعها بطرق ملتوية غير مقبولة اجتماعيا أو إشباعها عن طريق الخيال

 الوهم، وتسمى هذه األساليب بآليات دفاعية.

سلوك ترى هذه النظرية أن وراء جميع السلوكيات اإلنسانية دوافع معينة، وبأن ال

 حقيق غاية.اإلنساني اإلرادي والالإرادي يكون دائما بغرض إشباع رغبة أو ت
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ومن المفاهيم الرئيسية في نظرية فرويد "الدافع الالشعوري" الذي يفسر لماذا ال 

يستطيع األفراد فهم ما يسلكون. ففي معظم األحيان يكونون غير قادرين على 

التعرف على الدوافع الحقيقية التي تكمن وراء سلوكهم بفعل الكبت، فهو بمثابة 

افع أو األفكار في الالشعور كميكانيزم دفاعي لتجنب النشاط العقلي الذي يودع الدو

(.وتؤكد هذه 2004التعامل معها على مستوى الشعور )موالي بودخيلي محمد، 

النظرية على أن الطفولة المبكرة هي التي تتحكم في سوك الفرد المستقبلي، كما 

ان من تشير إلى أن مفهوم الدافعية الالشعورية هي التي تفسر ما يقوم به اإلنس

سلوك دون أن يكون قادرا على تحديد أو معرفة الدوافع الكامنة وراء هذا السلوك 

(.كما ترى هذه النظرية أن الدافعية حالة استثارة 2004)تيسير مفلح كوافحة، 

داخلية الستغالل أقصى طاقات الفرد وذلك من أجل إشباع دوافعه إلى المعرفة 

 وتحقيق ذاته )اللذة والسعادة(.

 رية التعلم االجتماعينظ -ز

؛ 1925يؤكد رائد هذه النظرية؛ عالم النفس األمريكي ألبرت باندورا المزداد سنة 

على أن تعلم الفرد للعديد من السلوكيات ناشئ عن مالحظة سلوك اآلخرين )حمام 

هـ(؛ لذلك سميت هذه النظرية كذلك بنظرية التعلم بالمالحظة والتقليد،  1423فادية، 

أسماء أخرى كنظرية التعلم بالنمذجة، أو نظرية التعلم االجتماعي، كما تعرف ب

وهي من النظريات التوفيقية؛ ألنها حلقة وصل بين النظريات السلوكية والنظريات 

 (.2009المعرفية )خالد محمد أبو شعيرة، 

تقوم هذه النظرية على افتراض مفاده أن اإلنسان ككائن اجتماعي، يتأثر باتجاهات 

ومشاعرهم وتصرفاتهم وسلوكاتهم، أي أنه باستطاعته التعلم منهم عن  اآلخرين

طريق مالحظة استجاباتهم وتقليدها وإمكانية التأثر بالثواب والعقاب على نحو بديلي 

)غير مباشر(، وهذا ما يعطي التعليم طابعا تربويا، ألن التعلم ال يتم في فراغ بل في 

 (.2003محيط اجتماعي )نشواني عبد المجيد، 

بأنها  ومن أبرز المفاهيم التي تركز عليها هذه النظرية، مفهوم الدافعية، فتصفها

يجعله  نقطة البدء في كل عملية تعليمية، والسلوك اإلنساني يتحدد عن الحافز الذي

ن علم، فليؤمن بتحقق هذا السلوك ويسعى إليه. فإذا لم يتوفر الحافز والرغبة في الت

غي أن هما بذلنا من جهود مضنية، وعلى هذا فإن أهم ما ينبنستطيع إحداث التعلم م

 تهتم به استراتيجيات التعلم بالدرجة األولى هو تحقيق الدافعية. 
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د باره أحكما اهتمت هذه النظرية بمفهوم التعزيز واعتبرته موصال إلى الدافعية باعت

فربطت  بواعث تكرار السلوك، كم ربطت هذا المفهوم بمفهومي التنبؤ والثقة،

سب هذه توقعات حل المشكالت باألفكار المتعلقة بالثقة المتبادلة بين األشخاص. وح

ي مع النظرية فإن السلوك اإلنساني إنما يحدث ويكتسب من خالل التفاعل االجتماع

 اآلخرين.

 دوافع تعلم الكبار.2

 :التاليتعددت تصنيفات دوافع الكبار نحو التعلم، وقد اختار الباحث التصنيف 

 الدوافع الخارجية -أ

خرين، وتسمى كذلك بالدوافع االجتماعية ألنها تنشأ عن عالقة الفرد باألشخاص اآل

ام وتكون ناتجة عن تحفيز أو تعزيز خارج عن العمل ذاته، فهي تدفع الفرد للقي

بأعمال معينة إلرضاء المحيط، أو لنيل إعجابهم، أو للحصول على تعزيزات 

النوع  التقدير أو حوافز ومكافآت مالية.فمصدر طاقة العمل في هذا معنوية كعبارات

سلوك من الدوافع خارجي، تقوم بِحثِّه على بذل الجهد وعلى القيام بالفعل أو ال

 بغرض اعتراف اآلخر به ومن ثم الحصول على المكافأة أو تجنب العقاب.

 ومن بين أنواع الدوافع الخارجية للكبار للتعلم:

قاته االجتماعية: فالكبير يلتحق ببرامج تعليم الكبار بغرض تدعيم عالالدوافع  -

يطه االجتماعية باآلخرين، أو بهدف تحسين مكانته االجتماعية، أو بهدف ثناء مح

 عليه، فيُفَضَّل عن غير المتعلمين من أقرانه. 

 في كبيرالدوافع المهنية: يعتبر الدافع المهني من الدوافع الخارجية النخراط ال -

برامج التعليم، فهو يسعى إلى الحصول على مهارات جديدة بغرض الوصول إلى 

افع درجة اإلتقان في العمل أو بحثا عن فرصة للترقية أو زيادة الدخل...، فالد

 المهني يكون الغرض منه هو العائد المادي.

 الدوافع الداخلية -ب

سلوك. النفسي من وراء ال وتسمى أيضا دوافع ذاتية، وهي التي يكون هدفها اإلشباع

 فالحافز بالنسبة للدافع الداخلي هو الرضى الداخلي.
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الدافعية الداخلية بأنها تمثل مجموع القوى التي تدفعنا  Roussel وقد عرف روسل 

للقيام بنشاطات بمحض إرادتنا وهذا لألهمية والمنفعة بالنسبة لها، كما تفرض اللذة 

نى أن الطالب يعمل في بعض األحيان تحث تأثير واإلشباع اللذان نشعر بهما، بمع

الدافع الداخلي فيعمل على إخراج طاقته وتوجيهها برغبته الذاتية في المشاركة في 

أداء النشاط، فهو يعزز نفسه بنفسه، ويكون قيام الفرد بالنشاط نابعا من ذاته 

تعلم ذو ولتحقيق ذاته وليس مدفوعا للحصول على أي تقدير أو ثواب خارجي، فالم

الدافع الداخلي يتحدد نشاطه النفسي من خالله هو،ما يدفعه ألن يقبل على التعلم 

 (. 1999بمبادرة منه )صالح الداهري، 

 عارف أووالدافع الداخلي يعني الرغبة الذاتية في القيام بالسلوك، إما تطويرا للم

قديرا تعله أكثر المهارات الذاتية. فالكبير يشعر بأنه محتاج إلى مهارات معينة تج

واحتراما أمام اآلخرين، كما تمثل المنافسة دافعا قويا في البحث واكتساب 

جعل المعلومات والخبرات التي تتيح له تطوير األداء وتحقيق التميز. وهذا ما ي

 الدافع الداخلي يتداخل مع الدافع المهني بشكل كبير.

 ومن جنس آلخر ومن فئة ومما ال شك فيه فإن هذه الدوافع تختلف من شخص آلخر

 عمرية ألخرى.

 الدراسات السابقة:

 فمن هذهمجال دوافع الكبار للتعليم. تعددت الدراسات والبحوث التي أجريت في

 الدراسات:

: "ظاهرة التسرب في مراكز 1972دراسة "هاشمية محمد صالح العدساني"،  -1

رسالة ماجستير غير محو األمية بالكويت ودور الخدمة االجتماعية في عالجها"، 

 منشورة، جامعة حلوان: المعهد العالي للخدمة االجتماعية.

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى انتشار تسرب الدارسين والدراسات من 

قد ومراكز محو األمية بالكويت ودوافع التحاق الدارسين بمراكز تعليم الكبار. 

 100دارسة )منهم  435موجه ل استخدمت الدراسة كأداة للبحث استبيانين أحدهما 

 مكونا ومشرفا.  50متسربة( واآلخر ل 

ول وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك ثالثة دوافع رئيسية اللتحاق الدارسين بفص

 محو األمية وهي كاآلتي:
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ت، ثم دوافع علمية: وأهمها تعلم القراءة والكتابة، يليه قراءة الصحف والمجال - 

 ة. كتب الدينة وأخيرا قراءة وكتابة الخطابات الشخصيقراءة القرآن الكريم وال

على  تحسين الوضع االجتماعي، يليه في األهمية التغلب: أهمها دوافع اجتماعية -

اإلحساس بالخوف والخجل بسبب األمية، وأخيرا التغلب على الصعوبات التي 

 تواجه األمي أثناء أسفاره.  

ت ام عمليات البيع والشراء والمعامالدوافع اقتصادية: أهمها الرغبة في إتم -

التجارية، والرغبة في الحصول على عمل أفضل، والرغبة في تحسين الدخل، 

 والقيام بمطالب المهنة الحالية نحو األفضل. 

: "العوامل التي تدفع الدارسين لاللتحاق 1979دراسة "شهاب خالد مصطفى"،  -2

، رسالة ماجستير غير منشورة، بصفوف محو األمية وتعليم الكبار في األردن"

 عمان الجامعة األردنية.

 حاقعلى العوامل التي تدفع الدارسين لاللت التعرف الدراسة المسحية هذه حاولت

 عن األسئلة التالية: اإلجابة األمية في األردن.فحاولت محو بصفوف

محو األمية في  بصفوف أوال: ما هي العوامل التي تدفع الدارسين لاللتحاق 

 األردن؟

عية االجتما هذه العوامل باختالف الجنس والسن والعمل والحالة تختلف ثانيا: هل

 للدارسين؟

  نية؟ثالثا: كيف يمكن ترتيب هذه العوامل وفق أهميتها النسبية في البيئة األرد

مبحوث من  500ولإلجابة عن هذه األسئلة استخدم الباحث استبيانا وزع على 

 اشمية.من عدة محافظات بالمملكة اله بمراكز محو األمية وتعليم الكبار الملتحقين

الدارسين  تدفع عن عوامل ممكنة تعبر فقرة وقد تضمن االستبيان خمسا وعشرين

هذه الفقرات ضمن خمس مجموعات ترتبط  صنفت لاللتحاق بمراكز محو األمية،

ة من عوامل اجتماعي كل مجموعة منها بفئة من العوامل. وتتكون هذه المجموعات

 وخامسة ترويحية. تعليمية ورابعة وأخرى اقتصادية وثالثة دينية

وقد أشارت نتيجة الدراسة إلى أن العوامل التي تدفع الدارسين لاللتحاق بصفوف 

محو األمية في األردن تختلف في أهميتها باختالف الجنس والسن والعمل والحالة 
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سة أن العوامل الدينية والتعليمية وإنجاءت كما بينت نتيجة الدرا االجتماعية.

 كأولوية، إال أن العوامل االقتصادية واالجتماعية تحظى بأهميتها لدى أفراد العينة.

: "جدوى برامج محو األمية من وجهة 1993دراسة "عبد الرحمن الحميدي"،  -3

مجال نظر الدارسين والدارسات بالمملكة العربية السعودية"، بحوث ودراسات في 

محو األمية وتعليم الكبار، الجزء الثاني، الرياض، مطابع الفرزدق التجارية، 

 ".400-380، ص 1993

جاءت هذه الدراسة للبحث عن جدوى برامج محو األمية من وجهة نظر الدارسين 

( دارس و 891والدارسات بالمملكة العربية السعودية على عينة مكونة من )

إلى أن أهم أسباب التسرب والغياب من مدارس ( دارسة وتوصل الباحث 695)

 محو األمية هي كاآلتي: 

 عدم مناسبة المقررات الدراسية مع احتياجات الدارسين.  -

حو معدم إحساسهم بفائدة الدروس التي يدرسونها. وعلل الباحث ذلك بأن برامج  -

بع ال تش ا فهياألمية ال تتناسب مع احتياجات الدارسين الحالية أو المستقبلية، وبهذ

 رغباتهم أو احتياجاتهم.

عدم مناسبة طرق التدريس، وذلك بسبب أن المدرسين والمدرسات غير  -

 متخصصين في تعليم الكبار. 

 سوء طباعة المقررات.  -

 طريقة التدريس غير مشوقة وإنما جامدة وروتينية.  -

 عدم مالءمة الفضاء لخصوصيات الكبار. -

: "تقييم مشروع محو األمية وتعليم الكبار بالريف 1998دراسة"هاشم مرعي"، -4

من منظور الخدمة االجتماعية"، رسالة ماجستير، جامعة الفيوم، كلية الخدمة 

 االجتماعية.

كبار هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تحقيق مشروع محو األمية وتعليم ال 

ع ألهدافه، وتقديم بالريف ألهدافه، وعلى الوقوف على معيقات تحقيق المشرو

 مقترحات تعين على تجاوزها.
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وقد استخدمت منهج المسح االجتماعي بالعينة، وخلصت نتائج الدراسة إلى أن 

فع دوافع األميين لاللتحاق بمراكز تعليم الكبار متعددة، وهي تنحصر في الدوا

 االجتماعية والثقافية واالقتصادية والتربوية والدينية والصحية والنفسية.

 :من الدوافع المرتبطة ببحثنا ما يليو

لون الرغبة في معرفة القراءة والكتابة والرغبة في الحصول على شهادة كي يعم -

 .بها ومساعدة أوالدهم في التعليم

 ث.الرغبة في تحقيق مكانة اجتماعية أفضل عن طريق التعليم وخاصة بين اإلنا -

 ههم.الرغبة في تعلم كيفية حل المشكالت التي تواج -

: "عوائد برامج محو األمية من 2003دراسة "عبد العزيز بن عبد هللا السنبل"،  -5

المنظمة العربية للتربية  ،منظور الدارسين والمدرسين في المملكة العربية السعودية"

 والثقافة والعلوم، تونس.

هة هدفت هذه الدراسة إلى تقويم عوائد برامج محو األمية للدارسين فيها من وج

ه تائج هذننظر المدرسين العاملين فيها والدارسين الملتحقين بها بغية االستفادة من 

 الدراسة في تطوير البرامج وتحسين جودتها النوعية.

مستفيدا تم اختيارهم بشكل عشوائي  239مدرسا و 109وشارك في هذه الدراسة 

 استبيانا من إجمالي المدرسين والدارسين في مجتمع الدراسة. واستخدم الباحث

سؤاال تمحورت حول ستة مجاالت هي: العوائد االقتصادية،  40اشتمل على 

 والوظيفية، والدينية، واألسرية، والثقافية، والنفسية.

وقد توصلت الدراسة إلى أن عوائد برامج محو األمية ال تقتصر على اكتساب 

ية مات العلمالدارسين فيها لمهارات القراءة والكتابة ومبادئ الحساب، والمعلو

اة المبسطة التاريخية والجغرافية، إنما يتعدى ذلك إلى جوانب أخرى تتعلق بحي

الدارس اليومية والمستقبلية خاصة في الجانب االقتصادي سواء على مستواه 

 الشخصي أو األسري أو المجتمعي.

("، Giovanna Stortiدراسة "عبد الرحمان حاسي وجيوفاناستورتي ) -6

 Qu’est-ce qui motive les adultes: "ما الذي يحفز الكبار للتكوين"، 2008

à se former ?  

وهي دراسة نظرية هدفت البحث في النظريات واألدبيات التربوية عن دوافع  

التحاق الكبار بالتكوين. وبعدما قدم الباحثان عرضا ألهم النظريات المفسرة للدافعية 

إنسانية ونظريتي التحليل النفسي والتعلم االجتماعي، خلص من سلوكية ومعرفية و
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إلى أن الدوافع الرئيسية النخراط الكبار في برامج التكوين يمكن إجمالها في: دوافع 

خارجية وتتمثل في الدوافع االجتماعية والمهنية، ودوافع داخلية أو ذاتية هدفها 

 الرضى واإلشباع النفسي.

 منهجية الدراسة:

 ة البحثأوال: عين

جماعات مختلفة،  5مستفيدا من مراكز تعليم الكبار من  197تألفت عينة البحث من 

تم اختيارهم بطريقة عشوائية من إجماليالذين تمكنوا من استكمال سنتين تكوينيتين 

 (. 1موزعين حسب الجنس كما مبين في الجدول )

 توزيع أفراد العينة من المستفيدين حسب الجنس (1جدول رقم )

 النسبة % العدد 

 31.5 62 الذكور

 68.5 135 اإلناث

 100 197 المجموع

ذكور، ( أن نسبة اإلناث في العينة البحثية تفوق نسبة ال1يالحظ من الجدول رقم )

 وذلك راجع لسببين اثنين:

ر يفوق عدد اإلناث اللواتي يتابعن تكوينهن بمراكز محاربة األمية وتعليم الكبا -

 عدد الذكور.

 نسب تسرب الذكور من هذه المراكز أكثر من نسب تسرب اإلناث منها. -

 أداة البحثثانيا:

لتكوين التحقيق أهداف البحث المتعلقة بتحديد دوافع الكبار في االنخراط في برامج 

ول وأثرها في إنجاح هذه البرامج، استعان الباحث باالستمارة كأداة يمكن الحص

 بواسطتها على بيانات دقيقة.

 بناء االستمارة البحثية:

لقد تم بناء أسئلة االستمارة استنادا إلى بعض االفتراضات التي تم وضعها كدوافع 

مبحوث من مستفيدين ومستفيدات  23للكبار للتعلم انطالقا من استجواب مفتوح ل 

من برامج تعليم الكبار بما يعرف "بالمجموعة البؤرية" مقسمين إلى مجموعتين 

العربية واألجنبية المتعلقة بتحديد دوافع  ئناسا ببعض األدبياتواستصغيرتين، 
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الكبار على االنخراط في برامج محو األمية وتعليم الكبار بهدف الحصول على 

 فقرات تفيد في البناء النهائي لالستمارة.

 موزعة على الشكل التالي: فجاءت االستمارة

 الدوافع العلمية أو الثقافية  -1

 تعلم اللغة العربية قراءةً وكتابةً الرغبة في  -

 الرغبة في تعلم الحساب -

 الرغبة في قراءة وكتابة رسائل عبر الهاتف -

 الرغبة في قراءة وملء الوثائق اإلدارية -

 الرغبة في قراءة اللوحات لمعرفة االتجاهات داخل المدينة  -

 الرغبة في التعرف أكثر على حقوق وواجبات األفراد والمؤسسات -

 الرغبة في معرفة الطرق الحديثة في تربية األبناء -

 الرغبة في تتبع دراسة األبناء ومساعدتهم فيها -

 الدوافع االجتماعية  -2

 الرغبة في زيادة الوعي بدوره )مسؤولياته( داخل األسرة -

 التعرف على حقوق وواجبات أفراد األسرة -

 تعديل المفاهيم الخاطئة عن األسرة والمجتمع -

 تنمية العادات الصحية السليمة كالكشف الطبي الدوري -

 التعرف على المؤسسات الدستورية والمرافق العمومية -

 معرفة مهام المؤسسات المنتخبة -

 معرفة أدوار جمعيات المجتمع المدني -

 إدراك الخصوصيات المحلية وتأثيرها على المجتمع -

 الدوافع االقتصادية أو المهنية -3

ة قطاع على طرق جديدة لزيادة اإلنتاج )تحسين المردودية الفالحية، تنميالتعرف  -

 تربية الماشية ...(

 التمكن من بناء وتطوير مشروع شخصي  -

 معرفة مفهوم التعاونية وأهميتها وكيفية إنشائها -

 اكتساب مهارات تسويق وبيع المنتجات المحلية -

 الرغبة في تحسين الدخل -
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 بعمله على نحو أفضل الرغبة في القيام -

 اكتساب المهارات األساسية لالندماج في الحياة االقتصادية -

 تدبير ممارسات االستهالك والتوفير والتدبير األفضل للميزانية -

 الدوافع الدينية  -4

 الرغبة في قراءة القرآن الكريم من المصحف الشريف  -

 الرغبة في حفظ القرآن الكريم -

 األحاديث النبويةالرغبة في قراءة  -

 الرغبة في حفظ بعض األحاديث النبوية -

 الرغبة في معرفة سيرة النبي صلى هللا عليه وسلم -

 الرغبة في التعرف على األخالق اإلسالمية -

 الرغبة في إتقان العبادات )الوضوء والصالة والصيام والحج( -

 الرغبة في تصحيح العقيدة  -

 الدوافع النفسية -5

 مهارات جديدة تمكنه من تطوير ذاتهاكتساب  -

 اكتساب الثقة بالنفس -

 اكتساب احترام الذات  -

 تنمية الشعور بالمسؤولية -

 تنمية الوعي باإلشكاالت المرتبطة بالمجتمع -

 الوعي بدوره في حل هذه اإلشكاالت  -

 التغلب على الشعور بالخجل أمام الناس -

 المالية واإلدارية الرغبة في االستقاللية في المعامالت -

 نتائـج الدراسـة وتحليلهـا

ج انسجاما مع األهداف الرئيسية للبحث، فقد خصص هذا الجزء منه لعرض النتائ 

 المتعلقة بدوافع التحاق الكبار بمراكز التكوين بشكل عام، وحسب الجنسين.

 نظرة عامة على دوافع التحاق الكبار بمراكز التكوينأوال:

جاءت وجهات نظر المستكملين للبرامج التكوينية لمحاربة األمية وتعليم الكبار  

( مؤشرا 40بشأن دوافعهم لاللتحاق بمراكز تعليم الكبار من خالل إجابتهم على )

 توزعت على خمسة محاور وفق الجدول التالي: 
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 الكبار تحديد أفراد عينة الدراسة لدوافعهم لاللتحاق بمراكز تعليم (2جدول رقم )

  

 

 المؤشرات

 االستجابـــة

 62ذ:  /135إ:  /197مج: 

نسب التحقق لدى  نسب التحقق لدى النساء نسب التحقق

 الرجال

التكرا % التكرار % التكرار

 ر

% 

الرغبة في قراءة القرآن الكريم من   1

 المصحف الشريف

197 100 135 100 62 100 

 100 62 100 135 100 197 الرغبة في حفظ القرآن الكريم  2

الرغبة في تعلم اللغة العربية قراءة   3

 وكتابة

188 95.43 135 100 53 85.48 

الرغبة في تتبع دراسة األبناء   4
 ومساعدتهم فيها

188 95.43 132 97.77 56 90.32 

الرغبة في إتقان العبادات )الوضوء   5

 والصالة والصيام والحج(

180 91.37 134 99.25 46 74.19 

معرفة مفهوم التعاونية وأهميتها   6
 وكيفية إنشائها

180 91.37 135 100 45 72.58 

اكتساب مهارات تسويق وبيع   7

 المنتجات المحلية

175 88.83 130 96.29 45 72.58 

 100 62 80 108 86.29 170 الرغبة في تحسين الدخل  8

الرغبة في معرفة سيرة النبي صلى   9
 وسلمهللا عليه 

170 86.29 135 100 35 56.45 

الرغبة في قراءة وملء الوثائق   10

 اإلدارية

168 85.27 135 100 33 53.22 

تنمية العادات الصحية السليمة   11
 كالكشف الطبي الدوري

156 79.18 122 90.37 34 54.83 

الرغبة في االستقاللية في   12

 المعامالت المالية واإلدارية

156 79.18 120 88.88 36 58.06 

 51.61 32 87.40 118 76.14 150 الرغبة في قراءة األحاديث النبوية  13

الرغبة في حفظ بعض األحاديث  14
 النبوية

150 76.14 117 86.66 33 53.22 

 50 31 86.66 117 75.12 148 اكتساب الثقة بالنفس  15

اكتساب مهارات جديدة تمكنه من   16

 تطوير ذاته

148 75.12 116 85.92 32 51.61 

الرغبة في قراءة اللوحات لمعرفة   17

 االتجاهات داخل المدينة

146 74.11 114 84.44 32 51.61 

الرغبة في قراءة وكتابة رسائل عبر   18

 الهاتف

140 71.06 108 80 32 51.61 

التعرف على حقوق وواجبات أفراد   19
 األسرة

140 71.06 106 78.51 34 54.83 
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الرغبة في زيادة الوعي بدوره   20
 )مسؤولياته( داخل األسرة

140 71.06 106 78.51 34 54.83 

التعرف على طرق جديدة للزيادة   21

في اإلنتاج )تحسين المردودية 

الفالحية، تنمية قطاع تربية الماشية 
)... 

138 70.05 106 78.51 32 51.61 

الرغبة في معرفة الطرق الحديثة   22

 األبناءفي تربية 

138 70.05 104 77.03 34 54.83 

التعرف على المؤسسات الدستورية   23
 والمرافق العمومية

136 69.03 100 74.07 36 58.06 

تعديل المفاهيم الخاطئة عن األسرة   24

 والمجتمع

135 68.52 100 74.07 35 56.45 

 59.67 37 72.59 98 68.52 135 الرغبة في تعلم الحساب  25

الرغبة في التعرف أكثر على حقوق   26
 وواجبات األفراد والمؤسسات

134 68.02 98 72.59 36 58.06 

تدبير ممارسات االستهالك والتوفير   27

 والتدبير األفضل للميزانية

133 67.51 92 68.41 43 69.35 

الرغبة في التعرف على األخالق  28
 اإلسالمية

133 67.51 102 75.55 31 50 

 67.47 42 66.66 90 67 132 الرغبة في تصحيح العقيدة  29

اكتساب المهارات األساسية   30

 لالندماج في الحياة االقتصادية

132 67 100 74.07 32 51.61 

 72,58 45 64.44 87 67 132 اكتساب احترام الذات  31

التمكن من بناء وتطوير مشروع   32

 شخصي

130 65.98 95 70.73 35 56.45 

الرغبة في القيام بعمله على نحو   33

 أفضل

129 65.48 96 71.11 33 53.22 

 54.83 34 69.62 94 64.97 128 معرفة مهام المؤسسات المنتخبة  34

التغلب على الشعور بالخجل أمام   35

 الناس

128 64.97 97 71.85 31 50 

إدراك الخصوصيات المحلية   36

 وتأثيرها على المجتمع

127 64.46 80 59.25 47 75.80 

تنمية الوعي باإلشكاالت المرتبطة  37

 بالمجتمع

125 63.45 92 68.14 33 53.22 

الوعي بدوره في حل اإلشكاالت   38

 المرتبطة بالمجتمع

125 63.45 92 68.14 32 51.61 

معرفة أدوار جمعيات المجتمع   39
 المدني

124 62.94 64 47.40 60 96.77 

 61.29 38 62.96 85 62.43 123 بالمسؤوليةتنمية الشعور   40
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رة أظهرت النتائج العامة للبحث من خالل الجدول السابق أن جميع المؤشرات حاض

التي - كما يتضح أن المؤشرات العشرة األولى بالنسبة للعينة المبحوثة. بنسب مهمة

وغطت ثالثة مجاالت وهي  % 80فاقت نسبها  -تمثل ربع جميع المؤشرات

ظهرت أ"، كما "الدوافع الدينية" و"الدوافع العلمية أو الثقافية" و"الدوافع االقتصادية

لبحث. افي المئة من عينة  100النتائج هيمنة الدوافع الدينية وبلوغ مؤشرين منها 

%  62 كما تشير النتائج إلى أن جميع المؤشرات كانت إيجابية، إذ فاقت جميعها ال

 (.2كما هو موضح في الجدول )

 ويمكن تفسير هذه النتائج على النحو التالي:

 يتميز مجتمع البحث بطابعه القروي المتمسك بقيم اإلسالم وروحه، ما يؤكده-

حضور أربعة مؤشرات من مجال "الدوافع الدينية" ضمن المؤشرات العشرة 

قان وحفظه والرغبة في إتاألولى، ذلك أن رغبة الدراسين في تعلم قراءة القرآن 

العبادات ومعرفة سيرة الرسول صلى هللا عليه وسلم تعد دوافع موضوعية 

 اللتحاقهم بمراكز تكوين الكبار.

 يتميز مجال البحث بالهشاشة ما يبرز رغبة الدارسين في تحسين دخلهم.-

صاد قتيعد إنشاء التعاونيات الفالحية من المشاريع التي بدأت تلج بقوة عالم اال-

المحلي بغرض تسويق المنتجات المحلية بطرق منظمة، كاألجبان والنباتات 

 العطرية والصوف المحلي، ما جعل تقديم هذا المؤشر أمرا واقعيا.

يل يتميز إقليم شفشاون بتراجع ملحوظ في عدد المتسربين من المدارس، وذلك دل-

 الكبار من برامج تعليم على الوعي الكبير بأهمية المدرسة، وتأتي رغبة المستفيدين

 لمتابعة أبنائهم الدراسية.

اح حضور جميع المؤشرات بنسب كبيرة دليل على التأثير الكبير للدوافع على نج-

 برامج تعليم الكبار.

 ثانيا:دوافع الكبار للتعلم حسب المجاالت

 تحديد أفراد العينة لدوافعهم من برامج تعليم الكبار حسب المجاالت (3جدول رقم )

 النسبة % 

 83.05 الدوافع الدينية

 78.48 الدوافع العلمية والثقافية

 75.31 الدوافع االقتصادية

 68.9 الدوافع االجتماعية

 68.84 الدوافع النفسية
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وين، يتضح من الجدول السابق تصدر الدوافع الدينية اللتحاق الكبار ببرامج التك

ن إلى دوافع الكبار لالنخراط في التكوي( يمكن تقسيم 3ومن خالل النسب بالجدول )

ثالثة مستويات، مستوى أول تهيمن فيه الدوافع الدينية، ومستوى ثان تعرف 

لدوافع حضور الدوافع العلمية واالقتصادية بنسب متقاربة، ومستوى ثالث تبرز فيه ا

 االجتماعية والنفسية بنسب متقاربة كذلك.

 ثالثا:دوافع الكبار حسب على الجنسين
 ترتيب دوافع الكبار لالنخراط في التكوين بالنسبة للنساء (4الجدول )

 نسب التحقق لدى النساء المؤشرات التسلسل

 % التكرار

 100 135 الرغبة في قراءة القرآن الكريم من المصحف الشريف  1

 100 135 الرغبة في حفظ القرآن الكريم  2

 100 135 وكتابةالرغبة في تعلم اللغة العربية قراءة   3

 100 135 .معرفة مفهوم التعاونية وأهميتها وكيفية إنشائها  4

 100 135 الرغبة في معرفة سيرة النبي صلى هللا عليه وسلم  5

 100 135 الرغبة في قراءة وملء الوثائق اإلدارية  6

الرغبة في إتقان العبادات )الوضوء والصالة والصيام  7

 والحج(

134 99.25 

 97.77 132 الرغبة في تتبع دراسة األبناء ومساعدتهم فيها  8

 96.29 130 اكتساب مهارات تسويق وبيع المنتجات المحلية  9

 90.37 122 تنمية العادات الصحية السليمة كالكشف الطبي الدوري  10

 ترتيب دوافع الكبار لالنخراط في التكوين بالنسبة للذكور (5الجدول )

 نسب التحقق لدى الرجال المؤشرات التسلسل

 % التكرار

 100 62 الرغبة في قراءة القرآن الكريم من المصحف الشريف 1

 100 62 الرغبة في حفظ القرآن الكريم 2

 100 62 الرغبة في تحسين الدخل  3

 96.77 60 معرفة أدوار جمعيات المجتمع المدني  4

 90.32 56 فيهاالرغبة في تتبع دراسة األبناء ومساعدتهم   5

 85.48 53 الرغبة في تعلم اللغة العربية قراءة وكتابة  6

 75.80 47 إدراك الخصوصيات المحلية وتأثيرها على المجتمع  7

الرغبة في إتقان العبادات )الوضوء والصالة والصيام   8

 والحج(

46 74.19 

 72.58 45 معرفة مفهوم التعاونية وأهميتها وكيفية إنشائها  9

 72.58 45 اكتساب مهارات تسويق وبيع المنتجات المحلية  10

( إجماع عينة البحث من النساء على ستة دوافع اللتحاقهن بمراكز 4يُظهر الجدول )

التكوين، مع هيمنة واضحة للدوافع الدينية التي تأتي في سلم أولوياتهن، فقراءة 
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القرآن الكريم من المصحف الشريف وحفظه ومعرفة سيرة النبي صلى هللا عليه 

كل دوافع قوية للنساء لالنخراط في برامج وسلم وكذا الرغبة في إتقان العبادات تش

تعليم الكبار. أما الدوافع العلمية والثقافية فتحتل المرتبة الثانية في سلم أولويات 

النساء لاللتحاق بمراكز تعليم الكبار، خاصة مع زيادة الوعي المجتمعي بأهمية 

أحدها مثّل نسبة  التعليم والتعلم. أما الدوافع االقتصادية فقد ظهرت بمؤشرين اثنين،

معرفة مفهوم التعاونية وأهميتها وكيفية إنشائها"، من عينة البحث وهو " 100 %

وآخر مثّل نسبة مهمة ومرتبط بشكل مباشر بالمؤشر السابق وهو الرغبة في 

"اكتساب مهارات تسويق وبيع المنتجات المحلية". وإذا كانت الدوافع االجتماعية 

تبة العاشرة، فإن الدوافع النفسية لم تحضر ضمن ظهرت بمؤشر واحد احتل المر

 المؤشرات العشرة األولى.

( أن المستجوبين الذكور يجمعون على ثالثة دوافع 5بينما يُظهر الجدول )  

أنهم  نية إالاللتحاقهم بمراكز التكوين، فإذا كانوا يتفقون مع النساء في الدوافع الدي

 فع، وذلكعلى العديد من الدوا -تحسين الدخل والذي يتمثل في-قدموا دافعا اقتصاديا 

ي فألن الرجل باعتباره المعيل األوللألسرة يسعى من خالل انخراطه أمر طبيعي 

ات مراكز تعليم الكبار إلى تحسين دخله عبر اكتساب مهارات تسويق وبيع المنتج

المحلية، ذلك أن مجال البحث يتميز بوفرة هذه المنتجات والتي تشكل مصدرا 

 ئيسيا لدخل األسر.ر

 ويمكن تفسير هذه النتائج على النحو التالي:

كده يتميز مجتمع البحث بطابعه القروي المتمسك بقيم اإلسالم وتعاليمه، ما يؤ-

حضور أربعة مؤشرات من مجال "الدوافع الدينية" ضمن المؤشرات العشرة 

وفي  القرآن وحفظهاألولى عند النساء المستجوبات، ذلك أن رغبتهن في تعلم قراءة 

ة إتقان العبادات ومعرفة سيرة الرسول صلى هللا عليه وسلم تعد دوافع موضوعي

 اللتحاقهن بمراكز تكوين الكبار.

قتصاد يعد إنشاء التعاونيات الفالحية من المشاريع التي بدأت تلج بقوة عالم اال-

اتات المحلي بغرض تسويق المنتجات المحلية بطرق منظمة، كاألجبان والنب

عل العطرية والصوف المحلي، وتعتبر النساء في اإلقليم رائدات في المجال ما ج

 تقديمهن هذا المؤشر أمرا واقعيا.

تعد استفادة األمهات من منحة تيسير التي تخصصها وزارة التربية الوطنية -

ة بالمملكة المغربية لفائدة أمهات التالميذ الذين يتابعون دراستهم بالمدرسة العمومي

بالمناطق القروية والهشة دافعا قويا على انخراط األمهات بمراكز تعليم الكبار ألجل 
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قراءة وملء الوثائق اإلدارية الستخالص  متابعة دراسة أبنائهن بشكل أكبر، وألجل

 . تلك المستحقات

ية تتميز الجماعات الترابية التي أجري فيها البحث الميداني بوجود مراكز صح-

التحاق  التكامل بين هذه المراكز ومراكز التكوين في التوعية سببا فينشيطة، فكان 

 النساء بهذه األخيرة.

 كيف تؤثر هذه الدوافع في نجاح برامج التكوين؟

تعتبر الدافعية للتعلم من العوامل الرئيسية لنجاح برامج تكوين الكبار، فهي تدفع 

هدافه واضحة، فيسعى إلى الكبير إلى االنخراط في التكوين عن اقتناع، وتكون أ

 اكتساب المعارف والخبرات والمهارات لبلوغ تلك األهداف. فالدافعية تعمل على:

م ي التعلتحرير الطاقة الكامنة لدى الكبير واستثارة نشاطه وحفزه على االنخراط ف -

 باهتمام ورغبة كبيرين.

 ماته.زيادة إقباله على األنشطة التي تناسب ميوالته ورغباته واهتما -

ن جذب انتباهه وشده إلى موضوع التكوين ما يعمل على تحقيق مستويات أعلى م -

 األهداف.

