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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
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ة التغيرات النفسية لقلق الوالدة الناتجة عن تطبيق برنامج الرعاية األساسي

( لدى األمهات، دراسة تطبيقية في مستشفى EENCالمبكرة لحديثي الوالدة )

 قطاع غزة –الهالل اإلماراتي للنساء والوالدة 

 صالح إسماعيل الهمص

 السودان -جامعة البطانة

 

طبيق هدفت الدراسـة لمعرفة التغيرات النفسية لقلق الوالدة الناتجة عن تملخص: 

( لدى األمهات في EENCبرنامج الرعاية األساسية المبكرة لحديثي الوالدة )

 مستشفى الهالل اإلماراتي للنساء والوالدة بقطاع غزة. 

تمع , ومج235راسة بصورة عشوائية ولمدة شهر، عينة الدراسة تم اختيار عينة الد

 .600الدراسة 

 لوالدة،اكانت أسئلة تعلقت بالعمر، المؤهل العلمي، عمل األم، طبيعة الحمل، نوعية 

 مدة تطبيق البرنامج، عدد حاالت الوالدة، الحصول على تثقيف صحي مسبق؟

 صائيـة:نة واستخدمت األساليب اإلحتم استخدام المنهج شبه تجريبي، تم إعداد استبا

يل للمجموعتين، اختبار التباين األحادي وتم تحل Tاألحادي. اختبار  Tاختبار 

 (SPSSاالستبانة بواسطة )

يعني  %، وهذا31.8نتائج الدراسة: التغيرات النفسية لقلق الوالدة وزنها النسبي 

 موافقة قليلة جداً من أفراد العينة 

تغير مداللة إحصائية يُعزى للعمر، المؤهل العلمي، عمل األم، ال توجد فروق ذات 

حصول طبيعة الحمل، نوعية الوالدة، مدة تطبيق البرنامج، عدد حاالت الوالدة، ال

 على تثقيف صحي مسبق.

، ي الوالدةالرعاية المبكرة لحديث، قلق الوالدة، : التغيرات النفسيةكلمات مفتاحيةال

 .االماراتي للنساء والوالدةمستشفى الهالل ، القلق
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 رلينب-لمانياأ العربي مقراطييالد المركز            سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

 المقدمة:

  َخِليفَة(فِي األَْرِض  ي َجاِعل  )َوإِذْ قَاَل َربَُّك لِْلَمالَئَِكِة إِن ِ عندما ذكر في قوله تعالى:  

جود زمام ( فهي المشيئة العليا تريد أن تسلم هذا الكائن الجديد في الو30)البقرة :

تكوين هذه األرض تطلق فيها يده، وتوكل إليه إبراز مشيئة الخالق في اإلبداع وال

والتحليل والتركيب، وكشف ما في هذه األرض من قوي وطاقات، وكنوز وخامات, 

إذا فهي  المهمة الضخمة التي وكلها هللا إليه، وتسخير هذا األمر كله بإذن هللا في

منزلة عظيمة منزلة اإلنسان في نظام الوجود علي هذه األرض الفسيحة، وهو 

 التكريم الذي شاءه له خالقه الكريم.

لزم يولمهمة الخالفة صلة أساسية بعالقة الرجل بالمرأة إذ بها تتحقق الخالفة، 

 لتحقيقها ثالثة أشياء هي:

 النسل واستمراريته.حفظ -

 وجود أسباب تحبب في النسل وتجمع ما بين الرجل والمرأة.-

 وجود أسباب االستقرار في حياة الرجل والمرأة.-

شرية ولما كانت هذه الخالفة في األرض كان هناك عوامل كثيرة تؤثر في النفس الب

هللا  أن خلقولعل أبرز هذه العوامل هي القلق، حيث إن القلق مرتبط باإلنسان منذ 

األرض، ومنذ فجر التاريخ سجلت عن القلق دراسات حيث وجد عند علماء 

المصريين منذ حوالي ستة آالف سنة، حيث كتب أحد الكهنة على جدران معبده 

سي، تعريفاً للخوف؛ والذي يشبه إلى حد كبير تعريف القلق في العصر الحديث )مر

1978 :12) 

ء للنهوض باإلعمار والخالفة ولكن المرأة هي الرجل والمرأة مكلفين علي السوا

يَا أَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا َربَّكُُم الَِّذي َخلَقَكُم منبت البشرية ومربية أجيالها، قال تعالى: )

 َ ا َونَِساءا ۚ َواتَّقُوا ّللاَّ ن نَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنَها َزْوَجَها َوبَثَّ ِمْنُهَما ِرَجاالا َكثِيرا  م ِ

َ َكاَن َعلَْيكُْم َرقِيباا( )النساء: ، وتقديراً وإكراماً (1الَِّذي تََساَءلُوَن بِِه َواأْلَْرَحاَم ۚ إِنَّ ّللاَّ

للمرأة مقابل مسؤولياتها العظيمة ودورها الرفيع فقد نظم هللا حياتها وضبط عالقتها 

ي إليها ويرتع بالرجل فشرع الزواج لتكون سكنا معنويا وروحيا وحسيا لزوجها يأو

في رحاب أنوثتها وفيض عواطفها الجياشة بالرحمة والمودة، لتكون هي المحطة 

التي يستريح بها ويلقي عنه هموم ومتاعب وأعباء كدحه وتعبه، واوصي بها 

هُ كُْرهااوخصها بالتكريم واالحترام  ْنَساَن بَِواِلَدْيِه إِْحَساناا ۖ َحَملَتْهُ أُمُّ ْينَا اإْلِ  )َوَوصَّ
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فهي تتحمل أعباء الحمل و مخاطر وألم الوالدة (،15َوَوَضعَتْهُ كُْرهاا( )األحقاف:

فمنذ بداية الحمل تظهر على المرأة التغيرات الهرمونية والتقلبات المزاجية، يليها 

تغيرات جسمية فسيولوجية كبيرة، كل هذا من أجل الجنين في أحشائها فهو يتغذى، 

ى أنغام ضربات قلبها وما أن يصل قطار حملها إلى يتنفس بدمها، ينام ويصحو عل

محطته األخيرة حتي يكون األلم األعظم )المخاض(.تختبر الحامل مشاعر الخوف 

والقلق، التعب والضيق، العجز وقلة الحيلة، وأخيرا هي تشعر بالعجز وقلة الحيلة 

الذي هو  اتجاه ما هي فيه وما هو القادم. تعد هذه مجتمعة عالمات للقلق النفسي

طبيعي بل مطلوب في بعض األحيان فهو يؤدي وظيفة مهمة إذ يحفز الحامل على 

االهتمام بصحتها وصحة جنينها. تستعد للوالدة وتقلق بشأن قدرتها على اجتياز 

مرحلة الحمل والوالدة وتبدأ باإلحساس بمسؤولية األمومة ورعاية الطفل وأعباء 

 اإلرضاع والتربية والسهر والتطبيب.

ي هيعتقد معظم الناس أن كل النساء الحوامل هن مشرقات وسعيدات ولكن الحقيقة 

الدة، أن النساء يتعرضن للعديد من المشاعر المختلطة والمعتقدات المخيفة عن الو

ه في هذه المعتقدات تجعل المرأة في حالة توتر وقلق طوال فترة الحمل تزداد حدت

للوالدة والخوف من مواجهة األمومة  الثلث األخير من الحمل مع االستعداد

تئاب والوسواس القهري المتعلق بسالمة الجنين، وأحيانا ظهور أعراض ثانوية لالك

 ي.ومع هذا ترى الباحثة أن موضوع قلق الوالدة قليل الحظ من حيث البحث العلم

 مشكلة الدراسة:

كثير من وافترض أن عمليتي الحمل الوالدة فيها كثير من القلق المرتبط بال

لية المتغيرات النفسية والجسدية بالنسبة لألمهات، وقد يؤثر هذا القلق على عم

( EENCالوالدة لذا كانت فكرة تطبيق برنامج الرعاية المبكرة لحديثي الوالدة )

لق ثار القحيُث ان أحد أهداف هذا البرنامج زيادة ارتباط األم بالطفل والتخفيف من آ

 الوالدة، وباإلضافة إلى متغيرات أخري، وهذا ما سوف يتطرق إليه الطالب في

البحث من خالل الفرضية من أن القلق سوف يؤثر على عملية الوالدة وما بعد 

 ألخرى. الوالدة باإلضافة إلى بعض المتغيرات ا

( من المواضيع الجديدة EENCيعتبر موضوع الرعاية المبكرة لحديثي الوالدة )

في مجال النساء والوالدة والتعامل مع الحاجات الجسدية لألم من حيث مالصقة 

الجنين لجسد األم وما يصحب ذلك من آثار إيجابية على صحة األم من حيث زيادة 

آثار ها التطبيق من الناحية النفسية فلم يأخذ أما ، كمية الحليب وتقليل فرص النزيف
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هذا االمر حظه من الدراسة او البحث وخاصة في منطقة خضعت لالحتالل 

والحصار مدة طويلة من الزمن وما رافق لك من معاناة في جميع مناحي الحياة كان 

أثرت على كل الفئات واالعمار فكان لألم الفلسطينية النصيب الوافر من هذه 

فكان التزاما من الباحث ، نة فهي إما أم لشهيد  أو زوجة ألسير أو اخت لجريحالمعا

والذي يعمل بوزارة الصحة منذ فترة طويلة ان يساهم ولو بجزء بسيط في تخفيف 

هذه المعانة عن طريق دراسة موضوع  قلق الوالدة بشكل عام وتطبيق برنامج 

الوالدة بشكل خاص وخاصة في الرعاية المبكرة لحديثي الوالدة واثره على قلق 

 ظل 

دة، معايشة الباحث لفترة ليست بالقصيرة من خالل عمله في مستشفى للنساء والوال

 وعمله كمدير تمريض في مستشفى الهالل اإلماراتي برفح فترة طويلة من الوقت

التي وما تبع هذا العمل من تحقيق نجاحات سواًء تطبيق برنامج الوالدة اآلمنة و

لك تمنع ذ رصة للقابالت للقيام بعملية الوالدة ما لم تكن هناك محاذير طبيةتعطي الف

أو مبادرة مستشفى صديق للطفل والتي تركز عي تشجيع الرضاعة الطبيعية من 

ية قبل األم وتمنع استخدام المكمالت الصناعية في عملية الرضاعة اال ضمن توص

 طبية بذلك.

 مرضى ومرافقيهم واالفتراض بأن عمليتيان التواصل اليومي وعن قرب  مع ال  

بيق الحمل الوالدة فيها كثير من المتغيرات النفسية والجسدية  خاصةً في ظل تط

ج من ( وما لهذا البرنام EENCبرنامج الرعاية المبكرة لألطفال حديثي الوالدة )

مج برناأثر مفترض علي حالة األم النفسية, وكذلك الحنين وما لحداثة تطبيق هذا ال

ن هو من أسئلة واستفسارات من قبل األم أو من يرافقها أثناء عملية الوالدة  كا

 فمن خالل هذه المعايشة و، الباعث و المحرك األول وراء إجراء هذه الدراسة

 لمعاناةاالحتكاك اليومي المباشر, و التعامل مع هذه الشريحة استشعر الباحث مدى ا

ة لجسمانيجلي في العديد من التغيرات النفسية و االتي تشعر بها األمهات, و التي تن

 و تواصلالتي قد تؤثر عليها أو علي الجنين أو علي المحيطين بها فعند أي احتكاك أ

 ة القلقمع المريضة أو المرافقين لها تنهال العديد من األسئلة والتي تعبر عن حال

يجاد لي الخوض في إالتي يمر بها سوآًء المريضة أو المرافقين مما دفع الباحث إ

 الحلول لكثير من هذه التساؤالت ومن هنا انبعثت مشكلة الدراسة.

 -لتالي: اوبناًء على مما سبق فإن مشكلة هذه الدراسة تتمثل في اإلجابة عن التساؤل 
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ية مقدار التغيرات الفسيولوجية لقلق الوالدة الناتجة عن تطبيق برنامج الرعا

( لدي األمهات في مستشفى الهالل EENCالدة )األساسية المبكرة لحديثي الو

 اإلماراتي للنساء والوالدة؟

 : وينبثق عن السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التغيرات الفسيولوجية لقلق الوالدة  -

( لدى EENCالناتجة عن تطبيق برنامج الرعاية األساسية المبكرة لحديثي الوالدة )

 39 -سنة 29سنة، من  28سنة _  18سنة، من  18األمهات وأعمارهن: )أقل من 

   سنة فأكثر(؟ 40سنة,

ة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التغيرات الفسيولوجية لقلق الوالد -

لدى  (EENCالناتجة عن تطبيق برنامج الرعاية األساسية المبكرة لحديثي الوالدة )

وم زى لمتغير المؤهل العلمي لالم: )ابتدائي، إعدادي، ثانوي، دبلاألمهات تُع

 متوسط، بكالوريوس، دراسات عليا(؟

ة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التغيرات الفسيولوجية لقلق الوالد -

لدى  (EENCالناتجة عن تطبيق برنامج الرعاية األساسية المبكرة لحديثي الوالدة )

 غير عمل األم: )أم عاملة، ربة بيت(؟األمهات تُعزى لمت

ة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التغيرات الفسيولوجية لقلق الوالد -

لدى  (EENCالناتجة عن تطبيق برنامج الرعاية األساسية المبكرة لحديثي الوالدة )

 األمهات تُعزى لمتغير طبيعة الحمل: )تلقيح طبيعي، تلقيح صناعي(؟

ق ذات داللة إحصائية بين التغيرات الفسيولوجية لقلق الوالدة هل توجد فرو -

( لدى EENCالناتجة عن تطبيق برنامج الرعاية األساسية المبكرة لحديثي الوالدة )

 األمهات تُعزى لمتغير طبيعة الوالدة: )طبيعي، قيصري(؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التغيرات الفسيولوجية لقلق الوالدة  -

( لدى EENCالناتجة عن تطبيق برنامج الرعاية األساسية المبكرة لحديثي الوالدة )

دقيقة،  60-31دقيقة، من  30األمهات تُعزى لمتغير مدة تطبيق برنامج: )أقل من 

 دقيقة(؟ 90-61من 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التغيرات الفسيولوجية لقلق الوالدة  -

( لدى EENCامج الرعاية األساسية المبكرة لحديثي الوالدة )الناتجة عن تطبيق برن

 األمهات تُعزى لمتغير عدد الوالدات: )بكرية، متعددة(؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التغيرات الفسيولوجية لقلق الوالدة  -

( لدى EENCالناتجة عن تطبيق برنامج الرعاية األساسية المبكرة لحديثي الوالدة )
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األمهات تُعزى لمتغير التثقيف الصحي المسبق للبرنامج: )تم الحصول على 

 التثقيف، لم يتم الحصول على التثقيف(؟

 فرضيات الدراسة:

 الناتجة التغيرات الفسيولوجية لقلق الوالدة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين-

( لدى EENCعن تطبيق برنامج الرعاية األساسية المبكرة لحديثي الوالدة )

 األمهات وعمر األم.

ة الناتج ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التغيرات الفسيولوجية لقلق الوالدة-

( لدى EENCعن تطبيق برنامج الرعاية األساسية المبكرة لحديثي الوالدة )

 األمهات والمؤهل العلمي لألم. 

ة الناتج وجية لقلق الوالدةال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التغيرات الفسيول-

( لدى EENCعن تطبيق برنامج الرعاية األساسية المبكرة لحديثي الوالدة )

 األمهات تُعزى لمتغير عمل األم.

ة الناتج ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التغيرات الفسيولوجية لقلق الوالدة-

( لدى EENCة )عن تطبيق برنامج الرعاية األساسية المبكرة لحديثي الوالد

 األمهات تُعزى لمتغير طبيعة الحمل

ة الناتج ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التغيرات الفسيولوجية لقلق الوالدة-

( لدى EENCعن تطبيق برنامج الرعاية األساسية المبكرة لحديثي الوالدة )

 األمهات م تُعزى لمتغير طبيعة الوالدة: )طبيعي، قيصري(.

 الناتجة وق ذات داللة إحصائية بين التغيرات الفسيولوجية لقلق الوالدةتوجد فر ال-

( لدى EENCعن تطبيق برنامج الرعاية األساسية المبكرة لحديثي الوالدة )

ة، دقيق 60-31دقيقة، من  30األمهات تُعزى لمتغير مدة تطبيق برنامج: )أقل من 

 دقيقة(. 90-61من 

 الناتجة بين التغيرات الفسيولوجية لقلق الوالدةال توجد فروق ذات داللة إحصائية -

( لدى EENCعن تطبيق برنامج الرعاية األساسية المبكرة لحديثي الوالدة )

 األمهات تُعزى لمتغير عدد الوالدات: )بكرية، متعددة(.

ة الناتج ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التغيرات الفسيولوجية لقلق الوالدة-

( لدى EENCمج الرعاية األساسية المبكرة لحديثي الوالدة )عن تطبيق برنا

األمهات تُعزى لمتغير التثقيف الصحي المسبق للبرنامج: )تم الحصول على 

 التثقيف، لم يتم الحصول على التثقيف(.

 أهمية الدراسة:
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 أما أهمية الدراسة فتنبع من خالل الجوانب التالية:

ة لحديثي الوالدة يُعد من الموضوعات موضوع تطبيق برنامج الرعاية المبكر-

عام  المهمة والحيوية والحديثة، إال أن الدراسات حولها مازالت في فلسطين بشكل

وفي قطاع غزة بشكل خاص قليلة، وبحاجة للمزيد من البحث خاصة في ظل 

لقدر ارتباطه بالحالة النفسية لألم، ولم ينل هذا الموضوع نصيبه من الدراسة با

ية د تعتبر هذه الدراسة من الدراسات القليلة في مجال الصحة النفسالكافي. وق

 لألمهات الحوامل، وارتباطها بأثر تطبيق البرنامج.

والدة وهنا تأتي أهمية هذه الدراسة لتناولها مفهوم القلق، وأثره على عملية ال-

حثين باوبخاصة فيما يتعلق بالعناية بالجنين من قبل األم مما قد يفيد كثير من ال

 والعاملين في هذا المجال: )أطباء، تمريض، قابالت، األسرة وغيرهم(

الدراسة ستحاول التعرف إلى بعض العوامل التي تؤثر على الرعاية المبكرة -

بيعية طلألجنة، وارتباط ذلك بموضوع القلق من عملية الوالدة سوآًء كانت الوالدة 

ملين في مما قد يفيد الباحثين والعااو قيصرية، وعالقة هذا القلق بعض المتغيرات، 

 المجال.

ل ويرى الباحث أن هذه الدراسة ستفيد العاملين في حقل الصحة النفسية من خال-

وضع برنامج إرشادي لهم في مساعدة األمهات في التعامل مع عملية الوالدة، 

يه وكذلك ستفيد الباحثين في هذا الموضوع، والعاملين في مجال اإلرشاد والتوج

 األخصائيين النفسيين واالجتماعيين، والمعلمين وأساتذة الجامعات، وواضعيو

 المناهج الخاصة بتدريس مادة النساء والوالدة.

 أهداف الدراسة:

ق لدي معرفة أثر تطبيق برنامج الرعاية المبكرة لحديثي الوالدة على مستوى القل-

 األمهات. 

ي ر النفسحديثي الوالدة من خالل األثالمساعدة في تقييم برنامج الرعاية المبكرة ل-

 من قبل.  إليهعلى االم والذي لم يتم التطرق 

رية و قيصأكانت الوالدة طبيعية  سواءمعرفة مستوى القلق أثناء عملية الوالدة -

 لك على الرعاية بحديثي الوالدة.وأثر ذ

عاية الردراسة بعض المتغيرات الديموغرافية التي تؤثر على عملية الوالدة وعلى -

 بحديثي الوالدة سواء كان هذا التأثير سلباً أو إيجاباً.

تؤثر  دراسة بعض المتغيرات االجتماعية التي تؤثر على عملية الوالدة، والتي قد-

 على تقديم الرعاية المبكرة لحديثي الوالدة. 
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وجههم يمساعدة العاملين في المجال الطبي في المستشفيات لمعرفة هذا اآلثار مما -

 للطريق المثلي للتعامل مع األمهات. 

 معرفة دور بعض المتغيرات التي تؤثر على عملية الوالدة بصورة إيجابية أو-

 سلبية.

رضي قد يساعد هذا البحث الباحثين والمهتمين بهذا األمر من أطباء وممرضين وم-

ية العناى وغيرهم في معرفة العوامل المؤثرة قبل وأثناء عملية الوالدة، وأثر ذلك عل

 بالجنين. 

ت ًء أكانقد يساعد هذا البحث في زيادة معرفة األم بجميع العوامل المحيطة بها سوا-

ين ة بالجنجسدية أم نفسية فإن ذلك له الدور األكبر في تسهيل عملية الوالدة والعناي

 ومن ثم مجتمع صالح قليل المشاكل.

 مصطلحات الدراسة

 :القلق

شعور عام غامض بالضيق والكدر مصحوباً بحالة وجدانية غير سارة من التوجس 

والخوف والتوتر والتحفز، تنتج معه بعض اإلحساسات الجسمية مثل:" ضيق النفس 

 (.107:1998وزيادة نبضات القلب وجفاف الفم والصداع" )عكاشة، 

 unpleasantرة ( بأنه حالة انفعالية مركبة غير سا121: 1998وعرفه )القريطي, 

ً من مشاعر الخوف المستمر والفزع والرعب واالنقباض  ً أو مزيجا تمثل ائتالفا

والهم نتيجة توقع شر وشيك الحدوث أو اإلحساس بالخطر والتهديد من شيء ما 

 مبهم غامض يعجز المرء عن تبنيه أو تحديده على نحو موضوعي.

( DSM VIلالضطرابات العقلية )كما قدم الدليل التشخيصي واإلحصائي الرابع 

ً للقلق بأنه حالة مرضية تتصف بالشعور بالرعب، وبوجود عدد من  تعريفا

األعراض يشترط توفر ثالث منها على األقل هي: وجود صعوبة في التركيز، 

وسرعة االنفعال، وتوتر العضالت وإجهادها، واضطرابات النوم، كما تصاحبها 

الزائد للجهاز العصبي الالإرادي أعراض عضوية تشير إلى النشاط 

 (.15: 2003)حجازي،

شعور عام غامض مشوب بالتوجس والخوف ويعرف الباحث: القلق بأنه " 

والتوتر من عملية الوالدة مصحوب عادة ببعض اإلحساسات الجسمية خاصة 

و أزيادة نشاط الجهاز العصبي الالإرادي والسحبة في الصدر أو ضيق في التنفس 

 ضات القلق أو الصداع أو كثرة الحركة ".الشعور بنب

 قلق الوالدة:
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زيد ويعرف الباحث قلق الوالدة ومن واقع العمل في مستشفى نساء ووالدة ولمدة ت

عام بأنه " شعور عام غامض مشوب بالتوجس والخوف والتوتر من عملية  13عن 

 الوالدة مصحوب عادة ببعض اإلحساسات الجسمية خاصة زيادة نشاط الجهاز

العصبي الالإرادي والسحبة في الصدر أو ضيق في التنفس أو الشعور بنبضات 

اقتراب القلق أو الصداع أو كثرة الحركة يزداد هذا الشعور حدة مع انتهاء الحمل و

 الوالدة.".

 الوالدة:

عملية فسيولوجية تحدث فيها تغيرات فيزيولوجية واسعة تبدأ بتقلصات رحمية 

نق الرحم وتوسع القناة التناسلية تؤدي إلى خروج الجنين منتظمة وتنتهي بإمحاء ع

 (.7:2006والمشيمة واألغشية المحيطة من الرحم إلى العالم الخارجي )الحريري،

 Early Essential Neonatal Careبرنامج الرعاية المبكرة لحديثي الوالدة 

(EENC): 

ه يط الهادي( بأنويعرف من قبل منظمة الصحة العالمية: )مكتب منطقة غرب المح

بعد  األولى مجموعة من الخيارات تقدم الي االم والجنين ما بين الوالدة والثالثة أيام

لة نها فعاعملية الوالدة، وهذه الخيارات ال تكلف كثيراً من الناحية االقتصادية، لك

 بة لهذهمن ناحية التقليل من وفيات األطفال حيث إن هناك العديد من العوامل المسب

 فيات.الو

يطبق برنامج الرعاية المبكرة لحديثي الوالدة بعد الوالدة مباشرة )في الساعة 

 WHOاألولى والثانية بعد الوالدة( وكذلك في فترة ما بعد الوالدة بصورة عامة )

WPRO, 2016.) 

وتكون إجراءات الرعاية المبكرة للمولود مباشرة بعد عملية الوالدة وتشمل تنشيف 

دقيقة،  90ضافة إلى مالصقة جلد األم للجنين فترة تمتد على األقل جسد المولود باإل

تأخير عملية شبك الحبل السري، وأن تكون عملية القطع للحبل السري معقمة، البدء 

في الرضاعة الطبيعة للجنين وبصورة مكثفة، التعامل مع االجنة التي تعاني من 

 WHOوالجنين )مشاكل في التنفس، وتجنب أي نشاط غير مالئم لألم 

WPRO,2014.) , 

برنامج الرعاية المبكرة لحديثي الوالدة هو ليس برنامج عناية جديد ومنفصل بل هو 

جزئ مكمل من عناية شاملة لعملية الحمل والوالدة والعناية بالجنين، ولكنها يجب 

أن تتضمن خدمات قوية وذات جودة من أجل تطوير جودة الخدمة المقدمة بواسطة 
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ً إيقاف كل الممارسات غير الفعالة تطوير ال منظومة الصحية، ويتطلب ذلك أيضا

 (.     WHO WPRO, 2014والمؤذية وغير المحدثة )

 تعريف حديث الوالدة )الجنين(:

ن يوم م 28حديث الوالدة يقصد به الجنين من اللحظة األولي للوالدة حتى عمر 

ابع، يوم السن لحظة الوالدة حتى الحياة الجنين، تمتد الفترة المبكرة لحديث الوالدة م

من  28ليوم يوم فهي تمتد من اليوم السابع إلي ا 21أما الفترة المتأخرة، والتي تمتد 

 الوالدة.

لتاريخ هذا التعريف ينطبق على األجنة الخدج، مكتملي النمو، أو حتى من تجاوزوا ا

 (WHOعالمية )المتوقع للوالدة، وهذا التعريف أقرته وّعرفته منظمة الصحة ال

ً كاملة من حياة ا لجنين، كالتالي: )يبدأ من الوالدة وينتهي بثمانية وعشرين يوما

 (. Oza et al, 2013والتي تعتبر من أكثر األوقات خطورةً في حياة هذا الجنين )

 حدود الدراسة:

 -6-31م حتى  20201-6-1الحد الزماني: أجريت الدراسة في الفترة الممتدة من 

 م. 2021

 حتى 18أجريت الدراسة على عينة عشوائية من األمهات: )من سن  الحد البشري:

يق فما فوق( اللواتى تترددن على مستشفى الهالل اإلماراتي برفح وتم تطب 39سن

 برنامج الرعاية االساسية المبكرة لحديثي الوالدة عليهن.

لممتدة افي الفترة الحد المكاني: أجريت الدراسة في مستشفى الهالل اإلماراتي برفح 

 م. 30/6/2021م حتى  2021 /1/6من 

لمبكرة االحد النوعي: وهو دراسة أثر العالقة بين تطبيق برنامج الرعاية االساسية 

(( على قلق الوالدة لدى األمهات في مستشفى الهالل EENCلحديثي الوالدة 

 اإلماراتي. 

 منهج الدراسة:

لحالية اه تجريبي لمالءمته لطبيعة الدراسة اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج شب

كرة ية المب"التغيرات النفسية لقلق الوالدة الناتجة عن تطبيق برنامج الرعاية األساس

( لدى األمهات، دراسة تطبيقية في مستشفى الهالل EENCلحديثي الوالدة )

 قطاع غزة " –اإلماراتي للنساء والوالدة 

وممارسات قائمة ومتاحة للدراسة دون أن  الذي يتناول دراسة أحداث وظواهر

يتدخل الباحث في مجرياتها، وعلى الباحث أن يتفاعل معها بالوصف والتحليل. 

 (41: 1997)األغا، 
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ون ويعتبر هذا المنهج طريقة في البحث عن الحاضر لإلجابة عن تساؤالت محددة د

و هوإنما يدرس ما تدخل من الباحث في ضبط المتغيرات أو إدخال معالجات جديدة 

 .(82: 2003موجود أو كائن. )دياب، 

ا  يتكون مجتمع الدراسة األصلي من جميع األمهات الالتي  مجتمع الدراسة: -ثانيا

يترددن على غرفة الوالدة وقسم العمليات بمستشفى الهالل اإلماراتي بمحافظة 

لغ ( أي بمعدل شهري تقريبي يب5942م حوالي )2020رفح، وكان عددهن عام 

 حالة والدة،  (495)
 2020( يوضح اإلحصائية السنوية للوالدات الشهرية لمستشفى الهالل اإلماراتي لعام 1جدول )

والدة طبيعية  الشهر

 بكرية

والدة طبيعية 

 متعددة

والدة قيصرية 

 طارئة

والدة قيصرية 

 مجدولة

 المجموع

 592 61 64 332 135 يناير

 407 48 30 234 95 فبراير

 459 41 50 255 113 مارس

 463 60 56 241 106 ابريل

 445 40 65 246 94 مايو

 494 35 70 289 100 يونيو

 521 70 77 244 130 يوليو

 627 60 68 412 87 أغسطس

 565 53 65 302 145 سبتمبر

 575 72 74 297 132 اكتوبر

 524 68 67 284 105 نوفمبر

 425 40 54 300 132 ديسمبر

 5942 648 740 3180 1374 المجموع

 عينة الدراسة:  -ثالثا

 العينة االستطالعية:

الل سيدة الالتي تترددن على مستشفى اله) 30 (من مكونة استطالعية عينة عمل تم

ية وتم تطبيق برنامج الرعا غزة قطاع في اإلماراتي برفح التابع لوزارة الصحة

 نةاالستبا وثبات صدق من التأكد األساسية المبكرة لحديثي الوالدة عليهن بغرض

 .الدراسة بشكل نهائي مجتمع على توزيعها قبل

 عينة الدراسة الفعلية:

تم اختيار عينة الدراسة بصورة عشوائية طبقية لتمثل األمهات الالتي ترددن علي 

غرفة الوالدة وغرفة العمليات في مستشفى الهالل اإلماراتي، وذلك في الفترة 

( أماً 235م وبلغ عدد أفراد العينة ) 2020-6-30م وحتى  2020-6- 1الممتدة من 

العمليات في هذه الفترة بغرض الوالدة  من الالتي ترددن علي غرفة الوالدة وغرفة
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والدة قيصرية وتم احتساب عينة الدراسة  48( حالة والدة طبيعية و 187بعدد )

 .epi enfبواسطة برنامج 

 أداة الدراسة "االستبانة":

 اعتبارهاب للدراسة الالزمة البيانات والمعلومات لجمع أداة االستبانة الباحث استخدم

ويتم استخدامها عندما يريد الباحث جمع معلومات  سة،الدرا أدوات أنسب من

وبيانات يتعذر الحصول عليها عن طريق أدوات الدراسة األخرى، وذلك للكشف 

 عن الجوانب التي يحددها الباحث من فقرات ومحاور أداة الدراسة للتعرف إلى

اسة درجة الموافقة لدى المبحوثين من عينة الدراسة بناًء على خبرات عينة الدر

ات العملية فيما يتعلق بموضوع الدراسة ليقوم الباحث بعد ذلك بإجراء المعالج

 يما يلياإلحصائية إلجاباتهم للوصول إلى النتائج وحلول عملية لمشكلة الدراسة، وف

توضيح لطريقة بناء أداة الدراسة إضافةً إلى توضيح وصف لالستبانة من حيث 

 :لقياس درجة القبول لدى عينة الدراسةتقسيماتها، وكذلك المقياس المستخدم 

 وصف االستبانة: 

ينية عتعكس االستبانة باعتبارها أداة لجمع البيانات درجة موافقة المبحوثين من 

لى إالدراسة، واتجاهاتهم حول موضوع الدراسة لذا توجب األمر تقسيم االستبانة 

 قسمين رئيسين كما يلي:

يبين يشمل القسم األول على البيانات الشخصية لعينة الدراسة المج القسم األول:

( فقرات وهو ما تم توضيحه ضمن المتغيرات 8على األسئلة، ويتكون من )

 الديمغرافية باالستبانة.

يشمل القسم الثاني على المحاور الرئيسة للتحقق من فرضيات  -القسم الثاني

الرعاية المبكرة لحديثي الوالدة الدراسة حول معرفة تأثير تطبيق برنامج 

(EENC على قلق الوالدة لدي األمهات، بحيث تكونت االستبانة من )فقرة  32

 موزعة على محورين رئيسين يمكن توضيح هذه المحاور كالتالي:

رنامج "التغيرات الفسيولوجية الناتجة عن قلق الوالدة بعد تطبيق ب -البعد األول

ت كما فقرا 14الدة" حيث بلغت عدد فقرات هذا المحور الرعاية المبكرة لحديثي الو

 هو موضح االستبانة

 المقياس المستخدم في االستبانة:

( Fifth Likert Scaleتم استخدم مقياس ليكرت الخماسي لقياس درجة الموافقة )

الستطالع اراء األطراف المعنية في موضوع الدراسة، بهدف قياس درجة الموافقة 

بانة التي تم توزيعها عليهم، وتقع اإلجابة على االستبانة على على فقرات االست



 مصاله ماعيلإس حصال لحديثي المبكرة األساسية الرعاية برنامج تطبيق عن الناتجة الوالدة لقلق النفسية التغيرات

 

22 

 رلينب-لمانياأ العربي مقراطييالد المركز            سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

خمس مستويات هي: )موافق بشدة، موافق، محايد، غير موافق، غير موافق بشدة(، 

درجة(، بمعنى إذا كانت  1وتتراوح الدرجة لكل فقرة ما بين: )خمس درجات حتى 

: غير موافق 1فق، : غير موا2: محايد، 3: موافق، 4: موافق بشدة، 5اإلجابة: )

بشدة(، حيث تشير ارتفاع الدرجة إلى ارتفاع مستوى الموافقة على العبارة الواردة 

 ليكرت مقياس وفق فقرة كل على اإلجابات كانت في االستبانة والعكس صحيح، وقد

 الجدول التالي: حسب الخماسي

 ( يوضخ درجات مقياس ليكرت الخماسي:2جدول رقم )

 موافق بشدة موافق محايد غير موافق بشدةغير موافق  التصنيف

 5 4 3 2 1 الدرجة

 :المقياس صدق

 : Internal Validityصدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة  -أوالا 

حور يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع الم

تساق سبيل الحصول على صدق االالذي تنتمي إليه هذه الفقرة، وقد قام الباحث في 

آرائهم نحو محاور االستبانة، حساب معامل  المستقصي الداخلي الستجابات

لدرجة ااالرتباط بين نتيجة كل فقرة من فقرات محاور االستبانة على حدة مع نتيجة 

دق صالكلية لمحاور االستبانة ككل، وهو ما سيتم توضيحه عند الحديث عن اختبار 

 داللة  مستوى عند دالة المبينة االرتباط معامالت أن يبين نة، والذيوثبات االستبا

ور ، وبذلك تعتبر فقرات محا0.05من  اقل فقرة لكل الداللة مستوى إن حيث 0.05

 الدراسة صادقة لما وضعت لقياسه.

قلق "التغيرات النفسية ل فقرات من فقرة كل بين االرتباط ( معامل3جدول ) يوضح

ية جة الكلعن تطبيق برنامج الرعاية المبكرة لحديثي الوالدة" والدر الوالدة الناتجة

ً  دال المبين االرتباط معامالت أن يبين والذي للمحور، عنوية م مستوى عند إحصائيا

0.05  α ≤ المحور يعتبر وبذلك  ً  لقياسه. وضع لما صادقا
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ة عن النفسية قلق الوالدة الناتج "التغيرات فقرات من فقر كل بين االرتباط ( يوضح معامل3جدول )
 تطبيق برنامج الرعاية المبكرة لحديثي الوالدة" والدرجة الكلية للمحور:

  α ≥0.05 االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة *

ا   Structure Validityالبنائي  الصدق -ثانيا

 لتيا األهداف تحقق مدى يقيس الذي األداة صدق مقاييس أحد البنائي الصدق يعتبر

 الدارسة محاور من محور كل ارتباط مدى ويبين إليها، الوصول تريد األداة

 .لفقرات االستبانة الكلية بالدرجة

دال  محاور االستبانة جميع في االرتباط معامالت جميع ( أن4جدول ) يبين

 ً  االستبانة محاور جميع تعتبر وبذلك ≥ α  0.05معنوي مستوى عند إحصائيا

 لقياسه.  وضعت لما صادقه
 لالستبانة: الكلية والدرجة محاور االستبانة )البعد( من المحور درجة بين االرتباط ( يوضح معامل4جدول: )

 المحور م
معامل بيرسون 

 لالرتباط

 القيمة

 االحتمالية

(Sig.) 

لحديثي  الوالدة بعد تطبيق برنامج الرعاية المبكرة"التغيرات النفسية لقلق  -1

 الوالدة".

0.916* 0.000 

 α ≥ 0.05 االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة *

 الفقرة م
معامل بيرسون 

 لالرتباط
 (.Sig) القيمة االحتمالية

 0.000 *0.836  أشعر بالضيق من تطبيق البرنامج. -1

 0.000 *0.796  اشعر بالخوف على حياة الجنين. -2

 0.000 *0.923 أشعر بالقلق من حدوث نزيف مفاجئ. -3

 0.000 *0.924  ة.أشعر بالقلق من عدم متابعة الطاقم الطبي بي أثناء الوالد -4

 0.000 *0.956  أتجنب الحديث عن أعراض الوالدة وآالمها. -5

 0.000 *0.826 أشعر براحة أكثر كلما ازداد التصاقي بالجنين. -6

 0.000 *0.709 التصاق الجنين بي أشعر بالراحة.كلما زادت مدة  -7

 0.000 *0.877  قدرتي على التركيز ضعيفة. -8

 0.000 *0.954 أشعر بالتوتر ألدني سبب. -9

 0.000 *0.946 أصاب بالقلق من احتمال م تدهور صحتي. -10

 0.000 *0.955 اشعر أن أعصابي مشدودة.  -11

 0.000 *0.888 .اآلالم الناتجة عن عملية الوالدةتطبيق البرنامج خفف من   -12

 0.000 *0.984 أشعر بالعصبية المفرطة.  -13

 0.000 *0.986 أخاف من المستقبل.  -14

 0.000 *0.957  تنتابني التخيالت المزعجة. -15

 0.000 *0.839  ة.انصح األمهات بتطبيق البرنامج عليهن ما بعد عملية الوالد -16

ة النصائح واالرشادات التي تم تزويدي بها قبل عملية الوالد -17

  ساعدتني في تقليل القلق.

0.862* 0.000 

 0.000 *0.826  أشعر بأن صحة جنيني في المستقبل ستكون أفضل. -18
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ا: قياس ثبات فقرات االستبانة   :Reliabilityثالثا

 دةع تطبيقه أعيد إذا النتائج نفس االستبيان يعطي أن هو االستبانة بثبات يقصد

ً إلى أي درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة متتالية،  مرات ند عويقصد به أيضا

 ي نتائجكل مرة يستخدم فيها، أو بعبارة أخرى أن ثبات االستبانة يعني االستقرار ف

 ينة عدةاالستبانة وعدم تغييرها بشكل كبير فيما لو تم إعادة توزيعه عل أفراد الع

 (30:2010)الجرجاوي,  مرات خالل فترات زمنية.

معامل الثبات  ويمكن للباحث التحقق من ثبات استبانة الدراسة من خالل احتساب

(، كما هو موضح في الجدول Cronbach Alphaالمسمى معامل ألفا كرونباخ )

ويتضح من خالل  .مرتفع الثبات (، حيث بين الجدول أن معامالت5التالي رقم )

( لكل محور من Cronbach Alphaالجول التالي أن معامل الثبات ألفا كرونباخ )

مما يدل على ثبات العبارة المكونة لكل محور من  0.6محاور الدارسة أكبر من 

هذه المحاور، حيث تراوحت معامالت الثبات لمحاور االستبانة الخمسة الموضحة 

( وقد بلغ معامل الثبات ألفا كرونباخ 0.976 -0.947في الجدول أدناه بين )

. وكذلك قيمة الصدق كانت مرتفعة لكل مجال، 0.971مته لالستبانة الكلية ما قي

( لكل مجال من مجاالت االستبانة. كذلك كانت 0.988-0.973حيث تتراوح بين )

 ( وهذا يعنى أن معامل الثبات مرتفع.0.985قيمة الصدق لجميع فقرات االستبانة )

تتمتع بمعامل  إحصائياً، وأن االستبانة بفقراتها ودال مرتفع الثبات أن وهذا يعنى

 ثبات عالي، مما يشير إلى صالحية المقياس لقياس المحور المذكور أدناه وقابلة

للتوزيع، وبذلك اعتمد الباحث هذه االستبانة كأداة لجمع البيانات ولإلجابة عن 

  فروض وتساؤالت الدراسة.
 االستبانة: ثبات لقياس كرونباخ ألفا ( يوضح معامل5) جدول

 الفقرات عدد المحور م
 ألفا معامل

 كرونباخ

 *الصدق

 التغيرات النفسية لقلق الوالدة الناتجة عن تطبيق " -1

 برنامج الرعاية المبكرة لحديثي الوالدة
18 .9760 0.988 

 .*الصدق = الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ

ا   التجزئة النصفية: -رابعا

جرى احتساب درجات العينة االستطالعية لحساب ثبات االستبانة حيث تم تجزئة 

فقرات االستبانة إلى جزئيين: )الفقرات ذات األرقام الفردية والفقرات ذات األرقام 

الزوجية( ثم احتساب معامل االرتباط بين درجات الفقرات ذات األرقام الفردية 

( ثم 0.986ليبلغ قيمة معامل االرتباط )ودرجات الفقرات ذات األرقام الزوجية، 
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تصحيح معامل االرتباط بمعادلة سبيرمان براون، حيث بلغت قيمة ذلك المعامل 

( 0.993( ثم جرى تعديل الطول باستخدام معامل )جتمان(، لتبلغ قيمتها )0.993)

 :( يوضح ذلك6والجدول رقم )
 ( يوضح معامل الثبات )طريقة التجزئة النصفية(:6جدول )

 معامل االرتباط مع الدرجة الكلية البيان الرقم

 *0.986 معامل االرتباط بين الفقرات الزوجية والفردية. -1

 *0.993 معامل سبيرمان براون المعدل لنفس الطول بين الفقرات. -2

 *0.993 معامل سبيرمان براون المعدل مع إختالف الطول بين الفقرات. -3

 *0.993 لجتمان. معامل التجزئة النصفية -4

 (α≤0.01*االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة )

يرمان ( أن قيمة معامل االرتباط المعدل )سب6تبين من النتائج الموضحة في جدول )

( مرتفع ودال إحصائيًا. وبذلك تكون االستبانة في Spearman Brownبراون 

 صورتها النهائية قابلة للتوزيع. 

ا   اإلحصائية المستخدمة: المعالجات -خامسا

 Statisticalتم تفريغ وتحليل االستبانة من خالل برنامج التحليل اإلحصائي 

Package for the Social Sciences (SPSS). 

 وقد تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:

 األحادي. Tاختبار 

 للمجموعتين. Tاختبار 

 .اختبار التباين األحادي

 ومناقشتها الدارسة فرضيات واختبار البيانات تحليل

 الشخصية: البيانات الدراسة وفق لعينة اإلحصائي الوصف

 توزيع عينة الدراسة حسب متغير العمر: -
 ( يوضح توزيع عينة الدراسة حسب الفئة العمرية:7جدول )

 النسبة المئوية )%( العدد الفئة العمرية بالسنوات

 3.8 9 عام فأقل 18

 55.3 130 عام 28- 19من 

 40.9 96 عام 39-29من 

 100.0 235 المجموع

( سنة هو العمر 29الى  19يالحظ الباحث أن معظم عينة الدراسة كانت من )

الطبيعي والمنطقي لفترات الحمل والوضع باإلضافة إلى ذلك تكون هذه الفئة قادرة 
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خطورة، في حين تحمل مسؤولية الحمل والرضاعة وهي الفترة التي يكون فيها اقل 

سنة أو أقل ويرجع ذلك الى انخفاض  18كان الفئة العمرية األقل هي ذات األعمار

عدد حاالت الزواج في تلك الفئة نظراً للقيود التي تفرضها الحاكم الشرعية 

واالعراف والتقاليد الموجودة في قطاع غزة مما يودي الى محدودية نسبة الزواج  

خيرة باإلضافة الي زيادة الوعي المجتمعي بخطورة في تلك الفئة في اآلونة األ

 الزواج المبكر

 توزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي:
 ( يوضح توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي:8جدول )

يالحظ الباحث أن حوالي نصف عينة الدراسة كان مؤهلهم بكالوريوس فأعلى 

ويرجع الباحث ذلك الى أن الحظ األوفر في اآلونة االخيرة لالرتباط والزواج هي 

المجتمع الغزي لما للفئة المتعلمة باإلضافة اال أن التعليم لإلناث أصبح أولوية عند 

يوفر من استقرار الحياة العائلية وقد يساعد ذلك في زيادة الفرص في البحث عن 

 .وظائف في المستقبل

 توزيع عينة الدراسة حسب متغير عمل األم:

 ( يوضح توزيع عينة الدراسة حسب متغير عمل األم:9جدول )

 النسبة المئوية )%( العدد عمل األم

 16.2 38 أم عاملة

 83.8 197 ربة منزل

 100.0 235 المجموع

يالحظ الباحث من خالل اطالعه على واقع مجتمع الدراسة انخفاض أعداد السيدات 

نصف  حواليأن  إلىالعامالت وارتفاع أعداد ربات البيوت ويرجع الباحث ذلك 

قلة التعينات  إلىعينة الدراسة غير حاصالت على مؤهالت علمية باإلضافة 

بسبب ظروف الحصار والوضع االقتصادي في قطاع  األخيرةوالوظائف في اآلونة 

 النسبة المئوية )%( العدد المؤهل العلمي

 1.3 3 ابتدائي

 6.8 16 إعدادي

 36.2 85 ثانوي

 8.1 19 دبلوم متوسط

 47.7 112 بكالوريوس فأعلى

 100.0 235 المجموع
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 ً خصوصية عمل االناث وتفضيل الذكور  إلىغزة، و كما يرجع الباحث ذلك ايضا

من أهمها قدرة الذكور للوصول ألماكن  أسبابفي الوظائف على االناث ولعدة 

كور على الدوام في الفترات المختلفة و في العمل أسرع من االناث وكذلك قدرة الذ

االمومة وساعة  إجازاتحاالت االستدعاء وقت الطوارئ وحصول االناث على 

الرضاعة حسب نظام وزارة العمل ومن ناحية أخرى ثقافة المجتمع العربي بشكل 

عام والعادات والتقاليد السائدة في المجتمع الفلسطيني بشكل خاص من مسألة عمل 

وذلك لزيادة المسؤوليات العائلية عليها لذا يفضل الذكور على اإلناث في  المرأة

 المجال األكبر لعمل السيدات في قطاعي الصحة والتعليم. أنحيث  العمل

 توزيع عينة الدراسة حسب متغير طبيعة الحمل:

 ( يوضح توزيع عينة الدراسة حسب طبيعة الحمل:10جدول )

وية )%(النسبة المئ العدد طبيعة الحمل  

 99.1 233 تلقيح طبيعي

 0.9 2 تلقيح صناعي

 100.0 235 المجموع

يالحظ الباحث أن أعلى نسبة من عينة الدراسة كانت من طبيعة الحمل تلقيح طبيعي 

وهذه النسبة تتماشي مع الدراسات واالحصائيات العالمية باإلضافة الي ان كثير من 

بواسطة تلقيح صناعي تكون المتابعة والوالدة في السيدات اللواتي يكن الحمل لديهن 

متشفيات خاصة بناًء على االعتقاد عند الكثير بأن العناية واالهتمام في المتشفيات 

 الخاصة يكون بصورة أكبر.

 توزيع عينة الدراسة حسب نوعية الوالدة:
 ( يوضح توزيع عينة الدراسة حسب نوعية الوالدة :11جدول )

يالحظ الباحث أن أكثر من معظم عينة الدراسة من كانت نوعية الوالدة طبيعي في 

قيصري  حين أن عدد قليل منهم كانت نوعية الوالدة بأدوات مساعدة او الملقط أما

 النسبة المئوية )%( العدد نوعية الوالدة

 78.3 184 طبيعي.

 1.3 3 والدة بأدوات مساعدة او الملقط.

 20.4 48 قيصري.

 100.0 235 المجموع
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ويعلل الباحث ذلك الى ان هذه النسب تتماشى مع التقارير العالمية وعلى مدار عدة 

 أعوام كانت الوالدات القيصرية تشكل تقريبا هذه النسبة من مجمل عدد الوالدات.

توزيع عينة الدراسة حسب متغير مدة تطبيق برنامج الرعاية المبكرة لحديثي 

 الوالدة:
 عينة الدراسة حسب مدة تطبيق برنامج الرعاية المبكرة لحديثي الوالدة:( يوضح توزيع 12جدول )

 النسبة المئوية )%( العدد مدة تطبيق برنامج الرعاية المبكرة لحديثي الوالدة

 24.7 58 دقيقة 30أقل من 

 22.1 52 دقيقة 60-31من 

 53.2 125 دقيقة 90-61من 

 100.0 235 المجموع

يالحظ الباحث أن أكثر من أكثر من نصف من عينة الدراسة مجتمع الدراسة كانت 

دقيقة حسب  90 إلى 61مدة تطبيق برنامج الرعاية المبكرة لحديثي الوالدة من 

دقيقة وقد تكون لديهن خبرة سابقة  90 إلى 61توصيات منظمة الصحة العالمية من 

تطبيق برنامج الرعاية المبكرة لحديثي الوالدة حيث خضعت القابالت اللواتي يعملن 

دورات من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة حول كيفية  إلىفي المستشفى 

هذا البرنامج جزء من روتين العمل اليومي الذي تقوم به  فأصبحتطبيق البرنامج 

دقيقة فاقل  60العمليات أما وجود نسبة معتبرة  آوقابلة سواء في غرفة الوالدة ال

ازدحام المرضى والمرافقين مما ال يمكن الطاقم  إلىفيرجع في كثير من األوقات 

 من تطبيق البرنامج بصورة صحيحة .

 توزيع عينة الدراسة حسب متغير طبيعة والدات األم:
 راسة حسب طبيعة الحمل:( يوضح توزيع عينة الد13جدول )

 النسبة المئوية )%( العدد طبيعة والدات األم

 26.8 63 بكرية

 73.2 172 متعددة

 100.0 235 المجموع

 

يالحظ الباحث أن أعلى نسبة من عينة الدراسة كانت من طبيعة والدات األم متعددة 

والدراسات وهذه النسبة تتماشي مع االحصائيات لحاالت الوالدة في المستشفى 

 العالمية.
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 :توزيع عينة الدراسة حسب متغير الحصول على تثقيف صحي لمسبق للبرنامج
 ( يوضح توزيع عينة الدراسة حسب طبيعة الحمل:14جدول )

 النسبة المئوية )%( العدد الحصول علي تثقيف صحي لمسبق للبرنامج

 95.3 224 تم الحصول على التثقيف.

 4.7 11 التثقيف.لم يتم الحصول على 

 100.0 235 المجموع

يالحظ الباحث أن أعلى النسبة األعلى حصلت على التثقيف وذلك الن البرنامج 

معمول به حاليا في كافة مرافق أقسام الوالدة وبوزارة الصحة وفق توصيات 

 منظمة الصحة العالمية نظرا لفوائده على صحة االم والطفل.

 :Scaleالدارسة:  في المعتمد المقياس
 ( يوضح المقياس المعتمد في الدارسة:15جدول: )

 الموافقة درجة النسبي الوزن الحسابي المتوسط

%36 –%  1.80 – 1.0من   20 من   قليلة جدا 

%52 –% 36أكبر من  2.60 – 1.8أكبر من   قليلة 

%68 –%52أكبر من  3.40 – 2.60أكبر من   متوسطة 

%84 –%68من أكبر  4.20– 3.40أكبر من   كبيرة 

%100 –%84أكبر من  5.0 – 4.20أكبر من   كبيرة جدا 

 

يب ترت على الباحث اعتمد االستجابة، مستوى على والحكم الدارسة نتائج ولتفسير

 كل في الفقرات محاور االستبانة، ومستوى مستوى على الحسابية المتوسطات

 .للدراسة المعتمد المقياس حسب الموافقة درجة حدد الباحث وقد محور،

 فقرات االستبانة:  تحليل

 لوالدة"ا"التغيرات النفسية لقلق الوالدة الناتجة عن تطبيق برنامج الرعاية المبكرة لحديثي 
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 ( يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من الفقرات16الجدول )
 المتوسط الفقرة م

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي

 قيمة اختبار

 ت

القيمة 

 المعنوية

 

 درجة الترتيب

 الموافقة

أشعر بالضيق من تطبيق   .1
 البرنامج.

1.31 0.829 26.2 -31.172 0.000 18.00 
 ً  قليلة جدا

اشعر بالخوف على حياة   .2
 الجنين

2.67 1.596 53.4 -3.148 0.002 7.00 
 ً  قليلة جدا

حدوث أشعر بالقلق من   .3
 .نزيف مفاجئ

1.92 1.275 38.4 -12.940 0.000 9.00 
 ً  قليلة جدا

أشعر بالقلق من عدم متابعة   .4
الطاقم الطبي بي أثناء 

 .الوالدة

1.41 0.840 28.2 -28.980 0.000 17.00 
 ً  قليلة جدا

أتجنب الحديث عن أعراض   .5
 .الوالدة وآالمها

2.10 1.357 42.0 -10.193 0.000 8.00 
 ً  قليلة جدا

أشعر براحة أكثر كلما   .6
 .ازداد التصاقي بالجنين

كبيرة  4.00 0.000 30.426 93.2 0.838 4.66
 ً  جدا

كلما زادت مدة التصاق   .7
 الجنين بي أشعر بالراحة

كبيرة  2.00 0.000 32.896 94.8 0.813 4.74
 ً  جدا

قدرتي على التركيز   .8
 .ضعيفة

1.43 0.831 28.6 -28.876 0.000 16.00 
 ً  قليلة جدا

أشعر بالتوتر ألدني  9  .9
 .سبب

1.54 0.939 30.8 -23.826 0.000 15.00 
 ً  قليلة جدا

أصاب بالقلق من احتمال م   .10
 تدهور صحتي.

1.61 1.025 32.2 -20.751 0.000 12.00 
 ً  قليلة جدا

ً  12.00 0.000 20.922- 32.2 1.016 1.61 اشعر أن أعصابي مشدودة  .11  قليلة جدا

تطبيق البرنامج خفف من   .12
اآلالم الناتجة عن عملية 

 الوالدة.

4.61 0.862 92.2 28.690 0.000 5.00 
كبيرة 

 ً  جدا

ً  10.00 0.000 14.321- 36.8 1.244 1.84 أشعر بالعصبية المفرطة.  .13  قليلة جدا

ً  11.00 0.000 17.251- 34.8 1.119 1.74 أخاف من المستقبل.  .14  قليلة جدا

 14.00 0.000 24.353- 31.0 0.911 1.55 تنتابني التخيالت المزعجة.  .15
 ً  قليلة جدا

أنصح األمهات بتطبيق.   .16
البرنامج عليهن ما بعد 

 عملية الوالدة.

4.74 0.695 94.8 38.365 0.000 3.00 
كبيرة 

 ً  جدا

النصائح واالرشادات التي   .17

تم تزويدي بها قبل عملية 
الوالدة ساعدتني في تقليل 

 القلق.

4.60 0.843 92.0 29.086 0.000 6.00 

كبيرة 
 ً  جدا

أشعر بأن صحة جنيني في   .18
 المستقبل ستكون أفضل

كبيرة  1.00 0.000 42.684 95.4 0.634 4.77
 ً  جدا

ً   0.000 37.508- 31.8 0.58 1.59 المجموع الكلي للمحور.  قليلة جدا

 :يلي ما استخالص ( يمكن16جدول ) من

 "المستقبل ستكون أفضل المتوسط الحسابي للفقرة " أشعر بأن صحة جنيني في  -

 وهي أكثر وزن 95.4( أي أن الوزن النسبي %5( الدرجة الكلية من 4.77يساوي 

ه نسبي، وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذ

 الفقرة.
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ي أ 1.31المتوسط الحسابي للفقرة" أشعر بالضيق من تطبيق البرنامج " يساوي  -

% وهي أقل وزن نسبي، وهذا يعني أن هناك عدم موافقة 26.2بي أن الوزن النس

 ما يؤكدبدرجة كبيرة: )موافقة قليلة جداً( من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة م

 عام أهمية ونجاعة تطبيق البرنامج بالنسبة لألمهات. بشكل

ق جة عن قليالحظ الباحث أن الفقرات االيجابية في البعد  " التغيرات النفسية النات 

لى الوالدة لألم خالل تطبيق برنامج الرعاية المبكرة لحديثي الوالدة" حصلت ع

ون موافقة بدرجة كبيرة   وهي كالتالي ( أشعر بأن صحة جنيني في المستقبل ستك

ق أفضل، كلما زادت مدة التصاق الجنين بي أشعر بالراحة، انصح األمهات بتطبي

قي الدة، أشعر براحة أكثر كلما ازداد التصاالبرنامج عليهن ما بعد عملية الو

ئح بالجنين، تطبيق البرنامج خفف من اآلالم الناتجة عن عملية الوالدة، النصا

ق( أما واالرشادات التي تم تزويدي بها قبل عملية الوالدة ساعدتني في تقليل القل

الل خلألم  دةالفقرات السلبية البعد الثاني " التغيرات النفسية الناتجة عن قلق الوال

ة تطبيق برنامج الرعاية المبكرة لحديثي الوالدة" حصلت على عدم موافقة بدرج

ب ن، أتجنكبيرة )أي موافقة قليلة جداً(  وهي كالتالي )اشعر بالخوف على حياة الجني

 الحديث عن أعراض الوالدة وآالمها، أشعر بالقلق من حدوث نزيف مفاجئ، أشعر

من المستقبل، أصاب بالقلق من احتمال م تدهور بالعصبية المفرطة، أخاف 

صحتي، اشعر أن أعصابي مشدودة، تنتابني التخيالت المزعجة،  أشعر بالتوتر 

لطبي األدني سبب، قدرتي على التركيز ضعيفة، أشعر بالقلق من عدم متابعة الطاقم 

بي أثناء الوالدة، أشعر بالضيق من تطبيق البرنامج، انصح األمهات بتطبيق 

قي البرنامج عليهن ما بعد عملية الوالدة، أشعر براحة أكثر كلما ازداد التصا

فقرات بالجنين(. وكما تالحظ الباحث أن المستطلع أراءهم في هذا المحور أعطوا ال

جة عن المذكورة وزن نسبي قليل جداً مما يدل على أن التغيرات الفسيولوجية النات

 ية.  لة للغاالرعاية المبكرة لحديثي الوالدة قلي قلق الوالدة لألم خالل تطبيق برنامج

 جميع فقرات االستبانة: تحليل

 والترتيب النسبي والوزن المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط استخدام تم

 (.17جدول ) في موضحة درجة الموافقة. النتائج لمعرفة
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 والوزن النسبي والترتيب للتغيرات النفسية:( يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 17الجدول )

 م

 المتوسط الفقرة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي

 قيمة اختبار

 ت

القيمة 

 المعنوية

 درجة الترتيب

 الموافقة

التغيرات النفسية لقلق " -

الوالدة الناتجة عن تطبيق 

برنامج الرعاية المبكرة 
 ."لحديثي الوالدة

1.59 0.58 31.80 -37.508 0.000 

 قليلة جداً  1

 :يلي ما استخالص ( يمكن17جدول ) من محاور االستبانة من

التغيرات النفسية لقلق الوالدة الناتجة عن تطبيق برنامج الرعاية المبكرة لحديثي  -

%، وهذا يعني أن هناك عدم 31.8( أي أن الوزن النسبي 1.59الوالدة " يساوي )

 قليلة جداً( من قبل أفراد العينة على لهذا المحور.موافقة كبيرة )موافقة 

ما هي مقدار التغيرات النفسية اإلجابة عن السؤال: تحليل االنحدار الختبار األثر: 

لقلق الوالدة الناتجة عن تطبيق برنامج الرعاية األساسية المبكرة لحديثي الوالدة 

(EENC لدى األمهات، دراسة تطبيقية في مستشفى الهالل اإلماراتي للنساء )

 قطاع غزة  –والوالدة 
 ( يوضح تحليل االنحدار الختبار األثر:18جدول )

 معامل التحديد المتغير التابع م

(2R ) 

Adjusted 

R Square 

 (R2المصحح )  معامل التحديد

لخطأ المعياري 

لنموذج 

 االنحدار

((Std. Error 

F  الداللة

االحصائية 

P-value 

 0.000 138.170 0.366 0.370 0.372 محور االستدامة 1

 الدراسة فرضيات اختبار

 :األولى الرئيسة الفرضية

 متوسطات بين α ≤ 0.05) داللة ) مستوى عند إحصائية داللة فروق ذات توجد

الناتجة  الوالدةالتغيرات النفسية لقلق  حول ما هي الدراسة عينة تقدير أفراد درجات

( لدى EENCعن تطبيق برنامج الرعاية األساسية المبكرة لحديثي الوالدة )

اع قط –األمهات، دراسة تطبيقية في مستشفى الهالل اإلماراتي للنساء والوالدة 

طبيق ت)العمر، المؤهل العلمي، عمل األم، طبيعة الحمل، نوعية الوالدة، مدة  غزة

لي عديثي الوالدة، عدد والدات األم، هل تم الحصول برنامج الرعاية المبكرة لح

 تثقيف صحي لمسبق للبرنامج(.

 كان إذا ما لمعرفة مستقلتين لعينتين " T "اختبار  استخدام تم الفرضية هذه الختبار

 متوسطين لمقارنة يصلح معلمي اختبار وهو Kإحصائية داللة ذات هناك فروق
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 إذا ما لمعرفة " األحادي التباين" اختبار استخدام تم كذلك .البيانات من مجموعتين

 3 لمقارنة يصلح معلمي االختبار إحصائية وهذا داللة ذات فروق هناك كان

 .أكثر أو متوسطات

 :التالية الفرعية الفرضيات الرئيسة الفرضية هذه من يشتق 

 متوسطات بينα ≤ 0.05) داللة ) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد-

تقيم تطبيق برنامج الرعاية األساسية  حول الدراسة عينة أفراد تقدير درجات

( على التغيرات النفسية لقلق الوالدة لدى األمهات ENCCالمبكرة لحديثي الوالدة )

الفئة  في مستشفى الهالل اإلماراتي للنساء والوالدة بقطاع غزة تُعزى إلى متغير

 .العمرية
 اختبار" التباين األحادي " لمتغير الفئة العمرية:( يوضح نتائج 19جدول )

 المتوسط العدد الفئة العمرية المحور

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

اختبار 

 التباين

القيمة 

 االحتمالية

 0.950 0.802 0.42 1.62 9 عام فأقل 18 التغيرات النفسية

   0.57 1.60 130 عام 28- 19من 

   0.60 1.58 96 عام 39-29من 

   0.58 1.59 235 المجموع

ً  دال المتوسطات بين *الفرق  α 0.05 ≥داللة  مستوى عند إحصائيا

 األحادي التباين "المقابلة الختبار (.Sig)( أن القيمة االحتمالية 19الجدول ) يظهر

لجميع محاور االستبانة باإلضافة للمجموع الكلى  0.05 الداللة مستوى أعلى من "

بين  إحصائية داللة ذات فروق توجد ال أنه استنتاج يمكن وبذلك االستبانةلمحاور 

الفئة  إلى متغير محاور االستبانة تُعزى هذه حول الدراسة عينة تقديرات متوسطات

  .العمرية

 متوسطات بينα ≤ 0.05) داللة ) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد-

 تقيم تطبيق برنامج الرعاية األساسية حول الدراسة عينة أفراد تقدير درجات

ألمهات ( على التغيرات النفسية لقلق الوالدة لدى اENCCالمبكرة لحديثي الوالدة )

لمؤهل ا في مستشفى الهالل اإلماراتي للنساء والوالدة بقطاع غزة تُعزى إلى متغير

 العلمي.
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 ؤهل العلمي:( يوضح نتائج اختبار" التباين األحادي " لمتغير الم20جدول )

 العدد المؤهل العلمي المحور
 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

اختبار 

 التباين

القيمة 

 االحتمالية

 0.160 1.661 0.8 1.96 3 ابتدائي التغيرات النفسية 

   0.65 1.77 16 اعدادي

   0.57 1.65 85 ثانوي
   0.6 1.65 19 دبلوم متوسط

بكالوريوس 

 فأعلى

112 1.5 0.55   

   0.58 1.59 235 المجموع

ً  دال المتوسطات بين الفرق *   α 0.05 ≥داللة  مستوى عند إحصائيا

 األحادي التباين "المقابلة الختبار (.Sig)( أن القيمة االحتمالية 20الجدول ) يظهر

لجميع محاور االستبانة باإلضافة للمجموع الكلى   0.05 الداللة مستوى أعلى من "

بين  إحصائية داللة ذات فروق توجد ال أنه استنتاج يمكن وبذلك لمحاور االستبانة

 إلى متغير محاور االستبانة تُعزى هذه حول الدراسة عينة تقديرات متوسطات

  .المؤهل العلمي

 متوسطات بينα ≤ 0.05)داللة ) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجدت-

تقيم تطبيق برنامج الرعاية األساسية  حول الدراسة عينة أفراد تقدير درجات

( على التغيرات النفسية لقلق الوالدة لدى األمهات ENCCالمبكرة لحديثي الوالدة )

مدة  في مستشفى الهالل اإلماراتي للنساء والوالدة بقطاع غزة تُعزى إلى متغير

  تطبيق البرنامج
( يوضح نتائج اختبار" التباين األحادي " لمتغير مدة تطبيق برنامج الرعاية المبكرة لحديثي 21) جدول

 الوالدة:

مدة تطبيق برنامج الرعاية  المحور

 المبكرة لحديثي الوالدة

 المتوسط العدد

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

اختبار 

 التباين

القيمة 

 االحتمالية

 0.956 0.045 0.60 1.61 58 دقيقة 30 أقل من التغيرات النفسية

   0.61 1.59 52 دقيقة 60-31من 

   0.55 1.58 125 دقيقة 90-61من 

   0.58 1.59 235 المجموع

ً  دال المتوسطات بين * الفرق    α 0.05 ≥داللة  مستوى عند إحصائيا

 األحادي التباين "المقابلة الختبار (.Sig)( أن القيمة االحتمالية 21الجدول ) يظهر

لجميع محاور االستبانة باإلضافة للمجموع الكلى  0.05 الداللة مستوى أعلى من "

بين  إحصائية داللة ذات فروق توجد ال أنه استنتاج يمكن وبذلك لمحاور االستبانة،
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الفئة  إلى متغير محاور االستبانة تُعزى هذه حول الدراسة عينة تقديرات متوسطات

  .العمرية

 متوسطات بينα ≤ 0.05) داللة ) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد-

تقيم تطبيق برنامج الرعاية األساسية  حول الدراسة عينة أفراد تقدير درجات

( علي التغيرات النفسية لقلق الوالدة لدى األمهات ENCCالمبكرة لحديثي الوالدة )

ع غزة تُعزى إلى متغير مدة في مستشفى الهالل اإلماراتي للنساء والوالدة بقطا

 .عمل االم تطبيق البرنامج تُعزى إلى متغير
 لعنتين مستقلتين " لمتغير عمل األم: -"T( يوضح نتائج اختبار22جدول )

 العدد عمل األم المحور
 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة اختبار 

T 

القيمة 

 االحتمالية

 0.163 -1.400 0.55 1.47 38 أم عاملة التغيرات النفسية

   0.58 1.61 197 ربة بيت 

ً  دال المتوسطات بين الفرق*  α 0.05 ≥داللة  مستوى عند إحصائيا

 لعنتين -"Tالمقابلة اختبار (.Sig)( أن القيمة االحتمالية 22الجدول ) يظهر

لجميع محاور االستبانة باإلضافة  0.05الداللة  مستوى أعلى من " مستقلتين

 داللة ذات فروق توجد ال أنه استنتاج يمكن وبذلك للمجموع الكلى لمحاور االستبانة

 ىمحاور االستبانة تُعز هذه حول الدراسة عينة تقديرات بين متوسطات إحصائية

 .عمل األم إلى متغير

 متوسطات بينα ≤ 0.05) داللة ) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد-

تقيم تطبيق برنامج الرعاية األساسية  حول الدراسة عينة أفراد تقدير درجات

( على التغيرات النفسية لقلق الوالدة لدى األمهات ENCCالمبكرة لحديثي الوالدة )

في مستشفى الهالل اإلماراتي للنساء والوالدة بقطاع غزة تُعزى إلى متغير مدة 

 .طبيعة الحمل متغيرتطبيق البرنامج تُعزى إلى 

 لعنتين مستقلتين " لمتغير طبيعة الحمل: -"T( يوضح نتائج اختبار23) جدول

 العدد طبيعة الحمل المحور
 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 Tاختبار 

القيمة 

 االحتمالية

 تلقيح طبيعي التغيرات النفسية

 تلقيح صناعي

233 

2 

1.59 

1.08 

0.58 

0.12 

1.251 0.913 

ً  دال المتوسطات بين *الفرق         α 0.05 ≥داللة  مستوى عند إحصائيا



 مصاله ماعيلإس حصال لحديثي المبكرة األساسية الرعاية برنامج تطبيق عن الناتجة الوالدة لقلق النفسية التغيرات

 

36 

 رلينب-لمانياأ العربي مقراطييالد المركز            سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

 لعنتين -"Tالمقابلة اختبار (.Sig)( أن القيمة االحتمالية 23الجدول ) يظهر

لجميع محاور االستبانة باإلضافة  0.05الداللة  مستوى أعلى من " مستقلتين

 داللة ذات فروق توجد ال أنه استنتاج يمكن وبذلك للمجموع الكلى لمحاور االستبانة

 ىمحاور االستبانة تُعز هذه حول الدراسة عينة تقديرات بين متوسطات إحصائية

  .طبيعة الحمل إلى متغير

 متوسطات بينα ≤ 0.05) داللة ) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد-

الرعاية االساسية تقيم تطبيق برنامج  حول الدراسة عينة أفراد تقدير درجات

( علي التغيرات النفسية لقلق الوالدة لدي األمهات ENCCالمبكرة لحديثي الوالدة )

في مستشفى الهالل االماراتي للنساء والوالدة بقطاع غزة تُعزى إلى متغير مدة 

 .نوعية والدات االم تطبيق البرنامج تُعزى إلى متغير

 تقلتين " لمتغير نوعية والدات األم:لعنتين مس -"T( يوضح نتائج اختبار24جدول )

 العدد نوعية والدات االم المحور
 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 Tاختبار 

القيمة 

 االحتمالية

 0.751 0.318- 0.51 1.57 63 بكرية التغيرات النفسية

   0.60 1.60 172 متعددة 

ً  دال المتوسطات بين *الفرق  α 0.05 ≥داللة  مستوى عند إحصائيا

 لعنتين -"Tالمقابلة اختبار (.Sig)( أن القيمة االحتمالية 24الجدول ) يظهر

لجميع محاور االستبانة باإلضافة  0.05الداللة  مستوى أعلى من " مستقلتين

 داللة ذات فروق توجد ال أنه استنتاج يمكن وبذلك للمجموع الكلى لمحاور االستبانة

 ىمحاور االستبانة تُعز هذه حول الدراسة عينة تقديرات بين متوسطات إحصائية

  .نوعية والدات األم إلى متغير

 متوسطات بينα ≤ 0.05) داللة ) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد-

تقيم تطبيق برنامج الرعاية األساسية  حول الدراسة عينة أفراد تقدير درجات

التغيرات النفسية لقلق الوالدة لدى األمهات ( على ENCCالمبكرة لحديثي الوالدة )

في مستشفى الهالل اإلماراتي للنساء والوالدة بقطاع غزة تُعزى إلى متغير مدة 

 . الحصول على تثقيف صحي تطبيق البرنامج تُعزى إلى متغير

األساسية المبكرة لعنتين مستقلتين " لمتغير الحصول على تثقيف حول الرعاية  -"T( يوضح نتائج اختبار25جدول )

 ( علي قلق الوالدة:ENCCلحديثي الوالدة )

 المحور
الحصول على 

 تثقيف
 العدد

 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة اختبار 

T 

القيمة 

 االحتمالية

 0.531 0.628- 0.58 1.59 224 نعم التغيرات النفسية

   0.55 1.70 11 ال 
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ً  دال المتوسطات بين الفرق *  α 0.05 ≥داللة  مستوى عند إحصائيا

 لعنتين -"Tالمقابلة اختبار (.Sig)( أن القيمة االحتمالية 25الجدول ) يظهر

لجميع محاور االستبانة باإلضافة  0.05الداللة  مستوى أعلى من "مستقلتين 

 داللة ذات فروق توجد ال أنه استنتاج يمكن وبذلك للمجموع الكلى لمحاور االستبانة

 محاور االستبانة تعزى هذه حول الدراسة عينة تقديرات متوسطاتبين  إحصائية

  .الحصول على تثقيف إلى متغير

 متوسطات بينα ≤ 0.05) داللة ) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد

تقيم تطبيق برنامج الرعاية االساسية  حول الدراسة عينة أفراد تقدير درجات

على التغيرات الفسيولوجية لقلق الوالدة لدى ( ENCCالمبكرة لحديثي الوالدة )

األمهات في مستشفى الهالل اإلماراتي للنساء والوالدة بقطاع غزة تُعزى إلى متغير 

 .عمل األم مدة تطبيق البرنامج تُعزى إلى متغير
 لعنتين مستقلتين " لمتغير عمل األم: -"T( يوضح نتائج اختبار26جدول )

 العدد لمتغير عمل االم المحور
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 Tاختبار 

القيمة 
 االحتمالية

 0.163 1.400- 0.55 1.47 38 أم عاملة التغيرات النفسية

   0.58 1.61 197 ربة بيت 

ً  دال المتوسطات بين الفرق *   α 0.05 ≥داللة  مستوى عند إحصائيا

 لعنتين -"Tالمقابلة اختبار (.Sig)( أن القيمة االحتمالية 26الجدول ) يظهر

لجميع محاور االستبانة باإلضافة  0.05الداللة  مستوى أعلى من " مستقلتين

 تذا فروق توجد ال أنه استنتاج يمكن وبذلك للمجموع الكلى لمحاور االستبانة،

ة محاور االستبان هذه حول الدراسة عينة تقديرات بين متوسطات إحصائية داللة

  .عمل األم متغيرإلى  تُعزى

 متوسطات بينα ≤ 0.05) داللة ) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد-

 تقيم تطبيق برنامج الرعاية األساسية حول الدراسة عينة أفراد تقدير درجات

ألمهات ( على التغيرات النفسية لقلق الوالدة لدى اENCCالمبكرة لحديثي الوالدة )

وعية ن اإلماراتي للنساء والوالدة بقطاع غزة تُعزى إلى متغيرفي مستشفى الهالل 

 .الوالدة
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 ( يوضح نتائج اختبار" التباين األحادي " لمتغير نوعية الوالدة":27جدول )

 

ً  دال المتوسطات بين الفرق   α 0.05 ≥داللة  مستوى عند إحصائيا

 األحادي التباين "المقابلة الختبار (.Sig)( أن القيمة االحتمالية 27الجدول ) يظهر

لجميع محاور االستبانة باإلضافة للمجموع الكلى  0.05الداللة  مستوى أقل من "

بين  إحصائية داللة ذات فروق توجد أنه استنتاج يمكن وبذلك لمحاور االستبانة

 إلى متغير محاور االستبانة تُعزى هذه حول الدراسة عينة تقديرات متوسطات

 .نوعية الوالدة

 ملخص نتائج الدراسة

 نتائج فقرة العوامل الديموغرافية: –أوالا 

نما سنة أو أقل، بي 18% من أفراد العينة اعمارهم  3.8أظهرت النتائج إلى أن -

 %40.9( سنة، في حين 29-19% من أفراد العينة أعمارهم تتراوح ما بين )55.3

 (.39-30)من أفراد العينة أعمارهم تتراوح ما بين 

 %6.8% فقط من عينة الدراسة كان مؤهلهم العلمي ابتدائي، 1.3أن ما نسبته -

% مؤهلهم العلمي 8.1% مؤهلهم العلمي ثانوي، 36.2مؤهلهم العلمي إعدادي، 

دبلوم متوسط، وباقي عينة الدراسة، وهي أعلى نسبة كان مؤهلهم العلمي 

 %.47.7بكالوريوس فأعلى الذي يمثل 

يث حبين على األسئلة من عينة الدراسة كان معظمهم من ربات البيوت بأن بالمجي-

 % فقط.16.2%، في حين كانت نسبة األمهات العامالت 83.8بلغت نسبتهم 

ً بنسبة - ً طبيعيا سة، % من عينة الدرا 99.1أن معظم عينة الدراسة كانت تلقيحا

 % من عينة الدراسة كانت تلقيحاً صناعياً.0.9بينما كان 

 % كانت نوعية20.4% كانت الوالدة بأدوات مساعدة او الملقط، 1.3نسبته ما -

 % كانت نوعية الوالدة طبيعي.78.3الوالدة قيصري، 

 العدد نوعية الوالدة المحور
 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

اختبار 

 التباين

القيمة 

 االحتمالية

 0.019 * 4.053   0.61   1.64  184 طبيعي التغيرات النفسية 

    0.29   1.61  3 الملقطوالدة بأدوات مساعدة او 

    0.35   1.38  48 قيصري

    0.58   1.59  235 المجموع
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يثي أعلى نسبة من مجتمع الدراسة كانت مدة تطبيق برنامج الرعاية المبكرة لحد-

 % كانت تتراوح مدة تطبيق22.1(، بينما %53.2دقيقة ) 90 إلى 61الوالدة من 

مدة  % تتراوح22.1دقيقة، في حين أن  30برنامج الرعاية المبكرة لحديثي أقل من 

 دقيقة. 60 إلى 31تطبيق برنامج الرعاية المبكرة لحديثي الوالدة من 

لي %، بينما كان حوا73.2أن معظم عينة الدراسة كانت متعددة الوالدات بنسبة -

 ( كانت والدة بكرية.%26.8ربع عينة الدراسة )

 (،%95.3معظم عينة الدراسة حصلت على التثقيف الصحي المسبق للبرنامج ) أن-

 % منهم لم يحصلوا على التثقيف الصحي.4.7بينما فقط 

ا  نامج نتائج التغيرات النفسية لقلق الوالدة لألم الناتجة عن تطبيق بر -ثانيا

 الرعاية المبكرة لحديثي الوالدة":

 ن صحة جنيني في المستقبل ستكون أفضل "المتوسط الحسابي للفقرة " أشعر بأ-

وهي أكثر  95.4( أي أن الوزن النسبي %5( من الدرجة الكلية )4.77يساوي )

لى هذه وزن نسبي، وهذا يعني أن هناك موافقةً بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة ع

 الفقرة.