 زيادة اهتمامه باألنشطة التعليمية واالنخراط فيها بفعالية عالية. -

 توجيهه الختيار أفضل الوسائل والطرق التي تساعده على تحقيق أهدافه. -

 نسب عالية من التعلم.زيادة مستوى الجهد لديه بهدف الحصول  -

 توجيه سلوكه نحو مختلف مصادر المعرفة. -

 .  (2007)عماد عبد الرحيم الزغلول،  تشجعه على االستمرارية في التعلم -

 تحركه من أجل القيام بالنشاط التعليمي بحماس كبير، وذلك من أجل اكتساب -

 مجموعة من الخبرات الجديدة، ولكي يتجنب الفشل.

 مستوى دوافع التعلم لدى الكبير؟كيف نرفع من 

إن االهتمام بالنواحي الفيزيولوجية والنفسية والعقلية تعد أهم وسائل الرفع من 

دافعية التعلم لدى الكبير. فجل الدراسات العلمية تؤكد على العالقة الطردية بين 
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المستوى الصحي العام وبين االنخراط في التعليم وارتفاع مستوى الدافعية 

 يل.والتحص

لبا وحيث إن الحواس هي مستقبالت ووسائل للتعلم فكل ضعف أو إعاقة فيها يؤثر س

 في بناءوعلى الدافع للتعلم والتكوين، فالبد من مراعاتها في تأثيث فضاءات التعلم 

األنشطة. كما تقتضي خصوصيات الكبير توفير الشروط الصحية في الجلسة 

 قت المالئم.والمكان واإلضاءة والتهوية واختيار الو

 حة داخلومن أساليب رفع دافعية الكبار نحو التعلم حضور العالقات اإلنسانية الناج

 المجموعة. وذلك من خالل:

 التفاعل اإليجابي داخل فضاءات التكوين. -

 أال يغلب االهتمام بالجانب العملي على الجانب النفسي االجتماعي. -

 ة بين المكون والفئة المستفيدة.أن يسود الفهم والتقبل واالحترام والثق -

اعية أن تلتزم الجماعة باألسلوب الديمقراطي في العمل وبقواعد المناقشة الجم -

 وأساليبها.

 ربط برامج محو األمية بأهداف الدارسين وحاجاتهم ومشكالتهم. -

 التشجيع الدائم والتعزيز المستمر وزرع الثقة في نفس المتعلم. -

 يلي:  ومن اآلليات األخرى التي تساعد على استثارة دافعية الكبار في التكوين ما

كسب استثارة رغبات الكبار لالنخراط في التكوين: بربط النجاح في التكوين بم -

 ملموس، فيدفع الكبير إلى النجاح.

بار استثارة اهتمامات الكبار: وهي مهمة أندراغوجية، فصناع برامج تكوين الك -

ترض بهم أن ينطلقوا في بنائها من اهتمامات الكبار المعرفية والسلوكية يف

ا والوجدانية، ومهمة ديداكتيكية كذلك، فالمكون داخل فصله يجب أن يكون قادر

 على استثارة انتباه واهتمام الكبار 

تلبية حاجات الكبار: مراعاة الفروق الفردية في التكوين، ألن ذلك يعزز دافعية  - 

والنجاح لدى الكبار. وإن تفاوتت نسب الحاجة ونوعها إال أن القائمين على  التعلم
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برامج تكوين الكبار يتوجب عليهم البحث عن حاجاتهم الحقيقية. هذه الحاجات 

 تتنوع بتنوع الفئات حسب السن والجنس والمجال.

لى مساعدة الكبار على تحقيق أهدافهم وانتظاراتهم: يساعد المكون الكبار ع - 

صياغة أهدافهم المتوسطة والقريبة والمرتبطة بانخراطهم في التكوين وما 

 ينتظرونهم منه.

 لقدرتها استخدام تقنيات مالئمة للتعزيز: استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة - 

شط على جذب انتباه المتعلم وانخراطه في التكوين، إلى جانب توظيف التعلم الن

 ات.كالتكوين من خالل المسابق

ون الحرص على توفير مناخ تكويني سليم، بعيد عن كل أشكال التوتر بين المك - 

 والفئة المستفيدة وبين المستفيدين أنفسهم.

 التشجيع المستمر أثناء حصص التكوين، لفعاليته في زيادة الثقة بالنفس. -

لهم ة تحصيبالتأثير اإليجابي للمكون، فكلما زاد تأثر الكبير بالمكون كلما زادت نس -

 والعكس صحيح.

لما ناء، فكاالهتمام الفردي بالكبير: يتعين على المكون االهتمام بالجميع دون استث -

 فضل.زاد االهتمام بهم كلما تغير سلوكم التعلمي وإقبالهم على التكوين نحو األ

ات م الخبرتنويع محتويات التكوين وأساليبه، فالتنوع يسهم في زيادة الدافعية لتعل -

 الجديدة.

 توصيــات:

 في ضوء نتائج واستنتاجات هذه الدراسة، يوصي الباحث بما يلي:

ور الدعوة إلى تطوير مناهج تعليم الكبار، بحيث تبنى هذه المناهج وفق المنظ-

 الوظيفي.

 بناء هذه المناهج انطالقا من الحاجيات الحقيقية للمستفيدين.-

ة التحوالت االجتماعي تفرضها طبيعة واضحة باحتياجات ترتبط هذه المناهج أن-

إلكساب المستفيدين معارف ومواقف ومهارات تمكنهم من مواجهة  واالقتصادية

 مشكالتهم االجتماعية واالقتصادية ومن تحقيق أهداف التنمية.

 إعداد مناهج خاصة بالنساء وأخرى خاصة بالرجال.-
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 إعداد مناهج خاصة بالنساء القرويات.-

 يم الكبار مع البيئة االقتصادية والثقافية المحليةتكييف مناهج تعل-

لكبار ااالنفتاح على مؤسسات اقتصادية محلية لتدريب المستفيدين من برامج تعليم -

 في مجاالت تخصصية متنوعة.

كر فترسيخ مبدأ التعلم للعمل الذي يختص بصقل وتأهيل المهارات للعمل وتحسين -

 العمل الجماعي.

هنية مالبرامج المعرفية، التركيز على برامج مهنية عامة، وبرامج باإلضافة إلى -

 خاصة، وبرامج تتصل بالمهارات الحياتية.

 خاتمة:

يختلف تعليم الكبار في أهدافه واستراتيجياته عن التعليم المدرسي، فهو بمعناه 

 الشامل يعنى بالتعديل الوظيفيلسلوك الكبار، وخاصة سلوكهم واتجاهاتهم نحو التعلم

ذاته، فالشرط الضروري لنجاح مهمة تعليم الكبار هو رغبتهم في التعلم واستعدادهم 

له، هذه الرغبة هي ترجمة لدافعيتهم نحو التعلم. ألجل ذلك احتل موضوع الدافعية 

مكانة متميزة في مباحث علم النفس التربوي واالجتماعي.وقد أثبتت العديد من 

افعية واإلقبال على التكوين بالنسبة للمتعلم الدراسات وجود عالقة طردية بين الد

الكبير. فالدافعية تعتبر المحرك األساسي للسلوك اإلنساني كما تحدد شكل سلوكه 

ونتائج نشاطاته الحياتية. وقد تعددت النظريات المفسرة ألثر الدافعية على السلوك 

ا تساعد على اإلنساني، مؤكدة على أهمية الوقوف على دوافع الكبار للتعلم، ألنه

استقطابهم ومالءمة البرامج ونوعية التكوينات لحاجاتهم، وتساعد أيضا على البحث 

في كيفية تعزيز الدوافع اإليجابية المشجعة على إقبالهم على التكوين، وإزالة الدوافع 

السلبية أو العقبات التي تحول دون تعلمهم. ذلك أن الدافعية للتعلم من العوامل 

ح برامج تكوين الكبار، فهي تدفع الكبير إلى االنخراط في التكوين عن الرئيسية لنجا

اقتناع، فيرسم لنفسه أهدافا واضحة، فيسعى إلى اكتساب المعارف والخبرات 

 والمهارات لبلوغ تلك األهداف.
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The effect of learning motivation on the success of adult 

education programs 

Chefchaouen region (northern Morocco) as a model 
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Morocco 

Abstract : This study comes to contribute to the search for the 

real motives for adult enrollment in education centers to work 

to strengthen or direct them to the success of the literacy and 

adult education workshops, based on a conceptual approach to 

"adult education" and "motivation", and searches for the 

manifestations of the concept of motivation in educational 

theories. As for its applied aspect, it searches for the most 

important of these motives in the statistical area (Chefchaouen, 

in the north of the Kingdom of Morocco), and finally stands for 

ways to raise adult motivation levels towards learning.The 

study used the descriptive approach, and the research sample 

consisted of 197 beneficiaries from adult education centers 

who were able to complete two years of training. The sample 

was randomly selected from among the total number of 

completers of the training programs.The results concluded that 

the motives of adults to enroll in training programs are limited 

to: scientific or cultural motives, social motives, economic or 

professional motives, religious motives and psychological 

motives. These results also showed that these drivers have a 

significant impact on the success of adult education programs. 

Key words: motivation, learning, adult education, education 

programs, Chefchaouen province. 
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علم النفس الصحي وتركيزه على النشاط الرياضي كسلوك صحي وقائي من 

 اإلصابة باألمراض المزمنة.

 ليلى شيبانيأ.

 الجزائر -02جامعة البليدة

 

بموضوو  امموضا  اهتم العديد من الباحثين في المجال النفسي والصحي ملخص: 

لو  االمزمنة والعوامل التي كانت وال تزال محل اهتمامهم، وذلك من أجل الوصول 

 الخطووووال العةجيوووة المنايوووبة، فيموووا اهوووتم ألصوووا ي التضبيوووة البدنيوووة والضياضوووية

بالسلوكال الصحية عامة وبالنشاط الضياضي لاصوة والتوي بودو ها تود تخفو  مون 

الضوووع عليون ونتحوودد عون دو  ميوودا  علووم امعوضا  المضضووية، هواا مووا ينسول  

النفس الصحي وتضكيزه عل  النشاط الضياضي كسلوك صحي للوتاية من اممضا  

 المزمنة.

علووم الوونفس الصووحي، النشوواط الضياضووي، السوولوك الصووحي،  الكلمااات المفتاةيااة:

 اممضا  المزمنة.
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 مقدمة

من  يضكز ميدا  علم النفس الصحي عل  الطضق الداعمة للصحة وامياليب الوتا ية

وتا ية االصابة باممضا ،  هاا ما جعل الباحثين يضكزو  اهتمامهم عل  العوامل ال

شواط كما أ  التشوجي  علو  مما يوة النالمساعدة لتحقيق الصحة النفسية والجسدية، 

م فق  بل امتد ليصبح موضو  اهتمام معظ الضياضي لم يعد يقتصض عل  الضياضيين

ة فوي امفضاد، إذ أ  مما ية النشاط الضياضي عملية وتا ية بالد جوة امولو ، لاصو

ظووول موووا يعيشووون الفوووضد مووون تعيوووضال فوووي المجتمووو  وتووووفض كووول الويوووا ل المضيحوووة 

لثقافوة والتكنولوجيال، إال أ  الفضد يعيش اإل هاق والعجهواد اليوومي نتيجوة بيوا  ا

ا تود ة وتبني يلوكيال باا ية لاطئة باالضافة النعدام النشاط الضياضي، مموالصحي

ابة يؤدي لإلصابة باممضا  المزمنة، ولعل من بين أهم أيواليب الوتايوة مون اإلصو

 باممضا  المزمنوة هوو الووعي الصوحي والثقافوة الصوحية التوي تجعول الفوضد يتبنو 

ل تسوولي  الضوووع علوو  أهووم وفووي هوواه المقا بووة النظضيووة يوونحاويوولوكيال صووحية، 

موايضتكز عليون مجوال علوم الوونفس الصوحي وبالخصوو  النشواط الضياضوي كسوولوك 

 صحي للتخفي  من امعضا  المضضية الناجمة عن اممضا  المزمنة.

 اإلشكالية

إ  تطبيق الفضد للمبادئ السلوكية الصوحية يجعلون يحقوق إلو  تود  موا نتوا ي ايجابيوة 

الصوحية، فواإللتزام بالسولوك الصوحي كالمحافظوة ناجحة تتضمن بعو  السولوكيال 

عل  شض  امدوية واإللتزام بالعةج واتبا  نم  باا ي صحي وتولي الحا  كلهوا 

عوامل مهمة في تعزيز الصحة النفسوية والسومال للفوضد بتمتو  بجانوب نفسوي متوز  

ويوووي، ومنوون فووالفضد إذا أحسوون تووديبض يوولوكن الصووحي والتووزم بخطوووال عمليووة 

ا  هوواا كفيوول بالتووإلييض اإليجووابي علوو  الناحيووة الصووحية، فكمووا نعووض  أ  وصووحية كوو

اإلنسا  عبا ة عن كتلتين متكاملتين جسد ونفس يؤيض الواحد فوي اخلوض بالسولب أو 

باإليجوا  حيوأ أنون مون المةحو  إذا تووام الفوضد بتمضينوال  ياضوية بطضيقوة منظمووة 

التخفي  من حدة اإلجهواد وتجنب السلوكيال المضضة أدى هاا إل  تحسين مزاجن و

وهاا ينطبق كثيوضا علو  الفوضد المصوا  بواممضا  المزمنوة،  النفسي الاي يمض بن،

فووالمضي  هنووا فووي العووادة كانووت يووبب إصووابتن بمثوول هوواه اممووضا  هووو اتباعوون 

لسلوكيال صحية لاطئة وايتمضا ه عليها لفتوضة طويلوة  اجعوة إلو  طبيعوة تكووين 

تقداتوون الصووحية الخاطئووة التووي توود تكووو  يووببا فووي محيطوون االجتموواعي، أوبسووبب مع
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ضع  صابتها بوالمض  بعو  أعضوا ن والتوي تود تتعودى إلو  حودود هشاشوة فوي 

صووحتن النفسووية أيضووا، فاإلصووابة بووالمض  المووزمن يمكوون أ  تضوو  المووضي  أمووام 

: 2017موتو  تعييووض وتعووديل السوولوك الخواطإ أو فووي إلتزاموون وتمسووكن بوون لما ، 

السولوك الصوحي عنود الموضي  الموزمن نقطوة إلتقواع بوين علوم  (. وتعتبض د اية10

الاي يضكز كوز  النفس الصحي و علم النفس الطبي، وهنا يتدلل علم النفس الصحي

عل  التدلل من أجل بناع يلوك ينمي الصحة، فاالنتشوا  السوضي  للموض  الموزمن 

هتمووام والعووبع النفسووي واالجتموواعي واالتتصووادي لضعايووة المصووا  بهووا أدى إلوو  ا

 281: 2014الباحثين بالمتعيضال الفعالة في السلوك الصحي  زعطوط، وتضيشي، 

( حيووأ يعتبووض السوولوك الصووحي كوول نشوواط يقوووم بوون الفووضد لتنميووة صووحتن كالعووااع 

الصحي، النشاط البدني واالمتثال للتعليمال الطبية، لاا احتل هواا الموضوو  أهميوة 

ية فحسوووب إنموووا بالجوانوووب النفسوووية متزايووودة لووويس فيموووا يتعلوووق بالجوانوووب الجسوووم

واالجتماعية أيضا، حيأ لم تعد الصحة مفهوما نسبيا يمكن تحقيقها في كل االحوال 

بل أصبحت مفهوما ديناميا، تحتاج إل  جهد مباول من طض  امفضاد لبلوبها، ومن 

أجل ذلك تعود د ايوة وفهوم المما يوال السولوكية المضوضة بالصوحة أو المنميوة لهوا، 

اهوووال نحوهوووا ونحوووو السووولوك الصوووحي الخطووووة امولووو  نحوووو العمووول علووو  واالتج

تطويضها، وهاا ما نادل بن منظمة الصحة العالميوة مون أجول تطوويض بوضامي نفسوية 

وصحية إلكتشا  عوامل الخطض عل  الصحة واميبا  السلوكية البنيويوة المسوببة 

أم لاطئوا يوؤيض فوي للمض ، فهاا السلوك الاي يتبعن اإلنسا  في حياتون يوليما كوا  

الصحة إما بتحسينها أو باإلياعة إليها فطضيق الصحة والمض  محفو  بالسلوكال 

السوليمة وبيوض الصووحية علو  التووالي، والمجتموو  الواي نعويش فيوون إموا أ  يسووهل أو 

يصعب بتعييض تلك السلوكيال، فالتعييض منها أموض صوعب يتطلوب بوال جهود وتناعوة 

وكاا تإلييضها ال يقتصض علو  الجانوب العضووي فقو   كبيضين من تبل الفضد المضي 

بول تعوودى إلوو  الجانووب النفسووي الوواي يظهووض موون لووةل الووضول اإليجابيووة للمووضي   

 (.3-2: 2014الحا يي، 

ذلك م  هاه السلوكيال ال تشكل تهديدا عل  الصحة الجسمية فق ، بل لها متضتبال 

ام الموكلة للفضد، والضضا عن نفسية واجتماعية تد تتدالل وتتعا   م  إنجاز المه

أدوا ه االجتماعيوووة المتوتعوووة منووون، ومووون يوووم فوووس  تجنوووب مثووول هووواه السووولوكيال 

والمما يوال مون شوإلنن التحسوين موون الصوحة النفسوية للموضي  المصوا  بووالمض  

المزمن، يحظ  مجال السلوك الصحي وتنميتن نما باهتمام متزايد، ليس فيموا يتعلوق 
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بالجوانب النفسية أيضوا، وتود تواد الفهوم المتزايود للعالقوة بالجوانب الجسدية فحسب و

الكامنة بين السلوك والصحة إل  حدود تحوالت مكانية التإلييض فيها عل  كبيوضة فوي 

العقووود الثالثووة األخيووضة موون القووض  العشووضين فووي فهووم الصووحة وتنميتهووا وا المسووتوى 

امحووال، بول أصوبحت الفضدي، ولم تعد الصحة مفهوما يلبيا يمكن تحقيقها فوي كول 

مفهوما دينامكيا، تحتاج إل  جهد من تبل امفضاد في يوبيل تحقيقهوا والحفواظ عليهوا، 

ومن أجل ذلك تعد د اية وفهم المما يال السلوكية المضضة بالصحة والمنميوة لهوا 

واالتجاهووال نحووو الصووحة والسوولوك الصووحي الخطوووة امولوو  نحووو إيجوواد الموووا د 

ل  تطويضها، وتحديد العوامل واالتجاهال المعيقة للصحة لتحسين الصحة والعمل ع

من أجل العمل عل  تعديلها، اممض الاي ينعكس في النهاية عل  النمو الصحي، لهاا 

فقد كا  من الضوضو ي تقوديم تصوو  نظوضي حوول موضوو  الصوحة والتصوو ال 

محول حولها والتي تشكل في كل امحوال المنطلقال النظضية للبحأ، وبهاا أضوح  

 (.17: 2017االهتمام للعديد من املصا يين لما ، 

يحتل موضو  المما ية الضياضية أهمية متزايودة فوي شوت  مجواالل العلووم ، لويس 

فيما يتعلق بالجوانب الجسمية فحسب وإنما بالجوانب النفسية أيضوا ، وتود تواد الفهوم 

السولوكال الصوحية و المتزايد للعةتة الكامنوة بوين التضبيوة الصوحية و االتجواه نحوو 

إمكانيوة التوإلييض فيموا بينهمووا علو  المسوتوى الشخصوي، حيووأ يختلو  التوإلييض حسووب 

المضاحول العمضيوة ، لاصوة إذا موا تعلوق امموض بمضحلوة الطفولوة و أهميوة المما يووة 

الضياضية كسلوك صحي للحفاظ عل  الصحة الجسدية و الصحة النفسية مون لوةل 

تم بد ايووة أهميوة التضبيوة الصوحية كمضتكوز أيايووي موا جعلنوا نهوتنميوة الشخصوية ، 

لتوجين فئة الطفولة نحو المما ية الضياضية باعتبا ها ضمن السلوكال الصوحية و 

تإلتي أهمية الضياضة من أهمية صحة االنسوا  وللوو لها دو ها في بناع شخصية    

، جسمن مون امموضا  والضوع  البودني الواي يعوتون عون االنجواز بكفواعة وفاعليوة 

 االنسا  ككا ن حي للق ليكو  نشيطاً وفعاالً وتاد اً عل  الحضكوة والقيوام باالعموال

، وتد الزمت الضياضة منوا اتودم العصوو  وكوا  لكول اليومية المعتادة وبيض المعتادة

حضكة منها هود  يتعلوق بحياتون او يوبل عيشوة ، ففوي الحيواة البدا يوة كوا  عليون ا  

يووضيعاً ليتعووايش موو  الحيوانووال الضووا ة ليووؤمن بووااعه عوون يكوو  تويوواً توواد اً مضنوواً 

طضيوق الصويد يوم تووفض لةنسوا  بعوو  الوتوت واالمكانوال فبودأل عمليوة االلتووضا  

واالبتكووا  وبمووضو  الووزمن اصووبح االنسووا  يتمتوو  بوتووت بعوود انتها وون موون االعمووال 

قلوود الضوضو ية التووي تحتمهوا طضيقووة حياتون ونظووام عيشوة فبوودأ يطوا د الحيوانووال وي
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الطيو ، ويتحضك عل  نعمال الطبول في  تصال حول النا  للتعبيض عن انفعاالتون 

المتعووددة مثوول الفووضل والحووز  والوودعاع والشووكض ، وهكوواا بوودأل الضياضووة فووي حيوواة 

االنسووا  فالضياضووة تهووتم بسوولوك االنسووا  فووي وتووت فضابوون ، بعوودها تعقوودل الحيوواة 

النسا  فقلوت حضكتون وضوعفت وتطو ل وانتشضل الحضا ة وييطضل عل  حياة ا

 (.13: 2011توتن مضتض ، عضفال، 

ط يلعبون النشوا الواي الودو  إلبوضاز وكمحاولوة النظضيوة التقودميال هواه علو  وبنواع

ة ، ا تإلينوا فوي مضومو  عناصوض الو توة البحثيوتعوززيز الصوحة النفسزوزيةالضياضي ل

الضياضوي  علوم الونفس الصوحي وتضكيوزه علو  النشواطالقاع الضوع عل  دو  مجال 

 كسلوك صحي وتا ي من اإلصابة باممضا  المزمنة.

 أهداف البحث

علم النفس الصحي وتضكيوزه علو  النشواط  من لةل هاا البحأ الاي يتمحو  حول

، يمكننوا التضكيوز الضياضي كسلوك صوحي وتوا ي مون اإلصوابة بواممضا  المزمنوة

 عل  امهدا  التالية:

 الصحي وأهميتن في الوتت الضاهن.تسلي  الضوع عل  تخصص علم النفس -

الوتو  عل  مدى أهمية السلوكال الصحية ودو هوا فوي التخفيو  مون امعوضا  -

 المضضية.

 عل  الصحة. المحافظة أجل النشاط الضياضي من مما ية بإلهمية التوعية-

 مفاهيم البحث :

يكوض  علوم الوونفس الصوحي اهتمامون لفهوم وتفسويض التووإلييضال : علام الانفس الصاحي

  النفسية التي تساهم في مساعدة امفضاد فوي الحفواظ علو  صوحتهم، وايضوال أيوبا

تعضضووووهم للمووووض  وفووووي الكيفيووووة التووووي يسووووتجيبو  لهووووا فووووي حووووال اصووووابتهم 

 (.36: 2008باممضا  تايلو ، 

ي يقصد بها ذلك النشواط الضياضوي المونظم والمسوتمض والهواد  فو: النشاط الرياضي

ضية تحت اشضا  اطا ال  ياضية مؤهلوة بضتوق، اطا  النوادي والجمعيال الضيا

ية ( ذلك مايعني أ  النشاط الضياضي يعبض عن الحضكال البدنية والضياضو3: 2013

 التي يقوم بها الفضد والتي تكو  بهد  معين.
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( إلوو  تلووك Health Behaviorsتشوويض السوولوكال الصووحية  : الساالوك الصااحي

وضعهم الصحي والحفواظ علو  صوحتهم السلوكيال التي يؤديها الفضد بهد  تعزيز 

وال تنب  أهميوة السولوكيال العيوض الصوحية مون كونهوا تسواهم فوي حودود امموضا  

فحسووب ولكوون منهووا توود تتطووو  ببسوواطاة الوو  عووادال ضووا ة بالصووحة بضيك، داود، 

2008 :109.) 

 هوي تلوك امموضا  المةزموة لةنسوا  فتوضة طويلوة مون حياتون،: األمراض المزمنة

دد تإلييضال مباشضة وييئة عل  صحتن العامة وتسوبب لون مشواكل صوحية والتي تح

ا توادة كموواجتماعية واتتصادية، ذلك م  المصا  بها ال يستطي  القيام بإلعمالن المع

يجووب، وعلوو  هوواا يتظووض الوو  المصووا  بووالمض  المووزمن علوو  أنوون لوويس مضيضووا 

 (.6: 2014، بالمفهوم العادي، ولكنن مضي  يعي  مشكلة دا ما تقضيبا هامل

 رؤية علم النفس الصحي للمرض المزمن

اذا كنا نضيد أ  نفهم طبيعة التعيضال في االيتجابة للموض  الموزمن بصوو ة تاموة، 

( ومصواد  القووة والمضونوة فيهوا أو Selfفس  هاا يتطلوب أ  نإللوا باالعتبوا  الواال 

علوم الونفس،  يهولة تكيفها، وكالك نقاط ضعفها، فالواال مون المفواهيم اميايوية فوي

( علوو  أنوون المشوواعض Self -conceptوينظووض علموواع الوونفس الوو  مفهوووم الوواال 

واالتجاهال والمعتقدال الثابتة التي يحملها الفضد تجاه صفاتن ولصا صن، أما تقديض 

( فهو عبا ة عن التقيويم العوام والكلوي لمفهووم الواال، فيموا إذا Self-Esteemالاال 

يلبيا حول تلك الصفال أو الخصا ي في ذاتن. وم  ذلك  كا  شعو  الفضد إيجابيا أو

يمكن أ  تؤدي حوادد معينوة كوالمض  الموزمن الو  تعيوضال عنيفوة ومتطضفوة فوي 

مفهوووم الوواال وتقووديض الوواال، والعديوود موون هوواه التعيووضال مؤتتووة، وبعضووها يابووت، 

 كالتدهو  العقلي الاي يصاحب بع  اممضا ، كما أ  مفهوم الاال مفهوم مضكب

يتإلل  من مجمو  تقييمال الاال للعديد من نواحي حياة الفضد، والتي يمكن لبعضها 

 Bodyأ  تكو  ذال صلة بالعمليال المضضية، وتشمل هاه النواحي مفهوم الجسم 

Image واالنجووووووواز )Achievement والوظيفوووووووة االجتماعيوووووووة )Social 

Functioninig والاال الخاصة )Private Self ، 523: 2008(  تايلو.) 
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 نموذج المعتقدات الصحية وتفسيره لممارسة السلوكات الصحية  

 

 

 

 

 

 

 

 (The Health Belief Model(: يوضح نموذج المعتقدال الصحية 01شكل 

عودم  إ  نموذج المعتقدال الصحية يحمل فكضة   يسة فحواها أ  انخضاط امفضاد أو

 تحوددانخضاطهم في السلوك الصحي يعتمد عل  عدد من المعتقدال الصحية، وهواا ي

 من لةل اد اكهم للتهديد الصوحي الواي يطضحون الوضو  الوضاهن وتقيويمهم للسولوك

 الموص  بن، فالعناصض اميايية للنموذج تتمثل فيما يلي:

ضد (: بمعنوو  اعتقوواد الفووPerceived Susceptibilityالقابليوة المد كووة لةصووابة -

 الااتي بوجود احتمال بإلنن تد يصا  بمض  معين أو هد  ما.

 (: وهووي الفوا وود المتوتعووة التوويPerceived Severityالخطووو ة المد كووة للفعوول -

 يتتحقق إذا ما   الفضد السلوك الصحي في هاا الموت .

 (: وهووي الفوا وود المتوتعووة التووويPerceived Benifitsالفوا وود المد كووة للفعوول -

 يتتحقق إذا ما   الفضد السلوك الصحي في هاا الموت .

 القابلية المدركة لإلصابة بالمرض

المتغيرات 

الديموغرافية)السن

، الجنس، الحالة 

االجتماعية 

 واالقتصادية

 الخطورة المدركة للمرض

 السلوك

 الدافعية للصحة 

 المدركة للفعلالفوائد 
 هاديات

 المعوقات المدركة للفعل
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(: بمعنوو  Perceived Barriers-Costsالي  المد كووة للفعوول المعوتووال أو التكوو-

افق ع  للتوامشياع التي تحدد أيناع التوافق م  السلوك المحدد، اي اذا كا  الفضد يس

 أو عدم التوافق م  يلوك ما والتكالي  المحتملة لالك.

 (: وهوي تفسوض واتو  أ  امفوضاد يختلفوو Health Motivationالدافعية الصحية -

حيأ د جة تقديض مستوى الصحة التوي يتمنونهوا وكوالك مون حيوأ  ببوتهم فوي من 

 المشا كة بإلنشطة تعزيز الصحة.

(: وهي الحدد الاي يؤدي ال  السولوك وتود Cues to actionالهاديال للتصض  -

 تكو  هواه الهاديوال دالليوة مثل امعوضا  المد كوة(، كموا تود تكوو  لا جيوة مثل

 (.55-54: 2008االصابة بمض ..( تايلو ،  حمةل التوعية الصحية، أو

 الممارسة الرياضة كبعد من أبعاد السلوكات الصحية 

بشوضي أنمواط السولوك ال عةتوة د اية تحاول التي والنفسية الطبية إزدادل امبحاد

حة بصحة امفضاد يواع كانوت النفسوية منهوا او العضووية، ولوالك فوس  االهتموام بصو

 ة الصوحةالطفل و عايتن تعدّ من أهم الضكا ز التي أتضل بها الهيئال الدولية ومنظم

يوة العالمية، من لةل نشض المعلومال الصحيحة من أجل مكافحة مشاكل يوع التعا

حيأ ، الصحية والوتاية من اممضا  المزمنةوتشجي  النظم السليمة وأنماط الحياة 

تنا ( في هاا الصدد إل  وجود إ تباط كبيض بين يلوكا2004تشيض داليا عزل مؤمن 

عواني يالشخصية والحالية الصحية التي يتمت  بها الفضد، وبهواا فوس  امموضا  التوي 

 يووضمنهوا امبلبيوة توود تضجو  فووي جز هوا امكبوض الوو  السولوكال والعووادال الصوحية ب

ية السليمة، و في هواا اميوا  نواكض أ  السولوكال الصوحية تنقسوم الو  أنمواط يولوك

 ايجابية معززة للصحة وأنماط يلوكية يلبية ضا ة بالصحة.

او  يعبّض نم  السلوك الصحي االيجوابي عون تلوك امفعوال او النشواطال المقصوودة -

 ايووة موون االصووابةبيووض المقصووودة التووي يما يووها الفووضد الواحوود لمسوواعدتن فووي الوت

بالمض  او تمنعون مون امذى والضوض  البودني والنفسوي، وتسواعده علو  االكتشوا  

 المبكض للمض  والعجز، او تساعده فوي التخفيو  مون المعانواة والموض  بحيوأ يوتم

نها أ  الحالة البدنية والنفسية وتقليل االنحضا  وتحميون مون المخواطضة التوي مون شوإل

دني أو نفسووي أو كليهمووا، وموون أنموواط السوولوك تتسووبب فووي حوودود ضووض  او أذى بوو

ال الصحي االيجوابي مما يوة التمضينوال الضياضوية والنووم الكوافي المطموئن والعواد

 من.العاا ية الصحية السليمة والوتاية الصحية نفسيا وبدنيا ويلوك القيادة ام
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نم  السلوك الصحي السلبي ويشمل السولوكال التوي تسوبب ضوض ا علو  الصوحة، -

وهوي كوول فعوول أو نشوواط يقوووم بوون الفووضد أو الجماعووة بشووكل وا  ومخطوو  ومقصووود 

و بضع  وبشكل متكض ، يواع أكا  الفضد بمفضده ومدفوعا ذاتيا أم بتسييض الجماعة ا

فسوي   للموض  أو امذى النمنها، اممض الاي يتضتب علين زيوادة معودالل االيوتهدا

دة والبدني، ومن أنماط السلوك الصحي السلبي التدلين والتعض  مشعة الشمس لم

 (.474: 2004طويلة عزل، 

( مضاحل تطو  الصحة ويشيضا  إل  أنن في 1981عةم ومقصود محمد   يعض -

ي دنالمجتمعال القديمة  كز المصوضيو  واليونوانيو  والضوموانيو  علو  الكموال البو

التوي كانوت تمثول ةلهوة  (Hygiene  وصحة البد ، وتد اشتق علم الصحة من كلموة

ضياضووية اليونوا  فوي ذلووك الزموا ، إذ اهووتم اليونوزانيو  بالصوحة البدنيووة واملعوا  ال

اة واملعوا  امولمبيووة والتوي مووا زالوت تقووام حتو  اخ  وكانووزت مون أهووم مظواهض حيوو

ة الصوحة فوي عهودهم يتجون أيايوا نحوزو الصوحاليونانيين القودام . وتود كوا  مفهووم 

صية الشخصية بمعن  تقوية صحة الفضد عن طضيق االهتمام بتعايتن ونظافتزن الشخز

ة ونوموون وأوتووال عملوون وفتووضال التووضويح عوون الوونفس واالهتمووام بالتمضينووال البدنيوو

 والعناية بزالملبس وأعضاع الجسم المختلفة.

ي أو الاليضة الصوحية   إذ يشويض إلوز  موزا كما يتحدد اإليةم عن الضصيد الصح -

يسم  اليوم الطب الوتا ي وينطلق ذلك في اميا  مما  واه البخا ي عزن عبود   

بن عمض :  ولا من صحتك لمضضك، وهوو موإللوذ مون توول النبوي صولي   عليون 

ابتنم لمسا تبول لموس : حياتوك تبول موتوك، وفضابوك تبول شوزعلك، وبنوزاك "ويلم 

قزضك، وشبابك تبل هضمك، وصحتك تبل يقمك، وهاا الضصيد الصحي لن تد  تبزل ف

كبيض في اإليةم إذ يشمل الضصيد الصحي لإلنسا  في الاليضة التعاويوة والمناعيوة 

النفسية والطمإلنينوة التوي تجعول اإلنسوا  تواد ا علوي مواجهوزة الكضبوزال النفوزسية،  و

تضشووده إلوو  إتبووا  نموو  صووحي لتعزيووز  الوواليضة الثقافيووة التوويووالشودا د فووي الحيوواة 

الصحة والوتاية من المض . وايتمض التضكيز عل  صحة البد  لةل القض  الثالأ 

عشض حت  القض  التايو  عشوض المويةدي، ولوةل هواه السونين المبكوضة وبينموا كوا  

التضكيز عل  الكمال البدني كا  هناك ايتثناعال جديضة بالاكض، ففي هاه الفتضة كتب 

(  كوز شواتوك فوي 1850وفوي عوام   " العقل السليم في الجسم السوليم "   لزوكجزو

 تقضيض الحالة الصحية في مايشويتس  عون الحاجوزة إلوز  بوضامي وتا يوة وأوضوح 

 (.68: 1981بإل  الصحة أكثض من الخلو من المض  عةم، مقصود، 
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بعود مون يضى العديد من المختصين في علوم الونفس الصوحي أ  المما يوة الضياضوة 

ضبزوي، يتفاعزل فيزن مزا هزو نفسزي وعزاطفي ومعضفزي ت إذ أبعاد السلوكال الصحية

 افة أننإذ يعنبض النشاط الضياضي بعدا أياييا  مهما للحفاظ عل  صحة الفضد، باإلض

 قطضي فعن الجماعة لحياة منايبا تكييفا الشخص يحقق الجانب االجتماعي بتكيي 

صوفال  الفوضد يكتسوب مؤهلوة تيوادة تحوت تودا  التوي النشواطال الضياضوية مختلو 

 التجوانس دوام علو  تعمول أنهوا إلو  املوضين، باإلضوافة ا اع تقبول و ، ايجوابي

 املوضين ا اع تقبول التعواو ، المنافسوة و:مثول الفوضد حاجيوال لتعطيوة والتوافوق

 والتوافق االجتماعي.  التجانس دوام عل  تعمل أنها إل  باإلضافة

 الرياضي متغير أساسي في ميدان علم النفس الصحةالنشاط 

ل ين نفسانيين و كمهتمين في الميدا  النفسي و الصحي ، ومون لوة يونحن كإللصا

بحثنووا هوواا نووود ج بعوو  االتتضاحووال اميايوووية والتووي تسوواهم فوووي تضبيووة الوووضول 

 :الضياضية

 ينبعي علو  الموضأة مما يوة الضياضوة وإ  لوم تكون  ياضوية الرياضة أسلوب ةياة:

ل فالضياضة في مفهومها امشومل أيولو  حيواة ونبوضا  ألةتوي، وحوافز لبنواع الواا

 .ووييلة للمشا كة والتواصل م  اخلض

  ياضوة بدنيوة تمونح جسود الموضأة تووة ومضونوة ، ممارسة الرياضة أي كان نوعها:

قل وتد   الااكضة،  ياضة  وحية تهب الضول  ياضة عقلية تحاف  عل  صحة الع

ة السكينة واالطمئنا ،  ياضة نفسوية تمونح الونفس الضاحوة والضضوا،  ياضوة يولوكي

 .تكسب المضأة وتعلمها التحلي بالضول الضياضية

ليست مقولة تقليدية وإنما هي حقيقة علمية واتعيوة،  العقل السليم في الجسم السليم:

عهما عةتة وطيدة ويؤيض كل منهما علو  اخلوض ولوالك حيأ إ  الجسد والضول تجم

تجب تعايتهما بشكل صوحيح، والمعنو  هنوا لويس التعايوة العضووية مون الفيتامينوال 

والعناصض اميايية التي يحتاجها الجسوم فقو ، وإنموا تعنوي كوالك التنشوي  وإعطواع 

الوواهن الجسوود توود ا موون االيووتضلاع والضاحووة، وكمووا هووو للجسوود فسنوون أيضووا للعقوول و

أيلو  للتعاية عن طضيق مما ية الضياضة والتي ال تقتصض علو  المجهوود البودني 

فقوو و وإنمووا هنوواك  ياضووال ألووضى تبعووأ علوو  االيووتضلاع دو  الحاجووة إلوو  بووال 

الجهدو كاليوجا عل  يبيل المثال، باإلضافة إل  بع  الضياضال الخفيفوة التوي مون 

لتمضينوال البسويطة، باإلضوافة إلو  الممكن مما يتها في المنزل عن طضيق بعو  ا
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 ياضوة المشووي التووي تعوود مون أيووهل الضياضووال التووي مون الممكوون مما يووتها، ولهووا 

 فاعلية كبيضة عل  الجسد.

تسواهم كوالك فوي تعييوض السولوك واكتسوا  مهوا ال بناا  الانفس والاروا والجساد: 

جهوة جديدة، فهي تؤدي إل  الصبض والقد ة عل  ضب  النفس وتحمل الصعا  وموا

لبنواع  امزمال وبيضها، ولالك فهي ليست وييلة للتضفين فق  وإنما هي وييلة فعالة

 النفس والضول والجسد.

يوض حيأ أ  النشاطال الضياضية تعمل عل  تعوديل الكث الرياضة و كيميا  الجسد:

ي فمن كيمياع الجسد يواع العضوية مثل اإلنسولين بحيأ تقوم بضبطن بشكل جيد 

ن موواد الكيميا يووة الخاصووة بالحالووة النفسووية، حيووأ أوضووحت العديوود الجسوود أو المووو

الد ايووال العلميووة والتجووا   المويقووة أ  الضياضووة تسوواعد فووي عووةج عوودد موون 

لو  المشاكل النفسية وعل   أيها االكتئا  والقلق وصوعوبال النووم، كموا تعمول ع

وزيووادة تحسووين المووزاج وإزالووة اإلحبوواط والضوويق، باإلضووافة إلوو  تنشووي  العقوول 

مون  نشاطال الدماغ بشكل إيجابي بما ينعكس عل  نشاط الوااكضة وتوتهوا والتقليول

حظوة، نسب التشتت الاهني، باإلضافة إل  أنها تزيد من يضعة البديهة وتووة المة

 وهي كالك تعمل عل  تعزيز الثقة بالنفس لاصة عند تحسن مظهض الجسم وتحقيق

 ( 2002م، الوز  المضبو  فين عند المضأة  الهاش

س يحتل موضو  المما ية الضياضية أهمية متزايدة في شت  مجاالل العلووم ، لوي

م اد الفهفيما يتعلق بالجوانب الجسمية فحسب وإنما بالجوانب النفسية أيضا ، وتد ت

 لصوحية والمتزايد للعةتة الكامنة بين التضبية الصحية و االتجواه نحوو السولوكال ا

ب نهما علو  المسوتوى الشخصوي، حيوأ يختلو  التوإلييض حسوإمكانية التإلييض فيما بي

لتوالي المضاحل العمضية، فهي مما ية حياتية يتبناها الفضد للحفاظ علو  صوحتن وبا

تصبح عادة صحية يكتسبها الفضد ليعيش بنم  صوحي ايجوابي يعوود علو  صوحتن 

 بالمنفعة.

 النشاط الرياضي وةالة الجسم البدنية والنفسية 

يمتوواز الفووضد الوواي يمووا   النشوواطال الضياضووية و التوود يبال امدا يووة الضياضووية 

بانخفا  يضعة القلب في وتوت الضاحوة و يوزداد النوب  أينواع الجهود و اإلنفعواالل 

النفسية السا ة و المفضحة والعضب والخو  ويقل عند الحز  ويحودد دلوك بسوبب 

زيوادة فوي يوضعة القلوب لفتوضة  تحفيز القلب، كالك لةل عملية الهضوم الواي يحودد

( ياعال بعد تناول العااع وذلك يتوت  عل  نو  العااع وامكانيوة 3-2تتضوال من  



 شيباني أ.ليل          وتا ي صحي كسلوك الضياضي النشاط عل  وتضكيزه الصحي النفس علم

 

371 

 ضلينب-لمانياأ العضبي مقضاطييالد المضكز            سيةوالنف التضبوية للد ايال الدولية المجلة

هضوومن، كمووا تلعووب افووضازال العوودد الصووماع دو ا كبيووضا فووي التووإلييض علوو  ضووضبال 

القلب حيأ بعضها تضف  من يضعتن مثل االبنفضين الاي تفوضزه العودة الكظضيوة كموا 

و ابنفضين الاي يفضز عند نهايوال العصوب السومبثاوي بونفس توإلييض يقوم هضمو  الن

هضمو  االبنفضين، و أ  توة ضضبال القلب تعتمد عل  اميونال وبخاصة الموجبوة 

 .(152: 2008منها الكالسيوم ، البوتاييوم و الصوديوم  أمين، 

 اعدتسو النشواط أهودا  حوول النوا  أبلبيوة يعضفها التي تلك أو القضيبة امهدا  إ 

 فوي الوتحكم أجول مون والحضكيوة والفيزيولوجيوة المضفولوجيوة القود ة تحسوين علو 

عليها،  ةوالمحافظ بدنية، لياتة اكتسا  عل  الفضد تساعد أ  تستطي  أنها كما الجسم،

 لوكذ مؤشوضال والنشواط ومون الحيويوة وتجديود البدني، االنهيا  تقاوم أ  يمكن كما

 اعهابإلنو والحضكة المشي مثل المجال هاا في عديدة مها ال تكسب أنها القول يمكن

 كول  ة،اليومي الحياة في المستخدم البدني النشاط أنوا  وجل والحمل والدف  والضف 

ً  تنعكس أ  عليها المها ال هاه  فيهوا مواب اليومية الحياة في الفضد مضدود عل  إيجابا

 مهنيتن. مجال في توتن ايتخدام عند التعب مقاومة مثل المهنية الحياة

 األسس النفسية و االجتماعية للنشاط الرياضي 

 البودني النشواط نوواحي مهوم تحلوية تعطوي أ  يمكون النفسوية باميوس الد ايوة إ 

 الحضكوي إ  بالنشواط المضتبطوة للعمليوال الودتيق التحليول فوي وتسواهم والضياضوي

 اللالمحواو لفهوم اميوم  الطضيوق أنن عل  اللعب إل  ينظضو  النفسانيين المحللين

 كلةمشو مون يعواني الواي بهوا يمض التي المعا ضة الخبضال بين الطفل بها يقوم التي

 كما.ألضى طضيقة تعادلن ال بشكل اللعب طضيق عن مشكلتن وعن نفسن عن لاصة

 حيوأ للطفول النفسوية الحيواة يعكوس و يعطوي (:   للعوبP .MARADGAيقوول 

 و طالضوعو لكول التفضيغ و التنفس أجل من الطفل يتخاه الاي الوحيد المسلك يعتبض

 المكتوبة . الداللية الهوامال و العضا ز و الشحنال

 أيلو  تحسين في هاما دو ا الضياضية و البدنية للتضبية اإلجتماعية اميس تلعب و

  ول الفض  في فتعض  الجماعة م  التكي  عل  الفضد تساعد حياة اإلنسا ، حيأ

 ليهوزم جهد يبدل فالضياضي بإلشكالن والضض  العن  مما ية عن وتبعده الضياضة

 أ  أنشطتها لةل من تاد ة البدنية مقبولة، والتضبية إجتماعية بطضيقة منافسن، ولكن

املوضين،  ا اع وتقبول التعواو ، المنافسوة،:مثول الفوضد حاجيوال لتعطيوة الكثيوض تقودم

 ذلوك فوي االجتماعي، وتستمض والتوافق التجانس دوام عل  تعمل أنها إل  باإلضافة
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 تسوتلزمها التوي اميايوية التمايول  التشوابن نوواحي الصعا  نفو  في تعض  أ  إل 

 (.13-12: 2012بوينا  ،الحياة 

 ألووا علموواع الوونفس الضياضووي: كحالااة –الرياضااي كساامة  األدا الثقااة النفسااية فااي 

لو  إمونهم الوصوول مفهوم الثقة النفسية مجل تطبيقها في المجال الضياضوي محاولوة 

نون اضوية مالتوافق النفسي ومجل ذلك فعند التطبيق الفعلي تناولوا مفهووم الثقوة الضي

اموة هيعبض أكثض عل  الثقوة النفسوية فوي المجوال الضياضوي التوي تعتبوض مهوا ة نفسوية 

يمكون اكتسووابها وتحسووين وتطووويض مسووتواها مون لووةل المما يووة الضياضووية الحووادة 

ي تتويح لمية المقننة لةل عمليوة امداع والتود يب الضياضوي التوواتبا  الخطوال الع

و ، للضياضي اكتشا  تد اتن النفسية و كتسا  تحمل المسؤولية وبال الجهد المطل

عون  حيأ يمكن القول أ  الثقة الضياضية تعتبض يمة ود جة تإلكد للضياضوي اعتقواده

معوين  التزإلكد في توتيوت مدى تد تن عل  تحقيق النجال بينما كحالة تعبّض عن د جة

 (.126: 2009عن مدى تد تن عل  تحقيق النجال في الضياضة تمضاوي، 

عديود يواجن الفضد في حياتون ال: الضغوط النفسية و أهمية ممارسة النشاط الرياضي

من الموات  الضابطة والتي تتضمن لبضال بيوض مضبوو  فيهوا وأحوداد تنطووي 

، وتد الخطض والتهديد في مجاالل الحياة كافةعل  الكثيض من مضاد  القلق وعوامل 

انعكسوت ةيوا  تلوك المواتو  الضوابطة علوو  معظوم شخصوية الفوضد بحيوأ ال يوجوود 

انسا  تخلو حياتن من الضعوط، هاه االليضة أصوبحت جوزعا مضكزيوا وأيايويا فوي 

 ل ولمجتمعاحياتنا اليومية والتي بدو ها تتضاك ةيا ا يلبية عل  السلوك العام لتلك ا

 عل  امفضاد بشكل لا .

عل   ولمواجهة هاه امحداد اليومية الضابطة والتخفي  من حدتها، يؤكد الباحثين

 ايتثما  وتت الفضاغ في مما ية امنشطة الضياضية التي أصبحت يولوكا حضوا يا

ينادي بون معظوم الودول المتطوو ة، حيوأ تعوددل االبحواد فوي مجواالل عديودة تهوتم 

ة لاصوة علمواع الونفس واالجتموا  و علمواع التضبيوة الصوحي بالجانب الصحي للفضد،

وذلووك لمعضفووة موودى مسوواهمة النشوواطال الضياضووية و دو هووا الوووظيفي فووي الحيوواة 

 (.7-6: 2015البشضية بوفضيدة، 

 والعنايةنها وإتقا الحضكية المها ال اكتسا  إل  والضياضية البدنية امنشطة وتسع 

 باإلضافة نشاط، وأكثض أطول وحياة يليم وتوام أفضل أجل صحة من البدنية باللياتة

 ذلوك إلو  إضوافة جوانب الشخصوية، من ما اتجاهال وتنمية المعا   تحصيل إل 

 فوي القوضا ال اتخواذ علو  القود ة لون وتووفض تمو مو  المج التكيو  علو  أنها تسواعد
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 اجتماعيوة حيواة لون تتويح بوالك وهوي مسوتقل، بتفكيوض المتعوددة النفسوية مو  الموات 

 يشوكل مموا بنواعة، اجتماعيوة وتفواعةل بمواتو  مميوزة والتوجيون  للتنظويم تخضو 

 يكو  الفضد عل  أ  بسعداد وذلك لن وتدعيمها الناجحة االجتماعية الحياة عل  تد يبا

حياتهوا وتحقيوق  مفواهيم جميو  فوي بالبيئوة النهوو  يسوتطي  منتجوا صوالحا مواطنوا

 (.24: 2014 عيسال، التواز  الجسدي والنفسي 

 حقيقت في يلعبن النشاط الضياضي المهم الاي الدو  يبضز التقديمال هاه عل  وبناع

 االجتماعية للشبا . الصحة الجسدية والنفسية 

 النشاط الرياضي لدعم مقاومة اإلنسان لمتاعب الحياة الحديثة:

اهم الهادفووة التوي تسوويحتول النشواط الضياضووي مكانوة بووا زة بوين الويووا ل التضويحيوة 

ك أ  بد جة كبيضة في تحقيق الحياة المتوازنة والتخلص من حدة التوتض العصبي ذلو

ميوة الفضد حينما يستعضق فوي امداع الضياضوي الحضكوي يتوضك جانبوا كول الهمووم اليو

ك من ومشاكلها ويتفاعل م  النشاط الضياضي الاي يكو  يما ين، ويتضال  تبعا لال

 تشد أعصابن. تبضة التوتض التي

أ     نقة عن المنصو ي أ  السضعة المتزايدة للحياة الحديثة يمكنRydonويضى  

تحقق وطإلتها عون طضيوق النشواط الضياضوي وأ  المةعوب والمسواحال والشوواطإ 

 بمثابة معامل ممتاز ويسوتطي  أ  يموا   فيهوا ويوتحكم فوي عواطفون ويطوضل القلوق

 (.30: 1978المنصو ي، جانبا ويشعض بالثقة النابعة من تبل 

م بون إ  المجهود البدني الاي كا  يقو النشاط الرياضي لصيانة الصحة ولتحسينها:

جعلها  اإلنسا ، وحت  المجهودال البدنية اإلعتيادية فهي محدودة ومتكض ة وهاا ما

تفقوود اإلنسووا  توود يجيا مضونتوون وحسايوويتن وتد توون ويقوو  فضيسووة ل مووضا  مووثة 

ن أموضا  لوم يكون يشوتكي منهوا مون تبول مثول أموضا  الودو ة  السمنة  ويشتكي م

ا  الدموية، الجهاز العصبي، الجهاز الهضمي، واممضا  التنفسية، في حين ايوتط

الطب البشضي أ  يسيطض عل  معظم اممضا  ولكنن وت  عاجزا أموام الكثيوض مون 

اة لو  حيواممضا  املضى، والضاجعة إلنتقال اإلنسا  مون حيواة النشواط والحضكوة إ

 القود ة الكسل والخمول، مما يجعلن يتجن إل  مزيد من التحلل البدني، وبالتوالي عودم

ة البدنيو عل  النهو  بواجباتن اميايية، م  ذلك يتطلب منن تد ا كبيضا من اللياتة

 (.67: 1984التي تمكنن من القيام بهاه الواجبال تياز، 



 شيباني أ.ليل          وتا ي صحي كسلوك الضياضي النشاط عل  وتضكيزه الصحي النفس علم

 

374 

 ضلينب-لمانياأ العضبي مقضاطييالد المضكز            سيةوالنف التضبوية للد ايال الدولية المجلة

لحصا ل النفسية عن مختل  القيم والخبضال وايعبض هد  التنمية التنمية النفسية: -

ين لوون، اإلنفعاليوة المقبولوة التووي تكتسوبها بووضامي النشواط البودني والضياضووي للمما يو

صو  بحيأ يمكن إجمال هاا التإلييض في تكوين الشخصية المتزنة لإلنسوا  والتوي تت

د ة للفوضاليوبالشمول والتكامل. كما يؤيض النشاط البدني والضياضي علو  الحيواة اإلنفع

لوم عبتعلعلن إل  أعمق مستويال السلوك، ولقد أوضحت الد اية التي أجضاهوا  ا ود 

( علوو  لمسووة عشووض ألوو  موون الضياضوويين Netko( و  Oglifiالوونفس الضياضووي  

م منفسوه التإلييضال النفسية التالية: إكتسا  الحاجة إل  تحقيق وإحضاز أهدا  عاليوة

سوتوى فعالي والطاعة وإحتضام السولطة، إكتسوا  مولعيضهم، اإلتسام باالنضباط اإلن

تحكم الي، ال في  من الكفايال النفسية المضبوبة مثل: الثقة في النفس، اإلتزا  اإلنفع

 في النفس، إنخفا  التوتض وإنخفا  في التعيضال العدوانية.

حوود أتعوود التنميووة اإلجتماعيووة عبووض بووضامي النشوواط البوودني، التنميااة اإلجتماعيااة: -

عي دا  المهمووة والض يسووية، فامنشووطة الضياضووية تتسووم بثووضاع المنووا  اإلجتموواامهوو

ياضوة ووفضة العمليال والتفاعةل اإلجتماعية التي من شإلنها إكتسا  المموا   للض

فوي  عدد كبيضا مون القويم والمميوزال المضبوبوة، والتوي  تنموي الجوانوب اإلجتماعيوة

الووضول الضياضووية،  الضياضووي: الشخصووية وموون بووين امهوودا  اإلجتماعيووة للنشوواط

 التعاو ، االنضباط الااتي، تقبل اخلضين بع  النظض عن الفوا ق.

ية تشوويض امصووول الثقافيووة للضياضووة أنهووا نشووإلل بهوود  التسوولالتنميااة الترويحيااة: -

 والمتعوة والتووضويح والهوود  التضويحووي للنشوواط البوودني هووو الهوود  الوواي يضمووي إلوو 

موال ية الضياضية وكالك زيادة عن المعا   والمعلوإكتسا  الفضد للمها ال الحضك

حوه جابية نالمتصلة بها، وكاا إيا ة اإلهتمامال بامنشطة الضياضية، ولها تإلييضال إي

ت بحيأ تصبح مما ية امنشطة الضياضية نشاطا تضويحيا يستمت  بن الفضد فوي وتو

م فضابووووون مموووووا يعوووووود عليووووون بالصوووووحة الجيووووودة واإل تيوووووال النفسوووووي واإلنسوووووجا

 (.15-14: 1982اإلجتماعي الخالق، 

تعد مما ية الضياضة أحد أنوا  أنماط السلوك الصوحي اإليجوابي، ويعوض  النشواط 

البدني بإلنن أي حضكة بدنية ناتجوة مون العضوةل الهيكليوة وتسوبب ايوتهةكا للطاتوة 

ويمكوون أ  يقسوووم إلووو  نشوواطال  ياضوووية، أو نشووواطال متعلقووة بوظيفوووة الفوووضد، أو 

لمنزلية أو أي نشاطال ألضى تما   في الحياة اليومية وتحقق مما يوة بامعمال ا

الضياضة العديد من الفوا د الصحية الجسمية، النفسوية والمعضفيوة، فمما يوتها تعمول 
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عل  زيادة كفاعة الجهاز التنفسي، وتحسن من كفاعة أجهزة الجسم املضى، ويمكون 

لووم، كمووا تزيوود موون توووة جهوواز للتمضينووال الضياضووية أ  تسوواعد علوو  الووتحكم فووي ام

المناعة، كما أ  الضياضة في ين مبكوضة تعمول علو  بنواع عظوام تويوة، ومون ناحيوة 

ألضى أيبتت الد ايال أ  لمما ية التما ين الضياضية تإلييضال إيجابية عل  الحالة 

النفسوية والمزاجيووة، ويمكون القووول ممووا يوبق طضحوون أ  الهود  اميايووي لمما يووة 

إكتسابن مها ال حضكية  ياضية للفضد و هو تعزيز الحالة الصحية النشاط الضياضي

تدل عل  تبنين عادال صحية، وكالك زيادة عن المعا   والمعلومال المتصلة بها، 

لاصة أ  امنشطة الضياضية تتسم بثضاع المنا  اإلجتماعي مما تهو  أيضوا للتنميوة 

 ية المتزنة لإلنسا .النفسية واالجتماعية من لةل التإلييض في تكوين الشخص

 خاتمة 

 يمكن القول أ  السلوكال الصحية لها دو  كبيوض فوي الحفواظ علو  الصوحة، وتحقوق

مما يوووة الضياضوووة العديووود مووون الفوا ووود الصوووحية الجسووومية، النفسوووية والمعضفيوووة، 

لجسوم فمما يتها تعمل عل  زيادة كفاعة الجهاز التنفسي، وتحسن من كفاعة أجهزة ا

يود مون   التحكم في األلم، كموا تزاألخضى، ويمكن للتمضينال الضياضية أ  تساعد عل

ومن  توة جهاز المناعة، كما أ  الضياضة في ين مبكضة تعمل عل  بناع عظام توية،

ة عل  ناحية ألضى أيبتت الد ايال أ  لمما ية التما ين الضياضية تإلييضال ايجابي

ة الحالووة النفسووية والمزاجيووة حيووأ تووؤدي إلوو  الشووعو  باإلضتيووال كنتيجووة للمما يوو

ضامي لة المدى للبضامي الضياضية، وتعتبض مما ية الضياضة عامال مهما في بوالطوي

سوتويال مالتدلل العالجي لعالي اإلكتئوا  والقلوق والمعانواة النفسوية تقول كلموا زادل 

مما ية الضياضة، ولكي يتحقق السلوك الصحي الخا  بمما ية الضياضوة أفضول 

تكو  تحوت إشوضا  طبوي، كموا نتا جن يجب أ  تما   بشكل منتظم، كما يجب أ  

قة تقلل من التوتض وتعمل عل  تحسين المزاج فالشخص الضياضي يتعامل عادة بطضي

ي لينة م  الضعوطال وتجعلن يتكي  نفسيا م  تعيضال الحياة ويتسوم بمسوتوى نفسو

صحي، وعلين وجب التضكيز عل  مما يتها للتقليل من االعضا  المضضية، وكواا 

ميوة اممضا  المزمنوة، كموا يجوب توعيوة الفوضد والمجتمو  بإلهالوتاية من االصابة ب

 مما ية النشاط الضياضي كسلوك صحي وتا ي من االمضا  المزمنة.

 بعض االقتراةات
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الل تقديم و شال تد يبيوة حوول المهوا ال الضياضوية الفعالوة للتخفيو  مون اإلنفعوا-

 السلبية.

  للتخفي اليتضاتيجيال المة مةإعداد بضامي عةجية تهتم بالجانب البدني وتحديد ا-

 من امعضا  النفسية المضضية.

تقووديم و شووال تعليميووة وتد يبووة للمما يووين النفسووانيين حووول موضووو  السوولوكال -

 الصحية الضضو ية لتحقيق الصحة النفسية والجسدية معا.

 :قائمة المراجع

ة، القواهض ،1(. التوضويح والتضبيوة التضويحيوة، ط2000تهاني، عبود السوةم محمود .1

 دا  الفكض العضبي.

(. مسووتوى السوولوك الصووحي لطالووب جامعووة أم 2014الحووا يي، ايووماعيل أحموود .2

 .القضى.  يالة ماجستيض، جامعة أم القضى، السعودية

(. يوويكولوجية الطفوول والمضاهووق، الطبعووة امولووو ، 2004داليووا، عووزل مووؤمن .3

 القاهضة، مكتبة مدبولي للنشض.

(. االتجواه نحوو السولوك الصوحي 2014ي عبود الكوضيم زعطوط  مضا ، وتضيش.4

وعةتتن بالتدين لدى مضض  السكضي ومضض  ضوع  الودم المضتفو  بو تلوة. مجلوة 

 (، و تلة، الجزا ض.17 1العلوم االنسانية واالجتماعية، 

 (. السلوك الصحي وعةتتن بالصحة النفسية لدى المصوابين2017يعيدة، لما  .5

 العلووم كضة مايتض، كلية العلوم االجتماعيوة واالنسوانية، تسومباممضا  المزمنة، ما

 االجتماعية، جامعة أم بواتي، الجزا ض.

، 2(. التضبية والتضبية الضياضية، ط2011يلوى مضتض ، محمد مضوا  عضفال .6

 جامعة دمشق، كلية التضبية، دمشق.

ام دنيووة (. علووم الوونفس الصووحي، الطبعووة امولوو ، المملكووة 2008شوويلي تووايلو  .7

 الهاشمية، ام د ، دا  الحامد للنشض والتوزي .

، 07لعودد (. المجلة العلمية للتضبية البدنيوة والضياضوية، ا1984عبد العظيم، تياز .8

 كلية التضبية البدنية والضياضية، اإليكند ية.

(. المما ية الضياضية ل بناع ودو ها في تعزيز التواصل 2013عبد  ، بضتوق .9

اميوضي موون وجهووة نظووض اخبوواع، مقووال فووي الملتقوو  الوووطني الثوواني حووول االتصووال 

 وجودة الحياة في اميضة، كلية العلوم االنسانية واالجتماعية، و تلة.
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(. المكونووال النفسووية للتفوووق الضياضووي، كليووة 1978علووي يحووي، المنصووو ي .10

 التضبية البدنية والضياضية، اإليكند ية.

(. الضياضووة واال تقوواع بالصووحة، و شووة اتضبيووة 2002الهاشووم  حموود ابووضاهيم،.م11

 البدنية، الكويت.

(. السوولوك الصووحي 1981محموود، عبوود الخووالق عووةم، وعبوود مقصووود محموود .12

 وتد يزسن، القاهضة، مصض، دا  المعا  .

Health psychology and its focus on sports activity as a 

preventive health behavior from chronic diseases. 

 Leila Chibani  

University – Blida02 

 

Abstract :Many researchers in the psychological and health 

field have been interested in the subject of chronic diseases and 

the factors that have been and are still their concern, in order to 

reach the appropriate therapeutic steps. Health psychology and 

its focus on sports activity as a healthy behavior for the 

prevention of chronic diseases. 

Keywords: Health Psychology, Sports Activity, Health 

Behavior, Chronic Diseases. 
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 نحو نظرية بيداغوجية متجّسدة: إحياء العالقة بين علوم التربية والعلوم المعرفية

 أحمد جوهاري

 المغرب -جامعة ابن طفيل

 

 في هذا المقال نحاول إيجاد نوع العالقة التي تربط بين علوم التربيةملخص:

نا بأن والعلوم المعرفية من خالل الوقوف عند نظرية المعرفة المتجّسدة، إيمانا م

 علوم التربية يجب أن تدخل في حوار مع التوجه المعرفي المسمى بـ "النموذج

داخل  المعرفي المتجّسد" من أجل تجديد النظريات التربوية والممارسات التعليمية

موذج يدة حول العقل واإلدراك تأتي من النالفصل. وبالفعل، فإن االقتراحات الجد

ة المعرفي المتجّسد الذي يمكن أن يكون له تأثير كبير على العملية التعليمي

لذلك، سيتم  والتعلمية، لكن "البيداغوجية المتجّسدة" المنظمة نسبيًا ال تزال مفقودة.

مناقشة هذا الموضوع من خالل التركيز بشكل خاص على الجسد، واإلدراك 

م تم تقديلمتجّسد، وهو موضوع يجمع بين تقاليد فلسفية وعلمية مختلفة. وأخيًرا، سيا

ة لمتجّسدمثال حقيقي لكيفية التقارب بين النموذج المعرفي المتجّسد والبيداغوجية ا

 من خالل ممارسة التجربة التأملية.

ية، ة التأملالتجربالبيداغوجيا، العلوم المعرفية، التجسد، الوعي، : الكلمات المفتاحية

 البيداغوجيا المتجّسدة.
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 مقدمة: .1

لطالما كانت البيداغوجيا تقليدًا طوياًل وهاًما في تاريخ التربية والعلوم االجتماعية 

بشكل عام. إذ يعود هذا التقليد بشكل خاص إلى ميرلوبونتي من خالل أعماله في 

الحقًا من قبل العديد من العلماء علم النفس والتربية، وقد تم تطوير هذا التوجه 

 .Manen, Mالمرتبطين بالحركة التعليمية المتجّسدة، مثل؛ ماكس فان مينان )

Van, 1990 :46 ( في أمريكا الشمالية، وبييروبيرتوليني )Bertolini, P, 

)، الذي لعب دوًرا أساسيًا في نشر حركة التجّسد في إيطاليا، وهو  182 : 1958

مؤسس التقليد اإليطالي في مجال البيداغوجيا. ومع ذلك، ففي العقدين الماضيين، 

يبدو أن الباحثين لم يالحظوا التطور الحاصل في مجال البيداغوجيا، ولم يولوا 

والعلوم المعرفية، والذي أنتج ما يسمى اهتماًما كبيرا باللقاء الواعد بين البيداغوجيا 

بـ "المقاربة المعرفية المتجّسدة للتعليم"، والتي تُعرف عموًما باسم "التجّسد". هكذا، 

فقد تطورت المقاربة المعرفية والتجريبية بشكل كبير في مختلف التخصصات، من 

لم قبيل؛ علم النفس، وفلسفة العقل، واألنثروبولوجيا، وعلم االجتماع، وع

األعصاب، والفلسفة، والذكاء الصناعي..، إلخ. ومن ثم، تبدو العلوم المعرفية اليوم 

واحدة من أكثر المجاالت الواعدة في تغيير نظرتنا للعالم، وبالتالي تغيير المناهج 

األساسية في التعليم أيًضا. فبعض الركائز التي يقوم عليها النموذج المعرفي 

ات األساسية في التعليم، من قبيل؛ دور التجربة الذاتية، المتجّسد تتوافق مع التصور

الرؤية المعرفية، والجسد )المعرفة المتجّسدة(، والبيئة )المعرفة المتضمنة(، 

والموقف/ الخبرة )المعرفة الموجودة( في تكوين "الحياة الذهنية للفرد" ) 

Francesconi, D, and, Tarozzi, M, 2012 : 264.) 

التحول الحاسم في البيداغوجيا قد تم أخذه في االعتبار حتى اآلن،  ال يبدو أن هذا

باعتباره فرصة لتجديد وتوسيع النظرية التربوية، والممارسة التعليمية داخل 

الحجرات الدراسية. قد يُعزى هذا إلى حقيقة أن بعض المختصين في العلوم 

غير المتوقع في الظواهر  المعرفية ال يتقبلون التغييرات المثيرة لالهتمام، والتطور

المعاصرة، وبخاصة الظواهر التربوية، كالقراءة، واالنتباه، والتذكر، والفهم، 

( 1والتعلم، وغيرها. في هذا اإلطار، ستهتم هذه الورقة بمعالجة المحاور التالية: )

تقديم وصف عام ومختصر لـ "النموذج المعرفي المتجّسد" كما تطور في التقاليد 

( 3( بيان أوجه التقارب بين البيداغوجيا والعلوم المعرفية. )2والفلسفية. )التربوية 
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مناقشة "السؤال التربوي" حول التجّسد من خالل ممارسة التجربة التأملية داخل 

 الفصل.

وعموما، سنحاول إجراء تحليال دقيقا للكيفية التي يرتبط بها التجّسد بالبيداغوجيا في 

لتعليم. فعلى الرغم من اقتراب التعليم من العلوم المعرفية سياق بناء مقاربة جديدة ل

وأصبح في حوار دائم معها، إال أنه يهتم أكثر بـ " وعي المتعلم" مقارنة بـ " إدراك 

 .Fischer, Kالتعلمات". في الواقع، على عكس ما يسمى بـ "التربية العصبية" ) 

W, 2009 : 2-15معتمدة على الدماغ ( التي عادة ما تركز على المناهج ال

والتعليم، وتطوير المهارات الوظيفية،  يهدف "التعليم المتجّسد" إلى العمل على 

الذات، وهوية األشخاص )المتعلمين(. ويعود لميرلوبونتي السبق في إيجاد الطريقة 

التي يساهم بها الجسد في بناء النسق المعرفي للشخص، وبالتالي وضع األساس 

لوم المعرفية الحالية. في هذا اإلطار، نزعم أن البيداغوجيا الذي تقوم عليه للع

الحالية يجب أن تأخذ في االعتبار هذا النموذج من الفهم، وهذا الفهم مؤسس على 

التجربة الفينومينولوجية الواعية من أجل مواجهة التحديات التي تطرحها العلوم 

ليوم، يدين بكامله لحركة المعرفية وعلوم األعصاب على البيداغوجيا. فالتعليم، ا

اإلدراك المتجّسد، ولميرلوبونتي على وجه الخصوص، إذ بفضل هذا األخير، 

يمكننا اقتراح منظورا أصيال للعقل واإلدراك، والتعلم، وهو منظور يركز على 

التجربة البشرية الواعية، مما قد يؤثر ذلك على النظريات والممارسات التربوية، 

دًا وآفاقا واسعة. وأخيًرا، سيتم تقديم مثال حول كيفية تقارب ويمنحها اتجاًها جدي

النموذج المعرفي المتجّسد والبيداغوجيا المنبثقة من التجربة الواعية للفرد. 

وسنناقش على وجه الخصوص، كيف يمكن استخدام الجسد والتجربة الجسدية في 

 الذاتية للمتعلم.األوساط التعليمية من خالل التجارب التأملية لتطوير القدرة 

 . نشأة النموذج المعرفي المتجّسد:2

نشأ النموذج المعرفي المتجّسد في ظل الصراع القائم بين النظريات الفلسفية 

الكالسيكية والعلوم المعرفية، إذ أن مجال "اإلدراك المتجّسد" يقع بين مجاالت 

األعصاب، نظرية مختلفة، كعلم النفس، وفلسفة العقل، وعلوم الحاسوب، وعلم 

واللسانيات...،إلخ. ولكن تم استبعاد العلوم التربوية، سواء عن قصد أم عن غير 

قصد، باستثناء عدد قليل من الباحثين والعلماء، من قبيل؛ إليانور روش، فرانسيسكو 

فاريال، جورج ليكوف. فقد تم استبعاد دور التعليم في العلوم المعرفية إلى حين 

كمن وراء التعلم واإلدراك، بدالً من العمل على إنشاء استكشاف اآلليات التي ت
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نظرية عامة، ومنظمة، وثابتة للتعليم. وحتى اآلن، تم إنجاز القليل من العمل تجاه 

اللقاء الذي نعتقد أنه ال يمكن تأجيله أكثر، وهو اللقاء بين البيداغوجيا القائمة على 

في المتجّسد أو بين العلوم التربوية التجربة الفينومينولوجية الواعية والنموذج المعر

والعلوم المعرفية بشكل عام. سنركز الحقًا في هذه المقالة على هذا التحالف 

المحتمل، من الناحيتين النظرية والعملية. في الواقع، سنناقش أن هذا التحالف يمثل 

 ,Francesconi, D, andاليوم مسارا جديدا ممكنا  من أجل البيداغوجيا والتعليم )

Tarozzi, M , 2012 :266  .) 

عال من المعروف أنه في نهاية القرن الماضي، اشتغل مجموعة من الباحثين بشكل ف

علوم في مجال العلوم المعرفية من خالل الكتاب الموسوم بـ "العقل المتجّسد: ال

سون، م، بقلم فرانسيسكو فاريال، وإيفان طومب1991المعرفية والتجربة اإلنسانية"

لجديد انور روش. ففي هذا الكتاب رسمت الحدود بين النموذج القديم والنموذج وإليا

 للعلوم المعرفية، وهي حدود يمكن رؤيتها بوضوح في الوقت الحاضر. حيث كانت

ربة الثورة الرئيسية التي أحدثها هذا الكتاب، تتمثل في رصد العالقة بين التج

ب )خاصة البوذية(، وعلم األعصاالفينومينولوجية الواعية، والتجربة الصوفية 

ل المعرفي، وهي صلة مكّرسة لخلق طريقة جديدة للتفكير في العقل على أنه "عق

 متجّسد"، متأصل في التجربة البشرية الحية.

اليوم، غالبًا ما يُعتبر العمل السابق للفنومينولجيين األوائل ذا أهمية حاسمة لتأثيره 

 ,Thompsonيتعلق بالعديد من الموضوعات ) الضخم في التجربة التعليمية، فيما

E, 2007 : 20 ،بما في ذلك الوعي، والتجربة الذاتية، والتجربة المشتركة ،)

والتجربة االجتماعية، واإلدراك االجتماعي، والقصد، والتصور، والتجّسد، 

 ,Francesconiوالزمن، وطرق البحث، مع إيالء اهتمام خاص للطرق النوعية )

D, and, Tarozzi, 2012 : 267.) 