 أي 1.31المتوسط الحسابي للفقرة" أشعر بالضيق من تطبيق البرنامج " يساوي -

% وهي أقل وزن نسبي، وهذا يعني أن هناك عدم موافقة 26.2أن الوزن النسبي 

 بدرجة كبيرة )موافقة قليلة جداً( من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.

 توصيات الدراسة:

 في ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة وفي ضوء ما توصلت إليه الدراسـة

ألمهات ايقدم بعض التوصيات التي من شأنها أن تفيد الحالية من نتائج، فإن الباحث 

ة المبكر الحوامل والمقبالت على عملية الوالدية واللواتي تم تطبيق برنامج الرعاية

 والقائمين على رعايتهم من الطواقم الصحية على النحو EENCلحديثي الوالدة 

 اآلتي:

ملية والمقبالت على ع االستمرار في تطبيق البرامج اإلرشادية لألمهات الحوامل-

 الوالدة للعمل على لتخفيف الضغوطات النفسية لديهن. 

العمل على زيادة الوعي الصحي لدى األمهات الحوامل وتوضيح كثير من -

 المشاكل النفسية التي تعترض عمليتي الحمل والوالدة.
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دة والاستمرار وتعزيز عملية التثقيف الصحي لبرنامج الرعاية المبكرة لحديثي ال-

EENC دم من قبل الطواقم العاملة في مرافق وزارة الصحة الفلسطينية، والتي تق

 خدمة النساء والوالدة. 

ام على تطوير مراكز الرعاية التي تعنى باألمهات الحوامل وذلك بالتركيز واالهتم-

 األبعاد النفسية لعملية الوالدة كما يتم التركيز على األبعاد الجسدية.

خصائي نفسي في المستشفيات ومراكز الرعاية الخاصة بالحمل ضرورة وجود أ-

 لمتابعة كافة القضايا التي تتعلق بالجوانب النفسية لألم الحامل.

ة االهتمام بعمل برامج إعالمية وتثقيفية تعنى بمشاكل الحمل والوالدة وخاص-

تشاف الجوانب النفسية منها، والتي من شأنها أن تساعد كثير من الحوامل في االك

 المبكر لالضطراب. 

رنامج زيادة الطاقة االستيعابية ألقسام الوالدة في المستشفيات ليتسنى تطبيق ب-

حيث إن االكتظاظ ونقص األسرة يؤدي  EENCالرعاية المبكرة لحديثي الوالدة 

 إلى تقصير مدة البرنامج.

عقد ورشات عمل في مجال اإلرشاد النفسي، وذلك بغية محاولة الوصول إلى -

فات معايير معينة تساعد في تخفيف حدة وطأة اآلثار النفسية المترتبة على مضاع

 الوالدة لدى األمهات وتعزز تطبيق برنامج الرعاية المبكرة لحديثي الوالدة

EENC. 

ة لى عمليعلقة باألم الحامل والمقبلة عتشجيع ودعم المزيد من إجراء الدراسات المت-

 الوالدة، وخصوصاً من الناحية النفسية للحمل والوالدة. 

 استبانة البحث

 معلومات تتعلق باألسرة:                               -أوالً 

عام  40  عام  39-29عام      من  28- 19عام فأقل       من  18عام       ----عمر األم 

 فأكثر

 دبلوم متوسط    ثانوي   المؤهل العلمي لألم:       ابتدائي        إعدادي   

 بكالوريوس فأعلى  

 عمل األم :       أم عاملة           ربة بيت 

 طبيعة الحمل :      تلقيح طبيعي       تلقيح صناعي

 قيصري   والدة بأدوات مساعدة او الملقط   طبيعي       نوعية الوالدة :   

 60-31من   دقيقة  30اقل من  مدة تطبيق برنامج الرعاية المبكرة لحديثي الوالدة : 

 دقيقة 90-61من  دقيقة  

 عدد والدات األم :       بكرية       متعددة
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لم يتم   قيف تم الحصول على التث هل تم الحصول على تثقيف صحي لمسبق للبرنامج   

 الحصول على التثقيف.

 ً ثي بكرة لحديالتغيرات النفسية لقلق الوالدة لألم الناتجة عن تطبيق برنامج الرعاية الم -ثانيا

 الوالدة:   

ية امج الرعاأمامك اختبار يهدف التعرف التغيرات النفسية لقلق الوالدة لألم وعالقته بتطبيق برن

 المبكرة لحديثي الوالدة. 

طة، ( أسفل موافق بدرجة كبيرة، موافقة، موافقة بدرجة متوسX: الرجاء وضع عالمة )ةمالحظ

بدون  غير موافقة، غير موافقة بدرجة كبيرة بما يتفق مع مشاعرك الحقيقية دون ترك أي سؤال

 إجابة حيث إنه ال توجد إجابات صحيحة وأخرى خاطئة.

 تطبيق برنامج الرعاية المبكرة لحديثي الوالدة""التغيرات النفسية لقلق الوالدة لألم الناتجة عن 

 الفقــــــرة م.

موافقة 

بدرجة 

 كبيرة 

 موافقة
موافقة بدرجة 

 متوسطة

 غير

 موافقة

 غير موافقة

 بدرجة كبيرة

أشعر بالضيق من تطبيق  1
 البرنامج. 

     

أشعر بالخوف على حياة  2

 الجنين.
     

أشعر بالقلق من حدوث  3

 نزيف مفاجئ.
     

أشعر بالقلق من عدم متابعة  4
الطاقم الطبي بي أثناء 

 الوالدة. 

     

لحديث عن أعراض أتجنب ا 5

 الوالدة وآالمها.
     

أشعر براحة أكثر كلما ازداد  6
 التصاقي بالجنين.

     

كلما زادت مدة التصاق  7

 الجنين بي أشعر بالراحة.
     

      قدرتي على التركيز ضعيفة.  8

      أشعر بالتوتر ألدني سبب. 9

أصاب بالقلق من احتمال  10
 تدهور صحتي.

     

      أشعر أن أعصابي مشدودة. 11
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تطبيق البرنامج خفف من  12
اآلالم الناتجة عن عملية 

 الوالدة. 

     

      أشعر بالعصبية المفرطة. 13

      أخاف من المستقبل. 14

      تنتابني التخيالت المزعجة.  15

أنصح األمهات بتطبيق  16

البرنامج عليهن ما بعد عملية 

 الوالدة. 

     

النصائح واالرشادات التي تم  17
تزويدي بها قبل عملية 

الوالدة ساعدتني في تقليل 

 القلق. 

     

أشعر بأن صحة جنيني في  18

 المستقبل ستكون أفضل. 
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Cataloguing-in-Paplication Data.  

psychological changes of labour anxiety resulting from the 

implementation of the Early essential Neonatal Care Program 

(EENC) in mothers in EL-healal EL-ematrati hospital on Gaza 

strip 

 Saleh.E.EL-ham, University of AL- Butana 

Abstract :This study aimed to identify psychological changes after 

implementation of Early essential Neonatal Care Program (EENC) in 

mothers in EL-healal EL-ematrati hospital  on Gaza strip.         

The study sample was randomly selected for a month, the study sample 

235, and the study community 600. Sub-questions related to age, 

scientific qualification, mother's work, nature of pregnancy, quality of 

birth, duration of application of the program, number of births, prior 

health education? 

The semi-experimental approach was used, a questionnaire was prepared 

and statistical methods were used, T. test for one group, T. test for two 

groups, Single Disparity Test, results analysis by SPSS 

Results of the study: psychological changes of labour anxiety relative 

weight 31.8%, meaning very little approval from sample members. There 

are no statistically significant differences due to age, scientific 

qualification, mother's work, variable nature of pregnancy, quality of 

birth, duration of application of the program, number of births, prior 

health education. 

Key words: psychological changes, labour anxiety, Early essential 

Neonatal Care Program (EENC), anxiety, EL-healal EL-ematrati hospital.  
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 التحوالت االجتماعية بالمغرب منطقة وزان نموذجا

 أ.عبد الوهاب الحبيب

 المغرب -جامعة ابن طفيل 

 د.تهامي ديبون 

 المغرب –جامعة ابن طفيل 

عميقة؛ كان للمجال عرف المغرب في العقود األخيرة تغيرات اجتماعية ملخص: 

رة المدروس نصيبا فيها؛ فجذور هذه  التغيرات أو التحوالت تعود إلى بداية فت

مقت الحماية على المغرب؛ وفي السنوات األخيرة ازدادت وثيرة هذه التحوالت وتع

نتيجة تضافر مجموعة من العوامل؛ كتوالي سنوات الجفاف وفشل بعض الخيارات 

التحوالت االجتماعية بشكل جلي من خالل العمل  التنموية المتبعة؛ وتبرزت

نطقة مإن  الميداني ونتائج اإلحصاءات العامة للسكان والسكنى التي عرفها المغرب.

ومن خالل هذا العمل سوف نحاول الوقوف على الدراسة ال تبتعد عن ذلك، 

التحوالت االجتماعية التي عرفتها منطقة وزان من خالل عدة مؤشرات كتقلص 

سرة الموسعة لصالح األسرة النووية وتراجع حجم العالقات االجتماعية األ

ت التضامنية وارتفاع سن الزواج....؛ وهي كلها مؤشرات تعكس لنا حجم التحوال

 التي شهدتها هذه المنطقة.

ألسرة التحوالت االجتماعية، منطقة وزان، األسرة النووية، ا: الكلمات المفتاحية

 الممتدة، الفشل الدراسي، الهدر المدرسي. 
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 مقدمة:

س عرف المغرب في العقود األخيرة تغيرات اجتماعية عميقة؛ كان للمجال المدرو

رة فت دايةنصيبا فيها؛ وكما قلت سابقا فجذور هذه  التغيرات أو التحوالت تعود إلى ب

مقت الحماية على المغرب؛ وفي السنوات األخيرة ازدادت وثيرة هذه التحوالت وتع

نتيجة تضافر مجموعة من العوامل؛ كتوالي سنوات الجفاف وفشل بعض الخيارات 

وتبرزت التحوالت االجتماعية بشكل جلي من خالل العمل  ،التنموية المتبعة

 والسكنى التي عرفها المغرب.الميداني ونتائج اإلحصاءات العامة للسكان 

ومن خالل هذا العمل سوف نحاول الوقوف على التحوالت االجتماعية التي عرف 

ية إقليم وزان من خالل عدة مؤشرات كتقلص األسرة الموسعة لصالح األسرة النوو

لها وتراجع حجم العالقات االجتماعية التضامنية وارتفاع سن الزواج....، وهي ك

 حجم التحوالت التي يشهدها هذا المجال.   مؤشرات تعكس لنا

 ساهمت التحوالت االجتماعية التي عرفتها المنطقة في التأثير االيجابي على

ية المعاش األنشطة االقتصادية  داخل إقليم وزان، مما  أدى إلى تراجع هيمنة الفالحة

رزت ا بالموجهة خصوصا لالستهالك الذاتي و المعتمدة على الوسائل التقليدية، كم

ف بشكل جلي األنشطة االقتصادية المتعلقة بقطاع التجارة والخدمات والتي تعر

نة ديناميكية واضحة خاصة التجارة الغذائية، مما ساهم في تغير نمط عيش الساك

 سة.الذي أصبحت تهيمن عليه األنماط الحضرية الدخيلة على المجتمع منطقة الدرا

عة ارتبطت التحوالت االجتماعية التي عرفها المجال المدروس إلى حد كبير بزرا

القنب الهندي، إذ ساهم في الرفع من الدخل الفردي لساكنة جماعات المجال 

بر المدروس، الشيء الذي جعلهم يعتمدون وسائل وتقنيات حديثة توفر مردودية أك

لى ذي أصبح يعتمد بشكل كبير عبجهد أقل، خاصة فيما يتعلق بالقطاع الفالحي ال

المكننة، كما ظهرت أنشطة اقتصادية دخيلة على هذا المجال، كانت فيما مضى 

 حبيسة المدن، كما أن تحسن المستوى المعيشي للساكنة جعلهم أكثر استهالكا،

قى وبالتالي تزايد عدد المحالت التجارية من أجل توفير متطلبات الساكنة، ويب

بجل  ركيزة األساسية لألنشطة االقتصادية تتصدره زراعة الكيفالقطاع الفالحي ال

 دواوير المجال المدروس.

عرف إقليم وزان إلى جانب التحوالت االجتماعية تحوالت اقتصادية ومجالية هامة، 

تجلت معالمها األولى في تراجع القطاع الفالحي بسبب تجزؤ اإلستغالليات الفالحية 

لي سنوات الجفاف، وكذا بروز أنشطة اقتصادية جديدة الناتجة عن نظام اإلرث وتوا
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سواء على مستوى الخدمات أو التجارة أو الحرف وإن اقتصر األمر على المراكز 

الصاعدة، في حين بقي القطاع السياحي مهمشا ويعاني من إكراهات عديدة بالرغم 

ت من وجود مؤهالت هامة، أما مجاليا فإن تغير نوع السكن وتراجع المساحا

الغابوية كانا من أهم معالمها؛ حيث إن انتشار القنب الهندي بالمجال المدروس 

وتحسن دخل السكان ساهم في تحول شكل وتجهيزات المسكن لكن على حساب 

 الغابة.  

ما  كما تعرف المنطقة نقصا  في المرافق العامة وفي المؤسسات التعليمية، التي

ل ظلمرافق الصحية والبنية الطرقية، في تزال تعرف نقصا كبيرا في العديد من ا

محدودية تدخل الجماعات الترابية للمجال المدروس، نتيجة ضعف ميزانتها 

يرة ومساالخاصة بالتجهيز، مما يحد من مستقبل التنمية المحلية بمنطقة الدراسة 

  التحوالت التي يعرفها المجال المدروس.

 اإلطار المنهجي للبحث

 إشكالية الدراسة: .1

ي باهتمام كبير من طرف الدول على الرغم من النتائج الت القطاع الفالحي حظي

ي ظلت دون المستوى المطلوب بفعل عدة عوامل، لتعتمد الدولة سياسة التخطيط ف

مركزية مرحلة أولية تبعها الميثاق الجماعي في مرحلة ثانية في إطار السياسة الال

 التي تبنتها الدولة.

مجاال خصبا الستفحال األمية والعزلة والتهميش مع  ظل العالم القروي يشكل

ضعف البنيات التحتية، والمغرب يعرف تناقضا في هذا اإلطار، رغم األموال 

وادي مية البالطائلة التي أنفقها من أجل تحديث قراه، والنتيجة نمو في اإلنتاج لكن تن

 بقية جد بطيئة.

تية والتجهيزات والبنيات التح بقيت الساكنة القروية تعاني من قلة اإلمكانيات

والظروف السكنية غير المالئمة وضعف المؤشرات االجتماعية، مما صاحبه 

ادة انتشار البطالة والهجرة القروية نحو المدن، وهذا يعني أنه من الضروري إع

 تقييم النتائج في مجال إعداد التراب الوطني.

 يا، حيثالتي تشكل مجاال إنتقال ينتمي مجال الدراسة إلى مقدمة سلسلة جبال الريف،

ألوسط. تبدو فيها التضاريس أكثر بروزا، إال أنها تبقى متوسطة مقارنة مع الريف ا

ثم  كما تتكون تالل مقدمة الريف عموما من مواد هشة وتتلقى أمطارا غزيرة، ومن

جال ذي فهي وسط طبيعي تهدده التعرية، كما تتميز هذه المنطقة التي تبدو بمثابة م

  (.2003) وفق محمد الناصركثافة يتصف بوجه خاص باإلكتظاظ السكاني 
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 لبا علىيبقى موقع  إقليم وزان بعيدا عن األقطاب االقتصادية الكبرى، مما ينعكس س

ت الوحدا تنافسيته المجالية التي يؤثر فيها كذلك وجود بنية جيولوجية معقدة وطبيعة

بقى ا تتلقاه من تساقطات، إال أنها تالتضاريسية وما تتوفر عليه من موارد، وم

عنصرا غير مساعد على استقرار التربة، وقيام نشاط زراعي مهم، وإنجاز 

شكل مجموعة من البنيات التحتية بفعل شدة االنحدارات واالرتفاعات، وبالتالي ي

د سكان ذلك عائقا في وجه التنمية. ومما زاد من تعميق هذه اإلشكالية هو تراجع عد

، فيما يبلغ 2014نسمة سنة  751 298إلى  2004نسمة سنة  304528من  اإلقليم

 . 2نسمة في كلم 146,52معدل الكثافة السكانية 

لنمو اإن ضعف تدخالت الدولة زاد من تعميق هذا التناقض الموجود  بين الموارد و 

 اونياتالديمغرافي، مما دفع بالساكنة المحلية إلى خلق مجموعة من الجمعيات والتع

 لمواجهة مختلف اإلكراهات التي تواجه اإلقتصاد المحلي.

يش وعليه، تبقى التنمية المحلية عنصرا هاما إلخراج الساكنة من الفقر والتهم

خلق  والعزلة واألمية التي يعيشها اإلقليم في ظل غياب برامج تنموية قادرة على

ي في تزايد فرص الشغل، وتحسين نمط العيش، والحد من ظاهرة الهجرة التي ه

عف مستمر نتيجة قلة البنيات التحتية وهشاشتها، وتدهور الموارد الطبيعية، وض

 األنشطة غير الفالحية.

يمكن  نسعى من خالل مما سبق، إلى معالجة اإلشكالية المحورية لهذا العمل، والتي

زان وواقع التحوالت االجتماعية بالمغرب، منطقة  ماصياغتها في السؤال التالي: 

ئلة لإلجابة عن هذه اإلشكالية المحورية سنقسمها إلى مجموعة من األس نموذجا ؟

 الفرعية والفرضيات التالية:

كيف تنتظم منطقة الدراسة اجتماعيا رغم هامشيتها وبعدها عن األقطاب -

 اإلقتصادية الكبرى؟

نب ما دور األنشطة االقتصادية في التحوالت االجتماعية بالمنطقة، وخاصة الق-

 الهندي؟

 تتفرع عن االشكالية المحورية بعض الفرضيات التالية:

ة التي التدبير الجماعي غير المحكم للشأن المحلي، لعب دورا جد مهم في العشوائي-

 وصلت إليها منطقة الدراسة.

 تعرف منطقة الدراسة تدخالت متنوعة، لكن بصورة عشوائية.-

 أهمية الدراسة: .2
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مشروع تنموي محلي قادر على تجاوز مختلفة تسعى هذه الدراسة إلى بلورة 

 التحوالت االجتماعية التي تعرفها المنطقة، عبر تحديد مجموعة من األهداف،

 والتي نرصد البعض منها:

 تشخيص واقع التحوالت االجتماعية بالمجال المدروس عبر تحديد مكامن القوة-

  ؛والضعف

 تقليص البطالة وتحقيق العدالة االجتماعية؛-

 التعرف على المشاريع والبرامج التنموية ونتائجها على المجال المحلي؛-

 رصد تدخالت الدولة ودورها في تحقيق تطلعات الساكنة؛-

 إبراز المشاكل التي تعاني منها الساكنة المحلية ورصد حاجياتهم.  -

 منهجية البحث: .3

ضرورة  إن تناول هذه موضوع التحوالت االجتماعية بمنطقة وزان تفرض علينا

ة من المزج ما بين االستقرائي واالستنباطي؛ فالمنهج االستقرائي يمر عبر " جمل

المقدمات إلى نتيجة بعينها، بحيث ال " تضمن صحة تلك المقدمات صحة هذه 

لمنهج (، فإّن ا2002محمد ) النتيجة ضمانا مطلقا وإن جعلتها محتملة" حسب بلفقيه

لك تدمات إلى نتيجة بعينها بحيث تضمن صحة االستنباطي يتنقل "من جملة من المق

يجة المقدمات صحة النتيجة ضمانا مطلقا. إن هذا الضمان األخير ناتج عن كون نت

ز في مقدماته، كما أّن عج -بشكل صريح أو مستتر-البرهان االستداللي متضمنة 

 يجةمقدمات البرهان اإلستقرائي عن ضمان مصداقية نتيجة راجع إلى أّن هذه النت

 (.2002محمد ) تقرر أمرا ال تتضمنه تلك المقدمات" بلفقيه

 اإلطار النظري والميداني   

 تقلص حجم األسر: من األسر الممتدة إلى األسرة النووية  -1

 ك العديدالبيوت تعج بأفراد األسرة، فإلى جانب  األب وأالم كان هنا جلقديما كانت 

في  التناقص لدرجة أن العدد وصلمن اإلخوة واألخوات. وشيئا فشيئا بدأ العدد ب

 وقتنا الحالي إلى ما ال يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة. 

"يشكل تناقص عدد أفراد األسرة وتقلص حجمها أحد المؤشرات الرئيسية المعبرة 

عن عمق التغيرات الديموغرافية التي تشهدها األرياف المغربية. ويفسر هذا 

التناقص بالتراجع الكبير للوالدات من جهة، وبالتعديالت الجوهرية التي لحقت 

ب تسرب وترسيخ ثقافة دخيلة تركيب األسرة المغربية خالل العقود األخيرة بس

ومفاهيم جديدة للحياة، وأسلوب ونمط عيش جديدين يغلب عليهما طابع الفردية. 

فعلى غرار المدن تتجه األسرة المغربية بالوسط القروي نحو التركيب الفردي، أي 
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إلغاء التركيب الموسع لهذه األسرة المكونة من األبوين واألبناء المتزوجين وغير 

وأبناءهم أي األحفاد، وأحيانا أقارب آخرين...، وتعويضه بأسرة نووية  المتزوجين

 (.2005أزكاغ )تقتصر على األبوين واألبناء فقط" حسب 

ائهما إن وجود أسر ممتدة داخل المجال المدروس والمكونة من األب واألم وأحد أبن

عن  البحثالمتزوجين، لكن هذا األخير غالبا ما يكون مقيم غائب ألسباب متعددة ك

ات، مورد رزق...، وبالتالي فاالرتباط بالمسكن األصلي تحدد مجموعة من االكراه

صة وأن إال أن جل األبناء يفضلون، ومند بداية الزواج، االستقالل عن العائلة، خا

ية الزوجة/ العروس ومع قدومها لمحل الزوجية، تحمل معها كل التجهيزات المنزل

 كل مسبقكرة االستقالل عن العائلة المستقبلية توجد بشالتي يمكن أن تحتاجها، أي ف

 (.2009الشرقي )لديها وفق 

الجماعات القروية داخل إقليم وزان مثاال واضحا حول تقلص حجم األسر تقدم 

الدراسة ميدانية ونظرا لغياب القروية بالوسط القروي المغربي، فمن خالل 

اسة الجماعي، قمنا بإجراء الدر إحصائيات توضح أهمية هذا التراجع على المستوى

ة ميدانية من أجل التعرف على حجم هذه الظاهرة، حيث الحظنا تراجع مهم لألسر

 نووية.الموسعة لصالح األسرة ال

ساهم تراجع األسرة الممتدة في تراجع عدد األفراد داخل األسرة، حيث سجلت 

فوق يالمدروس؛ بما األسر التي تتكون من خمسة أفراد أعلى نسبة بدواوير المجال 

 %14,29(؛ وتليها على التوالي األسر التي تضم أربعة أفراد بـ 20,44%يساوي )

ردا  ف، في حين تليها األسر التي بلغ عدد أفرادها ثمانية %12,46وستة أفراد بـ 

التي  ؛ تليها األسر8 % ,98؛ ثم األسر التي يبلغ عدد أفرادها  فردين بـ 11,12%

 7,83 ؛ بعدها كل من األسر التي بها ثالثة أفراد بنسبة%8,82ـ بها سبعة أفراد ب

سبة ؛ ثم األسر التي ليس لها أفراد بن%4,92واألسر التي لها فرد واحد بنسبة %

ردا ف؛ بينما األسر التي عددها تسعة أفراد و أو عشرة أفراد ثم إحدى عشر 4,40%

 . %10فهي ال تتعدها نسبها في المجموع 

المندوبية السامية للتخطيط تتعدد وتتنوع األسباب التي أدت إلى هذا التراجع فحسب 

،  1960أطفال خالل سنة  7فمتوسط عدد األطفال لكل امرأة، الذي بلغ أكثر من 

بالوسط الحضري  2,01) 2014طفل لكل امرأة سنة  2,21تراجع إلى حوالي 

في مذكرة إخبارية بمناسبة وأوضحت المندوبية،  .بالوسط القروي 2,55مقابل 

يوليوز من كل سنة( ، أن هذا االتجاه التنازلي يعزى  11اليوم العالمي للسكان )

باألساس، إلى التغيير في توقيت الزواج واالستخدام الواسع والمتزايد لوسائل منع 
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الحمل، وأكدت المندوبية أن القدرة على القراءة والكتابة والتمدرس المؤدي إلى 

على شهادة، فتحت للنساء آفاقا جديدة لالستقاللية واالندماج المهني، مما الحصول 

 .أدى إلى تراجع سن الزواج عندهن واالستعمال المكثف لوسائل منع الحمل

 تراجع عدد العزاب وتزايد عدد المتزوجينالحالة العائلية:  2 -1

تي تعرف األوساط الريفية بالمغرب تغيرات هامة على مستوى الحالة الزواجية ال

وي في تتميز بتحول مهم عما كانت عليه في السابق. فحسب التقاليد، فالمجتمع القر

راجعت تالمغرب معروف بإعطائه األهمية للزواج في سن مبكر، إال أّن هذه التقاليد 

 ،(2009دية وثقافية حسب الحايك نوردين )تحت تأثير إكراهات اجتماعية واقتصا

ة، لتشكل "ظاهرة تأخر سن الزواج لدى النساء والرجال خالل الخمسينيات األخير

 مؤشرا هاما لمظاهر التغيير داخل المجتمع المغربي، فقد كان معدل السن عند

ة سنة، بالنسب 17.5سنة بالنسبة للرجال و  24في حدود  1960الزواج األول سنة 

نة س 26,3سنة بالنسبة للرجال و 31,2اء. وقد انتقل هذا المعدل اليوم إلى للنس

 29و 25وما بين  24و 20بالنسبة للنساء. أما معدل العزوبة بالنسبة للنساء مابين 

% و 6وقد كانت هذه النسبة ما بين . %41و  %61، فهو على التوالي 2004سنة 

 20ن ليوم، في الفئة العمرية مابي%. وبالنسبة للرجال فتسعة شبان من عشرة ا2.3

سنة، هم عازبون. وبالرجوع إلى ما يقارب أربعين سنة خلت،لم تكن هذه  24و 

ة من عشر 2بالنسبة للفئة العمرية األولى وأقل من  10من  6العالقات تتجاوز 

ون دبالنسبة للفئة العمرية الثانية، مما سيكون له تأثير على متغير الخصوبة، 

 (.2009أثاره االجتماعية والمجتمعية" الحايك نوردين )الحديث عن  

 2004سنة  45,7نسبة العزاب تراجعا خصوصا في صفوف الرجال من  عرفت

على  28,9إلى  34، وفي صفوف النساء من 2014سنة  40,9إلى 

لدى  57,3إلى  53التوالي، وذلك لفائدة المتزوجين الذين ارتفعت نسبتهم من 

 يعد الذي العزوبة، نسبة انخفاض ؛ إنلدى النساء 57,8إلى  54الرجال، ومن 

 خالل الظاهرة هذه سلكته الذي يشكل منعطفا للمنحى الشباب، لدى وضوحا أكثر

 من ارتفعت سنة 29-25 العمرية بالفئة العازبات النساء فنسبة؛ السابقة العشريات

35,1 التصاعدي، المنحى هذا بعد لكنها، ،2004 سنة% 40,7 إلى 1994 سنة 

 العزوبة معدل تضاعف على صعيد آخر،؛ و2014 سنة% 32,6 إلى  تراجعت

 سنة% 3 من انتقل إذ الماضية، سنوات العشر خالل سنة 55 سن عند النهائية

 لدى نسبيا أعلى ،2014 سنة في المعدل، وهذا. 2014 سنة% 5,9 إلى 2004
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 مقارنة%( 6,9) الحضري وبالوسط ،%(5,1) مع الرجال مقارنة%( 6,7) النساء

 %(.8,3) القروي الوسط مع

 و 2004 بين انخفاضا النساء لدى األول الزواج عند السن عموما؛ شهد متوسط

 في االنخفاض نحو المنحى هذا. سنة 25,8 إلى سنة 26,3 من إنتقل حيث 2014

تبرزه  لم الزالت الخصوبة، بحدوث منعطف في يوحي قد األول الزواج عند السن

 منع ئلوسا استعمال معدل في المحتملة للزيادة نظرا ربما، المعطيات المتوفرة، بعد

؛ في المقابل، وبعدما سجل متوسط 67,4 بحوالي 2011 سنة قدر الذي الحمل

قل ، إذ انت2004-1994السن عند الزواج األول لدى الرجال ارتفاعا خالل الفترة 

، شبه مستقرا في 2014-2004الل الفترة سنة، فقد ظل، خ 31,2سنة إلى  30من 

 .2004المستوى الذي سجله سنة 

 أن 2014 لسنة والسكنى للسكان العام اإلحصاء نتائج كشفت آخر، صعيد على

 من النوع هذا ويهم. سنة 18 سن دون الزالوا وهم متزوجون شخصا 123.956

(. 53,6) القروي الوسط وساكنة ،(82,4) الفتيات الخصوص، على الزيجات،

 لبرجا تتم الزيجات هذه أغلب أن النساء تبين صفوف في الظاهرة هذه انتشار إن

 (.2014اإلحصاء العام للسكان والسكنى )سنة حسب  18 سنهم يفوق

ا تشكل الحالة الزواجية والتوالد عنصرا أساسيا في تحديد ظاهرة الخصوبة؛ لم

ان نتائج اإلحصاء العام للسكيمارسانه من تأثيرات مهمة عليها. وبالعودة إلى 

خر ؛ يظهر جليا بأن بنية الحالة الزواجية بالمنطقة ال تترجم تأ2004والسكنى 

لميداني ؛ وإنطالقا من إستمارة العمل ا2015الزواج عند الفئات الشابة؛ فخالل سنة 

سنة فما فوق( بنسبة مهمة للمتزوجين  15تميزت ساكنة المجال المدروس )

(؛ بينما سجلت نسبة العزاب تراجعا بـ 2004سنة  %56,75مقابل  60,83%)

؛ بينما 2015خالل سنة  %35,46( و%39,15) 2004نقطة خالل إحصاء  3,69

( حسب %3,35واألرامل  %0,75الفئات الباقية فتبقى نسبتهم ضعيفة )المطلقون 

ت فنسبة المطلقون وصل 2015؛ أما في سنة 2004اإلحصاء العام للسكان والسكنى 

 .%1,57ونسبة  األرامل تراجعت إلى  %  1,42لى إ

إنطالقا من المعطيات اإلحصائيات المتعلقة بالحالة العائلية بالمجال المدروس، 

يتبين لنا جليا التنوع الحاصل في الحالة العائلية بمنطقة الدراسة التي نجد فيها 

الجماعات  المتزوجون والعزاب والمطلقون واألرامل؛ حيث تختلف نسبهم باختالف

( 28,76%واختالف الجنس؛ وعليه تظل الفئة المتزوجة مرتفعة لدى اإلناث )

(؛ أما العزاب فنسبتهم مرتفعة عند الرجال 25,9%7مقارنة مع الرجال )
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( عند اإلناث؛ بينما نالحظ أن نسبة الطالق والترمل 16,32%( مقابل )%21,88)

 الذكور حسب الجدول أسفله.( عند %0,75( مقابل )%6,32منتشرة عند اإلناث )

سنة فأكثر بالمجال المدروس حسب الجنس  15: الحالة الزواجية للساكنة التي تبلغ  1 جدول رقم

 2004 سنة

 % المجموع % إناث % ذكور الحالة العائلية

 39,15 137070 18,69 56773 26,44 80297 عازب

 56,75 198656 18,78 57041 46,64 141615 متزوج

 3,35 11723 3,52 10703 0,33 1020 ملاأر

 0,75 2626 0,69 2123 0,16 503 مطلق

 2004سنة ل المصدر: استغالل شخصي لنتائج اإلحصاء العام للسكان والسكنى

اد نما تزدإذن؛ يمكن القول أن التقدم في السن يساهم في التقليل من نسبة العزاب؛ بي

عدد األفراد داخل نسبة المتزوجين مع التقدم في السن؛ كل ذلك ينعكس على 

ة األسرة؛ وارتفاع نسبة المتزوجين بالمجال المدروس يرجع باألساس إلى مجموع

انتشار زراعة القنب الهندي ببعض من العوامل؛ نذكر منها على سبيل المثال 

 جماعات المجال المدروس ثم هجرة أبناء المنطقة للعمل ببعض المدن المجاورة

ما بين جماعات المجال كطنجة مكنهم من تحسين مستوى دخلهم؛ لكن نجد تباين 

جن المدروس فيما يخص توزيع الحالة الزواجية للساكنة فمثال بجماعة بجماعة أس

زاب تمارة العمل الميداني التي همت دوار الدشيار نجد نسبة العوانطالقا من اس

راعة أكبر من نسبة المتزوجين؛ وعند البحث في أسباب الظاهرة وجدنا أن انتشار ز

 األولى القنب الهندي انعكس سلبا على أبناء  الدوار الذين أصبحوا يحتلون المرتبة

مقدورهم ببينهم؛ إلى درجة لم يعد في استهالك هذه المادة؛ وبالتالي انتشر اإلدمان 

التفكير في الزواج واإلقدام عليه؛ وتضاف إلى هذا السبب تضافر مجموعة من 

ة العوامل االقتصادية واالجتماعية والثقافية، لكن تبقى مشكلة البطالة نتيج

لضغوطات الدولة التي تمارس على زراعة القنب الهندي، وكذا تراجع األنشطة 

ع نسبة قة بفعل التغيرات المناخية كلها أسباب سوف تعمل على تراجالفالحية بالمنط

 المتزوجين مستقبال بالمنطقة الدراسة؛ وتأجيل توجه الشباب نحو الزواج.

 بطالة في ازدياد مستمر  3-1

عرفت البطالة على المستوى الوطني انخفاضا، حسب مفهوم اإلحصاء العام للسكان 

إلى  2004في شتنبر  16,7%، بنقطة واحدة، منتقال بذلك من 2014والسكنى 

ضعف نظيره  (18,9%). ويبلغ هذا المعدل بالمدن 2014في شتنبر  %15,7

ال حسب لدى الرج 12,2%في صفوف النساء مقابل 28,3%و (9,9%)بالقرى 
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فمشكل البطالة يعد  ؛ لكن رغم ذلك(10: 2014اإلحصاء العام للسكان والسكنى )

مشكلة حقيقية يعاني منها المغرب بصفة عامة، والمجال المدروس بصفة خاصة؛ 

فنسبتها في ارتفاع مستمر؛ فانطالقا من استمارة العمل الميداني أن نسبة النشيطون 

من مجموع السكان؛ يليهم التالميذ  % 36,72 المشتغلون بمنطقة الدراسة تصل إلى

وأخير الذين ليس لهم  % 21,30؛ ثم ربات البيوت بنسبة % 36,09والطلبة بنسبة 

بة بدأت تشكل نسبة لففئة التالميذ والط ؛ وعموما%5,89أي نشاط أي بدون بنسبة 

هامة من ساكنة المجال المدروس، مما سينعكس ال محالة على معدلي األمية 

 تمدرس بإقليم وزان. وال

 فنسبة العاملين بالقطاع، نسبة النشيطون المشتغلون بالمجال المدروستتوزع 

نسبة ، يليها العاملون بالقطاع الثالث أي التجارة والخدمات ب%71الفالحي تشكل 

ي ، وبالتالي النشاط االقتصاد%10وأخير العاملين بالقطاع الثاني بنسبة  19%

لعمود على الفالحة؛ اعتمادا على التساقطات المطرية يبقى االتقليدي الذي يعتمد 

يجة الفقري القتصاد المنطقة؛ لكن وبحكم التذبذب الذي يعرف الموسم الفالحي نت

تدريجي تباين كمية األمطار المسجلة في كل سنة؛ بدأت ساكنة المنطقة في التوجه ال

 نحو القطاع الثالث وفق الشكل التالي.

 

 2004سنة ل ل شخصي لنتائج اإلحصاء العام للسكان والسكنىالمصدر: استغال

 تراجع معدل األمية وارتفاع نسبة التمدرس 4-1

"يعتبر التعليم أساس تقدم كل حضارة ورقيها، بحيث ال يمكن تحقيق أي تنمية 

اقتصادية أو إجتماعية دون المرور عبر التعليم ودون وضع برامج ومخططات 

ناجعة تهدف إلى الرفع من مستوى التعليم وجودته والقضاء على األمية، لذلك فإن 
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لكن ا لدى كل الدول والمجتمعات. مسألة التعليم كانت وال زالت تكتسي طابعا متميز

المغرب ال يزال يعرف واحداً من أكثر معدالت األمية ارتفاعا في العالم، وأن معدل 

محاربة هذه اآلفة يسير بوتيرة جد بطيئة، يضاف إلى ذلك أن التراجع النسبي لهذا 

 المعدل يخفي واقعا محبطا، حيث إن أعداد السكان األميين قد تضاعف وفاق ما كان

مليون فرد. وبالرجوع  12.8ماليين إلى  6من  2004و 1960عليه، إذ انتقلت بين 

إلى الوراء، يبدو، هذا الفشل ظاهرة مفارقة بامتياز لكون المغرب كرس جزءا 

كبيرا من موارده العمومية لبذل جهد التربية لفائدة جيله الصاعد" )اللجنة المديرية، 

 %60والنوعية تظل منخفضة: فأقل من  (، "وأن اإلنجازات الكمية108: 2006

الفلق عبد اللطيف. ترجمة الحسين حسب من األطفال في سن التمدرس متمدرسون" 

رغم محاولة المغرب بعد االستقالل إيجاد أو إحداث تنمية  (.2000) أيت مساعد

حقيقية في المستوى التعليمي بالوسطين الحضري والقروي، إال أن وتيرتها ظلت 

خصوصا في العالم القروي، "إذ أبدت الدولة عجزا سافرا في  محاولتها جد بطيئة و

( 92-88( وعبر مخطط )67-65تعميم التعليم، وظل هدفا لم يتحقق منذ مخطط )

الذي حاول تقليص التفاوتات بين الوسطين: الحضري والقروي، وبين الذكور 

يد إدريس واإلناث" وفق أعراب عبد الهادي. تنسيق الهراس المختار وبنسع

(2002.) 

ني الميدا أما فيما يتعلق بالمستويات التعليمية داخل المجال المدروس فقد سجل العمل

%؛  يأتي 46,4؛ نتائج متدنية؛ فنسبة الذين هم بدون مستوى وصلت  2015لسنة 

ن % ، في حين مثلت نسبة الحاصلي33,39بعد ذلك ذوي المستوى االبتدائي بنسبة 

؛ ثم بعد ذلك أصحاب التعليم الثانوي بنسبة  %20,16ي على المستوى اإلعداد

؛ فأصحاب الكتاتب القرآنية بنسبة % ,66,8؛ فالتعليم العالي بنسبة10,10%

53,0% . 

ف عموما، عرف المجال المدروس تراجعاً مهماً في نسب األمية، هذا التراجع عر

ً بين تراب المجال المدروس وكذا بين الجنسين. كما شهدت  س نسبة التمدرتفاوتا

ن ناث. لكتقدما ملحوظا اختلفت نسبتها بين الدواوير المدروسة وكذا بين الذكور واإل

وعلى الرغم من ذلك يبقى التمدرس بالمجال المدروس، يعاني من مجموعة من 

هذه الصعوبات أهمها بعد المؤسسات التعليمية عن السكن وغياب المطعم المدرسي ب

 .األخيرة، وقلة وسائل النقل

 تراجع الزواج من العائلة أو القبيلة أو الدوار  1-5
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لقبيلة قديما كان أغلبية السكان يفضلون الزواج سواء من نفس العائلة أو من نفس ا

 متداولةأو الدوار أو المشيخة، معتمدين في ذلك على العديد من األقوال الشعبية ال

ن زوج بنت عمو إعيد م"اللي تإلى يومنا هذا من قبيل "خيرنا ما يده غيرنا"، 

"ما نعطيوش خيرنا لغيرنا"، "اللي كتعرفوا ما شي بحال اللي ما غنمو"، 

كتعرفوش" "لخرج عن أصلو يتهرس من ظهرو"...، لكن في السنوات األخيرة 

أصبح الزواج الخارجي ال يطرح أي مشكلة، أصبح من المستحب سواء كان من 

ا تطرقت إليه في استمارة العمل قبيلة أخرى أو حتى من مدينة أخرى، وهذا م

س؛ المدرو الميداني المتعلقة باالنتماءات اإلثنية والجغرافية لزوجات دواوير المجال

؛ تليهم الزوجات %52,77فأغلب الزوجات ينحدرن من نفس دوار الزوج بنسبة 

؛ من بعد ذلك نجد الزوجات % 27,07اللواتي ينحدرن من نفس القبيلة بنسبة

 ؛ بينما الزوجات اللواتي12,73%ن إلى نفس أسرة الزوج بنسبة اللواتي ينتمي

 .%7,48ينحدرن من خارج المجال المدروس فهم يشكلون نسبة 

 االعتماد على الذات 1-6

لعب الموقع الجغرافي دورا مهما في خلق نوع خاص من العالقات االجتماعية، 

حيث عمل السكان المتجاورون جغرافيا على تبادل األواني المنزلية والدواب 

 والخبز وإرسال األبناء خاصة اإلناث إلى الجيران قصد مساعدتهم في األعمال

يرانهم الذين كانوا يساعدون جالمنزلية أيام المناسبات شأنهم في ذلك شأن الرجال 

كلت في بعض األعمال كاألعراس وتشييد المنازل وحفل األبار...، كما هو معلوم ش

يسي المنابع المائية الرئيسية من األبار والعيون خاصة التي تشكل المصدر الرئ

لسكان لتزويد الساكنة بالماء الشروب مقرا لتعزيز العالقات االجتماعية ما بين ا

ديث ه مجاال يتوافد عليه السكان خاصة النساء والفتيات، فيتبادلون الحباعتبار

جد فإلى جانب المجال المائي ن ،(2009شرقي محمد )حسب الواألخبار فيما بينهم 

 مر هنامجاال آخر يشكل مقرا التخاذ القرارات الحاسمة وتبادل األخبار، ويتعلق األ

ين ببالمسجد باعتباره مكان للعبادات، لكن العالقات االجتماعية كانت تعرف ما 

ل الفينة واألخرى بعض الهزات االجتماعية خصوصا حول المسألة المائية من قبي

يك ناه (،1994والتي يتفق معها بنعلي )في مصادر الماء وأساليب تصريفه  التحكم

عن النزاعات والمشاكل التي كانت وال تزال تعاني منها جل جماعات المجال 

لتي االمدروس و يتعلق األمر بحدود المشارات الزراعية، باإلضافة؛ إلى المشاكل 

 ها إلى الكبار.تحدث ما بين األطفال والتي ما تلبث أن تنتقل عدوا
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إن هذه المشاكل كان يتم احتواؤها غالبا من طرف السكان، لكن عدة مشاكل 

الدوار تطورت وأدت إلى تقسيم الدوار إلى قسمين، وبالتالي يقع تشييد مسجد ثاني ب

يار كما هو الحال بالعديد من الدواوير كدوار إمغيلة بجماعة ونانة ودوار الدش

 ه الظاهرة تنتشر بجل تراب إقليم وزان، مما نتجبجماعة سيدي رضوان...، وهذ

ن عنه ظهور نوع خاص من العالقات االجتماعية قائم على الفر دانية والتخلي ع

دواوير منطق التعاون؛ فانطالقا من الجدول المتعلق بالعالقات االجتماعية داخل ال

ة لهم عالقة جيد % 0025,المجال المدروسة والتي تهم العالقات بالجيران

ون يقوم % 0025,بجيرانهم؛ أما فيما يتعلق بتبادل الزيارات مع الجيران فنسبة 

لمادية ابتبادل الزيارات فيما بينهم؛ بينما نجد األشخاص الذين يقدمون المساعدات 

 ؛ أما فيما يخص االقتراض من%4,45بينما يعارضها  % 20,55للجيران فنسبتهم 

 .%7,15يحبذونها بينما يعارضها  % 17,85الجيران فنسبة 

مساعدة الأما فيما يتعلق بأنواع التضامن االجتماعي بالدواوير المدروسة؛ إذ تحتل 

راس تحضير وتنظيم األع؛ متبوعة ب%842,3في حالة الوفاة المرتبة األولى بنسبة 

ء بنا؛ وفي األخير %14,36؛ ثم يليها تشيد الطرق بالدوار بنسبة %138,6بنسبة 

 . %54,6ن غير فنسبته ال تتعدى مسك

 المؤسسات التعليمية: وفرة في العدد وضعف في المردودية -2

 إلسالمييعتبر التعليم العمود الفقري لكل تطور اقتصادي واجتماعي، وكان التعليم ا

 هو جوهر العملية التعليمية قبل دخول االستعمار والقائم على اكتساب العلم

لى ف السامية القضاء والتدريس، معتمدا في ذلك عوالمعرفة وارتبط ببعض الوظائ

 ومة ابنحفظ القران الكريم سواء بالبوادي أو المدن وحفظ األجرومية واأللفية ومنظ

وكان  عاشر والتعمق في الدين والتفسير والعلوم األخرى كالتاريخ والجغرافيا...،

م ...، ثم نظاهناك نظام تقليدي أصيل حيث يضم كتاتيب قرآنية، جامعة القرويين

ة يهودي يدرس فيه أبناء اليهود المغاربة، وأخيرا نظام أوروبي حيث شكل بداي

 التدخل األوروبي بالمغرب.

بمجيء االستعمار، حافظ المستعمر على الوضع القائم المتميز بالفوارق االجتماعية 

واالقتصادية، فخلق طائفة متعلمة محدودة المعارف وتتالءم تكويناتها مع األهداف 

االستعمارية وطمس تدريجي للمعالم المغربية، فجعل من اللغة الفرنسية اللغة 

وهمش تاريخ المغرب، إذ أشار إليه الرسمية ودرس تاريخ فرنسا وحضارتها 

باختصار شديد وخصص حصص محددة للغة العربية وللمواد الدينية الموجهة 

ألبناء المغاربة، ودرس المواد العلمية ذات الطابع النخبوي وخلق التعليم المهني 
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الحرفي الذي يكون اليد العاملة المتوسطة، لذا تعامل المغاربة مع التعليم 

 الحذر والرفض.ب االستعماري 

فات تميزت الفترة الموالية لحصول المغرب على استقالله بمواجهة مباشرة مع مخل

الفترة السابقة على جميع األصعدة ومن أهمها ميدان التعليم، فانصبت هذه 

. المجهودات على المبادئ األربعة وهي: التعميم، التوحيد، التعريب، المغربة

لسن أو ميع الشرائج االجتماعية سواء على مستوى افالتعميم هم تميم التعليم على ج

 ورثة عنالجنس أو المجال، بينما هم مبدأ التوحيد جمع األنماط التعليم الثالث الم

لحر. تعليم االفترة االستعمارية والمتمثل في التعليم الفرنسي و التعليم األصيل ثم ال

ة ع التوحيد والمغربأما مبدأ التعريب شمل تعريب البرامج والمناهج موازاة م

 وتجاوز مشكل اإلزدواجية. أما مبدأ المغربة مس تكوين أطر مغربية ستحل محل

في  المدرسين األجانب والحد من استيراد األطر من الخارج، فكانت النتيجة فائض

 األطر، ثم  أطر عليا مغربية عاطلة. 

ق ملحة لتواف إذن،لم تحقق المبادئ األربعة األهداف المتوخاة، فكانت الضرورة

ة وطني حول وضعية جديدة لنظام التربية والتكوين، فأنشئت لجنة خاصة بالتربي

 والتكوين شاركت فيها جميع التيارات السياسية خرجت بصياغة الميثاق الوطني

 وهو بمثابة وثيقة تشمل مجموعة من آليات 2000للتربية والتكوين  وذلك سنة 

أعلن عن المخطط اإلستعجالي   2008نة ، وفي سالتأطير والتكوين والتسيير

مبادرة سنة وحفز روح ال 15الرامي إلى التحقيق الفعل إللزامية التمدرس إلى غاية 

تربوية والتفوق في المؤسسات وفي الجامعة ومواجهة اإلشكاالت األفقية للمنظومة ال

شياء وتوفير وسائل النجاح، لكن المبالغ المعتمدة إلنجاح هذا المخطط ذهبت في أ

ن فشله، ع 2012تافه من قبيل النفقات الكبيرة على الكماليات ليعلن محمد الوفا سنة 

جل : من أ2015-2030ليتم تبني رؤية إستراتيجية إلصالح نظام التربية والتكوين 

 مدرسة اإلنصاف والجودة واالرتقاء، لكن لن يختلف مصير هذه الرؤية عن مصير

لى زلت من األعلى ولم تنطلق من القاعدة السفالمخطط اإلستعجالي باعتبارها أن

 والتي هي المدرس والمتمدرس.

ت أغلب تعرف المؤسسات التعليمية بالمجال المدروس تباينا مجاليا واضحا، فإذا كان

هور دواوير جماعات إقليم وزان تتوفر على مدرسة ابتدائية، فإن بناياتها في تد

ثر فتقر إلى المرافق الصحية، مما يؤمستمر، علما أن أغلب الوحدات المدرسية ت

على مستوى  التحصيل  الدراسي بها ويجعله جد ضعيف ويساهم في الرفع من 

 نسبة المنقطعين عن الدراسة.
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هر كما يعتبر المجال المدروس واحداً من أهم المجاالت الوطنية التي كانت تشت

يجعل  هاء، مما كانبالتعليم العتيق، بفضل توفرها على عدد هام من المساجد والفق

يا طالب كل أرجاء المغرب يتوافدون عليها، بل حتى من الجزائر وتونس وموريتان

ا (، لكن مثل هذه األمور تراجعت بشكل كبير في وقتن200-199: 1997)البكاري، 

 الراهن. 

ل شهد قطاع التعليم تطورا ملحوظا بالجماعات القروية للمجال المدروس، من خال

آنية المؤسسات وارتفاع عدد التالميذ. فأصبح عدد الكتاتيب القر الزيادة في عدد

يتقلص تدريجيا في السنوات األخيرة بجل دواوير المجال المدروس، حيث حلت 

وير تقل مؤسسات التعليم األولي العصري بمعظم دواومحلها  المدارس االبتدائية 

عديد يم وزان على اليتوفر إقلباستثناء بعض الدواوير، وجماعات المجال المدروس 

 تالي.وفق الشكل ال من مؤسسات التعليم اإلبتدائي موزعة على مجموع تراب اإلقليم

  2014-2013عدد المؤسسات التربوية خالل الموسم الدراسي   : 2رقم المبيان 

 بالمجال المدروس

 

رة تطوان، دو –استغالل شخصي لنتائج أشغال المجلس اإلداري ألكاديمية جهة طنجة المصدر: 

 2014يونيو 

ثانوية أي ما مجموعه  11إعدادية و 15مدرسة ابتدائية و 87توجد بإقليم وزان 

؛ لكن 2مؤسسة تربوية موزعة على مجموع تراب اإلقليم حسب الجدول رقم  113

هذا التوزيع تشوبه عدة سلبيات، إذ في الغالب توجد مؤسسات التعليم اإلعدادي 

والثانوي بمراكز الجماعات مما يحتم على أبناء الدواوير التابعة لها حمل أدواتهم 

جه صوب مراكز أخرى داخل والتوجه صوب المركز في أحسن األحوال أو التو

المجال المدروس، فمثال أبناء جماعة ونانة المتواجدين بفرقة والدابدر يفضلون 
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التوجه صوب مركز عين دريج التابعة إلى الجماعة القروية لمجاعرة بدل قطع 

مجاري واد حمد هللا والتنقل إلى دوار والد علي بجماعة ونانة في ظروف أقرب 

 ن وال وسائل نقل...إلى اإلنتحار، فال أم

 –بجهة طنجة   2014-2013عدد التالميذ باألسالك التعليمية خالل الموسم الدراسي    2جدول رقم 

 تطوان

تطوان، دورة يونيو  –استغالل شخصي لنتائج أشغال المجلس اإلداري ألكاديمية جهة طنجة المصدر: 
2014 

تلميذ وتلميذة  66491يدرس بها حوالي مؤسسة تربوية  113يوجد بإقليم وزان 

 15539ي تلميذ وتلميذة ويمثل اإلعدادي التأهيل 41900يمثل فيها تالميذ االبتدائي 

لميذ ت 9052 تلميذ وتلميذة، أما التعليم الثانوي التأهيلي فال يتعدى عدد التالميذ به

 وتلميذة، وذلك انطالقا من الشكل الموالي. 

 نبإقليم وزا   2015-2014توزيع التالميذ الجدد خالل الموسم الدراسي  : 3المبيان رقم 

 

ة تطوان، دور -استغالل شخصي لنتائج أشغال المجلس اإلداري ألكاديمية جهة طنجةالمصدر: 

 2014يونيو 

النيابة التعليمية إلقليم وزان خالل الموسم عرف توزيع التالميذ الجدد حسب 

 5983تباينا ما بين أسالكه، فالتعليم االبتدائي عرف حضور  2015-2014الدراسي
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-الفحص الشاون 
 أنجرة

 طنجة العرائش
 أصيال

المضيق  تطوان
 الفنيدق

 المجموع وزان

 387359 41900 24591 64023 116827 63964 10634 65420 إبتدائي

إعداد

 ي

15341 2579 21247 49941 26238 10934 15539 141819 

 80503 9052 6273 15452 29621 12560 848 6697 ثانوي

المجم

 وع

87458 14061 97771 196389 105713 41798 66491 609681 
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تلميذ وتلميذة جدد وهو حضور قوي مقارنة مع السنوات السابقة، بينما تم سجل 

تلميذ وتلميذة جدد بالسلك اإلعدادي التأهيلي، بينما سجلنا حضور فقط  5202

تلميذ وتلميذة جدد بالتعليم الثانوي التأهيلي، مما يطرح عدة عالمات استفهام  2815

 14000حول الهدر المدرسي، وعليه سجل الموسم الدراسي السالف الذكر حضور 

 تلميذة وتلميذ جدد.

مى هي حجرة دراسية متباينة التوزيع، فالغالبية العظ 2036يتوفر إقليم وزان على 

كل حجرة دراسية أي تقريبا حجرة دراسية ب 1416البتدائي بـ من نصيب التعليم ا

لثانوي حجرة وأخيرا التعليم ا 386دوار، ثم يأتيه التعليم اإلعدادي التأهيلي بـ 

 حجرة دراسية، وفق الجدول التالي. 234التأهيلي بـ 

 –بجهة طنجة   2014-2013عدد أقسام التعليم العمومي خالل الموسم الدراسي   : 3جدول رقم 

 تطوان

تطوان، دورة  –استغالل شخصي لنتائج أشغال المجلس اإلداري ألكاديمية جهة طنجة المصدر: 

 2014يونيو 

 عدد أطر هيئة التدريس فكالهماإن ما قيل على الحجرات الدراسية ينطبق على 

مدرسا موزعين  1258يعانيا من الخصاص، فالمجال المدروس يعرف حضور  

ثانوي مدرس ثم التعليم ال 346مدرس واالبتدائي  618على النحو التالي: اإلعدادي 

 مدرس، وذلك حسب الشكل التالي.  294التأهيلي 

 بإقليم وزان  2014-2013عدد أطر التدريس خالل الموسم الدراسي   : 4المبيان رقم 

-الفحص الشاون 

 أنجرة

 طنجة العرائش

 أصيال

المضيق  تطوان

 الفنيدق

 المجموع وزان

 11704 1416 594 1848 2661 2128 521 2536 ابتدائي

 3337 386 260 605 1098 530 73 385 اعدادي

 2020 234 170 417 665 308 28 198 ثانوي

 17061 2036 1024 2870 4424 2966 622 3119 المجموع
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رة تطوان، دو –استغالل شخصي لنتائج أشغال المجلس اإلداري ألكاديمية جهة طنجة المصدر: 

 2014يونيو 

عدد يعود هذا الخصاص في عدد أطر هيئة التدريس إلى عدم قيام الدولة بتوظيف ال

المطلوب، قصد تعويض األطر المحالة على التقاعد من جهة ومواكبة النمو 

وس وما يصاحبه من ولوج األطفال صوب الديموغرافي السريع بالمجال المدر

 األقسام الدراسية، زادت منه تراجع النشاط الفالحي.

ال  عموما، يعرف إقليم وزان هدرا مدرسيا متفاوت النسب على المستوى االبتدائي

لتعليم اوبالتالي القول اقترب اإلقليم من تحقيق تعميم  % 0,95تتجاوز نسبة الهدر 

ر، بفضل استفادت العديد من الجماعات من برنامج تيسيعلى المستوى االبتدائي، 

ثانوي لكن في المقابل نسجل ارتفاع الهدر المدرسي بالسلك اإلعدادي التأهيلي وال

اعية التأهيلي، بفعل توفر مجموعة من المشاكل المرتبطة بمؤسسات التنشئة االجتم

هاتف ديدة خاصة الالثالث ' األسرة، المدرسة، المجتمع ثم وسائل التكنولوجية الج

 -ليميةالنقال واإلنترنت، كيف تؤثر مؤسسات التنشئة االجتماعية على العملية التع

ن؟ فشل التعلمية؟ إن الفشل/المردودية تستدعي الوقوف عند األسئلة التالية: فشل م

 التلميذ؟ فشل األسرة؟ فشل المدرسة؟ أم فشل المجتمع؟

ط، الرسوب، التعثر، التخلف، اإلخفاق...، الفشل الدراسي، الهدر، التكرار، التساق

مفاهيم تستخدم تارة كمرادفات وتارة تستخدم كأن لها دالالت مختلفة ويبقى مفهوم 

المردودية المفهوم األقرب إلى العملية، وهكذا نتكلم عم مردودية  ضعيفة أو 

متوسطة أو كافية، وعندما نستخدم مفهوم الفشل يجب أن نتكلم عن فشل جميع 

طراف ويمكن أن نتكلم عن التفشيل الدراسي مثل وجود األقسام مكتظة، ورغم األ

ذلك يبقى مفهوم الفشل الدراسي األكثر تداوال واستهالكا على المستوى الكوني 
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ويبقى المصطلح األهم هو المردودية وليس الفشل ألنه من الصعب القول لتلميذ أنت 

 المؤسسات السابقة.  فاشل ولتفسير المردودية البد من العودة إلى

إن األسرة تؤثر عن طريق الدخل والوضعية السيكولوجية والمستوى التعليمي 

امج والمرجعية الثقافية، بينما تؤثر المدرسة عن طريق العالقة التربوية والبر

سرة ثم والوسائل التعليمية وتكوين المدرسين وتكوين اإلدارة وعالقة المدرسة باأل

ت المجتمع فيؤثر عن طريق العالقات بين األقران وجمعيا النظام التربوي. أما

نقال المجتمع المدني. في حين تؤثر  وسائل التكنولوجية الجديدة خاصة الهاتف ال

 واإلنترنت عن طريق المواقع الجهات التي يرتبط بها التلميذ.

ياء إذن، يجب تغير العملية لتربوية من جذورها والتنسيق ما بين األساتذة وأول

األمور وخلق حصص أسبوعية أو شهرية ما بين مختلف الفاعلين في العملية 

ق، التربوية وإصالح البنيات التحتية كالمراحيض وتجنب التناقض وتحقيق التناس

 قصد تجاوز نسب االنقطاع عن الدراسة والتي تختلف من سلك ألخر حسب المبيان

 أسفله. 

 بإقليم وزان  2014-2013الموسم الدراسي  نسب االنقطاع الدراسي خالل: 5المبيان رقم 

 

رة تطوان، دو –استغالل شخصي لنتائج أشغال المجلس اإلداري ألكاديمية جهة طنجة المصدر: 

 2014يونيو 

مسألة توزيع التالميذ حسب الجنس لم تعد مطروحة بفعل التحاق الفتاة القروية إن 

عكس الذكور الذين  % 48بحجرات الدراسة، فبسلك االبتدائي نجد اإلناث يمثلن 

بفعل الدعم الذي حصلت عليه الفتاة القروية في مجال التمدروس، أما  % 52يمثلوا 

فقط  % 41بينما تمثل اإلناث  % 59بالسلك اإلعدادي ألتأهيلي فالذكور يمثلون 

نتيجة عدة عوامل هي األخرى مرتبطة بمؤسسات التنشئة االجتماعية، بينما 

س نسبة الذكور التي عك % 37تنخفض نسبة اإلناث بالسلك الثانوي التأهيلي إلى 

0.95%

3.50%

3.44%

ابتدائي

اعدادي

ثانوي



 ديبون د.تهامي الحبيب، الوهاب أ.عبد      نموذجا وزان منطقة بالمغرب االجتماعية التحوالت

 

63 

 رلينب-لمانياأ العربي مقراطييالد المركز            سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

وعندما يصبح النظام التعليمي موضوع التساؤل، حتمن تصبح ، % 63ترتفع إلى 

 (. 1997واقيدي محمد. ) موضعا لهذا التساؤل حسبسيرورة التنمية بأكملها 

إذن، يعرف القطاع التعليمي عدة بالمجال المدروس عدة مشاكل من قبيل غياب 

التعليمية عن المتمدرسين وضعف القدرة اإليوائية االمن بالمدارس وبعد المؤسسات 

في القسم الداخلي ودار الطالبة ودار الطالب و غياب وسائل النقل المدرسية و عدم 

استفادة جميع الطلبة من المنح الجامعية مع ضعف االمكانيات المادية ألغلب 

قطاع التعليمي العائالت...، لذا وجب اخذ هذه المشاكل بعين االعتبار قصد الدفع بال

 بالمجال المدروس نحو األمام.

 قلة المرافق الصحية -3

ج حضي القطاع الصحي باهتمام بالغ منذ االستقالل عبر بناء المستشفيات للعال

 رة، وتمالبعيد والعمليات الكبيرة، والمستوصفات لتقديم العالج والتوعية واالستشا

كالرباط والدار البيضاء وفاس بناء مدارس ومعاهد داخل المستشفيات الكبرى 

والقنيطرة وتطوان...، لتكوين الممرضين والممرضات واألطر الطبية الفنية 

 واإلدارية.

فادة وعليه، عرف القطاع الصحي عند المغاربة تطورا هاما، وأصبح بإمكانهم اإلست

 من التطبيب والعالجات التي تقدمها لهم المستشفيات والمستوصفات بالرغم من

رة كل المطروحة كقلة األطر الصحية وضعف اإلمكانيات المادية، وتسهر وزاالمشا

الصحة على تطبيق السياسة الحكومية في ميدان الصحة، بوضع التجهيزات 

ذا هاألساسية التي تشمل الوسائل المادية والبشرية. إن المعطيات المتوفرة في 

لقطاع طاع العام يتمثل ااإلطار تشمل القطاعين العام والخاص، فبالموازاة مع الق

الخاص في مجموعة من األشخاص المرخص لهم للقيام بالعمل الطبي والشبه 

الطبي ويهم مساعدو الصحة المجازون من طرف الدولة المختصون ومساعدو 

الصحة المجازون من الدولة ومساعدو الصحة حاملو اإلعدادي، والمعطيات 

مجلس هيئة األطباء ومجلس الصيادلة و المتوفرة في هذا المجال فيتم تجميعها لدى

ي فجراحي األسنان والكتابة العامة للحكومة، ويعرف المجال المدروس نقص كبير 

 الخدمات الطبية نوردها على النحو التالي:

مركزا صحيا واحدا بمركز عين دريج والذي ال  يواكب  ففي جماعة لمجاعرة نجد -

د كبير من ساكنة الجماعة ولجوء ساكنة حاجيات السكان المتزايدة  بفعل تردد عد

بعض الجماعات المجاورة لالستفادة من خدماته كساكنة جماعة ونانة وسيدي أحمد 

الشريف وسيدي بوصبر وفي بعض األحيان ساكنة حماعة زومي خاصة ساكنة 
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دوار الصادة والريحان ويتزامن هذا اإلكتضاض مع  النقص المسجل على مستوى 

لتجهيزات المادية، مما يجعل االستشارة والتطبيب يكلفان المريض األطر الطبية، وا

ساعات من الوقت خصوصا يوم الثالثاء. ومع قلة األطر الطبية في الغالب يتم 

توجيه المرضى صوب مدينة وزان أو سيدي قاسم أو إلى المستشفيات التابعة لجهة 

كلم صوب  250و كلم صوب تطوان أ 177طنجة تطوان والتي تبعد مستشفياتها ب 

طنجة، ويعاني زوار هذا المركز الصحي من صعوبة التنقل إليه بفعل بعد المسافة 

وقلة وسائل النقل، خاصة إذ تزامن ذلك مع حلول المساء ومع غياب سيارة 

 اإلسعاف التي يستغلها شخص بدون رقيب وال حسيب. 

 يساعده  ممرضطبيب  أما عدد العاملين بالمركز الصحي عين دريج ال نجد سوى 

ثم  ممرضتين  وممرض ويعرف مركز عين دريج والذي هو مقر جماعة لمجاعرة 

 صيدليات وعيادتين تخصص الطب العام. 3

مركزا صحيا وقاعة للوالدة  يشرف عليهما الجماعة القروي سيدي رضوان نجد -

ممرضين ثم عيادة طبية خاصة يديرها طبيب واحد ومستوصف بدوار  7طبيب و

 ومستوصف بقرية الزواقين ومركز األمومة بمركز الجماعة . اتمالوس

مركز صحي  يسيره ممرض و توجد به قاعة للوالدة  جماعة سيدي بوصبر يوجد -

 مستوصف دوار مسكر مغلق إلى إشعار آخر. ويسهر عليها ثالث مولدات 

 .جماعة سيدي أحمد الشريف فساكنته تقصد مركز عين دريج-

 فيوجد مركزا صحيا وحيدا  به اطارين، ومع ضعف التجهيزاتالجماعة امزفرون -

 الطبية وقلتها فان ساكنة الجماعة تتجه صوب مصمودة او مدينة وزان .

ة مركزا صحيا يتوفر على طبيب وطبي يوجد بالجماعةالجماعة القروية مصمودة  -

ومجموعة من الممرضات والممرضين، ويعاني هذا المركز الصحي من ضعف 

 ت الطبية واالكتظاظ ونقص في الخدما

ج األطر الطبية والتجهيزات المادية شأنه في ذلك شأن المركز الصحي بعين دري

 يعاني زواره من صعوبة الولوج. 

غياب األطر الطبية  الجماعة القروية أسجن نجد مركز صحيا واحدا يعاني من-

ل  قسم التوليد و المولدات المكونات و عدم تواجد الممرض باستمرار داخوغياب 

وجود مستوصف بالزيتونة غير مشغل ووجود المستوصف، كما تعرف الجماعة 

 مستوصف بدوار أمزو يعرف حضور ممرض مرة واحد في األسبوع.

الجماعة القروية لونانة تعرف وجود مستوصفين األول بونانة و يعرف إكتضاضا -

كبيرا والمستوصف الثاني بفرقة والد إبدر مغلق إلى إشعار آخر، وتتوفر الجماعة 
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على سيارة إسعاف واحدة غير مجهزة، وبالتالي تدهورا الوضع الصحي بهذه 

الجماعة مما يدفع سكانها  إلى التنقل نحو المركز الصحي عين دريج من اجل 

اللجوء إلى مدينة وزان لتوليد االستفادة من التلقيح والخدمات الطبية األخرى أو 

النساء، بينما يتوجه السكان دواوير بوركيز وبوشريف وحريشة ولميار نحو 

مستوصف عين الدفالي وهو مستوصف خارج تراب إقليم وزان، وهذا مشكل من 

المشاكل التي تعاني منها هذه الجماعة التي ولدت ميت،  مما يطرح عدة مشاكل 

 حدفها من الجماعة وإلحاقها بالجماعة الترابية لمجاعرة.فساكنة والد إبدر تطالب ب

من مستشفى على مركز صحي واحد الذي تحول  الجماعة القروية لزومي تتوفر-

 إلى مركز صحي بعدما كان يقدم خدمات مهمة لساكنة، فما هو سبب هذا التحول؟

ين وتتوفر الجماعة على مستوصف بالحمرية، ومستوصف بأحد الجحرة، ثم  عيادت

طبيتين خاصتين ودار األمومة بمركز زومي، لكن رغم ذلك تبقى الخدمات الطبية 

 التجهيزات األساسية.دون المستوى المطلوب نتيجة ضعف 

ي الجماعة القروية تروال نالحظ ضعف الوحدات الطبية فباستثناء المركز الصح-

ألطر الوحيد تبقى الوضعية الصحية دون المستوى المطلوب خصوصا مع نقص ا

 الطبية وقلة التجهيزات األساسية.

الجماعة القروية مقريصات  نجد غياب األطر الطبية بشكل مستمر بالمركز -

ح الصحي بمقريصات شأنه في ذلك شأن دار الوالدة مع و تخصيص يوم واحد للتلقي

 ونسجل اكتظاظ كبيرا بالمركز الصحي بمقريصات يوم الثالثاء، إضافة إلى عدم

 مستوصف أسردون.تشغيل 

الجماعة القروية قلعة بوقرة يوجد مركزا صحيا به طبيبة وممرضتين وممرض -

 ومستوصف بني كولش مع انعدام قاعة للوالدة.

نجد مركز صحي و مستوصف قروي يفتقران للمعدات بني كلة الجماعة القروية -

ليمي ى اإلقلمستشفالطبية األساسية و و قاعة للوالدة مما يدفع بالساكنة التوجه  نحو ا

 بوزان. 

الجماعة القروية عين بيضاء هناك مركز صحي واحد به طبيب وممرضتين -

ويتوفر على  سيارة اإلسعاف في حالة جيدة بينما نسجل تواضع في باقي 

تن التجهيزات، وتتوفر الجماعة على مستوصفين قرويين بكل من دوار قلعة بني رو

 ودوار تانجرو.  

مستيتف،  أزغيرة نجد مركزا صحيا واحد مع مستوصف بدوار الجماعة القروية-

 مما يدفع الساكنة بالتوجه نحو تروال. 
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الجماعة القروية إبريكشة هناك مركزا صحيا واحدا ومستوصف بالجابريين -

ويوجد بالمركز الصحي ممرض وممرضة متعددة االختصاصات، ثم قاعة للوالدة 

وجيههم تديرها ممرضة مكلفة بدار الوالدة، وتجدر اإلشارة إلى كون المصابين يتم ت

محمد الخامس بمدينة  إما صوب مستشفى ابن زهر بمدينة وزان أو إلى مستشفى

نائها الشاون، وفي الحاالت الحرجة يتم نقلهم بواسطة سيارة اإلسعاف التي تم اقت

ات بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتعمل الجماعة على توفير المحروق

مية وقطع الغيار لها، بعدما كان لديها سيارة إسعاف تابعة لوزارة الصحة العمو

 اء مصاريف المحروقات.   يتكلف المريض بأد

األطر الطبية، إذن يعرف قطاع الصحة بجماعات المجال المدروس نقص في عدد 

وغياب طبيب األطفال، وغياب المستعجالت، والمداومة، والمعاملة السيئة 

غياب مختبرات ضعف القدرة الشرائية، وللمرضى، وغياب الصحة المدرسية، و

لى ععند النساء الحوامل كانت تتم إعتمادا  الوضعإلجراء التحاليل. أما طريقة 

و توجه نحالقابالت التقليديات أصحاب الخبرات الميدانية، أما حاليا بدأنا نالحظ ال

  .المراكز الصحية أو المستشفيات القريبة من محل السكنى

وزعة أما ببلدية وزان نجد مجموعة من المراكز الصحية المنتشرة بتراب البلدية م

ية مقاطعات حضرية، لكنها تعاني أيضا من اإلكتضاض وقلة األطر الطبعلى ثالثة 

 والتجهيزات. 

 خاتمة:

خيرة، تحوالت اجتماعية عميقة في السنوات األ شهدنستنتج مما سبق أن إقليم وزان 

ساهم  تجلت تجلياتها من خالل مجموعة من المؤشرات، كتزايد التوافد السكاني، مما

ئة في تغيير بعض الخصائص الديموغرافية للسكان كالبنية العمرية؛ إذ تراجعت ف

نة؛ األطفال لصالح فئة الشباب؛ بفعل تراجع معدالت الخصوبة بسبب وعي الساك

ً بفعل اال ً ملحوظا يب، التطبرتفاع النسبي لمستوى في حين عرف أمد الحياة تحسنا

م مما ساهم في تراجع وفيات األطفال؛ لكن تراجع معه عدد األفراد األسرة؛ ول

ية تقتصر  األمر على التحوالت الديموغرافية؛ بل عرفت المنطقة تحوالت اجتماع

زواج بفعل مجموعة من العوامل من خالل تغيير نمط العيش وتأخر سن ال

، ذا الشقاالقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ ولم تقتصر التحوالت االجتماعية على ه

ين ببل شهدت العالقات االجتماعية تحوالت هامة حيث لم نعد نجد تعاون أو تآزر 

 سكان الدوار الواحد إال  قليال. 
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يتم  ة، التيلتخلي عن المبادرة الفرديومن هنا البد من المقاربة النسقية التشاركية وا

تبنيها من طرف بعض المصالح قصد تجاوز الوضعية الصعبة التي تتخبط فيها 

 تخطيط تنموي عبر بلورة المستوى المحليساكنة المجال المدروس، سواء على 

في تنوع  وزان. يتماشى والمؤهالت التي يتوفر عليها اإلقليم، والمتمثلة جيد بإقليم

عاوني، النباتي، ووجود مؤهالت سياحية، وتزايد أهمية النسيج الجمعوي والتالغطاء 

ووجود يد عاملة شابة، تجاوز اإلكراهات التي يعاني منها المجال المدروس 

 والمتمثلة في انتشار األمية، وتفتت ملكية األراضي، وضعف البنيات التحتية

توى المست الجفاف. أو على وغياب رؤية إستراتيجية لتنمية المنطقة، وتوالي سنوا

ع على المدن والمراكز المجاورة، وخلق شراكة وتشجي من خالل االنفتاح الجهوي

 االستقطاب الحضري، والعمل وفق مقاربة نسقية تشاركية بهدف الرفع من مستوى

ة على التنمية باالعتماد على التعاون الجهوي، الذي ينبني على وجود مشاريع قادر

ة القتصادي كمخطط المغرب األخضر، والمبادرة الوطنية للتنميتحقيق اإلقالع ا

د البشرية، والمخطط الجماعي للتنمية، وكلها مشاريع قادرة على تثمين الموار

المستوى  المحلية وخلق وحدات صناعية لتحويل المنتجات المحلية. أو على

عبر الرفع من فعالية االقتصاد المحلي عن طريق تحسين ظروف الوطني 

تنموية الستثمار، والبحث عن وسائل جديدة للتنمية االقتصادية مع ربط السياسة الا

، المحلية باإلطار الشمولي من خالل االندماج في سياسة إعداد التراب الوطني

دل عبر تباالمستوى الدولي  واالستفادة من مختلف التجارب الناجحة. وأخيرا على

أن ى تجارب الدولة في مجال تدبير الشالتجارب الناجحة، والخبرات واإلطالع عل

مكن من يالمحلي، وإبرام اتفاقيات التوأمة والتعريف بالمؤهالت المحلية دوليا مما 

 جلب االستثمارات الخارجية، واالنخراط في العمل الدولي خاصة مع سيادة لغة

 السوق، والعولمة االقتصادية. 
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Abstract: The roots of these changes or transformations date back to the 

beginning of the period of protection for Morocco; in recent years, these 

transformations have increased and deepened as a result of a combination 

of factors, such as the successive years of drought and the failure of 

certain development options pursued; and social transformations have 

been clearly highlighted through field work and the results of general 

population and housing statistics known to Morocco. 