التي  -على خالف المقاربات المعرفية الكالسيكية -إن المقاربة المعرفية المتجّسدة

جاءت في البداية من علم الروبوتات، وفيما بعد من المعلوماتية، والمقاربة 

الحاسوبية، تعيد تقييم الدور الذي تلعبه التجربة الذاتية في بناء وصياغة المعرفة 

ا لذلك، تعيد تقويم كل شيء، حتى الفرضيات ومناهج البحث المرتبطة البشرية. تبع

بالعقل المتجّسد، أي العقل الذي يتم التعبير عنه وجوديًا من خالل االرتباط المباشر 

بالجسد والبيئة، ويكون له بُعد وجودي أصيل. تعود جذور هذه المقاربة إلى األعمال 

اضي من قبل بعض العلماء، مثل؛ التي ظهرت في أواخر سبعينيات القرن الم
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)،  Maturana, H. R.  and F. J. Varela, 1980 : 90أمبيرتومتورانا )

(، وتطورت Dreyfus, H, 1972 : 56وفرانسيسكو فاريال، وهوبرتدريفوس )

بشكل كبير خالل السنوات األخيرة في األدبيات العلمية، وقد أنتجت عدة تيارات 

اإلدراك الرمزي، التجّسد الطبيعي، األطر الذهنية، فكرية، كاإلدراك المتجّسد، 

 Francesconi,D, and, Tarozzi, M, 2012والتجسيد الفينومينولوجي...،إلخ )

: 267.) 

وفقًا لـ "غاالغر" و"زهافي"، يمكننا القول، على األرجح، أن كل شيء بدأ بما 

 .Gallagher, Sيسمى "المشكلة الصعبة"، وهي مشكلة الوعي الفينومينولوجي )

&Zahavi, 2008: 107-108 فقد قرر الباحثين في العلوم المعرفية مواجهة .)

هذه المشكلة، بعد سنوات من تجنبها، وكان من الضروري االنتقال من التصور 

السلوكي والحاسوبي للعقل إلى المفهوم "اإليكولوجي"، وهو نموذج قادر على 

متمثل في ما إذا كانت عملية تمثيل العالم النظر في السؤال المركزي لفلسفة العقل، ال

ذاتية أم موضوعية؟ تم تلخيص الجواب في مصطلح "التجربة"، والذي يجمع 

عالقة الموضوع / الذات، بطريقة فعلية وحيوية، والتي تسمح لنا بالنظر إلى العقل 

 (. Francesconi, D, and, Tarozzi, M, 2012 : 268بشكل مختلف تماًما )

 ع ذلك، الالحاضر، تم التأكيد على أهمية المقاربة المعرفية المتجّسدة، ومفي الوقت 

ور تعلق بديزال هناك الكثير مما يتعين القيام به من أجل نقلة نوعية ملموسة، فيما ي

 الجسد والتجربة في تكوين المعرفة والهوية، ال سيما في العلوم التربوية.

 وجية:. العقل المتجّسد والتجربة الفينومينول3

هناك اهتمام متزايد مؤخًرا بالجسد على مستوى العلوم المعرفية والفلسفة، بحيث إن 

العقل المتجّسد يسمح باستخدام طرق مختلفة لتحديد المشكلة؛ بالنظر إلى موقف 

ميرلوبونتي في الخمسينيات من القرن الماضي الذي يقر بأن النشاط العقلي ال يعتمد 

ا على الجسد. ومع ذلك، فإن الجسد له أبعاد عديدة: على الدماغ فقط، ولكن أيضً 

 ,Legrand, D. T. Grünbaumتجريبية، نفسية، وظيفية، بيولوجية، تفاعلية)

and J. Krueger, 2009 : 279-408 وعليه، فمفهوم العقل المتجّسد يتجنب .)

في المشاكل المستعصية المتأصلة في المقاربة الحاسوبية، والتجريبية الكالسيكية 

القرن العشرين. غير أن "التجّسد"، يشكل أساس كل تجربة معيشية تحددها أنساق 

 معرفية وتصورية.
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من هذا المنظور، فإن اإلدراك ال ينشأ نتيجة لسلسلة من الوظائف الدماغية المثبتة 

في مكان ما من الدماغ، بل هو نشاط يتفاعل مع الجسد كموضوع للتفكير، كما 

الحركية هي التي تخلق -خارجي. ومن ثم، فاإلدراكات الحسيةيتفاعل مع المحيط ال

اإلطار الذي يمكن للعقل أن ينبثق منه، واألفق الذي يمكن للعقل أن يدركه. 

وبالجملة، يشكل الجسد اإلدراك نفسه، إنه يولده، ويحدده أنطولوجيا، فلم يعد من 

للدماغ، أو يخضع  الحركي مجرد وظيفة القشرة العليا-الممكن اعتبار النسق الحسي

للوظائف المعرفية العليا، بل يبدو أنه يتشارك في الوظيفة األساسية لبناء معرفتنا 

(. هنا يوجد معنى، Gallese, V, 2006 : 302للواقع التي نؤسسها باستمرار )

 Noe, A, 2010وليس فقط السخرية، للقول إن اإلدراك البشري "خارج العقل" ) 

إلضافة إلى ما وراء المعرفة أو الوعي أو الذات أو العقل أو با -(. إن اإلدراك 67 :

ينشأ من الناحية التطورية والذاتية  -أي اسم آخر نريده إلعطاء الوجود الذاتي 

انطالقا من العالقة الرابطة بين الجوانب العقلية والجسدية للطبيعة البشرية، مما 

(. ال Gallagher, S, 2005: 28يخلق لدينا، إلى جانب البيئة، تجربة معيشية)

يتعلق الفكر فقط بالجسد ككائن في العالم الخارجي، ولكنه يتشكل منه، وال ينبع فقط 

من التفاعالت القائمة في الدماغ، كعضو محدد، ولكن أيًضا من األشخاص، أي 

 ,Francesconi, D, andالكائنات الحية التي تحيا وجودها في الزمان والمكان  )

Tarozzi, M, 2012 : 269    .) 

في  لذا، فإن مشكلة العقل المتجّسد ترتبط بمسألة الوعي باعتباره موضوعا يدخل

يا مينولوجصميم التجربة الفينومينولوجية. في الواقع، من الممكن اإلشارة إلى الفينو

فة على أنها علم الوعي، ويشير أصل كلمة "وعي" إلى اإلدراك الذاتي، أو المعر

و ة محددة وفي مكان معين. كما أن الوعي هالداخلية لما يجري بداخلنا في لحظ

ا أصل وجوهر ما يسمى بـ "المشكلة الصعبة"، كما سبقت اإلشارة إلى ذلك، بينم

؛ وصف "تشالمرز" التحليل العصبي للوظائف المعرفية )السفلى أو العليا(، مثل

رها اللغة، والذاكرة، والتعلم، والتحكم الحركي، والبصر، وما إلى ذلك، باعتبا

عة من لمشاكل السهلة"، ألنها مجرد أحداث فسيولوجية، قابلة لالختزال إلى مجمو"ا

مكن يالمتغيرات القليلة المرتبطة ببعضها البعض من خالل منطق سببي، وبالتالي، 

ا مقبيل؛  تفسيرها عاجالً أم آجالً. لكن في هذه الحالة، سيواجه الباحثين أسئلة، من

اك ظائف المعرفية؟ وأين يتم تنشيطها؟ وهل هنهي الدوائر العصبية المخصصة للو

 عوامل تحفز التنشيط العصبي؟   
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تظهر، إذن، "المشكلة الصعبة" عندما نحول اهتمامنا من تحليل الوظائف العملية 

ذات الطبيعة الفسيولوجية إلى تحليل للتجربة الفينومينولوجيا لهذه الوظائف، ذات 

رك بها الذات نفسها في العالم الواقعي، من الطبيعة الذاتية، أي الطريقة التي تد

(. من الواضح أن الوعي Merleau-Ponty, M, 2002 : 151خالل وعيها)

يمكن أيًضا اختزاله إلى مشكلة سهلة، ضمن نموذج التأثير السببي، ألن الوعي 

مشتق أيًضا من بنية بيولوجية )وهي ليست الدماغ، بل الوحدة التفاعلية بين الدماغ 

والبيئة(. في هذه الحالة، يمكن أن نتحدث عن االرتباطات العصبية  والجسد

(. لكن، في  Thompson, E. and F. J. Varela, 2001 : 418-425للوعي)

نفس الوقت، يتمتع الوعي بطبيعة ذاتية ونوعية، وأكثر تعقيدًا، استنادًا إلى حقيقة أن 

ثم، سنتحدث عن التجربة  الذات فقط هي التي يمكنها أن تختبر هذه الحقيقة. ومن

الفينومينولوجية الواعية، كما يمكننا مشاركة حاالتنا الداخلية، مادام الناس اآلخرين 

ليس لهم ارتباط مباشر وطبيعي بها. هكذا، يتجاوز بُعد "المتكلم" أثناء إدراك 

ووصف نفسه ونشاطه المعرفي ما هو واقعي إلى البحث في أبعاد الكالم الذاتية، 

 ,Francesconi, D, and, Tarozzi, Mوالتذكر، والحركة، والرؤية ) كالسمع،

2012 : 270    .) 

ايا تؤدي اإلشكاالت المرتبطة بالتجربة الفينومينولوجية الواعية إلى بعض القض

التربوية التي تهم علماء النفس التربويين بشكل خاص، من قبيل؛ هل يمكننا 

 متعلمين على إدراك األشياء ووصفها؟تشخيص الوعي؟ هل يمكننا تحسين قدرة ال

هل يمكننا الحديث عن الوعي كشيء يمكن تعلمه من خالل تأويل الواقع؟ متى 

 يمكننا الحديث عن شخص متورط في إدراك شيء ما؟ 

 . العقل المتجّسد والمسألة التربوية: من وعي التعلم إلى وعي المتعلم:4

ي الفردي عديم الفائدة وغير موثوق وفقًا لبعض منظري فلسفة العقل، يُعتبر الوع

 ,Roth, W. Mبه، فقد يمنعنا حتى من تخطيط أعمالنا، والتحكم فيها، وتنفيذها )

(. وعلى خالف ذلك، تنظر المقاربة المعرفية المتجّسدة إلى الوعي كجوهر  2004

 الحياة الفكرية والعملية، ألنه يضفي المعنى على أحداثنا وأنشطتنا، وبالتالي يساهم

في بناء التصور، وفي صناعة القرار، فكل تجربة بشرية تعتمد على الحد األدنى 

على األقل من أشكال الوعي الذاتي التي تسمح لنا بالنظر إلى التجربة على أنها 

تجربة ذاتية، في إطار انبثاقها في الزمن، كما يبين ذلك كل من "فرانسيسكوني" 

 و"تروزي" في النص اآلتي:   
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جربة المرتبطة بالموضوع الخارجي بطريقة مباشرة، ويمكن تمييزها "تنشأ الت

ر إلى ضمنيًا عن التجربة الذاتية. وبالنسبة إلى الفينومينولوجيين، يجب أن يُنظ

أو  التجربة المباشرة للموضوع الخارجي من منظور الوعي الذاتي "ما قبل التأمل

نه ال د "قبل التأمل"، على أالتفكير"، من خالل تسمية هذا النوع من الوعي المحد

، ولكن ينطوي على حالة ذهنية إضافية يتم توجيهها بطريقة ما نحو التجربة المعنية

 . ]...[يجب فهم الوعي الذاتي على أنه خاصية متأصلة في التجربة األولية المباشرة

يمكنني بالطبع التفكير في األمر حسب تجربتي، ويمكنني أن أجعلها موضوًعا 

 بالفعل ي، ولكن قبل التفكير فيه، لم أكن "أعمى"، إذ كانت التجربة موجودةالهتمام

كير أو بل التفقبالنسبة لي، وكانت بالفعل شيئًا بالنسبة لي، وبهذا المعنى تُعتبر وعيًا 

 (. Francesconi, and, Tarozzi, 2012 : 271التأمل" )

بين الوعي الذاتي قبل في هذا اإلطار، يقدم كل من "غاالغر" و"زهافي" الفرق 

التأمل، والوعي الذاتي بعد التأمل؛ يكون الثاني متضمنا في األول، كما لو كان طائر 

يطير في الهواء؛ إننا ال نرى الهواء، لكنه موجود هناك بالفعل، ويشكل الخلفية التي 

، يمكن على أساسها القيام بكل حركة بالنسبة للطائر. إن الوعي الذاتي قبل التأمل هو

إذن، الخلفية التي يمكن أن يظهر عليها كل وعي بشيء ما؛ حتى بدون أي تأمل 

مرتبط بأنشطتنا العقلية، فإن الوعي بشيء ما هو دائًما ما نكون واعون به 

(Gallagher, S. and, D. Zahavi, 2008 : 50 وهو ما يعني أننا دخلنا .)

فكرة الوعي الذاتي قبل التأمل  بالفعل في التجربة السابقة إلدراكنا الواعي: "ترتبط

بفكرة تعتبر أن التجارب لها معاني ذاتية خاصة بها، أي توجد صفة معينة 

)استثنائية( لـ "ما هو عليه" أو ما "يشعر به المرء عند حدوثها، وبدون حاجة 

(. نحن دائًما Gallagher, S. and, D. Zahavi, 2008 : 49للتفكير في ذلك" )

أن نتمكن من تصور وجودنا الواعي للتجربة، دائًما هناك طريقة هناك بالفعل، قبل 

معينة للتعبير عن ذاتها، وهذه الطريقة المؤكدة لشخص ما، تتطلب أن يكون لكل 

تجربة موضوًعا خاص بها مادام هناك نوع من الخلفية الذاتية. ذلك أن كل نوع من 

نى بالنسبة لنا التجارب يتميز بخاصية جزئية دقيقة تجعل التجربة ذات مع

(Gallagher, S. and, D. Zahavi, 2008 : 50 هذا هو أول انبثاق ذاتي .)

للتجربة الواعية، وينقسم إلى طريقتين مختلفتين: الموقف الذاتي الضعيف والموقف 

الذاتي القوي؛ يتعلق األول بالقدرة الجسدية باعتبارها المظهر الذاتي للحياة، ويرتبط 

 ,Gallagherوية التي يمتلكها المتكلم للتعبير عن تلك التجربة )الثاني بالقدرة اللغ
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S. and, D. Zahavi, 2008 : 47 نعتقد أن هاتين الطريقتين مرتبطتان ارتباًطا .)

وثيقًا، ال سيما من وجهة نظر تربوية؛ فال يرقى الوعي الذاتي الذي ينشأ قبل التفكير 

ضرورية ولكنها ليست كافية. إلى مستوى اإلدراك الذاتي للشخص؛ إنها حالة 

سنناقش هنا بأن البعد الذاتي للتجربة الواعية، يجب أن يدخل في صميم العمليات 

التعليمية التعلمية. وعليه، تهدف الممارسة التعليمية إلى ما يسمى بـ "وعي التعلم"، 

(، تجعل noesis-noemaأي العالقة التفاعلية بين فعل التفكير وموضوع التفكير )

تعلم قادر على تطوير طريقة معينة للبقاء على اتصال مباشر مع الواقع، وإدراك الم

العالم وجعله ذا مغزى. لكن باستثناء التوجه الرائد الذي اتبعه "بييروبرتوليني" في 

"إعادة بناء" النظرة الكونية البسيطة للتعلم، فإن العمل التربوي حول الوعي ال 

في المدارس أو السياقات التعليمية األخرى.  يزال بعيد كل البعد عن ممارسته

وعندما يمارس يختزل عادة فيما ما يسمى بـ "التفكير التأملي"، وهو ممارسة 

تعليمية ذات قيمة كبيرة لتشخيص البعد الذاتي، لكن البعد التأملي ال يستنفد موضوع 

عد الذاتي، الوعي في التعليم. ومع ذلك، يبدو لنا أن قدرة الوعي خاضعة لتطوير الب

ولخلق معنى لتجربته، وللتأثير في الواقع بشكل واعي، ويمكن أن يتحقق ذلك من 

خالل النظرية التربوية. وعليه، فالتربية من أجل "الوعي"، يقصد بها "تشخيص" 

الوعي، غير أن الممارسة  التربوية )عادة( في المدرسة ال تتم بهذه الطريقة، فقد 

ي" من خالل رصد المقترحات المقدمة من الحظ "فرانسيسكوني" و"تروز

المدارس والدورات غير الرسمية جذب المزيد من البالغين، كما لو كانت 

الممارسات التعليمية مخصصة لتطوير قدرات الوعي لدى البالغين فقط. وعليه، 

يتضح أن ممارسة التأمل داخل الفصل الدراسي ستسهم في تعميق القدرة على 

قصدية الوعي، ألن هذه القدرة مرتبطة ارتباًطا وثيًقا بتفسير  إدراك الذات وتطوير

وفهم السلوك اليومي والعادي للفرد. إن ما يتعلمه الناس خالل الدورات التأملية، 

على سبيل المثال، ليس معجزة، بل شيء ملموس وواقعي للغاية، أي طريقة البقاء 

ظر إلى العالم بطريقة ؛ إذ يتعلم الناس عادة النLebensweltفي عالم العيش 

مختلفة، وإدراكهم بشكل مختلف، مما يساعدهم على تحسين مهاراتهم، وتغيير 

 نظرتهم للذات والعالم. 

هكذا، فاالتصال المباشر بالعالم المادي وإعادة خلق المعنى، ال يعني أن الوعي 

التأملي يمكن أن يحل محل الوعي، ولكن يجب اعتبار الوعي بمثابة السند 

وري. ونعني أنه من الضروري أن نكون مدركين في كل ما يفعله المرء أو الضر
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يقوله أو يفكر فيه من خالل التواجد هناك، حيث نحن. هكذا، فالطريقة التي يتفاعل 

بها العقل مع العالم، بكل محفزاته المحددة، ليست فقط حقيقة من حقائق اإلدراك، بل 

أن جميع أنواع التجارب الجسدية والعقلية هي أيًضا حقيقة عن كيفية اإلدراك. ذلك 

التي نكتسبها من أجل التحكم في أنفسنا وعقولنا هي مواضيع تدخل في صلب اهتمام 

العلوم المعرفية والتربوية. إنها عملية تعلم يجب دراستها من منظور فينومينولوجي 

 (. Francesconi, and, Tarozzi, 2012 : 273وتعليمي )

، وباقي الوظائف المعرفية األخرى، مثل؛ الكتابة، والقراءةوعليه، فاإلدراك 

ندما عوالكالم، والحساب، وما إلى ذلك، يمكن تعلمها وتحسينها. هذا هو ما نعنيه 

 يتعلق األمر بوعي التعلم، أما وعي المتعلم هو الوعي الذي يكون على اتصال

ا لى فهم معفقدان القدرة مباشر بالواقع، أي القدرة على البقاء في تدفق التجربة دون 

يحدث على نطاق واسع. لقد اقترح "طومبسون"، في هذا اإلطار، تمييزا بين 

وجهة  الظواهر الذهنية المجردة والظواهر الذهنية الجينية، وتعد هذه األخيرة من

ن عنظر تربوية الخيار األفضل، إذا ما قورنت بالظواهر غير الجينية، للتعبير 

لوعي اانية التطور والتغيير، وتحسين الطريقة التي يميل بها وعي التعلم، أي إمك

ي، حيث نحو الشيء. في الواقع، تحلل الظواهر العقلية المجردة البنى الشكلية للوع

هر يكون الوعي قادًرا على تكوين )الكشف أو اإلدراك( موضوعه. فقد تأخذ الظوا

اة بطة بها كما هي معطالعقلية المجردة هذه البنيات المقصودة واألشياء المرت

ت البنيا وتحللها بشكل ثابت أو متزامن. لكن الظواهر الجينية تهتم بكيفية ظهور هذه

، فهي واألشياء عبر الزمن، وال يمكن أن يأخذها على أنها معطاة. وعالوة على ذلك

لمثال، تبرز كيف تحفز أنواع معينة من التجارب أنواًعا أكثر تعقيدًا، على سبيل ا

نظور فز التجارب السابقة على التأمل التجارب الواعية والتأملية. من المكيف تح

ك فيما الوراثي، للتجربة بنية رسوبية، ويجب أن تكون عملية الترسيب قابلة لإلدرا

 (. Thompson, E, 2007 : 30يتعلق بالجسد الحي والوعي الزمني)

ص ليس لديهم جسدا فقط، بل بناء على التقاليد الفينومينولوجية التي تعتبر أن األشخا

هم أجساد في حد ذاتهم، يوضح النموذج المعرفي المتجسّد أنه في إطار العالقة بين 

العقل والجسد، أن هذا األخير ال يكون سابق على العقل على مستوى ردود أفعاله 

تجاه المثيرات الخارجية فحسب، بل يكون نشًطا أيًضا. لهذا السبب يمكننا الحديث 

 ,Behnkeضل عن حقيقة أننا نصنع جسدناً، وأننا نخلق وعينا الحركي  )بشكل أف

E.A, 1997: 198 وعليه، يجب أن نتحدث عن اكتشاف المعنى الحسي .)
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والجسدي؛ فالنظام الحسي والنظام الحركي غير منفصلين، كما كان األمر سائدا في 

واقع، بما في ذلك الواقع التقليد الفلسفي الكالسيكي. هكذا، يبدو أن القدرة على فهم ال

لغوية أكثر مما هي داللية تحدث في مكان -االجتماعي، لها طبيعة براغماتية ومتا

معين وفي لحظة معينة، لكن، ما الذي ندركه بالضبط؟ الهدف األول إلدراكنا هو 

جسدنا؛ فالجسد هو أكثر ما يأخذه الوعي في االعتبار بشكل أساسي، حتى عندما ال 

فإن الجهاز  -وهذا يحدث في معظم األوقات  -إلى األحاسيس الحركية ننتبه عمدًا 

الحسي يخلق ما يسميه "داماسيو" الذات البدائية أو األصلية التي يمكن مقارنتها مع 

 :Damasio, A. R, 2000ما ذكرناه من قبل عن الوعي الذاتي قبل التأمل )

عليه، نفس الشخص في  (.وبموجب ذلك، يمنحنا الجسد اإلدراك بأننا ما نحن285

اليوم السابق، في بيئة معينة وفي لحظة معينة. وبالتالي، يخلق الجسد "استمرارية 

األنا وحدية" التي تسمح لنا بالحصول على إحساس بالحد األدنى دون تفكير، لنكون 

مدركين ألنفسنا دون أي تمثيل لغوي. وبإعادة صياغة هيدجر، الذي كان يقول إن 

الوجود، من منظور متجّسد، يجب أن نقول اآلن أن الجسد هو بيت اللغة هي بيت 

 (.Francesconi, and, Tarozzi, 2012 : 275الوجود)

أوضح االكتشاف األخير لما يسمى بـ "نظام العصبونات المرآتية" كيف يساهم 

الجسد بشكل كامل في فهم األفعال التي ينفذها اآلخرون، وحتى معانيها؛ إذ يعمل 

رآة عندما يتصرف شخص ما أو عندما ترى شخًصا آخر يتصرف نظام الم

(Gallese, V, 2006: 300-305 يبدو أن النتيجة األكثر أهمية هنا هي حقيقة .)

مستعدون للتعرف على ما يفعله شخص آخر. يمكن قول الشيء  -تطوريون  -أننا 

و قد نفعله بهذا نفسه عن األشياء؛ فرؤية كائن ما يعني استحضار تلقائًيا ما سنفعله أ

الكائن، وهذا يعني أن نكون جاهزين بالفعل لموقف محتمل يتالءم مع البيئة 

المحيطة، سواء كانت فيزيائية أو اجتماعية. وبهذه الطريقة، يصبح العالم عالماً 

معاشاً، حيث يكون الجسد دائماً هو المترجم األول من الواقع إلى المعنى. ومن ثم، 

ء واألشخاص والمواقف فقط، وتمييزها، وتصنيفها من خالل ال يتم تحديد األشيا

مظاهرها الجسدية. لذا، يبدو أن دور الجسد هو توضيح وترجمة التفاعل مع العالم 

الخارجي، حيث أن أهم عنصر هنا ليس العالم الخارجي وال الجسد، بل العالقة 

يمكن للفاعل أن  -تمل أو الفعل المح -بينهما. وضمن العملية التفاعلية المسماة الفعل 

يجد طريقته الخاصة للتصرف من خالل األبجدية الجسدية التي شّكلها الجسد نفسه 

بالفعل، وهي أبجدية ما قبل تصورية وما قبل لغوية، وتعتمد على تجربة جسدية 
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ُمعاشة، هذه األبجدية الجسدية هي أيًضا األساس التجريبي واألرضية الصلبة 

الي، للسيطرة على أجسادنا وإدراكها يتطلب تعلم كيفية تعمل للوعي المتجّسد. وبالت

أجسادنا على تشكيل عقولنا، وعلى طريقة تفاعلنا االجتماعي. ومنه، فإن إدراك 

البعد الجسدي لهويتنا، والبعد الجسدي لتفاعلنا مع العالم يعني أن نكون قادرين على 

ق منها، وتقديرها، التعرف على العواطف، واألحاسيس، والمعاني التي تنبث

والسيطرة عليها عند الضرورة؛ سواء على مستوى التجربة الفينومينولوجية 

الواعية أو التجربة الجسدية، إذ أن الوعي الجسدي هو ذلك الوعي الذي يعرف 

 ,Galleseكيف يعطي أهمية للتفاعل ما قبل اللغوي من خالل الموقف العاطفي )

V, 2006 : 317.) 

د ن يعني إدراكي لفعل إدراك اآلخرين، ليس من خالل بذل مجهوإن إدراك اآلخري

ي هذهني، ولكن من خالل المجهود الجسدي من خالل األفعال التي نقوم بها. هذه 

خرين الخطوة األولى للتعاطف، أي إدراك اآلخرين كما ندرك أنفسنا، والشعور باآل

 يتهم، ولكن بسببكما نشعر بأنفسنا، ليس بسبب التوتر الحاصل بين هويتي وهو

ف التي تساعدني على التعر –والتجارب التي عاشتها بالفعل  -مشتركات أجسادنا

 (Leibعلى ما يعيشه الشخص اآلخر . لذلك، فإن التعاطف مشتق من الجسد الحي )

(، والمستوى األعلى من الجسد الحي ينطوي Körperوليس من الجسد المادي )

بالضرورة على الوعي، ليس فقط بما يجري في فعل معين، ولكن أيًضا، و في 

ن المقام األول، معناه: "]...[ في التعاطف، نختبر اآلخر مباشرة كشخص، ككائ

مقصود تعبر إيماءاته وأفعاله الجسدية عن التجارب أو الحاالت الذهنية ") 

Gallagher, S. and, D. Zahavi, 2008 : 183  .) 

 . نحو نظرية بيداغوجية متجّسدة:5

إذا نظرنا بشكل أعمق في التحليل الفينومينولوجي للوعي المتجّسد، نجد خلفيات 

نظرية وفلسفية مهمة، تعود باألساس إلى أفكار ميرلوبونتي الذي يميز بين الجسد 

يز العام يؤدي إلى تمييز . وهذا التميLeibوالجسد الحي  Körperكموضوع 

نظري له اقتضاءات مهمة على مستوى الممارسة التعليمية، والتمييز بين الجسد 

كأداة يمكن استخدامه بطرق وظيفية وآلية في الرياضة، واألداء، والتواصل، فعلى 

سبيل المثال، في الممارسة التربوية هناك فرق بين تعليم المهارات الحركية 

من جهة، والتربية الجسدية من جهة أخرى. حيث يكون األول أكثر  والتربية البدنية،

انتباهاً لتنمية المهارات الحركية واألهداف التطبيقية، بينما الثاني يشير مباشرة إلى 
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(. في هذا Francesconi, and, Tarozzi, 2012 : 277تطور هوية الجسد )

ـ "التكوين السلبي" للذاتية، اإلطار، يقر بيرتوليني بأن الجسد هو المكان األساسي ل

فأن تصبح إنسانًا يتطلب أن يتعامل الشباب مع بعض القيود، والجسد هو أولهم؛ إنه 

يحد من نظرتنا إلى العالم، إنه بوابة للذاتية المتبادلة، والمراهقون دائًما يوجدون بين 

عيش الجسد وتمثيله. يمكن للمدرسين دعم هؤالء المتعلمين في إدراك قيود 

جسادهم، والتغلب على هذه القيود من خالل دمجها في صورة جسد أكثر ثباتا أ

(Bertolini, P, 1958 : 182.) 

في هذا السياق، أشار "هوبرتدريفوس"، إلى مفهومي "المهارة" و"المواجهة 

 ,Dreyfus, Hالماهرة" بدالً من "العادة"، ألن مفهوم العادة مشتق من السلوكية )

وهذا هو -فقًا لدريفوس، فإن داللة العادة هي "سلوك محدد" (. و 367-383 :2002

يتميز عن المهارات المرنة والحساسة للموقف الذي  -بالضبط ما يفعله ميرلوبونتي

يشكل مفهومه عن العادة. لكن دريفوس يشير إلى أن مفهوم "العادة" مشبع بدالالت 

. ومع ذلك، يستخدم غير مرغوب فيها لدرجة أن استخدامها يدمر المعنى المقصود

كل من ميرلوبونتيودريفوس "العادات" و"المهارات" لإلشارة إلى قدرة مرنة 

وظرفية وقابلة للتعديل للعمل في العالم المعيش من خالل الجسد الحي. كما ذكرنا 

سابقًا، فإن الممارسة التعليمية، ال تتغير وال تؤثر فقط على الجسد ككائن 

(Körper ولكن أيًضا على ،) مستوى طريقة عيش الجسد، وأن كون جسدًا حيا

(Leib لقد كان ميرلوبونتي مهتًما بمفهوم العادة بالنسبة إلى نفس األسباب التي .)

دفعته إلى االهتمام بالسلوك والحركة؛ إنها ظواهر ال يمكن فهمها بشكل صحيح، 

 : Francesconi, and, Tarozzi, 2012سواء عن طريق الفكر أو التجربة)

277.) 

من هنا يرى ميرلوبونتي أن موطن العادة ليس في الفكر وال في الجسد 

الموضوعي، بل في الجسد كوسيط للعالم. وخير مثال على ذلك، هو أن األشخاص 

الماهرون في الكتابة على اآللة الكاتبة، ال يمتلكون معرفة بمكان كل حرف من بين 

ح، وال يستجيبون لردود الفعل جميع األحرف األخرى الموجودة على لوحة المفاتي

المشروط لكل حرف، بدالً من ذلك، إن "]العادة[ هي المعرفة في اليد، والتي تظهر 

فقط عندما" يتم بذل جهد جسدي، وال يمكن صياغتها بمعزل عن هذا الجهد". 

وهكذا، فالعادة هي معرفة متجسّدة يشار إليها على أنها المعرفة في أيدينا. والجسد 

في هذه العادات هو بالنسبة لميرلوبونتي "المرحلة الثالثة"، إنه جسد ال المتورط 
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يجد مكانه في الفضاء الموضوعي؛ فمكانية الجسد في العمل هي مكانية الموقف 

وليس مكانية الموضع. من هنا، سيشرح هوبرتدريفوس تأثير العالقة 

يد، وما يتعلمه المرء الفينومينولوجية بين الجسد والوعي في التعليم والتعلم بشكل ج

يظهر في الطريقة التي يظهر بها الجسد في العالم؛ وليس ممثال في العقل، وإنما 

مضاف إلى التجربة الحالية. يرى بيرتوليني إن ما يكتسبه المتعلم من خالل التجربة 

ال يتم تمثيله في العقل على اإلطالق، بل يتم تقديمه إلى المتعلم باعتباره وضع 

يق، والذي يتطلب بعد ذلك استجابة أكثر دقة. وبقدر ما ال يتطلب الموقف تمييزي دق

استجابة واحدة بوضوح أو أن االستجابة ال تؤدي إلى نتيجة مرضية، يتم توجيه 

المتعلم إلى مزيد من التطور لصقل مهاراته من خالل إدراك تجربته الجسدية. 

متجّسدة، يجب أن يكون موضوع وهكذا، باتباع االقتراحات التي تأتي من النظرية ال

 التعليم عبارة عن تجربة جسدية، تشكل أساس لحياة معيشية.

وعليه، فإن النطاق النهائي للتعليم هو دعم األفراد من أجل توسيع نظرتهم للعالم من 

خالل العمل على الكفاءة المقصودة لوعيهم المتجّسد. ففي التعليم، تعد القدرة على 

ية من الواقع الموضوعي نفسه، ويحتاج المتعلمين إلى المساعدة فهم العالم أكثر أهم

في بناء رؤيتهم الخاصة للعالم. فقد يقود المربون األطفال نحو غزو الوعي من 

 ,Bertolini, Pخالل جعلهم على دراية بدورهم النشط في بناء رؤيتهم للعالم )

في التعليم األكثر  (. بهذا المعنى يشكل المنهج الفينومينولوجي182-183 : 1958

حيوية وحداثة، لكونه يسهم في تحسين القدرة على اإلدراك من خالل مساعدة 

المتعلمين  من أجل فهم العالم ورؤيته بشكل أصلي، باعتباره عالم معيش 

(Lebenswelt وليس عالما موضوعيا مفترضا لواقع ظاهري معين، باعتباره ،)

التعليم كتجربة فينومينولوجية. ال يهدف  الواقع الذي يؤخذ في االعتبار من خالل

التعليم إلى اكتشاف النظام الكوني وراء الظواهر التعليمية، ولكنه يعتمد على القدرة 

المقصودة للموضوع الذي يعيش في العالم، وبالتالي، القدرة على فهم األشياء، 

لوعي والوصول بهذه الطريقة إلى فهم أصيل، ليس من أجل اتخاذ القرار، بل لـ

 بالذات.

 ونظرية كما أشرنا سابقا، إن تأثير النظريات المتعلقة بالنموذج المعرفي المتجّسد

يف كالً عن التعليم ال يزال ضعيفا في جميع أنحاء العالم، لكننا، سنقدم، مع ذلك، مثا

 صفية.يمكن للتعليم المتجّسد أن يجد تطبيقه المناسب في الممارسات التعليمية ال

 التأمل في الممارسة التعليمية:. تجربة 1.5



 جوهاري أ.أحمد           المعرفية والعلوم التربية علوم بين العالقة إحياء تجسدة:م بيداغوجية نظرية نحو

 

392 

 رلينب-لمانياأ العربي مقراطييالد المركز            سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

 هناك مستوى ال يمكن الوصول إليه من اإلدراك يتشكل من خالل وجود فجوة بين

الوعي ووعي الوعي. ومع ذلك، فإن الشخص الذي يعمل في المجال التربوي 

يعرف أن المشكلة الحقيقية ال تتعلق بمستوى وعي الموضوع، وقدرته على 

ا عند ولى التي يجب على الفاعلين التربويين اتخاذهاإلدراك؛ هذه فقط الخطوة األ

 مواجهة هذا السؤال. فقد ترتبط المشكلة بشروط تنمية هذا الوعي، أي الشروط

 عنيه بـالتربوية التي تسمح للوعي باالنتقال من مستوى إلى آخر من الكفاءة. وما ن

ة تربوية "الوعي"؛ ليس "أن تكون" مدرًكا، ولكن "أن تصبح" مدرًكا هي مسأل

 (.Francesconi, and, Tarozzi, 2012 : 280أساسية)

رة كيف يمكن تطوير الوعي؟ ما نقترحه، هو أن الوعي يمكن اعتباره مهارة، وقد 

طور نمن بين القدرات األخرى، مثل؛ القراءة، والكتابة، واألنشطة األخرى، ولكي 

نتعامل بها مع القدرة على الوعي يجب أن يعامل الوعي بنفس الطريقة التي 

ن القدرات األخرى. ويمكن تعزيز الوعي من خالل تمارين محددة، كما يمكن تمري

العضلة على أداء عمل أكثر صعوبة، ولمدة أطول بدونها تتعب بسهولة. عالوة 

حجبها  على ذلك، يُعتبر اإلدراك جزًءا من الطبيعة األساسية للعقل، وهي طبيعة تم

 لطبيعيةامعتادة، ولكن يمكن تطويرها، مثل؛ كل القدرات مؤقتًا بسبب أنماط الوهم ال

قفًا لمرء مواالتي يمتلكها البشر، نظًرا ألن كل هذه العادات يتم التخلص منها، ويتعلم 

 (.  Varela, F. and, Thompson, E. and Rosch, E, 1991 : 96حيالها )

لذا، فإن تنمية اإلدراك هو موضوع تربوي أساسي، وهو الهدف الرئيسي من التأمل 

أيًضا. ولهذا السبب، يمكننا الحديث عن التأمل كممارسة تربوية متجّسدة، حيث 

يكون دور الجسد حاسًما في تنمية القدرات الذاتية لدى المتعلم. عالوة على ذلك، فإن 

بة لدراسة  العقل المتجّسد من خالل التأمل، ألنه الفينومينولوجيا تبدو مقاربة مناس

يناسب موضوع اإلدراك، كنقطة التقاء بين الجسد والعقل، والرابط الذي يجمع بين 

 ,Francesconiالتقاليد الفلسفية والمعرفية األخرى، ألنه يوفر رؤى منهجية مفيدة)

D, and, Tarozzi, M, 2012 : 280.) 

م بالتأمل ليس سوى القدرة على استخدام وعينا لتعميق ما يجب أن نتعلمه عندما نقو

وجودنا في العالم، ليس بطريقة ذهنية، ولكن كوعي حي له أساس في الجسد، وفي 

الذي يتطور بالتأمل؛  -العقل المتجّسد  -البعد الجسدي الحي. إنه الوجود المتجّسد 

ر جديد للتعليم فهو نوع من الموقف المعرفي المتجّسد الذي يجب تعليمه، كمنظو

يرتكز على التجربة الجسدية الحية. وفي مقدمة كتاب "فينومينولوجيا اإلدراك"، 
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صرح ميرلوبونتي أن المجتمع العلمي بأكمله مبني على الخبرة المباشرة للعالم، 

وإذا أردنا إخضاع العلم نفسه للدقة والصرامة، والتوصل إلى تقييم دقيق لمعناه 

إعادة إيقاظ التجربة األساسية للعالم الذي يعتبر العلم فيه ونطاقه، يجب أن نبدأ ب

تعبيًرا من الدرجة الثانية. فالتأمل، وكذلك الفينومينولوجيا، هي تقنية لفتح أعيننا 

على إمكانية جديدة إلعادة بناء نظرتنا للعالم، ورؤية العالم بطريقته الخاصة في 

وعينا الجسدي. هذا هو المعنى  الظهور لنا، ويمكن القيام بذلك عن طريق تشخيص

الصحيح للتأمل الذهني، وهو معنى يتناسب تماًما مع الفينومينولوجيا؛ أي تطوير 

الوعي الكوني من خالل الوعي الجسدي، وتنمية الوعي ليس فقط باألشياء العادية 

 أو الواقع بشكل عام، ولكن أيًضا حول عقل الفرد، وحول الموقف اإلدراكي للفرد.

ة العقل هي حياة متدفقة، إنها مياه عذبة ونقية ونظيفة تتدفق تحت األرض، ال إن حيا

نسمعه، لكننا نشعر به، ال نراه، ولكننا نعلم أنه موجود. إنه الجزء الداخلي الذي ال 

يرى، إال من ذوي الخبرة. والوعي ليس أكثر من االنتباه وإعطاء صوت لحياة 

مع الجسد، وتجنب الموقف المجرد الشائع في  العقل في عالقتها المعقدة والتفاعلية

حياتنا العادية. فقد الحظ "فاريال" وزمالؤه من وجهة نظر تأمل اإلدراك، أن البشر 

ليسوا محاصرون إلى األبد في الموقف المجرد. إن انفصال العقل عن الجسد، 

 ,Varelaوالوعي عن التجربة، هو نتيجة العادة، ويمكن كسر هذه العادات)

F.Thompson, E. and, Rosch, E, 1991: 25-26 .) 

يبدو أن المتأملين الخبراء يصلون إلى مرحلة النضج المعرفي، والتي تعكس القدرة 

على استقرار العقل، والعيش في حالة من الراحة، والتحكم في تدفق الوعي. بينما ال 

الحاسمة يزال المتعلمين فريسة لتأمل عشوائي وفوضوي للوعي. يبدو أن النقطة 

لهذا النضج المعرفي هي حقيقة أنه ليس معرفيًا فحسب، بل متجسدًا؛ إنه نضج ينبع 

من موقف ناجح وحكيم تجاه سؤال الجسد والعقل. حجتنا في هذه الورقة هي أن 

الهدف الرئيسي ألي بيداغوجيا متجّسدة ال يمكن أن يكون تعليًما عقليًا، أو منطقيًا، 

أو تعلًما متجّسدًا يسد الفجوة بين الجسد والعقل، ويقلل من  أو افتراضًيا، بل تعليًما

(. هذه هي  Francesconi, D, 2009 : 19-28"العقل المجرد" والطبيعي )

القيمة العظيمة التي يمكن أن يضيفها التأمل إلى النظرية التربوية المتجّسدة: التأمل 

ي تهدف إلى إعادة النظر هو مفعول الممارسة التربوية الجسدية )ليست الوحيدة( الت

الجسد، والمشكلة الصعبة. من وجهة نظر تجريبية، يبدو -في كل من مشكلة العقل

أن تطوير العملية المعرفية واإلدراكية القائمة على أساس دور الجسد ليس مجرد 
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مساعد، ولكنه حاسم. وعليه، يسمح لنا التركيز على الجسد بتطوير القدرة على 

التعرف عليه، للحفاظ على تركيز العقل على حركته ضمن إدراك تدفق الوعي و

التجربة المستمرة، وهو نوع من التحكم في الطبيعة التفاعلية للعقل. تركز 

الفينومينولوجيا على الوعي، والذات، واإلدراك، ويبدو أن التأمل هو )أحد( أفضل 

تطوير التجارب التي يمكننا الحصول عليها من وجهة نظر تربوية، ليس فقط ل

المهارات الحركية أو الجسدية، بل لتطوير المهارات المعرفية أيضا. وعلى خالف 

ذلك، فالتأمل يتناول هوية كاملة ومتكاملة، ومعرفة عملية، وعقل متجّسد. كما 

يقترح فاريال وزمالؤه،  أنه من المهم إدراك أن هذا النضج ال يعني افتراض 

 .Varela, Fفصل عن التجربة نفسها )الموقف المجرد، ال يوجد عارف مجرد من

Thompson, E. and, Rosch, E, 1991: 25-26 .) 

 االستنتاجات:.6

، وقد في هذا المقال، قدمنا وجهة النظر التربوية حول النموذج المعرفي المتجّسد

ن أن قمنا بذلك من خالل ربط البيداغوجيا بفلسفة العقل والعلوم المعرفية. ويمك

 هًما فيمتجّسد، وهو لقاء البيداغوجيا واإلدراك المتجّسد، دوًرا يلعب التعليم الم

ت العلوم التربوية، سواء على المستوى النظري أو العملي، متجاوًزا المستويا

 ن منظورالتقليدية. وأبرزنا أن الموقف الذي يربط بين الفينومينولوجيا والتربية م

م التعلي من العمل حتى اآلن لربط وجودي يبدو أنه على الرغم من عدم القيام بالكثير

وص، باإلدراك المتجّسد، فإن مثل هذا االتصال له إمكانات كبيرة. على وجه الخص

 يجب أن يركز االهتمام التربوي على ما يسمى بـ "الوعي الجسدي"، كما أظهرت

لم" عي التعالتجربة التربوية التأملية. نؤمن إيمانًا راسًخا بالمقترح التربوي لـ "و

 الفعل،/لموجه جسديا. هذا يعني أنه يجب علينا بذل الجهد لتعليم الزوجين اإلدراكا

حي. وبالتالي تطوير وعي أعلى بالعالقة التفاعلية التي نتمتع بها مع الجسد ال

 وتشخيصه من منظور فينومينولوجي يعني إنشاء براغماتية تجريبية، حيث يحاول

وصقل  الواقع، وبناء واختبار بنية وعيه،المتعلم البحث عن مقوالته الخاصة لفهم 

ب ذاته مهاراته الخاصة لوصفه العالم. تساعد بيداغوجيا التجّسد المتعلم على تدري

على الوعي ووصف التجربة الحية بشكل أفضل بهدف تحسين قدرته على خلق 

 حضوره المستدام والهادف في العالم، كحياة أفضل للعقل.

دد عليه مؤسسو حركة اإلدراك المتجّسد، من قبيل؛ يمكن أن يكون التأمل، كما ش

فرانسيسكو فاريال، وإيفان طومبسون، وناتالي ديبراز، لربط مجاالت التجربة 
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البشرية بالعقل المتجّسد، والتعلم، الوعي، والذكاء...،إلخ. وعليه، يتمتع التأمل بطابع 

ن، على عكس تربوي جوهري، ألنه يهدف إلى تطوير وتحسين مهارات معينة، تكو

برامج التعليم الرسمية، أكثر رسوخا في التجربة اإلنسانية وارتباطا بها. يعد التأمل 

ممارسة تربوية من بين ممارسات تربوية أخرى يمكن أن تعتبر بالتأكيد مجااًل 

خصبا للتعلم التجريبي، خاصة عند للبالغين، فهذه الطريقة في التعلم تنطلق من 

تبارها أداة  فعالة لبناء حياة المتعلم الواقعية. يجب أن يكون التدريب على الذات باع

 هذا هو هدف أي تعليم على هذا النحو، وهو بالتأكيد هدف التعليم المتجّسد.
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Towards an EmbodiedPedagogicalTheory: Reviving the 

Relationship Between Education and Cognitive Sciences 

Ahmed JAOUHARI 

Ibn TofailUniversity - Morocco 

Abstract :In this article, wetry to find the type of 

relationshipthat links educational sciences and cognitive 

sciences through the embodiedepistemology, in 

ourbeliefthateducational sciences must enter into a dialogue 

with the cognitive orientation called the “embodied cognitive 

model” in order to reneweducationaltheories and educational 

practices in the classroom. Indeed, new suggestions about mind 

and cognition come from the embodied cognitive model 

thatcan have a significant impact on the teaching and 

learningprocess, but a relativelyorganized 'embodiedpedagogy' 

isstillmissing. Therefore, thistopicwillbediscussedwith a special 

focus on the body and embodied cognition, a 

topicthatbringstogetherdifferentphilosophical and scientific 

traditions. Finally, a real examplewillbepresented of how the 

embodied cognitive model and 

embodiedpedagogycanbeconvergedthrough the practice of 

meditativeexperience. 

KeyWords: pedagogy, cognitive science, embodiment, 

conscience, meditativeexperience, embodiedpedagogy. 
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لي لُممارَساتهم  اتّجاهات مدّرسي الرياضيات بدائرة دقاش نحو التَّحليل التّأمُّ

 وتأثيرهاالمهنيّة 

 حصيل تالميذهم في ماّدة الّرياضيّاتتفي  

 عمر الجملي

 متفقّد أّول للتعليم االبتدائي

 -عرضي بجامعة قفصةمدّرس 

 تونس

 شيماء زغبيبي

طالبة إجازة التربية 

 والتعليم

 تونس -جامعة قفصة

 منار محاري

 طالبة إجازة التربية والتعليم

 تونس -جامعة قفصة

 

يهدف هذا البحث إلى التعّرف على اتجاهات المدّرسين نحو التحليل ملخص: 

مادّة  التأّملي لممارساتهم المهنيّة وتأثيرها في التحصيل الدراسي لتالميذهم في

( 33)تطبيق استبانة على بالرياضيات. انتهج الباحثون المنهج الوصفي/التحليلي، 

 معلّما ومعلّمة.

واختبار ارتباط  ،ANOVAواختبار، T-Testوبعد استعمال االختبار التائي 

لي . أظهرت النتائج أّن اتجاهات المدّرسين نحو التحليل التأمPearsonبيرسون 

ة، إيجابية، وعدم وجود فروق في اتجاهاتهم تُعزى إلى متغيرات: الجنس، والخبر

اهات والمؤهل العلمي.كما تبيّن وجود عالقة موجبة وضعيفة نسبيّا بين تلك االتج

 وتحصيل تالميذهم في الرياضيّات. وأوصى الباحثون بضرورة تدريب المدّرسين،

مادة  على تأّمل ممارساتهم المهنيّة، بهدف تحسين التحصيل الدراسي لتالميذهم في

 الرياضيات.

 ،لتحصيلسة المهنية ، االتجاهات، االممار ،التحليل الـتأّملي: الكلمات المفتاحية

 .الرياضيات
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 المقـــــــــدمـــة والدراسات السابقة 1

يميّة ة التعليحظى تكوين المدّرس بأهميّة بالغة في أّي نظام تعليمي، ذلك ألّن العمليّ 

قد والتعلّميّة ترتبط ارتباطا وثيقا بحصول المدّرس على تكوين عالي المستوى. 

ياته وير كفاسعت المجتمعات على اختالف ثقافاتها إلى االهتمام بالمعلّم وسبل تط

المهنية وتأهيله، خصوصا في عصر يتسم بالتطورات والتغيرات السريعة التي 

دريس تتطلب من المدّرسين العمل على تحسين ممارساتهم التدريسية باستمرار. فالت

تطلّب تاليوم لم يعد مجرد إجراء روتيني يقوم به المعلّم بل أصبح ممارسة واعية، 

تكوين لى االرتقاء بالتعليم، وإوسا يفضي في نهايته تكوين المدّرسين تكوينا مدر

مدّرسين محترفين في مهنتهم قادرين على التجديد. ولذلك تتطلب اإلصالحات 

باره ن، باعتالكبرى في ميدان التربية والتعليم التونسي الوعي بأهميّة تكوين المدّرسي

 م وأثرية داخل القسمنطلقا لتطوير الفعل التربوي، وما يتخلّله من ممارسة بيداغوج

في نذلك على تملّك كفايات التدريس وعلى نتائج المتعلّمين. وهو ما يؤدّي إلى 

قة المعتقد السائد حول عجز المعلمين على مواكبة المستجدات التربوية،  في عال

ة بتنامي ظاهرة فشل تالميذنا في االمتحانات الوطنية والدوليّة خاصة في ماد

 الرياضيّات. 

ة قبل حص أخرى، يتمتّع التحليل التأّملي بأهميّة كبيرة في إعداد المعلمين ومن جهة

كما  ي.وأثناءها وبعدها، ويشجعهم على تحّمل المسؤوليّة تجاه تطورهم المهن الدرس

لدقيق، يسهم في مساعدة المدرسين على تحقيق األهداف التعليمية من خالل التحليل ا

تخطيط االستفادة من نتائج هذا التحليل في الونقد المواقف التعليمية اليوميّة و

لى عا تفرض للمواقف التعليميّة المستقبليّة، حيث أّن النتائج التي يتّم الحصول عليه

 لتأّمليالمدرسين ضرورة التغيير والتجديد في عمليتي التعليم والتعلم. والتحليل ا

تعلّم، صور عند كل ميمثّل طريقة فعّالة تمّكن  المدّرس من التعّرف على أوجه الق

حّمل توتحديد أسلوب تعلم يتناسب مع قدراته. وبالتالي فإنّه يشّجع المدّرس على 

 مسؤوليّة تحسين التحصيل الدراسي لتالميذه في المادة التدريسيّة. 

وفي أثناء القيام بالتربص الميداني شارك فيه الباحثون، والذي يهدف إلى مالحظة 

ألفواج  من مستويات مختلفة مع العديد من المدّرسين، دروس في مادة الرياضيات 

الحظوا أن أغلبيّة المدّرسين اعتمدوا نفس الوضعيات والوسائل والتمارين مع 

الفوجين دون تغيير. والحظوا أّن التمارين والوضعيّات المقترحة تالءمت مع 

ها. قدرات بعض التالميذ دون البعض اآلخر، من الذين واجهوا صعوبات في حلّ 

تلك المالحظة التي أتيحت للباحثين، جعلتهم يعتقدون في إمكانية غياب الوعي لدى 
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بعض المدّرسين بأهميّة التحليل التأّملي لممارساتهم المهنية، ودوره في تجويد 

 التحصيل الدراسي لتالميذهم في مادة الرياضيّات.

حوها، نات المدرسين وألّن التحليل التأّملي للممارسات المهنيّة في عالقة باتجاه

لّي، وتأثير ذلك في تحصيل األطفال في مادة الرياضيات، هي مدار هذا البحث الحا

كونّات تلك المفإّن األدب البحثي السابق الذي أمكن للباحثين االّطالع عليه، قد اهتّم ب

ا ما. وهو المذكورة. ولكّن الباحثين لم يقعوا على دراسات سابقة تناولتها في كليّته

 فعهم إلى استعراضها وفق المحاور التي تناولتها.د

لّمين أّوال: دراسات تناولت التحليل التأملي للممارسات المهنيّة واتجاهات المع

 نحوه:

( دراسة هدفت إلى التعّرف على درجة الممارسة التأملية لدى 2014،أجرى )ريان

الذات التدريسية، معلمي الرياضيات في مديريات تربية الخليل وعالقتها بفاعلية 

ولتحقيق أهداف البحث، اختار الباحث المنهج الوصفي. وتم تطبيق استبانة 

( معلما ومعلمة تم اختيارهم بطريقة 238الممارسة التأملية على عينة متكونة من )

طبقية من جميع معلمي الرياضيات في مديريات تربية الخليل، والمنتظمين في 

. أظهرت نتائج الدراسة 2011/2012عام الدراسي عملهم خالل الفصل األول من ال

أن الممارسة التأملية مرتفعة لدى معلمي الرياضيات، كما تبين وجود فروق ذات 

داللة إحصائية بين متوسطات درجة الممارسة التأملية وفقا لمتغير الخبرة، ولصالح 

ات: ذوي الخبرة القصيرة، في حين لم تكن الفروق دالة إحصائيا وفقا لمتغير

المديرية والجنس والمؤهل العلمي. كما تبين وجود عالقة دالة إحصائيا بين 

 متوسطات درجة الممارسة التأملية ودرجة فاعلية الذات التدريسية.

( البحث في الممارسات Cavanagh &Mcmaster,2015وتناولت دراسة )

ن لمادة ثانويي مدّرسين 9التأمليّة للمعلّمين قبل الخدمة. طبّقت هذه الدراسة على 

الرياضيّات قبل الخدمة، شاركوا في برنامج خبرة مهنية ركز على المالحظة 

والمشاركة في التدريس والتفكير في سلسلة من دروس حل المشكالت في فصلين 

لنظر دراسيين للرياضيات بالمدرسة اإلعدادية. واعتمدت الدراسة منهجا مختلطا، ل

بل قشتركة على التأمالت المكتوبة لمعلمي ما في تأثير المحادثات التربوية الم

لتي الخدمة. أشارت النتائج إلى أن رصد المعلمين قبل الخدمة لبعض الممارسات ا

ساعدتهم على التأمل في ممارساتهم داخل الفصل، قد أسهمت بشكل أفضل في 

 تقديمهم للدروس بصورة فعالة.
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عرفة العالقة بين ( دراسة حالة هدفت إلى مScott & Issa,2007وأجرى )

ة الممارسات التأملية للمعلمين ورضا الطالب ومخرجات التعلم. وقد تكونت عين

تبانة، طالبا، وقد تم استخدام عدة أدوات لجمع البيانات منها االس 45الدراسة من 

اك ولقاءات مع الطالب ومدونات المعلمين. وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن هن

ت من رسات التأملية ومعدل التحصيل الدراسي، كما أنها زادعالقة دالة بين المما

د قمستوى رضا الطالب واستجاباتهم طوال العام، وأن جودة المخرجات التدريسية 

تزايدت تدريجيا، وشهدت تحسنا واضحا، وساهمت في تطوير تحديات معرفية 

 للمعلمين في مجال التقويم.

ستوى الممارسات التأملية لدى ( إلى م2020وأشارت دراسة )العمري واخزون،

معلمي ومعلمات الرياضيات بالمملكة العربية السعودية واتجاهاتهم نحوها، 

وفحصت العالقة بين الممارسات التأملية واالتجاهات. ولتحقيق غاية هذه الدراسة، 

انتهج الباحثون المنهج الوصفي التحليلي، وتكّون مجتمع الدراسة على جميع 

ات لمادة الرياضيات في إدارتي التعليم بمنطقتي حائل والجوف. المعلمين والمعلم

معلما  220معلم ومعلمة تم اختيارهم بطريقة عشوائية،  400تكونت العينة من 

معلما ومعلمة من منطقة الجوف، وتمثّلت أداة 180ومعلمة من منطقة حائل و

اتجاهاتهم الدراسة استبانة "الممارسة التأملية لمعلمي ومعلمات الرياضيات و

نحوها، والتي تضمنت محورين، تعلق األول بممارسات التأمل، وتعلق الثاني 

باالتجاهات نحو ممارسة التأمل. وبعد تحليل النتائج تبين أن مستوى الممارسات 

التأملية لدى معلمي الرياضيات مرتفع. كما أظهرت النتائج أّن اتجاهات المعلّمين 

. وتبين أن العالقة بين مستوى الممارسة التأملية نحو الممارسة التأملية إيجابية

للمعلمين واتجاهاتهم نحوها هي عالقة ارتباطية دالة إحصائيا. كما اتضح أن هناك 

فروقا ذات داللة إحصائية، بين الذكور واإلناث في كل من الممارسة التأملية 

 واالتجاهات نحوها لصالح الذكور. 

لى واقع الممارسات التأملية وأثرها على ( إ2017كما أشارت دراسة )عبيدات،

دافعية اإلنجاز لدى معلمي المرحلة األساسية العليا في محافظة اربد بمنطقة بني 

كنانة. واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي لبلوغ أهداف دراستها. طبقت الدراسة 

( معلما ومعلمة يعملون في مدارس مديرية التربية 650على عينة تكونت من )

تعليم في محافظة اربد. ولجمع بيانات البحث استخدمت الباحثة مقياسين: مقياس وال

مستوى الممارسات التأملية ومقياس دافعية اإلنجاز. بعد التحليل اإلحصائي 

للبيانات، أظهرت النتائج وجود درجة مرتفعة في مستوى الممارسات التأملية 
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ليا، ووجود عالقة دالة إحصائيا ودافعية اإلنجاز لدى معلمي المرحلة األساسية الع

بين الممارسات التأملية ودافعية اإلنجاز لديهم. كما الحظت الباحثة الفروق ذات 

الداللة اإلحصائية في مستوى الممارسات التأملية ودافعية اإلنجاز لدى معلمي 

 المرحلة األساسية العليا في محافظة أربد تعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث. 

( إلى التعرف على درجة تقدير 2017دراسة )أبو سلطان وأبو عسكر، كما سعت

معلمي العلوم لممارساتهم التأملية من وجهة نظرهم في محافظة شمال غزة. 

ولتحقيق  أهداف الدراسة اعتمد الباحثان المنهج الوصفي/التحليلي. حيث تم تطبيق 

ما ومعلمة، من جميع ( معل131استبانة الممارسة التأملية على عينة متكونة من )

معلمي العلوم في مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظة شمال، خالل الفصل 

. أظهرت نتائج الدراسة أن درجة الممارسة التأملية 2016/2017الدراسي األول 

لدى معلمي العلوم متوسطة، كما تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 

قا لمتغير النوع وذلك لصالح اإلناث، في حين متوسطات درجة الممارسة التأملية وف

 لم تكن الفروق دالة إحصائيا وفقا لمتغيرات سنوات الخدمة والمؤهل العلمي.

 دراسات تناولت تحسين التحصيل الدراسي في مادة الرياضيّات ثانيا

مادّة  فيما يتعلّق بالدراسات السابقة التي تناولت تحسين التّحصيل الدّراسّي في

 يّات فقد:الّرياض

( دراسة هدفت إلى الوقوف على فاعلية ممارسة لعبة 2020أجرى )الجملي،

الشطرنج في تنمية مهارة حل المشكالت الرياضية. وانتهج الباحث في دراسته 

تلميذا  53المنهج شبه التجريبي. وانتمى التالميذ الذين شكلوا عينة البحث، وعددهم 

عة لى مجموإيم االبتدائي. وقع تقسيمهم عشوائيا وتلميذة، إلى السنة الرابعة من التعل

حث تلميذا، وقد اعتمد البا 26تلميذا، ومجموعة تجريبية تعد  27ضابطة قوامها 

روق بعدي(. وبعد تحليل النتائج، تبين للباحث وجود ف-اختبارين تحصيليين )قبلي

في  ابطةذات داللة إحصائية بين نتائج المجموعة التجريبية ونتائج المجموعة الض

 االختبار البعدي لحل المشكالت الرياضية، لصالح المجموعة التجريبية. وعزا

 لبرنامجالباحث تلك النتيجة إلى أّن أفراد المجموعة التجريبية، كانوا قد تلقوا ا

موعة التدريبي في لعبة الشطرنج، في الوقت الذي لم يحدث فيه ذلك مع أفراد المج

 ، تبيّنإلحصائي للنتائج المتحصل عليها في هذا البحثالضابطة. وعلى إثر التحليل ا

ميذ للباحث مدى نجاعة البرنامج التدريبي في لعبة الشطرنج في تحسين أداء التال

 في حل المشكالت الرياضية.
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( بدراسة هدفت إلى تقصي اثر أسلوب التعلم 2018قامت الباحثة )محمد زكور، 

لتعليم اات لدى تالميذ السنة الثانية من باللعب في رفع مستوى تحصيل مادة الرياضي

ن ماالبتدائي في ورقلة، وانتهجت الباحة المنهج التجريبي. تكونت عينة البحث 

تلميذا وتلميذة درسوا بالطرق 15مجموعتين: مجموعة ضابطة تكونت من 

ت تلميذا وتلميذة درسوا الرياضيا 15االعتيادية، ومجموعة تجريبية تكونت من 

باحثة (سنوات، وقد اعتمدت ال9-7التعلم باللعب تتراوح أعمارهم بين)بإستراتيجية 

بعدي(، وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة -اختبارين تحصيليين )قبلي

إحصائية عند مستوى داللة بين متوسطي درجات التحصيل في مادة الرياضيات 

وق ضا وجود فرلتالميذ المجموعتين الضابطة والتجريبية بعد تطبيق األلعاب، وأي

ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة بين متوسطي درجات التحصيل في مادة 

 الرياضيات لتالميذ المجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق األلعاب. 

( حيث قاموا بإجراء دراسة هدفت إلى الكشف Gorard & Smith,2008دراسة )

رحلة عن األسباب المؤدية إلى التحصيل الدراسي في مادة الرياضيات لدى طلبة الم

ختلف م( طالبا وطالبة، من 2312األساسية في بريطانيا، وتألفت عينة الدراسة من )

دة ما المدارس الحكومية في بريطانيا. وأظهرت النتائج أن نسبة نجاح الطلبة في

يا الرياضيات كانت متدنية جدا، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائ

في مستوى تحصيل الطلبة في الرياضيات تعزى لمتغيرات: الجنس، الصف، 

والعرق. فيما أظهرت النتائج المتعلقة بأسباب تدني التحصيل الدراسي في 

ّهم أحديثة ومتطورة كان من الرياضيات أن عدم استخدام المدّرسين أساليب تدريس 

ادة تلك األسباب، باإلضافة إلى االتجاهات السلبية التي يحملها الطلبة تجاه م

 الرياضيات. 

 تعقيب على الدراسات السابقة 2

 لقد تبيّن للباحثين بعد قراءة تحليليّة للدراسات السابقة ما يلي:

 لدى المعلمين أو أجمعت الدراسات على أهميّة تأمل الممارسات التدريسية  -

داء أالطالب المعلمين. وهو ما يؤكد محوريّة دور الممارسة التأملية  في تحسين 

 المعلمين والتالميذ.

ميذ، تناولت بعض الدراسات داللة العالقة بين الممارسة التأملية وتحصيل التال -

( والتي أظهرت وجود عالقة دالة بين Scott & Issa,2007كما في دراسة )

 رسة التأملية، ورضا الطالب، ومعدّل تحصيلهم الدراسي. المما
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يرات اهتّمت بعض الدراسات بداللة العالقة بين الممارسة التأملية وبعض المتغ -

)أبو سلطان و (2017)عبيدات،( و2013األخرى، كما في دراسة كل من )ريان، 

 (.2017وأبو عسكر،

مين الممارسة التأملية للمعلأشارت بعض الدراسات إلى وجود عالقة بين مستوى  -

 (.2020واتجاهاتهم نحوها، كما هو الحال في دراسة )العمري وآخرون،

من حيث الهدف: تمحورت الدراسات التي استعرضناها حول انخفاض التحصيل  -

ة الدراسي، ومحاولة رفعه، والعوامل المؤثرة فيه، والفروق بين الطرق القديم

(، ودراسة الباحثة )محمد 2020ة )الجملي،والجديدة في التدريس، مثل دراس

 (.2018زكور،

من حيث المنهج: تراوح المنهج المعتمد في الدراسات السابقة التي وقع  -

عرضناها، بين المنهج شبه التجريبي، والمنهج التجريبي والمنهج الوصفي 

 التحليلي. 

 إيجابيا بعدةمن حيث النتائج: بينت الدراسات أّن التحصيل الدراسي يتأثر  -

ّكد متغيرات، لعّل أهمها الطريقة المعتمدة في التدريس. وهو ما من شأنه أن يؤ

 أهميّة اختيارنا لدراسة التحليل التأّملي.

ابقة سويعود الباحثون لإلشارة إلى أنّهم، وإلى حدّ علمهم، لم يقعوا على دراسة 

القة عتهم المهنية في اهتّمت باتجاهات المدّرسين نحو التحليل التأّملي لممارسا

ضافة بتحصيل تالميذهم في مادّة الرياضيات. وهو ما قد يجعل من بحثهم الحالي، إ

 متواضعة إلى هذا الحقل البحثي.

 إشكاليّة البحث وأسئلته 3

الدوليّة التي تقيس اتجاهات األنظمة التربوية  1TIMSS أثبتت اختبارات "التيمس"

التي تنظم بصفة دورية كل أربع سنوات تحت نحو تدريس الرياضّيات والعلوم، و

إشراف الجمعية الدولية لتقييم األداء التربوي، ضعفًا فادًحا لدى تالميذ السنة الرابعة 

 2003ابتدائي في تونس خاصة في مادة الرياضيات. وقد شاركت تونس في سنة 

بجميع ، ونتائج التالميذ التونسيّين كانت كارثية TIMSSفي اختبارات "التيمس" 

بالمائة من التالميذ التونسيّين كان أدنى من المستوى  72المقاييس، إذ تبّين أن أداء 

في نفس االختبارات الدوليّة،  2007المتوّسط المطلوب. كما شاركت تونس في سنة 

(. وقد تكرّرت تقريبا نفس النتائج 2020وكانت النتائج كارثيّة ومخجلة )الجملي،

                                                             
1and Sciences Studies : Trends In Mathematics TIMSS  
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بالمائة من التالميذ التونسيّين في  6، 64ذ كان أداء ، إ2001الضعيفة في سنة 

اختبار الرياضيّات أدنى من المستوى المطلوب، مما جعل تونس تحتل مرتبة 

(، وهي مسألة تمثّل مؤشرا على وجود صدع في المنظومة 47/50متأّخرة )

 قدّمة. التربوية.  فقد كان أداء أطفالنا أقّل من المتدّني مقارنة بتالميذ الدول المت

ما  وقد أتيحت للباحثين فرصة مالحظة الدروس المقدّمة في مادة الرياضيات، وهو

 جعلهم يعتقدون في إمكانية غياب الوعي لدى بعض المدّرسين بأهميّة التحليل

ة في ماد التأّملي لممارساتهم المهنية، ودوره في تجويد التحصيل الدراسي لتالميذهم

ذه هعلى الصعوبات التي يعاني منها تالميذهم في  الرياضيّات، وذلك بعد الوقوف

 المادة.

 وهو ما يجعلهم يقترحون اإلشكاليّة التاليّة لبحثهم الحالي،:

التحليل التأّملي الرياضيات بدائرة دقاش نحو  ما طبيعة اتجاهات مدرسي

 لممارساتهم المهنية، وما أثر ذلك على تحصيل تالميذهم في مادة الرياضيات؟

 تفريع السؤال الرئيسي لإلشكاليّة إلى األسئلة الفرعيّة التاليّة:ويُمكن 

 ما هي اتجاهات المدّرسين نحو التّحليل التأّملي لممارساتهم المهنيّة؟ (1

ي التأّمل هل توجد فروق ذات داللة إحصائيّة في اتّجاهات المدّرسين نحو التّحليل (2

 ، والمؤّهل العلّمي؟لممارساتهم المهنيّة تعزى لمتغيّرات: الجنس، والخبرة

صيل يّة بتّحما عالقة اتّجاهات المدّرسين نحو التّحليل التأّملي لممارساتهم المهن (3

 الدّراسّي للتّلميذ في مادّة الّرياضيّات؟

 فرضيات البحث 4

 لإلجابة عن األسئلة المطروحة في هذا البحث، يُمكن االنطالق من الفرضيّات

 التالية:

هم ممارساتات مدّرسّي الّرياضّيات نحو التّحليل التأّملي لالفرضيّة األولى: اتّجاه

 المهنيّة إيجابيّة.

نحو  ال توجد فروق ذات داللة إحصائيّة في اتجاهات المدّرسينالفرضية الثانية: 

 التّحليل التأّملي لممارساتهم المهنيَة، تعزى إلى متغيّر الجنس.

سين نحو إحصائيّة في اتّجاهات المدرّ توجد فروق ذات داللة الفرضيّة الثّالثة: ال 

 التّحليل التأّملي لممارساتهم المهنيّة تُعزى إلى متغّير الخبرة.

 سين نحوالفرضيّة الّرابعة: ال توجد فروق ذات داللة إحصائيّة في اتّجاهات المدرّ 

 .التّحليل التأّملي لممارساتهم المهنيَة، تعزى إلى متغيّر المؤّهل العلميّ 
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لتّحليل االخامسة: توجد عالقة دالة إحصائيا بين اتّجاهات المدّرسين نحو الفرضيّة 

 التأّملي لممارساتهم المهنيَة وتحصيل تالميذهم في مادّة الّرياضيّات.

 أهميّة البحث وأهدافه: 5

ق تكمن أهميّة هذا البحث حسب اعتقادنا، في خصوصيّة الموضوع الذي تّم التطرّ 

يجب أن  يّة التيالتَّحليل التّأّملي كأحد أّهم المكتسبات المهنإليه. فهو يبحث في مسألة 

يّة ه المهنيتملّكها المعلّم خاصة في مادة الرياضيّات، والتي تساعده على تطوير خبرت

 التّحليل لك أنَّ ذ بوّية المرجوة.وبالتّالي االرتقاء بنوعيّة التعليم وتحقيق األهداف التر

ن كلُّ تحسين أداء المعلّم، وتحقيق األهداف إذا كاالتّأّملي يؤدي بالضرورة إلى 

 . (Osterman, 2000)درٍس هو منطلق لتطوير الممارسة التدريسيّة الاّلحقة

ونهدف من خالل هذا العمل إلى توجيه أنظار المعّلمين، خاصة معلّمي مادة 

ألجل  اتهاابيالرياضيّات نحو أهّمية الممارسة التّأّمليّة، وتقديم دليل عملّي على إيج

ؤّشرا ماالرتقاء بمستوى التحصيل الدّراسي للتالميذ في هذه المادّة، التي أصبحت 

على فشل وتدنّي المستوى التعليمي في تونس. كما نهدف من وراء إجراء هذا 

 البحث إلى اإلجابة عن األسئلة التي طرحناها، والتحقّق من الفرضيّات التي

 وضعناها.

 مصطلحات البحث: 6

 االتجاهات:

يها إن االتجاهات ظاهرة نفسية اجتماعية جديرة باالهتمام والدراسة. ويُنظر إل

ت. باعتبارها إدراك الفرد ومشاعره القوية نحو الناس ونحو المواقف والموضوعا

ويمكن تعريف االتجاهات بأنها حالة استعداد عقلي  (.2003)لمبي و مورنج، 

والمدركات التي توجه سلوك األفراد في عصبي أو مجموعة المشاعر واألفكار 

 إبراهيم ودسوقيتحديد موقفهم من األشخاص واألحداث التي تصادفهم. وهو حسب 

ن أو (، الموقف الذي يتخذه الفرد أو االستجابة التي يبديها إزاء شيء معي1985)

رة حدث معين أو قضية معينة إما بالقبول أو الرفض والمعارضة نتيجة مروره بخب

ثابت وة تتعلق بذلك الشيء أو الحدث أو القضية, ويتميز االتجاه بأنه مكتسب معين

 نسبيًّا".

عر ويعّرف الباحثون االتجاهات إجرائيا بجملة آراء، وتصورات، ومعتقدات، ومشا

، كما مدّرسي الرياضيات بدائرة دقاش، نحو التحليل التأملي لممارساتهم المهنيّة

ذا هارات التي تضّمنها االستبانة المستخدمة في تظهر من خالل إجابتهم عن العب

 وذلك وفق متغيّرات الجنس، وسنوات الخبرة، والمؤهل العلمي. .البحث
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 التحصيل الدراسي:

الفرد من خالل برنامج أو منهج مدرسي  ويتمثل في المعرفة التي يحصل عليها

ويرتبط هذا  (.2003قصد تكيّفه مع الوسط والعمل المدرسي )شحاتة والنجار، 

 التعريف أساسا، بالمعرفة في معناها المجّرد. فللتحصيل جوانب أخرى تتعلّق

 باكتساب الخبرة التي يمكن توظيفها في إطار مدرسي أو غير مدرسي.

لذي اويعّرف الباحثون التحصيل الدراسي إجرائيا في هذه البحث، على أنّه العدد 

ة الدراسي نهاية الثالثي األّول من السنةيحصل عليه التلميذ في مادة الرياضيات، في 

2020-2021. 

 محّددات البحث: 7

ر من اقتصر هذا البحث جغرافيا على مدينة دقاش الواقعة إداريا ضمن والية توز -

 الجمهوريّة التونسيّة. 