And the study does not stray from it, and through this work we will try to 

stand on the social transformations which are defined by the area Zhan 

through several indicators etc the extended family for the nuclear family 

decline and the size of the social relations of solidarity and rising age of 

marriage... These are all indicators that reflect the magnitude of the 

transformations that this region has witnessed. 

Keywords: Social transformations, zone ouazzane, nuclear family-

extended family, school failure-school Heather. 
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ن إدارة األزمات لدى مديري المدارس الثانوية في المحافظات الجنوبية لفلسطي

 وعالقته بالتواصل الفعّال مع المعلمين

 أ. نبيل أحمد مسمح                      وفاء محمد جرغونأ.

 لسطينيةوزارة التربية والتعليم الف                        قطاع غزة   –فلسطين 

 

هدفت الدراسة التعرف إلى واقع إدارة األزمات لدى مديري المدارس ملخص:

 ،لمعلمينالثانوية في المحافظات الجنوبية لفلسطين وعالقتها بالتواصل الفّعال مع ا

ماً ( معلّ 232ينة من )وتكونت الع ،االرتباطي /واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي

انة االستبو ،طُبقت عليهم استبانتين االستبانة األولى تتعلق بإدارة األزمات ،ومعلّمة

مين ر المعلوقد توصلت الدراسة إلى ان الدرجة الكلية لتقدي ،الثانية بالتواصل الفعال

 ،(3.75لدرجة ممارسة إدارة األزمات لدى المديرين في جميع المجاالت هو )

اصل كما أن الدرجة الكلية لتقدير المعلمين لمستوى التو ،%(75.00وبوزن نسبي )

ً ُوجدت عالق ،%(74.80وبوزن نسبي ) ،(3.74الفعّال لدى المديرين هو ) ة أيضا

ية ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين درجة ممارسة مديري المدارس الثانو

 زمات والتواصل الفعّال.في المحافظات الجنوبية لفلسطين إلدارة األ

 التواصل الفّعال، مديري المدارس ،إدارة األزماتالكلمات المفتاحية: 
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 مقدمة: .1

تُعد سمة التجديد والتغيير من طبيعة جميع المؤسسات ومن بينها المؤسسات 

عة فال غرابة إن وجدنا تلك المؤسسات تُساير هذه التطورات المتسار ،التربوية

ذلك  وقد تواجه في سبيل ،رغبة منها في تلبية متطلبات العصر واحتياجات المجتمع

يادات قوالتي تُشكل مصدراً للقلق لدى  ،العديد من األزمات المرتبطة ببيئة العمل

ً علم ،ادةالمؤسسات نتيجة ما تحمله من تغيرات مفاجئة وح ياً وهذا يتطلب منهجا

 سسات.للتعامل معها وإدارتها بما يقلل من مخاطرها ويحفظ سير العمل في تلك المؤ

 وما يميز العصر الحاليأن األزمات أصبحت فيه جزءاً من طبيعة عمل المؤسسات

لمجتمع التربويةمما انعكس تأثيره على جميع جوانب التعليم وكذلك في العالقة مع ا

ً وتدخالً فورياًمعتطوير أساليب إدارية مبتك،طالمحي رة وهذايتطلب رداً سريعا

ً ما تتصف بالغموض وصعوبة تحديد تأثيرها.إال أن  ،للتعامل معها اقع وفهي غالبا

ودراسة  ،(2016 ،إدارة األزمات كما تشير إليه بعض الدراسات كدراسة )بطاح

 س الثانوية الستراتيجيات)القباطي( يعاني من ضعف في ممارسات مديري المدار

إلى  ( إلىأن المديرين عادة ما يلجؤون2011 ،كما يشير)الهاللي ،مواجهة األزمات

وزها استخدام أساليب تقليدية في إدارتهم لألزمة وإحاطتها بقدر من السرية وتجا

 بأقصى سرعة ممكنة. 

ن المختلفة مومن هنا فال بدلمدير المدرسة أن يساهم في تطوير قنوات التواصل 

ضاء ائد وأعأجل نقل وتبادل المعلومات واألفكار والتعليمات المتعلقة باألزمة بين الق

 واتخاذ ،الفريق والهيئات المساندة؛ لتسريع الحصول على المعلومات وتبادلها

حيث أشارت بعض  ،القرارات الالزمة؛ للحفاظ على ديمومة العملية التعليمية

( إلى وجود Tyler،2016ودراسة تايلور ) ،(2013)الدراسات كدراسة أبو شنب 

ي فمن خالل دوره  ،عالقة بين مهارات التواصل لمديري المدارس وفاعلية األداء

 ،عملوضمان سير ال ،تحقيق التناسق بين هياكل المنظمة التخاذ القرارات السليمة

 وهذا مما يساهم في بناء الثقة بين المدير والعاملين.

التربوية تواجه العديد من المعوقات المتعلقة بالتواصلبحسب ما  إال أن المؤسسات

ودراسة)أبو هندي  ،(2013 ،تشير إليه بعض الدراسات مثل دراسة)عبد المولى

حيث تعاني هذه المؤسسات  ،(2016 ،ودراسة )باهي وظريف ،2018) ،والكيالني

استخدام وصعوبات تقنية في  ،من محدودية مهارات االتصال التربوي الفعّال
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الوسائل التكنولوجية في التواصل أثناء األزمات. مما قد يعرضها للخطر خاصة 

: 2014 ،وأن نظم االتصاالت تُعد أحد أهم متطلبات إدارة األزمات التعليمية )غنيمة

101 .) 

ً  تكون األزمة ان وحيث  إلداريةا الكيانات أحد في القرار متخذ يوجهها حالة أو موقفا

 تكرار ودرجة وشدة تأثيرها، األسباب، معها وتتشابك األحداث فيها تتالحق

 على القدرة النعدام صغيرة. ونتيجة تبدأ األزماتالكثير من  إن حيث حدوثها،

 ساتللمؤس مدمراً  إعصاراً  وتصبح تتفاقم الصحيحة، بالطريقة وإداراتها مواجهتها

 فيها. والعاملين والدوائر واألجهزة

 لنا مدى حاجة المدرسة الثانوية العصرية إلى مديرينوفي ضوء ما تقدم يتضح 

ويسعون لدعم مهاراتهم  ،يمتلكون بدائل لطرق غير خطية في التفكير والعمل

خالل  لالرتقاء بإدارة األزمات والخروج بأقل الخسائر على العملية التعليمية من

 ألشكالواعتماد كافة ا ،تحسين مهارات التواصل مع المعلمين وتطوير إجراءاته

 ذات الكفاءة العالية. 

 .مشكلة الدراسة:2

من خالل عمل الباحثين في الميدان التربوي ال حظا تعرض بعض المؤسسات 

 التربوية ألشكال عدة من األزمات مما قد يعيقها عن ممارسة دورها في تحقيق

ن مما تك كما لمسنا بأن المشكلة ال تكمن في طبيعة األزمات بقدر ،أهدافها التربوية

لعملية اية على في طريقة التعامل معها والكيفية التي تُدار بها للتقليل من أثارها السلب

لب ما يتطم ،علماً بأن هذه األزمات قد تُهدد بقاء المؤسسات واستمراريتها ،التعليمية

ير من مديري المدارس تبني طرقاً عدة في سبيل توفير المعلومات الضرورية وتيس

كل وال شك بأن عملية االتصال تش ،اوز األزمة بأقل الخسائرالعمل المدرسي لتج

ق فالبد من مديري المدارس استثماره وتفعيله بما يحق ،عصب المؤسسة التربوية

 وتحقيق المدرسة ألهدافها التربوية. ،سهولة ممارسة العاملين لوظائفهم

في خاصة وأن الدراسات تشير إلى محدودية األداء الفعلي لمديري المدارس 

وما  ،(2019 ،ودراسة )الحاوري ،(2011 ،مواجهتهم لألزمات كدراسة )أبومعمر

يترتب على ذلك من فاقد تربوي كبير نتيجة ضعف التخطيط واإلعداد إلدارة 

 العملية التعليمية أثناء وقوع األزمات.



 سمحم أحمد أ.نبيل جرغون محمد أ.وفاء الجنوبية المحافظات في الثانوية المدارس مديري لدى األزمات إدارة

 

72 

 رلينب-لمانياأ العربي مقراطييالد المركز            سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

 لميةالع المنهجية بالعمليات األزمة مع التعامل أسلوب االزمات إدارة يعتبر وإذ

 حدوث يتالف على تعمل التي الوقائية والتدابير اإلجراءات اتخاذ خالل من اإلدارية

 والتنسيق ة،اإليجابي النتائج من قدر أكبر وتحقيق السلبية آثارها من والتقليل األزمة،

ت هذه األزمة. فكان إلدارة تبذل التي المساندة والهيئات الفريق، أعضاء جهود بين

ظات إدارة األزمات لدى مديري مدارس الثانوية في المحافالدراسة محاولة لتقصي 

 الجنوبية لفلسطين وعالقتها بالتواصل الفعّال مع المعلمين.

دارة ومن خالل ما سبق يمكن تحديد مشكلة الدراسة بالسؤال التالي: ما هو واقع إ

األزمات لدى مديري المدارس الثانوية في المحافظات الجنوبية لفلسطين وما 

 عالقته بالتواصل الفعّال مع المعلمين؟

 ويتفرع من هذا السؤال الرئيس التساؤالت الفرعية التالية:

ة ما واقع إدارة األزمات لدى مديري مدارس الثانوية في المحافظات الجنوبي-1

 لفلسطين من وجهة نظر المعلمين؟

ت ( بين متوسطاα≤0.05هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ) -2

 لجنوبيةتقديرات أفراد العينة لواقع ممارسة مديري مدارس الثانوية في المحافظات ا

 سنوات الخدمة(؟ ،لفلسطين إلدارة األزمات تُعزى لمتغيرات: ) الجنس

ما درجة ممارسة مديري مدارس الثانوية في المحافظات الجنوبية لفلسطين -3

 لمهارات التواصل الفعّال من وجهة نظر المعلمين؟

( بين α≤0.05هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية عند مستوى ) -4

نوية متوسطات تقديرات أفراد العينة لواقع إدارة األزمات لدى مديري مدارس الثا

 في المحافظات الجنوبية لفلسطين ودرجة ممارستهم للتواصل الفعّال؟

ي األزمات لدى مديرهدفت الدراسة التعرف إلى واقع إدارة  . أهداف الدراسة:3

ال مع المدارس الثانوية في المحافظات الجنوبية لفلسطين وعالقتها بالتواصل الفعّ 

 وينبثق من هذا الهدف الرئيس األهداف الفرعية اآلتية: ،المعلمين

ت التعرف إلى واقع إدارة األزمات لدى مديري مدارس الثانوية في المحافظا -1

 لمعلمين.الجنوبية لفلسطين من وجهة نظر ا
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( α≤0.05الكشف عما إذا كان هناك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ) -2

بين متوسطات تقديرات أفراد العينة لواقع ممارسة مدير مدارس الثانوية في 

ات سنو ،المحافظات الجنوبية لفلسطين إلدارة األزمات تُعزى لمتغيرات: ) الجنس

 الخدمة(.

مديري مدارس الثانوية في المحافظات الجنوبية التعرف إلى درجة ممارسة -3

 لفلسطين لمهارات التواصل الفعّال من وجهة نظر المعلمين.

 الكشف عما إذا كان هناك عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية عند مستوى )-4

0.05≥αي ( بين متوسطات تقديرات أفراد العينة لواقع إدارة األزمات لدى مدير

المحافظات الجنوبية لفلسطين ودرجة ممارستهم للتواصل مدارس الثانوية في 

 الفعال.

 تنبع أهمية الدراسة خالل: .أهمية الدراسة:4

على  أنها تتطرق لموضوع إدارة األزمات والذي يعد موضوعاً حيوياً له تأثيره -1

 بقاء المنظمات واستمراريتها.

ؤسسات التربوية الكشف عن أهمية تفعيل االتصاالت بكافة أشكالها في الم -2

 واالرتقاء بتعامالتها اإلدارية لألفضل.

توفير معلومات تفيد صانعي القرار والمسؤولين في تطوير استراتيجيات -3

 لالستعداد لمواجهة األزمات مستقبالً.

 تتحدد الدراسة بالحدود التالية:.حدود الدراسة:5

في المحافظات  : واقع إدارة األزمات لدى مديري مدارس الثانويةحد الموضوع

 الجنوبية لفلسطين من وجهة نظر المعلمين.

نوية اعتمدت الدراسة على استطالع آراء المعلمين في المدارس الثاالحد البشري: 

 الحكومية.

ات اقتصرت الدراسة على مدارس الثانوية الحكومية في المحافظالحد المؤسساتي: 

 الجنوبية لفلسطين.
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 ارس الثانوية في محافظة غزة وخانيونس. شملت الدراسة مد الحد المكاني:

 م.2020-2021: تم تطبيق الدراسة خالل الفصل األول للعام الدراسيالحد الزماني

 .مصطلحات الدراسة:6

(: وتُعّرف بأنها: تصميم وتنفيذ خطوات crisis Management) إدارة األزمات

لقادرة ايحية المرنة االنذار باألزمات والوقاية من خالل سلسلة من التدابير التصح

 ( .Bobyleva&Sidorova، 2015: 25على تحقيق االستقرار )

ً بأنها: "نشاط هادف يقوم على البحث والحصول على المعلومات  وتُعّرف أيضا

هيئة وت ،الالزمة التي تمكناإلدارة من التنبؤ بأماكن واتجاهات األزمة المتوقعة

 لمتوقعةاعن طريق اتخاذ التدابير للتحكم في األزمة  ،المناخ المناسب للتعامل معها

 (.2017:32والقضاء عليها أو تغيير مسارها لصالح المنظمة"  )نصر،

ً بأنها: إجراءات عملية هادفة يتبعها المديرون  ن العاملووويعرفها الباحثان إجرائيا

ء أثنا -زمةفي المدارس الثانوية لتحديد ما ينبغي عمله خالل مراحل األزمة )قبل األ

تخفيف لل ،واتخاذ القرارات السليمة ،بعد األزمة( بغرض التحكم في األزمة -األزمة

 من آثارها على العمل المدرسي.

(: يُعّرف بأنه: "عملية تحدث بين مدير المدرسة communication) التواصل

 ،يةلنقل الخبرات والتوجيهات والمشاعر والمعلومات والرسائل اللفظ ،والمعلمين

ن وغير اللفظية من خالل وسائل وقنوات متعددة تؤدي إلى تفاعل الطرف اآلخر م

 (.9 2013: ،أجل تحقيق أهداف المدرسة بأفضل الوسائل وأجودها")أبو شنب

ويُعرفه آخرون بأنه:" عملية يقوم بموجبها شخص بنقل أفكار أو معاني أو 

م ات الوجه ولغة الجسمعلومات على شكل رسائل كتابية أو شفوية مصاحبة بتعبير

هذه  تُنقل هذه األفكار إلى شخص آخر وبدوره يقوم بالرد على ،وعبر وسيلة اتصال

 (.15: 2015الرسالة حسب فهمه لها )مسلم،

ً ويعرفه  بأنه: عملية نقل البيانات والمعلومات والتوجيهات الباحثان إجرائيا

نة أشكاالً مختلفة متضم ،الضرورية الستمرار العمل من المدير إلى المعلمين
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بحيث يتخللها تفاعل بين طرفي عملية التواصل  ،وباستخدام عدة وسائل ،للرسالة

 لتحقيق أهداف المؤسسة التعليمية.

 . الخلفية النظرية7

 المحور األول: إدارة األزمات

مة زْ اْشتَدّي أَ  وفي الحديث: ،األزمة في اللغة العربية تعني الِشدّة والقَْحطاألزمة لغةً:

وقيل  ،شتدَّ قْحطُها ،لدهرُ وأََزَم عليهم العاُم وا ،قال: األَْزَمة السنة الُمْجِدبة ،تَْنفَِرِجي

 (.142: 2003،اَشتَّد وقلَّ َخْيره)ابن منظور

جة تُعرف األزمة بأنها " تعبير عن الحالة الحرمفهوم إدارة األزمة اصطالحاً:

والموقف الطارئ والمشكلة الحاصلة والواقعة والنكبة التي وقعت وحلت بهذه 

ً بأنها:" فترة 102: 2012المنظمة أو المؤسسة" )الحريري،  (. وتُعرف أيضا

: 2016 ،حرجة أو حالة غير مستقرة يترتب عليها حدوث نتيجة مؤثرة" )جميل

لى ب نشؤ هذه األزمات التربوية هو نتيجة عدم قدرة النظام التربوي ع(. وسب14

 أو التعامل معها. ،امتصاص المتغيرات الطارئة والمواقف المستجدة

زمات وقدم الباحثون في مجال اإلدارة مجموعة من المفاهيم للتعرف إلى إدارة األ

ها: تطبيق التي تمكن المنظمات من الصمود أمام التغيرات. فقد عُرفت بأن

االستراتيجيات المصممة لمساعدة منظمة حدث فيها حدث سلبي وبشكل مفاجئ 

كانت  نتيجة لحدث ال يمكن التنبؤ به أو كنتيجة غير متوقعة من بعض األحداث التي

 تشكل خطراً محتمالً، مما يستدعي أن تؤخذ القرارات بسرعة للحد من األضرار

ون مديراً لألزمة في حال التي لحقت بالمنظمة مع تحديد شخص ليك

 Margaret،2013).حدوثها)

 ساهم فيتكما عُرفت بأنها: " العمليات اإلدارية التي يقوم بها مدير المؤسسة بحيث 

ط العمل على تالفي حدوث األزمة والتقليل من آثارها السلبية من خالل التخطي

 (. 88: 2015،وجمع المعلومات وتكوين فريق العمل واتخاذ القرارات" )عطية 

ويالحظ الباحثان بأن إدارة األزمة تستخدم أسلوب علمي ومنهجي في اتخاذ القرار 

من خالل عمل منظم تُستغل فيه الموارد والمهارات واإلمكانات  ،والتغلب عليها
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وتهدف لوقف التدهور والتقليل من الخسائر المادية والبشرية وتوجيه  ،المتاحة

 لجة اآلثار النفسية واالجتماعية الناجمة عنه.الموقف إلى المسار الصحيح ومعا

تتعدد خصائصها وتتنوع إال أن أهم ما خصائص األزمة:

 (:2012:111،يميزها)الحريري

 السرعة والمباغتة في الوقوع والمفاجأة المهولة في سرعة وقوع األزمة. -1

زمة تكون في بداية نزولها قوية ومفاجئة وعنيفة ومعقدة التركيب ثم تبدأ األ-2

 تدريجياً بالضعف.

هرة تكون متداخلة المعلومات ومتشابكة البيانات وغير واضحة المعالم وغير ظا-3

 الخصائص.

 وكثرة اإلرهاق الذهني ،تجعل العاملين في دوامة من الهلع والقلق والخوف-4

 والبدني.

 التي التهديدات هي القادة أمام التحديات أبرز من أن ((Hayes،2019ويذكر

 للتعامل تستخدمها التي واألساليب فيها، المصلحة وأصحاب المنظمة لها تتعرض

 يراتتغي إلحداث والمرونة ،الخطط بوضع لها االستعداد وكيفية ،التهديدات هذه مع

 األعمال. إدارة طريقة في جذرية

لى عوغير قادرين  ،وهذا ما يجعل المديرين والقيادين في حالة قلق مستمر وترقب

وفي حالة جائحة  ،اتخاذ القرارات المناسبة خاصة في ظل نقص المعلومات

في  والتي كانت منتشرة خلل فترة إعداد الدراسة نجد أن سرعة انتشارها ،كورونا

عتماد بهم إلى ا أنحاء العالم شكلت تحدي أمام المديرين ووضعتهم على المحك لتدفع

رية واجهتها مع الحفاظ على القدر الممكن من استمراأساليب حديثة ومبتكرة في م

 العملية التعليمية.

تتعدد وتتنوع مراحل األزمة فكل مرحلة منها لها سماتها  مراحل األزمة:

وقد أشارت  ،وفهمها يساعد في تحديد آليات التعامل معها ،وخصائصها المميزة

 ،(2015وان )ودراسة العد ،(2016العديد من الدراسات مثل دراسة خليل )

 إلى أن األزمة تمر بثالث مراحل هي: ،(2015ودراسة اليوسفي )



 سمحم أحمد أ.نبيل جرغون محمد أ.وفاء الجنوبية المحافظات في الثانوية المدارس مديري لدى األزمات إدارة

 

77 

 رلينب-لمانياأ العربي مقراطييالد المركز            سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

 تسبق األزمة ،مرحلة ما قبل األزمة: وهي فترة غير ظاهرة للعالم الخارجي-أ

وتشير إلى بدايتها. حيث تتسم في بدايتها بانعدام األداء وظهور اإلشارات 

ن ثم وم ،يتبعها تراكم ظهور المشكالت مع انكارها وعدم االعتراف بها ،التحذيرية

مما ينشأ عنه صراعات  ،وتبادل االتهامات ،سيطرة الشعور بالخوف والغضب

 ً بؤ بها بالتن مما يسمح ،تفجر األزمة. إال أن تأثيرها في هذه المرحلة يكون ضعيفا

وهنا يأتي دور مدير  ،والسيطرة عليها قبل اكتمالها ،والتخفيف من ضررها

بالرصد والتدخل السريع واتخاذ التدابير الوقائية ما أمكن  المدرسة

 (.19: 2015،ذلك)عقيالن

اً دة مسبقمرحلة أثناء األزمة: ويتم في هذه المرحلة االختبار الحقيقي للخطط المع-ب

ن مع األخذ بعي ،وللتجهيزات المرتبة مبكراً وللتدريب الذي سبق حدوث األزمة

م ا يتالءوالتعديل على السيناريوهات المعدة بم ،عتبار المرونة في إدارة األزمةاال

دأ يب (. وعلى الفور75: 2019 ،مع طبيعة أحداثها وتطوراتها المفاجئة )المغربي

 ،رل القراوعرض وتقييم بدائ ،فريق إدارة األزمة بعملية التحليل واالستنتاج والتنبؤ

واصل وهنا تتضح كفاءة عملية الت ،ارات التصحيحيةومناقشة التفاصيل واتخاذ القر

 (. 2018:306 ،بين المدير والعاملين في سرعة ودقة معالجة األزمة)محمد

بدأ مرحلة ما بعد األزمة:  وفي هذه المرحلة تصل األزمة إلى نهايتها حيث ت -ج

ن تصبح موضع اهتمام م عندئذ ال ،بالتقلص واالنحسار وتفقد قوتها حتى تتالشى

خبرات وفي هذه المرحلة يتم معالجة السلبيات من خالل تقييم الخطط و ال ،المؤسسة

 (.وعلى إثر ذلك قد تنتقل المؤسسة إلى مرحلة274: 2019 ،المكتسبة )الدليمي

 وتصنع واقعاً جديداً لها. ،التغيير الجذري كإعادة الهيكلة

ر فيها ولإلنذارات التي تظهومن المالحظ أن سوء التقدير والتقييم لواقع المؤسسة 

قوته  أحد أهم األسباب التي تُضعف النظام اإلداري وتُضعف ،مع التقليل من شأنها

فإن عنصر  ،وبالنظر لجائحة كورونا كمثال حي ،في مواجهة األزمات المحتملة

لخسائر الذرائع لتفاقم ا تعد أحد ،المفاجئة في ظل نقص الموارد المادية والبشرية

ة ة األزملمعنوية في العملية التعليمية. والمطلوب من العاملين على إدارالمادية وا

سهل يعبر تخيل المسارات المحتملة لتطورها مما  ،إعداد السيناريوهات لمواجهتها

ي فعملية اتخاذ القرارات المناسبة والسريعة وإعداد االستراتيجيات المقترحة 

 ضوئها وتنفيذها.



 سمحم أحمد أ.نبيل جرغون محمد أ.وفاء الجنوبية المحافظات في الثانوية المدارس مديري لدى األزمات إدارة

 

78 

 رلينب-لمانياأ العربي مقراطييالد المركز            سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

 عّالالمحور الثاني: التواصل الف

 ُل ِضد  كما جاء في لسان العرب من الَوصْ  ،:التواصل في اللغة العربيةالتواصل لغةً 

 يء وصوالً ووصَل الشيُء إلى الش ،ومنه اتََّصل الشيُء بالشيء: لم ينقطع ،الِهْجران

ل إِليه: انتهى إِليه وبَلَغه له إِليه وأْوَصله: أنهاهُ إ ،وتَوصَّ )ابن ْبلغهُ إِياهليه وأَ ووصَّ

 (.317 -316: 1999 ،منظور

 ظر فيها: تتعدد المفاهيم بتعدد الجوانب التي ينمفهوم التواصل الفعَّال اصطالحاً 

ّرف وإلى الفلسفة التي يتبناها كل باحث ومفكر. فقد عُ  ،الباحثون لهذه العملية

وتعتمد على الثقة  ،تتطلب شخصين ،التواصل الفعّال بأنه: عملية ذات بعدين

ريقة ها بالطحيث يقوم المستقبل بفهم الرسالة التي استقبلها وتفسير ،نهماالمتبادلة بي

ً بأنه:" تكّون103-102: 2009 ،التي قصدها المرسل)أبو نمرة  (. ويُعرف أيضا

ً من  ،حالة إيجابية بين األطراف المشاركة وإال فسوف يظل اتصاالً مفرغا

 (.34: 2016 ،محتواه")العساف

تعد بمثابة عناصر  ،عملية التواصل من عدة عناصرتتكون  عناصر التواصل:

 وهي كالتالي: ،أساسية لنجاحه

 ويوجه رسالة االتصال ،المرسل: وهو الذي تنطلق منه شرارة عملية االتصال-1

ية ويتمثل في اإلدارة المدرس ،حيث يمتلك فكرة أو معنى ويريد توصيله لآلخرين

 ل فعاالً يجب أن يتصف بمهارات(. ولكي يكون المرس2013:111 ،بالمدير)البنا

ة رة وسرعواالنتباه لنب ،وانتقاء الكلمات المناسبة ،اتصالية عالية كصياغة عباراته

 (.24: 2010 ،الصوت مع التعبيرات غير اللفظية المصاحبة )الحريري

اصل المستقبل: وهو الشخص الذي يتلقى الرسالة من المرسل. ولتكون عملية التو-2

صف بمهارات لغوية تمكنه من استقبال وفهم المقصود من فعالة يجب أن يت

 وقدرة على التفاعل مع مرسل الرسالة واستيضاح الغامض فيها. ،الرسالة

ل محتوى الرسالة: وهي المعلومات أو القرارات أو المشاعر التي يريد المرس-3

( أو ويمكن التعبير عنها بصورة لفظية )شفهية أو مكتوبة ،توصيلها إلى المستقبل

 (.2012:24 ،غير لفظية)أبو النصر
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وسيلة االتصال: وهي األداة التي يستخدمها المرسل في توصيل الرسالة 4-

 ،وقد تكون شفوية أو مكتوبة أو شكلية أو سمعية أو مركبة )البنا ،للمستقبل

ته وافق مع طبيعة مستقبل الرسالة وحال(. ويستخدم المرسل منها ما يت2013:112

 النفسية وظروف عملية اإلرسال.

ير من تأث التغذية الراجعة: وتُعد أهم عناصر التواصل الفعّال إذ تُفيد في التحقق-5

بديها يمن خالل رصد التغيرات اللغوية وغير اللغوية التي  ،الرسالة على المستقبل

وهي بمثابة عملية قياس  ،(179: 2016 ،المستقبل عند تلقيه للرسالة )حالسة

مما تمكن المرسل من التعديل على  ،وتقويم مستمرة لفعالية عناصر التواصل

 وتزيد من فعالية عملية التواصل وتحقيق األهداف المرجوة. ،رسالته

يُعد التواصل شبكة لنقل المعلومات والقوانين بين أعضاء  أهداف التواصل:

توحيد  بما يساهم به في ،على العاملين وتقريب أفكارهممن خالل التأثير  ،المؤسسة

 % من أوقاتهم7080%-إذ يقضي اإلداريون حوالي  ،أنماط العمل لتحقيق األهداف

يح (:ا. توض116: 2013 ،وذلك لتحقيق عدة أهداف منها )البنا ،في عملية التواصل

 ومعالجة المشكالت التربوية والتعليمية. ،وتصحيح المعلومات واآلراء

ب. نقل المعلومات وتدريب أعضاء المؤسسة بما يساهم في تطوير العملية 

 التعليمية.

 ل.وبين أعضاء فريق العم ،ج. زيادة التواصل والتفاعل بين العاملين بالمؤسسة

وبمحيطهم الخارجي من جهة  ،د. ربط أفراد المجتمع المدرسي ببعضهم من جهة

 خرى.أ

قبل وتطوير العمل وإعداد أعضاء فريق العمل لت ،ه. اإلعالم والتوجيه واإلرشاد

 التغييرات.

ويمكن تلخيص أهداف عملية التواصل لإلدارة المدرسية في اإلعالم بوضع 

وتوجيه العمل داخل المؤسسة التربوية  ،السياسات والمسؤوليات التي يجب تنفيذها

ريك العاملين وتحقيق التناسق واالنسجام بين مع تحقيق التأثير المطلوب لتح

إذ أن  ،وبالتالي تحقيق الوحدة والترابط بين أجزاء المجتمع المدرسي ،جهودهم

 غيابه يبدد العمل وجهود العاملين.
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تتنوع مهارات التواصل بين التواصل اللفظي أنواع التواصل )مهاراته(: 

وتسعى لتوصيل الرسالة  وجميعها تحقق وحدة الهدف ،والتواصل الغير لفظي

 بأوضح صورة للمستقبل.

التواصل اللفظي: وهو الشكل الشائع للتواصل ويشمل اللغة المنطوقة أو  -1

للغة المسموعة أو المكتوبة أو المقروءة. ويقصد به الرمزية اللفظية باستخدام ا

ا ذويتسم ه ،كنظام من التفاعل بين شخصين أو جماعة من الناس في ترميز المعاني

ً )سليمان  ،النوع من التواصل بأنه أقصر الطرق وأيسرها وأقلها كلفة ووقتا

2014:82- 85 .) 

ين بويشمل االتصال الشفهي الذي يتم فيه تبادل األفكار والبيانات والمعلومات 

ي ابي الذباإلضافة إلى االتصال الكت ،المرسل والمستقبل باستخدام الكلمات المنطوقة

 ،تقاريرمثل: ال ،المكتوبة لنقل األفكار والبيانات والمعلوماتيستخدم فيه الكلمات 

والرسائل االلكترونية )أبو  ،والبريد الصوتي ،والرسائل ،والمنشورات

 (.29 -28: 2012،النصر

لحديث االتواصل الغير لفظي: ويقصد بها كل الحركات التي يقوم بها الفرد أثناء -2

 دة منهاويمكن االستفا ،وتعبر عن الحالة النفسية والمزاجية للمتحدث ،أو االستماع

ل حيث يعد هذا النوع من التواصل هو المسؤو ،في فهم اآلخرين وقراءة أفكارهم

 (.2016: 41،% من إجمالي تأثير الرسائل)العساف65عن ايصال ما يزيد عن 

ين تواصله مع المعلمين بوتجدر اإلشارة إلى أن المدير الناجح ينوع في وسائل 

ود من ويحقق المقص ،المهارات اللفظية وغير اللفظية بما يتفق مع أنماط المعلمين

 ،لبةين والطفيستخدم األنماط اإليجابية في تواصله لتأثيرها على أداء المعلم ،الرسالة

حيث أن وجود فجوة في التواصل قد يؤثر على كفاءة  ،وطبيعة المناخ المدرسي

 ونجاح المؤسسة التعليمية.  ،تواصلعملية ال

 . الدراسات السابقة8

 أوالً: دراسات مرتبطة بإدارة األزمات:

 الدراسات العربية:-أ
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 هدفت الدراسة إلى معرفة درجة ممارسة إدارة( بعنوان: 2020دراسة نيروخ )-1

األزمات المدرسية لدى مديري المدارس الحكومية في محافظة الخليل من وجهة 

 ،ة(سنوات الخبر ،جنس مدير المدرسة ،وأثر متغيرات )جنس المعلم ،المعلميننظر 

 ( معلماً 203وتكونت العينة من ) ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي

ري طُبقت عليهم االستبانة.وقد توصلت الدراسة إلى أن درجة ممارسة مدي ،معلمة

دم وع ،خليل كانت بدرجة مرتفعةالمدارس الحكومية إلدارة األزمات في محافظة ال

( في متوسطات α≤0.05 وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

درجة إدارة األزمات المدرسية لدى مديري المدارس الحكومية من وجهة نظر 

 المعلمين تُعزى إلى متغيرات الدراسة.

ه بر الذي تقوم التي هدفت التعّرف إلى واقع الدو (:2019دراسة  الحاوري ) -2

ع االطالو ،وزارة التربية والتعليم بالجمهورية اليمنية في إدارة األزمات التربوية

ء تصور على التجارب العربية والعالمية في إدارة األزمات واالستفادة منها في بنا

 واستخدمت الدراسة المنهج ،مقترح إلنشاء وحدة إلدارة األزمات بالوزارة

 ،موموظفي وزارة التربية والتعلي ( من قيادات268وتكونت العينة من ) ،الوصفي

به  طُبقت عليهم االستبانة. وقد توصلت  الدراسة إلى أن واقع الدور الذي تقوم

 المطلوب. الوزارات في إدارة األزمات التربوية لم يكن عند المستوى

زمات بالمدارس وهدفت إلى الكشف عن واقع إدارة األ (:2016دراسة خليل ) -4

ات والكشف عن الفروق بين متوسط ،الحكومية الفلسطينية في جنوب الضفة الغربية

رات بالمدارس الحكومية من وجهة نظر المديرين تعزى للمتغي واقع إدارة األزمات

 ،(مستوى المدرسة ،مكان وجود المدرسة ،سنوات الخدمة ،المؤهل العلمي ،)الجنس

طبقت  ،( مديراً 140وتكونت العينة من ) ،لوصفيواستخدمت الدراسة المنهج ا

عليهم االستبانة.وقد توصلت الدراسة إلى أن واقع إدارة األزمات بالمدارس 

الحكومية من وجهة نظر المديرين جاءت بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي 

(3.91.) 

وهدفت الكشف عن أدوار مدير المدارس الحكومية (: 2015دراسة أبو شعيرة )-5

محافظات غزة في إدارة األزمات من وجهة نظر المديرين والتعرف إلى في 

ً للمتغيرات)الجنس المؤهل  ،الفروق بين متوسطات مديري المدارس الحكومية تبعا

المنطقة  ،عدد الدورات التدريبية ،المرحلة التعليمية ،سنوات الخدمة ،العلمي
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لمشرفين التربويين كذلك الكشف عن صيغة مقترحة من وجهة نظر ا،التعليمية(

واستخدمت الدراسة المنهج   ،إلدارة مديري المدارس لألزمات بمحافظات غزة

وطبقت عليهم االستبانة  ،( مديراً ومديرة242وتكونت العينة من ) ،الوصفي

باإلضافة إلى المقابلة.وقد توصلت الدراسة إلى أن الدرجة الكلية ألدوار مديري 

 ،%(80ارة األزمات كانت بوزن نسبي كبير جداً )المدارس الحكومية في مراحل إد

وعدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة لواقع 

غزة تعزى  دور مديري المدارس الحكومية في إدارة األزمات بمحافظات

 المرحلة التعليمية(. ،المؤهل العلمي ،للمتغيرات )الجنس

فت الدراسة إلى دراسة واقع إدارة األزمات وهد(: 2014دراسة غنيمة )-6

مة الالز والمتطلبات ،التعليمية في المدارس الثانوية في الجمهورية العربية السورية

 ،ريةولإلدا ،إلدارة األزمات التعليمية في الجمهورية العربية السورية )المادية

ن العينة موتكونت  ،وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،والبشرية(

وصلت طبقت عليهم االستبانة.وقد ت ،( مدّرساً ومدّرسة100( مديراً ومديرة و)55)

دمشق  الدراسة إلى أن متطلبات إدارة األزمات التعليمية في المدارس الثانوية في

فريق نظم االتصاالت و ،مجال المعلومات ،المهارات القيادية ،تتمثل في: التخطيط

 .العمل

 األجنبية:الدراسات  -ب

وهدفت إلى تحليل التأهب  :(Javed&Niazi، 2015)دراسة جاويد ونيازي -7

اب م البنجواالستجابة لألزمات في قسم التعليم المدرسي في المرحلة الثانوية في إقلي

( 189وتكونت العينة من ) ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي ،في باكستان

ً من تسع مقاطعات إلى  عليهم االستبانة.وقد توصلت الدراسة طبقت ،مديراً ومعلما

 كما ،تزال مرضية على مستوى اإلدارة والتنظيم أن ممارسات إدارة األزمات ما

يتها أهم لفريق االستجابة لألزمات، بالرغم من أنه ال يوجد نظام مناسب أو تدريب

 لسالمة وأمن الطالب والموظفين.

 ثانياً: دراسات مرتبطة بالتواصل الفعّال

 الدراسات العربية: -أ
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وهدفت الدراسة إلى معرفة درجة امتالك مديري (:2018دراسة أبو ندى )-1

مدارس الثانوية بمحافظات غزة لمهارات التواصل وعالقتها بتفعيل المشاركة 

اً ( معلم335وتكونت العينة من ) ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي ،المجتمعية

ى بقت عليه االستبانة.وقد توصلت الدراسة إلطُ  ،ومعلمة من جميع محافظات غزة

ة أن درجة امتالك مديري مدارس الثانوية بمحافظات غزة لمهارات التواصل كبير

 %(.81.20بنسبة )

وهدفت التعرف إلى درجة ممارسة مديري ممارسة (: 2013دراسة أبو شنب )-2

 التواصل مديري مدارس وكالة الغوث للمرحلة اإلعدادية بمحافظات غزة لمهارات

دمة( سنوات الخ ،والمؤهل العلمي ،وأثر متغيرات )الجنس ،وعالقته بفاعلية األداء

ت وتكون ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،على تقدير أفراد العينة

ً معلمةً من معلمي المرحلة اإلعدادية في المدارس ا350العينة من ) لتابعة ( معلما

أن  طبقت عليهم االستبانة.وقد توصلت الدراسة إلى ،ةلوكالة الغوث بمحافظات غز

 درجة ممارسة مهارات التواصل جاءت بدرجة كبيرة.

وهدفت التعرف إلى درجة امتالك مديري (: 2013دراسة عبد المولى ) -3

ظر نالمدارس الثانوية في محافظة مدينة دمشق لمهارات االتصال الفعال من وجهة 

رجة العمر( في تحديد د ،المؤهل العلمي ،الخبرة ،وأثر متغير )الجنس ،المدرسين

ظة توافر مهارات االتصال الفعال لدى مديري المدارس الثانوية العامة في محاف

( مدرساً 526وتكونت العينة من ) ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي ،دمشق

طبقت  ،مدينة دمشق ومدرسةً من المدارس الثانوية العامة الرسمية في محافظة

تربوي عليهم االستبانة.وقد توصلت الدراسة إلى أن درجة توافر مهارات االتصال ال

قع تالفعّال لدى المديرين في المدارس الثانوية العامة من وجهة نظر المدرسين 

 ضمن الحدود المتوسطة.

 الدراسات األجنبية:  -ب

لى تحديد استراتيجيات وهدفت الدراسة إ(:Tyler، 2016 دراسة تايلور ) -4

االتصال المستخدمة بشكل مستمر من قبل المدير والمعلمين في المدارس االبتدائية 

واقتراح برنامج تدريبي لتحسين  ،التي تتميز بأدائها العالي في والية فرجينيا

مهارات االتصال لدى المديرين استناداً الستراتيجيات االتصال المعتمدة من قبل 

وتكونت  ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي ،في تلك المدارس مديري المدارس
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 ،( مشاركاً من مديري المدارس االبتدائية المتميزة في والية فرجينيا57العينة من )

طبقت عليهم االستبانة والمقابالت شبه المنظمة.وقد توصلت الدراسة إلى أهمية 

وبناء الثقة بين المديرين  ،عمليات التوجيه والتدريب في تطوير االتصاالت

وأهمية التدريب على القيادة والتي يعد االتصال جزء منها أمراً أساسياً  ،والمعلمين

 للقيادة المدرسية الناجحة.

ف إلى أثر تواصل وهدفت الدراسة التعر(:Al Hajar، 2016دراسة الهاجر)-5

ووضع  ،همالوظيفي للمعلمين من وجهة نظر المعلمين أنفس االمدير على الرض

ي فمقترحات لتحسين عملية تواصل المدير مع المعلمين في مدارس الحلقة األولى 

 وتكونت ،وقد استخدمت الدراسة المنهج الكمي ،مدينة العين في إمارة أبو ظبي

طبقت عليهم االستبانة. وقد توصلت  ،( معلم ومعلمة196عينة الدراسة من )

قبل  المتبعة منئية بين أساليب التواصل الدراسة إلى وجود عالقة ذات داللة احصا

 المعلمين الوظيفي.   االمدير ومستوى رض

 التعقيب على الدراسات السابقة:

ة يتضح من خالل العرض السابق لبعض من الدراسات المحلية والعربية واألجنبي 

 ذات العالقة بموضوع الدراسة الحالية:

 اهتمت بدراسة واقع إدارة ،االزماتأن الدراسات السابقة المرتبطة بإدارة -

ودراسة خليل  ،(2015األزمات في المؤسسات التعليمية كدراسة ابو شعيرة )

بينما ركزت دراسات أخرى على وضع تصورات مقترحة إلدارة هذه  ،(2016)

ارة وتميزت الدراسة الحالية بدراسة عالقة إد ،(2019األزمات كدراسة الحاوري )

ي زمة التن بالتواصل الفّعال مع المعلمين في وقت تشتد فيه األاألزمات لدى المديري

 تواجهها العملية التعليمية وهو مالم تناقشه الدراسات السابقة.

قع قد اهتمت بدراسة وا ،أن معظم الدراسات المتعلقة بمهارة التواصل الفّعال-

ءة( القراو ،الكتابة ،التحدث ،االتصال في المؤسسات التربوية من حيث )االستماع

ودراسة بو  ،(2013ودراسة أبو شنب ) ،(2013كدراسة عبد المولى)

( باقتراح طرق لتفعل Tyler،2016دراسة تايلور ) بينما اهتمت ،(2018ندى)

 االتصال اإلداري. 
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تباين الدراسات في مجتمعات الدراسات المطبقة فمنها المؤسسات والمدارس -

ودراسة أبو ندى  ،(2016راسة خليل )ود ،(2015الحكومية كدراسة أبو شعيرة )

 ومنها مدارس تابعة لمؤسسات دولية )وكالة ،(2019ودراسة الحاوري ) ،(2018)

إال أن الدراسة الحالية ركزت على  ،(2013الغوث الدولية( كدراسة ابو شنب)

ين دراسة مهارات التواصل لدى المديرين في المدارس الثانوية في محافظات فلسط

 (.2018سطين وهي تتفق في ذلك مع دراسة أبو ندى )الجنوبية لفل

ة أشارت الدراسات السابقة إلى أن نظم االتصاالت هي أحد المتطلبات الضروري-

عت إال أن الدراسة الحالية س ،(2014إلدارة األزمات التعليمية كدراسة غنيمة)

يل من للكشف عن دور عملية االتصال بأبعادها المختلفة في مواجهة األزمات والتقل

 آثارها السلبية على العملية التعليمية.

 . الطريقة واإلجراءات9

 منهج الدراسة:

 الذي يالتحليل الوصفي المنهج باستخدام الباحثان قام الدراسة أهداف تحقيق أجل من

ً من خالله وصف الظاهرة موضوع الدراسة  يحاول  يفاً ك عنها والتعبير دقيقاً، وصفا

ء التي واآلرا مكوناتها بين العالقة ودراسة بياناتها، تحليل خالل من وذلك وكماً،

 تحدثها. التي واآلثار تتضمنها التي والعمليات حولها تطرح

 مجتمع الدراسة: 

الثانوية الحكومية في مدينة غزة وخانيونس  يتمثل مجتمع الدراسة من جميع معلمي

ً 2594والبالغ عددهم )  ( معلمة.1337و) ،( معلم1257منهم ) ،ومعلمة ( معلما

 عينة الدراسة:

تم و،%( من مجتمع الدراسة10قام الباحثان باختيار عينة طبقية عشوائية بنسبة )

ً ومعلمة259توزيع االستبانات على ) ا موكان  ،منها( 232وتم استرداد) ،( معلما

ن م( هم %66.8بينما ) ،هم من الذكور في العينة ( من عينة الدراسة%33.2نسبته)

 اإلناث.

 :أداة الدراسة
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دراسة وتم تصميمها في ضوء أدبيات ال ،االستبانة لجمع البيانات استخدمت الدراسة

( 4) ( فقرة موزعة على35وقد تكونت االستبانة في صورتها األولية من ) ،السابقة

 ،وتم تحديد استجابة العينة على مقياس ليكرت الخماسي ) كبيرة جداً  ،مجاالت

( 1 ،2 ،3 ،4 ،5وأُعطيت لها األوزان التالية ) ،قليلة جداً( ،قليلة ،متوسطة ،كبيرة

ت وتم التأكد من الخصائص السيكو مترية لالستبانة من صدق وثبا ،على التوالي

 على النحو التالي:

 صدق االستبانة:  -أ

 المحكمين)الصدق صدق :هما بطريقتين، االستبانة صدق من التحقق تم

 المحكمين من مجموعة على األولية في صورتها االستبانة عرض تم الظاهري(:فقد

 التعديالت وفي ضوء الفلسطينية، بالجامعات التربية مجال أصول في المتخصصين

 تتكون النهائية في صورتها االستبانة أصبحت المحكمون، إليها أشار التي

مجاالت هي: مرحلة ما قبل األزمة، مرحلة  (4) على موزعة (فقرة،31من)

 صدق من ذلك،تم التحقق األزمة، مرحلة ما بعد األزمة، التوصل الفعّال، وبعد

 لك على الدرجة بين معامل االرتباط قياس خالل من لالستبانة الداخلي االتساق

 ( (30بلغت استطالعية عينة على تطبيقها بعد لالستبانة، الكلية والدرجة مجال

 ً اآلتي  النحو على االرتباط معامالت األصلية.وكانت خارج العينة من ومعلّمة معلما

ً  وجميعها التوالي، (، على0.902(، )0.938(، )976.)  ىمستو عند دالة، إحصائيا

 لك ارتباط معامل بحساب الداخلي ، كذلك تم التحقق من الصدق(α≤ 0.05) الداللة

 يف االرتباط معامالت بلغت وقد إليه، تنتمي الذي الكلية للمجال والدرجة فقرة

(، والمجال 0.911 -0.746(، والمجال الثاني )0.876 – 0.810المجال األول ) 

 من التأكد (، وتم 0.884-0.620(، والمجال الرابع )0.909 -0.716الثالث )

 (.α≤ 0.05الداللة ) مستوى عند المعنوية دالالتها

وكان معامل ،: تم حساب ثبات االستبانة بطريقة التجزئة النصفيةثبات االستبانة-ب

(، وللرابع 0.881وللثالث) ،(0.788(، وللثاني)0.854الثبات للمجال األول)

(. كما تم حساب ثبات 0.875الثبات لالستبانة ككل )  (، وكان معامل0.821)

 ،(0.913االستبانة، بطريقةكرونباخ ألفا، وكان معامل الثبات للمجال األول ) 

(. وهذا يدل على أن 0.946(، وللرابع ) 0.885(،وللثالث ) 0.875وللثاني ) 

 معامالت الثبات لالستبانة مطمئنة لإلجراء والتطبيق.
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 اإلحصائية: المعالجات

 االستتتبانة، متتع طبيعتة تتناستب التتتي اإلحصتائية اليباألستت بعتض الدراستتة استتخدمت

 المعياريتتتة، واالنحرافتتات الحستتابية، المتوستتطات وهتتتي: أهتتدافها، لتحقيتتق وتصتتلح

 وطريقتة بيرستون، ارتبتاط ومعامتل مستتقلتين، ( لعينتينTواختبار) المئوية، والنسب

 أفتتراد استتتجابات متوستتطات علتتى كرونبتتاخ ألفتتا.وللحكم ومعامتتل التجزئتتة النصتتفية،

الفئة= الحتد  طول الحتساب اآلتي المعيار اعتماد تم المجاالت والفقرات، على العينة

 ( ÷4= 1-5الممارستة؛) مستتويات أو األداة بتدائل عتدد÷ الحتد األدنتى( –األعلتى 

 إلى 4.21جداًمن) النحواآلتي:كبيرة على ، وحددت قيم المتوسطات الحسابية0.8=5

 1.81(؛قليلتة متن ) 3.40إلتى 2.61متوسطة متن) (؛4.20إلى   3.41(؛كبيرة من)5

 (.1.80إلى  1.00(؛ قليلة جداً من ) 2.60إلى 

 نتائج الدراسة

يتضتتمن هتتذا الفصتتل عرضتتاً لنتتتائج الدراستتة، وذلتتك متتن ختتالل اإلجابتتة عتتن أستتئلة 

ئية الدراستة واستتتعراض أبتترز نتتائج االستتتبانة، وذلتتك باستتخدام المعالجتتات اإلحصتتا

يهتا لتوصتل إلامنها، كما سيقوم الباحثان بتفسير ومناقشة النتائج التي تم المناسبة لكل 

 في ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة.

 ما واقع إدارة األزمات لدى مديري مدارس الثانوية فينتائج السؤال األول: 

 ؟المحافظات الجنوبية لفلسطين من وجهة نظر المعلمين

احتساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات  ولإلجابة على هذا التساؤل، تم

 المعيارية واألوزان النسبية كما في الجدول التالي:

 (: نتائج تحليل مجاالت واقع إدارة األزمات1جدول )

 م
 المتوسط الحسابي المجال

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 الترتيب

درجة 

 الممارسة

1 
مرحلة ما قبل 

 األزمة
 كبيرة 3 73.20 0.722 3.66

 كبيرة 1 77.40 0.700 3.87 مرحلة أثناء األزمة 2

3 
مرحلة ما بعد 

 األزمة
 كبيرة 2 74.60 0.717 3.73

الدرجة الكلية لواقع إدارة 

 األزمات 
 كبيرة  75.00 0.646 3.75
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( أن جميع متوسطات المجاالت المختلفة كانت 1ويتضح من خالل الجدول رقم )

أما  %(،77.40%،73.20)متقاربة من حيث أوزانها النسبية، حيث تراوحت بين 

%(، مما 75.00الدرجة الكلية لالستبانة ككل فقد حصلت على وزن نسبي قدره )

يشير على أن واقع إدارة األزمات لدى مديري مدارس الثانوية في المحافظات 

 بالنسبة لفلسطين من وجهة نظر المعلمين جاءت بدرجة كبيرة، أماالجنوبية 

د مجال)ما بع األول،يليه الترتيب مجال)أثناء األزمة( على حصل فقد للمجاالت،

 الترتيب في رحلة )ما قبل األزمة(م مجال ثم الثاني، الترتيب األزمة( في

على  جيد للمديريناإلعداد والتأهيل ال إلى النتيجة هذه أن تُعزى الثالث.ويمكن

ها من لالتعامل مع األزمات وتمكينهم من مهارات االبتكار والمبادرة، واالستعداد 

مل ي التعابداية العام بخطط الطوارئ، باإلضافة إلى الخبرة التي اكتسبها المديرين ف

 مع األزمات السابقة خاصة في ظل عدم استقرار الظروف السياسية واالقتصادية

ثناء ما ياُلحظ أن المديرين لديهم القدرة للتعامل مع األزمات أفي قطاع غزة، ك

حدوثها أكبر من قدرتهم على التعامل معها قبل حدوثها؛ وذلك نتيجة ضعف 

ه تتفق هذالقدرات التنبؤية لديهم، وعدم وضوح بوادرها أو وعالماتها بالنسبة لهم. و

دراسة )أبو (، و2016(، ودراسة )خليل،2020النتيجة مع دراسة )نيروخ،

(، ودراسة 2019(، وتختلف مع دراسة )الحاوري،2015شعيرة،

 (. 2015)اليوسفي،

لدى  إدارة األزمات لممارسة المعلّمين تقدير لدرجة ومناقشة عرض يلي وفيما

 االستبانة. مجاالتمن  مجال كل داخل المديرين

  أوالً: تحليل فقرات مجال مرحلة ما قبل األزمة.

بة الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية والرتتم حساب األوساط 

 (.2الستجابات أفراد العينة كما يتضح في جدول )
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(: يوضح المتوسط الحسابي والوزن النسبي والترتيب الستجابات أفراد العينة على فقرات مجال 2جدول )
 مرحلة ما قبل األزمة

 الفقرة م
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

 الترتيب
درجة 
 الممارسة

1 
يهتم مدير المدرسة ببناء قاعدة بيانات 

 ومعلومات عن المدرسة ومشكالتها
 كبيرة 3 75.80 0.961 3.79

2 
يضع خططا استراتيجية للمدرسة 

 إلدارة األزمات
 كبيرة 4 74.60 0.953 3.73

3 
يراعي المرونة في الخطة بشكل 

 األزمة يتناسب مع طبيعة
 كبيرة 1 77.60 0.880 3.88

4 
يحدد آليات االتصال وأشخاص 

 االتصال بدقة
 كبيرة 6 73.80 0.875 3.69

5 
يعمل على تأهيل فريق مختص 

 للتعامل مع األزمات
 كبيرة 2 76.00 0.900 3.80

6 
يتعاون مع العاملين في التنبؤ 

 باألزمات قبل وقوعها
 كبيرة 5 74.40 0.940 3.72

جال النتائج من خالل الجدول أن أعلى فقرة حسب الوزن النسبي في هذا الموتبين 

ع م( التي نصت على"يراعي المرونة في الخطة بشكل يتناسب 2: الفقرة رقم )كانت

لى ، مما يدل ع)%77.60طبيعة األزمة". قد احتلت المرتبة األولى بوزن النسبي )

قبل أفراد العينة. ويعزو  أن الفقرة قد حصلت على درجة موافقة )كبيرة( من

كنهم من أن المديرين يمتلكون مهارات االبتكار والمبادرة بما يم الباحثان ذلك إلى

مستمر إعداد خطة مرنة تتقبل أي تعديل أو تغيير خالل المتابعة وتخضع للتقويم ال

عمل للوقوف على نقاط الضعف وتعزيز مواطن القوة وتعديل ما يمكن تعديله، كما ي

ين على تكييف عناصر الخطة حسب المواقف والظروف بما يمكن من المدير

ح هذا يتياستثمار الموارد واإلمكانيات المتاحة وتسخيرها وفقاً لمتطلبات الموقف، و

 الفرصة الستكشاف أي بادرة لحدوث األزمة ووضع الحلول المناسبة لها. وتتفق

 (.2016هذه النتيجة مع دراسة )خليل،

: الفقرة رقم فقرة حسب الوزن النسبي في هذا المجال كانتكما يتضح أن أدني 

( التي نصت على "يحدد آليات االتصال وأشخاص االتصال بدقة". قد احتلت 4)

، إال إنها حصلت على درجة موافقة )%73.80المرتبة األخيرة بوزن النسبي )

التواصل تحديد آليات  )كبيرة( من قبل أفراد العينة. ويعزو الباحثان ذلك إلى أن

ً يساعد على سرعة اتمام عمليات االتصال سواء مع المؤسسات المحيطة أو  مسبقا

المتابعة  مع المجتمع المحلي للمساعدة والتقليل من مخاطر األزمة، باإلضافة إلى أن
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والتنسيق المستمر بين فريق إدارة األزمة، يساهم في خفض حالة التوتر خاصة في 

 بداية حدوث األزمة.

 تحليل فقرات المجال الثاني: مرحلة أثناء األزمة ثانياً:

بة تم حساب األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية والرت

 (.3الستجابات أفراد العينة كما يتضح في جدول )

(: يوضح المتوسط الحسابي والوزن النسبي والترتيب الستجابات أفراد العينة على فقرات مجال 3جدول )

 مرحلة أثناء األزمة

 الفقرة م
 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الوزن

 النسبي
 الترتيب

درجة 

 الموافقة

1 
يتصل مدير المدرسة بالجهات المختصة 

 كبيرة 1 81.20 0.786 4.06 التخاذ التدابير الالزمة

2 
يوزع المهام واألدوار ويحدد المسؤوليات 

 والصالحيات في الوقت المناسب
 كبيرة 2 78.80 0.851 3.94

3 

يوظف كافة وسائل االتصال )الهاتف، 

الحاسوب واإلنترنت( بشكل فعال لمتابعة 
 األزمة

 كبيرة 3 77.80 0.926 3.89

4 

ينظم عملية االتصال بين األعضاء في 

موقف األزمة والهيئات الخارجية المساندة 

 للفريق

 كبيرة 5 74.20 0.846 3.71

5 

المتابعة والتقييم المستمر يجري عمليات 

لتطورات الموقف وللفريق الخاص بإدارة 

 األزمات

 كبيرة 4 74.60 0.851 3.73

وتبين النتائج من خالل الجدول أن أعلى فقرة حسب الوزن النسبي في هذا   

( التي نصت على " يتصل مدير المدرسة بالجهات 1الفقرة رقم )المجال كانت: 

 الالزمة." قد احتلت المرتبة األولى بوزن النسبي المختصة التخاذ التدابير

ل ، مما يدل على أن الفقرة قد حصلت على درجة موافقة )كبيرة( من قب)81.20%)

كيفية  أفراد العينة. وتعزو الباحثة ذلك إلى حاجة المدير لتشخيص األزمة ومناقشة

 المدرسة التعامل معها بشكل فعال خاصة في ظل قلة الصالحيات الممنوحة لمدير

ن للحد م للتصرف أثناء إدارة األزمات فيلجأ لإلدارات األعلى؛ لتوفير الدعم الالزم

األزمة حين وقوعها وتجنب مخاطرها خاصة في ظل الواقع االقتصادي الصعب 

الذي تمر به المؤسسات التعليمية في قطاع غزة، كما أن التعاون والتنسيق 

لى المشترك مع الجهات المختصة يساعد ع والتخطيط والتنفيذ والتطوير والتدريب

 ع دراسةاتخاذ التدابير الالزمة للحد من األزمة حين وقوعها. وتتفق هذه النتيجة م

 (.2016(، ودراسة )خليل،2020)نيروخ،



 سمحم أحمد أ.نبيل جرغون محمد أ.وفاء الجنوبية المحافظات في الثانوية المدارس مديري لدى األزمات إدارة

 

91 

 رلينب-لمانياأ العربي مقراطييالد المركز            سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

جال وتبين النتائج من خالل الجدول أن أدني فقرة حسب الوزن النسبي في هذا الم

ينظم عملية االتصال بين األعضاء في "( التي نصت على 4الفقرة رقم )كانت: 

يرة موقف األزمة والهيئات الخارجية المساندة للفريق." قد احتلت المرتبة األخ

، إال أن الفقرة حصلت على درجة موافقة )كبيرة( من )%74.20بوزن النسبي )

ال قبل أفراد العينة. وتعزو الباحثة ذلك إلى وعي المدير بأهمية تنظيم االتص

ط الطوارئ التي تتضمن األشخاص والجهات المعنية بعملية ووضعه لخط

مدير االتصال، ووسائله البديلة، كما يدلل ذلك على كفاءة عملية التواصل بين ال

ها، والعاملين، إذ يساعد ذلك على ضبط تدفق المعلومات وحمايتها من تأخير وصول

لى من تأثيرها عوذلك في سبيل السيطرة على األزمة وتحييدها عن مسارها والحد 

 العملية التعليمية. 

  ثالثاً: تحليل فقرات المجال الثاني: مرحلة ما بعد األزمة.

بة تم حساب األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية والرت

 (.4الستجابات أفراد العينة كما يتضح في جدول )
والترتيب الستجابات أفراد العينة على فقرات مجال (: يوضح المتوسط الحسابي والوزن النسبي 4جدول )

 مرحلة بعد األزمة

 الفقرة م
 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الوزن

 النسبي

الترتي

 ب

درجة 

 الموافقة

1 
يقيم مدير المدرسة المهام التي تمت 

 بشكل صحيح والتي تمت بصورة خاطئة
3.67 0.950 

73.4

0 
 كبيرة 5

2 
األساسية في سببت وقوع يحدد المشكلة 

 األزمة
3.80 0.897 

76.0
0 

 كبيرة 1

3 
يسعى لطلب المساعدة من مؤسسات 

 خدمية أخرى الستعادة النشاط
3.71 0.844 

74.2

0 
 كبيرة 3

4 
يطور خطة إدارة األزمة السابقة في 

 ضوء الدروس المستفادة
3.70 0.882 

74.0
0 

 كبيرة 4

5 
يحرص على تقديم التوصيات 

 والمقترحات الالزمة للجهات المعنية
3.75 0.850 

75.0

0 
 كبيرة 2

وتبين النتائج من خالل الجدول أن أعلى فقرة حسب الوزن النسبي في هذا المجال 

( التي نصت على "يحدد المشكلة األساسية التي سببت وقوع 2الفقرة رقم )كانت: 

، مما يدل على أن )%76.00األزمة". قد احتلت المرتبة األولى بوزن النسبي )

الفقرة قد حصلت على درجة موافقة )كبيرة( من قبل أفراد العينة. ويعزو الباحثان 

ذلك إلى حرص المديرين على تطوير نظام المعلومات وتدريب فريق العمل، 

ومعالجة اآلثار السلبية الناتجة عنها واالستفادة منها في عمل خطط الطوارئ 
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ً في والوقاية من األزمات القادم ً علميا ة، وهذا يدلل على أن المديرين يتبعون نهجا

التعامل مع األزمات من حيث استخالص العبر والدروس المستفادة ووضع 

الضوابط لمنع تكرارها مستقبالً. باإلضافة إلى أن معرفة أسباب األزمات يساعد في 

 التنبؤ بمالمح األزمات المشابهة، واالستعداد لها. 

جال خالل الجدول أن أدني فقرة حسب الوزن النسبي في هذا الم وتبين النتائج من

بشكل  يقيّم مدير المدرسة المهام التي تمت"( التي نصت على 1الفقرة رقم )كانت: 

صحيح والتي تمت بصورة خاطئة." قد احتلت المرتبة األخيرة بوزن النسبي 

قبل أفراد  ، إال أن الفقرة قد حصلت على درجة موافقة )كبيرة( من)73.40%)

ن عالعينة. ويعزو الباحثان ذلك إلى اهتمام المديرين بعملية التخطيط والبعد 

فع االرتجالية من خالل الوقوف على مواطن الخلل وكوامن القصور في األداء ويد

 ن تقييمباتجاه التطوير والتجديد للحيلولة دون تكرار األخطاء في المستقبل، كما أ

كمل أملية التخطيط التي يهتم المديرين بإتمامها على الممارسات هو أحد عناصر ع

 وجه.

داللة : هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الاإلجابة عن السؤال الثاني

(05.0 بين متوستطات تقتديرات أفتراد العينتة لواقتع ممارستة متديري متدارس )

) إلدارة األزمتتتات تُعتتتزى لمتغيتتترات:الثانويتتتة فتتتي المحافظتتتات الجنوبيتتتة لفلستتتطين 

ت ولإلجابة عن هذا الفرض تحققت الباحثتان متن الفرضتيا(؟ الجنس، سنوات الخدمة

 التالية:

ال توجتتتد فتتتروق ذات داللتتتة إحصتتتائية عنتتتد مستتتتوى الداللتتتة )الفرضيييية األوليييى: 

05.0ارس ( بتتين متوستتطات تقتتديرات أفتتراد العينتتة لواقتتع ممارستتة متتديري متتد

. جتتنسالثانويتتة فتتي المحافظتتات الجنوبيتتة لفلستتطين إلدارة األزمتتات تُعتتزى لمتغيتتر ال

ار للعينتتين المستتقلتين الختبتT وللتحقتق متن صتحة هتذا الفترض تتم استتخدام اختبتار

نويتة الفروق بين متوسطات تقديرات أفراد العينة لواقع ممارستة متديري متدارس الثا

تتتائج دارة األزمتتات تُعتتزى لمتغيتتر الجتتنس، والنفتي المحافظتتات الجنوبيتتة لفلستتطين إل

 (.5مبينة في جدول رقم )
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 للعينتين المستقلتينT(: يوضح نتائج اختبار 5جدول )

 العدد الجنس المجال
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 قيمة

 " T" 

 القيمة

 االحتمالية

 (Sig) 

 الداللة

 اإلحصائية

مرحلة ما قبل 

 األزمة

 0.747 3.44 77 ذكر
3.400 0.001 

 دال

  ً  0.685 3.78 155 أنثى احصائيا

 مرحلة أثناء األزمة
 0.682 3.69 77 ذكر

2.671 0.008 
 دال

  ً  0.695 3.95 155 أنثى احصائيا

مرحلة ما بعد 

 األزمة

 0.671 3.52 77 ذكر
3.092 0.002 

 دال

  ً  0.720 3.83 155 أنثى احصائيا

الدرجة الكلية 
 لالستبانة

 0.606 3.55 77 ذكر
3.416 0.001 

 دال 
 ً  0.643 3.85 155 أنثى احصائيا

 1.96تساوي  0.05" ومستوى داللة 230الجدولية عند درجة حرية " T* قيمة 

وي ( للدرجة الكلية لالستبانة تساSigتبين من الجدول أن القيمة االحتمالية )

 (3.416المحسوبة تساوي ) t( وقيمة 0.05( وهي أقل من مستوى الداللة )0.001)

( مما يدل على وجود فروق 1.96الجدولية والتي تساوي ) tوهي أكبر من قيمة 

( بين متوسطات تقديرات أفراد 05.0ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 لفلسطينالعينة لواقع ممارسة مديري مدارس الثانوية في المحافظات الجنوبية 

م ى التزاإلدارة األزمات تُعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث، ويعزو الباحثان ذلك إل

ارئ طالمديرات اإلناث بالقواعد والقوانين المدرسية وحرصهن على االستعداد ألي 

ات الطالب وتوفير المناخ المالئم لسير العملية التعليمية، وشعورهن بالمسؤولية تجاه

(، وتختلف مع 2016. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )خليل،والمدرسة والمجتمع

 (.2015دراسة )أبو شعيرة،

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) الفرضية الثانية:

05.0 بين متوسطات تقديرات أفراد العينة لواقع ممارسة مديري مدارس )

وات لفلسطين إلدارة األزمات تُعزى لمتغير سنالثانوية في المحافظات الجنوبية 

ين للعينتين المستقلتT الخدمة. وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار

ارس الختبار الفروق بين متوسطات تقديرات أفراد العينة لواقع ممارسة مديري مد

ات سنوالثانوية في المحافظات الجنوبية لفلسطين إلدارة األزمات تُعزى لمتغير 

 (.6الخدمة، والنتائج مبينة في جدول رقم )
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  للعينتين المستقلتينT(: يوضح نتائج اختبار 6جدول )

 العدد سنوات الخدمة المجال
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 قيمة

 " T" 

 القيمة

 االحتمالية
 (Sig) 

 الداللة

 اإلحصائية

مرحلة ما قبل 

 األزمة

 10أقل من 

 سنوات
54 3.68 0.781 

0.146 0.884 
 غير دال

  ً سنوات  10 إحصائيا
 فأكثر

178 3.66 0.705 

مرحلة أثناء 

 األزمة

 10أقل من 

 سنوات
54 3.92 0.713 

0.616 0.538 
 غير دال

  ً سنوات  10 إحصائيا
 فأكثر

178 3.85 0.697 

مرحلة ما بعد 

 األزمة

 10أقل من 

 سنوات
54 3.83 0.701 

1.177 0.240 
 غير دال

  ً سنوات  10 إحصائيا
 فأكثر

178 3.70 0.721 

الدرجة الكلية 

 لالستبانة

 10أقل من 

 سنوات
54 3.80 0.653 

0.678 0.499 
 غير دال

  ً سنوات  10 إحصائيا
 فأكثر

178 3.73 0.644 

 1.96تساوي  0.05" ومستوى داللة 230الجدولية عند درجة حرية " T* قيمة 

وي ( للدرجة الكلية لالستبانة تساSigأن القيمة االحتمالية )بين من الجدول ت

المحسوبة تساوي  t( وقيمة 0.05( وهي أكبر من مستوى الداللة )0.499)

 ( مما يدل على عدم1.96الجدولية والتي تساوي ) t( وهي أقل من قيمة 0.678)

( بين متوسطات 05.0وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 لجنوبيةتقديرات أفراد العينة لواقع ممارسة مديري مدارس الثانوية في المحافظات ا

 لفلسطين إلدارة األزمات تُعزى لمتغير سنوات الخدمة، وهذا يعني أن اختالف

ة سنوات الخدمة لدى المعلمين لم يؤدي الختالف وجهات نظرهم تجاه درجة ممارس

ثار الحكومية إلدارة األزمات. وذلك نتيجة الوعي باآل مديري المدارس الثانوية

تقليل الناجمة عن وقوع األزمات في حال تجاهلها، كما أن جميع المديرين يسعون لل

ات من آثارها أو تجنبها في حال حدوثها من خالل االطالع المستمر على المستجد

ع م(، وتختلف 2020التربوية واإلدارية. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )النيروخ،

 (.2016دراسة )خليل،

ما درجة ممارسة مديري مدارس الثانوية في المحافظات الجنوبية السؤال الثالث: 

 لفلسطين لمهارات التواصل الفعّال من وجهة نظر المعلمين؟
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ولإلجابتتتة علتتتى هتتتذا التستتتاؤل، تتتتم حستتتاب المتوستتتطات الحستتتابية، واالنحرافتتتات 

يري للتعترف علتى متا إذا كتان تقتدير درجتة ممارستة متدالمعيارية واألوزان النستبية 

ن متتدارس الثانويتتة فتتي المحافظتتات الجنوبيتتة لفلستتطين لمهتتارات التواصتتل الفعتتال متت

 (. 3وجهة نظر المعلمين يختلف عن الدرجة المتوسطة وهي )

مجال  يوضح المتوسط الحسابي والوزن النسبي والترتيب الستجابات أفراد العينة على فقرات(: 7جدول )
 التواصل الفعال

 الفقرة م
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

 الترتيب
درجة 
 الموافقة

 كبيرة 4 75.80 0.961 3.79 يستمع مدير المدرسة باهتمام لحديث المعلم معه 1

 كبيرة 8 74.60 0.953 3.73 ميبدى اهتمامه بردود أفعال المعلمين أثناء الحديث معه 2

 كبيرة 1 77.80 0.880 3.89 يعرض أفكاره بوضوح أمام المعلمين 3

 كبيرة 13 73.80 0.875 3.69 لهايتحقق من فهم المستمع )المعلم( للرسالة التي يريد نق 4

 كبيرة 3 76.00 0.900 3.80 يقدم الحجج والبراهين إلقناع المعلمين بوجهة نظره 5

 كبيرة 10 74.40 0.940 3.72 مينالحديث مع المعلينتفي كلماته وعباراته بعناية أثناء  6

 كبيرة 11 74.20 0.899 3.71 يقرأ كل ما يصله من معلومات أو شكاوى من المعلمين 7

 كبيرة 14 73.20 0.887 3.66 يقرأ بتعمق للجوانب المتصلة بالموضوع 8

 كبيرة 5 75.40 0.900 3.77 يحدد الهدف العام من النص للرسالة المكتوبة 9

10 
يقرأ الرسائل أو النشرات للمعلمين في الوقت المناسب 

 دون تأخير
 كبيرة 6 75.20 0.939 3.76

 كبيرة 7 74.60 0.882 3.73 يوضح الهدف من التقرير الذي يكتبه للمسلمين 11

12 
يستخدم التطبيقات االلكترونية )اإليميل، الفيس 

 بوك،الواتس اب( لنقل الرسائل المكتوبة للمعلمين
 كبيرة 2 77.60 0.948 3.88

13 
يوفر أجواء نفسية واجتماعية مناسبة أثناء عملية 

 التواصل
 كبيرة 15 72.00 0.905 3.60

14 
يحرص على استخدام لغة االيدي بشكل مناسب للتعبير 

 عن أفكاره
 كبيرة 9 74.80 0.899 3.74

15 
 يهتم باستخدام نظرات العينين بشكل معبر أثناء تواصله

 المعلمينمع 
 كبيرة 12 74.00 0.918 3.70

 كبيرة  74.80 0.700 3.74 الدرجة الكلية لالستبانة

( أن جميع المتوسطات المختلفة كانت متقاربة متن 7ويتضح من خالل الجدول رقم )

أمتتا الدرجتتة  (،%77.80%،72.00حيتتث تراوحتتت متتا بتتين ) حيتتث أوزانهتتا النستتبية

%(، ممتا يشتير إلتى (74.80الكلية لالستبانة ككل فقد حصلت على وزن نسبي قدره 

أن درجتتة ممارستتة متتديري المتتدارس الثانويتتتة فتتي المحافظتتات الجنوبيتتة لفلستتتطين 

لمهتتارات التواصتتل الفعتتال متتن وجهتتة نظتتر المعلمتتين جتتاءت بدرجتتة كبيتترة. ويعتتزو 

رات التواصتل الفعتال متع المعلمتين والتتأثير الباحثان ذلك إلى امتتالك المتديرين لمهتا

فتتيهم بمتتا يستتاهم فتتي االرتقتتاء بالعمليتتة التعليميتتة بمختلتتف عناصتترها، باإلضتتافة إلتتى 

إدراك المديرين أن النجاح في العمل يعتمتد إلتى حتد كبيتر علتى قدرتته علتى التنستيق 

ربيتتتة بتتين المعلمتتين متتن ختتتالل نقتتل المعلومتتات واألفكتتتار بيتتنهم، كمتتا أن وزارة الت
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والتعليم تستعى متن ختالل عملهتا إلتى تطتوير أداء المتديرين عبتر امتدادهم بالتدورات 

التدريبيتتة والتتتي تهتتدف إلتتى تحقيتتق التواصتتل االيجتتابي وتعزيتتز الثقتتة بتتين المتتديرين 

والمعلمتتين لتمكتتين اإلدارة متتن مواجهتتة الضتتغوط والتحتتديات المتجتتددة. وتتفتتق هتتذه 

(، وتختلتتف متتع 2013ودراستتة )أبتتو شتتنب، (،2018النتيجتتة متتع دراستتة )أبتتو نتتدى،

 (.2013دراسة )عبد المولى،

جيال وتبين النتائج من خالل الجدول أن أعلى فقرة حسب الوزن النسبي في هذا الم

قتد  ( التي نصت على " يعرض أفكاره بوضوح أمام المعلمين".3الفقرة رقم ) :كانت

علتتى أن الفقتتترة قتتتد ، ممتتا يتتتدل )%77.80احتلتتت المرتبتتتة األولتتى بتتتوزن النستتتبي )

لى أن إحصلت على درجة موافقة )كبيرة( من قبل أفراد العينة. ويعزو الباحثان ذلك 

متن شتروط اختيتتار متدير المدرستتة تمتعته بمهتتارات التواصتل والطالقتتة فتي الحتتديث 

 بعملية والقدرة على تقديم أفكاره بوضوح، وعطفاً على ما سبق فإن اهتمام المديرين

قنتاع التأثير في اآلخرين وهذا يتطلب تقتديم األفكتار بوضتوح إلالتواصل يهدف نحو 

لموكلتة اآلخرين؛ لكي يفهم المعلمون التعليمات بوضوح ويتمكنوا من إنجتاز المهتام ا

 (. 2013لهم. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )أبو شنب،

جيال وتبين النتائج من خالل الجدول أن أدني فقرة حسب الوزن النسبي في هيذا الم

ة ( التتي نصتت علتتى " يتوفر أجتواء نفستتية واجتماعيتة مناستتب13الفقترة رقتتم ) كانيت:

ال أن ، إ)%72.00أثناء عملية التواصل". قد احتلت المرتبة األخيرة بوزن النستبي )

ان ذلتك الفقرة حصلت على درجة موافقة )كبيرة( من قبل أفراد العينة. ويعزو الباحثت

ني يحتترص علتتى إيجتتاد المنتتاخ التنظيمتتي إلتتى أن متتدير المدرستتة يمتلتتك حتتس إنستتا

هم لمؤسسته من خالل بنتاء العالقتات اإلنستانية متع المعلمتين وتخفيتف الضتغوط علتي

 وإشاعة مناخ عمل تعاوني يعبر فيه كل فرد عن وجهتة نظتره فتي جتو متن االحتترام

 (.2018والثقة. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )أبو ندى، 

ارتباطيييه داليية إحصييائية عنييد مسييتوى دالليية ) هييل توجييد عالقيية: السييؤال الرابييع

05.0 بين متوسطات تقديرات أفراد العينة لواقع إدارة األزمات لدى ميديري )

ميدارس الثانوييية فييي المحافظييات الجنوبييية لفلسييطين ودرجيية ممارسييتهم للتواصييل 

 الفعّال؟

للتأكتد متن وجتود عالقتة بتين ولإلجابة عن هذا الستؤال تتم استتخدام معامتل بيرستون 

متوسطات تقديرات أفراد العينتة لواقتع إدارة األزمتات لتدى متديري متدارس الثانويتة 
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في المحافظات الجنوبية لفلسطين ودرجة ممارستهم للتواصل الفعال، والنتتائج مبينتة 

 (.8في جدول رقم )

 والتواصل الفعال(: يوضح نتائج معامل االرتباط بيرسون بين إدارة األزمات 8جدول )

 إدارة األزمات

 التواصل الفعال

 (Sigالقيمة االحتمالية ) معامل االرتباط

 0.00 0.669 مرحلة ما قبل األزمة

 0.00 0.658 مرحلة أثناء األزمة

 0.00 0.811 مرحلة ما بعد األزمة

 0.00 0.785 الدرجة الكلية إلدارة األزمات 

  0.05االرتباط دال عند مستوى داللة 

( والقيمتتتة 0.785ويتبتتتين متتتن ختتتالل الجتتتدول أن قيمتتتة معامتتتل االرتبتتتاط تستتتاوي )

ل (، ممتا يتد0.05( وهي أقل متن مستتوى الداللتة )0.000تساوي ) (sig)االحتمالية 

0.05على وجود عالقة عند مستوى داللة إحصائية )  بين متوستطات تقتديرات )

ظتتات األزمتتات لتتدى متتديري المتتدارس الثانويتتة فتتي المحاف أفتتراد العينتتة لواقتتع إدارة

ة. الجنوبيتتة لفلستتطين ودرجتتة ممارستتتهم للتواصتتل الفعتتال وتبتتين أنهتتا ايجابيتتة قويتت

إذ  ويعزو الباحثان ذلتك إلتى أن التواصتل الفعتال هتو مكتون حيتوي فتي إدارة األزمتة

 يستاهم التواصتل يّمكن المديرين من اكتشاف بوادرها واالستعداد الالزم لها، كمتا أن

ن في تحقيتق التناستق والتترابط بتين مكونتات وهياكتل المؤسستة ويستاعد المتديرين مت

ختاذ تسريع الحصول على المعلومات وتبادلها بين أعضاء الفريق وبالتتالي ضتمان ات

بات القرارات السليمة، وأي قصور في عملية التواصل قد تؤدي إلى زيادة االضطرا

 أثناء األزمة.