حلة اقتصر هذا البحث بشريا، على المعلمين الذين يدّرسون الرياضيات في المر -

 الميذهم المنتمين إلى المرحلة المذكورة.االبتدائيّة، وعلى ت

 2021-2020اقتصر هذا البحث من الناحية الزمنية على السنة الدراسيّة  -

صل اعتمد البحث في ما يخص التحصيل في مادة الرياضيات على النتائج التي تح -

 دراسيّةعليها  األطفال في هذه المادة، خالل امتحانات الثالثي األول من السنة ال

2020-2021 . 

موجبة بالمئة هي النسبة الفاصلة بين االتجاهات ال 75اعتبر الباحثون أن نسبة  -

ى واالتجاهات السالبة. وذلك طبقا للمقياس الخماسي المعتمد، وبعد الرجوع إل

 أدبيات القياس النفسي، واستشارة أهل االختصاص في األمر.

 اإلطار النظري للبحث 8

 االتجاهات 1.8

ها االتجاهات ظاهرة نفسية اجتماعية جديرة باالهتمام والدراسة. وينظر إليإن 

ت. باعتبارها إدراك الفرد ومشاعره القوية نحو الناس ونحو المواقف والموضوعا

 (.2003لمبي و مورنج، )

دافع مكتسب يتضح من  ،موسوعة علم النفس والتحليل النفسيبالرجوع إلى  ي،ه

ه ن سلوكد شعور الفرد ويلوّ له درجة من الثبات يحدّ خالل أنه استعداد وجداني 

 نه من حيث تفضيلها وعدم تفضيلها.بالنسبة لموضوعات معيّ 

 تعريف االتجاهات:
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يمكن تعريف االتجاهات بأنها حالة استعداد عقلي عصبي أو مجموعة المشاعر 

واألفكار والمدركات التي توجه سلوك األفراد في تحديد موقفهم من األشخاص 

االتجاه بأنه الموقف  (1985إبراهيم ودسوقي )ويعرف األحداث التي تصادفهم. و

الذي يتخذه الفرد أو االستجابة التي يبديها إزاء شيء معين أو حدث معين أو قضية 

معينة، إما بالقبول أو الرفض والمعارضة نتيجة مروره بخبرة معينة تتعلق بذلك 

 تعريف جاه بأنه مكتسب وثابت نسبيًّا. وفيالشيء أو الحدث أو القضية. ويتميز االت

 و االنفعالية للعمليات مستمر تنظيم االتجاه على أنّه ، يُقدّموكرتشفيلد كرتش من كل

 ,Britton) الفرد فيه يعيش الذي بعض جوانب المجال إزاء والمعرفية اإلدراكية

مستمر  تفاعل في تعمل وجدانية بنية ذو بأنه Levin ليفين  . ويعرفه (1972

 . (Bright,1973)التالي  السلوك لتحديد

عتبر ودراسة االتجاهات تجد لها صدى واسعا في الدراسات النفسية االجتماعية. وي

من أوائل المهتمين بمفهوم االتجاه، حيث   Gordon Allportوردن آلبورت غ

 حالة استعداد عقلي وعصبي، تنظم عن طريق الخبرة، وتفرض موجهاً »عرفه بأنه 

راون، )ب« نامياً على استجابات الفرد لجميع الموضوعات والمواقف المرتبطة بهادي

1968). 

 ي تفّسروتأتي أهميّة دراسة االتجاهات من الدور الذي تلعبه في الحقل التربوي. فه

خفاق الكثير من الظواهر التي تحدث داخل القسم، كالتفاعالت الصفيّة ونجاح أو إ

 التالميذ في مادة تعليمية ما. 

 مكّونات االتجاه:

سلوكي والمكّون ال نظريا ترتكز االتجاهات على ثالثة مكّونات هي المكّون المعرفي

هوم أن والمكّون االنفعالي الوجداني. وتؤكد أغلب الدراسات التي تناولت هذا المف

 االتجاهات يمكن أن تكون إيجابية أوسلبيّة ويمكن تعديلها عن طريق التحفيز

 والتعزيز أو التثبيط .

يشتتتتمل المكتتتون المعرفتتتي لالتجتتتاه علتتتى جملتتتة المعلومتتتات  المكوووّول المعرفوووي: -

 معارف والحقتائق المتتوافرة لتدى الفترد علتى موضتوع االتجتاه. ويالحت  بصتورةوال

لعقليتة اعامة سيادة هذا المكون على المكونات األخرى معا لتقتدم فتي النمتو وانتشتار 

   (2003)منصور، العلمية وإشاعة الروح الموضوعية بين أفراد المجتمع. 

قا من يس والمالحظة، وذلك انطالويُعتبر هذا المكّون أكثر المكّونات قابليّة للق

ه روائز قيس االتجاهات. وتساهم جملة المعتقدات حول موضوع ما في تكّون اتجا

 سلبي أو إيجابي نحوه.
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فتي  يشير هذا المكون إلتى أستلوب شتعوري عتام يتؤثر المكّول الوجداني االنفعالي:-

ق لتى اإلطتالاستجابة قبول االتجاه أو رفضه، وقد يكون هذا الشتعور غيتر منطقتي ع

 (.2003)نشواتي، 

ف تجاه ويشمل المشاعر االنفعاالت، لصاحب االتجاه، في تفاوتها بين الشدّة والّضع

 موضوع أو شخص ما.

لعام من وهو محصلة المكونين السابقين. وفيه يتجلّى االتجاه ا المكّول السلوكي: -

دود فعل خالل ما يصدر عن صاحبه من أفعال وسلوكات مالحظة.  بحيث تكون ر

ا ن مّطلعقد يكو -أي المعلم–المعلم نحو المقاربة اإلدماجية سلبية أو إيجابية. فهو 

 على أدبيات بيداغوجيا اإلدماج وأطرها النظرية، ويدرك جيدا متى وكيف يدمج

ل ال يفع الكفايات التي يجعل تالميذها قادرين على تملّكها، ولكنّف في نهاية األمر

 و سلوك مغاير تماما.ذلك في القسم وينحو نح

نحو  هذا وقد حرص الباحثون أثناء بناء االستبيان الذي يقيس اتجاهات المعلّمين

 المقاربة اإلدماجية، على توزيع عباراته على المكونات المذكورة.

 قياس االتجاهات:

نّها ألنظرا ألهميّة االتجاهات في معرفة سلوك الفرد، وجب بالضرورة قياسها، ذلك 

كامنة في الفرد وال يمكن مالحظتها ظاهريا بشكل جيد. وتوجد طريقتان تكون 

 لقياس االتجاهات: طريقة مباشرة وأخرى غير مباشرة.

ه تتم عن طريق مالحظتها في الفرد من خالل تصرفاته وسلوك :الطريقة المباشرة

س أو من خالل ردود أفعاله، وآرائه حول موضوع معيّن. وقد ال يكون هذا القيا

 يقا ألنّه ال يكون مبنيّا على أساس علمي وإنّما على االجتهاد الشخصي.دق

رات أو وفيها يطلب من الفرد أن يجيب على جملة من العبا :الطريقة الغير المباشرة

لى عالبنود لتي تتعلق بموضوع االتجاه المراد دراسته، ومن خالل إجابات الفرد 

ه أو حياده أو معارضته نحو مختلف البنود يمكن الحصول على درجة موافقت

 الموضوع.

 أهم مقاييس االتجاهات: 

وشيف  Thurstoneطريقة المسافات )الفترات( المتساوية البعد لثرستون 

Chave: 

Method of Equal Appearing Intervals 

، وفيه يسأل 1929سنة   Chaveوشيف  Thurstoneابتكر هذا المقياس ثرستون 

فقته لمجموعة من الجمل التي يتضمنها المقياس، الفرد عن مدى رفضه أو موا
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ويتضمن إحدى عشر درجة يندرج فيها االتجاه من اإليجابيّة المتطّرفة الى السلبيّة 

 المتطّرفة.

 (:2001وفي ما يلي نموذج لهذا المقياس )عبد هللا وخليفة، 

 (  Thurstone: مقياس ثرستون 1)الشكل 

 :  Likertطريقة التقديرات التجمعيّة لليكرت  -

Likert’s Method of Summated Ratings 

مقياسا جديدا عرف باسمه، ويعتبر من أكثر  R.Likertقدم ليكرت 1932في سنة 

المقاييس استخداما. ويقلّل هذا المقياس من الصعوبات السابقة في مقياس لثرستون 

Thurstone  وشيفChave يه في سهولة إعداده وثبات نتائجه،.كما فهو يتفوق عل

يعطي تقديرا دقيقا لرأي الفرد.  Likertأّن وجود خمس درجات في مقياس ليكرت 

وتتلّخص هذه الطريقة في أنّه يطلب من األفراد أن يوّضحوا درجة موافقتهم أو 

رفضهم بالنسبة لكل عبارة، وتكون هذه العبارات واضحة المعنى بحيث توّضح 

الموجب او السالب، ومن المحبذ أن تكون العبارات الموجبة والسالبة االتجاه 

 (.2003، )الغامدي، 2متساوية ومرتبطة بموضوع االتجاه. وذلك كما يبّنه الشكل 

 

 

 

 

2 : )الشكل 

 (Likert مقياس ليكرت 

 التحليل التأملي للممارسة المهنية  )الممارسة التأملية(  2.8

، 1840-1776ظهر مفهوم التحليل التأّملي مع بدايات الثورة الصناعيّة بين 

واقتصر على كّل من الصناعييّن والمهندسين، حيث كان مجاال للتطوير والبحث في 

ممارساتهم لتحسين نوعيّة ومردوديّة المنتج. وقد عرف هذا المنهج صدى كبيرا في 
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ها علوم التربية. خاّصة وأّن التفكير مختلف األنشطة اإلنسانية األخرى وخاّصة من

التأملي مصطلح قديم استحوذ على اهتمام العديد من كبار المربين في كتاباتهم في 

. ولكن االهتمام به بدأ في التالشي مع Jamesو Binetعلم النفس التربوي منهم   

في  Deweyديوي  ظهور المدرسة السلوكية. وبقي الحال كذلك حتى جاء

. وهو فيلسوف أمريكي، اهتّم بدور التفكير التأّملي في إعداد المعلمين الثمانينات

أثناء الخدمة. وهو أّول من أشار إلى كون ممارسة المعلّم يجب أن تكون ثمرة عمليّة 

التأّملي يساهم  وهذا التفكير .تأّمليّة تدفع وتساعد المعلم على تعليل وتكّهن نتائج فعله

اغوجي. وهو ما يسهم في فهم المعضالت التي قد في تبرير نتائج الفعل البيد

وفهم وتفسير أسباب نجاح حصته أو  ،تعترض المدرس خالل التدريس وسط الفصل

وهو   Schön ( قام شون1985-1974)فشلها وفاعلية تداخالته. وفي الفترة 

ممارس وباحث في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، بمواصلة عمل ديوي 

Deweyقة بين المعرفة العلميّة والمهنيّة وذلك بالقيام بدراسات ، مهتما بالعال

لحاالت لمجموعة من المدرسين، وأظهرت أبحاثه بشكل عام أّن المدّرس ال يستطيع 

بل تخضع كل أفعاله  ،العودة للجانب العلمي النظري الذي حصل عليه في السابق

ديوي على أّن التأّمل في إلى الخبرات السابقة المتأتيّة من ماضيه المهني. كما أّكد 

 العمل ضروري للمدّرسين لتحسين ممارساتهم المهنيّة.

ّ  للنّشاط مستويان يوجد( (Schön ,1983المهنّي لشون  الفعل نظريةّ  ووفق  :ّمليالتأ

م التأّمل في ثالحدث، والذي يتحقق أثناء عملية التعلم،  أثناء التأّّمل يتمثل األول في

 ساؤلالتّ  للمدرس لتتيح منها مسافة أخذ بعد الممارسة في التّأّمل يتم الحدث حيث

 جلأ من المتّخذة والقرارات المقدّمة المعتمدة، المحتويات الّطرائق وجاهة حول

 بشكل التّمحيص مزيد تستوجب التي للمشاكل أجدى حلول عن والبحث تجويدها

 المهنيةّ. ممارسته تحسين في يساهم

 للممارسة المهنية:مراحل التحليل التأملي 

تمر التحليل التأّملي للفعل التربوي بأربع مراحل تتطور داخل حركة دورية 

ق وصف وتحليل للتجارب السابقة ثم تحويلها إلى نظرية من شأنها تحقي منتظمة:

 الفعل التربوي الحقا.

تتضمن هذه المرحلة إعادة وصف الممارسة المرحلة األولى: مرحلة المالحظة: 

 ما حصل ضمن الحصة الدراسيّة وذلك عبر تسجيل ما هو هام: العالقة واسترجاع

أيضا ومع المتعلمين وإدارة الفصل، طرق وإستراتيجيات التعليم، محتويات التعليم 

  .المواقف الشخصية والمهنية والقيم والمعتقدات البيداغوجية
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 نقوم في هذه المرحلة بالتالي:المرحلة الثانية: مرحلة التحليل: 

ى محاولة إيجاد تفسيرات لما تم مالحظته وتصنيف المعطيات، ومن ثم تفسير مد-

أهميتها في الممارسة والبحث عن أهم مواطن الخلل مقارنة بالممارسة التي 

  .أُنجزت، مع العمل على إيجاد العالقات بين ما هو نظري وما هو تطبيقي

ي وقعت األسئلة أو الفرضيّات التالقيام ببحث في الوثائق المرجعيّة لإلجابة عن -

أو  إثارتها حول نقاط القّوة والجوانب الواجب تطويرها. ويتم ذلك إّما بقراءة

سي، أو مراجعة المعارف النظريّة والتطبيقيّة المكتسبة خالل مرحلة التكوين األسا

 بإجراء مناقشة مع زمالء المهنة أو اإلطار المشرف على هذا التكوين.

 لثة: مرحلة التأليف المدمج:المرحلة الثا

 وتتطلّب اإلجابة عن األسئلة التالية:

مارستي هي نقاط القوة التي يجب االحتفاظ بها ولماذا؟،كيف يمكن إدماجها في م ما-

 طّور منأالمهنيّة؟،ما هي الجوانب التي يجب تطويرها الحقا؟ لماذا التغييّر؟ وكيف 

 ممارساتي المهنيّة؟

 :مرحلة التجريب الجديدخيرة: المرحلة الرابعة واأل

بتصميم الخطة التي تتّضمن عبر تجريب جديد داخل وضعيّات جديدة،  وذلك يكون

بغرض تحسين الممارسات المهنيّة، بحيث يتم ربط المعرفة رؤى جديدة، 

بالممارسة، وبالخبرات المكتسبة، ثم اتخاذ القرارات، ومراقبة التأثيرات، بحيث 

 تتواصل هذه العملية بشكل مستمر ودائري.

 ويمكن إجمال كل ذلك في المخطط التالي:

 
 : مراحل التحليل التأملي للممارسة المهنيّة(3)شكل

 إجراءات البحث ومنهجه 9
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 ذا البحثهالتّحليلّي، باعتباره المنهج المناسب لطبيعة تّم اتّباع المنهج الوصفّي 

 وأهدافه، ويعتبر هذا المنهج المناسب للبحوث التّي تهدف إلى وصف الّظاهرة

م وتحليلها كما هي في الواقع، وذلك من خالل جمع البيانات الاّلزمة باستخدا

 استبانة.

 مجتمع البحث: 10

 لتّابعةاالمنتظمين بالمدارس االبتدائيّة  تكّون مجتمع البحث من مدّرسي الرياضيات

الّسنة  اني مندقاش بمدينة توزر، خالل الّسداسّي الثّ -لدائرة التّفّقد: اللّغة العربيّة

 ( معلّما ومعلّمة.33، والبالغ عددهم )2021-2020الدّراسيّة 

 عيّنة البحث:

دارس لّمة بالم( معلّما ومع33تكّونت عيّنة البحث، وهي نفسها مجتمع البحث، من )

نة ثّاني من السّ اسّي الدقاش خالل الّسد-االبتدائيّة التّابعة لدائرة التّفّقد: اللّغة العربيّة

متغيّرات: ل، والجدول التّالي يبيّن توزيع أفراد العيّنة وفقا 2021-2020الدّراسيّة 

 الجنس، وسنوات الخبرة، والمؤّهل العلمّي.

 وفق متغيّرات البحث(: توزيع أفراد العيّنة 1جدول ) 

 14 ذكر الجنس

 19 أنثى

 11 سنوات5أقّل من  سنوات الخبرة

 11 سنوات10و5بين 

 11 سنوات 10أكثر من 

اإلجازة التطبيقيّة في التربيّة  المؤّهل العلمي

 والتّعليم

5 

شهادة ختم الدروس من 

المعاهد العليا لتكوين 
 المعلّمين

8 

 20 شهادة أخرى

 البحث: أدوات 11

ل التحلي اعتمد الباحثون االستبانة كأداة بحث للتعّرف على اتّجاهات المدّرسين نحو

 ( عبارة.40التأّملي للممارسة المهنيّة، تكّونت بصورتها األّوليّة من )

 تكّونت األداة من قسمين:

رات القسم األّول: تضّمن معلومات عاّمة عن أفراد عيّنة البحث باعتبارها متغيّ 

 لّة وهي: الجنس، والمؤّهل العلمّي، وسنوات الخبرة.مستق
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خماسّي ال  Likertالقسم الثّاني: اشتمل هذا القسم على عبارات، وفقا لسلّم ليكرت 

 أوافق بشدّة(-أوافق-ال رأي لي-أرفض-)أرفض بشدّة

 وحرص الباحثون أثناء تصميم االستبانة على احترام النّقاط التاليّة:

في  بيانها المكّونات الثالثة لالتّجاهات النفسيّة، والتّي سبق توزيع العبارات على-

الجانب النّظري من هذا البحث. وهي للتّذكير: المكّون المعرفي، والمكّون 

 الوجداني، والمكّون السلوكي.

 الحرص على صوغ عبارات واضحة غير قابلة للتّأويل.-

 اعتماد عبارات سلبيّة وأخرى إيجابيّة.-

 لتّالي:قة ليكرت الخماسية في تكميم البدائل وفق ما ورد في الجدول ااستعمال طري-

 : تكميم البدائل وفق سلّم ليكرت(2)جدول  

 مستوى اإلجابة
الفقرات 
 اإليجابيّة

الفقرات 
 السلبيّة

 5 1 أرفض بشدّة

 4 2 أرفض

 3 3 ال رأي لي

 2 4 أوافق 

 1 5 أوافق بشدّة

 وخاصيّاتها في الجدول التالي:ويمكن إجمال العبارات 

 : توزيع عبارات االستبانة وفق المجاالت(3جدول)

 أرقام العبارات المجاالت

 21، 19، 18، 9، 8، 3، 2 المعرفيّ 

 17، 15، 14، 13، 10، 4، 1 الّسلوكيّ 

 20، 16، 12، 11، 7، 5 الوجدانيّ 

 4،5،6،7،8،10،11،12،13،17،19،20 العبارات الموجبة

 1،2،3،9،14،15،16،18،21 العبارات الّسالبة

 التّحقق من صدق االستبانة وثباتها: 12

تّم عرض االستبانة على محّكمين من أعضاء اإلشراف  صدق المحّكمين:

ربويّة البيداغوجي إلبداء الرأي فيها حول مدى وضوح العبارات من النّاحيتين التّ 

 عبارات واللّغويّة. واقتراح تعديالت في حال احتاجت العبارة إلى تعديل، أو إضافة

إجراء بإثر ذلك قمنا  أخرى غير واردة في األداة، أو استبعاد بعض العبارات. وعلى

وقع ف التعديالت المقترحة، وتعديل الّصياغة اللّغويّة لبعض عبارات االستبانة.

 عبارة. 13استبعاد 
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 : وّزع الباحثون االستبانة على مجموعة منالصدق باعتماد التجزئة النصفيّة

نات ، من خارج أفراد العيّنة لتجربتها. وقاموا بجمع البيا13المدّرسين عددهم 

ا . وحسبوSPSSالواردة، وإدخالها إلى الحزمة اإلحصائيّة للعلوم االجتماعيّة 

الّة ، وهي قيمة د0.59ُمعامل االرتباط بين نصفي االستبيان فوجدوا أنّه يساوي 

 الرتباط بيرسون. rإحصائّيا حسب قيم 

ات وّظف الباحثون نفس البرمجية لحساب ُمعامل ألفا كرونباخ لثب قياس الثبات:

بولة في عبارات، وهي قيمة مق 6، بعد استبعاد 0.709االستبانة فوجدوا أنّه يُساوي 

 21تبانة الدراسات النفسيّة واالجتماعيّة والتربويّة. وبذلك أصبح عدد عبارات االس

 عبارة.

 األساليب اإلحصائية المستخدمة: 13

 ستخدم الباحثون األساليب اإلحصائيّة التالية:ا

 ُمعامل ألفا كرونباخ لحساب ثبات االستبانة. -

ك لقياس االرتباط بين نصفي االستبانة. وكذل Personُمعامل ارتباط بيرسون  -

ي لحساب االرتباط بين قيمة االتجاهات وتحصيل األطفال في مادة الرياضيات، أ

 .للتحقّق من الفرضية الخامسة

للتحقق من صدق الفرضيّة األولى، والفرضية  T-Studentاالختبار التائي  -

 الثانية.

  للتحقّق من الفرضية الثالثة والفرضية الرابعة. ANOVAاختبار التباين  -

 نتائج البحث: 14

 SPSSبعد تجميع البيانات، ومعالجتها إحصائيا باستخدام الحزمة اإلحصائيّة 

 توّصل الباحثون إلى النّتائج التّالية:

 : الدرجات الوزنيّة واالنحراف المعياري وترتيب عبارات االستبانة(4)جدول 

االنحرا الرتبة

ف 

 المعياري

الدرجة 

 الوزنيّة

أواف

ق 

 بشدّة

أواف

 ق

 

ال رأي 

 لي

أرفض  أرفض

 بشدّة

رقم 

 العبارة

2 0,90 4,24 14 16 1 1 1 1 

3 0,80 4,15 11 18 2 0 0 2 

1 0,57 4,52 18 14 1 0 0 3 

13 1,25 3,61 3 5 1 17 7 4 

17 1,28 2,91 3 15 1 10 4 5 

18 1,18 2,85 5 8 9 9 2 6 

9 0,99 3,88 1 3 3 18 8 7 

11 0,74 3,64 0 1 14 14 4 8 

7 0,90 4,00 10 16 4 3 0 9 
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14 1,09 3,55 1 6 6 14 6 10 

16 1,07 3,03 3 8 8 13 1 11 

4 0,95 4,03 0 4 2 16 11 12 

19 1,15 2,42 7 15 1 10 0 13 

12 1,17 3,64 7 15 6 2 3 14 

10 0,99 3,88 10 13 5 4 0 15 

4 0,88 4,03 11 14 6 2 0 16 

20 0,94 2,27 5 20 2 6 0 17 

15 0,87 3,42 3 13 12 5 0 18 

21 0,88 1,82 13 16 1 3 0 19 

8 1,01 3,91 2 2 0 22 7 20 

4 0,98 4,03 11 17 0 5 0 21 

 التحقّق من فرضيّات البحث: 15

ة م المهنيّ لممارساتهاتّجاهات المدّرسين نحو التّحليل التأّملي  الفرضيّة األولى:

 إيجابيّة.

ن ماختبار )ت( انطالقا للتحقّق من هذه الفرضيّة لجأ الباحثون إلى تطبيق 

 معلّم، مع اعتبار المعدّلمجموع الدرجات الوزنية التي تحّصل عليها كل 

ارات بالمئة من الدرجة القصوى لعب 75وهو ما يمثّل  78.25المختبر الذي بلغ 

ع . وهذه النسبة هي ما وقع االتفاق عليه م(105أي  5ضارب  21االستبيان )

وقع  المحّكمين لتكون العتبة الفاصلة بين سلبية االتجاهات وإيجابيتها، وقد

 تّالي:انت نتيجة االختبار التّائي كالحدود البحث. فك اإلشارة إليها في فقرة
 (78.75: اختبار "ت" لمقارنة متوسطات االتجاهات بالقيمة االفتراضية 5)الجدول 

(Test Value = 78.75) 

االنحراف  المعدّل العدد العيّنة

 المعياري

درجة 

 الحريّة

 مستوى الداللة قيمة )ت(

 0.000 6.772 32 9.18 73.83 33 المعلمون

ة جاءت قيمة الداللة أصغر من هامش الخطأ المتعارف عليه في العلوم اإلنسانيّ 

، والتّصريح ، وبالتّالي يُمكن االحتفاظ بالفرضيّة البديلة0.05واالجتماعيّة والبالغ 

 اتّجاهات المدّرسين نحو التحليل التأّملي إيجابيّة. بأّن:

ين نحو ال توجد فروق ذات داللة إحصائيّة في اتّجاهات المدّرس :الفرضيّة الثانية

 التّحليل التأّملي لممارساتهم المهنيّة تُعزى إلى متغّير الجنس.

موعات للتحقّق من هذه الفرضية عمد الباحثون إلى تطبيق االختبار التائي للمج

 المستقلّة، فكانت النتيجة كالتّالي:
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 ات بين الذكور واإلناث(: الفروق في االتّجاه6)جدول 

 

 

المتوّسط  ن 

 الحسابي 

 االنحراف

 المعياري

قيمة 

 ت

المالحظ قيمة الداللة

 ة

 االتّجاهات
 10.41 73.28 14 ذكور

 غير دالة 0.524 -2.82
 8.40 74.21 19 إناث

ضيّة جاءت قيمة الداللة أكبر من هامش الخطأ، وبالتّالي  يُمكن االحتفاظ بالفر

م ممارساتهأي أّن ال فروق في اتّجاهات المدّرسين نحو التحليل التأّملي لالصفريّة، 

 المهنيّة تُعزى إلى متغّير الجنس.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائيّة في اتّجاهات المدّرسين نحو  :الفرضيّة الثالثة

 التّحليل التأّملي لممارساتهم المهنيّة تُعزى إلى متغّير الخبرة.

 ANOVAللتحقّق من الفرضيّة الثالثة قام الباحثون بتطبيق اختبار تحليل التباين 

 للمجموعات المستقلّة، فكانت النتيجة كالتّالي:
 : الفروق في االتّجاهات وفق الخبرة المهنيّة(7)جدول

مجموع  

 المربّعات 

درجة 

 الحرية

متوّسط 

 المربعات

 المالحظة قيمة الداللة قيمة ف

بين 
 المجموعات

 غير دالة 0,089 3,622 262,092 2 524,182

داخل 

 المجموعات
2170,727 31 72,352    

     33 2694,909 المجموع

اللة جاءت قيمة الداللة أكبر من هامش الخطأ وبالتّالي فإّن الفروق ليست ذات د

 دم وجودبعإحصائيّة، وبالتّالي فإنّه يقع االحتفاظ بالفرضيّة الصفريّة، واإلقرار 

عزى تُ مهنيّة فروق دالّة بين اتّجاهات المدرسيّن نحو التّحليل التأّملي لممارساتهم ال

 إلى متغيّر الخبرة.

ين نحو توجد فروق ذات داللة إحصائيّة في اتّجاهات المدّرسال  ابعة:الفرضيّة الر

 .التّحليل التّأملي لممارساتهم المهنيّة تُعزى إلى متغّير المؤّهل العلميّ 

 ANOVAللتحقّق من الفرضيّة الرابعة قام الباحثون بتطبيق اختبار تحليل التباين 

 للمجموعات المستقلّة، فكانت النتيجة كالتّالي:
 : الفروق في االتّجاهات وفق المؤهل العلمي(8)جدول

مجموع  

 المربّعات 

درجة 

 الحرية

متوّسط 

 المربعات

 المالحظة قيمة الداللة قيمة ف

بين 
 المجموعات

 غير دالة 0,090 2,609 199,642 2 399,284

داخل 

 المجموعات
2295,625 31 76,521    

     33 2694,909 المجموع
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لة جاءت قيمة الداللة أكبر من هامش الخطأ وبالتالي فإّن الفروق ليست ذات دال

إلى  ون بذلكالباحثإحصائيّة، وبالتالي فإنّه يقع االحتفاظ بالفرضيّة الصفريّة، ويشير 

ساتهم عدم وجود فروق دالة بين اتّجاهات المدّرسين نحو التّحليل التأّملي لممار

 المهنيّة تُعزى إلى متغّير المؤّهل العلمّي.

لتّحليل اتوجد عالقة دالة إحصائيا بين اتّجاهات المدّرسين نحو  الفرضيّة الخامسة:

 تالميذهم في مادّة الّرياضيّات.التأّملي لممارساتهم المهنيَة وتحصيل 

جاهات للتحقّق من الفرضيّة الخامسة حسب الباحثون ُمعامل االرتباط بين قيم االتّ 

 الي:والنّتائج التّي حصل عليها األطفال في الّرياضّيات، فكانت النتيجة كالتّ 

 في الّرياضيّات(: حساب معامل االرتباط بين اتّجاهات المدّرسين ونتائج تحصيل التالميذ 9)جدول 

المتوّسط  ن 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري

 rقيمة 

 9.18 73.82 33 االتّجاهات
 3.30 11.99 33 التّحصيل 0.376

نة مع ، وهي قيمة موجبة ولكنّها ضعيفة بالمقار0,376بلغت قيمة ُمعامل االرتباط 

اتّجاهات . وبالتالي فيمكن الحديث عن ارتباط موجب وضعيف نسبيّا بين قيم 1

ا صل عليهالمدّرسين نحو التّحليل التأّملي لممارساتهم المهنيّة، والنّتائج التي ح

 التاّلميذ في الّرياضّيات.

 مناقشة النّتائج وتحليلها: 16

 أّوال: مناقشة النّتائج الخاّصة بالفرضيّة األولى:

( 3ة رقم )أثبتت نتائج البحث أّن اتجاهات المدّرسين إيجابيّة، حيث جاءت العبار

والتّي نّصها "التأّمل في الممارسة التدريسيّة يحّسن من األداء المهنّي لدى 

(. ويمكن تفسير هذه 4,52المدّرس"، بالمرتبة األولى بمتوّسط حسابّي قيمته )

النّتيجة بوعي أفراد عيّنة البحث باتّجاهاتهم اإليجابيّة نحو التحليل التأّملي 

وعيهم بأنّهم المسؤولون عن تطوير ممارساتهم المهنيّة.  لممارساتهم المهنيّة، وكذلك

( والتي تنّص على "دور المتّفّقد أساسي في تطوير 21بينما جاءت العبارة رقم )

التّحليل التأّملي للممارسة المهنيّة للمدّرس" بالمرتبة الرابعة بمتوّسط حسابّي قيمته 

قد والمساعدين للمعلميّن، (. ويمكن تفسير هذه النّتيجة بزيارات المتّفّ 4,03)

وبالمحاورات والمناقشات التي تلي كل جلسة حول ممارسات المعلّم المهنيّة، والتّي 

ساهمت بشكل كبير في تحسين ممارساتهم المهنيّة. ويمكن اإلشارة كذلك إلى دور 
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ورشات العمل واللّقاءات التي تتّم تحت إشراف المتّفّقدين والمساعدين البيداغوجيين 

كوين المعلّمين وتدريبهم على التّحليل التأّملي، في هذا االتّجاه. ونرى أيضا أّن لت

السبب المباشر في الحصول على مثل هذه النتيجة يعود إلى التّحديثات التي دخلت 

على المنظومة التّربويّة التّونسيّة وما رافقها من إجراءات متعلقّة بتدريب المعلميّن. 

التي  (Cavanagh&Mcmaster,2015جة مع دراسة )ولقد تطابقت هذه النتي

أّكدت على أّن االهتمام بالممارسة التأّمليّة يسهم بشكل أفضل في تقديم الدروس 

واالستفادة المهنيّة وإدارة الفصل مّما يدعم نتيجة البحث الحالّي. وتتّفق كذلك مع 

( والتي أشارت الى أن اتّجاهات المدّرسيّن نحو 2020دراسة )العمري وآخرون،

 ة.الممارسة التأمليّة إيجابيّ 

 ثانيا: مناقشة النتائج الخاصة بالفرضيّة الثّانية:

. وقد أثبتت نتائج البحث عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيّة تعزى لمتغيّر الجنس

تأملّي تعود هذه النّتيجة إلى أّن المعلّمين والمعلّمات يرون موضوع التّحليل ال

ببا سوم كان حداثة هذا المفه للممارسة المهنيّة من المفاهيم الحديثة نسبيّا، حيث أنّ 

ه لى تشابإأساسيّا في أن تكون استجابات المعلّمين متوافقة. وقد تعزى هذه النّتيجة 

عود تظروف العمل لكال الجنسين فهم يدّرسون نفس الدّروس ونفس المناهج. وربّما 

لى ع جوهره هذه النّتيجة إلى طبيعة النّظام المطبّق على المعلّمين، والذّي يرّكز في

ود هذه جودة األداء بغّض النّظر عن الفروق الجنسيّة بين المعلّمين. ويمكن أن تع

ن يتلقّو النّتيجة كذلك إلى أن معلّمي ومعلّمات الّرياضيّات بالمدارس االبتدائيّة

سبة البرامج التدريبيّة الالّزمة، ويشاركون في ورشات العمل، وهي نفسها بالنّ 

 للذّكور واإلناث.

 (، والتي أشارت نتائجها إلى عدم2014تائج هذا البحث ودراسة )ريان،تتفّق ن

ا وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوّسطات درجة الممارسة التأّمليّة وفق

( و)أبو عسكر 2017لمتغيّر الجنس. وتختلف عن نتائج دراسة كّل من )عبيدات،

ة ات داللة إحصائيّ ( والتي أشارت في مجملها إلى وجود فروق ذ2017وأبوسلطان،

 وفقا لمتغيّر الجنس لصالح اإلناث.

 ثالثا: مناقشة النتائج الخاصة بالفرضيّة الثّالثة:

أثبتت نتائج البحث عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغيّر الخبرة. 

ويُمكن تفسير هذه النّتيجة بالرجوع إلى عدة عوامل لعّل من أهّمها: تطوير البرامج 

ة في المعاهد الخاّصة بتكوين المعلمين، إلعداد معلّمي ومعلّمات رياضّيات المعتمد

قادرين على أداء أدوارهم بشكل أفضل. إضافة إلى أّن المعلّمين جميعا يحضرون 
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لقاءات تدريبية تحت إشراف المتّفقّد والمساعدين البيداغوجيّين، ويتلقّون فيها نفس 

ود هذه النّتيجة إلى أّن المعلّمين يبحثون عن المضامين التكوينيّة. كما يمكن أن تع

مختلف الوسائل التي تمكنّهم من تجويد ممارساتهم المهنيّة، والتي يمكن أن تستّمد 

من المحاورات مع المتّفقّد بعد كل جلسة تفقّد، من خالل تحليل نتائج تالميذهم أو 

حين إلى إجراء مناقشات مع زمالئهم مع الحرص على مراجعة ممارساتهم من 

 آخر بغّض النّظر عن سنوات الخبرة.

لى ( والتي أشارت إ2017تتفق نتائج هذا البحث مع دراسة )أبوعسكر وأبو سلطان،

ة لدى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيّة بين متوّسطات درجة الممارسات التأمليّ 

 لخبرة.ا معلّمي العلوم في المرحلة األساسيّة العليا من وجهة نظرهم تعزى لمتغيّر

د ( والتي أشارت إلى وجو2014وتختلف نتائج هذا البحث مع نتائج دراسة )ريان،

تغيّر فروق ذات داللة إحصائيّة بين متوّسطات درجة الممارسة التأّمليّة وفقا لم

 الخبرة ولصالح ذوي الخبرة.

 رابعا: مناقشة النتائج الخاصة بالفرضيّة الّرابعة:

ات عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيّة في اتّجاه أثبتت نتائج البحث الحالّي،

لعلمّي. ّؤّهل االمعلّمين نحو التّحليل التأمّلي لممارساتهم المهنيّة، تعزى لمتغيّر الم

ظر عن غّض النّ وقد نفّسر هذه النّتيجة بأّن القدرات الذاتيّة لدى المعلّمين هي نفسها ب

 لذا فإنّ س برامج إعداد المعلّمين. والمؤّهل الذي يملكونه. وذلك نظرا لخضوعهم لنف

لمؤّهل ار بنوع اتّجاهات المعلّمين نحو التّحليل التأمّلي لممارساتهم المهنيّة ال تتأثّ 

 العلمّي.

و ( و)أب2017( و)عبيدات،2014تتّفق نتيجة هذا البحث مع دراسة كّل من )ريان،

روق ذات ( والتي أشارت في مجملها إلى عدم وجود ف2017عسكر وأبوسلطان،

 داللة إحصائيّة تعزى لمتغيّر المؤّهل العلمّي.

 خامسا: مناقشة النتائج الخاصة بالفرضيّة الخامسة:

بين اتّجاهات نسبيّا أثبتت نتائج البحث أّن هناك عالقة موجبة، ولكنها ضعيفة 

المدّرسين وتحصيل التاّلميذ في مادّة الّرياضيّات. وهذا يعني أنّه كلّما تحّسنت 

جاهات، كلّما أثّرت باإليجاب على التّحصيل الدّراسّي للتاّلميذ. وبالّرغم من االتّ 

الّضعف النّسبّي لمعامل االرتباط، إالّ أنّه يحتف  بداللة إحصائيّة، حيث جاءت 

( والتي تنّص على "تحليل الممارسة المهنيّة يساعد المدّرس على 2العبارة رقم )

(. ويمكن 4,15ة الثّالثة بمتوّسط حسابّي قدره )تحديد نمط تعلّم تالميذه"، بالمرتب

تفسير هذه النّتيجة بوعي أفراد العّينة بأهميّة التّحليل التأّملّي وذلك لدوره الّرئيس في 
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عمليّة التعلّم واالستفادة منها في العمليّة التدريسيّة، حيث أنّه يساعد على تحديد 

في نهاية المطاف إلى تحسين  أسلوب تعلّم يتناسب مع كّل تلميذ، والذي يؤدّي

 التّحصيل الدّراسي للتاّلميذ ككّل. 

( والتي أشارت Scott & Issa,2007وتوافقت نتيجة هذا البحث مع نتيجة دراسة )

إلى وجود عالقة دالّة بين الممارسات التدريسيّة ومعدّل التّحصيل الدّراسي، كذلك 

ا الطالّب واستجاباتهم طوال أثبتت دور الممارسة التأمليّة في زيادة مستوى رض

 العام، وتحسين جودة المخرجات التدريسيّة.

 خاتمة وتوصيّات  17

عتباره نيّة بالقد تطّرق الباحثون في بحثهم هذا إلى التّحليل التأّملّي للممارسات المه

رهم ء اختيامن الممارسات المستجدّة في الميدان التّربوّي. وكان السبب الّرئيسّي ورا

ّن ي هذا الموضوع هو ما تّمت مالحظته خالل التربّص الميدانّي، حيث أللبحث ف

ظام لعمل بنأغلبيّة المعلّمين اعتمدوا نفس الوضعيّات والتّمارين لكال الفوجين )تم ا

ذ األفواج في ّظل الوضع الوبائي الراهن( مما أدّى إلى مواجهة بعض التاّلمي

م عيّات الّرياضيّة. وهو ما جعلهلصعوبات سواء في فهم أو حّل المسائل والوض

أّملّي يعتقدون في إمكانيّة غياب الوعي لدى بعض المدّرسين بأهميّة التّحليل الت

دّة لممارساتهم المهنيّة ودوره في تجويد التّحصيل الدّراسّي لتالميذهم في ما

 الّرياضيّات.

و سين نحولذلك حاولوا من خالل هذا البحث التّعرف على طبيعة اتّجاهات المدرّ 

ذهم في لتالمي التّحليل التأّملّي لممارساتهم المهنيّة وتأثيرها في التّحصيل الدّراسيّ 

ت تّجاهامادّة الّرياضيّات، وذلك من خالل الرجوع في القسم النّظري إلى أدبيات اال

اسّي ل الدّروالتّحليل التأّملّي للممارسات المهنيّة وأسباب وطرق عالج تدنّي التّحصي

 دّةّ الّرياضّيات.في ما

اة طبيق أدأما في الجانب التّطبيقّي فقد انتهجوا المنهج الوصفّي/التحليلّي، وتّم ت

ّم تّم ثمعلّما ومعلّمة يدّرسون الّرياضّيات، ومن  33البحث على عيّنة متكونة من 

 عرض النتائج التي توّصلوا إليها.

ت، التوصيّات والمقترحاوقد رأى الباحثون أنّه قد يكون من المفيد تقديم بعض 

 وبالتالي فهم يدعون إلى:

ت لممارسامزيد توجيه أنظار المدرسيّن في الحقل التربوي نحو التّحليل التأّملّي ل-

 نس.المهنيّة، باعتباره من الممارسات المستجدّة على الميدان التّربوّي في تو
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المدرسيّن في مجال العمل على تعزيز نشر ثقافة الممارسات التأمليّة لدى -

الّرياضيّات خاّصة، من خالل عقد دورات متخّصصة، وحلقات نقاش، وورشات 

لواقع اعمل لتدريب المدرسيّن على تأّمل ممارساتهم المهنيّة وكيفيّة تطبيقها في 

 الميدانّي.

 س.دعوة إطار اإلشراف البيداغوجّي إلى متابعة كل ما يستّجد في مجال التدري-

رساتهم على تنمية اتّجاهات المدرسيّن نحو التّحليل التأّملّي لمماضرورة العمل -

 المهنيّة في اتّجاه تحسين أداء األطفال في مادة الّرياضّيات.
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Abstract :This study aims to identify teachers' attitudes 

towards reflective analysis of their professional practices and 

their impact on the academic achievement of their students in 

mathematics. The researchers adopted the 

descriptive/analytical approach, by applying a questionnaire to 

(33) male and female teachers. 

After using the T-test, ANOVA, and Pearson correlation test. 

The results showed that teachers' attitudes towards reflective 

analysis are positive, and there are no differences in their 

attitudes according to the variables: gender, experience, and 

educational qualification. It was also found that there is a 

positive and relatively weak relationship between those 

attitudes and their students' achievement in mathematics. The 

researchers recommended the necessity of training teachers to 

reflect on their professional practices, in order to improve the 

academic achievement of their students in mathematics. 

KeyWords: reflective analysis, professional practices, 

attitudes, achievement , mathematics. 
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 لية لدىفاعلية برنامج مقترح قائم على التعلم الذكي لتنميـة مهارات التربية العم

 معلمي الرياضيات قبل الخدمة بكلية التربية صنعاء

 أ. يوسف يحيى علي ُجبار

 اليمنية الجمهورية -صنعاءجامعة –كلية التربية -باحث دكتوراه

 سعيد محمد أ. د. ردمان

 اليمنية الجمهورية -جامعة صنعاء–كلية التربية-الرياضيات تربويات أستـاذ

 

هدف البحث إلى معرفة فاعلية برنامج مقترح قائم على التعلم الذكي ملخص:

علمي م( لتنمية مهارات التربية العملية لدى Edmodoباستخدام المنصة التعليمية )

الرياضيات قبل الخدمة، ولتحقيق هدف البحث استخدم المنهج شبه 

ً ومعلمة قبل الخدمة، في المست26التجريبي،وتكونت عينة البحث من ) وى ( معلما

تمثلت الرابع بقسم الرياضيات، كلية التربيةصنعاء، تم اختيارهم بطريقة قصدية. و

حث في )اختبار تحصيلي، وبطاقة مالحظة(. وقد أسفرت النتائج أن أدوات الب

نمية تيرة في البرنامج التدريبي المقترح القائم على التعلم الذكي له تأثير وفاعلية كب

قبل  الجوانب المعرفية والعملية لمهارات التربية العملية لدى معلمي الرياضيات

ي ورة توظيف تقنيات التعلم الذكالخدمة. وفي ضوء النتائج أوصى الباحثان بضر

ما للذكية؛ في التعليم الجامعي، وبناء أنظمة تعلم قائمة على بيئة تطبيقات الهواتف ا

 لها من نتائج إيجابية في تنمية أداء المعلمين قبل الخدمة. 

(، Edmodoبرنامج تدريبي، التعلم الذكي، المنصة التعليمية ) الكلمات المفتاحية:

 العملية، معلم الرياضيات قبل الخدمة. مهارات التربية
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 مقدمة: .1

ً  تطوراً  الحالي العصر يشهد ً  سريعا  تيجةوذلك ن الحياة؛ مجاالت شتى في ومتالحقا

 طويرت عملية إلى يدعو الذي األمر االتصال، والتقنية، وثورة المعلوماتية للثورة

 لتلك التغيرات؛ وتجويدها حتى تستجيب التعليم وتحديثها منظومة عناصر جميع

لذلك ألقي على عاتق التربية مهمة إعداد جيل يكون قادراً على التعامل مع 

 مستحدثات العصر، ويؤهلهم لالستخدام الجيد للتكنولوجيا المعاصرة.

 على سيأسا بشكل يعتمد أهدافها وتحقيق تطورها في التعليمية العملية نجاح أن وبما

 لمهاراتا من وعلى تمكنه به، المناطة الحديثة األدوار أداء في ومدى كفاءته المعلم،

ة المسئولة بالقيادات التربوي فإنه يجدر الجديدة، أدواره ضوء في المتنوعة التدريسية

عتباره المرتبط بالمعلم والتدريس جالهتمامها، با عن التعليم أن تولي هذا الجانب

 إلى-ريب بال–ا يحتاج فيه رئيس محور هو بل التعليمية، المنظومة عناصر أحد

صور ق أو خلل المنظومة التعليمية، وأي أهداف تتحقق عبره إذ والتطوير؛ التغيير

راً، راً كبيفي إعداده أو عمله فإنه يعود عليها بنتائج سلبية تؤثر على مخرجاتها تأثي

د وأي تطوير للعملية التعليمية في العصر الحديث يرتكز بشكل رئيٍس على إعدا

قنيات العصري، الملم بجميع علوم المستقبل، والذي يستطيع التعامل مع التالمعلم 

ً على طالبه بتوظيفها في جوا نب الحديثة بمهارة عالية، فإن ذلك ينعكس إيجابا

 (.207: 2001تربوية مختلفة)عثمان ومحمد، 

 في االتكنولوجي كوادرها، ودمج تأهيل إلى بحاجة التعليم مؤسسات فإن وبناء عليه

المستحدثات  استخدام علىم تحفيز المعل إلى باإلضافة التربوية، ارستهممم

 اتالخطو وتدريبه على له، توفيرها طريق التربوية عن ممارساته في التكنولوجية

 معها. للتعامل اإلجرائية

ر م معاييوقد أكد المجلس القومي لالعتماد األكاديمي لبرامج إعداد المعلمين،"إن أه

المعلمين أن تخرج معلما قادراً على ربط النظرية برنامج إعداد 

، وتضيف وثيقة المعايير المهنية Wise&Leibbrand, 2001:249)بالتطبيق")

( "بأن الخبرات التي يكتسبها المعلم أثناء فترة NCTMلتدريس الرياضيات )

: 2015المجيد،  اإلعداد، تؤثر على الطريقة التي يستخدمها في تدريس طالبه")عبد

8). 



 عيدس محمد انردم أ.د جبار، علي يحيى أ.يوسف التربية مهارات لتنمية الذكي التعلم على قائم مقترح برنامج فاعلية

 

431 

 لينبر-لمانياأ العربي مقراطييالد المركز            سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

لمعلم اونظراً ألهمية إعداد المعلم فقد عقدت العديد من ورش العمل لتطوير إعداد 

م؛ 2003مايو 18-17في اليمن، أهمها: ورشة في كلية التربية بجامعة تعز في 

ت لتطوير مناهج كليات التربية، وأوصت "بتطوير نظام إعداد المعلم، والمقررا

(، وورشة في كلية التربية 4: 2003الدراسية الخاصة بإعدادهم")جامعة تعز، 

 مإلعادة هيكلة برامج إعداد المعلم، وأوصت2004مايو 13-11بجامعة صنعاء في 

"بضرورة تطوير برامج إعداد المعلمين الحالية، وتطوير األقسام والمقررات 

-1إب في  (، وورشة في كلية التربية بجامعة3: 2004الدراسية" )جامعة صنعاء، 

تطوير مناهج كليات التربية، وأوصت "بتطوير نظام إعداد م؛ ل2005يونيو 2

 المعلم، والمقررات الدراسية لمواجهة متطلبات العصر؛ وذلك من خالل إعداده

دار، ءة واقتأكاديمياً، وتربوياً، وثقافياً؛ حتى يتمكن من ممارسة مهنة المستقبل بكفا

: 2005ية")جامعة إب، وهذا ال يأتي إال من خالل برامج مطورة في التربية العمل

 -ماستري-(، كما عمل مشروع تطوير برامج إعداد معلمي العلوم والرياضيات9

ية بجامعة:)صنعاء، الحديدة، ذمار( عدة ورش عمل، وأوصت "تطوير التربية العمل

 (.      4: 2009في إطار التطوير الشامل للبرامج" )المحرزي وآخرون، 

ً في إعداد المعلمين، فهي الوسيلة الوحيدة التي وتعد التربية العملية عنصراً مهم ا

يمكن من خاللها الربط بين كلية التربية وعملها األكاديمي التأهيلي والمدارس 

وعملها التطبيقي؛ حيث يتعرف الطالب/ المعلم من خاللها على أهم متطلبات مهنة 

ريس التدريس، وتحديد أساليب تخطيط الدروس وتنفيذها، وتحديد طرائق التد

والوسائل التعليمية واستخدامها، وتحديد أساليب التقويم،من خالل مواقف 

(. كما أن التربية العملية "تعمل على سد الفجوة بين 123: 2003حقيقية)سليمان، 

 ,Smith)(. وقد أعتبر سميث )9: 2007النظرية والتطبيق")إسماعيل وإبراهيم، 

للمعرفة المهنية، ودليل اختباري  التربية العملية العامل األساس والمكمل2004

(بأن التربية العملية موقف يصمم للتدريب 2011Darrell,صارم. ويضيف داريل )

من  ممارسة مهنة التعليم في سياق يقرب الواقع، ويمارس الطلبة/ المعلمون على

خاللها التعلم بالعمل، كما تقودهم إلى وضوح الرؤية، والتفكير المبدع، والتطبيق 

 .السليم

ً بأهمية دورها في إكساب  ً من هذا الدور الفاعل للتربية العملية، وإيمانا وانطالقا

الكثير من الندوات  الطالب/ المعلم المهارات التدريسية الالزمة، وهذا ما أكدته

 ً ودولياً، وأُِعدَّت من أجلها العديدُ من البحوث والدراسات بهدف  والمؤتمرات عربيا
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صول بها إلى صورة أفضل مما هي عليه، ومن بينها: تحسينها وتطويرها، والو

كلية العلوم التربوية في جامعة آل البيت بعنوان:)تطوير برامج التربية العملية  ندوة

م، ونظمت كلية التربية بجامعة الملك 2011ديسمبر 20في الجامعات األردنية(في 

م، 2015سبتمبر4( فيسعود مؤتمراً دولياً بعنوان: )معلم المستقبل: إعداده وتطويره

كل ذلك على أساس االهتمام بتطوير برامج إعداد المعلمين والتربية العملية، 

 في سبيل تحسين سبل تنفيذها، وتطوير أداء القائمين عليها. وضرورة بذل الجهود

ً فإن التربية ال ً وعالميا عملية وعلى الرغم من الجهود الحثيثة التي تبذل محليا

الت تتعرض للنقد، وعدم الرضى من أكثير من بصورتها الحالية ماز

 ن يتحملالتربويين؛باعتبارها لم تعد قادرة على إعداد المعلم الكفء، الذي يمكنه أ

 مسؤولياته المتعددة، والمتغيرة في ظل التطورات الحديثة والمتالحقة.

لية، وقد اهتمت العديد من الدراسات والبحوث بتناول موضوع برنامج التربية العم

ل وتحليل طبيعتها، والوقوف على مشكالتها، حيث أشارت العديد منها عن المشاك

ى: التي يواجهها الطلبة/المعلمون والخاصة بمهارات التدريس الالزمة على مستو

؛ وخوالدة وآخرون، 2009)التخطيط، والتنفيذ، والتقويم(، كدراسة: )حماد، 

؛ والماوري، 2012؛ والقحفة، 2019؛ والعمري، 2016؛ وعقيالن، 2010

؛والمنتصر، 2013؛ ومصلح، 2004؛ والمخالفي، 2015؛ والمحنش، 2017

 (.2016؛ والهتاري، 2011

ل ( بإعادة النظر في التربية العملية للحصوGrud, 2012دراسة جراد) توقد أوص

ً وفق متطلبات التدريس الجيد والتحديات ا لتي على معلمين معدين إعداداً سليما

 الوقت الحاضر.تواجهه في 

ل حوانطالقا من فلسفة التطوير والتطور التربوي والتعليمي لمسايرة العصر في 

رة كثير من المعيقات التربوية والتعليمية، فقد أصبح التعامل مع مفرزات الثو

 ن الالعلمية والتكنولوجية ضرورة من ضروريات الحياة، إلى حد االعتقاد أن الذي

جيا هذا العصر سيكونون بمعزل عن العالم)مقبل، يحسنون التعامل مع تكنولو

2010:175.) 

وهناك العديد من الدراسات والبحوث التربوية تؤكد على أهمية توظيف 

التربية  تتنمية مهاراالمستحدثات التكنولوجية الحديثة في التعليم؛ وذلك لدورها في 
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؛ 2012ديب، ؛ و2008العملية، وتحقيق األهداف التربوية، كدراسة: )البورنو، 

 (.2005؛ وحسن، 2008وأبو حجر، 

( بأن المستحدثات AMTE, 2006تقرير جمعية إعداد معلمي الرياضيات) دوقد أك

ن ي فإنه مفي عالم اليوم، وبالتال مللممارسة والتعلالتكنولوجية أصبحت أداة أساسية 

ب ساالضروري أن توظف في تنفيذ برامج إعداد المعلمين; لتتيح لهم الفرصة الكت

، المعارف، والمهارات، والخبرات الالزمة لتأدية واجبهم في المستقبل )شمسان

( على ضرورة االهتمام بالتنمية 2003دراسة األسطل ) توقد أكد(، 116: 2014

المهنية لمعلم الرياضيات قبل الخدمة، من خالل تطوير تدريس مقررات 

فها في طالب/ المعلم من توظيالرياضيات باستخدام التقنيات الحديثة، التي تمكن ال

 المستقبل، وضرورة تدريبه على التعلم الذاتي. وأصبحت هناك اتجاهات عالمية

اته، تنادي بضرورة تفريد التعليم، والتأكيد على مبدأ التعلم الذاتي )غنيم وشح

(، وهو تصميم موديالت 2019(، وهذا ما أوصت به دراسة العمري )42: 2008

 عد مشرفعلى مبدأ التعلم الذاتي، والتعلم الفردي، كونها تسا )وحدات نسقية( قائمة

 الكلية على التربية العملية.

 ومع التقدم التكنولوجي المتسارع فقد ظهرت بين حين وآخر مفاهيم تكنولوجيا

: 2009جديدة، مثل طريق المعلومات السريع، والمعلوماتية بعد اإلنترنت)عالم، 

 الذكي جديد في تكنولوجيا التعليم وهو التعلم(؛مما أدى إلى ظهور مفهوم 150

عليم، يثة للت؛ ليمثل أحد المظاهر الحد-مثل الهواتف الذكية-باستخدام التقنيات الحديثة

يا ( بأن الهواتف الذكية تعد من أحدث األدوات في تكنولوج2011حيث يرى مينا )

م مستحدثات ( بأن الهواتف الذكية تعد أحد أه2019التعليم. ويضيف )المطوع، 

 ( بأن,Fuller &Joynes 2015التقنية في العملية التعليمية، ويرى فولو وجوي)

م التعلي هناك نموا متزايدا في استخدام الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية في مراحل

العام، مما انعكس على امتالك الطالب لمهارات استخدامها بشكل روتيني في 

 مرحلة التعليم الجامعي.

من األشياء الضرورية التي ال يمكن  ن أجهزة الهواتف الذكية أصبحتكما أ

ية االستغناء عنها، وال العيش من دونها، فهي تعد من أكثر األجهزة التكنولوج

لحاسب ااستخداما لدى المجتمعات، وتتميز بكثير من المزايا التي تغني عن استخدام 

 (. 2: 2016اآللي )األزوري، 
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م 2020د األول للتعليم اإللكتروني المنعقد في لبنان عام وقد أوصى مؤتمر رواف

ً للمواءمة بين   لتقنياتابالحرص على تمكين المعلّم من امتالك التكنولوجيا؛ تحقيقا

خدمة، الحديثة واألهداف القيمية األصيلة، وتطوير برامج إعداد المعلّمين قبل ال

رات التقنية في التعليم.  لتمكينهم من مواكبة التطوُّ

 Kearney &Maher, 2013)باإلضافة إلى ذلك تؤكد دراسة كيرني وماهر )

ل على ضرورة االهتمام بالتنمية المهنية لمعلم الرياضيات قبل الخدمة، من خال

كي، توظيف التقنيات الحديثة، كتقنيات التعلم اإللكتروني النقال، والتعلم الذ

 وتطبيقات الهواتف الذكية.

ً للتعلم، وأحSmart Learningويعد التعلم الذكي ) ً حديثا ً تربويا د أساليب ( اتجاها

د على التعلم الحديثة؛ فهو يسهم في حل مشكلة االنفجار المعرفي، والطلب المتزاي

ً في خلق بيئة تعلم فاعلة وج27: 2011التعليم )عبيد،  ذابة (، ويؤدي دوراً مهما

وي الحديث؛ إضافة تتضمن محتويات شخصية، وتتضمن التكيف مع النموذج الترب

ي، إلى دعم المتعلم بأدوات االتصال النشطة، والمصادر المتنوعة للمعرفة )مهد

قدة (، كما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في التعليم،وحل المشكالت المع102: 2018

ادي والتعامل معها، وتنمية مهارات التفكير العليا، ومواجهة تحديات القرن الح

 (.235: 2017بات الحياة في العصر الرقمي )نصار، والعشرين، وتحقيق متطل

لتي اويعرف التعلم الذكي بأنه:"توظيف كافة المستحدثات التكنولوجية والتقنية، 

تعتمد على الذكاء االصطناعي، وتخاطب وتتوافق مع ذكاء الكائن البشرى في 

ً بأنه256: 2017العملية التعليمية" )الكحلوت والمقيد،  التعلم :"(. كما يعرف أيضا

أحدث بالذي يكتسب فيه المعلم أو المتعلم المهارات الالزمة لتطوير عمله ومهنته 

 (. وقد أطلق العديد من الباحثين59: 2019األساليب العملية" )حرب وبرغوث، 

في" بأنه "التعلم الذكي والتكي (Kwak, 2010)على التعلم الذكي، كما ذكر جواك 

ه ز أفكارتعلم والقدرات، التي تمكن المتعلم من تعزيالذي يجمع بين أنواع متعددة لل

 والتواصل، وحل المشكالت باستخدام األجهزة الذكية.

وهناك عالقة وطيدة بين التعلم اإللكتروني والتعلم الذكي؛حيث إن "التعلم الذكي يعد 

صورة من صور التعليم اإللكتروني التي تهدف إلى االستفادة من أجهزة تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت الذكية والمحمولة بين أيدي المتعلمين، بما يحقق التجارب 

الشخصية في التعلم، للحصول على المعلومات، وإدارة المعرفة لحل المشكالت، 
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وإنجاز المشروعات؛ وصوالً إلى تحقيق األهداف ضمن سياق التعلم" )مهدي، 

2018 :102.) 

نية، إللكتروألساسية للشبكات الالسلكية، والسحابة اويعتمد التعلم الذكي على البنية ا

والهواتف الذكية، وتتمثل أهم مميزاته في اآلتي: يحقق الشخصنة، والذكاء، 

في  والنموذج التكاملي، والتعلم االجتماعي، والذكاء االجتماعي، كما أنه يسهم

يع المشارهام وتحقيق االتصال المستمر للفرد مع بيئة التعلم، واإلسراع في إنجاز الم

 (.Noh, et al; 2011المكلف بها )

التعلم وومن أهم الخصائص التي ينفرد بها التعلم الذكي، هي: الواقعية، والتمكين، 

 غير الرسمي، واإلبداع؛ حيث يزيد من اإلحساس بالواقعية والمشاركة، وتحسين

 2010(. ويضيف كيم )Lee, 2010القدرات المعرفية واإلبداعية لدى المتعلمين )

Kim, إلى تلك الخصائص اآلتي: التحفيز، والتوجيه الذاتي، والخصوصية )

م في الشخصية؛ حيث يمكن أن يتحقق التوجيه الذاتي للتعلم من خالل تمكين المتعل

الوقت الذي يريد التعلم به، ويسهم من فرص التعاون والتشارك في تحسين 

ً على المهارات ككل، حيث يتيحالتواصل والتفاوض؛ األمر الذي ينع  كس إيجابا

 المجال لكل متعلم للتعبير عن فهمه وإدراكه من أي مكان، وفي أي وقت، وبما

 يتناسب مع هويته الرقمية.

 وقد توصلت العديد من الدراسات إلى فاعلية توظيف التعلم الذكي في العملية

د أثر الستخدام ( إلى وجو2018التعليمية،حيث أظهرت نتائج دراسة المصري )

 للتعلم التعلم الذكي في تدريس الرياضيات على تنمية التفكير الرياضي، واالستعداد

 ( إلى أن دمج تقنيات التعلم الذكي فيHeo, 2016الذاتي. كما أشارت دراسة )

نجا سالتعليم يخلق بيئة ذات طابع إبداعي، ويسهم في تيسر التعلم. وأكدت دراسة 

(Sunga, 2015على أه ) مية التعلم الذكي وضرورة توسيع نطاق استخدامه في

( فقد أشارت إلى أهمية (Kim & Yoon, 2011التعليم. أما دراسة كيم ووين 

ليمية استخدام األجهزة الذكية تساهم في تحقيق التعلم الذكي التي توفر خدمات تع

( إلى أن 2018شخصية ومخصصة لمستخدميها. وأظهرت نتائج دراسة مهدي )

قرن يقة اإللكترونية الستراتيجية التعلم الذكي أسهمت في تنمية مهارات الالطر

في  الحادي والعشرين لدى الطلبة/ المعلمون، وأوصت بتفعيل مداخل التعلم الذكي

 تسهيل التعلم وتحسينه.
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يأتي في وبالتعلم الذي يستخدم تقنيات التعلم الذكي،  وهناك اهتمامات عالمية كبيرة

تعلق يمنظمه )اليونسكو(؛ إذ وضعت مبادئ توجيهية لسياستها فيما  اهتمام مقدمتها

ً سنوياً"للتعلم النقال "، يتم باألجهزة المحمولة والهواتف الذكية، وخصصت أسبوعا

 (.2014عقده في شهر فبراير من كل عام في مقر المنظمة في باريس)اليونسكو، 

 لعديد منام والتعلم، فقد عقدت توظيف تقنيات التعلم الذكي في عملية التعلي وألهمية

مية لية لتنالمؤتمرات األجنبية التي تناولت الكثير من جوانبها، أهمها: الجمعية الدو

التي عقدت سلسلة من المؤتمرات الدولية تحت مسمى IADISمجتمع المعلومات 

تى م في مالطة، واستمرت ح2005"المؤتمر الدولي للتعلم المتنقل"، بدأت من عام

 م في اليونان. 2014عام 

وعلى المستوى العربي فقد ظهرت بعض المقاالت والبحوث، وعقدت المؤتمرات، 

امعة مثل المؤتمر الدولي حول التعليم التفاعلي بالحاسوب والجوال المنعقد في ج

م، والمؤتمر الدولي 2009م و 2008األميرة سمية للتكنولوجيا باألردن عامي 

ئبة بة الغاوجيا التربية بعنوان:"التعلم النقال الحوسالعاشر للجمعية العربية لتكنول

م، والمؤتمر الدولي الرابع للتعليم 2013رؤى معاصرة" المنعقد في مصرعام

لنقال ام،والمؤتمر العالمي للتعلم 2015اإللكتروني والتعليم عن بعد بالرياض عام 

 لذكية فيم، والملتقى الوطني الخامس بعنوان: "تطبيقات الهواتف ا2013في قطر

الحميد مهري  الجامعات، الواقع، الرهانات، اآلفاق"، المنعقد في جامعة عبد

في  م، والمؤتمر الدولي األول بعنوان: "التعلّم الذكي ودوره2016بالجزائر عام

تمر م، ومؤ2017عام  خدمة المجتمع"، المنعقد في جامعة القدس المفتوحة بفلسطين

 م.2018لم اإللكتروني المنعقد بالشارقة عام تكنولوجيا وتقنيات التعليم والتع

جيا تكنولو ومن هنا وبعد مراجعة العديد من الدراسات التربوية المتعلقة بتوظيف

بل قالتعليم في برامج التربية العملية لتنمية المهارات لدى معلمي الرياضيات 

لذكية، ف اتطبيقات الهوات باستخدام الخدمة بكليات التربية، وفاعلية التعلم الذكي

سسات في المؤ واستجابة لتوصيات المؤتمرات العالمية بتوظيف تقنيات التعلم الذكي

بد من بأنه ال التعليمية، ومواجهة التحديات التكنولوجية المعاصرة، أحس الباحثان

 سعى إليهيبالجامعات اليمنية، وهذا ما  مواكبة هذا العصر، ونشر ثقافة التعلم الذكي

 البحث الحالي.
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 مشكلة البحث: .2

يتضح مما سبق عرضه، أن المشكالت التي تواجه التربية المعاصرة، هي عدم 

، تعليميةالقدرة علي بناء نظام تعليمي حديث، يمتلك الكفاءة في النهوض بالعملية ال

ذه هومواكبة عملية التطور، وأنه ال يمكن على اإلطالق التجاهل أو التغاضي عن 

 ل أفرادكلتي يمكن من خاللها نشر التعليم؛ لكي يصل إلى الثورة العلمية والتقنية ا

علم المجتمع في أي وقت، ومن أي مكان، ويتحقق مبدأ "التعليم للجميع"، أو "الت

 مدى الحياة".

زال ها ال توبالنظر إلى وأقع إعداد المعلم في كليات التربية بالجامعات اليمنية، فإن

ن معلم طالب لمهنة التدريس فقط(، وأتركز على تخريج معلم بالمعنى التقليدي)

مه برامج إعداد المعلم ال تتسم بالمرونة الكافية بل يقتصر على التخصص بمفهو

ب عن الضعيف، وال تعمل على تمكن المتعلمين من التعلم الذاتي، والبحث، والتنقي

 (.8: 2004المعلومات الحديثة)سعيد، 

ي عصر لمتغيرات العالمية والتبدل فومن متطلبات إعداد المعلم وال سيما في ضوء ا

التكنولوجيا، والتطور العلمي والثقافي، والتحول الرقمي، ضرورة استخدام 

مقيبل، وتكنولوجيا التعليم الحديثة، وتوظيفها في برنامج التربية العملية)الحبشي 

ما في (؛ ولذا "فإن توظيف التكنولوجيا يعد أمرا ملحا في هذا العصر، وال سي2013

منها  ل إعداد المعلم وتدريبه عملياً، مما يخفف من حدة المشكالت التي تعانيمجا

لجيد، ألداء ااالتربية العملية، وبالتالي إتاحة الفرصة أمام الطالب/ المعلم للتمكن من 

ام األمر الذي يسهم في إعداد معلم يتمكن من أداء أدواره المستقبلية، باستخد

ات (. ومن أنواع التكنولوجي2012:162يم" )ديب،التكنولوجيا وتوظيفها في التعل

قنيات تهي  -كما يرى الباحثان–التي يمكن استخدامها في حل مشكلة التربية العملية 

 التعلم الذكي. 

( إلى Matthew & Damian, 2013وقد أظهرت نتائج دراسة ماثيو وداميان )

ز عدهم على تعزيأن استخدام معلمي الرياضيات قبل الخدمة للتعلم الذكي قد سا

تطوير  التنمية المهنية قبل الممارسة الفعلية لتعليم الرياضيات، كما ساعدهم على

ها أفكارهم من خالل المناقشات، وتبادل األفكار، وتخزين المعلومات، واسترجاع

( 2018بسهولة خارج النطاق الرسمي للتعلم. كما أوصت دراسة المصري )

 تدريس الرياضيات. بضرورة استخدام التعلم الذكي في
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 وفي ضوء ما سبق تتلخص مشكلة البحث في السؤال اآلتي:

ملية بية العما فاعلية البرنامج المقترح القائم على التعلم الذكي لتنمية مهارات التر

 لدى معلمي الرياضيات قبل الخدمة بكلية التربية صنعاء؟

 فرضيات البحث: .3

بين متوسطي  (≥0.05α)مستوى داللة عندال توجد فروق ذات داللة إحصائية  -

درجات معلمي الرياضيات قبل الخدمة في التطبيقين القبلي والبعدي الختبار 

رات التحصيل المعرفي للبرنامج المقترح القائم على التعلم الذكي في تنمية مها

 التربية العملية.

بين متوسطي  (≥0.05α)داللة إحصائية عند مستوى داللة ذاتال توجد فروق  -

درجات معلمي الرياضيات قبل الخدمة في التطبيقين القبلي والبعدي لبطاقة 

 مالحظة األداء لممارسة مهارات التربية العملية.

 يهدف البحث إلى تحقيق اآلتي: أهداف البحث: .4

 التوصل إلى قائمة بمهارات التربية العملية الالزمة لمعلمي الرياضيات قبل -

 الخدمة.

 التعلم الذكي. قائم على تقنيات ج تدريبي مقترحإعداد برنام -

 أهمية البحث: .5

أهمية  يعد موضوع البحث الحالي مواكباً التجاهات التربية الحديثة التي تؤكد على -

 تقنيات التعلم الذكي في التعليم. توظيف

فية من الممكن أن يسهم في زيادة وعي المجتمع باستخدام التقنيات الحديثة، وكي -

ها في ن تطبيقات الهواتف الذكية،في إحداث نقلة نوعية من خالل توظيفاالستفادة م

 عمليتي التعليم والتعلم.

معلمو الرياضيات قبل  قد يستفاد من البرنامج التدريبي المقترح في هذا البحث -

الخدمة في معرفة أفضل وأحدث الطرق في توظيف تقنيات التعلم الذكي باستخدام 
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التي قد تساعدهم في كيفية التعامل مع طالبهم في الميدان تطبيقات الهواتف الذكية 

 .التربوي

لتعلم اتزويد الباحثين ومتخذي القرار في التربية بمصادر عربية حديثة في تقنيات  -

 الذكي.

جيا قد تفيد النتائج التي توصل إليها البحث في اتخاذ القرارات بتوظيف تكنولو -

 يحقق أهدافها. الهواتف الذكية في التربية العملية بما

في مجاالت  قد يفتح الطريق أمام بحوث أخرى في توظيف تقنيات التعلم الذكي -

 أخرى، وفي مؤسسات تعليمية أخرى.

 اقتصر البحث على الحدود اآلتية::حدود البحث .6

( Edmodoتوظيف تطبيق الهاتف الذكي للمنصة التعليمية ) :الحدود الموضوعية

ت التربية العملية على مستوى: )التخطيط، في التدريب الرقمي لتنمية مهارا

 والتنفيذ، والتقويم( لدى معلمي الرياضيات قبل الخدمة.

الميدانية  طلبة المستوى الرابع المسجلين في برنامج التربية العملية:الحدود البشرية

 الرياضيات، في كلية التربية صنعاء. (، بقسم2)

 ربية بجامعة صنعاء.الرياضيات في كلية الت قسم:الحدود المكانية

فصل تطبيق البرنامج التدريبي القائم على التعلم الذكي في ال:الحدود الزمانية

بواقع ثالث  أسابيع م، ولمدة ستة2020 /2019الدراسي األول للعام الجامعي 

 محاضرات أسبوعياً.

 مصطلحات البحث:  .7

ثه يمكن أن يحديقصد بالفاعلية في البحث الحالي: هو مدى األثر الذي الفاعلية:

ت ة مهاراالبرنامج التدريبي المقترح باستخدام التعلم الذكي كمتغير مستقل، في تنمي

لدى  التربية العملية على مستوى: )التخطيط، والتنفيذ، والتقويم( كمتغير تابع،

حصائيا صنعاء، ويتم قياس هذا األثر إ معلمي الرياضيات قبل الخدمة بكلية التربية

 يتا.عن طريق مربع إ
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يعرف البرنامج المقترح في البحث الحالي بأنه: مخطط  البرنامج المقترح:

 لمنظومة متكاملة من المعارف، والخبرات، واألنشطة، المصممة بشكل موديوالت

ت تعليمية، قائمة على بعض تطبيقات تكنولوجيا الهواتف الذكية؛ لتنمية مهارا

 التربية الرياضيات قبل الخدمة بكليةالتربية العملية )مهارات التدريس( لدى معلمي 

 صنعاء.

ً في البحث الحالي: هو اكتساب معالتعلم الذكي: لمي يعرف التعلم الذكي إجرائيا

ات الرياضيات قبل الخدمة لمهارات التربية العملية المقترحة، باستخدام تطبيق

ظهر الهاتف الذكي، والتفاعل معها في أي وقت، ومن أي زمان، واالستجابة التي ي

 أثرها لديهم عند تنفيذ البرنامج التدريبي.