 التوصيات:

تطتتوير بتترامج إعتتداد وتأهيتتل متتديري المتتدارس بحيتتث يتضتتمن المهتتارات الالزمتتة -

ع متتإلدارة األزمتتات، وتتتوفير دليتتل عمتتل للتعامتتل متتع األنتتواع المختلفتتة لألزمتتات، 

 االهتمام بإعداد وتطوير الخطط البديلة.
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 تطتتوير نظتتام المعلومتتات داختتل المدرستتة وتستتهيل الوصتتول لتته واالستتتفادة منتته فتتي-

ات وبتتوادر وقتتوع األزمتتة، واالستتتعداد لألزمتتات المستتتقبلية متتن ختتالل رصتتد عالمتت

 إجراء التقييم المستمر لألزمات بعد وقوعها.

 تفعيل وسائل التواصل اإللكترونتي متع متدارس متن ختارج التوطن لتبتادل الخبترات-

 .والمعارف بين المديرين، واالهتمام بالتدريب على القيادة في مجال التواصل

 المراجع:قائمة 

البحيري، عبدالرقيب أحمد؛ ومحمود، أحمد طلب؛ والـضبع، فتحي عبد 1.

(. الصورة العربية لمقياس العوامل 2014الـرحمن؛ والعواملة، عائدة أحمد )

ثر أضوء  tdالخمسة لليقظـة العقلية: دراسة ميدانية على عينة من طالب الجامعة 

 .ي، مركز اإلرشاد النفسي. مصرالثقافة والنوع. مجلة اإلرشاد النفس يمتغير

(. اليقظة الذهنية لدى طلبة 2018بديوي، زيه يحياوي؛ وعبد؛ مها صدام )2.

، 43لد ( المج1الجامعة. بحث منشور بمجلة أبحاث البصرة للعلوم اإلنسانية العدد )

 .العراق-جامعة البصرة

عينة  اتية لدى( اليقظة العقلية وعالقتها بالكفاءة الذ2018الشلوي، علي محمد ).3

بنات من طالب كلية التربية بالدوادمي، مجلة البحث العلمي في التربية، كلية ال

 .24- 9(، 1) 19لآلداب والعلوم والتربية جامعة عينشمس، 

( الفاعلية الذاتية وعالقتها بضغوط الحياة لدى 1993صالح، عواطف حسين ).4

 .المنصورةالشباب الجامعة، مجلة كلية التربية، جامعة 

ذ، العدد (. اليقظة الذهنية لدى طلبة الجامعة، مجلة األستا2013.عبدهللا، أحالم )5

 .( المجلد الثاني. جامعة ديالى، العراق205)

ية (. الكفاءة الشخصية وعالقتها باليقظة الذهن2018.قاسم، حوراء محمد علي )6

(،ا 57فسية، العدد )لدى طلبة الجامعة. بحث منشور بمجلة البحوث التربوية والن

 .لجامعة المستنصرية /كلية اآلداب، العراق

الـدار  ،تطـورهُ وطـرق تعليمـه –( تفكير األطفـال 2004.قطامي، يوسف )7

 األهليـة للنشـر والتوزيع، عمان، االردن.
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Crisis management among high school principals in the southern 

governorates of Palestine and its relationship to effective 

communication with teachers. 

MR. Nabil Ahmed Mesmeh 
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Gaza – Palestine 

 

Abstract :The study aimed to identify the reality of crisis management 

among the principals of secondary schools in the southern governorates of 

Palestine and its relation to effective communication with teachers، and 

used the study descriptive/correlation method، and the sample consisted 

of (232) teachers، The study found that the overall degree of teacher 

appreciation of the degree of crisis management practice among managers 

in all fields is (3.75)، and a relative weight (75.00%)، and the total degree 

of teacher appreciation for the level of effective communication among 

managers is (3.74) and a relative weight (74.80%)، as well as a positive 

correlation with statistical significance between the degree of practice of 

high school principals in the southern governorates of Palestine to 

manage crises and effective communication. 

Keywords: Crisis Management - School principals - Effective 

Communication. 
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 ي وسُبلدور معلمي التربية الوطنية والمدنية في تنمية أخالقيات التعلم االلكترون

 تنميتها لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في األردن من وجهة نظرهم

 د. دعاء خليل سوقي أبو سعدة

 األردن -والتعليموزارة التربية 

 امتياز محمود حسن حسين

 األردن -وزارة التربية والتعليم –مشرفة تربوية 

 د. لؤي أحمد مصطفى خويله

 األردن-وزارة التربية والتعليم

مةرة دور معلمر  التفيةرة النيةةرة والمد ةرة فر   ةهدفت الدراسة التعرف  لر الملخص:

 علةرر  فرر يل ررة المفةلررة ايس سررةة ال لررد  وسُرر ت  ةمةت رر  أخالقةرر ا الررتعلل ارلنتفو رر 

كمرر   ررل اسررتلداه المررة ، النتررل ، نن ت العةةررة مررو  ،ايردن مررو وة ررة   ررفهل

 (4( فقرف  منعةرة ةلرر  )29( معلمر   ومعلمرة،  رل  ق ةررب اسرت   ة منن رة مررو )106)

 مجرر ،ا، وأر ررفا الةترر ا، أن المجرر ع ا،ةتمرر ة  اةتررت المف  ررة ايولرر  يمتنسرر 

(، 4.66وة ء المج ع الةلس  ف  المف  ة الث  ةرة يمتنسر  ةسر ي  )(، 4.68ةس ي  )

 (، وأر ررفا3.65يةةمرر  اةتررت المجرر ع القرر  ن   المف  ررة ايخةررف  يمتنسرر  ةسرر ي  )

الدراسررة ةررده وةررند فررفول  اا د،لررة نةمرر اةة يررةو متنسرر   قررد فاا أفررفاد ةةةررة 

مفةلررة لررد  يل ررة ال الدراسررة فرر   ةمةررة أخالقةرر ا الررتعلل ا،لنتفو رر  وسُرر ت  ةمةت رر 

ة ايس سرررةة العلةررر  فررر  ايردن  عرررج  لمتأةرررف الجرررة ذ وأن هةررر   ففوقررر    اا د،لررر

نةمرر اةة يررةو متنسرر   قررد فاا  وو ةرردد سررةناا الل ررف ، و لرر  لمرر ل   قررد فاا 

 سةناا(، وأ ض  لم ل  الدراس ا العلة ذ 10 وو ةدد سةناا الل ف  )أكثف مو 

، المد ةرةوتعلل ا،لنتفو ر ، معلمر  التفيةرة النيةةرة : أخالقةر ا الرالكلمات المفتاحية

 .يل ة المفةلة ايس سةة العلة 
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 المقدمة .1

تعلمةة، ةمةة ال ش د دوع الع لل استلدام   واسع   للتنةنلنةةة الفقمةة ف  العملةة التعل

   ور ف استلدامه يمنر  ك ةف  ف  رت م   ع  ةه الع لل مو ة احة ف  فوس كنرو

(Covid-19 ،)ت ن   عتمد أغلب دوع الع لل    ه التعلةل والتعلل ةو يعد ف  ر

  رفو  الج احة ةل ر   ةل  تحة وسالمة القل ة، مم   تقلب الج د الن ةف لتل

قل ة الدوع ف  رت هذه ال فو  نل  يذع الج ند مو أةت  ةمةة قدراا المعلمةو وال

عد د مو الل فاا ةل  ا،ستلداه ايمثت للتنةنلنةة ، مو خالع نكس ي ل ال

 ا والم  راا الت   تة سب وهذا الةنع مو التعلل، و ةمةة العد د مو ايخالقة

لمناة ة ا،ستلداه السةئ للتنةنلنةة  ة ف الش ن ا ارلنتفو ةة والنس ا  

ن التنةنلنةةة الملتللة، و ل  مو أةت الحل ر ةل  ةند  و نةةة التعلل، وضم 

 ةم  ت ل وأمة لذ

المم رس ا العملةة  أن يعض (2017)و ايةمد وةمف وأد ب فقد يةو كت م

 ةةة لتنةنلنةة  المعلنم ا وه  ةل   ق ل واسع ف  المجتمع، مثةف  للجدع مو الة

ا، ايخالقةة، ف عض المم رس ا ف  استلداه ار تف ت ،  لةب ف  يعض المجتمع 

القةة، كذل  فإن هة ل  يعض ا،ستلدام ا العلمةة لإل تف ت م  مة مو الة ةةة ايخ

ال حث ف  ال حث ةو معلنمة معةةة، ف لمستلده يدواا  ك ستلداه محفك ا

  ف نةنلنةة  المعلنم ا  ج ت كةف  مت هذه العملةة، و ج ت اآللةة المستلدمة 

خنارعمة ا ال حث المعتمد  ل ذا المتمل ، و معب ةل  المستلدمةو  ت عه مو 

و ملنةة  لتنةنالة ةةة ايخالقةة، وقد استدة   ل  ال حث ف  ارشن لة ا ايخالقةة ل

 أةت ةعل   أخالقة ا واضحة ومنشنفة للجمةعذ

للة  ه الفقم  ف  التعلةل  نل  أن التحنع(Al-Shehri, 2017) كم  أش ر الش فو 

 جعت الحة   أس ت، ةةث نن    ه التعلل ارلنتفو    نفف نمن  ة ا لألم ن 

ل  كت  قةةة والتلمةص و حسةو اللدم ا للمعلمةو والمتعلمةو، ةل  الفغل مو  

ل   وة ةو؛ ةةث  منو استلداه التنةنلنةة  لتقن ف المجتمع أو  منو استلدامه 

لتدمةفه، و منو أن  ننن هذه ايدواا والتقةة ا الجد د  ةةد  أو سةئة ةسب يف قة 

المستلده، كم  هة   العد د مو أ  مة التعلل ارلنتفو   المت ةة، وكت    ه  علةل 

ايم ن الل تة يه، والقنا ةو والمع  ةف الت   جب مفاة      نلنتفو    نفف قناةد

أثة ء استلدام  ، لذا فإ ه مو واةب المعلمةو والقل ة  حمت المسؤولةة وق نع 
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مع  ةف وم  دئ ايخالل ف  ةملةة التدر   والتعلل ي ستلداه    ه التعلل 

 .ارلنتفو  

المجتمع ا قد  ؤدو ف  هذه كم  أن  جا د دم،  قةةة المعلنم ا وا، م ،ا ف  

الح لة ةل  ايقت نل  ر نر مجمنةة مو ا،ضقفاي ا والتأةةفاا ف   ف ةب 

وأسلنب ةة   القل ة الذ و  لضلنن استلداه التقةة ا الفقمةة الملتللة ف  أ شقة 

ةة   ل الةنمةةذ كم   ل العثنر ةل  النثةف مو المل يف ةل  القل ة ك لتةمف، 

نفاهةة، لذل   جب ةل  المستلدمةو ا،لتجاه يمجمنةة مو واللداع، وخق ب ال

الم  دئ المتعلقة ي لقض    ايخالقةة، ف يخالل الفقمةة  ضمو آداب التع مت وكةلةة 

) ,SARIالتناتت والتع مت مع اآلخف و والحم  ة ة ف ار تف ت 

)Muchtarom, 2020 REJEKININGSIH &ذ 

مةة العد د مو المم رس ا ايخالقةة الفق أن هة  2019) ويةو السح رو ومحلنر )

قمةة، والت   عمت ةل   حد د الضـناي  الت   قنه ةل  نكس ب ايففاد لألخالل الف

وه  اآلداب وايخالقة ا الع مة الت   ضــ   الســلنكة ا والتمــفف ا، 

ة ، ةتنةنلنوالتناتـت والت  دع ا،لنتفو   للمعلنم ا، والتعلةل والتعلل ي ستلداه ال

 لفقمةة،كم  و س هل ي ،لتجاه ي لقنا ةو واةتفاه اآلخف و، والحقنل والمسؤولة ا ا

 و حقةب الســــــالمة وايمو أو الحم  ة الذا ةة وسـالمة واللمنتةةذ

  ف ستلداه التنةنلنةة  المع تف   لضع لقنا ةو وآداب وضناي  وأخالقة ا وةل

عة ج  ، ومو أيس  هذه ايخالقة ا ةده نمو  ستلدم   أو  تع مت ي   ا،لتجاه ي 

حف  ا اآلخف و، أو ارس ء  نل  سمعت ل أو نلح ل الضفر ي ل، أو ا،ةتداء ةل  ال

 الشلمةة وا،ةتم ةةة، وةده ا ت    ةقنل الملنةة اللنف ة، وةده السفقة أو

 (ذ2020التلف ب )السعةد،

لل علةل أخالقة ا التعأن   Misman, 2021)ومو   ةةة  فين ة فقد أكد مةسم ن )

 ارلنتفو   للقل ة  س ل ف  نةدادهل لةنن نا منايةةو مسؤولةو لحم  ت ل مو

ه المحتن  الض ر ة ف ار تف ت و ة ةل استلدام ل له يشنت  شجع ةل  ا،ستلدا

لمعففة اار ج ي  لتنةنلنةة  التعلةل، و س ل ف  مس ةد  المعلمةو والقالب لج  د  

 اه النس ا  الجد د  كأدواا خالع  حنع التعلل ةو يعد معوالنة   ج ه استلد

 مناة ة ةق  ا مناقف التعلل مد  الحة  ذ
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ل ة، و عد المعلل العةمف ايس س ف  العملةة التعلةمةة، وهن همج  النتت مع الق

قةة  نةه القل ة نل  استلداه النس ات التنةنلنةةة يقف قة آمةة وأخال ف ن الذو

 در و ةمةة اةتفاه الملنةة اللنف ة و س ةت النتنع نل  ايدواا الفقمةة والمم

 (ذ2016المالامة )كل ف ، 

و    و و منو القنع وية ء ةل  م  س ب أن نكس ب القل ة يخالقة ا التعلل ا،لنتف

 ج ح العملةة التعلةمةة التعلمةة خمنت   ف  رت ا،ةتم دأهمةة وضفور  ف   

الن ةف ةل  التعلل ةو يعد سناء ف  رت ة احة كنرو  ، أو ةت  يعد ا ت  ء 

و مالج احة، وأن  ةمةة أخالقة ا التعلل ا،لنتفو   لد  القل ة واةب وضفور  

ةه   ةل  وأةت  حقةب ةند  التعلل، و عد المعلل الفكةج  ايس سةة ف   حقةب  ل

د  العمنه، ومعلمن التفيةة النيةةة والمد ةة ةل  وةه اللمنص، ي ةت  ر أن م 

نل   التفيةة النيةةة والمد ةة مو المناد الدراسةة الت   سع  مو خالع أهداف  

علل نكس ب القل ة للقةل الحمةد  وايخالقة ا الة ةلة ومو ضمة   أخالقة ا الت

 ا،لنتفو  ذ 

دراسة عد د مو الدراس ا الت   ة ولت منضنع ايخالقة ا الفقمةة ككم  أن هة   ال

)SARI, REJEKININGSIH  &ملت روه س رو ور جةنةةسةن

Muchtarom, (2020  الت  هدفت نل  النشف ةو ملف  عف ف القل ة

لألخالقة ا الفقمةة ف  ن دو ةسة ذ واةتمدا الدراسة المة ، النتل  المسح  

ي ستلداه است   ةذ ةةث  ل نةفاء المس  ف  ثالث مدارس ث  ن ة، واشتملت ةةةة 

ة م  ، وأر فا  (17- (15ي ل   ،  تفاوح أةم رهل يةو  ((210الدراسة ةل  

-٪  (31.90، أن ايخالقة ا الفقمةة للقالب  فاوةت م  يةو  س ة الةت ا

 ذ(35.23٪

( دراسة هدفت نل  النشف ةو دور معلم  2020وأةف  الم ةفاا والفق د )

التفيةة النيةةة والمد ةة ف   عج ج قةل المنايةة الفقمةة لد  يل ت ل مو وة ة   ف 

معلم   ومعلمةذ  اةتمدا الدراسة ( 110المعلمةو ف  ايردن، ويلأت ةةةة الدراسة )

المة ، المسح  ي ستلداه است   ة منعةة ةل  ثالثة مج ،ا ه : المج ع 

ا،ةتم ة ، المج ع ايخالق ، المج ع التنةنلنة ذ وأر فا الةت ا، أن دور معلم  

التفيةة النيةةة والمد ةة ف   عج ج قةل المنايةة الفقمةة لد  يل ت ل مو وة ة   ف 

و ة ء يدرةة متنسقة، واةتت المج ع ا،ةتم ة  المف  ة ايول ، يةةم  المعلمة
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ةمت المج ع ايخالق  ةل  المف  ة الث  ةة ويدرةة متنسقة، واةتت المج ع 

التنةنلنة  الف  ة الث لثةذ كم  أش را الةت ا، نل  ةده وةند ففول دالة نةم اة   

ايةة الفقمةة لد  يل ت ل مو ف  دور معلم  التفيةة النيةةة ف   عج ج قةل المن

وة ة   ف المعلمةو   ع   لمتأةفاا الجة  واللدمة التعلةمةة ودرةة استلداه 

 ار تف تذ

( يدراسة هدفت نل  النشف ةو دور معلم  الدراس ا 2020كم  ق ه الفشةدو )

لفقمةة اا،ةتم ةةة لقالب المفةلة الث  ن ة يدولة النن ت ف   عج ج قةل المنايةة 

( معلم  ومعلمة، 291يالي ل مو وة ة   فهل، و نن ت ةةةة الدراسة مو )لد  

 و ل استلداه المة ، النتل  التحلةل ، وأر فا  ت ا، الدراسة أن دور معلم 

ةة الدراس ا ا،ةتم ةةة ف   عج ج قةل المنايةة الفقمةة لد  يالي ل ة ءا يدر

 متنسقةذ

دراسة  (Alnwairan& Hassan, 2020)الةن فان وةس ن  وأةف  كت مو

يتق ةب التعلةل ةو يعد ف   در     19)-هدفت نل  التعف  ةل  ةالقة )كنفةد

ذ لمعلمةوامة ، التفيةة ا،ةتم ةةة والنيةةة للمفةلة ايس سةة العلة  مو وة ة   ف 

استلدمت الدراسة المة ، النتل  التحلةل ، و ل استلداه ا،ست ة ن كأدا  

 ( معلم  للتفيةة311ةةةة ةشنااةة منن ة مو ) ة ةل واشتملت الدراسللدراسةذ

  ا،ةتم ةةة والنيةةة، وأر فا  ت ا، الدراسة أن أثف فةفوس كنرو   ف   در 

 لمعلمةوام حث التفيةة ا،ةتم ةةة والنيةةة للمفةلة ايس سةة العلة  مو وة ة   ف 

ة م حث التفيةة ء يدرةة معتدلة، وأن مستن   ق ةب التعلةل ةو يعد ةةد  در   

تنسق  ما،ةتم ةةة والنيةةة للمفةلة ايس سةة العلة  مو وة ة   ف المعلمةو ك ن 

 أ ض ذ

( يدراسة مو أةت التعـف  نل  2021)وخ شنل وق ه كت مو الفف ة  والمنمة  

مـد   ضمـو كتـب التفيةة النيةةـة والمد ةة للمفةلـة ايس سةة العلةـ  مم در 

ودرةـة  نرةـف المعلمنن ل   ف  ايردنذ  نن ـت ةةةـة الدراسة التعلـل الفقمةـة، 

( معلم  ومعلمـة مـو معلمـ  الملـن  الث مـو والت سـع والع شـف، 150مـو )

أر فا  ت اـ، الدراسة نل  أن  .اسـتلده ال  ةثـنن ا،ست   ة وأدا   حلةت المحتن 

ة ايس سةة العلةـ  لمم در درةـة  ضمـو كتـب التفيةة النيةةـة والمد ةة للمفةلـ
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التعلـل الفقمةـة ك  ـت متنسـقةذ كمـ  أر ـفا الةت اـ، أن درةـة  نرةـف المعلمنن 

 لمم در التعلـل الفقمةـة ك  ـت متنسـقة مـو وة ـة   فهـلذ 

 ج ج قةلأم  فةم   تعلب ي لناقع لتنرةف المعلمةو لمناقع التناتت ا،ةتم ة  ف   ع

 نرةف  ( يدراسة هدفت نل  التعف  ةل  واقع2016ةفو )القل ة، فقد ق ه ةس

ج قةل معلم  الدراس ا ا،ةتم ةةة لمناقع التناتت ا،ةتم ة  ارلنتفو   ف   عج 

يالب المفةلة الث  ن ة مو وة ة   فهل و  ف يالي ل،  ل استلداه المة ، 

و ل  ( ي ل  ،130( معلمةو، و)5النتل  التحلةل ، و نن ت ةةةة الدراسة مو )

استلداه ا،ست   ة للحمنع ةل  ال ة   ا، وأر فا  ت ا، الدراسة أن درةة 

ف   استلداه معلم  الدراس ا ا،ةتم ةةة لمناقع التناتت ا،ةتم ة  ارلنتفو  

  عج ج قةل يالب المفةلة الث  ن ة يدرةة متنسقةذ

نا ب ة   مو و تض  مو الدراس ا الس يقة يأ     ة ولت أخالقة ا التعلل ارلنتفو 

  النشف ةو دور معلم( الت  هدفت نل  2020ملتللة كدراسة الم ةفاا والفق د )

 ة ة   فوالتفيةة النيةةة والمد ةة ف   عج ج قةل المنايةة الفقمةة لد  يل ت ل مو 

( يدراسة مو أةت 2021المعلمةو ف  ايردن، ودراسة الفف ة  والمنمة  )

ةـ  ةة العلتفيةة النيةةـة والمد ةة للمفةلـة ايس سالتعـف  نل  مـد   ضمـو كتـب ال

ةظ ومو المالمم در التعلـل الفقمةـة، ودرةـة  نرةـف المعلمنن ل   ف  ايردن، 

 التعلل أن الدراسة الح لةة  ش ي ت مع الدراس ا الس يقة يتة ول   منضنع أخالقة ا

ا ةة   ا، يةةم   مةجا،لنتفو  ، ودور المعلل يتةمةت   و عج جه  ف  يعض المج ،

  رض فةييأ     ة ولت س ت  ةمةت   مو وة ة   ف معلم  التفيةة النيةةة والمد ةة، 

نل  اشتم ل   ةل  مج ،ا أكثف شمن، مو ةةث دور معلم  التفيةة النيةةة 

 والمد ةة ف   ةمةة أخالقة ا التعلل ارلنتفو  ذ

 مشكلة الدراسة .2

نغالل المؤسس ا التعلةمةة يس ب ة احة ف  فوس اضقفا الحننمة ايرد ةة نل  

(، ةل ر   ةل  سالمة المعلمةو والقل ة مم   س ب ف  ةفم ن Covid-19كنرو   )

المتعلمةو مو النتنع نل  المؤسس ا التعلةمةة لتلق  التعلةل النة ه ، لذل  ق مت 

تعلل، ينضع الحلنع ال د لة للحةلنلة دون  نقف  علل القل ة و حقةب ملفة ا ال

لذل  ق مت يتلعةت مةم ا التعلل ا،لنتفو   ومناقع التناتت ا،ةتم ة  لتس ةت 

 (ذ2021ةملةة  ناتت المعلمةو مع القل ة )السلم ن ويناةةه، 
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ظ   ،  لحوي لة ف لناقع الحة   المع تف  ف  المجتمع ايرد    حد دا  والعفي  ةمنم

ل، ية وال عةد  ةو مة نمة القةوةند مجمنةة مو المم رس ا السل ةة غةف المفغن

لذه  حدث أثة ء استلداه  قةة ا الح سنب  ل قمت ووتلت لحد اردم ن الفقم ، وا

قشة والتش ةف، والقفتةة والةمب وا،ةتة ع، وا،ةتداء ةل  ةف ة ايففاد، ومة 

 ا، قض    الد و والسة سة وشتل اآلخف و وس  ل، و شف ايخ  ر الن  ية وارش ة

ةل  اآلخف و ونس ء  استلداه أة ج  الح سب و لف ب    ه الح سب  والتق وع

ي ستلداه اللةفوس ا، أو ن ال  أو محن أو يم  ةمدو لل ة   ا، والأش 

و د المعلنم    وا،قتم دو، والةمب ي ق ق ا ا،اتم ن، والتالةب ي يرتد  و ج

 ج منادحتن ، ون ت الح سب ي ة   ا غةف دقةقة، ي رض فة نل  الجفاال المتملة ي لم

ف ة، ني ةةة لأليل ع، والجفاال المتملة ي ،ةتداءاا الناقعة ةل  الملنةة اللن

وا،ةتداء ةل  ةب المؤلف لألةم ع ايديةة والتمن ف ة والسمعةة وال مف ة 

 (ذ2017والتجو ف )ينال ة،

 ةةول ذا ، يد مو النقن  أم ه هذه المم رس ا، ةةث ن ه لمعلل التفيةة النية

ة   نةنلنةوالمد ةة دور ف   نةةه ونرش د القل ة ينةلةة استلداه ايس لةب التقةةة و

 ن، التعلةل، ومع و ت ل ةل   نرةل   ف  المج ،ا الحة  ةة المتةنةة يحذر وأم

فه ، و نةةة القل ة ينةلةة التع مت مع   و نرةل   ي لقف قة المثل  و جةب مل ي

نةة  د  ل النة  الن ف  ف  أس  استلداه التنةنلةةث أن يل ة المدارس ،  نةد ل

مم  قد  جعل ل ةفضة لالستأالع وا، قة د خلف  ة راا مج نلة المم در 

 (ذ 2020وايهدا  )الم ةفاا والفق د، 

كم  أوتت العد د مو الدراس ا يضفور   حسةو النة  والمعففة ي لقض    

 Almseidein)المسعةد و ومح سةهايخالقةة المتعلقة ي لة  ه ارلنتفو   كدراسة 

& Mahasneh,2020) وية ء ةل  م  س ب فقد وةد ال  ةثنن ضفور  نةفاء ،

هذه الدراسة مو أةت معففة دور معلم  التفيةة النيةةة والمد ةة ف   ةمةة 

أخالقة ا التعلل ارلنتفو   لد  يل ة المفةلة ايس سةة، وس ت  ةمةت   مو وة ة 

 ية ةل  ايسئلة اآل ةة:  فهل و ل  مو ارة 

  يل ة م  دور معلم  التفيةة النيةةة ف   ةمةة أخالقة ا التعلل ا،لنتفو   لد -

 المفةلة ايس سةة العلة  ف  ايردن مو وة ة   فهل؟ذ
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و لعلة  مم  س ت  ةمةة أخالقة ا التعلل ا،لنتفو   لد  يل ة المفةلة ايس سةة ا -

 .؟ة والمد ةةوة ة   ف معلم  التفيةة النيةة

ا ( يةو  قرد فا0.05≤هت  نةد ففول  اا د،لة نةم اةة ةةد مستن  الد،لة ) -

 ا أفررفاد ةةةررة الدراسررة ةلرر  درةررة دور معلمرر  التفيةررة النيةةررة فرر   ةمةررة أخالقةرر

عرج  يردن  التعلل ا،لنتفو   وسُ ت  ةمةت   لد  يل ة المفةلة ايس سةة العلة  فر  ا

 والمؤهت العلم ، وةدد سةناا الل ف (؟ذلمتأةفاا )الجة ، 

 . أهداف الدراسة3

ةر ا هدفت الدراسة الح لةة للنشف ةرو مرد  امرتال  معلمر  التفيةرة النيةةرة يخالق

 التعلل ارلنتفو  ، فقد ة ءا أهدا  الدراسة ةل  الةحن اآل  :

فو   ا،لنتالتعف  ةل  دور معلم  التفيةة النيةةة ف   ةمةة أخالقة ا التعلل  -

 لد  يل ة المفةلة ايس سةة العلة  ف  ايردن مو وة ة   فهلذ

س سةة التعف  ةل  س ت  ةمةة أخالقة ا التعلل ا،لنتفو   لد  يل ة المفةلة اي -

 .العلة  مو وة ة   ف معلم  التفيةة النيةةة والمد ةة

ر لر  درةرة دوالتعف  ةل  مستن  الد،لرة  يرةو  قرد فاا أفرفاد ةةةرة الدراسرة ة -

ل رة ي   لد  معلم  التفيةة النيةةة ف   ةمةة أخالقة ا التعلل ا،لنتفو   وسُ ت  ةمةت

 ، المفةلررة ايس سررةة العلةرر  فرر  ايردن  عررج  لمتأةررفاا )الجررة ، والمؤهررت العلمرر

 وةدد سةناا الل ف (ذ

 . أهمية الدراسة4

 األهمية النظرية:

ةمةة  معلم  التفيةة النيةةة والمد ةة ف  دور  نمو أهمةة الدراسة ف   ة ول   ل

وس ت  أخالقة ا التعلل ارلنتفو   لد  يل ة المفةلة ايس سةة العلة  ف  ايردن

  ةمةت   مو وة ة   فهلذ

 األهمية التطبيقية: 
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تفيةة قد  ستلةد مو  ت ا، هذه الدراسة مؤللن المة ه، يشنت ة ه ومؤللن كتب ال -

  ص يتضمةو النتب أخالقة ا التعلل ا،لنتفو  ذالنيةةة والمد ةة يشنت خ

ة ة القل قد  ستلةد مو  ت ا، هذه الدراسة معلم  التفيةة النيةةة والمد ةة يتنةة -

 عذة للجمةيمل يف التعلل ا،لنتفو   وكةلةة التع مت مع أدوا ه يقف قة أخالقةة وآمة

القة ا ل  ةثةو ةنع أخمو المتنقع أن  س ل هذه الدراسة ف  نثفاء المعففة لد  ا -

 التعلل ا،لنتفو   ولحث ل ةل  نةفاء العد د مو الدراس ا ف  هذا المج عذ

 . التعريفات اإلجرائية5

 ت   عمتمجمنةة مو المم رس ا ايخالقةة الفقمةة وال أخالقيات التعلم االلكتروني:

آلداب ةل   حد د الضـناي  الت   قنه ةل  نكس ب ايففاد لألخالل الفقمةة، وه  ا

 وايخالقة ا الت   ضــ   الســلنكة ا والتمــفف اذ

لتفيةة اهل المعلمنن الذ و  قنمنن يتدر   م د  معلمي التربية الوطنية والمدنية: 

 ةة والمد ةة ف  ايردنذالنية

علةل ه  المفةلة الدراسةة العلة  مو مفةلة التطلبة المرحلة األساسية العليا: 

 ذ) ايس س  ف  ايردن و ضل الملن  )الث مو، الت سع، والع شف

 . حدود الدراسة 6

لمدارس : ي قت الدراسة ةل  معلم  التفيةة النيةةة والمد ةة ف  االحدود المكانية

 الت يعة لمح ف ة ةم نذ الحننمةة

لدراس  ا:  ل  ق ةب الدراسة خالع اللمت الدراس  الث    مو الع ه الحدود الزمانية

 ذ2020/2021

 ةذمعلم  التفيةة النيةةة والمد ة اقتمفا ةةةة الدراسة ةل  :الحدود البشرية

ور معلم  التفيةة النيةةة التعف  نل  دةل   : اقتمفاالحدود الموضوعية

فةلة لد  يل ة الموسُ ت  ةمةت  ة ف   ةمةة أخالقة ا التعلل ارلنتفو   والمد ة

 .ايس سةة العلة  ف  ايردن مو وة ة   فهل

 . الطريقة واإلجراءات7

 منهجية الدراسة 1.7
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ور معلم  التفيةة  ل اةتم د المة ، النتل  المسح  مو أةت التعف  نل  د

يل ة  التعلل ارلنتفو   وس ت  ةمةت   لد النيةةة والمد ةة ف   ةمةة أخالقة ا 

 المفةلة ايس سةة العلة  ف  ايردن مو وة ة   فهلذ

 مجتمع الدراسة وعينتها: 2.7

يعرة  ننن مجتمرع الدراسرة مرو ةمةرع معلمر  التفيةرة النيةةرة والمد ةرة فر  مةققرة   

لغ وال ر ، ه2020/2021لمح ف ة الع تمة ةم ن خالع اللمت الث    للع ه الدراس  

 ( معلم   ومعلمةذ214ةددهل )

( معلمر   ومعلمرة،  رل اختةر رهل ي لقف قرة المتةسرف ، 106 نن رت ةةةرة الدراسرة مرو )

 (   ةو  نع ع أففاد ةةةة الدراسة ةسب متأةفا   ذ  1والجدوع )

 (:  نع ع أففاد ةةةة الدراسة ةسب متأةفا   1الجدوع )

 المئن ةالةس ة  العدد المستن  ا المتأةفاا

 46.23 49  كف الجة 

 53.77 57 أ ث 

 50.94 54 ين لنر نس المؤهت العلم 

 31.13 33 ين لنر نس وديلنه  فينو

 17.92 19 دراس ا ةلة 

 14.15 15 سةناا 5أقت مو  ةدد سةناا الل ف 

 33.02 35 سةناا 10 – 5مو 

 52.83 56 سةناا 10أكثف مو 

 100.00 106 المجمنع

 أداة الدراسة 3.7

دور معلم  التفيةة النيةةة ف  لتحقةب أهدا  الدراسة، ينر ال  ةثنن است   ة "

 ةمةة أخالقة ا التعلل ا،لنتفو   وسُ ت  ةمةت   لد  يل ة المفةلة ايس سةة العلة  

"، يعد ا،يالع ةل  ايدب التفينو والدراس ا ف  ايردن مو وة ة   فهل

ةةث  ل الفةنع نل  يعض الدراس ا الس يقة، مثت دراسة الس يقة المتعلقة يذل ، 

) ,SARI(، ودراسة2020، ودراسة الم ةفاا والفق د ))2020الفشةدو )

)Muchtarom, 2020REJEKININGSIH& ذ و نن ت أدا  الدراسة

( فقف   نعةت ةل  يُعد و، ال ُعد ايوع  مثت ف  دور 30يمنر    ايولةة مو )

ف   ةمةة أخالقة ا التعلل ا،لنتفو   لد  يل ة المفةلة  معلم  التفيةة النيةةة

( فقف ،  نعةت ةل  أريعة مج ،ا، 22ايس سةة العلة  ف  ايردن، و ضمو )

وال ُعد الث     مثت ف  دور معلم  التفيةة النيةةة ف  ُس ت  قن ف أخالقة ا التعلل 
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( فقفاا،  تل 7و ضمو )ا،لنتفو   لد  يل ة المفةلة ايس سةة العلة  ف  ايردن، 

ا،ستج ية ةو  ل  اللقفاا وفب مقة س )لةنفا( اللم س ، وأُةقةت فقفا    

(، قلةلة ةدا  2(، قلةلة )3(، متنسقة )4( ، ك ةف  )5ايوعان اآل ةة: ك ةف  ةدا  )

أقت  -2.33)مةللض(، ومو  2.33وفق   للمتنسق ا الحس يةة الت لةة: أقت مو (ذ 1)

 فأةلـ  )مف لـع(ذ3.33، و)متنس ( 3.66مو 

 صدق االستبانة: 4.7

( محنم   مو أةض ء هةئ ا 13للتحقب مو تدل ا،ست   ة  ل ةفض   ةل  )

فاا، التدر   ف  كلة ا التفيةة ف  الج مع ا ايرد ةة، لتحد د مد  تالةةة اللق

ومد   مثةت كت فقف  للمج ع الذو أدرةت ضمةه، وف  ضنء آراء المحنمةو  ل 

يعض فقفاا ا،ست   ةذ ويذل  أت حت  ا نض فة أو  عد ت تة غةذ  أو 

 ( فقف  منعةة ةل  ال ُعد و، ةل  الةحن اآل  :29ا،ست   ة منن ة مو )

 نتفو  :ال ُعد ايوع: دور معلم  التفيةة النيةةة ف   ةمةة أخالقة ا التعلل ا،ل

 و ضمو أريعة مج ،ا، وه :

 (ذ19، 18، 7، 2، 1،  واا ايرق ه )( فقفاا5المج ع ا،ةتم ة : و ضمو )

 (ذ22، 21، 11، 9، 8، 3( فقفاا،  واا ايرق ه )6المج ع الشلم : و ضمو )

 (ذ20، 17، 15، 6، 5( فقفاا،  واا ايرق ه )5المج ع الةلس : و ضمو )

 ذ(16، 14، 13، 12، 10، 4( فقفاا،  واا ايرق ه )6المج ع الق  ن  : و ضمو )

يس سةة اس ت  ةمةة أخالقة ا التعلل ا،لنتفو   لد  يل ة المفةلة ال ُعد الث   : 

 ( فقفااذ7العلة  مو وة ة   ف معلم  التفيةة النيةةة والمد ةة، و تضمو )

 ثبات األداة: 5.7

  ر ا ل ر للتأكد مو ث  ا فقفاا مج ،ا ا،ست   ة، ق ه ال  ةثر ن يحسر ب معر مالا الث

ل ا، سرر ل الررداخل  لللقررفاا، وقررد  فاوةررت قررة يقف قررة كفو  رر ف أللرر  للتعررف  ةلرر 

  قرةل ( لالست   ة النلةة، وهر0.93(، و)0.91-0.80مع مالا الث  ا للمج ،ا يةو )

 مق نلة رةفاء مثت هذه الدراسةذ

 اشتملت الدراسة ةل  المتأةفاا اآل ةة:متغيرات الدراسة:  6.7

 وله فئت ن ) كنر، ون  ث(ذ: الجنس



 خن له  ممقل أةمد دذلؤو ةسةو، ةسو محمند أذامتة ع سعد ، أين سنق  خلةت دذدة ء والمد ةة النيةةة التفيةة معلم  دور

 

112 

 فلةوي-لم  ة أ العفي  مقفاي  الد المفكج            سةةوالةل التفين ة للدراس ا الدولةة المجلة

 ثالث مستن  ا )ين لنر نس، وين لنر نس وديلنه  فينو، ودراس اوله : المؤهل العلمي

 ةلة (ذ

 10 – 5سةناا، ومو  5ول   ثالث مستن  ا )أقت مو : عدد سنوات الخبرة

 سةناا(ذ 10سةناا، وأكثف مو 

اسررررتلده ال رررر ةثنن المع لجرررر ا ارةمرررر اةة اآل ةررررة:  المعالجااااات اإلحصااااائية: 7.7

د المعة ر ررررة، اخت رررر ر  حلةررررت الت رررر  و المتعرررردالمتنسررررق ا الحسرررر يةة وا، حفافرررر ا 

(MANOVA(  واخت ر ر  حلةرت الت ر  و الثالثر ،)Three - Way ANOVA ،)

 ( للمق ر  ا ال عد ةذ   'Scheffeواخت  ر شةلةه )ٍ

 إجراءات الدراسة 8.7

 مو اةت  حقةب أهدا  الدراسة  ل ا   ع الت ل :

ح لةة المتعلقة يمنضنع الدراسة الالفةنع نل  ايدب الة فو والدراس ا الس يقة -

 مو أةت  حد د مشنلة الدراسة وأسئلت  ذ

نةداد أدا  الدراسة وةفض   ةل  مجمنةة مو المحنمةو والتأكد مو تدق   -

 وث     ذ

  حد د ةةةة الدراسة و نع ع أدا  الدراسة ةلة  ذ-

 و قد ل التنتة اذ SPSS)استلفاج الةت ا، و حلةل   ي ستلداه يف  م، )-

 . عرض النتائج ومناقشتها:8

لمررر  يعررد أن قرر ه ال رر ةثنن يجمررع ال ة  ررر ا ينسرر ية أدا  الدراسررة "اسررت   ة دور مع

يل ررة  التفيةررة النيةةررة فرر   ةمةررة أخالقةرر ا الررتعلل ا،لنتفو رر  وسُرر ت  ةمةت رر  لررد 

 وفقرر    المفةلررة ايس سررةة العلةرر  فرر  ايردن مررو وة ررة   ررفهل"،  ررل ةررف   ت اج رر 

 يسئلة الدراسة و ل  ك لت ل :

ةررة فرر  "مرر  دور معلمرر  التفيةررة النية النتااائج المتعلقااة بالسااؤا  األو  ومناقشااتها:

و يردن مرا ةمةة أخالقة ا التعلل ا،لنتفو   لد  يل ة المفةلة ايس سةة العلةر  فر  

 وة ة   فهل؟"ذ

وا، حفافرر ا المعة ر ررة لإلة يرة ةررو هررذا السرؤاع،  ررل ةسرر ب المتنسرق ا الحسرر يةة 

لتقررد فاا أفررفاد ةةةررة الدراسررة ةلرر  مجرر ،ا دورهررل فرر   ةمةررة أخالقةرر ا الررتعلل 
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ا،لنتفو رر  لررد  يل ررة المفةلررة ايس سررةة العلةرر  فرر  ايردن، ةةررث ك  ررت كمرر  هرر  

 (ذ2منضحة ف  الجدوع رقل )

ةة الدراسة ةل  مج ،ا درةة (: المتنسق ا الحس يةة وا، حفاف ا المعة ر ة لتقد فاا أففاد ةة2ةدوع )
 دورهل ف   ةمةة أخالقة ا التعلل ا،لنتفو   لد  يل ة المفةلة ايس سةة العلة  ف  ايردن مف  ة  ة علة   

المتنس   اللقفاا الفقل

 الحس ي *

ا، حفا  

 المعة رو

 درةة الدور الف  ة

 ك ةف  1 0.35 4.68 المج ع ا،ةتم ة  1

المج ع الشلم   3

 )الذا  (

 ك ةف  2 0.23 4.66

 ك ةف  3 0.36 4.47 المج ع الةلس  2

 ك ةف  4 0.50 3.65 المج ع الق  ن   4

 ك ةف  = 0.30 4.34 ايدا  كنت

 (5* الدرةة الع م  مو )

( أن المجرر ع ا،ةتمرر ة  اةتررت المف  ررة ايولرر  يمتنسرر  ةسرر ي  2  ررةو الجرردوع )

وة ء المج ع الشلمر  )الرذا  ( فر  المف  رة (، 0.35(، وا حفا  معة رو )4.68)

(، يةةمرر  اةتررت المجرر ع 0.23(، وا حررفا  معةرر رو )4.66الث  ةررة يمتنسرر  ةسرر ي  )

(ذ وقرد 0.36(، وا حفا  معة رو )3.65الق  ن   المف  ة ايخةف  يمتنس  ةس ي  )

 (، وا حفا 4.34يلغ المتنس  الحس ي  لتقد فاا أففاد العةةة ةل  المج ،ا كنت )

(، وهن  ق يت  قد ف درةة دور ك ةف ، و عرج  التفكةرج ةلر  المجر ع 0.30معة رو )

ا،ةتمرر ة   ي ةت رر ره مررو أهررل المجرر ،ا المررؤثف  ةلرر  الج  ررب القةمرر  الررذو  ررؤثف 

يرردوره ةلرر  ةررند  العملةررة التعلةمةررة فرر  رررت الررتعلل ةررو يعررد، ي ةت رر ر أن النسرر ات 

 سررةة للتناترررت المجتمعرر  سررناء يرررةو التنةنلنةةررة للررتعلل ةررو يعرررد  عررد ركةررج  أس

المعلمررةو أو يررةو المعلمررةو والقل ررة مررو ةةررث التنةةرره واررشرر د وةسررو التع مررت 

واةتررفاه اآلخررف و قف ررب وة رر ا الة ررف، و تلررب هررذه الةتةجررة مررع دراسررة الم ةررفاا 

( الت  هدفت للنشرف ةرو دور معلمر  التفيةرة النيةةرة والمد ةرة فر  2020والفق د )

نايةة الفقمةرة لرد  يل رت ل مرو وة رة   رف المعلمرةو فر  ايردن،كمر   عج ج قةل الم

 منو أن  عج  الةتةجة ف  هذا الج  ب الذو  عد مو أكثف الجنا ب أهمةة ي لةس ة ل ل 

و ل  مو خالع نش ةة العالق ا ا،ةتم ةةة يس ب ي ةعة محتن  الم د ، كمر  و تلرب 

لررذو يررةو أن  علررةل القل ررة ا (Misman, 2021)هررذه الةتةجررة مررع مرر  أشرر ر نلةرره 

يخالقة ا التعلل ارلنتفو   للقل ة سةس ل ف  نةردادهل لةنن رنا مرنايةةو مسرؤولةو 

ت لحةو ف  مجتمع   ل كم  وسةس ل  ل  ف  ع  د  المعففة والنة  لرد  ل لمناة رة 

 العق  ا الت  قد  ناة ن    مستق الذ
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ةةررة  ر ررة لتقررد فاا أفررفاد ةكمرر   ررل ةسرر ب المتنسررق ا الحسرر يةة وا، حفافرر ا المعة

 الدراسة ةل  فقفاا مج ،ا ا،ست   ة، ن  ك  ت ةل  الةحن اآل  :

 المجا  األو : المجا  االجتماعي: 

ةةةرة  ( المتنسق ا الحسر يةة وا، حفافر ا المعة ر رة لتقرد فاا أفرفاد3  ةو ةدوع )

 الدراسة ةل  المج ع ا،ةتم ة  مف  ة  ة علة   ك لت ل :

المتنسق ا الحس يةة وا، حفاف ا المعة ر ة لتقد فاا أففاد ةةةة الدراسة ةل  المج ع  (:3ةدوع )
 ا،ةتم ة  مف  ة  ة علة   

المتنس   اللقفاا الفقل
 الحس ي *

ا، حفا  
 المعة رو

درةة 
 الدور

 نةةه القل ة ،ستلده ة  راا م ذية ةةد التناتت  2

 مع المعلمةو أو عمالء الدراسة

 ك ةف  1.06 4.80

 نةةه القل ة ،ختة ر النقت المة سب ةةد التناتت  1
 مع الجمالء والمعلمةو

 ك ةف  0.98 4.78

نرش د القل ة لنةلةة  جةب ارش ة ا وايخ  ر  7

 الن  ية والتش ةف ي لجمالء أو المعلمةو

 ك ةف  1.06 4.66

 عج ج و ةمةة التع ةف ةو الفأو دون المس س  18
الفأو اآلخف واةتفاه وة  ا ي آلخف و، و ق ت 

 الة ف الملتللة

 ك ةف  0.90 4.58

التنةةة يتجةب خق ي ا العةمف ة أو النفاهةة، أو  19

 ا،   م ا ال  يلة والتش ةف، أو ار ،ع والسلف ة
 وا،يتجاع

 ك ةف  1.03 4.56

 ك ةف  0.35 4.68 المج ع كنت

 (5* الدرةة الع م  مو )

المتنس  الحس ي  لتقد فاا أففاد العةةة ةل  هرذا المجر ع كنرت ( أن 3  ةو الجدوع )

(، وهررن  ق يررت  قررد ف درةررة دور ك ةررف ، 0.35(، وا حررفا  معةرر رو )4.68قرد يلررغ )

( والترر   مررت ةلرر  " نةةرره القل ررة ،سررتلده ة رر راا م ذيررة ةةررد 2وأن اللقررف  )

تنسر  ةسر ي  التناتت مرع المعلمرةو أو عمرالء الدراسرة" اةتلرت المف  رة ايولر  يم

(، و عج  هذه الةتةجة نل  أن المعلمةو  عت فون 1.06(، وا حفا  معة رو )4.80)

ةلر  ةملةرة أسلنب التل يب ة ف النسر ات ومناقرع التناترت لره  رأثةف ير لغ ايهمةرة 

التعلل و س هل ف   حقةب ايهدا  المةشند  للعملةة التعلةمةةذ و تلرب هرذه الةتةجرة مرع 

الت  هدفت للتعرف  ةلر  واقرع  نرةرف معلمر  الدراسر ا ( 2016دراسة ةسةفو )

ا،ةتم ةةة لمناقع التناتت ا،ةتمر ة  ارلنتفو ر  فر   عج رج قرةل يرالب المفةلرة 

 الث  ن ة مو وة ة   فهل و  ف يالي لذ
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و أ( والت   مت ةلر  "التنةةرة يتجةرب خق ير ا العةمرف ة 19يةةم  اةتلت اللقف  )

  رة ع" المفلة والتشر ةف، أو ار ،ع والسرلف ة وا،يترجاالنفاهةة، أو ا،   م ا ال  ي

(و منرو أن  عرج  هرذه 1.03(، وا حفا  معة رو )4.56ايخةف  يمتنس  ةس ي  )

تةجرة الةتةجة نل   قرص الل رف  الن فةرة لرد  يعرض المعلمرةو فر   ةمةرة هرذا الج  رب  

الةتةجرة ةده خضنة ل نل  دوراا  فين ة  تضمو مثت هرذه المناضرةع، و تلرب هرذه 

د  ل لر( الذو يرةو أن يل رة المردارس لرة  2020مع م  أش ر نلةه الم ةفاا والفق د )

ب الررنة  الن مرررت يأخالقةررر ا الرررتعلل ارلنتفو ررر  وأس سررة  ه ممررر   رررؤثف ةلررر  الج  ررر

 ا،ةتم ة  لد  القل ةذ

 المجا  الثاني: المجا  الشخصي )الذاتي(: 

ةةةرة  وا، حفافر ا المعة ر رة لتقرد فاا أفرفاد( المتنسق ا الحسر يةة 4  ةو ةدوع )

 الدراسة ةل  المج ع التنةنلنة  مف  ة  ة علة   ك لت ل :

(: المتنسق ا الحس يةة وا، حفاف ا المعة ر ة لتقد فاا أففاد ةةةة الدراسة ةل  المج ع 4ةدوع )
 الشلم  مف  ة  ة علة   

المتنس   اللقفاا الفقل
 الحس ي *

ا، حفا  
 المعة رو

درةة 
 الدور

ةث القل ة لعده ارس ء  يو شلص م م  ك ن  3

 ا،ختال  يةة ل

 ك ةف  1.05 4.74

ةث القل ة ةل  ةده  شف ارش ة ا ة ف المناقع  9

 ا،لنتفو ةة 

 ك ةف  1.13 4.72

 عف ف القل ة يمل يف الدخنع للمناقع المش نهة ةل   8

 ار تف ت

 ك ةف  1.03 4.44

لتحفو المدل وايم  ة ف  يلب ال ة   ا  نةةه القل ة  22

 والمعلنم ا

 ك ةف  0.93 4.40

 ف أيةو للقل ة كةلةة التع مت مع كت مو  ح وع ارس ء  ة 11

 المناقع ا،لنتفو ةة

 ك ةف  0.88 4.30

ةث القل ة نل  ةده النذب وا،ةتة ع ة ف المناقع  21

 ا،لنتفو ةة

 ك ةف  1.16 4.22

 ك ةف  0.36 4.47 المج ع كنت

 (5* الدرةة الع م  مو )

( أن المتنس  الحس ي  لتقد فاا أففاد العةةة ةل  هذا المج ع كنت 4  ةو الجدوع )

(، وهن  ق يت  قد ف درةة دور ك ةف  وأن 0.36(، وا حفا  معة رو )4.47قد يلغ )

ةث القل ة لعده ارس ء  يو شلص م م  ك ن ( والت   مت ةل  "3اللقف  )

(، وا حفا  4.74" اةتلت المف  ة ايول  يمتنس  ةس ي  )يةة لا،ختال  
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(، و منو أن  عند الس ب ف   ل  أن معلم  التفيةة النيةةة 1.05معة رو )

والمد ةة  عت فون قةمة اةتفاه اآلخف وةده ارس ء  له مو أهل القةل ايخالقةة ف  

ع الق لب نل  أن شلمةة اللفد الت   جب أن  نتس    الق لب والت  يدوره   دف

 تحل  ي لمدل وايم  ة وا،لتجاه ين فة المع  ةف ايخالقةة مم   س هل  ل  ف   ج ح 

( 2016التعلل ارلنتفو   و حسةو  نةةته، و تلب هذه الةتةجة مع دراسةة ةسةفو )

أن المعلمةو ل ل دور ف   عج ج القةل لد  القل ة ةةد استلداه التقةة ا الت  يةةت 

 ة ةو يعدذارلنتفو ة

ةر ع ةث القل رة نلر  ةرده النرذب وا،ةت( والت   مت ةل  "21يةةم  اةتلت اللقف  )

(، وا حررفا  4.22" المف  ررة ايخةررف  يمتنسرر  ةسرر ي  )ة ررف المناقررع ا،لنتفو ةررة

ةرة (، ريمر   عرج  السر ب فر   لر  أن معلمر  التفيةرة النيةةرة والمد 1.16معةر رو )

 سرةة وا،ةتةر ع ةرجء ،  تجرجأ مرو القةمرة ايس اةت فوا ةث القل ة ةل  ةده النذب

،  ف  هذا المج ع والمتمثت يعده ارسر ء  يو شرلص ي ةت ر ر أن مرو  حترفه اآلخرف

  نذب و،  حت عذ

 أ ره مرو واةرب (Al-shehri, 2017)و تلب هرذه الةتةجرة مرع مر  أشر ر نلةره الشر فو

لل  ه الرتعلةل ي ستلداه   رالمعلمةو  حمت المسؤولةة وق نع مع  ةف وم  دئ ةملةة التع

دوره  ارلنتفو   مم   س هل فر  نكسر ب القل رة ل رذه الم ر دئ وايخالقةر ا والتر  ير

  س ل ف   حقةب التعلل اللع عذ

 المجا  الثالث: المجا  النفسي: 

ةةةرة  ( المتنسق ا الحسر يةة وا، حفافر ا المعة ر رة لتقرد فاا أفرفاد5  ةو ةدوع )

 الةلس  مف  ة  ة علة   ك لت ل :الدراسة ةل  المج ع 
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(: المتنسق ا الحس يةة وا، حفاف ا المعة ر ة لتقد فاا أففاد ةةةة الدراسة ةل  المج ع الةلس  مف  ة 5ةدوع )

  ة علة   

ا، حفا   المتنس  الحس ي * اللقفاا الفقل

 المعة رو

 درةة الدور

ةت الناة  ا  عف ف القل ة يأهمةة ا،ةتم د ةل  الةل  ةةد  20
 المدرسةة و قد ل ا،خت  راا ة ف    ه التعلل ا،لنتفو  ذ

 ك ةف  0.92 4.90

 ك ةف  0.76 4.86   نةةة القل ة يمل يف اردم ن الفقم  17

 ك ةف  0.81 4.66  عف ف القل ة يمل يف التةمف ارلنتفو   6

 نةةه القل ة نل  يتجةب التناتت مع ايشل ص المج نلةو  5

 والأفي ء

 ك ةف  0.85 4.48

 ك ةف  0.82 4.38 ةو عج ج قةل ا، ض  ي الداخل  لد  القل   ةمةة الفق ية الذا ةة 15

 ك ةف  0.23 4.66 المج ع كنت

 (5* الدرةة الع م  مو )

 ع كنت ( أن المتنس  الحس ي  لتقد فاا أففاد العةةة ةل  هذا المج5  ةو الجدوع )

 (، وهن  ق يت  قد ف درةة دور ك ةف ،0.23معة رو ) (، وا حفا 4.66قد يلغ )

ةةد  ( والت   مت ةل  " عف ف القل ة يأهمةة ا،ةتم د ةل  الةل 20وأن اللقف  )

الت  ةت الناة  ا المدرسةة و قد ل ا،خت  راا ة ف    ه التعلل ا،لنتفو  "، و

(، 0.92(، وا حفا  معة رو )4.90اةتلت المف  ة ايول  يمتنس  ةس ي  )

د قو منو أن  عج  الس ب ف  هذه الةتةجة أن معلم  التفيةة النيةةة والمد ةة 

و م عت فون أن ا،ةتم د ةل  الذاا ف  ةت الناة  ا و أد ة ا،خت  راا ضفور  

تن  ا ضفوراا التعلل لتحقةب العدالة يةو القل ة، ولتحد د اللفول اللفد ة والمس

 ل ة غةف ب لد  القل ة ، غة  ةةه ي ةت  ر أن القفةم  يةة ل، وأن  ةمةة هذا الج 

لةه مفاق ةو خمنت   ة ف    ه التعلل ةو يعدذ و تلب هذه الةتةجة مع م  أش ر ن

داب استلداه التنةنلنةة  المع تف   لضع لقنا ةو وآ( ةةث يةو أن 2020السعةد )

ل   مو يةو وضناي  وأخالقة ا وةل  مو  ستلدم   أو  تع مت ي   ا،لتجاه ي  ، و

 الحقنل ةده السفقة وةده الأشذ

و عج ج قةل  ( والت   مت ةل  " ةمةة الفق ية الذا ةة15يةةم  اةتلت اللقف  )

(، وا حفا  4.38ا، ض  ي الداخل  لد  القل ة" المف  ة ايخةف  يمتنس  ةس ي  )

تعب (،  منو أن  عند الس ب ف   ل  أن  ةمةة الفق ية الذا ةة مو أ0.82معة رو )

الجنا ب الت   منو  ةمةت   لد  الق لب، ومو المعب  حقةق   مو خالع المعلل 

وةده، وأن ايهت ل ل الدور ايوع ف  نكس ي   يية ا ل مو خالع التفيةة ايسف ةذ 

فقد يةو أ ه ،يد مو  (Misman, 2021)و تلب هذه الةتةجة مع أش ر نلةه مةسم ن 
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 ج ه استلداه النس ا  الجد د  كأدواا خالع  ع  د  النة  والمعففة ةةد القل ة

  حنع التعلل ةو يعد مع مناة ة ةق  ا مناقف التعلل مد  الحة  ذ

 المجا  الرابع: المجا  القانوني: 

ةةةرة  ( المتنسق ا الحسر يةة وا، حفافر ا المعة ر رة لتقرد فاا أفرفاد6  ةو ةدوع )

  ل :الدراسة ةل  المج ع الحقنق  مف  ة  ة علة   ك لت

(: المتنسق ا الحس يةة وا، حفاف ا المعة ر ة لتقد فاا أففاد ةةةة الدراسة ةل  المج ع 6ةدوع )
 الق  ن   مف  ة  ة علة   

المتنس   اللقفاا الفقل
 الحس ي *

ا، حفا  
 المعة رو

 درةة الدور

 عف ف القل ة يأهمةة اةتفاه الحقنل والملنةة  12

 اللنف ة لآلخف و

 ك ةف  0.88 4.86

 عف ف القل ة يسة س ا ا،ستلداه المق نلة  4
 ي لمناقع التعلةمةة الفقمةة

 ك ةف  1.05 4.26

س  نةةه القل ة نل  ا،لتجاه ون   ع  علةم ا المدر 13

و مأثة ء العملةة التعلةمةة لتحقةب الل اد  القمن  

 الم د 

 ك ةف  0.97 4.14

  نةةة القل ة لمفاة   سة س ا اللمنتةة 14

واةتفاه اللمنتةة الشلمةة لآلخف و 

 وايةج ه ةو اختفاق  

 ك ةف  0.86 4.00

 نةةة القل ة يمفاة   ضناي  المجتمع ف  التعلل  10
 ارلنتفو  

 مةللضة 0.81 2.36

 نةةه القل ة نل  ةده مش ركة عمالا ل معلنم ا  16

  سجةت الدخنع ف     ه التعلل ارلنتفو  

 مةللضة 0.95 2.26

 ك ةف  0.50 3.65 المج ع كنت

 (5* الدرةة الع م  مو )

 ع كنرت ( أن المتنس  الحس ي  لتقد فاا أففاد العةةة ةل  هرذا المجر6  ةو الجدوع )

(، وهررن  ق يررت  قررد ف درةررة دور ك ةررف  وأن 0.50، وا حررفا  معةرر رو )(3.65يلررغ)

والملنةررة  ( والترر   مررت ةلرر  " عف ررف القل ررة يأهمةررة اةتررفاه الحقررنل12اللقررف  )

(، وا حررفا  4.86اللنف ررة لآلخررف و " اةتلررت المف  ررة ايولرر  يمتنسرر  ةسرر ي  )

ة (، و عررج  هررذه الةتةجررة نلرر  أن معلمرر  التفيةررة النيةةررة والمد ةرر0.88معةرر رو )

لملنةرة ا عت فون اةتفاه ةب اآلخف وةده التعدو ةلةه مو أس سة ا ا،لتجاه يقنا ةو 

ي  ة الضرناالج  ب سةدفع ي لق لب نل  ا،لتجاه ين ف اللنف ة، وان نكس ب القل ة ل ذا

 والقنا ةو ويسة س ا ا،ستلداه المق نلة يمناقع التعلةمةة الفقمةةذ
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( والترر   مرررت ةلرر  " نةةررره القل ررة نلررر  ةررده مشررر ركة 16يةةمرر  اةتلررت اللقرررف  )

ف  عمالا ررل معلنمرر ا  سررجةت الرردخنع فرر    رر ه الررتعلل ارلنتفو رر " المف  ررة ايخةرر

(، وقرد  عرج  هرذه الةتةجرة نلر  0.95(، وا حفا  معةر رو )2.26س  ةس ي  )يمتن

 فةرة  ف  النأن معلم  التفيةة النيةةة والمد ةة ،   تمنن ل ذا الج  ب أو  ةقم ل الل

 أو المعلنم ا لتةمةة هذا الج  رب كرنن هرذه اللقرف  قرد ةمرلت ةلر  درةرة مةللضرة

 مق ر ة ي  ق  اللقفااذ

خالقة ا ( الذو يةو أن مو أيفع اي2020مع م  أش ر نلةه السعةد)و تلب هذه الةتةجة 

لسررفقة االق  ن ةررة الترر  ،يررد مررو ا،لتررجاه ي رر  اةتررفاه ةقررنل الملنةررة اللنف ررة وةررده 

 والتلف ب ةةد استلداه النس ا  التنةنلنةةةذ

علل "مررر  سررر ت  ةمةرررة أخالقةررر ا الرررتالنتاااائج المتعلقاااة بالساااؤا  الثااااني ومناقشاااتها: 

ة النيةة تفو   لد  يل ة المفةلة ايس سةة العلة  مو وة ة   ف معلم  التفيةةا،لن

 والمد ةة؟"ذ

 ررة لإلة يرة ةررو هررذا السرؤاع،  ررل ةسرر ب المتنسرق ا الحسرر يةة وا، حفافرر ا المعة ر

يل ررة  لتقررد فاا أفررفاد ةةةررة الدراسررة لسرر ت  ةمةررة أخالقةرر ا الررتعلل ا،لنتفو رر  لررد 

 (ذ7ةةث ك  ت كم  ه  منضحة ف  الجدوع رقل ) المفةلة ايس سةة العلة ،

(: المتنسق ا الحس يةة وا، حفاف ا المعة ر ة لتقد فاا أففاد ةةةة الدراسة لس ت  ةمةة أخالقة ا التعلل 7ةدوع )

 ا،لنتفو   لد  يل ة المفةلة ايس سةة العلة  مف  ة  ة علة   

المتنس   اللقفاا الفقل

 الحس ي *

ا، حفا  

 المعة رو

درةة 

 التةمةة

ندراج أخالقة ا التعلل ا،لنتفو   ضمو مة ه، التفيةة النيةةة  2

 والمد ةة

 ك ةف  0.74 4.96

 ك ةف  0.64 4.90 ةقد ورش ةمت أو  در ب ةنع القض    ايخالقةة للقل ة 7

 ة  جب ةل  المؤسسة التعلةمةة ية ء القناةد ووضع السة س ا المة س 6

 التعلل ارلنتفو  ذللقل ة المش ركةو ف  

 ك ةف  0.61 4.74

  ف  نةداد مق يع فةد ن فع لة وا،ستل د  مو أدواا النس ا  المتعدد 1

  حسةو المعففة ةةد القالب ةنع أخالقة ا التعلل ا،لنتفو   

 ك ةف  0.76 3.58

 لعةت دور المشف  التفينو ف  المدرسة وةقد لق ءاا مة مة مع  4

 أخالقة ا التعلل ا،لنتفو  القل ة لتنضة  

 متنسقة 0.79 3.28

د نةداد مقفراا دراسةة خ تة لدةل أخالقة ا التعلل ارلنتفو   ةة 3

 القل ة

 متنسقة 0.79 3.22

 لمةص ةمص دراسةة ف  الجدوع الدراس  لتنضة  أخالقة ا  5

 التعلل ا،لنتفو   للقل ة

 مةللضة 0.79 1.28

 ك ةف  0.33 3.71 المج ع كنت

 (5* الدرةة الع م  مو )
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خالقةر ا ( أن المتنس  الحس ي  لتقد فاا أفرفاد العةةرة لسر ت  ةمةرة أ7  ةو الجدوع )

حفا  (، وير  3.71التعلل ا،لنتفو ر  لرد  يل رة المفةلرة ايس سرةة العلةر  كنرت يلرغ)

( 2) (، وهررن  ق يررت  قررد ف نمن  ةررة  ةمةت رر  يدرةررة ك ةررف  وأن اللقررف 0.33معةرر رو )

يةةرة  مت ةل  "ندراج أخالقة ا التعلل ا،لنتفو   ضمو مةر ه، التفيةرة النوالت  

(، وا حرررفا  معةررر رو 4.96والمد ةرررة" اةتلرررت المف  رررة ايولررر  يمتنسررر  ةسررر ي  )

(، و منرررو أن  عرررند السررر ب فررر   لررر  أن معلمررر  التفيةرررة النيةةرررة والمد ةرررة 0.74)

ةرو  النةر ه  أو الرتعلل عت فون ايخالقةر ا ايسر س فر   جر ح ةملةرة الرتعلل سرناء 

 تةجرة مرعيعد، ولدوره الن ةف ف   ج ح و حسةو  نةةة التعلل أو فشرلةذ و تلرب هرذه الة

 (ذ2020دراسة الفشةدو )

( والت   مت ةلر  " لمرةص ةمرص دراسرةة فر  الجردوع 5يةةم  ة ءا اللقف  )

 نسرر الدراسرر  لتنضررة  أخالقةرر ا الررتعلل ا،لنتفو رر  للقل ررة" المف  ررة ايخةررف  يمت

(، و منرررو ةرررجو السررر ب فررر   لررر  أن 0.79(، وا حرررفا  معةررر رو )1.28ةسررر ي  )

الحمررص ارضرر فةة  فهررب المعلررل يشررنت ك ةررف، ي ةت رر ر أن المعلمررةو فرر  ايسرر س 

  شننن كثف  الحمص خمنت  معلم  مناد الدراس ا ا،ةتم ةةةذ

 اةة : هرت  نةرد فرفول  اا د،لرة نةمرالنتائج المتعلقة بالسؤا  الثالاث ومناقشاتها

ر ( يرةو  قرد فاا أفرفاد ةةةرة الدراسرة ةلر  درةرة دو0.05≤ةةد مستن  الد،لة )

ل رة ي   لد  معلم  التفيةة النيةةة ف   ةمةة أخالقة ا التعلل ا،لنتفو   وسُ ت  ةمةت

لمؤهرت المفةلة ايس سةة العلة  ف  ايردن  عج  لمتأةفاا )الجة :  كرف وأ ثر ، وا

 لةر ، وةردد سرةنااالعلم : ين لنر نس فأقرت ينر لنر نس وديلرنه  فيرنو دراسر ا ة

 سةناا(؟  10سةناا أكثف مو  10 – 5سةناا مو  5الل ف : أقت مو 

 ررة لإلة يرة ةررو هررذا السرؤاع،  ررل ةسرر ب المتنسرق ا الحسرر يةة وا، حفافرر ا المعة ر

ةررة لتقررد فاا أفررفاد ةةةررة الدراسررة ةلرر  درةررة دور معلمرر  التفيةررة النيةةررة فرر   ةم

 علةرر  فرر ت رر  لررد  يل ررة المفةلررة ايس سررةة الأخالقةرر ا الررتعلل ا،لنتفو رر  وسُرر ت  ةمة

 ايردن ةسب متأةفاا الدراسة، ةل  الةحن اآل  :
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 حسب متغير الجنس: -أ

(: المتنسق ا الحس يةة وا، حفاف ا المعة ر ة لتقد فاا أففاد ةةةة الدراسة ةل  درةة دور 8ةدوع )

 ت  ةمةت   لد  يل ة المفةلة ايس سةة معلم  التفيةة النيةةة ف   ةمةة أخالقة ا التعلل ا،لنتفو   وسُ 
 العلة  ف  ايردن ةسب متأةف الجة 

 (57ن  ث )ن =  (49 كنر  )ن =  المج ،ا المتأةفاا الت يعة

المتنس  
 الحس ي 

ا، حفا  
 المعة رو

المتنس  
 الحس ي 

ا، حفا  
 المعة رو

دور معلم  التفيةة 

النيةةة ف   ةمةة 
أخالقة ا التعلل 

 ا،لنتفو  

 0.471 4.71 0.442 4.63 المج ع ا،ةتم ة 

 0.507 4.45 0.471 4.52 المج ع التنةنلنة 

 0.506 4.69 0.373 4.59 المج ع الةلس 

 0.472 3.70 0.433 3.60 المج ع الحقنق 

 0.478 4.36 0.403 4.31 المتأةف كنت

 0.307 3.73 0.342 4.67 س ت التةمةة

 المؤهل العلمي:حسب متغير  -ب

(: المتنسق ا الحس يةة وا، حفاف ا المعة ر ة لتقد فاا أففاد ةةةة الدراسة ةل  درةة دور 9ةدوع )

معلم  التفيةة النيةةة ف   ةمةة أخالقة ا التعلل ا،لنتفو   وُس ت  ةمةت   لد  يل ة المفةلة ايس سةة 
 العلة  ف  ايردن ةسب متأةف المؤهت العلم 

المتأةفاا 
 الت يعة

 ين لنر نس فأقت المج ،ا
 (54)ن =  

ين لنر نس وديلنه 
 (33 فينو )ن = 

 دراس ا ةلة  
 (19)ن = 

المتنس  

 الحس ي 

ا، حفا

  

 المعة رو

المتنس  

 الحس ي 

ا، حفا

  

المعة ر
 و

المتنس

ي 

الحس ي
 و

ا، حفا  

 المعة رو

دور معلم  

التفيةة النيةةة 
والمد ةة ف  

 ةمةة أخالقة ا 

التعلل 

 ا،لنتفو  

المج ع 

 ا،ةتم ة 

4.64 0.401 4.69 0.43

8 

4.77 0.506 

المج ع 
 التنةنلنة 

4.36 0.418 4.39 0.47
9 

4.76 0.522 

المج ع 

 الةلس 

4.62 0.498 4.68 0.37

8 

4.73 0.540 

المج ع 
 الحقنق 

3.54 0.519 3.62 0.48
1 

3.86 0.462 

المتأةف 

 كنت

4.26 0.358 4.31 0.37

4 

4.51 0.349 

0.35 3.74 0.342 3.67 س ت التةمةة
1 

3.77 0.301 

 متغير عدد سنوات الخبرة: -ج
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دور  (: المتنسق ا الحس يةة وا، حفاف ا المعة ر ة لتقد فاا أففاد ةةةة الدراسة ةل  درةة10ةدوع )

لعلة  ف  يس سةة ااالمفةلة  معلم  التفيةة النيةةة ف   ةمةة أخالقة ا التعلل ا،لنتفو   وسُ ت  ةمةت   لد  يل ة

 ايردن ةسب متأةف ةدد سةناا الل ف 

 سةناا  5أقت مو  المج ،ا المتأةفاا الت يعة
 (15)ن = 

سةناا )ن =  10 – 5مو 
35) 

سةناا )ن  10أكثف مو 
 =56) 

المتنس  

 الحس ي 

ا، حفا  

 المعة رو

المتنس  

 الحس ي 

ا، حفا  

 المعة رو

المتنس  

 الحس ي 

ا، حفا  

 المعة رو

دور معلم  

 التفيةة النيةةة

ف   ةمةة  والمد ةة
أخالقة ا التعلل 

 ا،لنتفو  

المج ع 

 ا،ةتم ة 

4.54 0.549 4.59 0.467 4.76 0.409 

المج ع 

 التنةنلنة 

4.42 0.486 4.46 0.554 4.48 0.460 

 0.516 4.71 0.435 4.62 0.451 4.61 المج ع الةلس 

 0.425 3.86 0.442 3.53 0.414 3.51 الحقنق المج ع 

 0.416 4.40 0.368 4.27 0.636 4.25 المتأةف كنت

 0.335 3.72 0.349 3.67 0.537 3.76 س ت التةمةة

( وةررند فررفول ر هف ررة يررةو المتنسررق ا الحسرر يةة 10، 9، 8 ت ررةو مررو الجررداوع )

أخالقةررر ا الرررتعلل لتقرررد فاا أفرررفاد ةةةرررة الدراسرررة ةلررر  درةرررة دورهرررل فررر   ةمةرررة 

سررب ةا،لنتفو رر  وسُرر ت  ةمةت رر  لررد  يل ررة المفةلررة ايس سررةة العلةرر  فرر  ايردن، 

لداه متأةفاا الدراسرةذ ولمعففرة مسرتن  ا الد،لرة ارةمر اةة لتلر  اللرفول  رل اسرت

 (   ةو  ل ذ11 حلةت الت   و المتعدد، والجدوع رقل )

لللفول يةو المتنسق ا الحس يةة لتقد فاا أففاد العةةة ةل  درةة دورهل (:  ت ا،  حلةت الت   و المتعدد 11ةدوع )

ف   ةمةة أخالقة ا التعلل ا،لنتفو   وسُ ت  ةمةت   لد  يل ة المفةلة ايس سةة العلة  ف  ايردن ةسب متأةفاا 

 الدراسة

مجمنع  اييع د ممدر الت   و

 المفيع ا

درة ا 

 الحف ة

لة الد، قةمة   متنس  المفيع ا

ارةم ا
  ة

 الجة 

قةمة هن لةغ= 

0.627 

 0.443ح= 

 0.501 0.827 0.427 1 0.427 المج ع ا،ةتم ة 

 0.460 1.203 0.621 1 0.621 المج ع التنةنلنة 

 0.495 0.869 0.518 1 0.518 المج ع الةلس 

 0.476 0.972 0.587 1 0.587 المج ع الحقنق 

 0.481 0.921 0.531 1 0.531 س ت التةمةة

 المؤهت العلم 

قةمة ولن = 

0.170 

 0.447 1.280 0.661 2 1.322 المج ع ا،ةتم ة 

0.000 12.645 6.528 2 13.056 المج ع التنةنلنة 

* 
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 ( اا د،لة نةم اةة ةةد مستن  الد،لة α≤0.05) 

 (:11الجدوع )  ةو 

ةةد  ةده وةند ففول  اا د،لة نةم اةة يةو متنس   قد فاا أففاد ةةةة الدراسة-

ت رر  ةمةرع مجرر ،ا درةرة دورهررل فرر   ةمةرة أخالقةرر ا الررتعلل ا،لنتفو ر  وسُرر ت  ةمة

ةر  أن لد  يل ة المفةلة ايس سةة العلة  ف  ايردن  عرج  لمتأةرف الجرة ، وهرذا  ع

 منرو أن ف   ةمةة أخالقة ا التعلل ارلنتفو   لد  القل رة، وكال الجةسةو متس وون 

لل  ا الرتع عج  الةتةجة نل  أن كال الجةسةو م تمرنن يتةمةرة القرةل ي ةت ر ر أن أخالقةر

  ةف ا،لنتفو رر  ةررجء ،  تجررجأ مة رر ، وأ  ررل ملتجمررنن يتجو ررد ونكسرر ب القل ررة للمعرر

لل أو رهر  ايسر س فر   جر ح الرتعالت   ض   التعلل ف  المجتمع الفقمر  و لر  ي ةت  

 رفا ( التر  أر2020، و تلب هذه الةتةجة مع  ت ا، دراسرة الم ةرفاا والفقر د )فشله

ةمةة  ةده وةند ففول  اا د،لة نةم اةة   ع  لمتأةف الجة  ف  دور المعلمةو ف  

 قةل المنايةة الفقمةة ي ةت  ره  ةجء مو أخالقة ا التعلل ارلنتفو  ذذ

فول  اا د،لة نةم اةة يةو متنس   قد فاا أففاد ةةةة الدراسة ةةد ةده وةند ف-

ةمةرع مجرر ،ا درةرة دورهررل فرر   ةمةرة أخالقةرر ا الررتعلل ا،لنتفو ر  وسُرر ت  ةمةت رر  

لد  يل ة المفةلة ايس سةة العلة  ف  ايردن ي سرتثة ء المجر ع التنةنلرنة  والمجر ع 

 0.457 1.216 0.725 2 1.450 المج ع الةلس  0.027ح= 

0.000 14.428 8.716 2 17.432 المج ع الحقنق 

* 

 0.467 1.161 0.669 2 1.338 س ت التةمةة

ةدد سةناا 

 الل ف 

قةمة ولن = 

0.175 

 0.028ح= 

0.000 17.415 8.991 2 17.982 المج ع ا،ةتم ة 

* 
 0.591 0.637 0.329 2 0.658 المج ع التنةنلنة 

 0.577 0.701 0.418 2 0.836 المج ع الةلس 

0.000 14.282 8.628 2 17.256 المج ع الحقنق 

* 
 0.472 1.027 0.592 2 1.184 س ت التةمةة

  0.516 100 51.627 المج ع ا،ةتم ة  اللقأ

 0.515 100 51.599 المج ع التنةنلنة 

 0.596 100 59.608 المج ع الةلس 

 0.604 100 60.411 المج ع الحقنق 

 0.576 100 57.626 س ت التةمةة
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ممرر در  لرر  اللررفول  ررل اسررتلداه  الحقررنق   عررج  لمتأةررف المؤهررت العلمرر ذ ولتحد ررد

 (ذ12( كم  هن منض  ف  ةدوع رقل )'Scheffeاخت  ر شةلةه )
( لللفول يةو  قد فاا أففاد العةةة ةل  المج ع التنةنلنة  والمج ع 'Scheffe(:  ت ا، اخت  ر شةلةه )12ةدوع )

 الحقنق  ةسب متأةف المؤهت العلم 

ين لنر نس  دراس ا ةلة 

 وديلنه

 ين لنر نس

 فأقت

 المج ع  المؤهت العلم 

 المتنس  الحس ي  4.36 4.39 4.76

 المج ع التنةنلنة  ين لنر نس فأقت 4.36  0.03 *0.40

 ين لنر نس وديلنه 4.39   *0.37

 دراس ا ةلة  4.76   

 المج ع المؤهت العلم  المتنس  الحس ي  3.54 3.62 3.86

 الحقنق  والمج ع ين لنر نس  3.54  0.08 *0.32

 ين لنر نس وديلنه 3.62   *24 .0

 دراس ا ةلة  3.86   

 ( اا د،لة نةم اةة ةةد مستن  الد،لة α≤0.05ذ) 

وو ( أن هةر   ففوقر    اا د،لرة نةمر اةة يرةو متنسر   قرد فاا  12  ةو الجدوع )

و المؤهت العلم  )ين لنر نس، ين لنر نس وديلنه( مو ة ة، ومتنس   قد فاا  و

 لر  والمؤهت العلم  )دراس ا ةلة ( مو ة ة ث  ةة،  عج  لمتأةرف المؤهرت العلمر ، 

و السرر ب نلرر  أن لمر ل   قررد فاا  وو المؤهررت العلمرر  )دراسرر ا ةلةرر (،  منررو ةررج

عنا المعلمةو  وو مؤهالا الدراسر ا العلةر  سرناء الم ةسرتةف أو الردكتنراه قرد خضر

 قة ي رذالمس ق ا  فين ة  ف    ير لتعلل ا،لنتفو ر  وأخالقة  ره، وأن ل رل  جر رب سر ي

 لمج عذاالمج ع مو خالع دراس   ل العلة   تعلب يإةفاء أيح ث  فين ة مف  قة ي ذا 

ةةد   اا د،لة نةم اةة يةو متنس   قد فاا أففاد ةةةة الدراسة ةده وةند ففول-

ت رر  ةمةرع مجرر ،ا درةرة دورهررل فرر   ةمةرة أخالقةرر ا الررتعلل ا،لنتفو ر  وسُرر ت  ةمة

المجر ع ولد  يل ة المفةلة ايس سةة العلة  فر  ايردن ي سرتثة ء المجر ع ا،ةتمر ة  

لداه مم در  ل  اللفول  ل اسرتالحقنق   عج  لمتأةف ةدد سةناا الل ف ذ ولتحد د 

 (ذ13( كم  هن منض  ف  ةدوع رقل )'Scheffeاخت  ر شةلةه )
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( لللفول يةو  قد فاا أففاد العةةة ةل  المج ع ا،ةتم ة  والمج ع 'Scheffe(:  ت ا، اخت  ر شةلةه )13ةدوع )

 الحقنق  ةسب متأةف ةدد سةناا الل ف 

 10أكثف مو 

 سةناا

 10 – 5مو 

 سةناا

ةدد سةناا  سةناا 5أقت مو 

 الل ف 

 المج ع 

 المتنس  الحس ي  4.54 4.59 4.76

  سةناا 5أقت مو  4.54  0.05 *0.22

 المج ع ا،ةتم ة 
 10 – 5مو  4.59   *0.17

 سةناا
 10أكثف مو  4.76   

 سةناا

 المج ع ةدد سةناا الل ف  المتنس  الحس ي  3.51 3.53 3.86

  سةناا 5أقت مو  3.51  0.02 *0.35

 المج ع الحقنق 
 10 – 5مو  3.53   *0.33

 سةناا

 10أكثف مو  3.86   

 سةناا

 ( اا د،لة نةم اةة ةةد مستن  الد،لة α≤0.05ذ) 

وو ( أن هةر   ففوقر    اا د،لرة نةمر اةة يرةو متنسر   قرد فاا  13  ةو الجدوع )

سرةناا( مرو ة رة، ومتنسر   10 – 5سرةناا، مرو  5ةدد سةناا الل ف  )أقرت مرو 

سررةناا( مررو ة ررة ث  ةررة،  عررج   10 قررد فاا  وو ةرردد سررةناا الل ررف  )أكثررف مررو 

ف لمتأةف ةدد سةناا الل ف ، و ل  لمر ل   قرد فاا  وو ةردد سرةناا الل رف  )أكثر

  ل سةناا(، ريم   فةع س ب  ل  نل  أن المعلمةو  وو الل فاا ايكثف لرد 10مو 

 ت  تةجرة ا الرتعلل ا،لنتفو ر  مرو المعلمرةو  و الل رف  ايقروة  أكثف يتةمةة أخالقةر

سر نه  خضنة ل لدوراا  فين رة  تعلرب ير لتعلل ا،لنتفو ر  وأخالقة  ره، أو أ  رل اكت

 مع ينع اللدمةذ

  عةةرة ةلركم   ل نةفاء اخت ر ر  حلةرت الت ر  و الثالثر  لللرفول يرةو  قرد فاا أفرفاد ال

ة  ا الررتعلل ا،لنتفو رر  لررد  يل ررة المفةلررمجرر ،ا درةررة دورهررل فرر   ةمةررة أخالقةرر

مر  كايس سةة العلة  ف  ايردن كنت ةسرب متأةرفاا الدراسرة، ةةرث ك  رت الةتر ا،، 

 (ذ14ه  منضحة ف  الجدوع )
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(:  ت ا، اخت  ر  حلةت الت   و الثالث  لللفول يةو  قد فاا أففاد العةةة ةل  مج ،ا درةة دورهل ف  14الجدوع)

 التعلل ا،لنتفو   لد  يل ة المفةلة ايس سةة العلة  ف  ايردن كنت، ةسب متأةفاا الدراسة  ةمةة أخالقة ا

متنس   درةة الحف ة مجمنع المفيع ا المتأةفاا

 المفيع ا

الد،لة  قةمة  

 ارةم اةة

 0.428 0.946 0.417 1 0.417 الجة 

 *0.000 13.615 6.004 2 12.008 المؤهت العلم 

 0.113 1.898 0.837 2  1.674 الل ف ةدد سةناا 

  0.441 100 44.102 اللقأ

  105 90.628 النل 

 ( اا د،لة نةم اةة ةةد مستن  الد،لة α≤0.05) 

فاد ( ةده وةند ففول  اا د،لة نةم اةة يةو متنس   قد فاا أف14  ةو الجدوع )

تفو   التعلل ا،لنمج ،ا درةة دورهل ف   ةمةة أخالقة ا ةمةع ةةةة الدراسة ةةد 

لررد  يل ررة المفةلررة ايس سررةة العلةرر  فرر  ايردن كنررت ةسررب متأةررفو الجررة  وةرردد 

علمر ذ سةناا الل ف ، ولنو ك  ت هة   ففول دالة نةم اة    عج  لمتأةف المؤهت ال

  ( كمر  هرن منضر'Scheffeولتحد د مم در  ل  اللفول  ل استلداه اخت  ر شةلةه )

 (ذ15ف  ةدوع رقل )

( لللفول يةو  قد فاا أففاد العةةة ةل  ةمةع مج ،ا درةة دورهل ف  'Scheffe(:  ت ا، اخت  ر شةلةه )15) ةدوع

  ةمةة أخالقة ا التعلل ا،لنتفو   لد  يل ة المفةلة ايس سةة العلة  ف  ايردن كنت ةسب متأةف المؤهت العلم 

ين لنر نس  دراس ا ةلة 

 وديلنه

  المؤهت العلم  ين لنر نس 

 المتنس  الحس ي  4.26 4.31 4.51

 ين لنر نس  4.26  0.05 *0.25

 ين لنر نس وديلنه 4.31   *0.20

 دراس ا ةلة  4.51   

 ( اا د،لة نةم اةة ةةد مستن  الد،لة α≤0.05ذ) 

( أن هةر   ففوقر    اا د،لرة نةمر اةة يرةو متنسر   قرد فاا  وو 15  ةو الجدوع )

)ين لنر نس، ين لنر نس وديلنه( مو ة ة، ومتنس   قد فاا  وو المؤهت العلم  
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المؤهت العلم  )دراس ا ةلة ( مو ة ة ث  ةة،  عج  لمتأةرف المؤهرت العلمر ، و لر  

 لم ل   قد فاا  وو المؤهت العلم  )دراس ا ةلة (ذ

 . التوصيات9

 ةقد ورش ةمت و دواا لمعلم  التفيةة النيةةة والمد ةة لتحسةو معففت ل-

 يأخالقة ا التعلل ا،لنتفو  ذ

نةفاء المج د مو الدراس ا ةل  شفاا  أخف  مو شفاا  المعلمةو وللمناد  -

 الملتللة للتعف  لمد  وةة ل يأخالقة ا التعلل ا،لنتفو  ذ

 ةة ضفور  دم، أخالقة ا التعلل ا،لنتفو   ف  مة ه، التفيةة النيةةة والمد -

 والقل ة ي  ذلدوره  ف  ع  د  وة  المعلمةو 

ت كنةفاء المج د مو الدراس ا ةنع القةل وايخالقة ا الناةب أن  لتجه ي    -

 ةضن مو أةض ء العملةة التعلةمةة والتعلمةةذ

التعف  لالةتة ة ا التدر  ةة الالعمة مو أةت  حسةو وة  معلم  التفيةة  -

 والمد ةة أثة ء اللدمة ي لقةل وايخالقة ا الفقمةةذ

ة والمد ة أخالقة ا التعلل ا،لنتفو   ي فام، نةداد معلم  التفيةة النيةةة ضمةو  -

 ق ت اللدمةذ

 قائمة المراجع 

  (ذ ايخالقة ا الفقمةة والحداثة ف2017ايةمد، اةمد؛ وةمف، م ةد  وأد ب، أمجدذ ) ذ1

 ذ263-251(، 2)10التناتت ار س   ذ المجلة ايرد ةة للعلنه ا،ةتم ةةة، 

(ذ أخالقة ا التعلّل والعمت ةو يُعدذ أخالقة ا التعلّل والعمت ةو يُعدذ 2020ذ ) ث يت، مة هت ذ2

مو المنقع  6/5/2020استفةعت يت ر خ 

https://www.albayan.ae/opinions/articles/2020-04-21-1.3836900 

ايةة (ذ دور معلم  الدراس ا ا،ةتم ةةة ف   عج ج قةل المن2020دو، ة د الفةموذ )الفشة ذ3

 ذ73-53، 61الفقمةة مو وة ة   فهلذ مجلة يحنث التفيةة الةنةةة، ع

ة (ذ مد   ضمةو كتب التفيةة النيةةة والمد ة2021الفف ة ، ة ةف؛ والمنمة ، محمدذ ) ذ4

ة   ذ مجلـالتعلل الفقمةة ودرةة  نرةف المعلمةو ل للمفةلة ايس سةة العلة  ف  ايردن لمم در

 ذ408-361(، 1)32ة معـة المل  خ لـد للعلنه التفين ة، 

(ذ مد   ضمة  محتن  مة ، الحد ث والثق فة 2019السح رو، محمد؛ ومحلنر، محمدذ ) ذ5

ايخالق  ارسالمةة ي لمفةلة الث  ن ة للقض    ايخالقةة وامتال  يالي   لم  راا ا ل   القفار 

https://www.albayan.ae/opinions/articles/2020-04-21-1.3836900
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 ذ36-1(، 1)11الفقم ذ مجلة ة معة أه القف  للعلنه التفين ة والةلسةة، 

ستلداه (ذ يف  م، مقتفح ق ال ةل  التعلل المدم، لتةمةة م  راا ا،2020السعةد، أمةف ذ ) ذ6

لة  ةذ المجاآلمو لإل تف ت والنة  يأخالقة ا التنةنلنةة  المع تف  لد   المةذ الحلقة ارةداد

 ذ76-39، 15للتنةةة الةنةةة، عالعفيةة 

مو التعلل المدم،: مدخت  نةنلنة  لتةمةة م  راا ا،ستلداه اي(ذ 2018السعةد، رض ذ ) ذ7

 ذ39-6 (،3)21لإل تف ت والنة  يأخالقة ا التنةنلنةة  المع تف ذ مجلة  فين  ا الف  ضة ا، 

ايس س  والث  نو ف  (ذ ا ج ه ا يل ة التعلةل 2021السلم ن، ت ف و؛ ويناةةه، ةل ذ ) ذ8

 الدولةة المجلةذ  "Covid-19"ايردن  حن التعلل ةو يعد و حد   ه ف  رت ة احة كنرو  

 ذ920-223(، 1)9، والةلسةة التفين ة للدراس ا

دور الج مع ا السعند ة ف   ثقةف يالي   يأخالقة ا وسة س ا (ذ 2019سم ن، رو د ذ ) ذ9

ذ التفين ة لأليح ث الدولةة المجلةاستلداه اللض ء ارلنتفو   مو وة ة   ف القالب أ لس لذ 

 ذ208-233(، 3)43

اسة در –(ذ المنايةة الفقمةة ف  كتب التفيةة النيةةة والمد ةة 2017ينال ة، ه دوذ ) ذ10

 ذ309-291(، 3)13 حلةلةةذ المجلة ايرد ةة ف  العلنه التفين ة، 

لتناتت واقع  نرةف معلم  الدراس ا ا،ةتم ةةة لمناقع ا(ذ 2016ةسةفو، أةمدذ ) ذ11

مجلة  ا،ةتم ة  ارلنتفو   ف   عج ج قةل يالب المفةلة الث  ن ة مو وة ة   فهل ويالي لذ

 ذ644-605(، 2)17ال حث العلم  ف  التفيةة، 

ق فة (ذ  منر مقتفح لتةمةة وة   المةذ مفةلة التعلةل ايس س  يث2016كل ف ،ةة نذ )  ذ12

 ذ378-345، ةدد خ ص، ASEP)ل الةل  )دراس ا ةفيةة ف  التفيةة وةلالمنايةة الفقمةةذ 

   عج ج ف(ذ دور معلم  التفيةة النيةةة والمد ةة 2020الم ةفاا،  نر ؛ والفق د، ة ةفذ ) ذ13

لدراس ا قةل المنايةة الفقمةة لد  يل ت ل مو وة ة   ف المعلمةوذ مجلة الج معة ارسالمةة ل

 ذ276-258(، 4)28التفين ة والةلسةة، 

ة ف  آلة ا  لعةت أخالقة ا المنايةة الفقمةة ي لمدارس الث  ن ذ (2020هلت، شع  نذ ) ذ14

 ذ134-87(، 2)84ضنء يعض الةم  ج الع لمةةذ المجلة التفين ة، 

15. Al-Ahmed,A. Omer, M. ,&Hudaib, A. (2017). Digital Ethics and 

Modernity in Human Communication. (In Arabic). Jordanian Journal of 

Social Sciences, 10(2), 251-263. 

16. Almhairat, Noura and Al-Raqad, Abeer. (2020). The Role of 

Teachers of National and Civic Education in Promoting the Values of 

Digital Citizenship in Their Students from Teachers Point of View. (In 

Arabic).Journal of the Islamic University of Educational and 

Psychological Studies, 28(4), 258-276. 

17. Almseidein,T., &Mahasneh,O. (2020). Awareness of Ethical Issues 

when using an e-Learning System. (IJACSA) International Journal of 

Advanced Computer Science and Applications, 11(1), 128-131. 

18. Alnwairan,A.,Hassan, S. (2020). Covid-19 and its Relationship to the 

Application of Distance Education in Teaching Social Studies Curriculum 

for the Upper Basic Stage from the Teachers Point of View. Journal of 

http://ezlibrary.ju.edu.jo:2124/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=1792&page=1&from=
http://ezlibrary.ju.edu.jo:2124/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=1792&page=1&from=
http://ezlibrary.ju.edu.jo:2124/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0233&page=1&from=
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Abstract: The study aimed to identify the role of teachers of national and 

civic education in developing the ethics of e-learning and ways to develop 

it among students of the basic stage in Jordan from their opinion, and the 

descriptive approach was used to achieve the study, the study sample 

consisted of (106) teachers, the results found that there were no 

statistically significant differences between the average estimates of the 

ethics of the study sample members in the development of e-learning and 

ways of developing it among students of the upper basic stage in Jordan 
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جامعة  واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية بكلية التعليم المستمر وخدمة المجتمع في

 اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية أثناء جائحة كورونا

 أ. إيمان عبد الرحمن العريني

 المملكة العربية السعودية –اإلسالمية جامعة اإلمام محمد بن سعود 

 هللا السحيم د. هيفاء عبد

 المملكة العربية السعودية -جامعة الملك سعود

 

لية هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية في كملخص: 

ناء التعليم المستمر وخدمة المجتمع بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية أث

لى عة كورونا و الكشف عن المعوقات التي تواجه تطبيقها، واعتمدت الدراسة جائح

 المنهج الوصفي المسحي، واستخدمت االستبانة كأداة لجمع المعلومات، وقد تم

وظفة ( م76توزيع األداة على جميع الموظفات االداريات بالكلية والبالغ عددهم )

ائج أن تطبيق اإلدارة ( موظفة، وأظهرت النت70إدارية، استجاب منهن )

ن سعود باإللكترونية في كلية التعليم المستمر وخدمة المجتمع بجامعة االمام محمد 

ي اإلسالمية أثناء جائحة كورونا جاء بدرجة متوسطة، حيث جاء مجال التنظيم ف

كما  المرتبة األولى، يليه مجال الرقابة والتقويم، وأخيراً جاء مجال التخطيط،

ونية، أن هناك معوقات بدرجة مرتفعة تواجه تطبيق اإلدارة اإللكتر أظهرت النتائج

حيث جاءت المعوقات المالية كأهم المعوقات التي تواجه تطبيق اإلدارة 

معوقات االلكترونية، تلتها المعوقات البشرية، ثم المعوقات اإلدارية، وأخيراً ال

، ة للكادر اإلداريالتقنية، وأوصت الدراسة بضرورة وضع برامج تدريبية متقدم

 ونية.توفير التشريعات والقوانين واللوائح التي تسهم في تطبيق اإلدارة اإللكتر

ئحة اإلدارة اإللكترونية، جامعة اإلمام محمد بن سعود، جا الكلمات المفتاحية:

 كورونا، وظائف اإلدارة، معوقات.
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 . المقدمة:1

دين والتكنولوجية الهائلة في مختلف ميايتسم العصر الحالي بالتطورات العلمية 

على  الحياة، وقد أدى هذا التقدم الكبير إلى ظهور أساليب حديثة لإلدارة تعتمد

عمال استخدام نظم وتكنولوجيا المعلومات وشبكة االتصاالت؛ للقيام بكثير من األ

 اإلدارية المختلفة من تخطيط وتنظيم وتنفيذ ورقابة، وأصبح من الضروري على

ل المنظمات والمؤسسات توظيف التقنية؛ لضمان جودة األداء وتطوير أساليب ك

  العمل وتحقيق األهداف المرجوة بكفاءة عالية.

، فقد ونظرا ألهمية المؤسسات التعليمية ودورها في تحقيق تقدم المجتمع وازدهاره

تعالت األصوات بضرورة تطويرها؛ حتى تتواكب مع االتجاهات التكنولوجية 

(، وبناء على ذلك، أصدرت وزارة التعليم في المملكة 2014ديثة )عطية، الح

ستفادة العربية السعودية قرارا بإنشاء وحدة للتحول الرقمي في الوزارة؛ وذلك لال

م ن المهامن التقنيات الحديثة الداعمة للعملية التعليمية، حيث تعنى الوحدة بعدد م

ية لوزارة المستقبلية المنسجمة مع رؤالتي من شأنها أن تسهم في دعم توجهات ا

، وما حملته من تأكيد على أهمية التقنية ودورها في النهوض 2030المملكة 

لتربية بمختلف القطاعات الحيوية في المملكة العربية السعودية )الشركة العربية ل

 (. 2018والتعليم، 

ر مصدر وحيث أن الجامعات إحدى المؤسسات التعليمية الهامة، والتي تعتب

لدفاع االستثمار وتنمية الثروة البشرية، والتي تتحمل مسؤولية النهوض باألمة وا

من  (، لذلك البد2011عن مكتسباتها ومجابهة التحديات التي تواجهها )الحسنات، 

 لوجي فيوجود إدارة تربوية واعية وقادرة على االستفادة من التقدم والتطور التكنو

مها الجامعية المتطورة والعصرية يجب أن ال يبقى نظاادارتها، حيث أن اإلدارة 

لتي ااإلداري نظاما روتينيا بل يجب عليها استعمال األساليب اإلدارية الحديثة 

ى تعتمد على تكنولوجيا المعلومات كعنصر أساسي في إنجاز أعمالها والوصول إل

 (. 2019األهداف التي تسعى إليها وتنشدها )عبابنة و الجبالي، 

د اإلدارة اإللكترونية أسلوب من أساليب اإلدارة الحديثة، وتعني استخدام التقنية وتع

الحديثة المتمثلة بالحاسب اآللي والشبكة الدولية للمعلومات )االنترنت( عند أداء 

(، كما يرى القحطاني 2003العمل، من أجل تحقيق الكفاءة والفاعلية )الفريح، 

عني القدرة على استخدام تكنولوجيا المعلومات ( أن اإلدارة اإللكترونية ت2006)
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واالتصاالت والتقنيات الحديثة، لتنفيذ األنشطة اإلدارية إلكترونيا، مما يؤدي لجودة 

وتحسين األداء وتوحيد اإلجراءات وسرعة التنفيذ وخفض التكلفة وتوفير البيانات 

وقت وجهد والمعلومات الالزمة بهدف تحقيق أهداف المنظمات اإلدارية بأقل 

( بأنها مجموعة من العمليات التنظيمية تربط بين 2009وتكلفة، وعرفتها البشري )

المستفيد ومصادر المعلومات بواسطة وسائل الكترونية لتحقيق أهداف المنشأة من 

( إلى أن اإلدارة 2013تخطيط وتشغيل ومتابعة وتطوير، وأشار الحسيني والخيال )

نيات الحديثة في مجال المعلومات واالتصاالت في اإللكترونية تعني توظيف التق

إنجاز مهام الجهاز اإلداري ووظائفه، بما يحقق التكامل بين إدارات المنظمة لتحقيق 

أهدافها واستثمار مواردها وتحسين أدائها، وفي ذات السياق، عرفت اإلدارة 

قنيات المعلومات اإللكترونية بأنها االنتقال من العمل اإلداري التقليدي إلى تطبيق ت

واالتصاالت في البناء التنظيمي واستخدام التقنية الحديثة بما فيها شبكات الحاسب 

اآللي لربط الوحدات التنظيمية مع بعضها، وتحويل العمليات اإلدارية ذات الطبيعة 

عمليات ذات طبيعة الكترونية باستخدام مختلف التقنيات االلكترونية في  إلىالورقية 

 (.2015العنزي، اإلدارة )

إن تطبيق اإلدارة اإللكترونية يعد فرصة متميزة لالرتقاء باألداء، فقد أشارت العديد 

من الدراسات إلى وجود أثر إيجابي لتطبيق أنظمة اإلدارة االلكترونية، فهي تسهم 

في تطوير العمل االداري وأساليبه وتحسن جودته وتساعد في تحقيق األهداف 

التالي فهي تسهم مساهمة فاعلة في القضاء على العديد من بكفاية وفاعلية، وب

؛ 2017؛ األقرع، 2013المشكالت والعقبات اإلدارية التقليدية )الحسيني والخيال، 

( أن مزايا اإلدارة اإللكترونية ال تقتصر 2011(، وأضاف شلبي )2017الخصابة، 

دارة اإللكترونية تمكن على المنظمة بل تشمل العاملين فيها والمتعاملين معها، فاإل

المتعاملين من الحصول على الخدمات بشكل سريع، مع ضمان سرية وأمن 

المعلومات، إضافة إلى الشفافية والوضوح في كيفية الحصول على الخدمات، كما 

أن اإلدارة اإللكترونية تسهم في تنمية مهارات وقدرات العاملين، وتساعد في تسهيل 

لتوحيد نماذج إجراءات العمل اإللكتروني، كذلك تمكن   وتسريع أداء األعمال نظرا

اإلدارة اإللكترونية من الحصول على المعلومات الالزمة ألداء العمل بشكل سريع 

من خالل األرشيف االلكتروني للمنظمة، والتوثيق االلكتروني لجهود العاملين من 

( 2012يتاني )خالل الرقم السري الخاص بكل موظف. وفي ذات السياق، أشار الع

( إلى مجموعة من المزايا لإلدارة اإللكترونية: كتسهيل 2013والحسيني والخيال )
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عملية التخطيط من خالل ما توفره اإلدارة االلكترونية من نظم للمعلومات وشبكات 

االتصال في جميع اإلدارات، مرونة الهيكل التنظيمي في ظل اإلدارة االلكترونية ما 

ل والتنسيق بين اإلدارات المختلفة، تسهيل عملية االتصال بين يسهل عملية التكام

اإلدارات المختلفة داخليا وخارجيا، ترشيد الوقت المهدر في اإلدارة التقليدية، 

 تحسين جودة الخدمات التي تقدمها المنظمة، وأخيرا تحقيق ميزة تنافسية للمنظمة.

من  ه العديداإلدارة اإللكترونية لكما أن التحول واالتجاه من اإلدارة التقليدية إلى 

( بعضا منها كاإلجراءات 2011( والكافي )2011المبررات، ذكر الشهري )

 لبياناتاوالعمليات المعقدة وما لها من أثر في زيادة تكلفة األعمال،  ضرورةتجميع 

من مصادرها األولية بصورة موحدة على مستوى المؤسسة، صعوبة الوقوف على 

 داء، وضرورة توفير البيانات والمعلومات للمستفيدين بصورةمعدالت قياس األ

 ( أيضا عددا من األسباب التي تقود للتحول نحو2017فورية، وأضافت البشري )

لتطور ااإلدارة اإللكترونية كالتقدم الكبير في تقنيات الحاسب اآللي وتطبيقاته، 

د واالتجاه نحو السريع في شبكة االتصاالت واالنترنت، العولمة، شح الموار

ات الخصخصة، انتشار الثقافة االلكترونية، وكذلك االستجابة والتكيف مع متطلب

 لرفاهيةاالبيئة المحيطة. ولذا فإن التحول لإلدارة اإللكترونية ليس دربا من دروب 

التي  وإنما حتمية تفرضها التغيرات العالمية واألزمات المفاجئة، كجائحة كورونا

 غلب المؤسسات والمنظمات نحو اإلدارة اإللكترونية. ساعدت على تحول أ

إن فوكما تحدث اإلدارة االلكترونية تغيرات في بيئة العمل اإلداري وأساليبه، 

الل ختطبيق اإلدارة اإللكترونية يؤثر على وظائف العمليات اإلدارية إيجابا من 

رة ن اإلدامواالنتقال االنتقال من إدارة النشاط المادي إلى إدارة النشاط االفتراضي، 

ى قائم علالمباشرة وجها لوجه إلى اإلدارة عن بعد، واالنتقال من التنظيم الهرمي ال

و لمهام أاسلسلة األوامر إلى التنظيم الشبكي، واالنتقال من القيادة المتمركزة على 

دورية لاقليدية العاملين إلى القيادة المتمركزة على المستفيد، واالنتقال من الرقابة الت

اض (، وسيتم فيما يلي استعر2018إلى الرقابة المباشرة الفورية )عبد الرحمن، 

 التعرف وأبرز وظائف اإلدارة اإللكترونية )التخطيط، والتنظيم، الرقابة والتقويم( 

 على  تأثير تطبيق اإلدارة اإللكترونية عليها.

طيط االلكتروني يتميز يتشابه التخطيط اإللكتروني مع التخطيط التقليدي، ولكن التخ

( إلى أن 2011ويتفوق على التخطيط التقليدي بعدة سمات. فقد أشار حسنات )
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عملية التخطيط اإللكتروني عملية ديناميكية مستمرة وقابلة للتجديد، بخالف 

التخطيط التقليدي الذي يخطط لمدة قادمة محددة، كما يشارك جميع العاملين في 

االلكتروني مما يسهم في تغير الثقافة السائدة كون المنظمة في عملية التخطيط 

التخطيط من مهام اإلدارة العليا والتنفيذ من مهام العاملين، كما يمتاز التخطيط 

 االلكتروني بإمكانية التغيير المستمر والسريع على الخطط.

د زوال كما ساهمت اإلدارة اإللكترونية في تغيير دور القيادات ليكون استشاريا بع

م التنظي لشكل التقليدي للتنظيم القائم على أساس الوحدات واألقسام واالنتقال إلىا

ية اإللكتروني القائم على فرق العمل، والتحول من نظام سلسلة األوامر اإلدار

ساء، الخطية إلى الوحدات المستقلة، ومن مركزية الرئيس إلى التنظيم متعدد الرؤ

ن تيا، وملى السياسات المرنة والفرق المدارة ذاومن اللوائح والسياسات التفصيلية إ

لى إمركزية السلطة إلى تعدد مراكز السلطة، ومن التحكم في المعلومات وسريتها 

ارة (، وبالتالي فإن اإلد2013الشفافية و إتاحة المعلومات )الحسيني والخيال، 

لية ، وبعمسانيةاإللكترونية ال تركز على الناحية التقنية فقط بل تهتم بالنواحي اإلن

يم تطوير وتحسين اإلجراءات والوصف الوظيفي للعاملين، واستثمار طاقاتهم لتقد

 (.2019أفضل خدمة لهم وللمستفيدين )عبابنة والجبالي، 

ومات والمعل وتقدم اإلدارة اإللكترونية نظاما للرقابة والتقويم من خالل جمع البيانات

د على ا وكتابة التقارير، وذلك باالعتمامن جهات متعددة ومن ثم جدولتها وتحليله

رقابة عن (، كما توفر اإلدارة االلكترونية ال2009تقنية المعلومات اإلدارية )نجم، 

 بعد وتمكن من اكتشاف األخطاء وقت التنفيذ مما يوفر معالجة فورية لألخطاء

 ( في أن االنتقال إلى نظامLin,2011(، ويتفق لين )2019)عبابنة والجبالي، 

حديد لي في تاإلدارة اإللكترونية المعتمد على التحليل يساعد المدراء في التعليم العا

عالية، فالمشكالت قبل أن تزداد سوءا، وبالتالي يعزز الكفاءة اإلدارية بشكل أكثر 

ن ( إلى أن الرقابة اإللكترونية تتميز ع2011وفي ذات السياق أشار المكاوي )

ع ع الجمينتشار نتائج الرقابة في المؤسسة وسهولة اطالالرقابة التقليدية في سرعة ا

ابة عليها؛ وذلك من أجل اشعار الجميع بمدى تحقق األهداف، وأضاف أيضا أن الرق

، أي اإللكترونية أكثر قدرة على معرفة المتغيرات الخاصة بالتنفيذ في وقت مبكر

 تقلص الفجوة الزمنية بين التنفيذ والرقابة عليه.
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مؤسسات ة اإلدارة اإللكترونية في تطوير العمل اإلداري واالرتقاء بالونظرا ألهمي

ى التعليمية، وخاصة الجامعات، فقد أجريت العديد من الدراسات والتي هدفت إل

التعرف على مدى تطبيق اإلدارة اإللكترونية في الجامعات، فقد هدفت دراسة 

ر ترونية في جامعة حف( إلى الكشف عن درجة تطبيق اإلدارة االلك2020السهلي )

( 44الباطن وسبل تطويرها في ظل التحول إلى جامعة بال ورق، وشارك فيها )

بدرجة  قائدا أكاديميا، وأظهرت نتائج الدراسة أن تطبيق اإلدارة االلكترونية جاء

ن ثم متوسطة، وقد احتل مجال التوجيه والقيادة االلكترونية المرتبة األولى، وم

ط ثم مجال التنظيم اإللكتروني، في حين احتل مجال التخطيالتقويم والرقابة، 

ا ( والتي شارك فيه2020االلكتروني المرتبة األخيرة. واتفقت دراسة البلوي )

وك ( عضو هيئة تدريس إداري، في أن تطبيق اإلدارة اإللكترونية بجامعة تب115)

ق قد حصل على درجة متوسطة، حيث احتل مجال سياسات التدريب في تطبي

، لكترونياإلدارة االلكترونية المركز األول ومن ثم جاء مجال الرقابة والتقويم اال

ء. م األدايليه مجال التنفيذ االلكتروني، ومجال التخطيط والتنظيم وأخيرا مجال تقيي

ي كلية ( في أن تطبيق اإلدارة اإللكترونية ف2019وبالمثل أشار عبابنة والجبالي )

ة حائل كان متوسطا في دراسته التي شارك فيها جميع السنة التحضيرية بجامع

ستوى م(. بينما كان 341رؤساء األقسام وأعضاء الهيئة التدريسية والبالغ عددهم )

 عة تبوكتطبيق اإلدارة اإللكترونية في الكلية الجامعية بمحافظة حقل التابعة لجام

( 73الغ عددهم )مرتفعا، والتي شارك فيها جميع منسوبي الكلية الجامعية والب

 (.2015)العنزي،

( أن تطبيق اإلدارة 2018وعلى الصعيد العربي، كشفت دراسة العياصرة )

اإللكترونية في جامعة جرش جاء بدرجة متوسطة، في حين كان تطبيق اإلدارة 

( حيث 2014اإللكترونية مرتفعا في جامعة فلسطين التقنية خضوري )عطير،

لتنظيم االتخطيط االلكتروني، التوجيه االلكتروني، حصلت جميع العمليات اإلدارية )

نت عة، وكاااللكتروني، التنفيذ االلكتروني والرقابة االلكترونية( على استجابة مرتف

 على التوالي التوجيه، التنفيذ، الرقابة والتقويم، التنظيم ثم التخطيط.

ثير من المهام وبالرغم من أهمية اإلدارة اإللكترونية ودورها البارز في تسهيل ك

اإلدارية، إال أن هناك العديد من المعوقات التي تحد من تطبيقها بشكل فعال، وقد 

اتفقت العديد من الدراسات على وجود عدد من المعوقات اإلدارية والتقنية والبشرية 

؛ 2011والمالية التي تحول دون تطبيق اإلدارة اإللكترونية في الجامعات )حسنات، 
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إال أن تلك الدراسات  ،(Malipula, 2015)(؛ 2017بشري، ؛ ال2014عطية، 

اختلفت في ترتيب تلك المعوقات، فقد جاءت المعوقات اإلدارية في المرتبة األولى 

(، بينما احتلت المعوقات البشرية 2017؛ البشري ،2014في دراسة )عطية ،

( ، في حين جاءت المعوقات Malipula,2015المرتبة األولى في دراسة ماليبوال )

 (. 2011المالية في المرتبة األولى في دراسة حسنات )

 ( إلى أن روتينية2011وفيما يتعلق بالمعوقات اإلدارية، فقد أشارت حسنات )

قص ناإلجراءات اإلدارية تؤخر عملية التحول نحو اإلدارة اإللكترونية، كما أن 

 دارية،لكترونية تعد من أهم المعوقات اإلالتشريعات الالزمة لتطبيقات اإلدارة اإل

(  والبشري Malipula,2015( وماليبوال)2014وفي المقابل اتفق كل من عطية )

م ( على أن البيروقراطية عند أداء األعمال اإلدارية المختلفة تشكل أه2017)

المعوقات اإلدارية،  كما أن التعقيدات اإلدارية، وعدم وضوح حدود السلطة 

ون دية، إضافة الى المركزية الشديدة تعد من أهم المعوقات التي تحول والمسؤول

 .(Malipula, 2015)(؛ 2014تطبيق اإلدارة االلكترونية بشكل فعال )عطية، 

( أن ضعف مهارات اللغة 2011أما من حيث المعوقات البشرية، فترى حسنات )

 ، وفي المقابلاإلنجليزية لدى بعض الموظفين كانت من أهم المعوقات البشرية

 جاءت مقاومة التغيير من قبل بعض العاملين في اإلدارات المختلفة خوفا على

مناصبهم ومستقبلهم الوظيفي، وضعف الوعي بإجراءات تطبيق اإلدارة 

قات م المعواإللكترونية، وكذلك نقص المعرفة الكافية بتقنية اإلدارة اإللكترونية كأه

، وفي ذات السياق، يرى البشري (Malipula, 2015)(؛ 2014البشرية )عطية، 

حول ت( أن كثرة المهام واألعباء اإلدارية من أهم المعوقات البشرية التي 2017)

 دون تطبيق اإلدارة اإللكترونية.

 ( إلى أن تدني مستوى الغرف2011وفي مجال المعوقات التقنية، أشارت حسنات )

( 2014)التقنية، بينما يرى عطية اإلدارية المجهزة بالتقنيات تشكل أهم المعوقات 

عمول أن عدم وجود خطط بديلة إلدارة الجامعة عند تعطل األنظمة االلكترونية الم

بنية بها، وعدم وجود قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة داخل الكليات، وكذلك ضعف ال

 د قدامىالتحتية داخل الكليات تعد من أهم المعوقات التقنية، وفي المقابل كان ترد

ة الموظفين عن مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة أهم معوق تقني في دراس

 (.2017)البشري، 
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( على أن قلة 2011( وحسنات )2014ومن جانب آخر، اتفقت دراسة عطية )

خصصة الحوافز المادية والمعنوية المقدمة لإلداريين، وقلة الموارد المالية الم

ي المالية، وعلى العكس كشفت دراسة البشر لصيانة األجهزة تشكل أهم المعوقات

ة ( أن أكبر المعوقات المالية يتمثل في ندرة توفر األجهزة االلكتروني2017)

الرتفاع أسعارها، وارتفاع العقود المالية مع الجهات المختصة في التدريب 

 واالستشارات. لذا كان لزاما على المؤسسات التربوية التي تسعى للتحول نحو

محاولة االلكترونية أخذ هذه المعوقات بعين االعتبار في مرحلة التخطيط و اإلدارة

 وضع الحلول المناسبة لتجاوزها والتقليل من آثارها السلبية.

كونها وبناء على ما سبق اإلشارة اليه من إمكانات هائلة لإلدارة اإللكترونية، و

دي التقلي العمل اإلداري ثورة علمية حقيقية في مجال اإلدارة، ونقلة نوعية في تغيير

 لمرجوة،افي الجامعات التي تسعى لخلق الميزة التنافسية وتحقيق الكفاءة والفاعلية 

أصبح من المهم التعرف على واقع تطبيق اإلدارة االلكترونية في الجامعات 

 والكشف عن المعوقات التي تحول دون تطبيقها. 

 مشكلة الدراسة

ضرورة التحول لإلدارة اإللكترونية لتحسين لقد أدركت المؤسسات التعليمية 

شيا ذا متماهأدائها، وذلك لعظم مسؤولياتها وتعدد مهامها التعليمية واإلدارية، ويأتي 

ى والتي تنص عل 2030مع رسالة مؤتمر التنمية اإلدارية في ضوء رؤية المملكة 

في  اء بهااالرتق"اإلسهام في تعزيز التنمية اإلدارية في المملكة العربية السعودية و

" 2030الجوانب التنظيمية والبشرية والمالية والتقنية في ضوء رؤية المملكة 

 (.2019، 2030)مؤتمر التنمية اإلدارية في ضوء رؤية المملكة 

ق ولقد برهن واقع االنتشار السريع لجائحة فيروس كورونا حول العالم، واإلغال

المنزل، وتحول التكنولوجيا  الكلي للجامعات، والتحول المفاجئ للعمل من

رورة ووسائطها وتطبيقاتها الى أحد الجنود الدفاعية لمواجهة هذا الوباء، إلى ض

ة تأسيس وسيط اجتماعي جديد للعمل يعتمد على االستفادة من اإلمكانات الكامل

 للتكنولوجيا حتى لو كانت النتيجة التخلي عن بعض األساليب الراسخة للعمل.

أطلقت جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية مبادرة في إقرار وبناء على ذلك 

هـ، حيث 21/7/1441تفعيل العمل عن بعد لمنسوبي الجامعة يوم االثنين الموافق 
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أبدت جميع الوكاالت والعمادات واإلدارات تعاونا في التسيير واتخاذ الخطوات 

باستخدام األنظمة الالزمة لضمان استمرارية األعمال وتعزيز انتاجيتها وذلك 

اإللكترونية الرئيسية وتوفير الوسائط التقنية )جامعة اإلمام محمد بن سعود 

 (.2020اإلسالمية، 

إلى  وقد كان خيار التحول لإلدارة اإللكترونية سابقا مفتوحا للجميع بين متطلع

(. 2020التغيير وبين متحفظ على ذلك ومحجم من جهة أخرى )الليلي وآخرون، 

 ظل الظروف الحالية والمتمثلة بجائحة كورونا أصبح التحول لإلدارةولكن في 

مام اإللكترونية في الجامعات ضرورة البد منها. وال شك أن ما فعلته جامعة اإل

محمد بن سعود اإلسالمية جاء في هذا اإلطار، وكذلك الحال أيضا في جميع 

رسة اإلدارة جامعات المملكة العربية السعودية. ومما سبق، يتضح أن مما

صبح االلكترونية أثناء جائحة كورونا تختلف تماما عما كانت عليه سابقا. لذا أ

الكشف عن هذه الممارسات ومعرفة المعوقات التي تحول دون استخدام اإلدارة 

 االلكترونية ضرورة ال بد منها.

وعلى الرغم من انتشار مفهوم اإلدارة اإللكترونية واتجاه أغلب المؤسسات 

توصي  بوية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية، إال أن العديد من الدراسات مازالتالتر

حول بضرورة التحول إلى اإلدارة اإللكترونية ورفع مستوى الوعي بأهمية هذا الت

( 2019(، وكذلك أشار عبابنه والجبالي )2019؛ األقرع ،2018)غوانمة ومقابلة، 

دارة اإللكترونية للتعرف على إلى ضرورة وجود تشخيص دوري لواقع تطبيق اإل

اسبة كافة المشكالت التي تحول دون تطوير اإلدارة االلكترونية ووضع الخطط المن

( في دراسة أجرتها عن 2020للتغلب عليها. وفي ذات السياق أشارت السهلي )

 تطبيق اإلدارة اإللكترونية في جامعة حفر الباطن، إلى ضرورة إجراء دراسات

 ائج. معات المختلفة في المملكة العربية السعودية ومقارنة النتمماثلة على الجا

واستجابة لتلك المطالب، هدفت هذه الدراسة للكشف عن واقع تطبيق اإلدارة 

د بن اإللكترونية في كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر في جامعة اإلمام محم

 ت التي تحول دونسعود اإلسالمية أثناء جائحة كورونا، والتعرف على المعوقا

 تمكين الكادر اإلداري من تطبيق اإلدارة االلكترونية.

 ستجيب الدراسة عن األسئلة التالية:: أسئلة الدراسة
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عة مع بجامما واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية بكلية التعليم المستمر وخدمة المجت -

الكادر اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية أثناء جائحة كورونا من وجهة نظر 

 اإلداري؟

لمستمر ما هي المعوقات التي تواجه تطبيق اإلدارة اإللكترونية بكلية التعليم ا -

من  وخدمة المجتمع بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية أثناء جائحة كورونا

 وجهة نظر الكادر اإلداري؟

 أهداف الدراسة

يم ة التعلإللكترونية في كليتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على واقع تطبيق اإلدارة ا

ة المستمر وخدمة المجتمع بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية أثناء جائح

، كما كورونا، وذلك في المجاالت التالية )التخطيط والتنظيم والرقابة والتقويم(

ة التي تسعى الدراسة إلى الكشف عن المعوقات اإلدارية والبشرية والمالية والتقني

 بجامعة طبيق اإلدارة اإللكترونية في كلية التعليم المستمر وخدمة المجتمعتواجه ت

إلداري اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية أثناء جائحة كورونا من وجهة نظر الكادر ا

 بها.

 أهمية الدراسة

 تكمن أهمية هذه الدراسة في جانبين رئيسين هما:

تستمد الدراسة أهميتها النظرية من أهمية موضوع اإلدارة  الجانب النظري:

ية اإللكترونية فهو موضوع حيوي وهام يسلط الضوء على نمط من األنماط اإلدار

ل لين بشكالحديثة التي تسهم في التطوير والتحسين للمنظومة التعليمية وأداء العام

ات للبحوث والدراسخاص، كما يمكن أن تساهم الدراسة في إثراء الجانب النظري 

م حسب عل التي تتناول اإلدارة االلكترونية، باإلضافة إلى أنها من أوائل الدراسات

لتعليم االباحثتين التي سعت إلى معرفة واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية في كلية 

حة المستمر وخدمة المجتمع بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية أثناء جائ

رة تساهم الدراسة في تعزيز تطبيق ممارسة العمل عن بعد وإداكورونا، كما قد 

 العمليات بشكل إلكتروني.

يتمثل فيما ستتوصل إليه الدراسة من نتائج وما تطرحه من  الجانب العملي:

توصيات قد تساهم في مساعدة ذوي االختصاص وصناع القرار في وزارة التعليم 
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ر المهارات وعمادات التعامالت وإدارات الجامعات بما في ذلك عمادات تطوي

اإللكترونية وخاصة في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية محل الدراسة على 

تطوير وزيادة تفعيل اإلدارة االلكترونية، وكذلك قد تساعد في التغلب على 

المعوقات التي تحول دون تطبيق اإلدارة اإللكترونية في الجامعات، كما أن الدراسة 

في فتح المجال إلجراء دراسات أخرى تتعلق باإلدارة اإللكترونية كدراسة قد تسهم 

أثر اإلدارة اإللكترونية في تحسين األداء الوظيفي وأيضا تحسين جودة الخدمات 

المقدمة للكادر اإلداري والتعليمي في الجامعة، ودراسة مقارنة بين واقع تطبيق 

 الجامعة.اإلدارة اإللكترونية أثناء وبعد الجائحة في 

 نفذت هذه الدراسة في إطار الحدود التالية:: حدود الدراسة

اقتصرت الدراسة على الكشف عن واقع تطبيق  الحدود الموضوعية:

اإلدارة اإللكترونية في المجاالت التالية )التخطيط، التنظيم، الرقابة 

دون  والتقويم( والمعوقات )اإلدارية، البشرية، المالية، التقنية( التي تحول

تطبيق اإلدارة اإللكترونية بكلية التعليم المستمر وخدمة المجتمع في جامعة اإلمام 

 محمد بن سعود اإلسالمية أثناء جائحة كورونا.

لنسائي اطبقت هذه الدراسة على الكادر اإلداري بالقسم الحدود البشرية والمكانية: 

محمد بن سعود  في كلية التعليم المستمر وخدمة المجتمع في جامعة اإلمام

 اإلسالمية.

جامعي تم تطبيق الدراسة في الفصل الدراسي الثاني، من العام الالحدود الزمنية: 

 م.2020/2021

 اشتملت هذه الدراسة على المصطلحات التالية:: مصطلحات الدراسة

ت ويقصد بها" استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاال اإلدارة اإللكترونية:

ان ي أي مكوالتقنيات الحديثة لتنفيذ األعمال اإلدارية، وتقديم الخدمات إلكترونيا ف

ى وزمان، مما يؤدي إلى زيادة جودة األداء وسرعة اتخاذ القرارات المبنية عل

 (.17:2018 معلومات دقيقة ومباشرة" )الخطيب،

اإللكترونية اجرائيا: بأنها استخدام كلية التعليم المستمر وخدمة  وتعرف اإلدارة

المجتمع بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية لكافة التقنيات الحديثة، إلنجاز 

 العمليات اإلدارية، من تخطيط وتنظيم ورقابة وتقويم بكل يسر وفاعلية.
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ليم المستمر وخدمة : تأسست كلية التعكلية التعليم المستمر وخدمة المجتمع

، المجتمع في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية قبل أكثر من ثالثة عقود

لتساعد الجامعة في تحقيق واحدة من أهم وظائفها وهي خدمة المجتمع، وتهدف 

وبناء  الكلية إلى بناء جسور بين جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية والمجتمع

تمع فيها طاقات الجامعة ومواردها في تلبية حاجات المجشراكات مجتمعية تستثمر 

رامج والمشاركة الفاعلة في تنميته وتطويره، وذلك من خالل التخطيط والتنفيذ لب

تعليمية وتدريبية ومجتمعية متنوعة ومستمرة )جامعة اإلمام محمد بن سعود 

 (.2020اإلسالمية، 

ف أي مشكلة خرجت هي مصطلح يستخدم عادة على نطاق واسع لوصجائحة: 

عن نطاق السيطرة، وتعرف بأنها تفشي مرضي يحدث في منطقة جغرافية واسعة 

 (.2020ويؤثر هذا المرض على نسبة عالية من السكان )الدهشان، 

ساللة واسعة من الفيروسات، ومن المعروف أن عددا من فيروسات  كورونا:

ة الى نزالت البرد العادي كورونا تسبب لدى البشر أمراض تنفسية تتراوح حدتها من

مة األمراض األشد وخامة مثل متالزمة الشرق األوسط التنفسية )ميرس( والمتالز

التنفسية الحادة الوخيمة )سارس(، ويسبب فيروس كورونا المكتشف مؤخرا مرض 

 (. 2020)منظمة الصحة العالمية،  19-كوفيد

 رة حاليا لمرض فيروسوتعرف جائحة كورونا اجرائيا: بأنها أزمة عالمية مستم

(، أثرت على الكثير من جوانب الحياة، وتسببت في إغالق 19كورونا )كوفيد 

المؤسسات بشكل عام والمؤسسات التعليمية بشكل خاص والتحول للعمل عن بعد 

 باستخدام التقنيات الحديثة.

 منهج الدراسة

ج الوصفي تم استخدام المنه تساؤالتهالتحقيق اهداف الدراسة واإلجابة على 

 المسحي، وهو المنهج "الذي يتم بواسطة استجواب جميع أفراد مجتمع البحث أو

عينة كبيرة منهم، وذلك بهدف وصف الظاهرة المدروسة من حيث طبيعتها ودرجة 

اًل" وجودها فقط، دون أن يتجاوز ذلك إلى دراسة العالقة أو استنتاج األسباب مث

 (.179: 2012)العساف،
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صف والمنهج أكثر المناهج مالءمةً للدراسة الحالية، العتماده على ويعتبر هذا 

لواقع االواقع الحقيقي للظاهرة ومن ثم تحليل النتائج وبناء االستنتاجات في ضوء 

 الحالي.

 مجتمع وعينة الدراسة

تي يقصد بمجتمع البحث المجموعة الكلية من األفراد أو الوحدات أو الحاالت ال

راسة (، ويتكون مجتمع الد2015ميم نتائج بحثه عليها )مقدم، يسعى الباحث إلى تع

لمجتمع من جميع الكادر اإلداري بالقسم النسائي في كلية التعليم المستمر وخدمة ا

( 31)و( إدارية رسمية 45بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية والبالغ عددهم )

تصال شخصي، م )حصة السنان، ا2020/2021إدارية غير رسمية، للعام 

 (.2020، 18أكتوبر

قد وتم اختيار جميع مجتمع البحث كعينة للدراسة وذلك لصغر مجتمع الدراسة، و 

 ستبانة.( ا70تم توزيع األداة على كامل المجتمع وبلغ عدد االستبانات المسترجعة )

وصف أفراد العينة وفقا لبعض المتغيرات الشخصية  مت: خصائص عينة الدراسة

 ( يوضح ذلك:1عدد سنوات الخدمة(، وجدول )–ل العلميمثل: )المؤه

 الخدمة سنوات وعدد العلمي المؤهل متغير وفق الدراسة عينة أفراد توزيع 1 جدول

 النسبة المئوية التكرار المؤهل العلمي

 7.1 5 دبلوم

 72.9 51 بكالوريوس

 17.1 12 ماجستير

 2.9 2 دكتوراه

 %100 70 المجموع

 النسبة المئوية التكرار الخدمةعدد سنوات 

 4.3 3 سنوات 1-5

 77.1 54 سنوات 6-10

 18.6 13 أكثر من عشر سنوات

 %100 70 المجموع

ية هم ( موظفة إدار51( أن معظم أفراد العينة والبالغ عددهم )1يتضح من الجدول )

فة موظ( 54من حملة البكالوريوس، كما أن غالبية أفراد العينة والبالغ عددهم )

 سنوات. 10-6إدارية تتراوح سنوات خدمتهم من

 أداة الدراسة
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 تم استخدام االستبانة لجمع البيانات نظرا لمناسبتها ألهداف الدراسة.

 بناء أداة الدراسة (أ

موضوع بتم بناء األداة بعد االطالع على األدبيات، والدراسات السابقة ذات الصلة 

داة وتساؤالت الدراسة وأهدافها تم بناء األالدراسة الحالية، وفي ضوء معطيات 

ول )االستبانة(، وتكونت في صورتها النهائية من ثالثة أجزاء، يحتوي الجزء األ

–يل العلمعلى البيانات األولية الخاصة بأفراد عينة الدراسة، والمتمثلة في: )المؤه

 محورين( عبارة، موزعة على 42عدد سنوات الخدمة(، ويتكون الجزء الثاني من )

لتعليم أساسين،  المحور األول يتعلق بواقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية في كلية ا

الث المستمر وخدمة المجتمع في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، ويشمل ث

 مجاالت وهي )التخطيط، التنظيم، الرقابة والتقويم(، والمحور الثاني يتعلق

 دارة اإللكترونية وتشمل أربعة مجاالت وهيبالمعوقات التي تواجه تطبيق اإل

 المعوقات )اإلدارية، البشرية، المالية، التقنية(.

تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي للحصول على استجابات عينة الدراسة، وفق 

غير  -غير موافق  -موافق إلى حد ما–موافق–درجات الموافقة التالية: )موافق بشدة

بير عن هذا المقياس كمياً، بإعطاء كل عبارة من موافق بشدة(. ومن ثم التع

( درجات، 4( درجات، موافق )5العبارات السابقة درجة، وفقاً للتالي: موافق بشدة )

( 1( درجتان، غير موافق بشدة )2( درجات، غير موافق )3موافق إلى حد ما )

 درجة واحدة.

 صدق أداة الدراسة (ب

ة الدراسة تقيس ما وضعت لقياسه، وقد تم صدق أداة الدراسة يعني التأكد من أن أدا

 التأكد من صدق أداة الدراسة من خالل:

مين( -1  الصدق الظاهري ألداة الدراسة )صدق المحك ِّ

تم عرض األداة بصورتها األولية على عدد من المحكمين المختصين في اإلدارة 

يم جودة ( محكمين، وقد طُلب من المحكمين تقي7التربوية، حيث بلغ عدد المحكمين )

االستبانة، من حيث قدرتها على قياس ما أعدت لقياسه، والحكم على مدى مالءمتها 

ألهداف الدراسة، وذلك من خالل تحديد وضوح العبارات، وانتمائها للمحور، 

وأهميتها، وسالمتها لغوياً، وإبداء ما يرونه من تعديل، أو حذف، أو إضافة 
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، تم إجراء التعديالت الالزمة، ومن ثم للعبارات. وبعد االطالع على الملحوظات

 إخراج االستبانة بصورتها النهائية.

 صدق االتساق الداخلي لألداة -2

للتحقق من صدق االتساق الداخلي لالستبانة، تم حساب معامل ارتباط بيرسون 

(Pearson'sCorrelationCoefficient) ؛ للتعرف على درجة ارتباط كل عبارة

 لدرجة الكلية للمجال.من عبارات االستبانة با

 للمجال الكلية الدرجة مع األول المحور لعبارات بيرسون ارتباط معامالت 2جدول

بن  المام محمدالمحور األول)واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية في كلية التعليم المستمر وخدمة المجتمع في جامعة ا

 سعود اإلسالمية(

معامل االرتباط  رقم العبارة المجال

 بالمجال

معامل االرتباط  رقم العبارة

 بالمجال

 **0.851 4 **0.840 1 المجال األول: التخطيط

2 0.850** 5 0.771** 

3 0.808** 6 0.855** 

 **0.826 4 **0.889 1 المجال الثاني: التنظيم

2 0.773** 5 0.829** 

3 0.817** 6 0.718** 

المجال الثالث: الرقابة 
 والتقويم

1 0.742** 4 0.877** 

2 0.874** 5 0.801** 

3 0.716** 6 0.725** 

  فأقل 0.01** دال عند مستوى الداللة 

( أن قيم معامل ارتباط كل عبارة من العبارات مع مجالها 2يتضح من الجدول )

ً عند مستوى الداللة ) ( فأقل؛ مما يشير إلى صدق 0.01موجبة، ودالة إحصائيا

 االتساق الداخلي بين عبارات المحور األول، ومناسبتها لقياس ما أُعدت لقياسه. 

 للمجال الكلية الدرجة مع الثاني ورالمح لعبارات بيرسون ارتباط معامالت 3 جدول

 المحور الثاني

بن  إلمام محمد)المعوقات التي تواجه تطبيق اإلدارة اإللكترونية في كلية التعليم المستمر وخدمة المجتمع بجامعة ا

 سعود االسالمية(

معامل االرتباط  رقم العبارة المجال

 بالمجال

معامل االرتباط  رقم العبارة

 بالمجال

األول: المعوقات  المجال

 اإلدارية

 

1 0.785** 4 0.857** 

2 0.601** 5 0.697** 

3 0.768** 6 0.563** 

 **0.701 4 **0.707 1المجال الثاني: المعوقات 
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 **0.801 5 **0.601 2 البشرية

3 0.812** 6 0.759** 

 **0.795 4 **0.446 1 المجال الثالث: المعوقات المالية

2 0.768** 5 0.659** 

3 0.807** 6 0.737** 

 المجال الرابع: المعوقات التقنية

 

1 0.790** 4 0.894** 

2 0.855** 5 0.779** 

3 0.902** 6 0.795** 

 فأقل  0.01** دال عند مستوى الداللة 

( أن قيم معامل ارتباط كل عبارة من العبارات مع مجالها 3يتضح من الجدول)

ً عند مستوى الداللة )  ( فأقل؛ مما يشير إلى صدق0.01موجبة، ودالة إحصائيا

 ياسه. االتساق الداخلي بين عبارات المحور الثاني، ومناسبتها لقياس ما أُعدت لق

 ثبات أداة الدراسة (ج

الدراسة من خالل تطبيقها على عينة استطالعية من خارج تم التحقق من ثبات أداة 

( إدارية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، كما 30عينة الدراسة مكونة من )

تم التأكد من ثبات أداة الدراسة من خالل استخدام معامل الثبات 

( قيم معامالت 4(، ويوضح الجدول )Cronbach'sAlpha (α)ألفاكرونباخ)

 ألفاكرونباخ لكل محور من محاور االستبانة. الثبات

 معامل الثبات ألفاكرونباخ 4جدول 

 معامل ألفاكرونباخ المجال االستبانة

واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية في كلية 

التعليم المستمر وخدمة المجتمع في 

 جامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمية

 0.908 المجال األول: التخطيط

 0.893 الثاني: التنظيمالمجال 

 0.874 المجال الثالث: الرقابة والتقويم

المعوقات التي تواجه تطبيق اإلدارة 

اإللكترونية في كلية التعليم المستمر 
وخدمة المجتمع بجامعة اإلمام محمد بن 

 سعود االسالمية

المجال األول: المعوقات 

 اإلدارية

0.807 

المجال الثاني: المعوقات 

 البشرية

0.825 

المجال الثالث: المعوقات 

 المالية

0.788 

المجال الرابع: المعوقات 

 التقنية

0.914 

 0.855 الثبات العام

(، وهذا يدل 0.855( أن معامل الثبات العام عاٍل حيث بلغ )4يتضح من الجدول )

على أن االستبانة تتمتع بدرجة ثبات مرتفعة يمكن االعتماد عليها في التطبيق 
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الميداني للدراسة.بعد التأكد من صدق )االستبانة( وثباتها، وصالحيتها للتطبيق، تم 

 توزيعها إلكترونياً.

 أساليب المعالجة اإلحصائية

من  العديد لتحقيق أهداف الدراسة، وتحليل البيانات التي تم تجميعها، فقد تم استخدام

ة للعلوم االجتماعي األساليب اإلحصائية المناسبة باستخدام الحزم اإلحصائية

Statistical Package for SocialSciences (SPSS:كما يلي ) 

يد التكرارات، والنسب المئوية؛ للتعرف على خصائص أفراد عينة الدراسة، وتحد-

 استجاباتهم تجاه عبارات المحاور الرئيسة التي تتضمنها أداة الدراسة.

"؛ وذلك للتعرف Weighted Meanالمتوسط الحسابي الموزون )المرجح( "-

 على متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة على كل عبارة من عبارات المحاور،

 حيث يفيد في ترتيب العبارات حسب أعلى متوسط حسابي موزون. 

"؛ وذلك لمعرفة مدى ارتفاع، أو انخفاض استجابات Meanالمتوسط الحسابي "-

يفيد في ترتيب المحاور حسب أفراد عينة الدراسة عن المحاور الرئيسة، حيث 

 أعلى متوسط حسابي.

؛ للتعرف على مدى انحراف "Standard Deviation"االنحراف المعياري -

ن استجابات عينة الدراسة لكل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة، ولكل محور م

 المحاور الرئيسة عن متوسطها الحسابي. 

 تحليل نتائج الدراسة وتفسيرها

 المستمر السؤال األول: ما واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية في كلية التعليمإجابة 

 وخدمة المجتمع في جامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمية؟

كشفت النتائج أن عينة الدراسة مع الموافقة الى حد ما على تطبيق اإلدارة 

ام محمد بن سعود اإللكترونية في كلية التعليم المستمر وخدمة المجتمع بجامعة اإلم

(، وقد احتل التنظيم المرتبة االولى في تطبيق 3.04اإلسالمية بمتوسط حسابي )

(، يليه مجال الرقابة والتقويم وأخيرا مجال 3.16اإلدارة االلكترونية بمتوسط )

  .التخطيط
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 في المجتمع وخدمة المستمر التعليم كلية في اإللكترونية اإلدارة تطبيق واقع على الدراسة عينة إستجابات 5  جدول

 اإلسالمية سعود بن محمد االمام جامعة

المتوسط   المجال م

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الرتبة

 3 0.833 2.87 التخطيط  1

 1 0.822 3.16 التنظيم  2

 2 0.784 3.10 الرقابة والتقويم 3

واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية في كلية التعليم المستمر 

 وخدمة المجتمع في جامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمية

3.04 0.721 - 

لمجتمع اوهذا يعني أن تطبيق اإلدارة اإللكترونية في كلية التعليم المستمر وخدمة 

ى المأمول، عل في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية لم يصل بعد للمستوى

جئ الرغم من كل الجهود المبذولة، ويمكن إرجاع ذلك إلى التحول السريع والمفا

 إلى اإلدارة اإللكترونية، بسبب االنتشار السريعلجائحة فيروس كورونا.

 ( والبلوي2020وتتفق هذه النتيجة مع العديد من الدراسات، كدراسة السهلي )

(والتي أشارت إلى أن 2018عياصرة )( وال2019( وعبابنة والجبالي )2020)

تطبيق اإلدارة اإللكترونية كان بدرجة متوسطة، وهي بهذا تختلف عن دراسة 

( والتي أظهرت أن تطبيق اإلدارة اإللكترونية 2014( وعطير )2015العنزي )

 كان بدرجة مرتفعة.

كلية  وقد احتل مجال التخطيط المرتبة األخيرة عند تطبيق اإلدارة اإللكترونية في

التعليم المستمر وخدمة المجتمع في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، وتتفق 

 (.2020؛ السهلي، 2020؛ البلوي، 2014هذه النتيجة مع دراسة )عطير، 

 المجال األول: التخطيط:

للكشف عن تقديرات عينة الدراسة على فقرات هذا المجال، تم استخراج 

 (:6حرافات المعيارية، كما هو موضح في الجدول )المتوسطات الحسابية، واالن
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 التخطيط بمجال يتعلق فيما اإللكترونية اإلدارة تطبيق واقع حول الدراسة عينة استجابات 6 جدول

المتوسط  درجة الموافقة التكرار العبارات م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الفئة

بة
رت

ال
 

موافق  النسبة
 بشدة

موافق  موافق
إلى 

 حد ما

غير 
 موافق

غير 
موافق 

 بشدة

يوجد لدى الكلية  1
خطة زمنية معتمدة 
لتطبيق اإلدارة 
اإللكترونية في كل 

 إداراتها

موافق إلى  1.028 3.01 6 12 33 13 6 ك
 حد ما

1 

% 8.6 18.6 47.1 17.1 8.6 

تستطيع الخطة  4

االستراتيجية للكلية 
مواجهة التطورات 

التكنولوجية 
 المتسارعة

موافق إلى  0.955 2.99 4 17 28 18 3 ك

 حد ما

2 

% 4.3 25.7 40.0 24.3 5.7 

تشرك الكلية الهيئة  3
اإلدارية في 
صياغة أهدافها 

المستقبلية باالعتماد 
على البرامج 

اإللكترونية 
 المختلفة

موافق إلى  0.989 2.91 2 27 20 17 4 ك
 حد ما

3 

% 5.7 24.3 28.6 38.5 2.9 

توضح اإلدارة  2
العليا في الكلية 
خططها المستقبلية 
لتطبيق اإلدارة 

 اإللكترونية

موافق إلى  0.986 2.89 6 19 23 21 1 ك
 حد ما

4 

% 1.4 30.0 32.9 27.1 8.6 

تسعى الكلية إلى  6
توفير بيئة عمل 

 إلكترونية مناسبة

موافق إلى  1.002 2.84 5 23 23 16 3 ك
 حد ما

5 

% 4.3 22.8 32.9 32.9 7.1 

تضع الكلية  5
لمنسوبيها خطط 
تدريبية متقدمة في 

مجال استخدام 
تكنولوجيا 
المعلومات 

 واالتصاالت

 6 غير موافق 1.071 2.57 12 22 23 10 3 ك

% 4.3 14.3 32.9 31.4 17.1 

 موافق إلى حد ما 0.833 2.87 المتوسط العام

دارة أن عينة الدراسة مع الموافقة إلى حد ما على تطبيق اإل( 6يتضح في الجدول )

د بن اإللكترونية في كلية التعليم المستمر وخدمة المجتمع في جامعة االمام محم

ة (، وهذا يتفق مع دراس2.87سعود اإلسالمية في مجال التخطيط بمتوسط حسابي )

بيق التخطيط ( حيث أشارت جميعها إلى أن تط2020( والبلوي )2020السهلي )

( والتي 2014اإللكتروني جاء بدرجة متوسطة، بينما اختلفت عن دراسة عطير )

 أظهرت نتائجها حصول مجال التخطيط على درجة مرتفعة.
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( وهي:" يوجد لدى الكلية خطة زمنية معتمدة لتطبيق اإلدارة 1وقد احتلت العبارة )

موافقة أفراد عينة الدراسة اإللكترونية في كل إداراتها" المرتبة األولى من حيث 

(، ويمكن أن يعزى ذلك إلى حرص 3.01عليها إلى حد ما بمتوسط حسابي بلغ )

الكلية على التمكين نحو التحول إلى اإلدارة اإللكترونية تدريجيا دون التأثير على 

(، بينما لم يوافق عينة 2020سير األعمال، وهذه النتيجة تتفق مع دراسة السهلي )

( وهي:" تضع الكلية لمنسوبيها خطط تدريبية متقدمة 5ى العبارة رقم )الدراسة عل

في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت" حيث جاءت بالمرتبة 

(، وهذه النتيجة تختلف مع نتيجة دراسة السهلي 2.57األخيرة وبمتوسط حسابي )

ع جامعة حفر ( والتي أشارت إلى وض2019( ودراسة عبابنة والجبالي )2020)

الباطن لمنسوبيها خطط متقدمة في مجال اإلدارة اإللكترونية بدرجة مرتفعة، كما 

( والتي أظهرت نتائجها أنها كلية 2019تختلف أيضا مع دراسة عبابنة والجبالي )

السنة التحضيرية بجامعة حائل تضع خطط تدريبية متقدمة لمنسوبيها بدرجة 

ة أنه على الرغم من وعي الكلية بأهمية متوسطة، ويمكن تفسير هذه النتيج

التخطيط، وحرصها على التحول نحو اإلدارة اإللكترونية لمواكبة التطورات 

التكنولوجية، إال أنها من وجهة نظر الكادر اإلداري لم تصل إلى المستوى المطلوب 

من اإلعداد، سواء ما يرتبط بعمليات التخطيط أو ما تحتاجه عملية التخطيط من 

مات أساسية والمتمثلة بالخطط التدريبية المتقدمة الالزمة للتحول نحو اإلدارة مقو

 اإللكترونية.

 المجال الثاني: التنظيم

للكشف عن تقديرات عينة الدراسة على فقرات هذا المجال، تم استخراج 

 .(7المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، كما هو موضح في الجدول )

 التنظيم بمجال يتعلق فيما اإللكترونية اإلدارة تطبيق واقع حول الدراسة عينة استجابات 7 جدول

المتوسط  درجة الموافقة التكرار العبارات م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الفئة

بة
رت

ال
 

موافق  النسبة
 بشدة

موافق  موافق
إلى 

 حد ما

غير 
 موافق

غير 
موافق 

 بشدة

يتم تفعيل خدمات شؤون  4
الكادر اإلداري 
والتعليمي في الكلية 

 إلكترونيا

 1 موافق 0.974 3.50 3 5 26 26 10 ك

% 14.4 37.1 37.1 7.1 4.3 

تستخدم الكلية التقنية في  2
تنظيم الخدمات الخاصة 

 بشؤون الطلبة

موافق  0.937 3.39 1 12 23 27 7 ك
إلى 

 حد ما

2 

% 10.0 38.6 32.9 17.1 1.4 
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يتم تبادل البيانات  3
والمعلومات بين األقسام 
اإلدارية داخل الكلية 

 إلكترونيا

موافق  0.896 3.33 1 11 28 24 6 ك
إلى 

 حد ما

3 

% 8.6 34.3 40.0 15.7 1.4 

توفر الكلية لمنسوبيها  5
كافة النماذج بشكل 

 إلكتروني

موافق  1.094 3.19 4 15 24 18 9 ك
إلى 

 حد ما

4 

% 12.9 25.7 34.3 21.4 5.7 

يستطيع منسوبو الكلية  1
الحصول على 
المعلومات اإلدارية 
إلكترونيا في أي وقت 

 وأي مكان

موافق  1.110 2.99 5 19 27 10 9 ك
إلى 

 حد ما

5 

% 12.9 14.3 38.6 27.1 7.1 

تطبق الكلية نظام أرشفة  6
الكتروني لمختلف 

 اإلداريةاألقسام 

غير  1.085 2.56 10 30 14 13 3 ك
 موافق

6 

% 4.3 18.5 20.0 42.9 14.3 

موافق إلى حد  0.822 3.16 المتوسط العام
 ما

دارة ( أن عينة الدراسة مع الموافقة إلى حد ما على تطبيق اإل7يتضح في الجدول )

د بن جامعة االمام محماإللكترونية في كلية التعليم المستمر وخدمة المجتمع في 

مع  (، وهذه النتيجة تتفق3.16سعود اإلسالمية في مجال التنظيم بمتوسط حسابي )

( حيث أشارت جميعها إلى أن ممارسة 2020( والبلوي )2020دارسة السهلي )

( 2014التنظيم اإللكتروني جاءت بدرجة متوسطة، بينما اختلفت مع دراسة عطير )

 مجال التنظيم على درجة مرتفعة. والتي أظهرت نتائجها حصول

ي ف(" يتم تفعيل خدمات شؤون الكادر اإلداري والتعليمي 4وقد احتلت العبارة )

مجال  الكلية إلكترونيا" المرتبة األولى وكأكثر الممارسات التي يتم تنفيذها في

 (، ويمكن أن تعزى هذه3.50التنظيم اإللكتروني، حيث بلغ متوسطها الحسابي )

ل إلى حرص الكلية على توفير الوقت والجهد لكادرها اإلداري، من خالالنتيجة 

يوافق  تفعيل الخدمات الخاصة بهم إلكترونيا، مع ضمان الجودة والسرعة ، بينما لم

مختلف ل( " تطبق الكلية نظام أرشفة الكتروني 6أفراد عينة الدراسة على العبارة )

يمكن  (،و2.56رة بمتوسط حسابي بلغ )األقسام اإلدارية" حيث احتلت المرتبة األخي

 أن تعزى هذه النتيجة إلى عدم توفر األجهزة والتقنيات اإللكترونية الخاصة

ة باألرشفة اإللكترونية، وقلة تأهيل الكوادر البشرية الخبيرة بنظام األرشف

(، وتختلف مع 2014اإللكتروني، وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة دراسة عطير )

( والتي أشارت إلى وجود نظام حفظ وأرشفة للوثائق 2020)دراسة السهلي 

 اإللكترونية بدرجة متوسطة بجامعة حفر الباطن.

 المجال الثالث: الرقابة والتقويم
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للكشف عن تقديرات عينة الدراسة على فقرات هذا المجال، تم استخراج 

 .(8)المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، كما هو موضح في الجدول 

 والتقويم الرقابة بمجال يتعلق فيما اإللكترونية اإلدارة تطبيق واقع حول الدراسة عينة استجابات 8 جدول

المتوسط  درجة الموافقة التكرار العبارات م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الفئة

بة
رت

ال
 

موافق  النسبة
 بشدة

موافق  موافق
إلى 

 حد ما

غير 
 موافق

غير 
موافق 

 بشدة

تتعهد الكلية بالمحافظة على سرية  3
 وأمن المعلومات

موافق  0.885 3.36 1 9 31 22 7 ك
إلى 

 حد ما

1 

% 10.0 31.4 44.3 12.9 1.4 

موافق  1.079 3.23 3 16 22 20 9 ك تقيم الكلية أداء منسوبيها إلكترونيا 1
إلى 

 حد ما

2 

% 12.9 28.6 31.3 22.9 4.3 

الكلية على تقارير يحصل منسوبو  6
 أدائهم إلكترونيا

موافق  1.171 3.19 3 23 12 22 10 ك
إلى 

 حد ما

3 

% 14.3 31.4 17.1 32.9 4.3 

تقوم الكلية خططها وبرامجها التي  4
 تقدمها إلكترونيا

موافق  0.947 3.03 3 18 26 20 3 ك
إلى 

 حد ما

4 

% 4.3 28.6 37.1 25.7 4.3 

األعمال اإلدارية  تتابع الكلية 2

 إلكترونيا بطرق دقيقة

موافق  0.948 3.00 4 16 29 18 3 ك

إلى 
 حد ما

5 

% 4.3 25.7 41.4 22.9 5.7 

تتوفر التشريعات والقوانين واللوائح  5
الكفيلة بتطبيق اإلدارة اإللكترونية 

 في الكلية

موافق  0.951 2.77 4 27 22 15 2 ك
إلى 

 حد ما

6 

% 2.9 21.4 31.4 38.6 5.7 

موافق إلى حد  0.784 3.10 المتوسط العام

 ما

دارة ( أن عينة الدراسة مع الموافقة إلى حد ما على تطبيق اإل8يتضح من الجدول )

د بن اإللكترونية في كلية التعليم المستمر وخدمة المجتمع في جامعة االمام محم

(، 3.10والتقويم بمتوسط حسابي بلغ )سعود اإلسالمية عند ممارسة مهام الرقابة 

( حيث أشارت 2020( والبلوي )2020وهذه النتيجة تتفق مع دارسة السهلي )

ة، جميعها إلى أن ممارسةالرقابة والتقويم اإللكتروني قد حاز على درجة متوسط

ل ( والتي أظهرت نتائجها حصو2014بينما اختلفت هذه النتيجة مع دراسة عطير )

 والتقويم على درجة مرتفعة.مجال الرقابة 

( " تتعهد الكلية بالمحافظة على 3( أن العبارة )8ويتضح من النتائج في الجدول )

سرية وأمن المعلومات" احتلت المرتبة األولى من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة 

(، وقد يعزى ذلك إلى ثقة الكادر 3.36عليها إلى حد ما بمتوسط حسابي بلغ )

محافظة على خصوصية وسرية المعلومات التي يمكن تخزينها في اإلداري بال

( " تتوفر التشريعات 5خوادم الشبكة اإللكترونية بالجامعة، بينما جاءت العبارة )
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والقوانين واللوائح الكفيلة بتطبيق اإلدارة اإللكترونية في الكلية" بالمرتبة السادسة 

ليها إلى حد ما بمتوسط حسابي واألخيرة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة ع

(،ويمكن أن يعزى ذلك إلى حداثة التحول نحو اإلدارة اإللكترونية، فتحتاج 2.77)

الكلية إلى وقت لسن التشريعات والقوانين واألنظمة الكفيلة بتطبيق اإلدارة 

( والتي 2019اإللكترونية، وهذه النتيجة تختلف عن نتيجة دراسة عبابنة والجبالي )

توفر لوائح وقوانين لتطبيق اإلدارة اإللكترونية بكلية السنة التحضيرية  كشفت عن

 في جامعة حائل بدرجة مرتفعة.