ع لك النوذتُعرف الهواتف الذكية إجرائياً في البحث الحالي بأنها:  الهواتف الذكية:

( التي تعمل 4Gوالرابع ) 3G)من األجهزة الحديثة من أجهزة الجيل الثالث )

لكتب فة، واالمختل باللمس، والتي تتيح فرصاً مفيدة للتعلم من خالل البرامج التعليمية

منصات الرقمية واألنشطة التفاعلية، وتطبيقات التواصل االجتماعي والمحادثة، وال

امج التعليمية وغيرها، والتي يمكن استخدام بعض تطبيقاتها الذكية بدالً عن بر

ضيات الحاسب اآللي وذلك من أجل تنمية مهارات التربية العملية لدى معلمي الريا

 صنعاء. ية التربيةقبل الخدمة في كل

 التعليمية تُعرف المنصة(:(Edmodoالمنصة التعليمية إدمودو 

ية ( إجرائيا في البحث الحالي بأنها: النظام الذي يُدير العمل(Edmodoإدمودو

كة بر الشبالتعليمية للبرنامج التدريبي المقترح "لتنمية مهارات التربية العملية" ع

ي قسم ي للطلبة/ معلمي الرياضيات قبل الخدمة فالالسلكية، باستخدام الهاتف الذك

 الرياضيات بكلية التربية صنعاء.

يق قرر تطبمتعرف التربية العملية إجرائياً في البحث الحالي بأنها: التربية العملية:

تطبيق  عملية التدريس عملياً، وينفذ خالل الفصل األول للعام الجامعي، ويركز على

ياضيات التعليم والتعلم التي تم اكتسابها لمعلمي الر المهارات والمعارف، وطرائق

ً للمهارات ال قبل الخدمة بكلية التربية تدريسية صنعاء، أثناء فترة إعدادهم نظريا

 يةإيجاب اتجاهات الالزمة، كمهارة تخطيط الدروس وتنفيذها وتقويمها، واكسابهم

 التدريس. مهنة نحو
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ستوى في البحث الحالي بأنهم: طلبة الم ويقصد بهم معلمو الرياضيات قبل الخدمة:

 عاء.صن الرابع في برنامج إعداد معلم رياضيات التعليم الثانوي في كلية التربية

 وقد تمت على النحو اآلتي: منهجية البحث وإجراءاته: .8

 يبيةالتجر المجموعة التجريبي، بتصميم شبه المنهج استخدام تم منهـــــج البحث:

 القبلي/البعدي. القياس ذات الواحدة

تمثل مجتمع البحث من جميع معلمي الرياضيات قبل مجتمــع البحث وعينته: 

ين في الخدمة، بالمستوى الرابع في قسم الرياضيات بكلية التربية صنعاء، والمسجل

 م, والبالغ2019/2020( للعام الجامعي 2برنامج التربية العملية الميدانية)

ً ومعلمة. وقد 99عددهم) ( معلماً 26البحث على عينة مكونة من) طبق( معلما

 ة.( إناث، اختيروا بطريقة قصدي20( ذكور، و)6ومعلمة من مجتمع البحث؛ منهم )

 اشتمل البحث على المتغيرات اآلتية: متغيرات البحث:

لتعلم وهو البرنامج المقترح القائم على ا المتغير المستقل )المتغير التجريبي(:

 الذكي.

 وهو تنمية مهارات التربية العملية على مستوى: )التخطيط، :المتغير التابع

 والتنفيذ، والتقويم(.
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 إجراءات البحث:

 والقيام ببعض التعديالتADDIE"تم اختيار النموذج العام للتصميم التعليمي "

للخروج بنموذج تعليمي يتناسب مع برامج التدريب القائمة على تقنيات التعلم الذكي 

ُحددت خمس مراحل تم اتباعها في إجراءات البحث  هذا البحث؛ وقد وطبيعة

 ( اآلتي:1الحالي، والتي يلخصها شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السابقة على النحو اآلتي:ويمكن استعراض أهم إجراءات المراحل 

(" وتحويله إلى برنامج تدريبي 2تم اختيار مقرر "التربية العملية ) اختيار المقرر:

إلكتروني يقدم للطلبة/ المعلمون عن بعد، وتم تحديد محتوى البرنامج بالرجوع إلى 

المخرجات العامة لتوصيف المقرر؛ ألنه مقرر تطبيق عملية التدريس عملياً، 

ى مهارات التدريس لمستوى: )التخطيط، والتنفيذ، والتقويم( التي ويركز عل

 اكتسبوها أثناء فترة إعدادهم نظرياً، مما يسهل عليهم تعلمه ذاتياً.
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 .النهائيالتقييم -.              البنائيالتقييم -التقييم األولي.            -

 

 تحديد المتطلبات األساسية. 

 اختيار المقرر. 

 اختيار بيئة التعلم.  

  

 .تامحاضرالسير خطةتحديد  

 تحديد األدوات الالزمة للبحث. 

 (.Edmodoتفعيل موقع منصة ) 

 إعداد أدوات البحث. 

 تجريب البرنامج التدريبي. 

  

 تطبيق تجربة البحث. 

 التطبيق البعدي ألدوات البحث. 

  

 ة للبحثالتجريبي واإلجراءات المتبعة في الدراسة مراحلال( 1شكل )

 

 تحليل خصائص المعلمين. 

 .يد مخرجات التعلمتحد 

 .تحديد مهام وأنشطة التعلم 

  
  

  
 موضوعات البرنامج.تحديد  

 ت(.مديوالتنظيم  المحتوى )ال 

 تحديد أسلوب تقويم المعلمين. 

  

  

انتاااااااااج محتااااااااوى البرنااااااااامج  

 التدريبي.

 تنظيم المحاضرات إلكترونياً. 

  

اإلجاااااااراءات التمهيدياااااااة لتطبياااااااق    

 التجربة.

 التطبيق القبلي ألدوات البحث. 
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البرنامج في ثالث  محتوى تم تحديد موضوعات موضوعات البرنامج التدريبي:

 :وحدات، هي

 ( مهارات.5الوحدة األولى: مهارات التخطيط، وتحتوي على )

 ( مهارات.6الوحدة الثانية: مهارات التنفيذ، وتحتوي على )

ت ( مهارا4( مهارات، منها )6الوحدة الثالثة: مهارات التقويم، وتحتوي على )

 إثرائية.

 وكل وحدة مقسمة إلى عدة مهارات بشكل موديوالت، وكل موديول يحتوي مهام

 وأنشطةمختلفة.

 لتحقيق أهداف البحث تم بناء أداتين، وهي: أدوات البحث:

 ( فقرة34لقياس الجوانب المعرفية للبرنامج، مكون من ) أ(.اختبار تحصيلي؛

 متعدد. من اختيار

ي لمهارات التربية العملية، تحتو األدائية لقياس الجوانب ب(.بطاقة مالحظة؛

 ( مهارة فرعية.46( مهارات رئيسية، وتتفرع منها)3على)

 البحث وثباتها: اتأدو صدق

 من تم عرض األداتين في صورتها األولية على مجموعة صدق أدوات البحث:

ء التدريس، وتكنولوجيا التعليم، وتم إجرا وطرائق المناهج في مجال المحكمين

 التعديالت في ضوء مالحظاتهم.

 ونةاستطالعية مك عينة لحساب ثبات االختبار تم تطبيقه على ثبات أدوات البحث:

ً 12من )  التربية بكلية الرياضيات في قسم الرابع المستوى ومعلمة من ( معلما

ينة تطبيق نفس االختبار على نفس الع ثم إعادة البحث، عينة صنعا،من غير أفراد

بيقين التط بين االرتباط معامل ( يوماً، وقد بلغت قيمة14االستطالعية بعد مرور )

 حث.لغرض الب جيد معامل ثبات وهو (،0.976)

( معلمين، من أفراد 6قام الباحثان بمالحظة أداء ) ولحساب ثبات بطاقة المالحظة

العينة االستطالعية لالختبار، وتم حساب معامل االتفاق واالختالف بين 

(؛وهي قيمة جيدة 84.29المالحظين ) بين االتفاق نسبة المالحظين، وقد بلغ متوسط

 لغرض البحث.
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يوم  تنفيذ تجربة البحث األساسية للبرنامج التدريبي منبدأ تطبيق تجربة البحث:

ة م، لمد2019 /17/12م إلى يوم الثالثاء الموافق 2019 /10/11األحد الموافق 

ً في الفصل الدراسي األول للعام  ستة أسابيع، بواقع ثالث محاضرات أسبوعيا

 م.2020 /2019الجامعي 

تحقق ثان بالالنهائية للبحث، قام الباح بعد االنتهاء من التجربة المعالجة اإلحصائية:

 (.(SPSSمن صحة الفرضيات، باستخدام حزمة برامج المعالجة اإلحصائية 

 نتائج البحث ومناقشتها: .9

 نتائج اختبار الفرضية األولى:

لة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى دالالفرضية األولى على: " تنُص

(0.05α≤)  بين متوسطي درجات معلمي الرياضيات قبل الخدمة في التطبيقين

 التعلم القبلي والبعدي على اختبار التحصيل المعرفي للبرنامج المقترح القائم على

خدام ". وللتحقق من صحة الفرضية تم استالذكي في تنمية مهارات التربية العملية

 ( يوضح ذلك.1لعينتين مترابطتين، وجدول) (t)اختبار

لعينتين مترابطتين لمعرفة داللة الفروق بين متوسطي درجات  (t)ت -( نتائج اختبار1جدول )

 المعلمين في التطبيقين القبلي والبعدي الختبار التحصيل المعرفي

 

ً  هناك ( أن1جدول) من يتضح ً بين دالة فروقا  المعلمين درجات متوسطي إحصائيا

 التطبيق ولصالح ككل التحصيل المعرفي الختبار والبعدي القبلي التطبيقين في

حسابي  متوسط على القبلي التطبيق في حصل المعلمون حيث البعدي؛

حسابي  متوسط على البعدي التطبيق وفي (،3.23معياري ) (،وانحراف17.04)

 وبمستوى (،5.762( المحسوبة )t(،وقيمة ت)4.52معياري ) ( وبانحراف23.42)

 (، وبالتالي0.05بـ) البحث في المحدد الداللة مستوى من أقل وهو (،0.000داللة )

"توجد فروق ذات داللة  :البديل، وهو الفرض ويقبل الصفري الفرض يرفض فإنه

بين متوسطي درجات معلمي الرياضيات  (≥0.05α)إحصائية عند مستوى داللة

قبل الخدمة في التطبيقين القبلي والبعدي على اختبار التحصيل المعرفي للبرنامج 

 العدد التطبيق
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية
 (t)قيمة

مستوى 

 الداللة 
 ȵ2مربعإيتا

 3.23 17.04 26 القبلي
25 5.762 0.000 .5700 

 4.52 23.42 26 البعدي
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 التطبيق في تنمية مهارات التربية العملية" ولصالح القائم على التعلم الذكي المقترح

 البعدي. 

أن حجم التأثير )الفاعلية( بين التطبيقين القبلي والبعدي (1)من جدول يتضحكما 

 Eta)تم حساب مربع إيتا  ،المقترح الختبار التحصيل المعرفي للبرنامج

Squared ،)( 0.570وقد بلغت قيمته=ȵ2 وهو حجم تأثير كبير, وهذا يدل علي )

له تأثير كبير وفاعلية في تنمية أن البرنامج التدريبي المقترح القائم على التعلم الذكي

مهارات التربية العملية لدى معلمي الرياضيات قبل الخدمة، مما تشير النتائج إلى 

حدوث تحسن واضح وملموس في أداء المعلمين بعد تطبيق البرنامج التدريبي؛ أي 

ً في تنمية الجوانب المعرفية لدى أفراد العينة في مهارات  أن هناك تأثيراً إيجابيا

 التربية العملية التي تتعلق بالجانب النظري. 

 وقد تعود هذه النتيجة كما يراها الباحثان، لألسباب اآلتية:

بي وفر في البرنامج التدري -تطبيقات الهواتف الذكية-توظيف تقنيات التعلم الذكي  -

 بالمعلومات، ساعدت في تنمية مهارات التربية غنية تعليمية للمعلمين فرًصا

حتوى دعم البرنامج بالفيديوهات التعليمية في تقديم الم خالل وذلك منالعملية، 

بصورة أدت إلى جذب انتباههم نحو البرنامج، كما تسمح لهم بإعادة عرضها 

 بحسب رغبتهم.

عليمية حداثة استخدام تطبيقات الهواتف الذكية في التعليم، ساعد في توفير بيئة ت -

بر ابي في البحث عن المعلومة بنفسه،ويعمناسبة للمعلم؛ بحيث يكون له دور إيج

ً ل التعلم فرص له أتاح عن أفكاره وآرائه لآلخرين بحرية، مما قدراته الذاتي تبعا

حاضرة تناوله أثناء الم يتم ما بقراءة المحاضرة موعد المعلم قبل الخاصة؛ فيقوم

 ألهم النقاط التي تناولتها المحاضرة.  بملخص والخروج استيعابه، ومحاولة

ن ( بها العديد مEdmodoوجود المكتبة الرقمية داخل بيئة المنصة التعليمية ) -

ذلك  مصادر التعلم المتنوعة:كالكتب، والصور، والفيديو، وروابط االنترنت، وغير

رصة إثارة دافعية المعلمين نحو البرنامج، وإتاحة ف المصادر التي عملت على من

 قت واحد.في و أكبر للتعلم باشتراك أكثر من حاسة
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(وواجهة التفاعل بين المعلم Edmodoسهولة استخدام المنصة التعليمية ) -

وإتاحة  والباحثين،والزمالء، كان له أثر في زيادة تفاعلهم مع البرنامج التدريبي،

 علم.للمناقشة، وعرض األفكار وتبادلها، مما أدى إلى تحسينعملية الت فرصة أكبر

م في كل معل ساعد في كل مهارة، القبلي والبعديتنوع أساليب التقويم االلكتروني  -

ة الضعف لديه، فيعيد مراجعة األجزاء التي أخفق بها مر معرفة مستواه ومواطن

 أخرى.

، أسهمت بدور فاعل في إثراء المواقف التعليمية األنشطة المصاحبة بكل مهارة -

 ورفع مستوى تحصيل المعلمين في الجانب المعرفي.

ع ما أشارت إليه نتائج دراسة كٍل من: )األسطل، وتتفق هذه النتيجة م

؛ 2011السالم، ؛ والبربري وعبد2013؛ والعجرمي،2014؛وعبدالعزيز، 2018

 (. 2010؛ونجم، 2011والعجرمي،

 نتائج اختبار الفرضية الثانية:

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة الثانية على: " الفرضيةتنُص 

(0.05α≤)  بين متوسطي درجات معلمي الرياضيات قبل الخدمة في التطبيقين

". القبلي والبعدي على بطاقة مالحظة األداء لممارسة مهارات التربية العملية

لعينتين مترابطتين، وجدول  (t)ت -وللتحقق من صحة الفرضية تم استخدام اختبار

 ( يوضح ذلك.2)

مترابطتين لمعرفة داللة الفروق بين متوسطي درجات لعينتين (t)ت -( نتائج اختبار2جدول )

 المعلمين في التطبيقين القبلي والبعدي لممارسة مهارات التربية العمليةكما تقيسها بطاقة المالحظة

 العدد التطبيق
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية
 (t)قيمة

مستوى 

 الداللة 
 ȵ2مربعإيتا

 0.38 2.32 14 القبلي
13 15.032 .0000 .9460 

 0.41 3.82 14 البعدي

 

أن هناك فروقاً دالة إحصائياً بين متوسطي درجات المعلمين  (2) يتضح من جدول

لممارسة مهارات التربية العملية ككل كما تقيسها  والبعديفي التطبيقين القبلي 

بطاقة المالحظة ولصالح التطبيق البعدي؛ حيث بلغت درجة المعلمين في التطبيق 
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، بينما في التطبيق (0.41)وبانحراف معياري  (،2.32)القبلي بمتوسط حسابي 

، وكانت (0.38)وبانحراف معياري (، 3.82)البعدي بلغت بمتوسط حسابي

، وهو أقل من مستوى (0.00)، وبمستوى داللة (15.03)المحسوبة  (t)تقيمة

الصفري ويقبل  الفرض يرفض ، وبالتالي(0.05)الداللة المحدد في البحث بـ 

"توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى :الفرض البديل، وهو

بين متوسطي درجات معلمي الرياضيات قبل الخدمة في التطبيقين  (≥0.05α)داللة

 القبلي والبعدي على بطاقة مالحظة األداء لممارسة مهارات التربية العملية".

طبيقين (أن حجم التأثير )الفاعلية( بين الت2من نتائج التحليل فيجدول ) كما يتضح

 ا بطاقةالقبلي والبعدي للدرجة الكلية لممارسة مهارات التربية العملية كما تقيسه

( 2ȵ=0.946(، حيث بلغت قيمته )Eta Squaredالمالحظة, تم حساب مربع إيتا )

 ائم علىوهو حجم تأثير كبير, ويمكن تفسير ذلك بأن البرنامج التدريبي المقترح الق

ى معلمي له تأثير كبير وفاعلية في تنمية مهارات التربية العملية لد التعلم الذكي

 الرياضيات قبل الخدمة.

 لألسباب اآلتية:  النتيجة كما يراها الباحثان، هذهوقد تعود 

ين المقترح مجموعة من الخيارات التعليمية، التي تتيح للمعلم البرنامجتضمين  -

لما  استخدام ما يناسبهم منها، والسير بخطوات نظامية في تعلم المهارات؛ نظراً 

( من مزايا متعددة للوصول إلى المعلومات، واحتوائها Edmodoتوفره منصة )

ها، تحتوي على ملفات تعليمية، ومقاطع الفيديو وغير على المكتبة الرقمية التي

ساعدت المعلمين على تنمية األداء المهاري لديهم، من خالل محاكاة لدروس 

 عدد في التحكم المهارة، وقدرتهم على في أداء التفاصيل توضيحية تتناول أهم

 بوالتدر للمهارة، الفردية والجماعية المختلفة األنشطة أداة عرضها، مع مرات

ً في  مدارس التطبيق الميداني، ثم تقويمهم لمعرفة جوانب القوة عليها عمليا

ور لتعزيزها، وجوانب الضعف لمعالجتها، وإعادة التدرب مرة أخرى، مما أسهم بد

 أكثر من مرة حتى إتقانها. المهارات فاعل في ممارسة

 تقسيم م الذكي، فيعن بُعد القائمة على التعل برامج التدريب الرقمي تعتمد فكرة -

 الفرعية المهارات الرئيسة إلى عدد من المهارات الفرعية، وتنظيم المهارات

 المعلم علي تسهل بسيطة ومترابط في خطوات بشكل متسلسل بها المرتبطة
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 منها، والتدريب على كل مهارة على حدة، أدى ذلك إلى مساعدة والتمكن معرفتها

 حتي إتقانها. تممارسة جميع المهارا على المعلمين

 ،والمستمرة المتابعة مع العملي، التدريب أثناء الكافي المعلمين الوقت إعطاء -

 بالوقت التزام معال التشجيع علي ممارسة التطبيق العملي بمدارس التطبيق،

 يروغ المحددلكل معلم أثناء التطبيق، باإلضافة إلى جلسات المناقشة المتزامنة

 ة.الباحثان بعد كل زيارة لمناقشة ممارستهم التدريسيالمتزامنة التي يعقدها 

 دريبي منالبرنامج الت في المستخدمة تعدد أنواع التقويم واألساليب واالستراتيجيات -

ية باإلضافة إلى التغذ التفاعل، والممارسة،ووسائل والتدريب فردى، ذاتي تعلم

 دائيةواأل المعرفية الجوانب اكتساب المعلمين على الراجعة الفورية، كل هذا ساعد

 إلتقان مهارات التربية العملية.

مين التدريبي المقترح بالجانب العملي واألدائي، وحاجة المعل ارتباط البرنامج -

لمهارات التربية العملية في مدارس التطبيق الميداني، أسهم في زيادة جذب 

يل مستوى التحصارتفاع  إلى انتباههم إلتقان المهارات أثناء التدريب، مما أدى

 المعرفي واألداء المهاري لديهم.

؛ 2016وتتفق هذه النتيجة مع ما أشارت إليه نتائج دراسة كٍل من: )أحمد، 

؛ 2011؛والعجرمي،2013؛ والعجرمي، 2014العزيز،  ؛ وعبد2018واألسطل، 

 (. 2010؛ ونجم، 2019والمطوع، 

 لباحثان باآلتي:في ضوء ما توصل إليه البحث من نتائج يوصي االتوصيات: .10

 (، التي تم استخدامها في البحثEdmodoالعمل على توظيف المنصة التعليمية ) -

الحالي في تنمية مهارات أخرى, وكذلك في تعليم مقررات أخرى، ضمن األشكال 

ي فيجابية المساند(؛ لما لها من تأثيرات إ-الممزوج-المتعددة للتعلم الذكي )المباشر

 واتجاهاتهم نحو هذا النوع من التعلم.أداء المعلمين 

جواء توفير بيئات تعليمية إلكترونية مناسبة، وتوفير خدمات اإلنترنت في جميع أ -

دة الحرم الجامعي لضمان نجاح التعليم اإللكتروني بمختلف أنواعه، وضمان الجو

 في التعلم القائم على الشبكة الالسلكية. 
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 لم الرياضيات قبل الخدمة في الجامعاتإعادة النظر في بعض مقررات إعداد مع -

مية كمقررات تعلي اليمنية، وصياغتها في ضوء المستحدثات التكنولوجية، وإدراجها

 إلكترونية )رقمية(.

لهواتف تطبيقات ا تدعيم االتجاهات اإليجابية لطلبة الجامعات نحو التعلم باستخدام -

 الذكي.الذكية، واستغالل هذه االيجابية لدعم تقنيات التعلم 

هارية، عقد دورات تدريبية في مجال تقنيات التعلم الذكي لضمان كفاية القدرات الم -

ية ة بفاعلوالمعرفية، الالزمة لكافة المعلمين وغيرهم؛ الستخدام التكنولوجيا الحديث

 في العملية التعليمية.

مة لخداالستفادة من البرنامج التدريبي المقترح في تدريب معلمي الرياضيات قبل ا -

 قبل تطبيق برنامج التربية العملية في مدارس التطبيق الميداني.

م إنشاء أقسام خاصة في الجامعات العربية بشكل عام، واليمن بشكل خاص، لتصمي -

 وتطوير تطبيقات الهواتف الذكية المختلفة, على أن يضم فريق العمل متخصصين

 .مواقع الويب في تكنولوجيا التعليم, والمناهج وطرق التدريس, ومبرمجي

 يقترح الباحثان بإجراء الموضوعات اآلتية كبحوث مستقبلية: المقترحات: .11

ضي، التعلم الذكي في تنمية متغيرات تابعة أخرى، كالتواصل الريا فاعلية توظيف -

، لمعلمينوغيرها لدى ا والتعلم الذاتي، وتنمية مهارات اإلبداع واالبتكار، والتفكير

 فة.وفي مستويات تعليمية مختل

( قائمة على تقنيات Classroom ،Moodleفاعلية منصات تعليمية أخرى كــ) -

 التعلم الذكي.

( باستخدام التعلم الذكي على متغيرات Edmodoفاعلية المنصة التعليمية ) -

 ديموغرافية أو متغيرات وصفية أخرى، مثل: اكتساب المفاهيم، وتنمية مهارات

الثقة واالتجاه نحو المادة ونحو التعلم، والتفكير بأنواعه، ومهارات االكتشاف، 

 بالنفس..إلخ.

 بناء برامج تدريبية وتعليمية تحقق المهارات األدائية التي لم يتناولها البحث الحالي. -
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معلمي  فاعلية برنامج مقترح قائم على التعلم الذكي في تنمية مهارات التدريس لدى -

يس في اتجاهات أعضاء هيئة التدرالرياضيات أثناء الخدمة، وتنمية اتجاهاتهم، أو 

 جامعة صنعاء نحو التعلم الذكي.

مستوى ممارسة أعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء لتطبيقات الهواتف الذكية  -

 في التعليم والتعلم.

 قائمة المراجع:

عض (. أثر برنامج قائم علي الكفايات في تنمية ب2008.أبو حجر، إلهام جميل )1

اجستير مالمهارات التكنولوجية لدي الطالبة المعلمة في الجامعة اإلسالمية. رسالة 

 .غزة،فلسطين-غير منشورة. كلية التربية، الجامعة اإلسالمية 

أداء  االجتماعية في تحسين(. فعالية استخدام الشبكات 2016.أحمد، رحاب السيد )2

ة كلية طالب تكنولوجيا التعليم في التربية العملية وخفض قلق التدريس لديهم. مجل

 .49 –1، 2(، ج108)27التربية، جامعة بنها، 

(. متطلبات تطبيق التعلم النقال في تدريس 2016.األزوري، عمر ضيف هللا )3

ائف. رسالة ماجستير غير اللغة اإلنجليزية بالمرحلة المتوسطة بمدينة الط

 منشورة.كلية التربية، جامعة أم القرى، السعودية.

 (. تطوير الكفايات الالزمة لمعلم الرياضيات2003.األسطل، إبراهيم حامد )4

بجامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا في ضوء معايير المجلس القومي لمعلمي 

 .76-46(، 2)6. مجلة تربويات الرياضيات، مصر، NCTMالرياضيات 

 (.فاعليةبرنامجمقترحقائمعلىالحوسبةالسحابية في2018.األسطل،نورالهدىحفص)5

 بجامعة التربية كلية في المعلمات الطالبات لدى العلوم تدريس كفايات تنمية

-األزهر جامعة التربية، منشورة. كلية غير ماجستير غزة.رسالة-األزهر

 .غزة،فلسطين

المقترح.  (. التربية العملية بنظام التعليم2007منال ).إسماعيل، محمد؛ وإبراهيم، 6

 منشورات جامعة البعث، العراق.

(. فاعلية برنامج تدريبي 2011السالم، حنان رجاء ) .البربري، رفيق سعيد؛ وعبد7

مقترح قائم على تكنولوجيا التعلم المتنقل في عالج األخطاء التدريسية الشائعةُ لدى 
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. "مجلة سلسة دراسات وبحوث محكمة"، الجمعية المصرية معلمي المرحلة الثانوية

 .210-167(، 2)21لتكنولوجيا التعليم، مصر، 

(. أثر استخدام برنامج محوسب في تنمية بعض 2008.البورنو، نرمين ماجد )8

جستير مهارات التكنولوجيا لدي الطالبة المعلمة في الجامعة اإلسالمية. رسالة ما

 .غزة،فلسطين -اإلسالمية ية،الجامعةالترب غير منشورة. كلية

سية. (. دليل الورشة العلمية لتطوير المناهج الدرا2005يونيو،  2-1.جامعة إب)9

 عمل عقدت في كلية التربية بالنادرة، جامعة إب، اليمن. ورشة

. (. تطوير مناهج كليات التربية بجامعة تعز2003مايو،  18-17.جامعة تعز )10

 ة التربية، جامعة تعز، اليمن.عمل عقدت في كلي ورشة

(. إعادة هيكلة برامج إعداد المعلم في 2004مايو،  13-11.جامعة صنعاء )11

ء، كليات التربية بجامعة صنعاء. ورشة عمل عقدت في كلية التربية بجامعة صنعا

 اليمن.

(. تقويم برنامج 2013.الحبيشي، عبد القادر صالح؛ ومقيبل، محمد حسن )12

لية ومخرجاتها وفق معايير الجودة من وجهة نظر أعضاء هيئة التربية العم

التدريس وطلبة المستوى الرابع بكلية التربية سيئون بجامعة حضرموت. مجلة 

 .507-469(، 1)11جامعة صنعاء للعلوم التربوية والنفسية، 

(. درجة توافر متطلبات 2019.حرب، سليمان أحمد؛ وبرغوث، محمود محمد )13

لعالي ي بمؤسسات التعليم العالي التابعة لوزارة التربية والتعليم االتعلم الذك

ث الفلسطينية. المجلة العربية المتخصصة في تاريخ العلوم والدراسات واألبحا

 .85 -56(، 12اإليبستمولوجية، )

ي ف(. برنامج تقني لتنمية مهارات العروض العلمية 2005.حسن، منير سليمان )14

 دي الطالبة المعلمة. رسالة ماجستير غير منشورة. كليةتدريس التكنولوجيا ل

 .غزة،فلسطين-اإلسالمية  الجامعة التربية،

(. تصور مقترح للتغلب على المشكالت التي 2009.حماد، خليل عبد الفتاح )15

ني بين تواجه الطالب المعلم أثناء التدريب الميداني. ضمن أبحاث "التدريب الميدا

توجيهات المشرف التربوي واإلدارة أداء الطالب/المعلم و

 م،من:2020مايو25المدرسية".استرجعتفي
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http://education.iugaza.edu.ps/Folders/tadreebMaydani/student&teacher 

ر فتحي محمود؛ والحجازي، سعاد عبد القادوأحميده،  .خوالدة، مصطفى فنخور؛16

ية (. مشكالت التربية العملية التي تواجه الطلبة المعلمين في تخصص ترب2010)

لعلوم طفل في كلية الملكة رانيا للطفولة بالجامعة الهاشمية. مجلة جامعة دمشق ل

 .781-373(، 3)26التربوية والنفسية، 

 إلكتروني للتربية العملية وفق نظام(. تصميم موقع 2012.ديب، ريم محسن )17

التعليم من بعد لتمكين طلبة معلم الصف من بعض الكفايات األساسية وطرق 

ير غالتدريس "دراسة تجريبية في كلية التربية بجامعة البعث". أطروحة دكتوراه 

 منشورة. كلية التربية، جامعة دمشق، سوريا. 

 إعداد المعلم بجامعة صنعاء في (. تطوير برنامج2004.سعيد، ردمان محمد )18

ضوء المعايير العالمية "تصور مقترح". مجلة جامعة صنعاء للعلوم التربوية 

 .20- 6(، 1)1والنفسية، 

وم (.التربية العلمية ومشكالتها من وجهة نظر طلبة دبل2003.سليمان، جمال )19

مجلة رين". الالبعث وتش التأهيل التربوي "دراسة ميدانية مقارنة في جامعات دمشق

 150-122(، 1)13العربية للتربية،سوريا،

(. أثر توظيف بعض المستحدثات التكنولوجية في 2014الكريم ) .شمسان، عبد20

م لدي التدريس علي تنمية مهارات البحث عن المعلومات إلكترونيا والدافعية للتعل

(، 2، )لتقنيةعلمية واطلبة كلية التربية بالتربة جامعة تعز. المجلة العربية للتربية ال

113- 139. 

ودة ج(. تقنيات التعليم"التعليم اإللكتروني ومعايير 2009.عالم، توفيق علي )21

المتفوق  ، اليمن، صنعاء: مكتبة2(. الجزء1األداء" سلسلة إتقان التعليم والتعلم )ط

 للطباعة. 

ئم على (. فاعلية التدريس المصغر القا2016العزيز، هدى أنور محمد ) .عبد22

س التدري تكنولوجيا التعلم النقال في تنمية المهارات التدريسية واالتجاه نحو مهنة

كلية  ،فسلدى طالب التربية الفنية بكلية التربية، مجلة البحث في التربية وعلم الن

 .488 -395، 1التربية، جامعة المنيا، مج

http://education.iugaza.edu.ps/Folders/tadreebMaydani/student&teacher
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(. فعالية برنامج تدريبي مقترح قائم على 2015المجيد، أحمد صادق ) .عبد23

في تنمية مهارات االنخراط في التعلم وتصميم  M-Learningالتعلم المتنقل 

وحدات تعلم رقمية لدى معلمي الرياضيات قبل الخدمة. بحث منشور في كتاب 

لتعلم لركز الوطني المؤتمر الدولي الرابع للتعلم اإللكتروني والتعلم عن بعد، الم

 اإللكتروني والتعليم عن بعد، الرياض: السعودية.

 وذوى للعاديين وانتاجها التعليمية الوسائل.(2011السيد ) ماجدة .عبيد،24

 . للنشر والتوزيع دار صفاء ،عمان،1الخاصة. ط االحتياجات

علوم (. تقويم برنامج إعداد معلمي ال2001هللا ) .عثمان، السعيد؛ ومحمد، عبد25

ين بكليات التربية في ضوء المعايير العالمية آراء المتخصصين والطالب المعلم

 (.  47)12جامعة الزقازيق. مجلة كلية التربية، 

يات (. فاعلية برنامج تدريبي مقترح لتطوير الكفا2011.العجرمي، باسم صالح )26

داد اتيجية إعالمهنية لطلبة معلمي التعليم األساسي بجامعة األزهر في ضوء استر

-األزهر التربية،جامعة . رسالة ماجستير غير منشورة. كلية2008المعلمين

 .غزة،فلسطين

ية (. فعالية برنامج مقترح قائم على الفصول االفتراض2013.العجرمي، سامح )27

Ellumniate معة في تنمية بعض مهارات التدريس الفعال لدى الطلبة المعلمين بجا

 .350 -313(، 3)19هاتهم نحوها. مجلة المنارة، القدس المفتوحة واتجا

 المستوى تواجه طلبة التي الميداني التدريب (. مشكالت2016.عقيالن، عمر)28

وم والبنات سيئون جامعة حضرموت. مجلة األندلس للعل التربية كليتي في الرابع

 .197 -163(،11)13اإلنسانية واالجتماعية، 

تصور مقترح لتطوير برنامج التربية العملية (. 2019.العمري، عبده علي )29

 غير ماجستير بكلية التربية عبس في ضوء االتجاهات العالمية المعاصرة.رسالة

 منشورة.كلية التربية، جامعة صنعاء، اليمن.

في  (. الكفاءات التدريبية2008.غنيم، إبراهيم أحمد؛ وشحاتة، الصافي يوسف )30

 القاهرة: مكتبة االنجلو المصرية. ضوء الموديوالت التعليمية. مصر،
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Learning in Developing The Practical Education Skills 
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Abstract: The aim of the research is to investigate the 

effectiveness of a proposed program based on smart learning 

using the educational (Edmodo) platform to develop practical 

education skills among pre-service mathematics teachers. To 

achieve the goal of the research. The used a quasi-experimental 

approach. The research sample consist of (26) teachers for pre-

service, of fourth level of Mathematics department in Sana'a 

faculty of Education, were chosen intentionally. The research 

tools were (achievement test and note card). The results 

showed that the proposed training program based on smart 

learning has a great effect on developing the cognitive and 

practical aspects of practical education skills for pre-service 

mathematics teachers. In light of the results, the researchers 

recommended the necessity of employing smart learning 

techniques in university education, and building learning 

systems based on the environment of smart phone applications 

because of their positive results in developing pre-service 

teachers' performance. 

Key words:Training program, smart learning, Edmodo 

platform practical, Practical Education Skills, Pre-service 

teachers. 
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Résumé: Le 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 des 

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 

didactiques et qu’elle est un outil pour transmettre 

l’interculturalité.  
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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. 

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.  
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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 des 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. 

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 



Littérature et didactique : entre évolution et révolution méthodologique  Dr.Rachida SADOUNI, 
Youcef BACHA 

 

462 

 رلينب-لمانياأ العربي مقراطييالد المركز            سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

« chose écrite ». A la fin du Moyen Âge, la littérature désigne  

« le savoir tiré du livre ». Cette définition évolue 

remarquablement aux XVIIe et XVIIIe siècles 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.»  

La deuxième question « 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. 
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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 siècles (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.  

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 
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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 dénommé 

« 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 courant est « l’homme comme 

microcosme dans le macrocosme » (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, héros 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 
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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 

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  
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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. 

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 utilisé à ses 

débuts 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 désigné 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  
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Ce courant vient du terme latin « symbolum» qui désigne 

symbole de foi, « symbolus» désignant signe de 

reconnaissance. (Diaz-Diocaretz, 1997 : 93) 

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 du langage verbal et plastique 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, il accorde 

une primauté considérable à l’existence de l’être humain plutôt 

qu’à son essence, car l’existence de celui-ci précède la façon 

dont on pourra le définir. 
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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 réduits 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 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, 
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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. 

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 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          
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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 (activités ludiques). 

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 

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.  
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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 sources 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 

en œuvre 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, la 

désignation 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, de 

manipuler, de substituer, voire de remodeler le texte. Cette 

littérature digitale appelée immersive (Vitali-Rosati, 

2015) compte tenu de la façon de manipulabilité, de 

malléabilité et de maniabilité du texte. 
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Nombreuses sont les fonctionnalités pouvant développer la 

lecture ou l’écriture littéraire. MacelloVitali-Rosati (2015 : 06) 

leur dédie un article intitulé 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 

l’accès à la navigation au sein de plusieurs documents dans le 

but 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 et par le biais de l’interface, le 

navigateur aurait la possibilité de les visionner et de les 

manipuler.  

1.7.  La littérature et l’interculturel 

Les concepts de l’interculturel, du multiculturel et de la 

communication interculturelle ont connu la 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) 
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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 

multi-dimensionnalité. 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. 

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 la cohésion et la 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 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). 



Littérature et didactique : entre évolution et révolution méthodologique  Dr.Rachida SADOUNI, 
Youcef BACHA 

 

475 

 رلينب-لمانياأ العربي مقراطييالد المركز            سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

La littérature est réservée à ses débuts 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 

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 

directement sans recourir à l’explication de la grammaire, 

comme le montre cette citation : « 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 
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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. 

1.8.5.  Les méthodologies audiovisuelles  

Elles sont apparues vers les années 60 et considérées 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 
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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 

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 
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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. 

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 
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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. 

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-

Olivieri et 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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