إجابة السؤال الثاني: ما المعوقات التي تواجه تطبيق اإلدارة اإللكترونية في كلية 

 التعليم المستمر وخدمة المجتمع بجامعة اإلمام محمد بن سعود االسالمية؟

 المستمر التعليم كلية في اإللكترونية اإلدارة تطبيق تواجه التي المعوقات على الدراسة عينة استجابات 9 جدول

 اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام بجامعة المجتمع وخدمة

االنحراف  المتوسط الحسابي المجال  م
 المعياري

 الرتبة

 3 0.699 3.60 المعوقات اإلدارية 1

 2 0.696 3.63 المعوقات البشرية 2

 1 0.689 3.91  المعوقات المالية 3

 4 0.932 3.53 المعوقات التقنية 4

يم المعوقات التي تواجه تطبيق اإلدارة اإللكترونية في كلية التعل
 المستمر وخدمة المجتمع بجامعة اإلمام محمد بن سعود االسالمية

3.67 0.594 - 

جود وأفراد عينة الدراسة يوافقون على يتضح من خالل النتائج الموضحة أعاله أن 

مستمر العديد من المعوقات تواجه تطبيق اإلدارة اإللكترونية في كلية التعليم ال

(،وقد 3.67وخدمة المجتمع بجامعة اإلمام محمد بن سعود االسالمية بمتوسط )

لبشرية (، تلتها المعوقات ا3.91احتلت المعوقات المالية المرتبة األولى بمتوسط )

تقنية (، وأخيراً المعوقات ال3.60(،ثم المعوقات اإلدارية بمتوسط )3.63بمتوسط )

(، وقد يفسر حصول المعوقات المالية على المرتبة األولى إلى 3.53بمتوسط )

قناعة أفراد العينة بضرورة زيادة المخصصات المالية التي تمكن من صيانة 

 اإلدارة اإللكترونية. األجهزة وشراء البرمجيات التي تتماشى مع تطبيق

واتفقت هذه النتيجة مع العديد من الدارسات التي كشفت عن وجود معوقات بدرجة 

(، وقد 2017البشري،  ؛2011مرتفعة تواجه تطبيق اإلدارة اإللكترونية )حسنات، 

(، ومختلفة 2011احتلت المعوقات المالية المرتبة األولى متفقة مع دراسة )حسنات،

( والتي احتلت المعوقات اإلدارية فيها 2014( وعطية )2017) عن دراسة البشري
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( والتي احتلت المعوقات Malipula,2015المرتبة األولى، ودراسة ماليبوال)

 البشرية فيها المرتبة األولى.

 المجال األول: المعوقات اإلدارية

 اإللكترونية اإلدارة تطبيق تواجه التي اإلدارية المعوقات حول الدراسة عينة استجابات 10 جدول

المتوسط  درجة الموافقة التكرار العبارات م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الفئة

بة
رت

ال
 

موافق  النسبة
 بشدة

موافق  موافق
إلى 

 حد ما

غير 
 موافق

غير 
موافق 

 بشدة

قلة الدورات التدريبية المقدمة للكادر  6
اإلداري في الكلية في مجال 

 المعلومات واالتصاالتتكنولوجيا 

 1 موافق 0.928 4.09 - 5 12 25 28 ك

% 40.0 35.8 17.1 7.1 - 

االفتقار إلى قسم خاص باإلدارة  4
 اإللكترونية داخل الكلية

 2 موافق 1.038 3.77 1 8 17 24 20 ك

% 28.6 34.3 24.3 11.4 1.4 

ضعف وسائل االتصال بين الهياكل  5
 الكليةاإلدارية في 

 3 موافق 1.031 3.54 1 12 18 26 13 ك

% 18.6 37.1 25.8 17.1 1.4 

صعوبة تعديل بعض اإلجراءات  3

اإلدارية الحالية لتتالءم مع متطلبات 
 اإلدارة اإللكترونية

 4 موافق 0.913 3.50 1 7 28 24 10 ك

% 14.3 34.3 40.0 10.0 1.4 

البيروقراطية في الميل إلى وجود  2
 األعمال اإلدارية المختلفة

موافق  0.984 3.40 1 10 31 16 12 ك
إلى 

 حد ما

5 

% 17.1 22.9 44.3 14.3 1.4 

افتقار الكلية لدعم اإلدارة العليا في  1

الجامعة عند ممارسة اإلدارة 
 اإللكترونية

موافق  0.983 3.30 1 16 21 25 7 ك

إلى 
 حد ما

6 

% 10.0 35.7 30.0 22.9 1.4 

 موافق 0.699 3.60 المتوسط العام

( موافقة عينة الدراسة على وجود معوقات إدارية تواجه 10يتضح في الجدول )

م ة اإلماتطبيق اإلدارة اإللكترونية في كلية التعليم المستمر وخدمة المجتمع بجامع

ة النتيجة تتفق مع دراس(، وهذه 3.60محمد بن سعود االسالمية بمتوسط حسابي )

( في وجود معوقات إدارية 2011( وحسنات )2014( وعطية )2017البشري )

 بدرجة مرتفعة.

( أن أبرز المعوقات اإلدارية التي تواجه تطبيق 10ويتضح من النتائج في الجدول )

اإلدارة اإللكترونية في كلية التعليم المستمر وخدمة المجتمع بجامعة اإلمام محمد بن 

ود االسالمية تتمثل في" قلة الدورات التدريبية المقدمة للكادر اإلداري في الكلية سع

في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت" وقد حصلت هذه العبارة على المرتبة 

(،وقد يعزى ذلك إلى قلة اهتمام إدارة الموارد 4.09األولى بمتوسط حسابي)

ية وأهميتها في تيسير األعمال اإلدارية، البشرية في الجامعة باإلدارة اإللكترون
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(، في حين تختلف عن دراسة عطية 2011وهذه النتيجة تتفق مع دراسة حسنات )

(  التي أشارت إلى نقص أن الدورات التدريبية المقدمة لإلداريين في مجال 2014)

 التكنولوجيا واالتصاالت حاز على درجة متوسطة.

( وهي " الميل إلى وجود البيروقراطية في 1، 2وفي المقابل حصلت العبارتين )

األعمال اإلدارية المختلفة"، " افتقار الكلية لدعم اإلدارة العليا في الجامعة عند 

ممارسة اإلدارة اإللكترونية "  على المرتبة الخامسة واألخيرة على التوالي، 

ة تختلف (، وهذه النتيج1( للعبارة )3.30( و)2( للعبارة )3.40وبمتوسط حسابي )

( والتي ذكرت أن البيروقراطية عند أداء األعمال 2017عن دراسة البشري )

اإلدارية المختلفة هي أهم المعوقات اإلدارية، وتختلف أيضا عن دراسة عطية 

 ( حيث جاءت البيروقراطية في أداء األعمال اإلدارية في المرتبة الثالثة.2014)

 المجال الثاني: المعوقات البشرية

 اإللكترونية اإلدارة تطبيق تواجه التي البشرية المعوقات حول الدراسة عينة استجابات 11 جدول

المتوسط  درجة الموافقة التكرار العبارات م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الفئة

بة
رت

ال
 

موافق  النسبة
 بشدة

موافق  موافق
إلى حد 

 ما

غير 
 موافق

غير 
موافق 

 بشدة

قلة الكوادر  4
المتخصصة في 

اإلدارة اإللكترونية 
 في الكلية

 1 موافق 0.866 4.06 - 2 18 24 26 ك

% 37.1 34.3 25.7 2.9 - 

ضعف مهارات  3
اللغة اإلنجليزية 
الالزمة للتعامل مع 
تطبيقات اإلدارة 
اإللكترونية لدى 
بعض الكادر 

 اإلداري في الكلية

 2 موافق 0.915 4.06 1 2 15 26 26 ك

% 37.1 37.1 21.5 2.9 1.4 

ضعف مستوى  1
المهارات التقنية 
لدى الكادر 

 اإلداري

 3 موافق 0.933 3.64 - 6 29 19 16 ك

% 22.9 27.1 41.4 8.6 - 

خوف الكادر  2
اإلداري من 

المساءلة 
االلكترونية من 

 قبل اإلدارة العليا

 4 موافق 0.954 3.60 1 7 24 25 13 ك

% 18.6 35.7 34.3 10.0 1.4 

ضعف ثقة الكادر  5
اإلداري في 
قدرتهم على 
استخدام تطبيقات 

موافق  1.073 3.26 4 13 22 23 8 ك
إلى 

 حد ما

5 

% 11.4 32.9 31.4 18.6 5.7 
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 اإلدارة اإللكترونية

مقاومة الكادر  6
اإلداري للتحول 
نحو اإلدارة 

 اإللكترونية

موافق  0.967 3.14 2 18 22 24 4 ك
إلى 

 حد ما

6 

% 5.7 34.3 31.4 25.7 2.9 

 موافق 0.696 3.63 المتوسط العام

( موافقة عينة الدراسة على وجود معوقات بشرية تواجه 11يتضح في الجدول )

م ة اإلماتطبيق اإلدارة اإللكترونية في كلية التعليم المستمر وخدمة المجتمع بجامع

ة (، وهذه النتيجة تتفق مع نتيج3.63بمتوسط حسابي )محمد بن سعود االسالمية 

 (.2011دراسة حسنات )

طبيق ت(  أن أبرز المعوقات البشرية التي تواجه 11ويتضح من النتائج في الجدول )

بن  ام محمداإلدارة اإللكترونية في كلية التعليم المستمر وخدمة المجتمع بجامعة اإلم

في  وادر المتخصصة في اإلدارة اإللكترونيةسعود االسالمية تتمثل في " قلة الك

 الكلية" وهذه العبارة حصلت على المرتبة األولى من حيث موافقة أفراد عينة

مج (، وقد تعزى هذه النتيجة إلى قلة البرا4.06الدراسة عليها بمتوسط حسابي )

رة دات اإلالتدريبية التي ترفع من كفاءة الكادر اإلداري وتؤهله للتعامل مع  تطبيقا

ضعف  ( "3(، والعبارة )2017اإللكترونية، وهذه النتيجة تتفق مع دراسة البشري )

ة لدى مهارات اللغة اإلنجليزية الالزمة للتعامل مع تطبيقات اإلدارة اإللكتروني

(، 4.06بعض الكادر اإلداري في الكلية" جاءت في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي)

( والتي ترى أن ضعف مهارات اللغة 2011وهذا يتفق مع دراسة حسنات )

 اإلنجليزية لدى بعض الموظفين كان من أهم المعوقات البشرية.

( " مقاومة الكادر اإلداري للتحول نحو اإلدارة 6وفي المقابل حصلت العبارة )

اإللكترونية" على المرتبة األخيرة من حيث موافقة عينة الدراسة عليها بكونها 

(، وتعزى هذه النتيجة 3.14دارة اإللكترونية بمتوسط حسابي )معوقا أمام تطبيق اإل

إلى ثقة وقناعة الكادر اإلداري بأن تطبيق اإلدارة اإللكترونية سوف يسهم في تنظيم 

 ,Malipulaوتسهيل العمل اإلداري، وهذه النتيجة تختلف عن دراسة ماليبوال )

اإلدارات المختلفة  ( حيث جاءت مقاومة التغيير من قبل بعض العاملين في2015

 خوفا على مناصبهم ومستقبلهم الوظيفي كأهم المعوقات البشرية.

 الثالث: المعوقات المالية المجال

 اإللكترونية اإلدارة تطبيق تواجه التي المالية المعوقات حول الدراسة عينة استجابات 12 جدول
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المتوسط  درجة الموافقة التكرار العبارات م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الفئة

بة
رت

ال
 

موافق  النسبة
 بشدة

موافق  موافق
إلى 

 حد ما

غير 
 موافق

غير 
موافق 

 بشدة

قلة الحوافز المالية المخصصة  5
للمتميزين في استخدام اإلدارة 

 اإللكترونية

موافق  0.734 4.43 1 12 17 26 14 ك
 بشدة

1 

% 20.0 37.1 24.4 17.1 1.4 

األجهزة اإللكترونية قلة توفر  1
المتوافقة مع متطلبات تطبيقات 

 اإلدارة اإللكترونية

 2 موافق 1.046 4.09 3 3 8 27 29 ك

% 41.4 38.6 11.4 4.3 4.3 

قلة كفاية الموارد المالية  4
المخصصة لصيانة األجهزة 

 اإللكترونية

 3 موافق 1.030 3.80 2 10 18 26 14 ك

% 20.0 37.1 25.7 14.3 2.9 

قلة المخصصات المالية للكلية  6
بشكل عام مقارنة بالكليات األخرى 

 داخل الجامعة

 4 موافق 1.150 3.80 - 16 14 23 17 ك

% 24.2 32.9 20.0 22.9 - 

 ارتفاع التكلفة المادية لتأسيس البنية 3

التحتية االلكترونية مثل أجهزة 
 الخوادم اإللكترونية

 5 موافق 0.977 3.73 1 7 18 28 16 ك

% 22.9 40.0 25.7 10.0 1.4 

ارتفاع تكاليف البرمجيات  2
اإللكترونية التي تتماشى مع تطبيق 

 اإلدارة اإللكترونية

 6 موافق 0.951 3.63 1 8 19 30 12 ك

% 17.1 42.9 27.2 11.4 1.4 

 موافق 0.689 3.91 المتوسط العام

موافقة عينة الدراسة على وجود معوقات مالية تواجه ( 12يتضح في الجدول )

م ة اإلماتطبيق اإلدارة اإللكترونية في كلية التعليم المستمر وخدمة المجتمع بجامع

ة (، وتتفق هذه النتيجة مع دراس3.91محمد بن سعود االسالمية بمتوسط حسابي )

 (.2011( وحسنات )2017البشري )

قلة ( أن عينة الدراسة موافقون بشدة على أن "12ويتضح من النتائج في الجدول )

ل اهم الحوافز المالية المخصصة للمتميزين في استخدام اإلدارة اإللكترونية" تشك

لمرتبة المعوقات المالية التي تواجه تطبيق اإلدارة االلكترونية، حيث حصلت على ا

د وجود بنو(، ويمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى عدم 4.43األولى بمتوسط حسابي )

في أنظمة الجامعة المالية لوضع مكافآت تحفيزية مخصصة في مجال اإلدارة 

 (.2011( وحسنات )2014اإللكترونية، وهذه النتيجة تتفق مع دراسة عطية )

( " ارتفاع تكاليف البرمجيات اإللكترونية التي 2وفي المقابل حصلت العبارة )

أقل متوسط حسابي في مجال  تتماشى مع تطبيق اإلدارة اإللكترونية" على

(، 2017(، وهذه النتيجة تتفق مع دراسة البشري )3.63المعوقات المالية والبالغ )

ويمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى أن متطلبات التطبيقات البرمجية الخاصة باإلدارة 

اإللكترونية تتطلب تأسيس للبنى التحتية لألنظمة المعلوماتية واالتصالية وبالتالي 

 تاج إلى دعم مالي مرتفع.تح
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 المجال الرابع: المعوقات التقنية

 اإللكترونية اإلدارة تطبيق تواجه التي التقنية المعوقات حول الدراسة عينة استجابات 13 جدول

المتوسط  درجة الموافقة التكرار العبارات م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الفئة

بة
رت

ال
 

موافق  النسبة
 بشدة

 موافق موافق
إلى 

 حد ما

غير 
 موافق

غير 
موافق 

 بشدة

ندرة توفر برمجيات جيدة باللغة  3
 العربية تتناسب مع العمل اإلداري

 1 موافق 1.202 3.66 3 11 15 19 22 ك

% 31.4 27.2 21.4 15.7 4.3 

عدم توفر قواعد بيانات للحفاظ  6
 على معلومات الكلية

 2 موافق 1.07 3.59 - 16 14 23 17 ك

% 24.2 32.9 20.0 22.9 - 

صعوبة مسايرة التطور السريع  5
 في األجهزة اإللكترونية

 3 موافق 1.044 3.57 1 12 17 26 14 ك

% 20.0 37.1 24.4 17.1 1.4 

ضعف البنية التحتية الالزمة  4
 لتطبيق اإلدارة اإللكترونية

 4 موافق 1.057 3.57 2 10 18 26 14 ك

% 20.0 37.1 25.7 14.3 2.9 

تدني مستوى كفاءة الدعم الفني  2
 في الكلية

 5 موافق 1.163 3.44 2 16 17 19 16 ك

% 22.9 27.1 24.2 22.9 2.9 

ضعف أنظمة الحماية السيبرانية  1
 المستخدمة في الكلية

موافق  1.117 3.36 1 18 20 17 14 ك
إلى 

 حد ما

6 

% 20.0 24.2 28.6 25.8 1.4 

 موافق 0.932 3.53 المتوسط العام

( موافقة عينة الدراسة على وجود معوقات تقنية تواجه 13يتضح في الجدول )

م ة اإلماتطبيق اإلدارة اإللكترونية في كلية التعليم المستمر وخدمة المجتمع بجامع

 نتيجة(، وهذه النتيجة تتفق مع 3.53محمد بن سعود االسالمية بمتوسط حسابي )

 (.2011دراسة حسنات )

طبيق ( أن أبرز المعوقات التقنية التي تواجه ت13ويتضح من النتائج في الجدول )

بن  ام محمداإلدارة اإللكترونية في كلية التعليم المستمر وخدمة المجتمع بجامعة اإلم

مع  سعود االسالمية تتمثل في" ندرة توفر برمجيات جيدة باللغة العربية تتناسب

اد ارة على المرتبة األولى من حيث موافقة أفرالعمل اإلداري" وحصلت هذه العب

نات (، وهذه النتيجة تتفق مع دراسة حس3.66عينة الدراسة عليها بمتوسط حسابي )

لغة (، ويمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى قلة توفر البرمجيات التي تدعم ال2011)

تقدمة المالعربية في السوق اإللكتروني، حيث أن معظم برامج اإلدارة االلكترونية 

 ال تتوفر إال باللغة اإلنجليزية.
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دمة ( وهي" ضعف أنظمة الحماية السيبرانية المستخ1وفي المقابل حصلت العبارة )

(، 3.36في الكلية" على أقل متوسط حسابي في مجال المعوقات التقنية، حيث بلغ )

ألنظمة ويمكن أن يعزى ذلك إلى تقدم قدرة قسم تقنية المعلومات بالجامعة بتوفير ا

 والتوعية الكافية لحماية منسوبيها من الهجمات السيبرانية.

 الخالصة

ر المستم خلصت الدراسة الحالية إلى أن تطبيق اإلدارة اإللكترونية في كلية التعليم

وخدمة المجتمع بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية جاء بدرجة متوسطة، 

 يه مجالي تطبيق اإلدارة االلكترونية، يلحيث احتل مجال التنظيم المرتبة االولى ف

 .الرقابة والتقويم وأخيرا مجال التخطيط

 ت تواجهكما أظهرت النتائج اتفاق أفراد عينة الدراسة على وجود العديد من المعوقا

م ة اإلماتطبيق اإلدارة اإللكترونية في كلية التعليم المستمر وخدمة المجتمع بجامع

تها حيث احتلت المعوقات المالية المرتبة األولى، تلمحمد بن سعود االسالمية، 

 المعوقات البشرية، ثم المعوقات اإلدارية، وأخيراً المعوقات التقنية.

 التوصيات

 في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج فإنها توصي بالتالي:

نيات التوجه نحو تفعيل نظام األرشفة اإللكتروني من خالل توفير األجهزة والتق-

 رشفة مناإللكترونية الخاصة بذلك، وتوفير اإلمكانات البشرية الخبيرة في نظام األ

 خالل تأهيل وتدريب الكادر اإلداري.

ن متشجيع الكادر اإلداري على استخدام تطبيقات وبرامج اإلدارة اإللكترونية -

م لتقدخالل منح المتميزين منهم حوافز مادية ومعنوية تشجعهم على االستمرار في ا

 واإلتقان في العمل.

 توفير التشريعات والقوانين واللوائح التي تساهم في عملية تطبيق اإلدارة-

 نية.اإللكترونية فهي تعد الخطوة األولى للبدء بعملية تطبيق اإلدارة اإللكترو

رونية العمل على اكساب العاملين في الجامعة مهارات التعامل مع اإلدارة االلكت-

عديد من البرامج التدريبية المتقدمة والمتخصصة في مجال من خالل تقديم ال

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتلتدريب العاملين بحيث يصبحوا قادرين على 

 التعامل مع تطبيقات اإلدارة اإللكترونية بكفاءة وفاعلية.
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توظيف كادر فني من ذوي الخبرة واالختصاص في اإلدارة اإللكترونية داخل -

شكالت الكادر اإلداري في تطبيق اإلدارة اإللكترونية، ولمعالجة الم الكلية لدعم

 واألعطال اإللكترونية.

ة السعي إلى توحيد استخدام التطبيقات داخل الكلية بحيث تدعم اللغة العربي-

 واألجنبية معا.

 تقترح الدراسة إجراء عدد من البحوث المستقبلية في المجاالت التالية:: المقترحات

ائحة في دراسة مقارنة بين واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية أثناء وبعد الجاجراء -

 الجامعات السعودية.

لخدمات تأثير اإلدارة اإللكترونية في تحسين األداء الوظيفي وأيضا تحسين جودة ا-

 المقدمة للكادي اإلداري والتعليمي في الجامعة.

عات تطوير التنظيمي في الجاماجراء دراسة عن أثر اإلدارة اإللكترونية على ال-

 السعودية.

 المراجعقائمة 

ء (. دور اإلدارة االلكترونية في تحسين األدا2019األقرع، نور طاهر محمد ).1

لة مجالوظيفي لدى العاملين في المؤسسات الحكومية العاملة في محافظة قلقيلية، 

 .164-133(، 2)28الجامعة اإلسالمية للدراسات االقتصادية واإلدارية، 

ظر ن(. معيقات تطبيق اإلدارة االلكترونية من وجهة 2017البشري، قدرية محمد ).2

 .209 -195(، 3اإلداريين في الجامعات األردنية، مجلة العلوم التربوية، )

ت أم (. معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في إدارات جامعا2009البشري، منى ).3

جهة نظر اإلداريات وعضوات هيئة التدريس القرى بمدينة مكة المكرمة من و

 بالجامعة، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى.

ديميين (. واقع اإلدارة اإللكترونية لإلداريين األكا2020البلوي، مرزوقة حمود ).4

 .90-75(، 1بجامعة تبوك، مجلة العلوم التربوية والنفسية، )

الموقع الرسمي لكلية التعليم .(2020جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ).5

 (Imamu.edu.sa) التعريف بالعمادة المستمر وخدمة المجتمع،

https://units.imamu.edu.sa/deanships/dcscs/profile/Pages/default.aspx
https://units.imamu.edu.sa/deanships/dcscs/profile/Pages/default.aspx
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ة (. تقرير العمل عن بعد بمدين2020جامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمية ).6

 https://cutt.us/0Dgr5. 2020-4-15الملك عبد هللا للطالبات: األربعاء 

(. معوقات تطبيق اإلدارة االلكترونية في الجامعة 2011الحسنات، ساري ).7

 الفلسطينية، رسالة ماجستير، جامعة الدول العربية.

(. أثر تطبيق أنظمة 2013لحسيني، عائشة أحمد والخيال، شذا عبد المحسن )ا.8

دات في اإلدارة االلكترونية على األداء الوظيفي: دراسة ميدانية على موظفات العما

-22 (،10جامعة الملك عبد العزيز بجدة، المجلة العلمية لقطاع كليات التجارة. )

145. 

اإلدارة االلكترونية في تحقيق اإلبداع (. دور 2018الخطيب، محمد أحمد. ).9

اإلداري دراسة تطبيقية في وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، رسالة 

 ماجستير، أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا.

(. دور الذكاء االصطناعي في مواجهة جائحة كورونا 2020الدهشان، جمال ).10

 .1387 -1362(، 76ة التربوية، )في مواجهة التعايش معها، المجل

فر (. درجة تطبيق اإلدارة االلكترونية في جامعة ح2020السهلي، نورة بتال ).11

(، 77الباطن وسبل تطويرها في ظل التحول إلى جامعة بال ورق، المجلة التربوية، )

586-622. 

ه (. علم اجتماع التربية المعاصر تطوره منهجيت2002الشخيبي، علي السيد ).12

 تكافؤ الفرص التعليمية: دار الفكر العربي.

(. وحدة التحول 2018الشركة الوطنية للتربية والتعليم ).13

 https://cutt.us/YFeG6الوطني.

(. واقع اإلدارة اإللكترونية في الجامعة 2011شلبي، جمانة عبد الوهاب ).14

ة شورة، الجامعاإلسالمية وأثرها على التطوير التنظيمي، رسالة ماجستير غير من

 اإلسالمية بغزة.
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ء (. أثر تطبيق اإلدارة اإللكترونية في مستوى أدا2011الشهري، محمد علي ).15

سات العاملين: دراسة تطبيقية في جامعة تبوك، رسالة ماجستير، كلية عمادة الدرا

 العليا، جامعة مؤته.

 الجامعي.(. اإلدارة االلكترونية: دار الفكر 2012الصيرفي، محمد ).16

(. مستوى تطبيق اإلدارة 2019عبابنة، رامي محمود والجبالي، نمر محمد ).17

حوث، االلكترونية في كلية السنة التحضيرية بجامعة حائل، مجلة جامعة الخليل للب

14(2 ،)231-251. 

(. دور اإلدارة االلكترونية في ترشيد الخدمة 2009عبد الكريم، عشور ).18

 نتوري.مت المتحدة األمريكية والجزائر، رسالة ماجستير، جامعة العمومية في الواليا

ار : د2(. المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية ط2012العساف، صالح أحمد ).19

 الزهراء للنشر والتوزيع. 

(. معوقات تطبيق اإلدارة االلكترونية من وجهة نظر 2014عطية، أفكار ).20

ة جامعة اإلسكندرية، مجلة الدراسات التربويأعضاء هيئة التدريس واالداريين ب

 (.4)4واإلنسانية، 

 (. مستوى تطبيق اإلدارة االلكترونية في الكلية2015العنزي، حمود عابد ).21

 .759 -741(، 163)1الجامعية بمحافظة حقل: دراسة ميدانية،مجلة التربية،

 جامعة جرش من(. واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية في 2018العياصرة، معن ).22

 .367-95،347وجهة نظر العاملين فيها. دراسات عربية في التربية وعلم النفس، 

: (. اإلدارة اإللكترونية آفاق الحاضر وتطلعات المستقبل2004غنيم، أحمد ).23

 مكتبة المصري.

في  (. درجة تطبيق اإلدارة االلكترونية2018غوانمة، فادي، ومقابلة، منصور ).24

حة ة تربية المزار الشمالي واقتراحات للتطوير، مجلة القدس المفتومدارس مديري

 .16-1(، 25لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية. )
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 (. انتشار تقنيات المعلومات واالتصاالت في الدول2003الفريح، إبراهيم ).25

-1ية، العربية وأثرها على مشاريع الحكومة اإللكترونية، مؤتمر الحكومة اإللكترون

14. 

(. درجة توظيف اإلدارة االلكترونية وأثرها في 2019الفليت، خلود عطية ).26

تطبيق المعرفة لدى شاغلي المناصب اإلدارية العليا والوسطى في الجامعات 

-191، (26الفلسطينية. مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات االقتصادية واإلدارية، )

219. 

نية جاالت وتطبيقات ومعوقات اإلدارة اإللكترو(. م2006القحطاني، شائع سعد ).27

 في السجون: دراسة تطبيقية على المديرية العامة للسجون في المملكة العربية

 السعودية، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.

 (. اإلدارة اإللكترونية: دار ومؤسسة رسالن.2011كافي، مصطفى يوسف ).28

الرحمن وإسماعيل، عبد الرحيم وأبو ناصر، فتحي والقحطاني، الليلي، عبد .29

لعربية، (. التعليم عن بعد كاستجابة لألزمات:حالة الكورونا في الدول ا2020رفدان )

 .16-1مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية، 

مارس. 20-18(. 2019)2030مؤتمر التنمية اإلدارية في ضوء رؤية المملكة  .30

https://cutt.us/5Mgwz 

لتربوية مناهج البحث العلمي في العلوم االجتماعية وا(. 2015مقدم، عبد الحفيظ ).31

 : دار النشر الدولي.والنفسية

 .: دار الفكر والقانوناإلدارة اإللكترونية(. 2011المكاوي، محمد محمود ).32

(: سؤال 19-(. مرض فيروس كورونا )كوفيد2020منظمة الصحة العالمية ).33

 https://cutt.us/BslNvوجواب. 

: التاإلدارة االلكترونية: االستراتيجية والوظائف والمشك(. 2004نجم، عبود ).34

 دار المريخ.

https://cutt.us/BslNv
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The Status of Applying Electronic Management in the College of 

Continuous Education and Community Service at Imam Muhammad Bin 

Saud Islamic University during COVID-19 Pandemic 

Eiman AbdulrahmanAloraini 

Imam Muhammad Bin Saud Islamic University- Saudi Arabia 

Dr. Haifa Abdullah Alsuhaim 

King Saud University- Saudi Arabia 

Abstract :This study aims to identify the status quo of applying e-management 

in the college of Continuous Education &Community Service at Imam 

Muhammad ibn Saud Islamic University (IMAMU) during the COVID-19 
pandemic from the prospective of the management staff, as well as to clarify the 

obstacles that might prevent applying it. The study relied on the descriptive 

survey approach and used questionnaire as tool to collect the data from the 

population of the study, who were 76 female management staff. The study 
revealed that the status quo of applying e-management in the college was 

moderate in which the organization field came first in applying the e-

management followed by the control &evaluation, and lastly planning. On the 
other hand, the results indicated that there are obstacles with significant impact 

that face applying the e-management in the college. The obstacles were listed as 

followed: financial obstacles, human obstacles, administrative obstacles and 
technical obstacles. This study suggests the necessity of establishing advanced 

training programs provided to the management staff. 

Keywords: E-management, Imam Muhammad ibn Saud Islamic University 

(IMAMU), COVID-19 pandemic, Management functions, obstacles. 
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 التداعيات النفسية للحجر الصحي وسبل التعامل معها: دراسة أولية

 بوفلجة غيات 

 الجزائر -، محمد بن أحمد2جامعة وهران 

 

كوفيد  يعاني المجتمع الجزائري كما هو الحال بالنسبة لكل العالم من جائحة: ملخص

 . حيث أن خطورة الوباء وسرعة انتشار العدوى وغياب العالجات الفعالة،19 –

ء عوامل دفعت إلى تبني سياسة الحجر الصحي ومطالبة أفراد المجتمع إلى البقا

بيوتهم وعدم الخروج إال عند للضرورة القصوى. وقد أدى طول مدّة الحجر 

وهو  ية التي اعتاد الناس عليها.الصحي إلى تغير في الممارسات والنشاطات اليوم

 ما أدى إلى تداعيات نفسية خطيرة ستبقى آثارها حتى بعد انتهاء فترة الحجز

تهدف هذه الدراسة إلى التعّرف على ممارسات الحجر الصحي في الجزائر 

ماد والتداعيات النفسية الناتجة عنه، مع تقديم توصيات مواجهتها. حيث تّم اعت

ترونية. المعطيات من إعداد الباحث، تّم توزيعه واستالمه بطريقة إلكاستبيان لجمع 

على أهم  ، استبيانا تم تفريغها وتحليلها مناقشتها. حيث تم التعرف219وقد تّم جمع 

 .التداعيات النفسية للحجر الصحي، والممارسات المستعملة في قضاء أوقاته

ت النفسية، قضاء أوقات ، الحجر الصحي، التداعيا19-كوفيد كلمات مفتاحية:

 الحجر، الحصانة النفسية

 

 

 

 



 غيات بوفلجة       أولية دراسة معها: التعامل وسبل الصحي للحجر النفسية التداعيات
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I- تمهيد: 

 إلى الحاجة إلى أدوية لمعالجته، وإلى لقاحات لتفادي 19 –أدى ظهور كوفيد 

ن اإلصابة به. إال أن ذلك لم يكن متوفرا  عند ظهور الوباء أول مرة في ووها

(Wuhan بقي الطريق الوحيد للحدّ 2019( الصينية )ديسمبر .) من انتشاره هو

 اعتماد سياسة صارمة للحجر الصحي، والتوصية بعدم الخروج من البيوت إال في

حاالت الضرورة القصوى لتلبية الحاجات األساسية. وقد توقف العمل بجّل 

لى المؤسسات الصناعية واالجتماعية والتربوية واإلدارية والخدمية، مما أدى إ

ا، وذلك سعيا من السلطات في تقليص تباطئ بعض األنشطة وتوقف أخرى نهائي

عدد اإلصابات. وهي ظاهرة مست دول العالم قاطبة بما فيها الدول الغنية 

(. إلى جانب ذلك، نجد أن الحجر الصحي 2021والمتطّورة صناعيا )معوشبي، 

ة أدى إلى عدّة تداعيات نفسية واجتماعية، نتيجة طول مدّة الحجر الصحي، خاص

ء ت بالنسبة لألسر كثيرة العدد وقاطني العمارات واألحيافي حاالت ضيق البيو

 الهشة.

في  وفي ظل غياب األدوية الضرورية لمعالجة الوباء، وغياب لقاحات مناسبة، بما

و هذلك في الدول الغنية المتطورة علميا، بقي ارتداء الكمامات والحجر الصحي 

قته و ما طبرة مثل الجزائر. وهالملجأ الوحيد، في العالم كلّه وخاصة في الدّول الفقي

الدّول التي تضررت بالوباء كالصين وإيطاليا وإسبانيا والواليات المتحدة 

لتي وروسيا...وقد اعتمت الجزائر سياسة الحجر الصحي الشامل بوالية البليدة، ا

ب ، بينما طبق جزئيا في الواليات األخرى حس19ظهرت فيها أولى إصابات كوفيد 

الصين لوباء بها. ذلك أن العدد الكبير من الوفيات بسبب الوباء بمستوى انتشار ا

وأوروبا والواليات المحتدة، أخاف السلطات الصحية في الجزائر، كما أخاف 

المواطنين، وتم االلتجاء إلى الحجر الصحي حفاظا على حياتهم، في ظل ضعف 

 المنظومة الصحية في الجزائر.

ن عايش الناس حجرا صحيا، اضطرهم إلى البقاء إن الواقع كونه لم يسبق من قبل أ

في منازلهم لمدة طويلة يوميا، وعدم الخروج إال لقضاء الحاجات األساسية، ومنها 

اقتناء الغذاء، مع احترام التباعد. حيث توقفت كثير من النشاطات االجتماعية 

مالعب واالقتصادية، فأغلقت الجامعات والمدارس والمساجد، وقاعات األفراح، وال

وغيرها من الهياكل التي تؤدي إلى اختالط األفراد، بما في ذلك اللقاءات األسرية. 
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وهي ظاهرة جديدة، وأن المجتمعات غير متعودة عليها مما أدى إلى كثير من 

الصعوبات االجتماعية واالضطرابات النفسية. وهي ظاهرة جديدة على المجتمعات 

راستها علميا. وقد قام الباحث ببناء استبيان المعاصرة، مما أدى إلى الحاجة إلى د

قام بتوزيعه بطريقة إلكترونية على عينة من أفراد المجتمع الجزائري، للتعرف 

 على التداعيات النفسية للحجر الصحي.

صحي االجتماعية للحجر ال -نتطرق من خالل هذه الدراسة إلى التداعيات النفسية 

 نب ومواجهة هي التداعيات. وإلى اإلجراءات الواجب اتخاذها لتج

I.1:إشكالية البحث . 

 بطريقة مفاجئة، وهناك قلة معرفة الوباء من حيث األدوية 19لقد ظهر كوفيد 

واللقاحات الضرورية. كما أنه لم يسبق من قبل أن اضطرت مجتمعات في دول 

ناك مختلفة للخضوع للحجر الصحي المنزلي لمدة طويلة تجاوزت السنة، وبالتالي ه

مل حاجة ملحة للتعرف على اآلثار النفسية السلبية للحجر الصحي وأساليب التعا

سية معه للحدّ منها. وهو ما يتطلب دراسات ميدانية معمقة في كل المجاالت النف

 واالجتماعية، لفهم آثار الحجر الصحي وطرق التعامل معه.

لجتها ك أدوية لمعا، ظاهرة جديدة وخطيرة. فكما أنه لم تكن هنا19 -إن وباء كوفيد

يات وال لقاحات تساعد على الوقاية منها، فكذلك لم تكن هناك دراسات عن التداع

النفسية ومعاناة مجتمعات تحت الحجر الصحي، وهو ما يتطلب دراسات ميدانية 

ون دللتعرف على هذه الظاهرة. إن التعرف على التداعيات النفسية للوباء يساهم 

الح الصحية من أجل القيام باإلجراءات الضرورية شك في تقديم توصيات للمص

 للتعامل مع هذه الظاهرة. وهو ما يؤكد أهمية هذه الدراسة.

I.2:أسئلة البحث .  

 لي:يتهدف هذه الدراسة إلى اإلجابة عن مجموعة من األسئلة وتتمثل أهمها فيما 

 أهم النشاطات التي يؤديها األفراد أثناء الحجر الصحي؟ما هي  -

 ما هي التداعيات النفسية للحجر الصحي؟  -

 كيف يمكن تجنب اآلثار السلبية للحجر الصحي؟ -
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3.I:أهمية البحث . 

ل تبرز أهمية البحث من خالل فهم اآلثار النفسية للحجر الصحي من أجل التعام

 معها بحكمة وموضوعية. تتمثل أهم اآلثار النفسية للحجر الصحي في الخوف من

الموت والخوف على األبناء وعلى الوالدين وكبار السن،  المرض والخوف من

لكونهم أكثر عرضة للمرض. كما يعاني األفراد تحت الحجر الصحي من القلق 

ك والشعور بالضغط واالكتئاب والحزن، واليأس وفقدان األمل، وما يترتب عن ذل

على  تؤثرمن فقدان النوم ورؤية الكوابيس أثناء النوم ، وهي عوامل نفسية خطيرة 

 صحة الفرد وسالمته النفسية والبدنية.

ءات إن فهو العوامل النفسية المؤثرة على الحجر الصحي يساعد على اتخاذ اإلجرا

ألفراد االضرورية للحدّ من انعكاساته السلبية، وتسمح بتقديم نصائح علمية لفائدة 

لب الحجر تحت الحجر. كما يمكن استغاللها عند ظهور أوبئة أخرى مستقال، تتط

 الصحي.

II:الحجر الصحي كإجراء لمنع انتشار عدوى كورونا . 

 في غياب العالجات المؤكدة واللقاحات الضرورية، وبسبب سرعة انتشار الوباء

لحدّ  ته في افإن الحّل الوحيد الذي تّم االلتجاء إليه هو الحجر الصحي. وقد أثبت نجاع

يات لك الوالتطبيقه بجّل دول العالم، بما في ذمن توسع انتشار الوباء بالصين. لذا تم 

 المتحدة األمريكية والدول األوروبية.

، عندما تّم فحص رعية إيطالية،  2020فبراير 25 وقد ظهر الوباء في الجزائر في

وقد بدأ الحجر الصحي بوالية البليدة، أولى بؤر الوباء نتيجة فكانت النتيجة موجبة. 

العدوى التي انتقلت إلى أسرة مقيمة بها، نتيجة إقامة أحد المهاجرين بفرنسا عند 

أسرته بها قبل عودته إلى المهجر، حيث تّم اكتشاف إصابته. وقد بدأ الحجر الصحي 

بيق سياسة الحجر الصحي بدءا في الجزائر مع بداية انتشار الوباء. وهكذا بدأ تط

 بغلق الحدود الجوية والبرية والبحرية. 

من هنا بدأت عمليات الفحص والمتابعة، وتم اتخاذ قرار الحجر الصحي الجزئي 

بمدينة البليدة ثم الوالية، ثم توّسع تطبيق الحجر الصحي الجزئي إلى كّل الواليات، 

صابات. وهكذا تّم توقيف غالبية مع تباين مدد الغلق والفتح بها حسب مستوى إل

النشاطات التجارية واالجتماعية وأماكن التجمعات، فأغلقت المساجد ومنعت 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2020
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األعراس واالحتفاالت، بل حتى إقامة الجنائز، لمنع التجمعات التي قد تكون 

 مصدرا النتشار الوباء.

تزايد اء وولم يتم فتح بعض النشاطات االقتصادية إال بعد تحسن وضعية انتشار الوب

ة تأثر المصالح االقتصادي الضغوط على السلطات المكلفة بمتابعة الوباء بسبب

وتباطئ العجلة االقتصادية، مما دفع إلى اتخاذ قرار تخفيف إجراءات الحجر 

كذا الصحي. إال أن ارتفاع عدد اإلصابات مّرة أخرى أدى إلى إعادة اإلغالق. وه

ابات فها بمختلف الواليات، مرتبة بعدد اإلصبقيت عمليات صرامة اإلغالق أو تخفي

 بها.

III مع الحجر الصحي:الجزائري . تعامل المجتمع 

-دال يوجد مجتمع في العالم متعّود على الحجر الصحي الواسع كما حدث مع كوفي

ي تأزم ف. فهي ظاهرة جديدة في العالم، وليست الجزائر استثناء. إال أنه ما زاد 19

وتأثر المجتمع بالحجر الصحي، مثلها مثل الدول النامية الوضع في الجزائر 

المختلفة، من سوء ظروف المعيشة وسوء الظروف السكنية عند نسبة كبيرة من 

 سلبا على الجانب النفسي عند األفراد واألسر تحت المجتمع. وهي عوامل أثرت

ى ي إلالحجر الصحي. كما أن هناك تباين في احترام الحجر الصحي، من احترام كل

اعيات احترام جزئي إلى عدم االحترام إطالقا بالنسبة للبعض. ومن أسباب تفاقم تد

الحجر الصحي غياب ثقافة الحجر الصحي لدى المجتمع الجزائري )غيات، 

(، وانتشار اإلشاعات واألخبار الكاذبة في المجتمع )بوهالي، 5، "ب"، 2020

بما  ز بشخصية متمّردة ومتهاونة.(. كما أن المجتمع الجزائري عموما، يتميّ 2021

في  أدى به إلى التهاون في احترام تعليمات الجهات السياسية والصحية واألمنية

احترام تعليمات الحجر الصحي، خاصة في األسواق والمناسبات األسرية 

دم واالجتماعية ووسائل النقل المكتظة. كما نجد غالبية األفراد مضطرين على ع

دخول وقاية مكرهين، فهم في حاجة إلى النقل الجماعي، وإلى الاحترام إجراءات ال

إلى األسواق الشعبية، ومع رغم كونهم غير مرتاحين وهم يشعرون بالخوف 

 واألسف والضيق.
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IV:التداعيات النفسية للحجر الصحي . 

إن عدم اليقين من طبيعة المرض وسبل عالجه والتعامل معه، هو سبب رئيسي 

ائحة لإلجهاد النفسي عند أفراد المجتمع. ومع إعالن منظمة الصحة العالمية أن ج

، سبب زيادة سريعة في مستوى 2020مارس  11كرونا هو وباء عالمي، بتاريخ 

. وقد أشارت الدراسات (Sood ،2020 :23الخوف والقلق بين عامة الناس )سود 

هلهم أأن األفراد الذين يعيشون بعيدا عن أسرهم في إطار الدراسة أو العمل، وعن 

وأحبائهم هم أكثر عرضة لخطر اإلصابة بمشاكل الصحة العقلية مثل االكتئاب 

(. كما األفراد الذين يعيشون منعزلين هم أكثر 24، 2020والقلق الخ )سود، 

 وط نفسية، وبالتالي أكثر عرضة للمرض.استعدادًا للمعاناة بضغ

يمكن حصر أهم التداعيات النفسية الناتجة عن الحجر الصحي في مجموعة من 

فراد أالعوامل، تتمثل أهمها في مشكالت الخوف من اإلصابة بالوباء أو إصابة أحد 

طالعة األسرة، المكوث بالمنزل واالبتعاد عن مخالطة الناس، فقدان الرغبة في الم

 دراسة، اإلفراط في تناول الطعام، الشعور بالضجر والشكل في كافة أخباروال

لفقي )اكورونا، وسيطرة بعض األفكار والهالوس المرتبطة بالوباء والمؤرقة للنوم 

       (.1074: 2000وأبو الفتوح، 

 كما نجد أن األفراد تحت الحجر الصحي يعانون من الكدر النفسي، والذي يتسم

ألعراض والمشاكل النفسية، وتتمثل في: الحزن واليأس والخوف بمجموعة من ا

لقة والغضب والشعور بفقدان السيطرة واالكتئاب والهلع والقلق، والمخاوف المتع

توتر باألدوار االجتماعية، واالنسحاب االجتماعي و النسيان واألرق والشعور بال

 (.  (Ridner, 2004والصداع واضطرابات الهضم 

 ظهور الوباء إل أن هناك عدة دراسات أجريت أجريت في مختلف دولفرغم حداثة 

هم العالم، وخاصة بالصين والواليات المتحدة األمريكية وأوروبا، تطرقت إلى أ

 (.33-432: 2021االنعكاسات السلبية للحجر الصحي )العزيز وخماد، 

 إلى جانبكما أن األفراد تحت الحجر الصحي يعانون من الملل والوحدة والقلق 

 (.54، 2020مظاهر المرض في حالة إصابتهم )طهراوي، 

إن طبيعة شخصية الفرد ومدى تأثره بما تبثه مختلف وسائل اإلعالم، والتي تركز 

على خطورة اإلصابة بالوباء بطرق مالغ فيها، غير علمية وغير مدروسة 
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النفسية  واإلشاعات السائدة في المجتمع، هي عوامل تساعد على إضعاف المناعة

عند األفراد ومن تأثرهم نفسيا من تداعيات الحجر الصحي. مما يؤدي إلى مجموعة 

من التداعيات النفسية، ومنها القلق والضغوط والتوتر النفسي والشعور بالال أمن 

 نفسي والال استقرار، والخوف من المستقبل.

هة سية في مواج( تنوعا في استجابة الناس وحاالتهم النف2020يرى محمد الهادي )

خابر فئات إلى جانب فئتين متمثلتين في الباحثين في الم 10الجائحة، وصنفهم في 

 عن األدوية واألمصال، وهما فئتان نفتقدهما في المجتمع الجزائري.

 تتمثل الفئات العشرة فيما يلي:

لخطر، ا. المستخدمون لدفاعات اإلنكار، ويتهمون بقية الناس بالمبالغة في تقدير 1

 د.وهم ال يلتزمون بأي محاذير أو أساليب وقاية، ويتحركون بكل حرية ودو تقيّ 

الم من . المصابون بالهلع، ويقضون وقتهم في متابعة ما تبثّه وكاالت وسائل اإلع2

لتَيهم أخبار مقلقة ومرعبة، من عدد اإلصابات والوفيات. وهو ما يؤثر سلبا على حا

 هاز المناعة عندهم.النفسية والصحية، وبالتالي يضعف ج

ائلة ه. الموسوسون، الذين يبالغون في اإلجراءات االحترازية، فيستهلكون كميات 3

ن من المنظفات والمطهرات لغسيل كل شيء في المنزل عدة مرات يوميًّا، ويقيدو

 الحركة حتى داخل البيت، ويكثرون من تخزين األدوية واستهالكها.

ا يستغلون مواقع التواصل االجتماعي وجائحة كورون. ناشرو الشائعات، الذين 4

تالي فرصةً ذهبية لممارسة هوايتهم في إطالق الشائعات وترويجها وتسخينها. وبال

 يساهمون في خلق البلبلة والهلع في المجتمع.

م . طالقو النكات، وهم يقومون بإنكار الوباء، ويطلقون النكات الساخرة، وه5

 يتمتعون بذلك.

ناس عن ون، الذين يشمتون الذين يرون في الوباء عقابا إلهيا البتعاد ال. الشامت6

دة دينهم، ويرون األعداد الكبيرة من األموات بالهند والصين والواليات المتح

 وأوروبا، انتقاما للكفار وما أجرموا في حق المسلمين.
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ن ية م. الالئمون لغيرهم، من مسؤولين ودول، والذين يرجعون ما حّل باإلنسان7

 وباء، إلى ممارساتهم وتقصيرهم في مواجهتهم للوباء وانتشاره الواسع.

. حاملو الهموم، وهؤالء يغرقون في مشاعرهم السلبية وهم يسمعون األخبار 8

السيئة التي تتوالَى في وسائل اإلعالم مع الصور، وهم يركزون على أعداد 

 ن والمتعافين.المصابين والموتى، ويهملون النظر إلى أعداد الناجي

 . المبسطون لألمور، ويرون أن الجائحة ال تحتاج إلى أبحاث علمية بقدر ما9

 وباء هوتحتاج إلى التقرب إلى هللا واإلكثار من الدعاء لرفع الوباء، ويرون أن ال

 انتقام إلهي من البشر.

انت . االنتهازيون، الذين يستغلون الجائحة لتحقيق مكاسبهم الخاصة، سواء ك10 

سياسية أو اقتصادية؛ أو حتى مرتبطة بالشعوذة، وقد ينشطون في بيع بعض 

ية الحشائش على أنها أدوية بديلة وهي فعالة. وقد نشطت بعض المخابر الصيدالن

في هذا االتجاه، وأوجدت أدوية على أنها مكمالت غذائية مقوية للمناعة ضد 

 .19كورونا 

 يختلف األفراد من حيث التداعيات وهي فئات نجدها في المجتمع الجزائري، إذ

 النفسية للحجر الصحي وفق انتمائاتهم وخصائصهم النفسية.

V:سبل التعامل اإليجابي مع الحجر الصحي . 

يعاني أفراد المجتمع قاطبة من التداعيات النفسية للحجر الصحي، إال أن هناك فئات 

، ومع بدأ 2019مع نهاية  19 -أكثر معاناة من غيرها. فمنذ ظهور فيروس كوفيد

الحضر الصحي أو المنزلي اإلجباري للمواطنين الصينيين، ومع ارتفاع معدالت 

رها، بادرت وزارة الصحة الصينية في اإلصابة والوفاة في "يوهان" الصينية وغي

على الفور بتدشين خطوط ساخنة لإلرشاد النفسي وخدمات  2020يناير  26

الصحة النفسية للمواطنين، وأكدت آنذاك على أن الشعب الصيني جراء هذا الوباء 

سوف يعاني بقوة من مشاعر القلق والتوتر واالكتئاب، وأنماط مختلفة من 

 COVID- 19تي تحتاج لخدمات الدعم النفسي الفوري )المشكالت النفسية ال

Resource Centre, 2020.) 

من العوامل المساعدة على مواجهة تداعيات الحجر الصحي، تبني مبادئ ونظريات 
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علم النفس اإليجابي في التعامل مع الصعوبات واألزمات، بما في ذلك جائحة 

إلى هللا تعالى بواسطة النوافل  كورونا. كما أن ممارسة الشعائر الدينية والتقرب

والقبول بقضاء هللا وقدره عوامل مساعدة على تقبل واقع الحجر الصحي مما يخفف 

(. وهو ما أدى ببعض الدول الغربية )بلجيكا 298، "ا"، 2020من آثاره )غيات، 

وألمانيا( إلى السماح للمسلمين برفع اآلذان بمكبرات الصوت بالمساجد، العتقادهم 

 ك يؤدي إلى رفع معنويات المسلمين في مواجهة الوباء.أن ذل

ت إن خطورة التداعيات النفسية التي يعاني منها أفراد المجتمع، وخاصة الفئا

عيات الهشة، من فقراء ونساء وأطفال، دفع إلى الحاجة إلى دراسات ميدانية للتدا

 النفسية للحجر الصحي، وهو ما تساهم هذه الدراسة في تجسيده.

ض ( أنه كلما زادت حالة التفاؤل بالنصر على هذا المر2020محمد الهادي )يرى 

ازية واجتياز الجائحة بناًء على معلومات موضوعية موثوقة، واتخاذ إجراءات احتر

مؤكدة وثابتة بالدليل العلمي، ومحاولة مساعدة الناس بعضهم بعًضا، وتجنب 

ستمرار بعيدًا عن التجمعات، واالالمخاوف الزائدة، واالستمرار في العمل واإلنتاج 

اء الصالة والدعفي إبداع وسائل تكيُّف مع ظروف الحياة التي فرضها الوباء، و

ة السلبي كلما ساعد ذلك الوقاية من الوباء والتغلب على التداعياتوالتطهر الروحي..

 للحجر الصحي.

عد و ما يساكل ذلك يساعدنا على الصمود والمواجهة وتقوية المناعة النفسية، وه

، من 19االنتصار في مواجهة الحجر الصحي والتعامل إيجابيا مع وباء كوفيد 

 خالل التعامل بواقعية معه.

إستراتيجية التعامل مع الحجر الصحي في  (2020)وقد لخص بحري صابر

 مجموعة النصائح تتمثل أهمها في:

 تقبل الحجر الصحي. .1

 . 19-تحنبر اإلدمان على األخبار الخاصة بكوفيد  .2

 عدم تصديق اإلشاعات. .3

 التركيز على المعلومات الصادرة عن الهيئات الرسمية. .4

 ب.عدم اإلفراط في استعمال مواقع التواصل االجتماعي مما يسببه من اكتئا .5

 تنويع األنشطة المنزلية. .6
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 حسن إدارة الوقت والعمل على استغالله. .7

 صحة النفسية لألطفال.العناية بال .8

 الحديث عن أمور إيجابية داخل المنزل. .9

 تعلّم مهارات جديدة.  .10

وهي جوانب تساهم في رفع معنويات أفراد المجتمعات الخاضعة للحجر الصحي، 

وتشجعهم على االستمرار والتعامل إيجابيا مع الحجر الصحي والذي هو 

 مضطرون للخضوع إليه.

VI:منهجية البحث . 

ت د المنهج الوصفي في هذه الدراسة باستعمال استبيان لجمع المعطياتّم اعتما

 بطريقة إلكترونية من خالل وسائل التواصل االجتماعي. 

VI.1أداة جمع المعطيات . 

"مؤشر التداعيات النفسية واالجتماعية للحجر الصحي"، م تصميم استبيان:ت

 ويحتوي على األبعاد التالية:

 . معلومات شخصية1

 طبيعة السكن. 2

 . عدد من يعيشون في نفس السكن3

 . السماح بخروج األطفال للعب4

 . مدى احترام الحجر الصحي5

 . طبيعة نشاطات قضاء أوقات الحجر الصحي6

 . اآلثار االجتماعية للحجر الصحي7

 . اآلثار النفسية  للحجر الصحي8

 الحجر الصحي. أهم السلوكات والتصرفات التي يتم القيام بها أثناء 9
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. أهم اإلجراءات التي تنصح بها غيرك للمساعدة على تجاوز صعوبات الحجر 10

 الصحي؟

 . مالحظات أخرى لها عالقة بالحجر الصحي11

وقد تم تصميم األداة اعتمادا انطالقا من معلومات مستقاة من أرض الواقع، 

 الحجر الصحي.ومناقشات عدد من أساتذة الجامعة وأفراد المجتمع عن تداعيات 

س وقد تم عرض األداة في صورتها األولية على أستاذة المنهجية بقسم علم النف

، الذين قدموا مالحظات عن مدى صدقها، حيث 2واألرطفونيا بجامعة وهران 

 أخذها بعين االعتبار قبل بداية تطبيقه.

VI.2:عينة الدراسة . 

 – 1هو موضح في الجداول ) حالة ذكورا وإناثا، كما 214تمثلت عينة الدراسة في 

5.) 

 : جنس أفراد العينة1جدول رقم 

 النسب المائوية التكرارات الجنس

 %51,9 111 ذكر

 %48,1 103 أنثى

 إلى وجود توازن بين الجنسين فيما يخص عينة الدراسة 1يشير الجدول رقم 

 : فئات أعمار عينة الدراسة2جدول رقم 

 النسب التكرارات الفئات العمرية

 % 22.32 48 سنة وأقل 30

  % 44.18 95 سنة 40ـ  31

 % 19.17 41 سنة 50ـ  41

 % 14.42 31 سنة 50ما فوق 

 % 100.00 215 المجموع

 ( أعل نسبة من أفراد العينة40-31تمثل الفئة العمرية )
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 : النشاطات المهنية ألفراد العينة3جدول رقم 

 نسب مائوية تكرارات طبيعة العمل

 % 36.80 85 أستاذ

 % 18.18 42 طالب

 % 19.91 46 موظف

 % 06.49 15 قطاع الصحة

 % 18.61 43 آخرون

 % 100 231 المجموع

 (.% 036.8أن غالبية أفراد العينة من األساتذة، وهم يمثلون ) 3يشير الجدول رقم 

 كتروني.اإللوقد أورد الباحث اإلجابات المحللة إلكترونيا، كما وردت في االستبيان 

جداول وقد تّم التركز على النسب المائوية لمختلف اإلجابات، كما هي موضحة في ال

 الالحقة.

VII:النتائج . 

 تّم وضع أسئلة االستبيان في صورتين، أسئلة مغلقة وأسئلة مفتوحة.

 أ. أسئلة مغلقة:

ي ، والتانتتمثل األسئلة المغلقة في مجموعة ممددة من اإلجابات الواردة في االستبي

 منها. يتطلب من المجيب اختيار ما يناسب شعوره منها، فقد يختارها كلها أو البعض

VII.1:مدى احترام إجراءات الحجر الصحي . 

فعن سؤال حول مدى احترام إجراءات الحجر الصحي، كانت اإلجابات كما هو 

 .4موضح على الجدول رقم 

 : مدى احترام إجراءات الحجر الصحي4جدول رقم 

 نسب مائوية تكرارات هل تحترم إجراءات الحجر الصحي؟

 % 38,6 83 نعم أحترمها بصرامة

 % 58,6 126 نعم نوعا ما

 % 2.79 6 ال أحترمها
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( يحترمون الحجر الصحي بصرامة، في حين % 38,6أن ) 4يشير الجدول رقم 

 ( يحترمون ذلك نوعا ما، وهم األغلبية.% 58,6أن )

VII.2 النفسية للحجر الصحي. أهم اآلثار: 

عينة لقد تم إدراج مجموعة من اآلثار النفسية في االستبيان، وطلب من أفراد ال

وضع عالمة أمام كل اإلحساسات التي يشعرون بها نتيجة الحجر الصحي، 

 . 5فكانت اإلجابات كما هو موضح على الجدول رقم 

 : اآلثار النفسية للحجر الصحي )أسئلة مغلقة(5جدول رقم 

 النسب تكرارات اآلثار النفسية التي تشعر بها أثناء الحجر الصحي رقم

 % 27.64 136 القلق 1

 % 16.67 82 وحدانيةعزلة والالشعور بال 2

 % 12.80 63 الخوف من معاناة المرض 3

 % 10.77 53 الشعور باالكتئاب 4

 % 9.35 46 الشعور بالحزن 5

 % 6.50 32 فقدان النوم 6

 % 5.49 27 بمشاكل صحيةالشعور  7

 % 3.66 18 الخوف من الموت 8

 % 3.66 18 الشعور باليأس وفقدان األمل 9

 % 3.46 17    رؤية كوابيس مزعجة أثناء النوم 10

 % 100 492 المجموع

 ( من اإلجابات التي تّم اإلشارة% 27.64، يتضح أن )5من خالل الجدول رقم 

 بالوحدانية ثم الخوف من معاناة المرض.إليها وهي القلق، يليها الشعور 

 ب. أسئلة مفتوحة:

رية أسئلة على أفراد العينة فيجيبون عنها بح تتمثل األسئلة المفتوحة في طرف

 وفق األسئلة المطروحة.

VII.3:)أثار نفسية أخرى تشعر بها )أسئلة مفتوحة . 

لصحي، إلى جانب القائمة التي وردت في االستبيان عن التداعيات النفسية للحجر ا

 .6تداعيات أخرى، تم جردها على الجدول رقم الدراسة أورد أفراد عينة 
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 : اآلثار النفسية المستخلصة من األسئلة المفتوحة6جدول رقم 

 أذكر أهم اآلثار النفسية التي شعرت بها نتيجة الحجر الصحي

 الخوف من المجهول - الملل -

 عدم القدرة على التركيز - الوسواس -

 الشعور باإلحباط - التذمر -

 الشعور وكأنني في سجن - الضجر -

 العصبية المفرطة وسرعة الغضب - التوتر -

 هوس النظافة - الروتين -

 الخوف من طول بقاء الوباء - التضايق -

 بأنني غير مفيدأشعر  - األرق وفقدان النوم -

الخوف من غضب هللا، مرض  -

 الغفلة

 الخوف من إصابة أو فقدان أحد الوالدين -

 من اإلجابات المفتوحة عن اآلثار النفسية للحجر الصحي، يتبين لنا أن أهم

سرعة الخوف من المجهول ومن فقدان أحد أفراد األسرة، واإلجابات تمثلت في 

 اط والوسواس.الغضب والعدوانية والملل واإلحب

VII.4:السلوكات الناجمة عن الحجر الصحي . 

في سؤال عن التصرفات والسلوكات الممارسة أثناء الحجر الصحي، كانت 

 . 7اإلجابات كما هو موضح في الجدول رقم 

 : السلوكات الناجمة عن الحجر الصحي7جدول رقم 

 نسب مائوية تكرارات السلوكات الناجمة عن الحجر الصحي رقم

 % 45.41 94 الميل إلى العزلة 1

 % 19.32 40 اللجوء إلى العنف اللفظي 2

 % 12.56 26 زيادة الخالفات بين الزوجين 3

 % 10.14 21 استعمال العنف ضد األطفال 4

 % 4.83 10 زيادة التدخين 5

 % 2.42 5 اللجوء إلى العنف البدني 6

 % 2.42 5 زيارة أخصائي نفسي 7

 % 1.93 4 االنتحارالتفكير في  8

 % 0.48 1 التفكير في الطالق 9

 % 0.48 1 تناول المخدرات 10

 % 100 207 المجموع
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 إلى أهم السلوكات والتصرفات الناتجة عن الحجر الصحي، 7يشير الجدول رقم 

( واللجوء إلى العنف اللفظي % 45.41وتتمثل أهمها في الميل إلى العزلة )

(19.32 %.) 

VII.5مساعدة على ملء الفراغ وتجاوز تداعيات الحجر الصحي  . نصائح

 )سؤال مفتوح(:

 : نصائح للمساعدة على تجاوزت داعيات الحجر الصحي.8جدول رقم 

 ما هي النصائح التي تراها مفيدة للمساعدة على تجاوز تداعيات الحجر الصحي؟

 تعلم مهارات جديدة - ارتداء الكمامة  -

 ممارسة الرياضة - االجتماعيالتزام التباعد  -

 العناية بأمور المنزل - التثقيف الصحي -

 المطالعة - االهتمام بالجانب النفسي -

 العناية باألسرة - ملء الفراغ -

 مشاهدة التلفزيون - ممارسة الهوايات -

 القيام بنزهات خارج المدينة - الثقة بالنفس -

استغالل وسائل التواصل  -     

 االجتماعي

 

تطرقت اإلجابات عن سؤال مفتوح حول ممارسات ملء الفراغ للمساعدة على 

 .8تجاوز تداعيات الحجر الصحي، كما هي موضحة في الجدول رقم 

VIII:مناقشة . 

لى إن اعتماد الطريقة اإللكترونية من خالل وسائل التواصل االجتماعي، أدى إ

 % 80حصر عينة الدراسة في األساتذة والطلبة والموظفين واألطباء بأكثر من 

ل في . أما الجانب اإليجابي فيتمث3من أفراد العينة كما هو واضح في جدول رقم 

سرعة وعدد كبير من واليات الوطن، أن من إيجابيات هذه الطريقة تغطية النتائج ل

 الحصول على نتائج االستبيانات.

VIII.1. ثار سلبية للحجر الصحي:آعدم الشعور ب 

هناك اختالف بين أفراد المجتمع في التعامل مع الحجر الصحي حسب طبيعة 

دم روا بعشخصياتهم، وقناعاتهم الفلسفية والدينية. لذا ليس بغريب أن نجد أفرادا عبّ 

 م بالحجر الصحي. وهو ما يمكن مالحظته من خالل تصريحاتهم:تأثره
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 "ال أشعر بأي آثار سلبية والحمد هلل". -

 "ال يوجد، بالعكس كانت فترة نقاهة ومراجعة ألمور عائلية". -

 "ال شيء، بالعكس تعلمنا الكثير من الحجر الصحي". -

 ."الراحة النفسية في البقاء بالمنزل" -

 "ال شيء هذه هي حياتي العادية بكورونا أو بدونها".  -

أصال  "لم أشعر بأي آثار نفسية البتة، ذلك أن نمط التربية عندي أشبه بالحجر -

 .قبل وجود هذا الوباء"

 الصحي، إلى جانب هذه الفئة ممن تكيفوا إيجابيا ولم يشعروا كثيرا بتداعيات الحجر

 ة أجابوا أنهم يعانون من تداعياته.إال أن غالبية أفراد عينة الدراس

VIII.2أهم التداعيات النفسية للحجر الصحي .: 

، يحترمون الحجر % 38.6وفيما يخص مستوى احترام الحجر الصحي، فإن 

حترم ت 58.6فقط ال يحترمونها، بينما نجد أن األغلبية  % 2.79بصرامة فيما أم 

 الحجر الصحي نوعا ما.

لمجيب أسئلة مغلقة لهذه اختيار الشعور الذي يحس به الفرد امن خالل اإلجابة عن 

وضح معن األسئلة من ضمن قائمة من اآلثار النفسية، وقد رتّبت اإلجابات كما هو 

الشعور ( ثم تالها % 27.64، حيث تصدّر القلق القائمة ب )5في جدول رقم 

إلكتئاب ( والشعور با%12.80( والخوف من معاناة المرض )%16.67بالعزلة )

 3.66( والشعور باليأس % 3.66الخوف من الموت )في حين كان  (. 10.77%)

 في آخر خيارات أفراد العينة.(، % 3.66( والمعناة من كوابيس النوم %

وقد طرح سؤال مفتوح عن اآلثار النفسية للحجر الصحي، حيث برزت مجموعة 

حيث تمثلت أهم اآلثار في من اإلجابات لم تكن موجودة في األسئلة المغلقة، 

الخوف من المجهول ومن إصابة أو وفاة أحد الوالدين أو األقارب، والعصبية 

والخوف من المفرطة وسرعة الغضب، والشعور بالتضايق وهوس النظافة، 

وقد برزت غضب هللا وعدم القدرة على التركيز والخوف من طول بقاء الوباء. 
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)أنظر جدول رقم  "أشعر وكأنني مسجون"  بعض اإلجابات الغريبة، كقول أحدهم

6.) 

( في دراستهما عن 2020وهي نتائج تؤكد ما استخلصه الفقي وأبوالفتوح )

المشكالت النفسية عند عينة من طلبة الجامعة مصرية المترتبة عن جائحة 

 كورونا.

VIII.3:بعض التصرفات والسوكات الممارسة أثناء الحجر الصحي . 

والتصرفات الناجمة عن الحجر الصحي، كما هو موضح في  تتمثل أهم السلوكات

( واللجوء إلى العنف الفظي % 45.41، في الميل إلى العزلة )7الجدول رقم 

( ثم اللجوء إلى العنف % 12.56(، زيادة الخالفات بين الزوجين )% 19.32)

 0.48(. أما في ذيل الجدول فنجد التفكير في الطالق )% 10.14ضدّ األطفال )

 (.% 0.48( وتناول المخدرات )%

وهكذا نستنتج أن من أهم تصرفات الواقعين تحت الحجر الصحي، اإلفراط في 

التدخين واللجوء إلى العنف اللفظي والجسدي، واستعمال العنف ضد األطفال، 

لبعض اوزيادة الخالفات بين الزوجين، مما قد يصل أحيانا إلى الطالق. كما يلتجئ 

 والمخدرات، أو الشعور بالمرض الوهمي وزيارة األطباء أو إلى تناول الكحول

 ر.   األخصائيين النفسيين. وقد يصل المر ببعض األفراد إلى التفكير في االنتحا

VIII.4 :ملء الفراغ لتجنب تداعيات الحجر الصحي . 

ي سؤال مفتوح عن أهم اإلجراءات التي تنصح بها غيرك للمساعدة على تجاوز ف

الحجر الصحي، تمثلت أهم اإلجابات في ضرورة ملء الفراغ، ويكون صعوبات 

ية ذلك عن طريق اعتماد عدّة أساليب، تتمثل أهمها في ممارسة الهوايات والعنا

بلوازم المنزل المعطوبة والتي هي في حاجة إلى تصليح،  وممارسة مختلف 

ادئة، لطبيعة الهالخروج مع العائلة في نزهات إلى البادية واستغالل االرياضات و

 والخروج إلى المناطق الجبلية للتخلص من الطاقة السلبية.

ستغالل تكنولوجيا اإلعالم لمشاهدة األفالم ومختلف البرامج كما تّمت التوصية با

واالطالع على األخبار المحلية والدولية، واستعمال أساليب التواصل االجتماعي 

اليب التواصل، والتي يمكن من تلفون فايس بوك ويوتوب، وغيرها من أس
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 استغاللها في الحفاظ على االتصال مع أفراد األسرة واألصدقاء واألحباء.

ل من الجوانب التي تّم التركيز عليها أيضا، من خالل اإلجابات، ضرورة استغال

سري أالحجر للعناية باألسرة وإمضاء الوقت مع األطفال واللعب معهم وإيجاد جّو 

 دافئ

خياطة وقت الفراغ أيضا في تعلّمات جديدة كتعلم اللغات والطبخ وال يمكن استغالل

عة المطال والطرز بالنسبة للسيدات. أما بالنسبة للطلبة واألساتذة فيمكن اللجوء إلى

جابات وإعداد البحوث أو الرسائل الجامعية أو الدروس. كما أن نسبة كبيرة من اإل

 ركزت على قراءة القرآن الكريم وحفظه.

VIII.5التكيف مع الوضع والتعامل بإيجابية مع الواقع الجديد . 

لغير، من خالل اإلجابات عن األسئلة المفتوحة، عن النصائح التي يمكن تقديمها ل

يسمح  نجد بعض النصائح المهمة، والتي تتمثل في النصح بتبني أفكار إيجابية مما

 بتجاوز تداعيات الحجر الصحي، وفيما يلي أمثلة عنها:

 "الصبر والتكيف مع الواقع" -

 "عدم تهويل األمور" -

 "االبتعاد عن اإلشاعات"، -

 "عدم الرضوخ لألفكار السلبية"، -

 "تجنب التفكير المفرط في الوباء"  -

 "."تجنب كثرة التفكير في الموت بسبب الوباء وإشغال التفكير بأشياء أخرى -

لالنشغال بأمور لم تكن "ضرورة التعايش مع الوضع واستغالل الفرصة  -

 الفرصة متاحة من قبل إلنجازها"

 "التفاؤل وعدم اليأس" -

 كار"."استغالل الحجر الصحي إلعادة النظر في العديد من المسائل وتنظيم األف -
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ُ  "التذكير بقوله تعالى:  -  (، فهذا51سورة التوبة/) لَنَا" قُل لَّن يُِصيبَنَا إِالَّ َما َكتََب ّللاَّ

 قدر هللا يجب تقبله، مع أخذ الحيطة والحذر.

مشاكل  أحد اإلجابات، أن كثيرا من األفراد يعانون من خالل ما ألفت االنتباه من

. نفسية متعددة ومعقدة، حتى قبل ظهور جائحة كورونا بسبب واقعهم االجتماعي

من ذلك ما عبرت عنه سيدة عن مدى قدرتها على تجاوز تداعيات الحجر الصحي 

لمشاكل قائلة: "أنا لم أتجاوز التداعيات السلبية سببت كوني أعاني من كثير من ا

به واألزمات النفسية. إذ أنا بأمس الحاجة لمن ينصحني، حيث أسكن في منطقة ش

ن معدومة وليس من حق المرأة الخروج للتنزه أو الترويح عن نفسها مسجونة بي

 أربع حيطان كيف سيكون الوضع أكيد كارثي".

IX:خاتمة وتوصيات . 

ت إن الحجر الصحي أصبح ظاهرة اجتماعية تحتاج إلى دراسات ميدانية، وقد زاد

ابات تداعياته النفسية نتيجة طول مدة الخضوع إليه، خاصة مع تزايد حاالت اإلص

ت، والوفيات. فقد كنا نسمع من خالل وسائل اإلعالم عن عدد اإلصابات والوفيا

صلت أخبار اإلصابات والوفيات إلى األقارب إال أن األمور توّسعت وو

 والجيران، وهو ما يزيد من الضغط على األفراد ومن قلقهم.

ي، لقد ساهمت هذه الدراسة في التعرف على أهم التداعيات النفسية للحجر الصح

التي يشعر بها المواطنون ومصادر قلقهم. كما أمكن التعرف على ممارساتهم 

الحجر، وقد كانت بعض النصائح مهمة تساعد على ونصائحهم في قضاء أوقات 

 تجاوب التداعيات النفسية السلبية للحجر الصحي.

مع ذلك فهناك حاجة إلى دراسات معمقة للحجر الصحي على عينة أوسع، تشمل 

عامل الفئات الهشة في المجتمع، مما يساهم في دراسة الواقع وإيجاد أساليب الت

 النفسية للحجر الصحي  بطرق علمية ومدروسة.معه ومواجهة التداعيات 

 :المراجعقائمة 

مستوى القلق وعالقته بالتعرض لألخبار الكاذبة في . (2021بوهالي حفيظة ).1

عصر جائحة كورونا: دراسة مسحية لعينة من مستخدمي موقع "الفيسبوك" 
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)عدد  1، ع. 12بالجزائر. مجلة وحدة البحث في تنمية الموارد البشرية. المجلد 

 .587 -562خاص. الجزء األول(، ص: 

الصحة النفسية في ظل انتشار فيروس  .(2020سنوسي بومدين وجلولي زينب ).2

 والتباعد االجتماعي واستمرار الحجر الصحي. مجلة التمكين 19-كورونا كوفيد

 .80 – 65. ص: 02، ع. 02االجتماعي. مجلد 

( من خالل Covid-19إدارة أزمة فيروس كورونا ) .(2020صابر بحري ).3

ن، تعزيز الصحة النفسية في ظل الحجر المنزلي. مجلة العلوم االجتماعية، برلي

 .26-20، 13ألمانيا. ع. 

( على الصحة 19-تداعيات أحداث فيروس )كورونا  .(2020طهراوي ياسين ).7

 .58 – 46ص:  1، ع. 1النفسية.  مجلة ضمان الجودة. مجلد 

ن عاآلثار النفسية واالجتماعية الناتجة  .(2021العزيز وردة و خماد محمد ).5

(. مجلة 19-الحجر الصحي المطبق في الجزائر في ظل انتشار فيروس )كوفيد 

)عدد خاص. الجزء  1، ع. 12وحدة البحث في تنمية الموارد البشرية. المجلد 

 .443 -426األول(، ص: 

دور الرفاه النفسي في تدعيم الحصانة النفسية  ."ا"( 2020غيات بوفلجة ).6

نفسية. ع. . المجلة  لدولية للدراسات التربوية وال19-والجسدية لمواجهة وباء كوفيد 

 285-306، سبتمبر ص:  10

: إستراتيجية مواجهة جائحة كورونا في الجزائر ."ب"( 2020)غيات بوفلجة .7

 -385المأساة وسؤال المصير. ص:  محاولة تقييم. في: كورونا والصحة العالمية:

 ، )إشراف حامق محمد( مخبر الدراسات الفلسفية وقضايا اإلنسان والمجتمع410

 جامعة ابن خلدون. تيارت. دار الخلدونية. في الجزائر.

دور األخصائي النفسي في بيئة انتشار  .(2020)"ج"(  2020)غيات بوفلجة .8

  .30 -13. ص: 8. عدد 2ة. جامعة وهران . مجلة العلوم االجتماعي19-وباء كوفيد

المشكالت النفسية المترتبة  .(2020الفقي أمال إبراهيم وأبو الفتوح محمد كمال ).9

(: بحث وصفي استكشافي لدى Covid-19على جائحة فيروس كورونا المستجد )
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The psychological implications of quarantine and ways to deal 

with it: A preliminary study 

Boufeldja Ghiat 

Oran. Algeria  Ahmed.Mohamed Ben   University, Oran 2 

Abstract:Algerian society, as in the case of the whole world, 

suffers from the Coved-19 pandemic. The severity of the epidemic, 

the rapid spread of infection and the absence of effective treatments 

have led to the adoption of the quarantine policy and the demand for 

people stay at home and not to go out only when absolutely 

necessary. The length period of quarantine has led to a change in the 

daily practices and activities that people are accustomed to. This has 

led to serious psychological repercussions, which will remain even 

after the end of the quarantine period. 

This study aims to identify the psychological consequences of the 

quarantine practices in Algeria, with recommendations to address 

them. A questionnaire was developed, which was distributed 

electronically. 219 questionnaires were collected and analyzed. The 

most important psychological consequences of the quarantine and 

the practices of spending time have been identified. 

Keywords: Covid-19, quarantine, psychological repercussions, 

spending the quarantine time, psychological immunity. 
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 درجة ممارسة القيادة األخالقية لدى مديري المدارس

 هيفاء كامل عبد هللا الكردي -هللا الكردي  خوله كامل عبد

 األردن -الجامعة األردنية  -الجامعة الهاشمية 

 

لدى  هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن درجة ممارسة القيادة األخالقيةملخص: 

مت مديري المدارس في محافظة الزرقاء في األردن. لتحقيق أهداف الدراسة استخد

كأداة  الباحثة المنهج الوصفي التحليلي إلجراء الدراسة باالعتماد على االستبانة

ة من دراسة )عابدين للدراسة حيث استخدمت الدراسة استبانة جاهز

ي: ( والتي تضم ثالث مجاالت أساسية متعلقة بالقيادة األخالقية ه2012وآخرون،

 األمور مجال أخالقيات المدير تجاه العاملين، ومجال أخالقيات المدير تجاه أولياء

ة من والمجتمع المحلي، ومجال أخالقيات المدير تجاه الطلبة. تكون مجتمع الدراس

دارس في محافظة الزرقاء والذين على رأس عملهم في العام كافة مديري الم

 . أما عينة الدراسة فقد اختيرت بالطريقة المتيسرة، حيث2018/2019الدراسي 

 معلم من المعلمين العاملين في مدارس محافظة الزرقاء. 20تكونت العينة من 

لياء تجاه أوتوصلت الدراسة إلى أن درجة ممارسة المدراء لمجال أخالقيات المدير 

األمور والمجتمع المحلي جاءت مرتفعة، حيث كانت جميع مجاالت درجة ممارسة 

كما  القيادة األخالقية لدى عينة الدراسة مرتفعة طبقا للمحك الذي تم اعتماده.

صل حتوصلت إلى أن مجال أخالقيات المدير تجاه أولياء األمور والمجتمع المحلي 

جال أخالقيات المدير تجاه العاملين فمجال على أعلى درجة ممارسة، يليه م

رات أخالقيات المدير تجاه الطلبة. أوصت الدراسة بالحاجة إلى تصميم أنشطة ودو

لقيادة تدريبية تهدف إلى تزويد المدراء بالمهارات والمعلومات الالزمة لممارسة ا

الل خمن األخالقية بشكل أفضل، وتعزيز التفاعل والتعاون بين المعلمين والمدراء 

 منح المعلمين صالحيات معينة تشعرهم بأهمية دورهم في العملية التعليمية. 

 ممارسة، القيادة، األخالقية، مدراء المدارس، درجة. الكلمات المفتاحية:
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 . مقدمة:1

ؤسسات ساهم التقدم العلمي والتكنولوجي في زيادة حجم التحديات التي تواجهها الم

وجود  ت والتطورات المستمرة، فاستلزمت هذه التغييراتالتعليمية لمواكبة التغيرا

رة إدارة مدرسية قوية قادرة على مواجهة هذه التحديات بنجاح، وقادرة على إدا

( 2010يد )المؤسسة التعليمية بمختلف أقسامها وأجزائها بكفاءة وفعالية. أشار العراب

والتي  عات اإلنسانية،إلى أن اإلدارة المدرسية تعتبر من أهم مقومات نجاح المجتم

بين  يمكن من خاللها تطبيق الخطط واالستراتيجية وترجمتها إلى واقع ملموس. كما

 ( أن نجاح المؤسسات التعليمية في تحقيق أهدافها مرتبط2014أبو حسب هللا )

ة، بشكل أساسي بقيادتها التي تعتبر األساس الذي يضمن نجاح العملية التعليمي

من خاللها توجيه مختلف األقسام نحو تحقيق األهداف والركيزة التي يمكن 

 المطلوبة. 

 المشرع ومن يمعن النظر في التجربة األردنية في مجال القيادة التربوية يستنتج أن

يد األردني منح هذا الموضوع االهتمام الكبير، حيث أعطى المدير المدرسي العد

مر والكفاءة المطلوبة، األمن الصالحيات التي تمكنه من أداء وظيفته بالمستوى 

 وأكد الزكي وحماد (.2012الذي ساهم في تطوير المنظومة األردنية )عجوة،

سة ( على وجود عالقة واضحة بين نمط القيادة المستخدم ودرجة قدرة المدر2011)

سات على تحقيق األهداف التي تسعى لها، األمر الذي حفز صانعي القرار في المؤس

ا دفع مدراء المدارس األنماط القيادية التي يمكن من خالله التعليمية على إكساب

 (.2012المؤسسات التعليمية نحو أعلى درجات التفوق والتميز )عجوة،

ية لم أن األنماط القيادية التقليد (Leithwood et al, 2007)من ناحية أخرى بين 

خرجات ينتج عنها اآلثار اإليجابية التي من المفروض أن تسهم في تحسين الم

 ث األثرالتعليمية، األمر الذي نتج عنه ظهور أنماط قيادية جديدة من شأنها أن تحد

عاني اإليجابي الملموس على مستوى العملية التعليمية، حيث أشارت اليعقوبية وال

 . ( إلى أن نمط القيادة األخالقية يعتبر من أهم هذه األنماط القيادية2015)

على أن يكون المدير قدوة وأنموذجا لجميع العاملين  يقوم مبدأ القيادة األخالقية

وأن تكون المصلحة العامة في المدرسة  (وأن يتعامل معهم بخلق حسن، والطلبة،

وبناء ثقافة تنظيمية أخالقية  وأن تراعى العدالة التنظيمية، فوق كل اعتبار،

 (.2003، المزروعي،2007)طاهر،
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رتبط تب القيادة، وأن القيادة األخالقية أن األخالق هي قل (Ciulla, 2004)وترى 

 بالحس األخالقي لدى الفرد، مما يتطلب أن ينمي المديرون حسهم األخالقي من

 خالل ممارسة الفضائل، ودمج المبادئ األخالقية في سلوكهم في كل ظرف.

رة يمي إداويفضي عدم االلتزام بأخالقيات القيادة األخالقية إلى إفساد النظام التعل

لتعليم ليما وتعلما، إذ يتدنى احترام العاملين والطلبة للمدير وتنخفض جودة اوتع

 والتعلم، ويزداد معدل الدوران في المدرسة، وتزداد منازعات العمل، ويتولد

ال من اإلحباط لدى العاملين، ويزدهر االتصال القائم على ردود الفعل السريعة بد

 من مداهنة والتقرب من المسؤولين بدالالرؤية والتخطيط السليم، وتشيع ثقافة ال

 بداعيةالموضوعية والصدق، ويتم تقدير األداء المتميز للمبدعين، وتغيب الحلول اإل

يق (. وبالتالي، وانطالقا من أهمية تطب2005، الغالبي والعامري،2005)عابدين،

ة ابنمط القيادة األخالقية كأسلوب إداري معاصر في المؤسسات التعليمية، واستج

ير في تطو للتغيرات المستمرة التي تتطلب تطبيق األنماط القيادية الفعالة التي تسهم

تأتي  األداء المدرسي، وتعزز أخالقيات المدراء في تحسين كفاءة مخرجات التعليم،

 الدراسة الحالية بهدف الكشف عن درجة ممارسة القيادة األخالقية لدى مديري

 ألردن.المدارس في محافظة الزرقاء في ا

 مشكلة البحث:

لقد نتج عن التغيرات والتطورات الواسعة التي تشهدها المجتمعات وما صاحبها من 

انفجار معرفي ضخم العديد من التحديات التي تستوجب التعامل معها بكفاءة ومهارة 

على أن القيادة األخالقية  (Fulmer, 2004)لتحقيق األهداف المطلوبة، حيث أكد 

ة، أي أنها تحقق نفعا للقائد والمؤسسة، فتجذب المعلمين وأولياء تعد قيادة نفعي

 Ruiz)األمور والمستفيدين، لما يجدوه من أمن ومصلحة وعدل في ظلها. وتوصل 

& Martines, 2011)  إلى أن القيادة األخالقية لها تأثير ضمني إيجابي على كل

المؤسسة سببا في فشلها من العاملين والمؤسسة، وبعد غياب القيادة األخالقية في 

في تحقيق أهدافها، وقد يؤدي هذا الفشل إلى انهيارها، ألنه يضعف معنويات األفراد 

ويفقدهم ثقتهم بالقائد. من هنا واستجابة لتوصيات الدراسات السابقة في إجراء 

المزيد من الدراسات الحديثة المتعلقة بنمط القيادة األخالقية وتحديد مستوى درجة 

، (Ruiz & Others;2011;Fulmer.2004)من قبل مديري المدارس  تطبيقها

تسعى الدراسة الحالية إلى الكشف عن درجة ممارسة القيادة األخالقية لدى مديري 



 يالكرد هللا عبد كامل هيفاء الكردي، هللا عبد كامل خولة    المدارس مديري لدى األخالقية القيادة ممارسة درجة

 

190 

 رلينب-لمانياأ العربي مقراطييالد المركز            سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

المدارس في محافظة الزرقاء في األردن. حيث تتلخص مشكلة الدراسة الحالية في 

)مجال أخالقيات المدير  ما درجة ممارسة القيادة األخالقية السؤال الرئيس التالي:

تجاه العاملين، مجال أخالقيات المدير تجاه أولياء األمور والمجتمع المحلي، 

أخالقيات المدير تجاه الطلبة( لدى مديري المدارس في محافظة الزرقاء في 

 األردن؟

 أهمية البحث:

و نمط تستمد الدراسة الحالية أهميتها من أهمية الموضوع الذي تسعى لمناقشته، وه

ضيع القيادة األخالقية. بصورة عامة يعتبر موضوع القيادة المدرسية من أهم موا

يين ألكاديمالعلوم اإلدارية التي تنال عناية كبيرة واهتمام واسع من قبل الباحثين وا

جوهر  ( أن القيادة المدرسية تعتبر2004حسب هللا )من مختلف الدول، فقد بين أبو 

هداف حقيق األالعملية التعليمية، فاإلدارة الفعالة والديناميكية تعتبر وسيلة فعالة لت

الذي  ( على أن القيادة التربوية تمثل المقياس2017المنشودة، كما أكد العبادي )

 على مستوى القيادةيمكن من خالله تحديد مستوى نجاح التنظيمات اإلدارية. و

ي الحاجة لقادة أخالقيين بارعين ف (Prince, 2006)األخالقية بشكل خاص، بين 

كل مستوى، وأن مستقبل المجتمع يتوقف على هؤالء القادة الذين يستطيعون 

ممارسة قيادة قوية تتضمن خدمة لآلخرين، ألن نجاح القادة يتوقف على مدى 

 المؤسسة.  التزامهم األخالقي في تحقيق أهداف

 األهمية النظرية للدراسة:

لين في ( من المأمول أن تفيد نتائج الدراسة الحالية مدراء المدارس وجميع العام1

مدارس األردن بشكل خاص والمدارس العربية بشكل عام بحيث تثير اهتمامهم 

 بأهمية وفوائد تطبيق نمط القيادة األخالقية.

لمداس اة الحالية في رفع مستوى كفاءة مدراء ( من المتوقع أن تسهم نتائج الدراس2

 فيما يتعلق بطرق تطبيق مبادئ نمط القيادة األخالقية.

( من المتوقع أن تسهم نتائج الدراسة الحالية في تحفيز صانعي القرار في وزارة 3

التربية والتعليم في األردن بتزويد مدراء المدارس بالدورات والبرامج التدريبية 

مستوى معرفتهم بأسس ومبادئ تطبيق القيادة األخالقية وآثارها  التي تزيد من

 اإليجابية على مستوى المنظمة التعليمية.
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ة التي ( تعتبر الدراسة الحالية إضافة علمية حديثة على موضوع القيادة األخالقي4

 من شأنها أن تفيد الدراسات المستقبلية وتشكل مرجع علمي حديث يستدل به.

ة أن تمهد الدراسة الحالية الطريق إلجراء دراسات أخرى متعلق( من المتوقع 5

لتي ابالقيادة األخالقية تستهدف فئة أخرى أو عينة أكبر تؤكد أو تنفي النتائج 

 توصلت إليها الدراسة الحالية.

 األهمية التطبيقية للدراسة:

ي فستفيد هذه الدراسة التربويين في اتساع مدى المعرفة لدى مديري المدارس -1

 لواء الرصيفة، وأهمية ممارسة القيادة األخالقية لديهم.-محافظة الزرقاء

 تحسين أداء مديري المدارس لدى قطاع اإلدارة التربوية.-2

وضع أسس ومعايير فاعلة الختيار مديري المدارس من قبل وزارة التربية -3

 والتعليم.

 أهداف البحث:

القيادة األخالقية لدى مديري هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة ممارسة 

 مدارس الزرقاء في األردن.

 حدود الدراسة:

 تتمثل حدود الدراسة بالتالي:

 البشرية: المعلمون والمعلمات في المدارس-1

 لواء الرصيفة-المكانية: محافظة الزرقاء-2

 2018/2019الزمانية: الفصل الدراسي الثاني -3

 مصطلحات الدراسة:

 القيادة األخالقية: 

 التعريف النظري:
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القيادة األخالقية بأنها: السلوك المناسب الذي  (Brawn, 2008)براون عرف 

يظهره الفرد من خالل نشاطاته وعالقاته الشخصية، وتعزيز هذا السلوك لدى 

 األتباع عن طريق االتصال ذي االتجاهين، والتعزيز واتخاذ القرار.

 -ءيري المدارس في محافظة الزرقاوتعرفها الباحثة: الدرجة التي حصل عليها مد

ه لواء الرصيفة، من خالل استجابة المعلمين على فقرات االستبانة الخاصة بهذ

 الدراسة.

 التعريف اإلجرائي:

سة في تعرف القيادة األخالقية إجرائيا بانها الممارسات التي يتبعها مدير المدر

 ل استجابات أفراداألردن في تعامله مع المعلمين في المدرسة، وتقاس من خال

م ت( للقيادة األخالقية والتي 2012العينة على فقرات استبانة عابدين وآخرون)

 استخدامها في الدراسة الحالية.

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

 أوال: اإلطار النظري:

 القيادة األخالقية

 مفهوم القيادة األخالقية-

على الرغم من أن مصطلح القيادة األخالقية ليس بالمفهوم الجديد، إال أنها تنال 

اهتماما كبيرا مقارنة بأشكال القيادة األخرى وخاصة في ظل التطورات والتغيرات 

الكبيرة التي يشهدها المجتمع العربي في الوقت الحاضر. تعرف القيادة األخالقية 

حيث االلتزام بالمعايير المعتمدة والمقبولة في بأنها إظهار سلوك قيادي مالئم من 

التصرفات الشخصية والعالقات بين األشخاص، وترويج ذلك السلوك لدى األتباع 

بأنها نظاما  (Groner, 1996)(. ويعرفها 2012والمرؤوسين )عابدين وآخرون،

فكريا قائما على قواعد وضعية تتضمن ما ينبغي عمله، وتتمثل نقطة البداية لفهم 

القيادة األخالقية في القيم التي تتحدد بقيم الشرف واألمانة والعدالة واالستقامة، 

( هي التأثير في 2010وتحميل اآلخرين مسؤولية تصرفاتهم. ويعرفها )الطراونه،
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ة عالية من الكفاءة والفعالية، وإيجاد المناخ التنظيمي المنتج العاملين لتحقيق درج

 الذي يسوده التعامل ضمن اإلطار األخالقي وبما تسمح به القوانين واألنظمة.

ون أن القيادة األخالقية إلى ما يتسم به المدير (Davies & Ellison) كما يصف

ها يحملون جها، والقيم التيوالقادة نتيجة الخبرات التي مروا بها داخل المدرسة وخار

وتقودهم إلى التصرف بأخالقية في كل موقف، متطلعين إلى تمكين اآلخرين من 

لقيادة ا( أن 2015النمو والتطور، وإلى إذكاء روح التفاؤل والتحدي. وبين )درادكه،

 يجابيةاألخالقية من الضروريات األساسية في اإلدارة المدرسية، وتنعكس آثارها اإل

ية الجتماعملية التربوية، وعلى مستوى الثقة التنظيمية السائدة، والعالقات اعلى الع

قة أن للقيادة األخالقية عال (Yilmaz, 2010)وأشار  التي تحدث داخل المدرسة.

قية أن القيادة األخال (Bowers, 2009)باإلبداع التنظيمي لدى المديرين، وبين 

نحت مالرغم من تعدد التعريفات التي  عالقة بالفعالية الجماعية للمعلمين. وعلى

ط ة هي نمللقيادة األخالقية، إلى أن هذه التعريفات أجمعت على أن القيادة األخالقي

لك قيادي يتضمن األخالقيات التي يؤثر بها القائد على مرؤوسيه )العاملين( وذ

لتحفيزهم على العمل بشكل أفضل، للوصول إلى أهداف المؤسسة، ويسهم في 

العبء على مدير المدرسة ويعزز من مستوى انتماء المعلم للمؤسسة تخفيف 

 التعليمية باعتباره مشارك فعال في صنع القرار.  

 مبادئ القيادة األخالقية -

يادة ( على المعاني األخالقية في استنباطه مجموعة مبادئ للق2005أكد إغبارية )

 األخالقية وهي:

 اختيار األصلح  -2الوضوح في التعليمات          -1

 ةالقدوة الحسنة والعالقات اإلنساني -4المشاركة في المسؤولية           -3

 مبادئ توجه القيادة األخالقية -

 أن هناك خمسة مبادئ توجه القيادة األخالقية وهي: (Schulte, 2009)بين 

 احترام الذات -1

 عدم اإلضرار باآلخرين -2
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 اإلحسان، العدل، واإلخالص -3

 م القيادة األخالقيةقي -

حترام اأشار جوزيفن إلى أن القيادة األخالقية تكوينا لستة أنواع من القيم وهي: 

صاف، اآلخرين، تحمل المسؤولية والسعي للتفوق، االلتزام بالصدق واألمانة، اإلن

 .(Wilken&Walker, 2008)الفضيلة المدنية 

 مدير المدرسة والقيادة األخالقية

عات، ومن في العديد من القطا -باعتبارها أحد أنواع القيادة الحديثة تؤثر القيادة 

ليمية، ضمنها القطاع التعليمي، حيث أثبتت فعاليتها في تحسين كفاءة العملية التع

ل وزادت من حجم التعاون والمشاركة بين المعلم والمدير، فهي ترتكز على تعام

م المعلمين على إتمام مهامه المدير مع المعلمين وفق إطار أخالقي، مما يشجع

وأدوارهم بشكل فعال، وباعتبار مدير المدرسة المسؤول عن إدارة المؤسسة 

عن  التعليمية، وهو المسؤول عن تحقيق األهداف التعليمية، فهو بالتأكيد مسؤول

ويعني  جودة النظام المدرسي، من خالل التحقق من جودة المعلمين وإيجابية الطلبة،

المدير مجموعة من األخالقيات وصوال إلى القيادة األخالقية ذلك أن يمارس 

إلى أن المديرين  (Karakose, 2007) كاركوسي (. وأشار2006)عمادالدين،

 األخالقيين على درجة من النضج والبصيرة تجعلهم يتنبهون بالنتائج، ويسعون

 إلرضاء المعلمين والطلبة وأولياء األمور وإشباع رغباتهم.

يؤثر ما سبق، فإن مدير المدرسة مسؤول عن إدارة مؤسسته التعليمية و وبناًء على

داء أفي المعلمين والطلبة من خالل القدوة، فهو مستمسك بقيم ثابتة، وحريص على 

 واجباته، والتعاون مع مرؤوسيه على البر والخير، ومقدام ومديم للتواصل مع

ي إلى أن المدير األخالق( 29 :2010. وأشار يحيى )(Mirk, P,. 2009)اآلخرين 

عدل يستمع إلى المعلمين ويحترم آرائهم، ويتسم بالجدية واإلخالص في العمل، وي

 في تقويم المعلمين والتالميذ.

أجريت العديد من الدراسات السابقة التي هدفت إلى التعرف على درجة ممارسة 

دكه والمطيري مديري المدارس لنمط القيادة األخالقية في المدارس، فقد أجرى درا

( دراسة هدفت إلى التعرف على مستوى ممارسة مديرات المدارس 2017)

االبتدائية للقيادة األخالقية ودورها في تعزيز الثقة التنظيمية من وجهة نظر 
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المعلمات، وأظهرت نتائج الدراسة ما يلي: جاءت جميع أبعاد محور القيادة 

لمديرات عالية جدا من وجهة نظر األخالقية والثقة التنظيمية التي تمارسها ا

( التي هدفت إلى 2013المعلمات، حيث تتفق هذه النتيجة مع دراسة العتيبي )

التعرف على درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية للقيادة األخالقية وعالقتها 

بقيمهم التنظيمية من وجهة نظر المعلمين في دولة الكويت، وأظهرت النتائج أن 

ة للقيادة األخالقية والقيم التنظيمية لمديري المدارس الثانوية كانت الدرجة الكلي

( دراسة هدفت إلى التعرف على درجة ممارسة 2013مرتفعة. كما أجرى الهندي )

مديري المدارس الثانوية بمحافظة غزة للقيادة األخالقية وعالقتها بدرجة تمكين 

ديري المدارس الثانوية المعلمين، وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة م

بمحافظات غزة للقيادة األخالقية كانت بدرجة مرتفعة. أما دراسة العرايضة 

( هدفت إلى التعرف على مستوى ممارسة مديري المدارس الثانوية 2012)

الحكومية في عمان للقيادة األخالقية، وعالقته بمستوى ممارستهم لسلوك المواطنة 

مين، وأظهرت النتائج الدراسة أن مستوى ممارسة التنظيمية من وجهة نظر المعل

مديري المدارس الثانوية للقيادة األخالقية وسلوك المواطنة التنظيمية كان متوسطا، 

( إلى التعرف على درجة ممارسة 2011في حين توصلت دراسة الشريفي والتنح )

قتها بدرجة مديري المدارس الثانوية الخاصة بإمارة الشارقة للقيادة األخالقية وعال

تمكين المعلمين، وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة مديري المدارس 

إلى  (Bowers, 2009)الثانوية للقيادة األخالقية كانت متوسطة، وهدفت دراسة 

التعرف على العالقة بين درجة ممارسة مديري المدارس في الواليات المتحدة 

ماعية من وجهة نظر المعلمين، وأظهرت للقيادة األخالقية ومستويات الكفاءة الج

نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية قوية بين درجة ممارسة سلوك القيادة األخالقية 

 والكفاءة الجماعية للمعلمين. 

 ثانيا: الدراسات السابقة:

( دراسة هدفت إلى التعرف مستوى ممارسة مديري 2007) Karakoseأجرى  -1

األخالقية من وجهة نظر معلمي المدارس الثانوية. تكونت  المدارس في تركيا للقيادة

( معلما ومعلمة تم اختيارهم عشوائيا من مجموعة من 416عينة الدراسة من )

المدارس الثانوية في أنقرة، استخدمت الدراسة مقياس القيادة األخالقية المطور من 

سة القيادة ( في جمع البيانات. أشارت النتائج أن مستوى ممار2006يالماز )

األخالقية والمسؤوليات األخالقية مثل العدالة في التعامل مع المعلمين وتشجيعهم 
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وفهم المعلمين، والتحلي بالصبر، والتواضع كانت من السلوكيات التي يمارسها 

 مدير المدرسة الثانوية بدرجة متوسطة وعالية من وجهة نظر المعلمين.

التعرف على األسس الفكرية للقيادة  ( دراسة هدفت إلى2009أجرت ناصر ) -2

مارسات األخالقية كأحد االتجاهات القيادية الحديثة. والكشف عن الواقع الراهن لم

 القيادة المدرسية لدى مديري التعليم األساسي بسلطنة عمان، ولتحقيق أهداف

قية، ( فقرة مثلت مكونات القيادة األخال60الدراسة تم بناء استبانة مكونة من )

زعت على أربعة محاور: الهدف والمعرفة، والسلطة، والثقة، وكان من أهم تو

 ى مديريالنتائج التي توصلت إليها الدراسة أن واقع ممارسات القيادة األخالقية لد

اللة التعليم األساسي بسلطنة عمان كان عاليا، وأظهرت النتائج وجود فروق ذات د

ة الدراسة، تعزى لمتغيرات: المنطقإحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد عينة 

ة التعليمية، المسمى الوظيفي، وسنوات الخبرة، بينما ال توجد فروق ذات دالل

 إحصائية تعزى لمتغير المؤهل العلمي.

( الى التعرف درجة التزام مديري المدارس 2010وهدفت دراسة يحيى ) -3

ظر نمدرسية من وجهة الحكومية الثانوية الفلسطينية بأخالقيات مهنة اإلدارة ال

( 1349معلمي المدارس الثانوية في الضفة الغربية. وقد تكونت عينة الدراسة من )

ير معلما ومعلمة موزعين على المدارس الحكومية في الضفة الغربية. وقد تم تطو

( 64استبانة لقياس درجة التزام مديري المدارس بأخالقيات المهنة تكونت من )

انوية ائج الى أن درجة التزام مديري المدارس الحكومية الثفقرة. وقد أشارت النت

ية في الفلسطينية بأخالقيات مهنة اإلدارة كانت كبيرة جدا، وأن هناك فروق إحصائ

 درجة التزام مديري المدارس بأخالقيات مهنة اإلدارة من وجهة نظر المعلمين

 6لصالح أقل من تعزى لمتغير الجنس ولصالح الذكور، ولمتغير سنوات الخبرة، و

 سنوات وعدم وجود فروق إحصائية تعزى لمتغير المؤهل العلمي.

( بإجراء دراسة هدفت إلى الكشف عن درجة 2011قام الشريفي والتنح ) -4

ممارسة مديري المدارس الثانوية الخاصة بإمارة الشارقة للقيادة األخالقية وعالقتها 

( معلم ومعلمة في 200اسة من )بدرجة تمكين المعلمين، وقد تكونت عينة الدر

المدارس الثانوية الخاصة، تم اختيارهم بطريقة الطبقة العشوائية، وتم استخدام 

أداتين لجمع البيانات، األولى لقياس درجة ممارسة المديرين للقيادة األخالقية، 

والثانية لقياس درجة تمكين المعلمين، وكان من نتائج الدراسة أن درجة ممارسة 
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ين للقيادة األخالقية متوسطة، وكان هناك عالقة ارتباطية إيجابية دالة المدير

 إحصائيا بين درجة ممارسة المديرين للقيادة األخالقية وبين التمكين اإلداري.

( إلى الكشف عن مستوى ممارسة مديري 2012هدفت دراسة العرايضة ) -5

ارستهم القته بمستوى ممالمدارس الثانوية الحكومية في عمان للقيادة األخالقية وع

لسلوك المواطنة التنظيمية من وجهة نظر المعلمين. تكونت عينة الدراسة من 

ثانوية ( معلما ومعلمة تم اختيارهم بطريقة الطبقية العشوائية من المدارس ال351)

قية في عمان األردن، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير استبانة القيادة األخال

ديري التنظيمي. وكان من أهم نتائج الدراسة أن مستوى ممارسة مواستبانة السلوك 

ا، المدارس الحكومية في عمان للقيادة األخالقية والسلوك التنظيمي كان متوسط

دى لنظيمية ووجود عالقة ارتباطية إيجابية بين القيادة األخالقية وسلوك المواطنة الت

 مديري المدارس الثانوية.

القية ( بدراسة للتعرف الى تقدير المعلمين للقيادة األخ2015قامت أبو علبة ) -6

ن ملدى مديري المدارس بوكالة الغوث بمحافظة غزة وعالقتها بالوالء التنظيمي 

ة لجمع وجهة نظر المعلمين، وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي مستعينة باستبان

تم  ( معلما ومعلمة336البيانات المتعلقة بالدراسة، وتكونت عينة الدراسة من )

ئج اختيارهم بطريقة عشوائية من مدارس وكالة الغوث بمحافظة غزة، ومن اهم نتا

دارس مالدراسة التي جاءت أن درجة تقدير المعلمين للقيادة األخالقية لدى مديري 

 وكالة الغوث في محافظة غزة كانت عالية.

مديرات  ( بدراسة هدفت على ممارسات2017قام دراركه والمطيري ) -7

تكونت عينة  المدارس االبتدائية للقيادة األخالقية ودورها في تعزيز الثقة التنظيمية.

( معلمة، تم اختيارهن بالطريقة العشوائية، وتم استخدام 432الدراسة من )

لتي ااالستبانة، وأشارت نتائج الدراسة أن جميع أبعاد محور القيادة األخالقية 

ت بتدائية في مدينة الطائف من وجهة نظر المعلماتمارسها مديرات المدارس اال

ة عالية جدا، وأيضا ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أفراد عين

ات الدراسة في مستوى القيادة األخالقية والثقة التنظيمية التي تمارسها مدير

وات المدارس االبتدائية تعزى لمتغيرات )التخصص، والمؤهل العلمي، وسن

 خبرة(.ال
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 منهجية الدراسة وإجراءاتها:

 منهج الدراسة

دى للما كان الهدف من الدراسة هو التعرف على درجة ممارسة القيادة األخالقية 

ونه مديري المدارس، فقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي إلجراء الدراسة ك

التحليلي المنهج المناسب في هذه الدراسة، وذلك من خالل استخدام اإلحصاء 

 اد عينةالمتمثل في التوصل إلى النتائج المتعلقة بالفروق بين متوسطات إجابات أفر

 الدراسة.

 مجتمع وعينة الدراسة

ى يتكون مجتمع الدراسة من كافة مديري المدارس في محافظة الزرقاء والذين عل

. أما عينة الدراسة فقد اختيرت 2018/2019رأس عملهم في العام الدراسي 

ي معلم من المعلمين العاملين ف 20ريقة المتيسرة، حيث تكونت العينة من بالط

( يبين وصف لخصائص عينة الدراسة حسب 1مدارس محافظة الزرقاء. الجدول )

 متغيراتها.

 : وصف لخصائص عينة الدراسة حسب متغيراتها.1جدول 

 المتغير الفئات التكرار النسبة المئوية

 الجنس ذكر - 

  أنثى 20 100%

 المؤهل العلمي بكالوريوس 8 40%

  دبلوم عالي 6 30%

  ماجستير 6 30%

100%    

 سنوات الخبرة سنوات 5-1 6 30%

  سنوات 10-5 5 25%

  فأكثر 10 9 45%

100%    

 نوع الدراسة أساسي - 

  ثانوي 20 100%

 ICDLدورات  شارك 20 100%

  لم يشارك - 

 العمر 30-25 1 5%

50% 10 35-30  

  فأكثر 35 9 45%

100%    

 التخصص شريعة 5 25%

  معلم صف 15 75%

100%    
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 أداة الدراسة

ستبانة تم االعتماد على االستبانة لتحقيق أهداف الدراسة، حيث استخدمت الدراسة ا

 ة:(. تتألف االستبانة من األقسام التالي2012جاهزة من دراسة )عابدين آخرون،

 يحتوي على متغيرات الدراسة.القسم األول:  -

 القسم الثاني: يحتوي على ثالث مجاالت وهي: -

 مجال أخالقيات المدير تجاه العاملين -أ

 مجال أخالقيات المدير تجاه أولياء األمور والمجتمع المحلي. -ب

 مجال أخالقيات المدير تجاه الطلبة. -ج

ة سلم ليكرت )موافق بشدتحددت اإلجابة على كل فقرة من فقرات االستبانة وفق 

 درجات، غير 3درجات، محايد وتقابلها  4درجات، موافق وتقابلها  5وتقابلها 

 موافق وتقابلها درجتان، غير موافق بشدة وتقابلها درجة واحدة(.

 نقاط القطع للفقرات

تم تصنيف درجة ممارسة القيادة األخالقية لدى مديري المدارس إلى ثالث 

وسطة، مرتفعة(، حيث تم احتساب متوسط إجابات أفراد مستويات )منخفضة، مت

 العينة لكل فقرة على النحو التالي:

 1.33=1/3-5طول الفئة=

 وعلى ذلك فقد تم تقسيم المستويات حسب االعتبارات التالية:

( مستوى منخفض من الممارسة 2.33-1يعد الوسط الحسابي الذي يقع بين ) -

 للقيادة األخالقية.

( مستوى متوسط من الممارسة 2.34-3.67الحسابي الذي يقع بين )يعد الوسط  -

 للقيادة األخالقية.

يادة ( مستوى مرتفع من الممارسة للق5-3.68يعد الوسط الحسابي الذي يقع بين ) -

 األخالقية.

 

 صدق أداة الدراسة

( والتي 2012أما صدق وثبات األداة فقد جاء وفقا لدراسة )عابدين وآخرون،

(، حيث جاء صدق األداء من 2006( ويونس )2009ن دراسة الحبسي )اعتمدته م

خالل الحقائق المبينة التي دعمتها العديد من الدراسات والمواقف، فقد اعتمدت 
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الدراسة طريقة صدق المحتوى، وفيها تم عرض األداة على مجموعة من المحكمين 

لفقرات ( محكم لمعرفة مدى مناسبة ا11من ذوي االختصاص بلغ عددهم )

لموضوع البحث وانتماء كل فقرة لمجالها، وكذلك مدى وضوح وسالمة لغتها، تم 

 االستفادة من المالحظات التي تم الحصول عليها.

 ثبات أداة الدراسة

ستبانة عاد االبالنسبة لثبات األداة فقد تم استخدام معادلة كرونباخ ألفا لكل بعد من أب

لى ع( ما يدل 0.60الثبات لالستبانة ككل فوق )ولالستبانة ككل، وقد بلغ معامل 

 (.2012ثبات واستقرار فقرات األداة بشكل جيد طبقا لدراسة )عابدين وآخرون،

 األساليب اإلحصائية

ب لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم إجراء األساليب اإلحصائية باستخدام األسالي

ي حصل لدرجة الكلية التاإلحصائية للعلوم االجتماعية، وهي المتوسطات الحسابية ل

رونباخ كعليها أفراد العينة، واالنحرافات المعيارية للمتوسطات الحسابية، ومعامل 

 فقراتهاألفا. تم استخراج دالالت ثبات أداة الدراسة وفق طريقة االتساق الداخلي ل

 باستخدام معادلة كرونباخ ألفا.

 نتائج الدراسة:

 س؟القيادة األخالقية لدى مديري المدارما درجة ممارسة  نتائج سؤال الدراسة:

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري 

مجال ولمجاالت الدراسة الثالث المتمثلة بمجال أخالقيات المدير تجاه العاملين، 

لبة جاه الطأخالقيات المدير تجاه أولياء األمور والمجتمع المحلي، أخالقيات المدير ت

 من وجهة نظر مدير المدرسة.

 ( يوضح ذلك2والجدول رقم )

: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة عن 2جدول 

 درجة ممارسة القيادة األخالقية لدى مديري المدارس من وجهة نظرهم.

المستوى حسب المتوسط 

 الحسابي

المتوسطات  االنحرافات المعيارية

 يةالحساب

 المجاالت

مجال أخالقيات المدير تجاه  3.55 0.46 متوسط

 العاملين

مجال أخالقيات المدير تجاه  3.91 1.28 مرتفع

أولياء األمور والمجتمع 

 المحلي

مجال أخالقيات المدير تجاه  3.41 1.40 متوسط

 الطلبة
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 يوضح الجدول السابق جميع مجاالت درجة ممارسة القيادة األخالقية لدى عينة

 الدراسة حيث كانت مرتفعة طبقا للمحك الذي تم اعتماده. حصل مجال أخالقيات

ة المدير تجاه العاملين على درجة متوسطة، فبلغ متوسط مجموع استجابات العين

اف ( وانحر3.55اه العاملين )على الفقرات المتعلقة بمجال أخالقيات المدير تج

.( وهي بذلك تضمن فئة المستوى المتوسط حسب المحك الذي تم 510معياري )

 األمور اعتماده. وكذلك األمر بالنسبة لبقية مجاالت أخالقيات المدير تجاه أولياء

حسابي والمجتمع المحلي ومجال أخالقيات المدير تجاه الطلبة، حيث بلغ المتوسط ال

اف ( بانحر3.91يات المدير تجاه أولياء األمور والمجتمع المحلي )لمجال أخالق

.( وبذلك يضمن أعلى متوسط حسابي، في حين بلغ المتوسط 894معياري )

(، 0.46( وبانحراف معياري )3.41الحسابي لمجال أخالقيات المدير تجاه الطلبة )

رس هي من مما يدل على أن درجة ممارسة القيادة األخالقية لدى مديري المدا

األمور الضرورية والتي يحرص المدراء على القيام بها ويدركون أهميتها 

 باعتبارهم قادة تربويين.

قرة وفيما يلي ترتيب لفقرات كل مجال من مجاالت القيادة األخالقية لتحديد الف

 األهم من وجهة نظر مديري المدارس.

ت المدير تجاه العاملين" تنازليا حسب : ترتيب الفقرات في المجال األول "مجال أخالقيا3جدول 

 األهمية.

أفراد  المستوى

 الدراسة

رقم  الفقرة المتوسط الحسابي انحراف معياري

 الفقرة

يشارك المعلمين مناسباتهم  4.87 .344 20 مرتفع

 االجتماعية

1 

 6 يشجع العمل بروح الفريق 4.52 .593 20 مرتفع

اجتماعية يبني عالقات  4.39 .783 20 مرتفع

 طيبة مع العاملين

3 

يدعم المعلم في تدريسه  4.30 .765 20 مرتفع

 الصفي

13 

يساعد المعلمين في إزالة  4.26 .810 20 مرتفع

 العقبات التدريسية

4 

يحرص على توجيه  4.04 .878 20 مرتفع

 المعلمين توجيها هادئا

10 

يساعد في تطوير كفاءة  3.91 .825 20 مرتفع

 الجددالمعلمين 

12 

 8 يتقبل النقد من العاملين 3.87 .825 20 مرتفع

يعبر عن نقده للعاملين  3.83 .968 20 مرتفع 7 
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 بهدوء

يتفقد العاملين معه  3.78 .458 20 مرتفع

 لالطمئنان عليهم

9 

يضبط نفسه عند حدوث  3.66 1.029 20 متوسط

تجاوزات غير مقصودة من 

 العاملين

2 

يتشاور مع المعلمين قبل  3.61 1.033 20 متوسط

 اتخاذ القرار

5 

 11 يثق بالعاملين 3.53 1.033 20 متوسط

يعمل عل معالجة مشكالت  2.33 1.036 20 منخفض

 العاملين

15 

يُشعر العاملين بأهمية  2.15 1.040 20 منخفض

 أدوارهم للصالح العام

14 

ملين المدير تجاه العا( في مجال أخالقيات 1يتضح من الجدول السابق أن الفقرة )

)يشارك المعلمين مناسباتهم االجتماعية( قد حصلت على أعلى متوسط وقد بلغ 

 ( وهي )يُشعر العاملين بأهمية أدوارهم للصالح14(، في حصلت الفقرة )4.87)

 (.2.15العام( على أدنى متوسط حيث بلغ )

تجاه أولياء األمور والمجتمع أخالقيات المدير “: ترتيب الفقرات في المجال الثاني 4جدول 

 المحلي.

المتوسط  االنحراف المعياري أفراد الدراسة الدرجة

 الحسابي

رقم  الفقرة

 الفقرة

يستقبل أولياء األمور  4.56 .662 20 مرتفع

 بالبشاشة والتكريم

6 

يفي بااللتزامات التي يتعهد  4.55 .510 20 مرتفع

 بها أمام أولياء األمور

10 

يتقبل آراء أولياء األمور  4.48 .730 20 مرتفع

 ووجهات نظرهم

1 

يعمل على تعميق اإلحساس  4.17 .834 20 مرتفع

بقيمة الملكية العامة لدى 

 أفراد المجتمع

5 

يشرك مختصين من أولياء  4.09 .417 20 مرتفع

األمور إللقاء محاضرة 

 عامة

8 

يشرك أولياء األمور في  3.96 .706 20 مرتفع

السياسات التربوية في رسم 

 المدرسة

11 

يتجنب محاباة أولياء األمور  3.67 .887 20 متوسط 7 
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لنفوذهم ومراكزهم 

 االجتماعية

يفعل مجلس اآلباء للمساهمة  3.67 .887 20 متوسط

 في حل المشكالت المدرسية

4 

يقدم تقرير دورياً عن  3.66 .931 20 متوسط

 الطالب لولي األمر

3 

يدعو أولياء األمور  3.64 .909 20 متوسط

لحضور برامج المدرسة 

 وأنشطتها

2 

يعقد لقاءات منتظمة بين  3.58 1.00 20 متوسط

 المدرسة والمجتمع المحلي

9 

جتمع يتضح من الجدول السابق أن مجال أخالقيات المدير تجاه أولياء األمور والم

أولياء  ( )يستقبل6الفقرة )المحلي نال أهمية كبيرة عند أفراد الدراسة، حيث نالت 

 (.4.57األمور بالبشاشة والتكريم( على درجة عالية وبمتوسط الحسابي )

 : ترتيب الفقرات في المجال الثالث "أخالقيات المدير تجاه الطلبة" تنازليا حسب األهمية.5جدول 

االنحراف  أفراد الدراسة الدرجة

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

رقم  الفقرة

 الفقرة

يعتني بدراسة حاالت  4.57 .788 20 مرتفع

الطلبة الخارجين عن 

 النظام

8 

يتيح الفرصة للطلبة  4.01 .826 20 مرتفع

للتعبير عن آرائهم من 

 خالل المجالس المدرسية

3 

يتجنب المحاباة في  3.95 .999 20 مرتفع

 معاملته مع الطلبة

7 

يشرك الطلبة في تنظيم  3.80 1.281 20 مرتفع

الرحالت واألنشطة 

 المختلفة

1 

يدرس أوضاع الطلبة  3.70 .865 20 مرتفع

الذين يعانون من 

 صعوبات التعلم

5 

يعد برامج عالجية خاصة  3.55 .759 20 متوسط

 لذوي صعوبات التعلم

13 

يتجنب معاقبة الطلبة  3.53 1.011 20 متوسط

 بشكل يعرضهم للسخرية

9 

أساليب تربوية يختار  3.52 1.002 20 متوسط

مناسبة لحل المشكالت 

4 
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 الطلبة

يحترم أحاسيس الطلبة  3.35 .491 20 متوسط

 ومشاعرهم

10 

يهتم بالصحة العامة  3.11 1.46 20 متوسط

 للطلبة

2 

يراعي العدالة في التعامل  2.72 1.62 20 متوسط

 مع الطلبة

11 

ينمي لدى الطلبة االعتزاز  2.33 .491 20 منخفض

 بمبادئهمواالفتخار 

12 

يقدم حوافز تشجيعية  2.31 .703 20 منخفض

 للطلبة المتفوقين

6 

( إلى أن مجال أخالقيات المدير تجاه الطلبة حصل على أعلى 5يشير الجدول )

( 8رة )اهتمام أقل بالمقارنة مع المجالين السابقين من قبل أفراد الدراسة، والفق

النظام( حصلت على أعلى درجة )يعتني بدراسة حاالت الطلبة الخارجين عن 

 (.4.74بمتوسط حسابي )

 :مناقشة النتائج

 رس؟ما درجة ممارسة القيادة األخالقية لدى مديري المدا مناقشة سؤال الدراسة:

( يتضح أن النتيجة جاءت مرتفعة لدرجة 2من خالل االطالع على الجدول)

والمجتمع المحلي  ممارسة المدراء لمجال أخالقيات المدير تجاه أولياء األمور

والذي يقع ضمن أولوياتهم. ولعل السبب في ارتفاع درجة أخالقيات المدير تجاه 

أولياء األمور والمجتمع المحلي لدى المدراء هو التعامل بكل موضوعية وتفهم 

آلراء أولياء األمور، مما يمكن المدراء وأولياء األمور والمجتمع المحلي من العمل 

ً لتحسين العمل ية التعليمية التعلمية. تختلف نتائج الدراسة مع ما توصلت إليه سويا

( بأن أكثر ممارسة القيادة األخالقية كانت بالنسبة لدرجة 2010دراسة يحيى )

 ,Helvaci)التزام المديرين بأخالقيات اإلدارة المدرسية، وتختلف مع نتائج دراسة 

ق بدرجة متوسطة. قد تعزي التي توصلت إلى أن نمط القيادة األخالقية مطب (2010

الباحثة االختالف في نتائج الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة إلى اختالف طبيعة 

البيئة التعليمية وطبيعة الدولة التي أجريت فيها الدراسات. بينما تتشابه نتيجة 

( إلى أن درجة ممارسة 2013الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة عابدين وآخرون)

ن للقيادة األخالقية كانت بدرجة مرتفعة بالنسبة ألخالقيات المدير تجاه أولياء المديري

 األمور والمجتمع المحلي.
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ه دير تجاأما فيما يتعلق بترتيب الفقرات بالنسبة للمجال األول "مجال أخالقيات الم

( 1)( فقد حازت الفقرة رقم3تنازليا حسب األهمية، وبناًء على جدول)“العاملين 

تفق (، وهذا ي4.87المعلمين في مناسباتهم االجتماعية( على أعلى متوسط) )يشارك

ات ( والتي أكدت على أن أحد أهم مكون2010مع دراسة )وزارة التربية والتعليم،

ة، مما القيادة األخالقية هي أن يشارك المدراء المعلمين في مناسباتهم االجتماعي

سنة لمين وبناء عالقات اجتماعية حيساعد على تعزيز الروابط بين المدراء والمع

عام( ( )يشعر العاملين بأهمية أدوارهم للصالح ال14معهم، في حين حصلت الفقرة )

(، وهذا يؤكد على حاجة المدراء لتعزيز هذا الجانب 2.15على أدني متوسط )

أن  بحيث يشعر العاملين بأهمية المهام واألدوار التي يؤدونها، وهذا يتأتى من

رسة بادئ والقواعد األخالقية إلى واقع تطبيقي يلزمها تدرٌب على مماترجمة الم

عود، األخالقيات المرتبطة بالعمل المدرسي، بحيث تكتسب بالممارسة والتدرب والت

 (. 2012حتى تصبح مالزمة للمدير في سلوكه القيادي )عابدين وآخرون،

خالقيات أالثاني )مجال  ( وفيه ترتيب الفقرات في المجال4أما بالنسبة للجدول رقم )

 إلى أن المدير تجاه أولياء األمور والمجتمع المحلي( تنازليا حسب األهمية، فيشير

حابة رممارسة القيادة األخالقية تتطلب أن يتعامل المدير مع أولياء األمور بكل 

 ( )يستقبل6صدر واحترام ويرحب بهم ويستقبلهم بالبشاشة واللطف، حيث نالت )

عامل ور بالبشاشة والتكريم( على درجة عالية، وهذا يؤكد على أن التأولياء األم

اإلنساني للمدير في اإلدارة ضروري للنهوض بمستوى المدرسة، وهذا يتفق مع 

ف ( والتي أشارت إلى أن المديرين منفتحين بشكل كا2005نتائج دراسة )عابدين،

حقيق وأنهم جادين في تفي عالقاتهم مع أولياء األمور وقيادات المجتمع المحلي، 

 ()يعقد لقاءات9شراكة حقيقية معهم في إدارة المدرسة. في حين حصلت الفقرة)

 منتظمة بين المدرسة والمجتمع المحلي( على أدنى درجة، وهذا يشير إلى وجود

خلل في تطبيق مفهوم القيادة األخالقية، ويتفق أيضا مع نتائج دراسة 

بيق نمط القيادة األخالقية يسهم في دعم ( والذي أشار إلى أن تط2011يوسف)

اسة التواصل مع المجتمع المحلي ومشاركة أفكاره اإليجابية، بينما يختلف مع در

( والتي أوضحت أن اإلدراك العام ألخالقيات اإلدارة المدرسية 2006يونس)

لدينية اوعالقات المدير مع أولياء األمور تكون بفعل التنشئة االجتماعية والبيئة 

 لحاضنة، وهذا ما لم يتم التأكيد عليه في الدراسة الحالية. ا
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ل ( الذي يتضمن ترتيب الفقرات في المجال الثالث "مجا5وبالنسبة لجدول رقم )

( 8م )أخالقيات المدير تجاه الطلبة " تنازليا حسب األهمية، فقد حازت الفقرة رق

ؤكد أعلى متوسط، وهذا ي)يعتني بدراسة حاالت الطلبة الخارجين عن النظام( على 

ا هم، وهذعلى أهمية القيادة األخالقية في تعزيز العالقة مع الطلبة وتقويم سلوكيات

قية ( اللذين بينا أن القيادة األخال2003،المزروعي،2007يتفق مع دراسة )طاهر،

عم تمنح الطلبة المساعدة الالزمة في حال خروجه عن نظام المدرسة، وتقديم الد

 ( على أدنى متوسط6وتوجيههم الوجهة الصحيحة، في حصلت الفقرة )الكافي لهم 

ن م)يقدم حوافز تشجيعية للطلبة المتفوقين(، ربما يعود السبب إلى أن العديد 

 المدراء ال يبادرون إلى وضع ذلك األمر موضع التنفيذ.

 يلي: بناًء على النتائج التي توصلت إليها الدراسة توصي الباحثة بما التوصيات:

تصميم أنشطة ودورات تدريبية تهدف إلى تزويد المدراء بالمهارات  -1

 والمعلومات الالزمة لممارسة القيادة األخالقية بشكل أفضل.

ي بات التإجراء المزيد من الدراسات المتعلقة بالقيادة األخالقية تركز على العق -2

ها يمكن من خاللتواجه تطبيق نمط القيادة األخالقية وأهم االستراتيجيات التي 

 التغلب على هذه العقبات.

لمدارس اوضع منظومة قيمية ومبادئ أخالقية للقيادة التربوية تالئم القيادة في  -3

 األردنية، تتناسب مع معطيات التراث والدين والمجتمع األردني.

 تعزيز مبادئ وممارسات القيادة األخالقية في إدارة المدارس في األردن. -4

 ديرين منوزارة التربية والتعليم العالي بتعزيز القيادة األخالقية للمأن تهتم  -5

يرين خالل التأكيد على اعتبار الممارسة األخالقية جزءاً أساسيا من تقييم المد

 وترقيتهم، وبتكوين البعد األخالقي في برامج إعداد المديرين.

 قائمة المراجع:

ديري المدارس االبتدائية (. درجة ممارسة م2014حسب هللا، سامي ) .أبو1

مين، بمحافظات غزة للقيادة الموزعة وعالقتها بمستوى الروح المعنوية لدى المعل

 )رسالة ماجستير(، قسم أصول التربية، الجامعة اإلسالمية. 
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غوث (. القيادة األخالقية لدى مديري المدارس بوكالة ال2015.أبو علبة، نور )2

جستير لتنظيمي من وجهة نظر المعلمين. )رسالة مابمحافظة غزة وعالقتها بالوالء ا

 غير منشورة(، كلية التجارة، الجامعة اإلسالمية، غزة. 

 (. واقع ممارسة القيادة األخالقية في مدارس التعليم2009.الحبسي، رضية )3

( بسلطنة عمان، )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة 10-5األساسي للصفوف )

 سلطنة عمان.  السلطان قابوس، مسقط،

(. "القيادة الموزعة: أسسها ومتطلبات 2011.الزكي، أحمد وحماد، وحيد )4

 .  453-499، 10تطبيقها في مدارس التعليم العام في مصر"، مجلة كلية التربية، 

(. "درجة 2011.الشريفي، عباس عبد مهدي والتنح، منال محمود محمد )5

ة للقياد ي دولة اإلمارات العربية المتحدةممارسة مديري المدارس الثانوية الخاصة ف

 يل. (، أبر45(، ع )7التحويلية من وجهة نظر معلميهم"، مجلة علوم إنسانية، س )

 (. األخالق والقيادة، جامعة نايف العربية للعلوم2010.الطراونة، تحسين )6

 األمنية، الرياض، المملكة العربية السعودية. 

دة درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية للقيا (.2013.العتيبي، أحمد بركي )7

يت، األخالقية وعالقتها بقيمهم التنظيمية من وجهة نظر المعلمين في دولة الكو

 )رسالة ماجستير غير منشورة(، كلية العلوم التربوية، جامعة الشرق األوسط،

 األردن. 

كومية ثانوية الح(. القيادة الموزعة لدى مديري المدارس ال2017.العبادي، محمد )8

افظة وعالقتها بتوافر أبعاد المنظمة الساعية للتعلم من وجهة نظر المعلمين بمح

امعة جالعاصمة، )رسالة ماجستير في التربية(، تخصص اإلدارة والقيادة التربوية، 

 الشرق األوسط، األردن. 

يم في حل عل(. دور القيادة التشاركية بمديريات التربية والت2010.العرابيد، نبيل )9

مشكالت مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة، )رسالة ماجستير(، جامعة 

 األزهر، غزة. 
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 المدارس الثانوية الحكومية في عمان وعالقته بمستوى ممارسة سلوك المواطنة

رق علمين، )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة الشالتنظيمية من وجهة نظر الم

 األوسط للدراسات العليا، األردن. 

ت (. المسؤولية االجتماعية وأخالقيا2005.الغالبي، طاهر والعامري، صالح )11

 ، عمان: دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن. 1األعمال، ط

 دارس الثانوية بأخالقيات(. مدى التزام مديري الم2003.المزروعي، خميس )12

جستير المهنة من وجهة نظر الهيئات اإلدارية والتدريسية بسلطنة عمان، )رسالة ما

 غير منشورة(، جامعة السلطان قابوس، مسقط، سلطنة عمان. 

(. درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية 2013.الهندي، محمد فضل )13

اجستير درجة تمكين معلميهم، )رسالة مبمحافظات غزة للقيادة األخالقية وعالقتها ب
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سية (. "درجة ممارسة القيادة المدر2015. اليعقوبية، سوسن والعاني، وجيهة )14

الموزعة في مدارس التعليم األساسي بسلطنة عمان ببعض المتغيرات 

 (. 4) 3ة المتخصصة، الديموغرافية"، المجلة الدولي

 (. "دور القيادة األخالقية في تعزيز2017.درادكه، أمجد والمطيري، هدى )15

جهة والثقة التنظيمية لدى مديرات مدارس المرحلة االبتدائية بمدينة الطائف من 

 .  237-223(، 3) 3نظر المعلمات"، المجلة األردنية في العلوم التربوية، 

، دار 1ألنموذج القيادي التربوي اإلسالمي، ط(. ا2007.طاهر، علوي )16

 المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، األردن. 

ر اإلصدا 1(. اإلدارة المدرسية الحديثة، ط2005.عابدين، محمد عبدالقادر )17

 الثاني، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، األردن. 

ة ممارسة (. "درج2012.عابدين، محمد وشعيبات وحلبية، محمد بنان )18

المديرين للقيادة األخالقية كما يقدرها معلمو المدارس الحكومية في محافظة 
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The Degree of Practicing Ethical Leadership by School’s Principles 

Khawla Kamel Abdullah Al-Kurdy (Master degree in Educational 

Administration) – Hashemite University - Jordan 

Haifaa Kamel Abdullah Al-Kurdy (Master degree in curr.&inst./methods of 

teaching English language) – Jordanian University - Jordan 

Abstract: The target of this study is to reveal the degree of practicing the 

Ethical Leadership by the school principals in Zarqa Governate in Jordan. 

For achieving the target of this study, the researcher used the analytical 

descriptive approach depending on the questionnaire as a study tool. That 

is, the researcher used a readymade questionnaire from (Abdeen, et al, 

2012) study which includes three main fields related to Ethical 

Leadership. The three fields are: the ethical field of the principal towards 

the employees, the ethical field of the principal towards the parents and 

local community, and the ethical field of the principal towards the 

students. The study population contains all the school principals in Zarqa 

Governate who are on duty in the academic year 2018-2019. The sample 

of the study was chosen based on the availability. The sample contains 20 

teachers who work in the schools of Zarqa Governate. The study 

concluded that the ethical field of principal towards parents and local 

community was high, that is, the degree of Ethical leadership practice by 

the study sample was high in the three fields according to the confirmed 

criterion. The study also concluded, that the ethical field of the principal 

towards the parents and the local community scored the highest degree of 

practicing, to be followed by the ethical field of the principal towards the 

employees, then the ethical field of the principal towards the students. 

The study recommended that there is a need to design activities and 

training workshops to equip the school principals with the needed 

information and skills to enhance the ethical leadership, and to reinforce 

the interactive and collaboration between the teachers and principals 

through hand over certain authorities which let the teachers value their 

role in the teaching and learning process.  

KeyWords: practicing, leadership, Ethical, school principals-degree. 
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 نة عمانبمحافظة شــــــمال الباطنة بســــلط انيــتفعيل معلمات المجال الثدرجة 

 .ائل التعليميةـــــــــللوس

 العيسائي بن عديم سلطان بن سالم

 

 سلطنة عمان –الباطنةالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال 

 

 هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على درجة تفعيل معلمات المجال الثانيملخص: 

بمحافظة شمال الباطنة بسلطنة عمان للوسائل التعليمية، ودرجة التحديات 

اسة والصعوبات التي تواجههم في استخدام الوسائل التعليمية، وتكون مجتمع الدر

ظة شمال الباطنة، من جميع معلمات المجال الثاني بالمدارس الحكومية بمحاف

% من مجتمع الدراسة، واعتمدت 30.8( معلمة بنسبة 300وبلغت عينة الدراسة )

الدراسة المنهج الوصفي، وأهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج: أن درجة 

حافظة استخدام معلمات المجال الثاني للوسائل التعليمية في المدارس الحكومية بم

ءت "متوسطة"، وأن درجة التحديات التي تواجه شمال الباطنة بسلطنة عمان جا

 معلمات المجال الثاني في استخدام الوسائل التعليمية في المدارس الحكومية

 بمحافظة شمال الباطنة بسلطنة عمان جاءت "متوسطة". 

سائل معلمات المجال الثاني، الوسائل التعليمية، تفعيل الو الكلمات المفتاحية:

 ل الباطنة. التعليمية، محافظة شما
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 مقدمة

تتبتتع للوستتائل التعليميتتة لتتم تكتتن وليتتدح العصتتر الحتتدي  بتتل إن الم اإلنستتاناستتتخدام 

أو الحضتارات الغربيتة ارىتري، يجتد  اإلستمميةللحضارات ستواء كانتت الحضتارح 

ل متا متا يستعى إلتى تقريتة وجهتة نظتره متن ىتمي فتي تلتا الحضتارات دائ  ب   أن المر  

ن لهيتتثم كتتاوالممارستتة ليقنتتع تمميتتذه ب فكتتاره النظريتتة. فالعتتالم الجليتتل ابتتن االتجربتتة 

والنقتتو   ،العصتتى ليحتترم لهتتم نظريتتة ا نكستتار يختترإ إلتتى بركتتة متتاء مستتتخدما  

والرستتتتومات والمنحوتتتتتتات المحفتتتتتورح التتتتتي استتتتتتخدمتها الحضتتتتتارات ا شتتتتتورية 

ي ختلفتة فتائل والطرق المم استخدام الوسد  والسومرية واليونانية هي دليل آىر على ق  

 نقل المعرفة لآلىرين .

تطتتتورت الوستتتائل  ؛التتتذش يحتتتهده العتتتالم  اليتتتا والتكنولتتتوجيومتتتع التطتتتور العلمتتتي 

ائل ، أو وستى وستائل ايضتامم  س تمع هذا التقتدم، فكانتت ت   التعليمية في مسماها تماشيا  

قتتل نلستتمع فتتي ى وستتائل ستتمعية، رنهتتا تركتتز علتتى  استتة ام  س تتنتتة،  تتم أصتتبحت ت  ي  ع  م  

البصتتر، إ  أن المعرفتتة، وستتميت كتتذلا وستتائل بصتترية رنهتتا تركتتز علتتى  استتة 

ل لفة لنقت، رنه يعتمد على الحواس المختمصطلح الوسائل التعليمية هو اركثر شمو   

 .(2002المعارف والخبرات التعليمية )علي، 

 أدوات وعينتتاتوالوستتائل التعليميتتة هتتي كتتل متتا يستتتخدمه المعلتتم متتن أجهتتزح ومتتواد 

لة إلتى المتتعلم بستهو حلتنقتل ىبترات تعليميتة محتدد ،وغيرها داىل الصف أو ىارجه

( ، 2003وبيستتر ووحتتوم، متتع ا قتصتتاد فتتي الوقتتت والجهتتد المبتتذول ) الحيلتتة، 

( للوستتتتائل التعليميتتتتة علتتتتى أنهتتتتا أجهتتتتزح وأدوات ومتتتتواد 2001وينظتتتتر )ستتتتممة، 

نلوجيتا التتعلم. وقتد عترف تحتارلز هوبتان تكيستخدمها المعلم لتحسين عملية التعليم و

لية العمتل وا لتة وارفكتار وا راء وأستا اإلنستانتنظيم متكامل يضتم "التعليم ب نها  

 (.و  يقتصتر مفهتوم9 :1998)ستممة،  "واإلدارح ، بحي  تعمتل داىتل إطتار وا تد

لتتي ابتل كتل الوستائل البحترية أو غيتر البحترية  ،الوسيلة على أدوات وأجهزح محددح

 لمتتعلم،اتعمل على نقل المادح التعليمية أو المحتوي التعليمتي متن مصتدر التتعلم إلتى 

ى، والغرض من هذا ا ستخدام هو تحقيق أهتداف التتعلم بستهولة ويستر وبكفتاءح أعلت

 ،هي تدريسفن أن يستعين به المعلم مك  ويمكن القول أن الوسائل التعليمية هي كل ما ي  

تتل   بتترح اقتتع الخل المتتتعلم متتن ونق تتت  حتتويق علتتى طريقتتته التعليميتتة ول  ي اإل تتارح والتف  يض 

الحيتة إلتى الخبترح المحسوستة والمجردح وهي الرموز اللفظية التي يستتخدمها المعلتم 

 (2009) جازش، 



 لعيسائيا عديم بن سالم بن سلطان      عمان بسلطنة الباطنة شمال بمحافظة الثاني المجال معلمات تفعيل درجة

 

214 

 رلينب-لمانياأ العربي مقراطييالد المركز            سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

 وهتو متن أكثتر التصتنيفات أهميتة Edgardaleوهذا ما أكد عليه تصنيف إدجارديتل 

تصتتتنيف )ديل(للوستتتائل التعليميتتتة،  يتتت  ، ويستتتمى )مختتتروط الخبتتترح( أو وانتحتتارا  

لة ث  م  ملالة والخبرات جاءت الوسائل المحسوسة كالممارسة الواقعية والممارسة المعد  

تعامتل يرن المتتعلم ؛بترت أفضتل أنتوال الوستائل التعليميتةفي قاعدح الهرم والتتي اعت  

لرمتوز امع الخبرح الحقيقية التي تنتقل إليه بسلوكها الطبيعي، وعلتى النقتيج جتاءت 

وهكتتذا كانتتت درجتتة ، علتتى  استتة الستتمع فقتت اللفظيتتة فتتي أعلتتى الهتترم رنهتتا تتت  ر 

 (.2003ة، الحسية تزيد باتجاه قاعدح الهرم وتنقص إذا اتجهنا إلى أعلى الهرم )الحيل

( ، أظهتترت 2008)مو تتق فتتي أبتتو فاشتتة، vasu & How  ،1989وفتتي دراستتة 

دما النتائج أن عمليات التذكر التي تحدث في دمتا  ا نستان تكتون أسترل وأستهل عنت

ت  يت  أن تفاعتل الصتو ؛يتم تقديم المعلومة بطرق وأسالية مختلفة في وقت قصير

تتتن والصتتورح يستتتاعد وي    التتتتعلم، وأني دمتتتا  ا نستتتان فتتتي تحستتتين وتجويتتتد عمليتتتة م  

يتادح استخدام أكثر من شكل من أشكال تقديم المعلومات لألطفال لته دور مت  ر فتي ز

 عملية التذكر.

 لكتتل الم سستتات حتتروريا   إن تتتوفير واستتتخدام الوستتائل التعليميتتة أصتتبحت مطلبتتا  

، بتل التلقتينوالتعليمية، فلم يعد التعليم يمارس بالطرق التقليدية المعتمدح علتى الحفت  

بيقتات منظومة متكاملة تحترك فيها النظريات التعليمية وارفكار والطرق وتط أصبح

 لوستائللتذلا نجتد ا ؛التكنلوجيا الحديثة ومدىمت مختلفة، لتحقتق ارهتداف التعليميتة

ثيترح ك  يتجتزأ منهتا، فهتي تعتالج جوانتة  التعليمية مهمة في هتذه المنظومتة وجتزءا  

ح ، وتتتوفر الخبتترات المباشتتر اجتتة المتتتعلم متتن محتتكمت التعلتتيم وتعمتتل علتتى إشتتبال

رستت  وغيتتر المباشتترح فتتي العمليتتة التعليميتتة ، وتجستتد المعتتاني والقتتيم المجتتردح، وت

لتتم، وتعمتتق المعلومتتات وتقتترو الحتتدود الزمانيتتة والمكانيتتة، وتتتوفر الجهتتد علتتى المع

 ( .2008وتتيح فرص التجديد والتنويع في أسالية التدريس )طويق، 

ومن الدراسات التي أظهرت نتائج ايجابية نحو استخدام الوسائل التعليمية، دراسة 

(  ي  أظهرت نتائج الدراسة أن معلمي ومعلمات مادح 2011)آدم ورستم، 

الرياحيات بمر لة التعليم ارساسي بمدارس القطال الحرقي بمحلية شرق النيل 

ة ويستخدمونها في التدريس.إلى أن لديهم المعرفة العلمية  ىتيار ارجهزح التعليمي

العديد من الدراسات ارىري أظهرت نتائج مختلفة  ول استخدام الوسائل التعليمية، 

، ففي س ال  ول مدي استخدام الوسائل التعليمية في (1999كدراسة )المويحير، 

تدريس مادح الرياحيات في المدارس ا بتدائية الحكومية وارهلية بمدينة الرياض، 

اءت النتائج أن استخدام هذه الوسائل نادر، والوسائل التعليمية التي اتفقت آراء ج
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وسائل  6معلمي الرياحيات في المدارس ا بتدائية والحكومية على استخدامها فهي 

 وسيلة وردت فارداح . 47تعليمية فق  من أصل 

قع واتناولتت ( التتي 2004وعلى مستوي البيئة العمانيتة فقتد ىلصتدراستة ) شتعبان، 

لمتتواد التقنيتتات التعليميتتة فتتي متتدارس التعلتتيم ارساستتي بستتلطنة عمتتان، أن استتتخدام ا

ام، ( فتي الموقتتف الصتتفي متوستت  بحتتكل عتتأ تتد أنتتوال الوستتائل التعليميتتة التعليميتة )

 ى طبيعةويعتمد استخدامها على مدي توافر الوسائل والمواد التعليمية بالمدرسة وعل

 6معلمتة مجتال متن  52المنهتاإ، وقتد طبقتت الدراستة علتى الموحول الدراسي في 

 مدارس من مدارس تتبع لمديرية التربية والتعليم بمنطقة الظاهرح جنوو.

وتبتتتذل وزارح التربيتتتة والتعلتتتيم بستتتلطنة عمتتتان جهتتتود  ثيثتتتة وواحتتتحة فتتتي مجتتتال 

 : ذلا من ىمل محوريين أساسيين هماا هتمام بالوسائل التعليمية، و

هتتا الوستتائل التعليميتتة بالمتتدارس الحكوميتتة متن ىتتمل مناقصتتات ماليتتة تطر تتوفير -

يستتبق وزارح التربيتة والتعلتتيم للحتتركات المتخصصتة فتتي إنتتتاإ الوستائل التعليميتتة، و

بتتتل توريتتتد الوستتتائل عمليتتتات فنيتتتة دقيقتتتة تبتتتدأ متتتن اقتتتترام الوستتتيلة التعليميتتتة متتتن ق

ريتة دي ممئمتهتا للمر لتة العمبتصتميمها ومت المختصين فتي دائترح المنتاهج، مترورا  

ه وتتتتولى هتتذ .للطالتتة وانتهتتاء  بفحتتص الوستتيلة التعليميتتة والمصتتادقة علتتى شتترائها

ت الحركات توفير جميتع الوستائل المقتر تة لكتل متادح أو مجتال دراستي وبالمواصتفا

لمحليتة الفنية المتفق عليهتا، والوستائل المقتر تة بحتكل عتام غيتر متتوفرح فارستواق ا

وزارح وىاصة الوسائل اليدوية منها، ويفوق عدد ارصناف التي توردهتا التبالسلطنة 

صتتنف ىتتاص بالوستتائل التعليميتتة للمجتتال الثتتاني  180كوستتائل تعليميتتة أكثتتر متتن 

 تعليميتتةفقطفتتي متتدارس الحلقتتة ارولتتى للتعلتتيم ارساستتي، إذا متتا استتتثنينا ارجهتتزح ال

مدرستة  عليم بنود مالية ىاصة بكتلوالوسائل ارىري. كذلا توفر وزارح التربية والت

 كومية فالسلطنة تصرف مرتين على مدار العام الدراسي الوا تد مخصتص لحتراء 

 مجتال دراستي، ويختلتف قيمتته متن مدرستة رىتري الوسائل المستهلكة لكتل متادح أو

  سة الكثافة الطمبية لكل مدرسة . 

ليميتة ئل التعاءات تتوفير الوستاالكوادر البحرية الفنية واإلدارية المزمة لمتابعة إجر-

ا يتبعهتا إجتتراءات تتتدرية المعلمتتين علتتى استتتخدامهمتتا  تتى تصتتل إلتتى يتتد المعلتتم، و

فظات بالمحا ومتابعة تفعيلها من قبل أىصائي الوسائل التعليمية ب قسام تقنيات التعليم

 التعليمية . 

التعليميتة التتي إن كل هذه الجهود المبذولة من الضرورش أن يقابلها تحقيق لألهداف 

وحتعت متتن أجلهتا، متمثلتتة فتتي ا ستتخدام والتفعيتتل لهتتذه الوستائل التعليميتتة، والتتذش 
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نعكس بتدوره علتى تحستين جتودح التعلتيم وتستهيل العمليتة التعلميتة، وهتذا متا دفتع يست

 للوسائل التعليمية بو ية صحار. البا    ستقصاء تفعيل معلمات المجال الثاني

يتتذ م التممعلتتى استتتثارح اهتمتتا قتتدراتمتتن  ه  ك تتل  م  تعليميتتة بمتتا ت  وإذا كانتتت الوستتيلة ال

وإشتتبال  اجتتاتهم، وقتتدرتها علتتى تتتذوية الفتتروق الفرديتتة بتتين الطتتمو رقصتتى  تتد 

ممكتتن، وإشتتراك أكثتتر متتن  استتة متتن  تتواس التعلتتيم فتتي وقتتت وا تتد، فتت ن النظريتتة 

لعمريتة مر لتة االبنائية لجان بياجيه تدعم هذا ا تجاه. فقد اهتمت النظريتة البنائيتة بال

 لطريقتتتة التتتتي تنتقتتتل إليتتته الخبتتترات التعليميتتتة، وركتتتزت علتتتى أن التطتتتورللطفتتتل وا

يد متن  ة العدتفاعل الطفل مع المثيرات البيئية، وهكذا فان إتا ص  ر  ف  المعرفي يت  ر ب  

لتتي اوىاصتة الوستائل اليدويتة  الفرص أمتام ارطفتال للتفاعتل متع ارشتياء وتجريبهتا

  ؛الصتتتفوف الدراستتتية ارولتتتىي يتتتة فتتتيطلتتتة فيهتتتا متتتن المتتتتعلم إعتتتادح الفتتتا والترك

أولتت والتعلتيم. ي يساعدهم كثيرا على التطور المعرفي ويكسبهم المهارات ارولية فت

عليتة التتي ج التفاباستخدام الوسائ  المتعددح التفاعلية والبترام النظرية البنائية اهتماما  

التتدمج والتوظيتتف بتتين كتتل متتن عناصتتر الصتتوت والصتتورح والتتتنص  تركتتز علتتى

ريقتتة رستتومات البيانيتتة والتوحتتيحية والتتت  يرات المختلفتتة بمتتا يستتمح للمتتتعلم بطوال

 (.2009تلقائية بالتفاعل والدىول في مسارات متعددح للتعلم.) جازش، 

يتة ومن النظريات العلمية في هتذا الجانتة نظريتة برونتر فتي التتعلم وهتي تتدعم نظر

بياجيتتته، وتركتتتز نظريتتتة برونتتتر علتتتى "كيفيتتتة  تتتدوث هتتتذا الحتتتيء"، أش الطتتترق 

 وارسالية المتبعة في التدريس وذلا من ىمل : 

ليميتتة التمثيتتل العيتتاني المحستتوس: وهتتي ارشتتياء بطبيعتهتتا الحقيقيتتة والوستتائل التع-

ة ات قابلتعة المحسوسة والمتوفرح في مدارسنا الحكومية ) كقطع دينز والمكعبتن  لمص  ا

ام ... للوصل ومجموعة الكسور الدائرية والكتتل وأ جتار النترد والبنتتاموز والثتانغر

 ال (.

ستتي ) التمثيتتل اريقتتوني: وهتتو متتا نستتميه فتتي الوستتائل التعليميتتة بالتمثيتتل شتتبه الح-

 والرسوم.. ال (.كالخرائ  والصور 

ولقتتد كتتان لبتتورنر تتت  ير فتتي تطتتور أستتالية وطتترق تتتدريس الرياحتتيات علتتى وجتته 

الخصتتتوص كطريقتتتة ا كتحتتتاف فتتتي التتتتدريس ب نواعهتتتا المختلفتتتة مثتتتل الطريقتتتة 

ادش، ا ستقرائية وطرق ا كتحاف الموجته أو الحتر أو المفتتوم أو ا كتحتاف ا رشت

ية ارهتتداف التعليميتتة للمقتتررات الدراستتكمتتا كتتان لنظريتتة برونتتر تتت  ير علتتى تطتتور 

ام عومحتوي المقررات نفسها وتطوير أسالية التقويم وعلى منظومة المناهج بحكل 

 (.2012) سانين، 
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 : مشكلة الدراسة

ة لتعليميتتابحتعبة الوستتائل التعليميتة فتتي المحافظتات  يتتولى قستم تقنيتتات التعلتيم ممتتثم  

ا تنتهجه اإلشراف على توفير الوسائل التعليمية بالمدارس الحكومية، وفق آلية معينة

كمتا  دراسية.وزارح التربية والتعليم، ومتابعة تفعيلها با شتراك مع محرفين المواد ال

ة معلمتتتي المتتتدارس تضتتتع شتتتعبة الوستتتائل التعليميتتتة ىطتتتة ستتتنوية وشتتتهرية لتتتتدري

ت كانتت الحكوميتتة علتتى استتتخدام الوستتائل التعليميتتة المتتتوفرح فتتي كتتل مدرستتة، ستتواء  

رات أجهزح تعليميتة أو متا يستمى بالوستائل اليدويتة : كالنمتاذإ والمجستمات والمصتو

ا والعينتتات وارشتتياء ... التت ، وهتتي الوستتائل المحسوستتة التتتي يمكتتن للطالتتة لمستته

زارح دليل المصتور للوستائل التعليميتة"، والتذش تصتتدره وورؤيتهتا با ستتعانة و "الت

ها في استخدام ةالتربية والتعليم بغرض شرم كل وسيلة تعليمية والهدف منها، وكيفي

 الموقف الصفي.

ي فلتربية وعلى الرغم من كل الجهود التي تبذلها وزارح التربية والتعليم ومديريات ا

ودهتا، ج  ميتة وي  ن العمليتة التعليميتة التعلس  تح  ي  المحافظات التعليمية في ما من شت نه أن 

ة للتربيت من ىمل عمل البا ت  فتي شتعبة الوستائل التعليميتة بالمديريتة العامتة هإ  أن

تتل تت  تت  بحتتكل ج  فقتتد الباطنتتة،  شتتمال والتعلتتيم بمحافظتتة عف وقصتتور عتتام فتتي ي ح 

ى ارولت س الحلقةبل بعج معلمات المجال الثاني بمدارتفعيل الوسائل التعليمية من ق  

 في المدارس الحكومية بمحافظة شمال الباطنة. 

واتضتتح هتتذا العتتزوف والضتتعف متتن ىتتمل الزيتتارات الميدانيتتة للبا تت ، ومتابعتتته 

 شرا مللسجمت الخاصة بالوسائل التعليمية، كسجل العهدح وا ستعارح، التي تعطي 

ت الحتتفهية متتع علتتى هتتذا القصتتور، وكتتذلا ا ستتتطمل الحخصتتي التتدائم والمقتتابم

 لمتدارس،معلمات المواد، وا جتماعات المستمرح برئيسات لجنة الوسائل التعليمية با

ومناقحتتة المعلمتتات اروائتتل للوقتتوف علتتى أستتباو هتتذا العتتزوف، وزيتتارح الصتتفوف 

الدراستتية وأمتتاكن  فتت  الوستتائل التعليميتتة بالمدرستتة، أعطتتت انطباعتتا عتتن وجتتود 

ل ب تق  ، وأن التضارو في وجهات النظر المختلفة من محكلة  قيقية يتطلة استقصائها

الحقتتتل التربتتتوش واىتتتتمف ا راء  تتتول المحتتتكلة، دفتتتع بالبا تتت   ستقصتتتاء عمتتتق 

قترار صتانعي ال ن  ك   م  ي  المحكلة عبر هتذه الدراستة، ومتا ستيتمخج عنهتا متن نتتائج س ت

امتة يتة العديروالقائمين على الوستائل التعليميتة فتي وزارح التربيتة والتعلتيم أو فتي الم

بير متن اتختاذ اجتراءات ووحتح  لتول وتتدا الباطنتة شتمال للتربية والتعليم بمحافظة

 عملية تفعيل الوسائل التعليمية بالحكل المطلوو فيما بعد. تسهيلل
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يميتتة وبتالرغم ممتتا كحتتفت عنتته الدراستتات الستتابقة متتن فاعليتتة استتتخدام الوستتائل التعل

 ى اتجاهتتات بعتتج المعلمتتين واعتقتتادهم أنوالفائتتدح التتتي تعتتود علتتى الطالتتة، تبقتت

أقتتترو متتتا تكتتتون للجانتتتة الترفيهتتتي، و ا رائيتتتة الوستتتيلة التعليميتتتة مجتتترد إحتتتافة

عتتج بفتتي العمليتتة التعليميتتة.ومن المبتتررات التتتي يرددهتتا  واستتتخدامها لتتيس أساستتيا  

وارىتتري أن وقتتتت الحصتتتة غيتتتر كتتافي  ستتتتخدام مثتتتل هتتتذه  المعلمتتين بتتتين الفينتتتة  

الوستتائل، والختتوف متتن تعرحتتها للتلتتف أو الكستتر، وعتتدم وجتتود مختتتص للوستتائل 

ف علتى التعليمية بالمدرسة يتولى إشعار المعلمين بما يرد متن وستائل تعليميتة ويحتر

 العتزوف عتن أستباو ربمتا يكتون أ تد ؛ فظها ويقدمها للمعلمين متتى دعتت الحاجته

طلتة هتذا يتولهتا،  ا  مسبق ا  . كما أن استخدام الوسائل التعليمية يتطلة إعداداستخدامها

وقتتتت وجهتتتد أكبتتتر للتحضتتتير والفحتتتص والتجربتتتة وتقيتتتيم متتتدي ممئمتهتتتا رهتتتداف 

التتتتدرس، وكلهتتتتا عقبتتتتات قتتتتد تقلتتتتل متتتتن استتتتتخدام المعلمتتتتين للوستتتتائل التعليميتتتتة 

 (. 2003)الحيلة،

 ل ا تجاهتتات نحتتو استتتخدام الوستتائل التعليميتتة(  تتو2008وفتتي دراستتة )أبوفاشتتة، 

 ودرجتتة استتتخدامها وصتتعوبات استتتخدامها لتتدش معلمتتي العلتتوم فتتي محافظتتة رام ه

لوستائل والبيرح، تبين وجود عمقة طردية بين اتجاهات معلمي العلوم نحو استخدام ا

وعتدم  ئلالتعليمية ودرجة استخدامهم لها، وأن ارتفال تكاليف شراء ارجهزح والوستا

توفر شاشتات عترض داىتل الصتف أ تد الصتعوبات التتي تحتد متن استتخدام معلمتي 

 العلوم للوسائل التعليمية بدرجة كبيرح . 

ت (عتتن واقتتع استتتخدام التقنيتتات التعليميتتة ومعينتتا2009كمتتا أن دراستتة )الودعتتاني،

ت ظهترأالتدريس المعملي في تدريس الرياحيات بالمر لة ا بتدائية بمدينة جازان، 

 تتتدني مستتتوي استتتخدام معلمتتي الرياحتتيات بالمر لتتة ا بتدائيتتة فتتي مدينتتة جتتازان

ان فتتللتقنيتتات التعليميتتة ومعينتتات التتتدريس ارىتتري بحتتكل كبيتتر جتتدا. وفتتي المقابتتل 

لتعليميتة (  ول أهمية استخدام التقنيتات التعليميتة والوستائل ا2003دراسة )العمايرح،

 ائية متن متدارس وكالتة الغتوث فتي ارردن،مدرسة ابتد 24في التدريس طبقت على 

قنيتات مهم للترفراد العينة نحتو استتخدا ايجابيا   فقد اتضح من نتائجها أن هناك اتجاها  

 ، وأن متغيتترات التخصتتص%77.2التعليميتتة والوستتائل التعليميتتة بحتتكل عتتام بنستتبة 

د لتتة والجتتنس والم هتتل العلمتتي والخبتترح فتتي التتتدريس   تظهتتر أ تتر لفتتروق ذات 

 ا صائية.

وفتي إطتار البحتت  عتن الدراستتات التتي تتنتاول تفعيتتل الوستائل التعليميتتة فتي مرا تتل 

( والتي تبح  في تقتويم لواقتع 2007التعليم ارساسي، فقد أظهرت دراسة )باجرش، 



 لعيسائيا عديم بن سالم بن سلطان      عمان بسلطنة الباطنة شمال بمحافظة الثاني المجال معلمات تفعيل درجة

 

219 

 رلينب-لمانياأ العربي مقراطييالد المركز            سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

استتتخدام معلمتتي العلتتوم فتتي مر لتتة التعلتتيم ارساستتي بالجمهوريتتة اليمنيتتة للتقنيتتات 

دامهم لهتتا، أن درجتتة ا ستتتخدام الكليتتة للتقنيتتات التعليميتتة التعليميتتة ومعيقتتات استتتخ

معلمي العلوم من استخدام التقنيات التعليمية ي تي بدرجتة متوستطة،  ن  ك  م  قليلة، وأن ت  

 ي  بحثت هذه الدراسة فتي استتخدام الوستائل التعليميتة )التقليديتة( مثتل المجستمات 

 ئل المحسوسة . والنماذإ والملصقات وارشكال وغيرها من الوسا

ريس ( التي بحثت في واقع الوسائل التعليميتة فتي تتد2002وكحفت دراسة ) الربيع، 

ر متتادح العلتتوم للصتتفوف ارساستتية الثم تتة ارولتتى فتتي لتتواء دبتتر عتتم متتن وجهتتة نظتت

ات الدراستتة أن أكثتتر الوستتائل التعليميتتة استتتخداما هتتي "اللو تت أظهتترتالمعلمتتين، و

ل التعليميتتتتة استتتتتخداما هتتتتو "جهتتتتاز عتتتترض ارفتتتتمم التعليميتتتتة" وأن أقتتتتل الوستتتتائ

نتتتائج الدراستتة علتتى وجتتود فتتروق دالتتة ا صتتائيا تعتتزي  أظهتترتالمتحركتتة"، كمتتا 

لوسائل للم هل الدراسي لصالح المعلمين  ملة الدبلوم من  ي  استخدامهم للمواد وا

 وارجهزح التعليمية.

 أسئلة الدراسة

حكوميتة ما درجة استخدام معلمات المجال الثاني للوستائل التعليميتة فتي المتدارس ال-

 بمحافظه شمال الباطنة؟. 

ة لتعليميتاما درجة التحديات التي تواجه معلمات المجال الثاني في استخدام الوسائل -

 في المدارس الحكومية بمحافظه شمال الباطنة؟. 

 أهمية الدراسة

ن يتحقق مت من أهمية الوسائل التعليمية والمردود ا يجابي الذشتنبع أهمية الدراسة -

لتعلتيم ااء تفعيلها في الموقف الصفي المباشر ودورها الفاعتل فتي تحستين نوعيتة ر  ج  

رجتة دوجودته وتقديمه للمتعلم بسهولة ويسر، فهي تقدم مثيرات متعتددح تتفتاوت فتي 

وأستالية مختلفتة ومتنوعتة الحسية والتجريتد، كمتا أن عترض هتذه المثيترات بطترق 

روق بتتاىتمف قتتدرات التمميتتذ واستتتعداداتهم وميتتولهم تمكتتن المعلتتم متتن معالجتتة الفتت

تجاهات الفردية بين الطمو، وتمكن التلميذ من بناء مفاهيم علمية صحيحة وتكوين ا

 جديدح.

وف متن كما أن أهمية هذه الدراسة ت تي من أهمية المر لة الدراستية نفستها ) الصتف-

ي ستتيتم ( و أهميتتة المتتواد الدراستتية التتتي ستتتتناولها ) العلتتوم والرياحتتيات( والتتت1-4

 .البح  في مدي استخدام المعلمات للوسائل التعليمية في هذه المواد

وتبرز أهمية هذه الدراسة في استقصاء تفعيل معلمتات المجتال الثتاني فتي المتدارس -

ىتمل أداح قيتاس ستيتم تحكيمهتا  الحكومية بمحافظة شتمال الباطنتة لهتذه الوستائل متن
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من قبل مختصين في الوسائل التعليميتة، و ستتبرز لنتا نتائجهتا مستتوي توظيتف هتذه 

الوستتتائل مقارنتتتة بتتتالجهود التتتتي تبتتتذلها وزارح التربيتتتة والتعلتتتيم فتتتي هتتتذا المجتتتال، 

والصعوبات التي قد تعيق هذا ا ستخدام والتي ستمكن المختصين من وحع الحلول 

تتتذليلها ستتواء متتن قبتتل شتتعبة الوستتائل التعليميتتة بمديريتتة التربيتتة والتعلتتيم والبتتدائل ل

الباطنتتةأو رفتتع هتتذه التوصتتيات إلتتى ا دارح العليتتا بتتوزارح التربيتتة  شتتمال بمحافظتتة

والتعليم في السلطنة إلى ما ي مكن أن تقوم به كتوفير الوستائل التعليميتة أو النظتر فتي 

فتي حتوء نتتائج  جديدحها عند بناء مدارس جودتها أو مراعاح تخصيص أماكن لحفظ

 هذه الدراسة.

ن نتائج هذه الدراسة المحرفيين التربويين للمجال الثاني من معس  - ك   ويات رفتة مستتت م 

المعلمتتات فتتي استتتخدامهم للوستتائل التعليميتتة والمحتتاركة أيضتتا فتتي وحتتع الحلتتول 

علتى رفتع كفتاءح لمعوقات ا ستخدام إن وجتدت، وهتذه ا جتراءات مجتمعتة ستتعمل 

 التفعيل بطبيعة الحال.

تتع  وتعتتد هتتذه الدراستتة بدايتتة لدراستتات وبحتتوث مستتتقبلية يمكتتن أن ت  -  علتتى هتتانتائج م  م 

 مرا ل تعليمية مختلفة.

 أهداف الدراسة

 تهدف الدراسة إلى التعرف على:

( فتتتي المتتتدارس 4-1استقصتتتاء تفعيتتتل معلمتتتات المجتتتال الثتتتاني بالحلقتتتة ارولتتتى ) -

 بمحافظة شمال الباطنة للوسائل التعليمية.الحكومية 

س تحديتتد التحتتديات والصتتعوبات التتتي تواجتته معلمتتات المجتتال الثتتاني  فتتي المتتدار -

 الحكومية بمحافظة شمال الباطنة في استخدامهم للوسائل التعليمية. 

 حدود الدراسة

-1سي )الحدود المكانية: اقتصرت الدراسة على مدارس الحلقة ارولى للتعليم ارسا

ل ( الحكومية بمحافظة شمال الباطنة بسلطنة عمان، نظرا لكثرح وتنول الوسائ4

 التعليمية في الحلقة ارولى.

ني الحدود البحرية: اشتملت الدراسة على عينة عحوائية من معلمات المجال الثا

 ( بمحافظة شمال الباطنة بسلطنة عمان. 4-1للصفوف من )

 م. 2020/2021العام الدراسيدراسة في الحدود الزمانية: تم تطبيق ال

ت الحدود الموحوعية: اقتصرت الدراسة الحالية في تناولها لدرجة تفعيل معلما

 المجال الثاني بمحافظة شمال الباطنة بسلطنة عمان للوســـائل التعليمية.
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 مصطلحات الدراسة

ستخدمه ا، وفعل ارمر: نحطه، قواه، نفذه، وواقعا   تفعيل ارمر: جعله فاعم  : لغة

 (.1996)اللجمي، 

وسيلة:أش وسيلة أو أداح يمكن بواسطتها إيصال فكرح أو غاية معينة إلى 

 (.1996الجمهور)اللجمي، 

( الوسيلة التعليمية ب نها " 539، ص2002الوسائل التعليمية: يعرف )صبرش، 

رس يستخدمها المعلم داىل  جرح الدارجهزح واردوات والمواد التعليمية التي 

 لتيسر له نقل الخبرات التعليمية إلى المتعلم بسهولة ووحوم".

 (.4-1المجال الثاني: مادتي العلوم والرياحيات في مدارس الحلقة ارولى )

لمجال التعريف ا جرائي للبا    ول تفعيل الوسائل التعليمية: استخدام معلمات ا

لوسائل اباطنة للوسائل التعليمية في الموقف الصفي، وتحمل الثاني بمحافظة شمال ال

ربية التعليمية اليدوية )المحسوسة( وارجهزح التعليمية التي توردها وزارح الت

رجوح والتعليم في السلطنة إلى المدارس الحكومية لتحقيق ارهداف التعليمية الم

 منها. 

 النظري اإلطار

 ناء ة أن إ ارح أكثر من  اسة لدش ارطفال أي كد التربويون والدراسات التربوي

ق كن تحقيتعليمهم مهم جدا ، وتقريبهم إلى الواقع والعالم الحسي قدر ا مكان، وي م

اقع وذلا من ىمل استخدام الوسائل التعليمية؛ فهي ت قرو ارشياء المجردح إلى 

  في ذهنمحسوس وملموس، وتجعل عملية التذكر واسترجال المعلومات أكثر تباتا  

 .(Laffey, 2004)الطمو

، وت تي أهمية الوسائل التعليمية في عمإ محكلة الفروق الفردية بين الطمو

 وتحفيزهم وإ ارح الدافعية لديهم، وتتيح للطمو فرصة للتجديد والتنويع في

ل ارنحطة، وكذلا قدرتها في التغلة على الحدود الزمانية والمكانية؛ من ىم

عدح الطمو في التخلص من عرض النماذإ واردوات القريبة من الواقع، ومسا

 ابية فيالححو والمعلومات النظرية والطرق التقليدية في التدريس، والمحاركة ا يج

 (. 2000اكتساو الخبرح والقدرح على المم ظة والت مل واإلبدال )عقل، 

وقد ظهرت تصنيفات كثيرح للوسائل التعليمية، ومن أشهر هذه التصنيفات: 

، وتم تقسيم هذا التصنيف إلى وسائل بصريه وسمعية التصنيف على أساس الحواس

، وتصنيف آىر  سة  (Bauer.& Kenton, 2005)ووسائل سمعية بصريه

طريقة الحصول على الوسائل التعليمية وتنقسم إلى وسائل جاهز تنتج في المصانع 
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ن ف الوسائل  وغالبا  ما تكون ذات جودح عالية، ووسائل منتجة محليا، وكذلا ت ص 

الضوء في عرحها عليمية  سة طريقة العرض وتنقسم إلى: مواد تستخدم الت

 &Cuckle)، ومواد   ت عرض حوئيا  كالخرائ  وارلعاو التعليميةكارفمم

Clarke&Jenkins, 2000) وهناك تصنيفات أىري للوسائل التعليمية كتصنيف ،

س ديل، وتصنيف إدلنج، وتصنيف أوسلن، وتصنيف دونكان، وتصنيف بريت

 (. 2003)الزعانين و مدان، 

انوش، ومع استخدام الوسائل التعليمية   يعني أن دور المعلم سيتغير أو سيصبح  

بل هي أدوات وأجهزح ت ساعد المعلم في تحقيق أهداف الدرس بقليل من الجهد 

يا ، كثر تحدوالوقت، وت ساعد المعلم في تجويد العملية التعليمية لتصبح أكثر إ ارح وأ

كثر أة مع التطور التكنولوجي الحالي الذش أتام للوسائل التعليمية أن تكون ىاص

لوسائل تنوعا ، ومن السهل الحصول عليها إلى  د ما مع كثرح المصانع التي ت نتج ا

 (. 2000التعليمية ب شكالها المختلفة )عقل، 

 مجتمع الدراسة

في المدارس الحكومية  يتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمات المجال الثاني

رد معلمة  سة الجدول المرفقوفق ما و973بمحافظة شمال الباطنة والبالغ عددهم 

 في الكتاو السنوش لإل صاءات والم شرات التربوية للمديرية العامة للتربية

 1قم روالجدول (. 2020وزارح التربية والتعليم، (والتعليم لمحافظة شمال الباطنة 

 ة.يوحح مجتمع الدراس

 يوحح مجتمع الدراسة 1جدول رقم 

 ا جمالي الو ية م

 200 السويق 1

 110 الخابورح 2

 220 صحم 3

 251 صحار 4

 75 لوي 5

 117 شناص 6

 973 المجمول

 عينة الدراسة

ثتتاني تتتم اىتيتتار عينتتة الدراستتة بالطريقتتة العحتتوائية البستتيطة متتن معلمتتات المجتتال ال

( بتتو يتي صتتحار وصتتحم بمحافظتتة شتتمال الباطنتتة؛ نظتترا  لقتتترو 4-1للصتتفوف )

% متتن مجتمتتع الدراستتة، 30.8معلمتتة وبنستتبة  300البا تت  متتن التتو يتين، بواقتتع 

 ة من و ية صحم. معلم 150معلمة من و ية صحار، و 150موزعين كالتالي: 
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 منهجية الدراسة

 –من أجل تحقيق أهداف هذه الدراسة اعتمد البا   استخدام المنهج الوصفي 

 الكمي.  

 أدوات الدراسة

يتل صتاء تفعتم استخدام أداح الدراستة المتمثلتة فتي ا ستتبانة والتتي ستيتم بناءهتا  ستق

يتتة، معلمتتات المجتتال الثتتاني بمحافظتتة شتتمال الباطنتتة بستتلطنة عمتتان للوستتائل التعليم

 منهتا ، وسيتم ا عتماد فتي إعتداد ارداح علتى مراجعتة الدراستات الستابقة وا ستتفادح

( ودراستتتتة )الكيوميتتتتة، 1999ستتتتة )المويحتتتتير، ( ودرا2008كدراستتتتة )أبوفاشتتتتة، 

( )ودراستتتتتة 2007( ودراستتتتتة )الودعتتتتتاني، 2007( ودراستتتتتة ) بتتتتتاجرش، 2010

( وغيرهتتتا متتتن الدراستتتات. وا ستتتتعانة بتتتاردو النظتتترش المتعلتتتق 2003العمتتتايرح، 

حتكلة بالدراسة وىبرات البا   الميدانية بهدف التركيز على الجوانتة المهمتة فتي م

 الدراسة.

 أداح الدراسة من محورين: وتكونت

وميتة المحور ارول: مقياس درجة استخدام معلمات المجال الثاني في المتدارس الحك

 بمحافظة شمال الباطنة للوسائل التعليمية. 

 المحتتور الثتتاني: مقيتتاس درجتتة التحتتديات التتتي تواجتته معلمتتات المجتتال الثتتاني فتتي

 بمحافظه شمال الباطنة. استخدام الوسائل التعليمية في المدارس الحكومية 

 صدق األداة

تم التحقق من صتدق محتتوي ارداح متن ىتمل قيتاس صتدق الفقترح وصتدق التعيتين؛ 

مجموعتتتة متتتن المحكمتتتين المتخصصتتتين فتتتي مجتتتال الوستتتائل  وتتتتم عرحتتتها علتتتى

شتتمال  أ تتد المعلمتتات والمعلمتتات اروائتتل للمجتتال الثتتاني بمحافظتتة نهم:التعليميتتة، متت

 الباطنتة بصتفتهم ىبتراء فتي الميتدان التربتتوش، وكتذلا عرحتها علتى ىبيتر الوستتائل

يريتة ة متن مدالتعليمية بديوان عام وزارح التربية والتعليم وأىصائيو الوسائل التعليمي

ربتتويين ة إلتتى أ تتد المحتترفيين التالتربيتتة والتعلتتيم بمحافظتتة شتتمال الباطنتتة، باإلحتتاف

 ذلتا  ويم، للمجال الثاني وأ تد ىبتراء منتاهج المجتال الثتاني بتوزارح التربيتة والتعلت

 :بداء رأيهم من  ي 

 مدي مناسبة وصم ية أداء القياس للموحول.-

 مدي ا نتماء والوحوم بجميع الفقرات.-

 مدي شمولية الفقرات للموحول المراد بحثه.-

 والسممة في الصياغة اللغوية لكل الفقرات. مدي الدقة-
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 إحافة أو  ذف أو تعديل ما يرونه مناسبا .-

م وتتتم ارىتتذ بتتمراء ومم ظتتات المحكمتتين للمقيتتاس وإجتتراء التعتتديمت المطلوبتتة  تت

 إىراجها في شكلها النهائي .

 ثبات أداة الدراسة

عينة الدراسة  ولمعرفة  بات ارداح تم تطبيقها على عينة استطمعية من ىارإ

-1بالمدارس الحكومية للصفوف ) معلمة( من معلمات المجال الثاني30وعددهم )

( بمحافظة شمال الباطنة،  م  ساو معامل الثبات بطريقة ا تساق الداىلي لألداح 4

) اتساق البنود مع بعضها ومع ارداح بحكل عام( بمعادلة ألفا كرونباخ من ىمل 

 (.spss صائي)استخدام برنامج الحزم اإل

 المعالجات اإلحصائية للبيانات

خراإ استخدم البا   المعالجات اإل صائية والوصفية والتحليلية المناسبة في است

علوم النتائج لكل س ال من أسئلة الدراسة باستخدام برنامج الرزمة اإل صائية لل

 ( على النحو ا تي:SPSSا جتماعية)

 ال . تم استخراإ المتوسطات الحسابية وا نحرافات المعيارية لإلجابة عن الس1

 استخدام معلمات المجال الثاني للوسائل التعليمية فيارول ونصه "ما درجة 

 "؟المدارس الحكومية بمحافظه شمال الباطنة

 ال . تم استخراإ المتوسطات الحسابية وا نحرافات المعيارية لإلجابة عن الس2

دام التحديات التي تواجه معلمات المجال الثاني في استخلثاني ونصه "ما درجة ا

 .الوسائل التعليمية في المدارس الحكومية بمحافظه شمال الباطنة؟

 النتائج المتعلقة بالسؤال األول، ونصه:

 لحكوميتة"ما درجة استخدام معلمات المجال الثاني للوسائل التعليمية في المتدارس ا 

 شمال الباطنة؟".  ةبمحافظ

عيارية ولإلجابة عن هذا الس ال، تم استخراإ المتوسطات الحسابية وا نحرافات الم

مية في لتقديرات عينة الدراسة  ول استخدام معلمات المجال الثاني للوسائل التعلي

 المدارس الحكومية بمحافظه شمال الباطنة  سة محاور الدراسة وارداح ككل. 

 تالي يوحح نتائج اإلجابة على الس ال.ال 2رقم والجدول 

، راستةالد حتاورمالمتوسطات الحسابية وا نحرافات المعيارية لتقديرات العينة علتى 

  سة المتوسطات الحسابية مرتبة تنازليا  
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المتوستتطات الحستتابية وا نحرافتتات المعياريتتة لتقتتديرات عينتتة  2رقتتم يبتتين الجتتدول 

الدراسة  ول درجة استخدام معلمات المجال الثاني للوستائل التعليميتة فتي المتدارس 

الحكومية بمحافظه شمال الباطنة بسلطنة ع مان  سة فقرات الدراستة وارداح ككتل، 

( 0.50معيتارش عتام )(، بتانحراف 3.13 ي  جتاء المتوست  الحستابي لتألداح ككتل )

وبدرجة استخدام متوسطة، وقد جاء فتي المرتبتة ارولتى فقترح: "أعتمتد فتي تدريستي 

( وانحتراف معيتارش 4.37على السبورح بحكل دائتم" ، بت على متوست   ستابي بلتغ )

(، تمه في المرتبة الثانية فقرح: "أستتخدم الحقائتة التعليميتة الخاصتة بالمجتال 0.81)

( وانحتراف 4.13ا التوزارح باستتمرار " ، بمتوست   ستابي بلتغ)الثاني والتتي توفرهت

أستتخدم الفيتديوهات التعليميتة الخاصتة " (، وتمه المرتبة الثالثةفقرح"0.74معيارش )

( 4.02بالمجتتال الثتتاني والتتتي توفرهتتا التتوزارح باستتتمرار" ، بمتوستت   ستتابي بلتتغ)

 المتوس  الفقرح الرقم
ا نحراف 

 المعيارش

درجة 

 ا ستخدام

 كبيرح 0.81 4.37 أعتمد في تدريسي على السبورح بحكل دائم. 1

2 
ي أستخدم الحقائة التعليمية الخاصة بالمجال الثان

 والتي توفرها الوزارح باستمرار.
 كبيرح 0.74 4.13

3 
أستخدم الفيديوهات التعليمية الخاصة بالمجال 

 الثاني والتي توفرها الوزارح باستمرار.
 كبيرح 0.75 4.02

4 
أستخدم جهاز) الفيلكس كام( في شرم المادح 

 دائما .
 كبيرح 0.88 3.87

5 
أستخدم العينات والمخابير واردوات الموجودح 

 في مختبر المدرسة.
 كبيرح 0.97 3.64

6 
أستحدم جهاز الحاسوو لحرم الدرس بحكل 

 دائم.
 كبيرح 1.11 3.51

7 
أصطحة الطمو لر مت علمية مرتبطة 

 بالدرس قدر ا مكان.
 متوسطة 1.01 2.96

8 
إ ضار عينة  سية من البيئة أطلة من الطمو 

 المحلية لحرم الدرس.
 متوسطة 1.15 2.83

 متوسطة 1.14 2.82 أستخدم المجسمات والنماذإ الجاهزح. 9

10 
أستخدم جهاز العرض )البروجكتور( أ ناء شرم 

 الدرس.
 قليلة 1.12 2.38

11 
ر أقوم ب نتاإ وسيلة تعليمية مناسبة للدرس إن تعذ

 وجودها جاهزح.
 قليلة 1.01 1.93

12 
أ رص على استخدام ا نترنت كدعم ا رائي 

 للدرس.
 قليلة 0.95 1.64

 متوسطة 0.50 3.12 درجة استخدام معلمات المجال الثاني للوسائل التعليمية.
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لكس كتام( فتي شترم (، وجاءت فقرح" "أستخدم جهاز) الفي0.75وانحراف معيارش )

( وانحتتراف معيتتارش 3.87المتادح دائمتتا " فتتي المرتبتة الرابعتتة بمتوستت   ستابي بلتتغ )

(، وفي المرتبة الخامسة جاءت فقترح: "أستتخدم العينتات والمختابير واردوات 0.88)

( وانحتتراف معيتتارش 3.64الموجتتودح فتتي مختبتتر المدرستتة" بمتوستت   ستتابي بلتتغ )

ارىيرح فقرح: "أ رص على استخدام ا نترنت كتدعم  (، فيما جاء في المرتبة0.97)

 (. 0.95( وانحراف معيارش )1.64ا رائي للدرس" بمتوس   سابي بلغ )

طة وت عتتزي درجتتة استتتخدام معلمتتات المجتتال الثتتاني للوستتائل التعليميتتة بدرجتتة متوستت

ئل لتتألداح ككتتل إلتتى أستتباو مختلفتتة منهتتا: إدراك المعلمتتات رهميتتة استتتخدام الوستتا

 عليميتتة بمختلتتف أنواعهتتا فتتي الموقتتف الصتتفي المباشتتر، ودورهتتا فتتي تستتهيل نقتتلالت

لجهتود المعرفة، وتحسين عملية التتعلم بحتكل عتام، وت عتزي هتذه النتيجتة أيضتا  إلتى ا

ى مر، وإلتالمبذولة من ق بل وزارح التربية والتعليم في توفير هذه الوستائل بحتكل مستت

متدارس شتمال الباطنتة فتي متابعتة استتمم ال جهود مديريتة التربيتة والتعلتيم بمحافظتة

د  متتن التتوزارح المتتوقرح ومتابعتتة تف عيلهتتا، لحصتتتها متتن الوستتائل التعليميتتة التتتي ت تتر 

وتتتدرية المعلمتتات علتتى استتتخدامها، و تت  إدارات المتتدارس والمعلمتتات اروائتتل 

ي ئل فتبمدارس المحافظة على متابعة استخدام الوستائل التعليميتة، والبحت  عتن البتدا

ظتة  ال عدم توفرها، والتواصتل بحتكل مستتمر متع شتعبة الوستائل التعليميتة بالمحاف

ا التعليميتتة لمعالجتتة الصتتعوبات التتتي قتتد تواجههتتتا معلمتتات المجتتال الثتتاني فتتي هتتتذ

 الجانة.

ت ولعل السبة في أن النتيجة جاءت بدرجة متوسطة يعود إلى عدم وجتود مكتان  ابت

وستائل د معلمة متفرغتة لمتابعتة استتمم و فت  اللحف  الوسائل التعليمية، وعدم وجو

لتى جهتد التعليمية؛ مما يجعل البح  عن الوستيلة التعليميتة بالمدرستة عمليتة تحتتاإ إ

ووقتتت، كمتتا أن النصتتاو التدريستتي المرتفتتع  يستتمح للمعلمتتات فتتي بعتتج ار يتتان 

ن بتتالتخطي   ستتتخدام الوستتيلة التعليميتتة، باإلحتتافة إلتتى تختتوف بعتتج المعلمتتات متت

 ستتخدام.استخدام بعج ارجهزح التعليميتة ىوفتا  عليهتا متن الكستر أو التلتف أ نتاء ا 

  Laffey(، ودراستة 2000(، وعقتل )2004وتتفق هذه النتيجة مع دراستة شتعبان )

(، وتختلتف متع دراستة الزعتانين 2005) Bauer & Kenton(، ودراستة 2004)

 (. 2003و مدان )

فتتي تدريستتي علتتى الستتبورح بحتتكل دائتتم" علتتى ويمكتتن تفستتير  صتتول فقتترح "أعتمتتد 

اعتبار أن جميع المعلمين والمعلمات ينظترون إلتى الستبورح هتي ارستاس فتي عمليتة 

التتتتدريس، و  يمكتتتن ا ستتتتغناء عنهتتتا مقارنتتتة بالوستتتائل التعليميتتتة ارىتتتري ستتتواء 
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التقليديتتة أو الوستتائل الحديثتتة، و  تستتتطيع المعلمتتات ايصتتال الفكتترح ونقتتل المعرفتتة 

بتتدون الحتترم المباشتتر علتتى الستتبورح؛ لتتذلا متتن الطبيعتتي  صتتول فقتترح استتتخدام 

 السبورح على أعلى متوس   سابي. 

ام "استتخد وجاءت فقرح "استخدام الحقائة التعليميتة" فتي المرتبتة الثانيتة، تليهتا فقترح

ام"، كتتالفيتتديوهات التعليميتتة" وفتتي المرتبتتة الثالثتتة فقتترح "استتتخدام جهتتاز الفلتتيكس 

ي ل جيتد فتالبا   هذه النتيجة إلى توفر الوسائل التعليمية الستابقة التذكر بحتك ويفسر

تتترص أىصتتتائيو الوستتتائل التعليميتتتة بالمحافظتتتة  متتتدارس المحافظتتتة التعليميتتتة، و  

خدام التعليمية على تتدرية المعلماتوتنفيتذ التور  التدريبيتة بحتكل مستتمر  تول استت

مدرستتي ة التعليميتتة تتترتب  بتتالمنهج الارجهتتزح التعليميتتة، باإلحتتافة إلتتى أن الحقائتت

حترفي بحكل مباشر؛  ي  أن هذه الحقائة يتتم اقترا هتا كوستائل تعليميتة متن ق ب تل م

 المنتتاهج لكتتل و تتدح دراستتية أو درس متتن التتدروس، ويتتتم كتتذلا متابعتهتتا متتن ق ب تتل

 المحرف التربوش للمادح أ ناء تقييم المعلمات في الموقف الصفي. 

 بالسؤال الثاني، ونصه:النتائج المتعلقة 

ة لتعليميا"ما درجة التحديات التي تواجه معلمات المجال الثاني في استخدام الوسائل 

 في المدارس الحكومية بمحافظه شمال الباطنة؟".

عيارية ولإلجابة عن هذا الس ال، تم استخراإ المتوسطات الحسابية وا نحرافات الم

ني في التحديات التي تواجه معلمات المجال الثالتقديرات عينة الدراسة  ول درجة 

ة استخدام الوسائل التعليمية في المدارس الحكومية بمحافظه شمال الباطنة  س

  .محاور الدراسة وارداح ككل

 التالي يوحح نتائج اإلجابة على الس ال. 3رقم والجدول 

راسة، محاور الدالمتوسطات الحسابية وا نحرافات المعيارية لتقديرات العينة على 

 مرتبة تنازليا   سة المتوسطات الحسابية
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لمتوسطات الحسابية وا نحرافات المعيارية لتقديرات عينة ا 3يوحح الجدول رقم 

الدراسة  ول درجة التحديات التي  تواجه معلمات المجال الثاني في استخدام 

الوسائل التعليمية في المدارس الحكومية بمحافظه شمال الباطنة  سة فقرات 

 المتوس  الفقرح الرقم
ا نحراف 

 المعيارش
 درجة التحديات

 أقوم ب نتاإ وسائل تعليمية لكن يتم التخلص منها في 1

 نهاية العام الدراسي.

 كبيرح 0.88 3.89

عدم معرفتي أصم  بما هو موجود من وسائل تعليمية  2

 المجال الثاني.تخدم 

 كبيرح 1.08 3.64

 كبيرح 1.20 3.63 كثرح النصاو التدريسي للمعلمات.  3

إدارح المدرسة   ت من ب همية الوسيلة التعليمية  4

 وتعتبرها طريقة لتضييع زمن الحصة الدراسية.

 كبيرح 1.20 3.59

الخوف من تعرض الوسائل التعليمية وىاصة  5
 أو الكسر.ارجهزح التعليمية للتلف 

 متوسطة 1.08 3.54

التخطي  والتحضير  ستخدام الوسيلة التعليمية  6

 يتطلة وقت وجهد كبيرين.

 متوسطة 1.10 3.10

لتعرض لإل راإ أمام الطمو بسبة ا الخوف من 7

الضعف في امتمكي مهارات استخدام ارجهزح 

 التعليمية. 

 متوسطة 1.04 3.07

الوسائل التعليمية يتطلة عدم وجود مكان  ابت لحف   8
 مني جهد في البح  عن مكان الوسيلة التعليمية.

 متوسطة 1.14 2.98

ل قلة ىبرح المعلمات في انتاإ الوسائل التعليمية بحك 9

 جيد.

 متوسطة 1.14 2.98

عدم وجود بنود مالية كافية إلنتاإ وشراء الوسائل  10

 التعليمية.

 متوسطة 1.02 2.97

المدرسية غير كافي  ستخدام وسائل زمن الحصة  11

 تعليمية.

 متوسطة 1.02 2.85

مديرح المدرسة ومحرفة المجال الثاني   ت ركزان  12

 على استخدام الوسائل التعليمية أ ناء تقييمي. 

 قليلة 0.98 2.45

 قليلة 0.97 2.36 قلة الوسائل التعليمية. 13

د من  14 استخدام  جم الدروس وطول المنهاإ ي ح 
 الوسائل التعليمية.

 قليلة 0.80 2.17

اعتقادش أن الوسيلة التعليمية شيء  انوش وغير  15

 حرورية في التدريس.

 قليلة 0.80 2.17

  توجد شاشات عرض مناسبة داىل الصفوف  16

 الدراسية.

 قليلة 0.91 2.09

 دوث فوحى في الصف عند عرض الوسائل  17

الوسيلة التعليمية بدون قيمة التعليمية، مما يجعل 
 علمية.

 قليلة 0.72 1.79

م درجة التحديات التي  تواجه معلمات المجال الثاني في استخدا

 نةالوسائل التعليمية في المدارس الحكومية بمحافظه شمال الباط

 متوسطة 1.04 3.07
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بانحراف  (،3.07الدراسة وارداح ككل،  ي  جاء المتوس  الحسابي لألداح ككل )

( ودرجة التحديات أو الصعوبات متوسطة، وقد جاء في 1.04معيارش عام )

المرتبة ارولى فقرح: "أقوم ب نتاإ وسائل تعليمية لكن يتم التخلص منها في نهاية 

( 0.88( وانحراف معيارش )3.89العام الدراسي " ، ب على متوس   سابي بلغ )

الثانية فقرح: " عدم معرفتي أصم  بما هو وبدرجة تحديات كبيرح، تمه في المرتبة 

( 3.64موجود من وسائل تعليمية تخدم المجال الثاني." ، بمتوس   سابي بلغ)

( وبدرجة تحديات كبيرح، وتمه المرتبة الثالثة فقرح" 1.08وانحراف معيارش )

( وانحراف 3.63"كثرح النصاو التدريسي للمعلمات." ، بمتوس   سابي بلغ)

 ( وبدرجة تحديات كبيرح.1.20معيارش )

ريقة وجاءت فقرح "إدارح المدرسة   ت من ب همية الوسيلة التعليمية وتعتبرها ط

( 3.59لتضييع زمن الحصة الدراسية " في المرتبة الرابعة بمتوس   سابي بلغ )

(، وفي المرتبة الخامسة جاءت فقرح: "الخوف من 1.20وانحراف معيارش )

  وىاصة ارجهزح التعليمية للتلف أو الكسر " بمتوس تعرض الوسائل التعليمية

قرح: (، فيما جاء في المرتبة ارىيرح ف1.08( وانحراف معيارش )3.54 سابي بلغ )

" دوث فوحى في الصف عند عرض الوسائل التعليمية، مما يجعل الوسيلة 

( وانحراف معيارش 1.79التعليمية بدون قيمة علمية " بمتوس   سابي بلغ )

 (. وبدرجة تحديات قليلة. 0.72)

ويعزو البا   هذه النتيجة إلى أنه رغم جهود وزارح التربية والتعليم في توريد 

الوسائل التعليمية للمحافظات التعليمية بالسلطنة عبر مناقصات مالية حخمة، 

وجهود مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال الباطنة في متابعة تفعيل الوسائل 

؛ إلى أن استخدام الوسائل التعليمية في الموقف الصفي يجة أن يكون عن التعليمية

قناعة كاملة من معلمات المجال الثاني ىاصة أن هذا المجال يحمل مواد 

الرياحيات والعلوم، واستخدام الوسائل التعليمية في تدريس هذه المواد سيعمل على 

مادية وإدارية وفنية قد  تسهيل وتبسي  المادح للمتعلمين، كما أن وجود تحديات

يحول دون ا ستخدام ارمثل للوسائل التعليمية.وتتفق هذه النتيجة التي جاءت بدرجة 

تحديات أو صعوبات متوسطة مع نتائج دراسات أىري مثل: دراسة الزعانين 

 Cukle, Clarks( ودراسة 2003(، ودراسة العمايرح )2003و مدان )

&Jehkins (2000). 
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ها في  صول فقرح " أقوم ب نتاإ وسائل تعليمية لكن يتم التخلص من وي برر البا  

 أن بعج ؛نهاية العام الدراسي" على أعلى متوس   سابي ودرجة تحديات )كبيرح(

 لمعلماتاإدارات المدارس تقوم بالفعل بالتخلص من الوسائل التعليمية التي ت نتجها 

ديدح جإدارح مدرسية  تكليف و معأو الطمو لألسف الحديد نهاية العام الدراسي، أ

نتجة على أ تة، نها م قبداية العام الدراسي؛  ي  تنظر هذه ا دارات إلى الوسائل الم 

لوسائل لوتم ا نتهاء من استخدامها، و  يوجد مكان لحفظها، وأولوية المكان ليست 

وسائل التعليمية المنتجة؛ لذلا يتم التخلص منها. وت عاني المعلمات وأىصائيو ال

حرفين على الوسائل التعليمية بالمحافظة التعليمية من هذا  لسلوك االتعليمية الم 

تاإ سنويا ، ويتم مناقحته باستمرار مع إدارات المدارس، بهدف المحافظة على ان

 الوسائل التعليمية التي ت كلف الكثير.

ل المجا وجاءت فقرح " عدم معرفتي أصم  بما هو موجود من وسائل تعليمية تخدم

أن  الثاني" بدرجة تحديات)كبيرح( وفي المرتبة الثانية، وي مكن تفسير ذلا إلى

إ إلى لي تحتاالوسائل التعليمية التي يتم توريدها للمدرسة   ت تي دفعة وا دح؛ وبالتا

ر  معلمة متفرغة لتو يق الوسائل التعليمية الواردح وإشعار كل مادح دراسية ب د ما و 

عرفة ملذلا قد تستلم المدرسة وسائل مختلفة ويتم تخزينها بدون  إليها من وسائل؛

 المعلمات.

 وي فسر البا    صول فقرح " كثرح النصاو التدريسي للمعلمات" بدرجة تحديات

ي ف)كبيرح( وفي المرتبة الثالثة؛ إلى أن ارتفال نصاو معلمات المجال الثاني 

ت عيق التخطي  والتحضير السنوات ارىيرح من الحصص الدراسية يقف كعقبة 

حى وا ستعداد  ستخدام الوسائل التعليمية. ومن الطبيعي  صول فقرح " دوث فو

مة في الصف عند عرض الوسائل التعليمية، مما يجعل الوسيلة التعليمية بدون قي

ح علمية" على درجة تحديات )قليلة( وفي المرتبة ارىيرح؛ رن المعلمة الجيد

و الصف أ ناء استخدام الوسائل التعليمية، كما أن الطم تستطيع السيطرح على

ثيرح للحواس، وليس بغرية عليهم  حوقة وم  تعودوا على عرض وسائل تعليمية م 

تعليم وجود هذه الوسائل، ىاصة أننا نعيش عصر منفتح على التكنولوجيا وتقنيات ال

 المختلفة. 

 التوصيات

 ي مكن اقترام التوصيات التالية:في حوء ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج 
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 بمدارس المحافظة التعليمية.توفير مكان مخصص لحف  الوسائل التعليمية -

م التنظي معلمة متفرغة لمتابعة استمم الوسائل التعليمية بالمدارس ومتابعة كليفت-

 والتفعيل.

 أىصائيو الجهود لتوعية المعلمات ب همية الوسائل التعليمية، سواء من ق ب ل تكثيف-

 الوسائل التعليمية بالمحافظة التعليمية أو من ق ب ل إدارات المدارس. 

العمل على تنفيذ دورات تدريبية، وور  عمل إلكساو معلمات المجال الثاني -

زح تعريف باستخدام ارجهمزيد من المهارات  ول انتاإ الوسائل التعليمية، وال

 طنة. التعليمية والوسائل التعليمية الموجودح  اليا في مدارس محافظة شمال البا

راعى في تخطي  المباني المدرسية الجديدح، وجود قاعات مخصصة للوسائل ي  -

 سية.التعليمية، وكذلا ا هتمام بتوفير شاشات العرض المناسبة في الصفوف الدرا

؛ علمين وىاصة معلمات المجال الثاني بمحافظة شمال الباطنةمراعاح نصاو الم-

 يمية. ي  أظهرت نتائج الدراسة ت  ير نصاو المعلمات على استخدام الوسائل التعل

 قائمة المراجع:
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The degree of activation of the second domain teachers in the 

Governorate of North Al Batinah in the Sultanate of Oman for 

educational aids. 
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Teaching aids specialist 

MSc: Educational Assets and Management  

Directorate General of Education in North Al Batinah Governorate - 

Sultanate of Oman. 

Abstract: This study aims to identify the degree of activation of the 

second domain teachers in the Governorate of North Al Batinah, 

Sultanate of Oman, of educational aids, And the degree of challenges and 

difficulties encountered in the use of educational, The study population 

consisted of all teachers of the second field in public schools in North Al 

Batinah Governorate, The study sample was (300) female teachers, 

representing 30.8% of the study population, The study adopted the 

descriptive approach, The most important findings of the study are:The 

degree to which teachers of the second field use educational aids in public 

schools in North Al Batinah GovernorateCame "medium”, And that the 

degree of difficulties faced by teachers of the second field in using 

educational aids in public schools in North Al Batinah Governorate was 

“medium”. 

key words: Parameters of the second field, teaching aids,Activate the 

teaching aids, North Al Batinah Governorate. 
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عليا ألساسيِّة الرحلِة االقَلَُق االجتماعيُّ وَعالقتُه باألفكاِر الالعقالنيَِّة لدى طلبِة الم

 في مدارِس محافظِة سلفيَت الحكوميّةِ 

 فلسطين -جامعة القدس المفتوحة ،داليا حمد يوسف إبراهيم .أ

 فلسطين -جامعة القدس المفتوحة ،أ.د. معتصم " محمد عزيز" مصلح

 

ِ : ملخص راسةُ إلى معرفِة العَالقِة بيَن القلِق االجتماعي  اِر  واألفكَهدَفَِت الد ِ

َت، ومعرفِة ِة سلفيالالعقالني ِة لدى َطلَبِة المرحلِة األساسي ِة العليا، في مدارِس محافظ

راسِة فداَللِة الفروِق بيَن متوس ط  لَُّق بالقلقِ يما يتعاِت استجاباِت أفراِد َعي ِنِة الد ِ

ِ واألفكاِر الالعقالني ِة تبعًا ِلُمتغي ِراِت: الجنِس، والصَّ  ، االجتماعي  ِ المستوى وف 

، وت راسةُ الَمْنهَج الوصفيَّ االرتباطيَّ ِ، واْعتَمدِت الد ِ نَ االقتصادي  راسِة ُمجتمُع الد ِ  َكوَّ

البًا وطالبةً، ( ط430) لًبا وطالبةً، اْختِيَر ِمْنهم َعي ِنةٌ عُنقودي ةٌ ، بلغتْ ( طا7042من )

 ،ِ راسِة كالا من ِمْقياس القلِق االجتماعي  ِة  الالعقالني  األفكارِ ووقِد استخدََم في هذه الد ِ

راسِة.  كأداتَْيِن للد ِ

ِ القلِق اال وبيََّنِت النَّتائُج وجودَ فروٍق دالٍَّة إحصائياا في مستوى    لَدى طلبةِ جتماعي 

ِ  ، وُمتغي ِرِ ذُّكورِ المرحلِة األساسيَِّة العليا؛ تَبعًا ِلُمتغي ِراِت : الجنِس ِلصالحِ ال الصَّف 

 ِ ِ الس ابعِ، َوُمتغي ِِر المستوى االقتصادي  ذي كاَن ِلصالحِ الصَّف 
صالحِ ذي كاَن لِ ، والَّ والَّ

ٍة في إحصائيَّ  النَّتائُج وجودَ فروٍق ذاِت داَللةٍ  المستوى الُمْنخفِض، كما أْظَهَرتِ 

: ُمتغي ِراتِ لِ تبعًا  مستوى األفكاِر الالعقالنيَِّة لَدى طلبِة المرحلِة األساسيَِّة العليا؛

 ِ ذي كاَن ِلصالحِ الذُّكوِر، وُمتَغي ِِر المستوى االقتصادي 
ذي كاَن ، والَّ الجنِس، والَّ

 ِلصالحِ المستوى الُمْنخفِض. 

، األفكاُر الالعقالني ةُ،الَكِلماُت الِمْفتاحيّةُ   .العليا ساسي ةُ المرحلةُ األ : القلُق االجتماعيُّ
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راسِة، َوُمشِكلَتُها  َخْلفيّةُ الّدِ

مةُ  1.1  المقّدِ

ُب االهتماُم الَّتي يَجِ  راسةِ تُعَدُّ المرحلةُ األساسي ةُ العليا ِمْن أهم ِ المراحِل في عملي ِة الد ِ 

ِ  أهم ِ مراحِ ي هي ِمنْ ألنَّ الط الَب في هِذه الفتَرةِ يَُمرُّ بمرحلَِة المراهقِة الَّتبها؛  ِل النُُّمو 

ْشِد، لهاِة إلى في حياةِ اإلنساِن، ففي هِذه المرحلِة يَْنتِقُل الط الُب ِمَن الطُّفول ذا تُعَدُّ لرُّ

ةٍ، فَ ِمْن أْخَطِر المراحِل؛ ِلما يُرافِقُها ِمْن تَغَيُّراٍت مُ  ُت في َمظاهِر التَّغيُّرا تَبدأُ ستمرَّ

ِ المختلفِة: الِجسمي ِة، والِفْسيولوجي ِة، والعَْقلي ِة، واال ُض الط الُب ِة، َويَتعرَّ جتماعي  النُُّمو 

ْفِسها، نَِب المرحلِة بَِسبَ  في هِذه الفتَرةِ إلى ُمْشكالٍت داخليٍَّة وخارجي ٍة، فَِمْنها ما يكونُ 

لبَْوَح بها. اباَعها، أِو طيُع إشْ يَْحدُُث للُمراهِق ِمْن تَغيُّراٍت يَْشعُُر بها، وال يَْستوِمْنها ما 

ا، ًما، وقلقً ِل تأزُّ وفي َضْوِء ذلَك يُْمِكُن القوُل: إنَّ هِذه المرحلَةَ هي أكثَُر المراحِ 

 واحتياًجا لإلرشاِد.

ِة، راِت الحاصلَ تَّغيُّ لَُق؛ نظًرا ٍللويَُسيِطُر على حياةِ المراِهِق، في هِذه الفتَرةِ، القَ 

إلنساَن، الَُّك مَ الَّذي يَتَ  ويُشيُر فرويد إلى أنَّ القَلََق حالةٌ ِمَن الخوِف الغاِمِض الشَّديِد،

يَق واألَلََم. والقَلَُق يَْعني االن ِلُق يتََوقَُّع الشَّرَّ الط الُب القَ وزعاَج، َويَُسب ُِب له التَّوتَُّر والض ِ

يَْفِقدُ ثِقَتَهُ  خَص القَِلقَ  الشَّ ًما، ويَْبدو ُمتشائًما ُمتََوت َِر األعصاِب َوُمْضَطِربًا. كما أنَّ دائ

ِ في األموِر، ويَْفقِ  دًا وعاجًزا َعِن البَت  تَّركيِز. وهِذه درةَ على الدُ القُ بنَْفِسه، ويَْبدو ُمتَمر ِ

راتِه القاتِه وقُدْ ، وعَ  وحياتِِه، بشكٍل عام ٍ األعراُض الُمرافقةُ للقَلَِق تُؤث ُِر في الط البِ 

ُن لَدَْيه ما يُْعَرُف بالقَلَقِ  ، َويَتََكوَّ ِ )العا االجتاالجتماعيَِّة بشكٍل خاص ٍ ، ماعي  سمي 

2010.) 

هاِب )social Anxietyيُعَدُّ القَلَُق االجتماعيُّ ) ( الَّذي phobia( أَحدَ أنواعِ الر 

واضحٍ، ودائٍم  ((، ويَتَِّسُم بخوفٍ AnxietyDisordersيُمث ُِل أحدَ اضطراباِت القَلَِق 

يَتَجنَُّب ي جماعٍة، فَ فألداَء اِمْن موقٍِف، أو أكثََر ِمَن المواقِِف االجتماعي ِة الَّتي تَتَطلَُّب 

 الد ائَم، يِه القَلَقَ ُر لَدَ تي تُثيالط الُب تلك المواقَِف االجتماعي ةَ الَّتي يَخاُف منها أِو الَّ 

ِ بالتَّفاعِل بيَن الفرِد )الط البِ  ٌء ِمْن َخِر، وهو جز( واآلويَْرتبطُ مفهوُم القلَِق االجتماعي 

 (.Al-Naggaretal.,2013َعَملي ِة االت ِصاِل )

ْعدَ بَ في العالَِم  نتشاًرااوالقَلَُق االجتماعيُّ هو ِمْن أكثَِر أنواعِ االضطراباِت الَمَرِضي ِة 

بَِسبَِب  جتماعيَِّة؛قِِف االاإلدماِن، ويَتََمثَُّل بالخوِف الَّذي يَُسيِطُر على الفرِد ِمَن الموا

 واقِِف، حيثُ ِذه المهَضْعِفه في المهاراِت االجتماعي ِة بشكٍل يَْجعَلُه يَْقلَُق في ِمثِْل 

 (.2006ل، بد العاا في َشْخصيَّتِه )عيُواِجهُ فيها شعوًرا بالنَّْقِص، وَخَجاًل، وَضْعفً 
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ِ، هي الخوُف َغْيُر الواقع فةُ الُمَميََّزةُ للقَلَِق االجتماعي  ِ ِمنْ فالص ِ آلخريَن،  تَْقييِم اي 

هُ اإلدراكيُّ للمواقِِف االجتماعيَِّة، فالقَِلقوَن يَْشعرو أنظاِر  ُهم َمَحطُّ َن بأنَّ والتََّشوُّ

روَن أنَّ الُمحياآلخريَن بِشكٍل أكبََر ِمنَ  وطيَن بِ  الواقِعِ، فَُهْم يَتَصوَّ َن دائًما في ِهم ُمْهتم 

، ويَتَخيَّلوَن أنَّ التَّقييَم   سْلبياا، فالفردُ ْن أْن يكونَ مِ  بدَّ الاْنتِقاِدِهم، َوتَقييِمِهم الُمستمر ِ

ي إلى ني ةٌ الالَّذي يُعاني ِمْن هِذه األموِر كل ِها، تَُسيِطُر علَْيِه أفكاٌر العق اضطرابِِه،  تُؤد ِ

 (.2012َوَعدَِم ات ِزانِه )مكنزي، 

فُض ِمَن  ائدُ ِمَن الَحَرجِ، أِو الر  ا القَلَُق االجتماعيُّ الُمرتِفُع فَُهو الخوُف الز  أم 

اآلخريَن، والن اُس يَميلوَن إلى تََجنُِّب المواقِِف الَّتي يَْظَهُر فيها َمشاِعُر َغْيُر َمرغوٍب 

ي إلى َرْفٍض، أو إحراجٍ، ويُْمِكُن أْن يُعَب َِر الن اُس َعْن َمشاِعِرِهم بِصورٍة بها،  تُؤد ِ

 ,Ozturk&amp; Mutluَعلَني ٍة، ِمثِْل القَلَِق، والغََضِب تُجاهَ شخٍص آَخَر )

2010.) 

يَِّة  هُ للتَّركيِز على أهم ِ ِ  لجانِبِ اوبََرَز في السَّنواِت األخيرةِ التَّوجُّ شخصيَِّة   فيالمعرفي 

ِ واالجتم ِ، األفراِد في تقديِر انفعاالتِِهْم، وفي تََكيُِّفِهم النَّفسي  يَْحظى  َحيُث أصبحَ بِ اعي 

ٍة، ِ بصورةٍ خاص   وِمْن أبَرزِ  باهتماِم عديٍد مَن الباحثيَن في المجاِل السَّيكولوجي 

ِ الَّتي تقوُم بِتَوظيِف الجانِِب  ِ نظري اِت اإلرشاِد النَّفسي  ِ، َوتَْفسالعقلِ  المعرفي  يِر ي 

ِ، ما عُرِ  جِ ريَِّة العالَف بنظاالضطراباِت االنفعاليَِّة في َعالقتِها بالتَّفكيِر العقالني 

( ِ ِ االنفعالي  المعارِف ِلتَعديِل  (، وتَْسعى هِذه النَّظري ةُ إلى تَْغييرِ Ellisالعقالني 

ِ السُّلوِك والتَّأثيِر في االنفعاالِت، انطالقً  ْلَعُب دَْوًرا  المعرفةَ تَ  بأنَّ ا ِمَن االعتقاِد القَِوي 

 (.2011أساسياا في إحداِث االضطراباِت الُوجداني ِة وِعالِجها)مجلي، 

( Rational_EmotaiveThroryحيُث تََرى النَّظري ةُ الالعقالني ةُ االنفعالي ةُ )

دُ لَّتي تَُحد ِ ادُ، هي يُواِجُهها الفر "للعاِلِم ألبرت أليس"، أنَّ أالفكاَر واألحداَث الَّتي

سانًا َسِوياا ه يكوُن إنةً، فإنَّ استجاباتِِه السُّلوكي ةَ واالنفعاليَّةَ، فإذا كانَْت أفكاُرهُ عقالني  

ا إذا َسْيطَرْت علَْيِه أفكاٌر ال كوُن إنسانًا يةٌ، فإنَّه عقالني  ُمعافًى، خاليًا ِمَن الُمْشكالِت، أم 

 (.2009عاني ِمْن سُوِء التَّوافُِق )أبو أسعد وعربيات، ُمضطربًا يُ 

ِ واألفكاِر الالعقالني ِة، تَْجَمُع بيَن وَ  يَرى أليُس أنَّ أسباَب االضطراِب االنفعالي 

المصاِدِر المعرفي ِة واالنفعالي ِة والسُّلوكي ِة الَّتي ال تَْنبُُع ِمَن المعاِرِف، أِو التَّفكيِر 

تَتَأثَُّر بها بِدَرجٍة كبيرةٍ، إلى جانِِب ذلك فَيََرى أنَّ سُلوكاِت األفراِد فََحْسُب، لكن ها 

يَِّة، ويَقوُم العالُج الَمْعرفيُّ السُّلوكيُّ على َمْبدأٍ يَتََمثَُّل  تَتَأَثَُّر بِبيئاتِِهم االجتماعي ِة والماد ِ

كاَر الالعقالني ةَ، حيُث في أنَّ المعاَرَف الخاطئةَ هي الَّتي تَُسب ُِب االضطراَب واألف
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التَّخيُّالِت، وَعلى ذلِك يُعَدُّ الفردُ مسؤواًل -التَّفكيرَ -تَْشُمُل تلَك األفكاُر: االعتقاداتِ 

ا يَْلَحُق به ِمِن اْضطراباٍت)شاهين،   (.2019بِدَرجٍة كبيرةٍ عم 

ٍ إنَّ فترةَ الُمراهقِة، وما يُرافِقُها ِمْن ضغوٍط نفسي ٍة، وقَلٍَق نفس ها لَّتي ِمْن أ، واي  هم ِ

ُل  ةُ الَّتي الالعقالني   ألفكارُ االقلقُّ االجتماعيُّ الَّذي يَُسيِطُر على الطَّلبِة، وكذلَك تَُشك ِ

لبيئِة ، سواٌء في ا عام ٍ تُعيُق تَْفكيَرهم نحَو االت ِجاِه الصَّحيحِ في َمساراِت الحياةِ، بشكلٍ 

ِ إجراُء بحالتَّعليمي ِة، أِو االجتماعي ِة، لذا أص ٍ بَح ِمَن الضَّروري  ِق  حوَل القلٍث علمي 

ِ، وَعالقتِِه باألفكاِر الالعقالني ِة، لَدى َطلَبِة المرحلةِ  ، في سي ِة العليا األسااالجتماعي 

 مداِرِس محافظِة سلفيَت الحكومي ِة.

راسِة، وأَْسئلَتُها  ُمشكلةُ الّدِ

اِب  أكبَِر أسبرِد، ِمنْ غيِر العقالني ِة، لَدى الفيُعَدُّ القلق االجتماعي وتَشكُُّل األفكاِر 

ٍ، ويُواِجهُ  اني  الَّذي  يع الفردُ تََشكُِّل االضطراِب لَدَْيه، َوَجْعِل  سُلوِكه غيَر َسِوي 

ان ا شجع الباحثيرةً، مويَْحِمُل أفكاًرا غيَر عقالني ٍة، من ُمشِكالٍت نفسي ةً واجتماعي ةً كث

ة على الجتماعي وعالقته باألفكار الالعقالنية  بالدراسعلى تناول موضوع القلق ا

ما مع المرحلة األساسية العليا احساسهما بمشكلة الدراسة الحالية، من خالل عمله

ي عند الطلبة المراهقين في المدرسة، فقط الحظا الباحثان انتشار القلق االجتماع

ً من الئهممالطلبة منهم في الحديث عن أنفسهم أمام ز ، حيث رفض البعض خوفا

التقييم غير االيجابي، وعندما تحدث هذه األعراض في موقف ما،فإن الطالب 

 يحاول تجنب هذه المواقف ما يزيد من مخاوفه ويضعف ثقته بنفسه ويجعله عرضة

يمي في للمعاناة والعذابات النفسية، ما يجعله غير قادراً على قيادة أي موقف تعل

 اً على تكوين عالقات إيجابية طويلة األمد، ومن هنا شعرمدرسته، وغير قادر

اج الباحثان أن القلق االجتماعي يعتبر من المشكالت األساسية التي تعيق اندم

الطالب في المجتمع الفلسطيني ، كما الحظا الباحثان انتشار بعض األفكار 

الَّتي  راساتُ  الد ِ االعقالنية السائدة في مجتمعنا الفلسطيني لدى الطلبة، وقدْ أشاَرتِ 

ِ، واألفكاِر الالعقالني ِة، ومنها:  ، راسةُ )دأُْجِريَْت على القَلَِق االجتماعي  العاسمي 

ِ، وِدراسةُ )دانيال،2010 لالعقالنيَِّة، ( َعِن األفكاِر ا2012( َعِن القلِق االجتماعي 

ماِت الشَّخصي ِة غيِر ا ًرا لَّتي تُعَدُّ اي ِة، لسَّوِ إلى َمدَى ُخطورةِ ذلَك، وارتباِطها بالس ِ  ُمؤش ِ

ِ. وذلك ما دفع الباحثان إل ِ واالجتماعي  عن أفكار  ى البحثإلى سُوِء التَّوافِق النَّفسي 

حيث عالقنية وإالء أهمية إلى بلورة وتطوير شخصية متكاملة للطلبة المراهقين ب

هم بأدوار لهم القيامتتوفر الصحة النفسية واألفكار والمعتقدات العقالنية حتى يتسنى 

 الموكلة إليهم في المجتمع الفلسطيني 
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راسِة في اإلجابِة َعِن السُّؤ  :ئيِس اآلتياِل الرَّ وعلَْيِه، فقدْ تََركََّزْت ُمشكلةُ الد ِ

ِ واألفكاِر الالعقالنيَِّة،   المرحلِة َطلَبةِ لِ هل توَجُد َعالقةٌ بيَن القلَِق االجتماعّي

 مداِرِس محافظِة سلفيَت الحكوميِّة؟ األساسيَِّة العليا، في

ئيِس األسئلةُ الفَْرعي ةُ اآلتيةُ: عُ َعِن السُّؤاِل الرَّ   َوتَتََفرَّ

ِ لَدى َطلَبِة المرحلَِة األساسي  األّولُ  ِس ليا، في مدارِ ِة الع: ما ُمستوى القلَِق االجتماعي 

 محافظِة سلفيَت الحكومي ِة؟

لعليا، في سي ِة اعقالني ِة لَدى َطلَبِة المرحلِة األسا: ما ُمستوى األفكاِر الالالثّاني

 مداِرِس محافظِة سلفيَت الحكومي ِة؟

ِ لَدِق اال: هل توَجدُ فروٌق ذاُت داَللٍة إحصائي ٍة في ُمتَوس طاِت القَلَ الثّالثُ  ى جتماعي 

ْعزى إلى ِة؛ تُ َطلَبِة المرحلِة األساسي ِة العليا، في مداِرِس محافظِة سلفيَت الحكومي  

.ِ ، والُمستوى االقتصادي  ِ  ُمتَغي ِراِت الجنِس، والصَّف 

دى قالنيَِّة، لَ  الالع: هل توَجدُ فروٌق ذاُت داَللٍة إحصائي ٍة في متوس طاِت األفكارِ الّرابعُ 

ْعزى إلى ِة؛ تُ َطلَبِة المرحلِة األساسي ِة العليا، في مداِرِس محافظِة سلفيَت الحكومي  

ِ.ُمتَغي ِراِت  ، والُمستوى االقتصادي  ِ  الجنِس، والصَّف 

ِ  لقَلَقِ : هل توَجدُ َعالقةٌ ارتباطي ةٌ بيَن األفكاِر الالعقالني ِة، واالخامسُ  لَدى  االجتماعي 

 ِة؟َطلَبِة المرحلِة األساسي ِة العليا، في مداِرِس محافظِة سلفيَت الحكومي  

راسةِ   فََرضيّاُت الّدِ

راسةُ الختبا   ِر الفََرضي اِت اآلتيِة:تَْسعى الد ِ

( α≤.05لِة )الدَّال : ال توَجدُ فروٌق ذاُت داَللٍة إحصائي ٍة عندَ مستوىالفََرضيِّة األولى

ِ لَدى َطلَبِة المرحلِة األساسي ِة ا ي مداِرِس فلعليا، بيَن ُمتوس طاِت القلِق االجتماعي 

 الجنِس.محافظِة سلفيَت الحكومي ِة؛ تُْعزى إلى ُمتَغي ِِر 

(  α≤.05اللِة )توى الدَّ : ال توَجدُ فروٌق ذاُت داَللٍة إحصائي ٍة عندَ مسالفََرضيِّة الثّانيةِ 

ِ لَدى َطلَبِة المرحلِة األساسي ِة  ي مداِرِس فلعليا، ابيَن ُمتَوس طاِت القلِق االجتماعي 

. ِ  محافظِة سلفيَت الحكومي ِة؛ تُْعزى إلى ُمتَغي ِِر الصَّف 

(  α≤.05اللِة )توى الدَّ ال توَجدُ فروٌق ذاُت داَللٍة إحصائي ٍة عندَ مس ِة الثّالثِة:الفََرضيّ 

ِ لَدى َطلَبِة المرحلِة األساسي ِة  ي مداِرِس فلعليا، ابيَن ُمتَوس طاِت القلِق االجتماعي 

 ِ  .محافظِة سلفيَت الحكومي ِة؛ تُْعزى إلى ُمتَغي ِِر الُمستوى االقتصادي 

 (α≤.05اللِة )توى الدَّ : ال توَجدُ فروٌق ذاُت داَللٍة إحصائي ٍة عندَ مسالّرابعةِ الفََرضيِّة 

ِس ليا، في مدارِ ِة العبيَن ُمتَوس طاِت األفكاِر الالعقالني ِة لَدى َطلَبِة المرحلِة األساسي  

 محافظِة سلفيَت الحكوميَِّة؛ تُْعزى إلى ُمتَغي ِِر الجنِس.
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اللِة وى الدَّ وَجدُ فروٌق ذاُت داَللٍة إحصائي ٍة عندَ مست: ال تالفََرضيِّة الخامسةِ 

(α≤.05)  ِفي  ي ِة العليا، األساسبيَن ُمتَوس طاِت األفكاِر الالعقالنيَِّة لَدى َطلَبِة المرحلة

. ِ ف   مداِرِس محافظِة سلفيَت الحكومي ِة؛ تُْعزى إلى ُمتَغي ِِر الصَّ

اللِة ستوى الدَّ ذاُت داَللٍة إحصائي ٍة عندَ مُ : ال توَجدُ فروٌق الفََرضيِّة الّسادسةِ 

(α≤.05)  ِي فِة العليا، األساسي   بيَن ُمتَوس طاِت األفكاِر الالعقالني ِة لَدى َطلَبِة المرحلة

ِ مداِرِس محافظِة سلفيَت الحكومي ِة؛ تُْعزى إلى ُمتَغي ِِر المستوى االق  .تصادي 

لدَّاللِة ندَ ُمستوى ائي ٍة عارتباطي ةٌ ذاُت داَللٍة إحصا : ال توَجدُ َعالقةٌ الفََرضيِّة الّسابعةِ 

(α≤.05 بيَن ) ِواألفكاِر الالعقالنيَِّة لَدى طلَبَة ،ِ   األساسي ةِ  المرحلةِ القلِق االجتماعي 

 العليا، في مداِرِس محافظِة سلفيَت الحكوميَِّة.

راسةِ    أهداُف الّدِ

راسةُ إلى تَْحقيِق األهداِف اآلتيِة:   تَْسعى الد ِ

ِ لَدى َطلَبِة المرحلِة  .1 ِف إلى ُمستوى القلَِق االجتماعي  ي ِة العليا، فألساسيَّ االتَّعَرُّ

 مداِرِس محافظِة سلفيَت الحكوميَِّة.

ِف إلى ُمستوى األفكاِر الالعقالنيَِّة لَدى َطلَبَِة المرح .2 ا، في العلي اسيَّةِ لِة األسالتَّعرُّ

 مداِرِس محافظِة سلفيَت الحكوميَِّة.

ِ لَدى َطلَ  .3 ِف إلى الفروِق في ُمتوس طاِت القلِق االجتماعي  رحلِة بِة المالتَّعَرُّ

راِت: تَغي ِ مُ األساسي ِة العليا، في مداِرِس محافظِة سلفيَت الحكوميَِّة؛ تُْعزى إلى 

.ِ ، والُمستوى االقتصادي  ِ  الجنِس، والصَّف 

ِف إلى الفروِق في ُمتَوس طاِت األفكاِر الالعقالني ِة لَدالتَّ  .4  المرحلِة ى َطلَبةِ عَرُّ

راِت: تَغي ِ مُ األساسي ِة العليا، في مداِرِس محافظِة سلفيَت الحكوميَِّة؛ تُْعزى إلى 

.ِ ، والمستوى االقتصادي  ِ  الجنِس، والصَّف 

ي العَالقِة االرتباطيَِّة بيَن القلِق االجت .5 ِ واألفكارِ تَقَص ِ َطلَبِة  نيَِّة لَدىالالعقال ماعي 

 المرحلِة األساسيَِّة العليا، في مداِرِس محافظِة سلفيَت الحكومي ِة.

راسةِ  يَّةُ الّدِ   أهّمِ

راسِة ِمَن الن اِحيَتَْيِن النَّظري ِة والتَّ   ي ةُ الد ِ  ِو اآلتي: على النَّحْ طبيقي ةِ تَْكُمُن أهم 

يَِّة النَّظريَّ  ِ واألفكاِر الالعقالنيَِّة لَدى ةِ األهّمِ راسةُ بِِدراسِة القلِق االجتماعي  ِت الد ِ : اْهتَمَّ

ِ في حياِة  طلبِة المرحلِة األساسيَِّة العليا، بَكْوِن هِذه المرحلِة ِمْن أهم ِ مراحِل النُُّمو 

راعاِت، وَ  تَتََمثَُّل هِذه اإلنساِن، حيُث يُواِجهُ اإلنساُن في هِذه الفترةِ عديدًا ِمَن الص ِ

راسةُ  راساِت الُمماثِلَِة في الِمْنطقِة الَّتي َستَُطبَُّق فيها الد ِ يَّةُ، أيًضا، في قِلَِّة الد ِ األهم ِ

راسةُ ونتائُِجها المزيدَ فيما يَتَعَلَُّق بِعَالقِة  )محافظِة سلفيَت(، وبالت الي َستُضيُف هِذه الد ِ
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ِ باألفكاِر الال عقالنيَِّة لَدى طلبِة المرحلِة األساسيَِّة العليا، في مدارِس القلِق االجتماعي 

 ِ محافظِة سلفيَت الحكوميَِّة، وإثراِء األفكاِر والمعارِف حوَل القلِق، والقلِق االجتماعي 

، وبالتَّحديِد ِلَطلبِة المدارِس، َوتُعَدُّ إثراًء للَمعرفِة النَّظري ِة حوَل القلِق  بشكٍل خاص ٍ

رةِ له، وكذلك األفكاُر الالعقالني ِة والمعلوماُت الُمتَعل قةُ وأسبابِِه،  والنَّظري اِت الُمفس ِ

 بها.

يَِّة التَّطبيقيِّة: ا ِمْن حيُث الن احيةُ التَّطبيقي ةُ، ف األهّمِ راإنَّ نتأم  سِة قدْ تُْسِهُم في ائَج الد ِ

وِب، شَّكِل المطلهم بالداِء َعَملِ إفادةِ الُمرشديَن في تَجاُوِز العَقَباِت التي تُعيقُهم في أ

ِة ِة النَّفسي  ى الحالوكذلَك تُْسِهمُ في تقديِم المساعدةِ ألولياِء األموِر؛ ِلتَعريِفِهم إل

ِرَجِة، رةِ الحَ والعقلي ِة، واالجتماعي ِة، والسُّلوكي ِة، إضافةً إلى حاجاِت هِذه الفت

 ها.َوَمطالبِها، وِمْن ثَمَّ العمُل على تَْلبِيَتِ 

راسِة في تقديِم الُمساعدةِ للباحثيَن  ل ِميَن، ي يَن والُمعلنَّْفساوأيًضا قدْ تُْسِهُم نتائُج الد ِ

ْضعِ لمرحلِة، َووَ اي هِذه فوالُمرشديَن في مراعاةِ الحالِة النَّفسي ِة واالجتماعيَِّة للطَّلَبِة 

ر تُساعدُ والحاجاِت، والُخَطِط العالجيَِّة المناسبِة، َوتَْلبيِة كل ِ الَمطالِب  اسةُ في هِذه الد ِ

ِ، واألفكارِ   النيَِّة.الالعق بناِء براِمَج إرشادي ٍة للتَّعامِل َمَع القلِق االجتماعي 

راسِة، وُمحِدّداتُها  حدوُد الّدِ

راسِة الحاليَِّة في اآلتي:   تَتََمثَُّل حدودُ الد ِ

راسةُ على الحدوِد البََشريّةِ  ِمَن  ا ِلعَي ِنةٍ ية العليطلبِة المرحلِة األساس: اْقتََصَرِت الد ِ

 المدارِس الحكوميَِّة في محافظِة سلفيَت.

 سلفيَت.  في محافظةِ تَّعليمِ : المدارِس الحكوميَِّة في مديريَِّة التَّربيِة والالحدوِد المكانيَّةِ 

مانيّةِ  ِ األوَّ الحدوِد الزَّ راسي  راسةُ في الفصِل الد ِ  م. 2020/2021 لِ : طُب ِقَِت الد ِ

ِ، واألفكاِر الالعقالني ِة.الحدوِد المفاهيميَّةِ   : القلِق االجتماعي 

، َودَرجِة لبياناتِ ا: اْقتََصَرْت على األدواِت الُمْستخدمِة ِلَجْمعِ الحدوِد اإلجرائيَّةِ 

راسِة وَخصائِِصها، والُمعالجاِت   .المناسبةِ ِة إلحصائيَّ اِصدْقِها وثَباتِها على َعي ِنِة الد ِ

راسةِ   التَّعريفاُت االصطالحيَّةُ واإلجرائيَّةُ ِلُمتغيِّراِت الّدِ

ٍة،  وانفعاليَّ عرفيَّةٍ : هو أحدُ أنواعِ القلِق، َويُعَب ُِر عِن استجابٍة مالقلُق االجتماعيُّ 

ُن التَّ  ٍ ُمعيٍَّن لَدى الفرِد، َويَتََضمَّ يقَ جنُّبَ وسلوكيٍَّة ِلَموقٍف اجتماعي  ، ا  والض ِ الجتماعيَّ

ِ ِمَن اآلخريَن، َوظُهوَر أعراٍض ِمثْ  ِق، وِف، التَّعَ ِل الخوالخوَف ِمَن التَّقييِم السَّلبي  رُّ

 (.Ahghar,2014ِن )احمراِر الوجِه، ارتجاِف القَدََمْيِن واليَدَْيِن، الشُّعوِر بالغَثَيا

 في المدارِس  العليا إجرائياا: الدَّرجةُ الَّتي َسيَْحُصُل علْيها طلبةُ المرحلِة األساسية

ر ِر ألغراِض الد ِ ِ الُمطوَّ  اسِة. الحكوميَِّة على ِمْقياِس القلِق االجتماعي 
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ارُض ع الَّتي تَتَ األفكارِ و: هي ِعبارةٌ َعْن مجموعٍة ِمَن الُمْعتَقَداِت األفكاُر الالعقالنيَّةُ 

رتبطِة األموِر المُ  تَعظيمِ والواقَِع الِفْعليَّ لألموِر، َوتُعَدُّ َغْيَر موضوعيٍَّة، تَمتاُز بِ 

ما  َف بُموِجبِ تََّصرُّ بالذ اِت وباآلخريَن، َوتَْسعى إلى ما ال تستطيُع الوصوَل إلَْيِه، َوال

الصباح، )ي أقْداِرها فكَُّم تَتَحَ  تَْحِملُه هِذه الذ اُت ِمْن قِيٍَم َوُمعتَقَداٍت؛ ما يَْجعَلُها

 (.2007:12والحموز 

لى ِمْقياِس لعليا عاإجرائياا: الدَّرجةُ الَّتي َسيَْحصُل علْيها طلبةُ المرحلِة األساسية 

راسِة.  ِر ألغراِض الد ِ  األفكاِر الالعقالنيَِّة الُمَطوَّ

ُ المرحلةُ األساسيّةُ العليا ى العاشِر( بعِ حتَّ ِمَن )الس ا : هَي الصُّفوُف  الَّتي تَْبدأ

ليَن رسمياا في المدارِس الحكوميَِّة، في مديري ِة تربيِة محا  فيَت، للعامِ فظِة سلالُمَسجَّ

 ِ راسي   م.2021الد ِ

راساُت الّسابقةُ  :الّدِ  

راساِت الس ابقةَ الُمتَِّصلَةَ بَِموضوِعها، َوْيجر راسِة الد ِ ي يَتَناوُل هذا الُجْزُء ِمَن الد ِ

َمْت إلى ِدراساٍت  راساِت العربي ِة واألْجنَبي ِة ِمَن األَْحدَِث إلى األَْقدَِم، َوقَدْ قُس ِ َعْرُض الد ِ

ِ، وأُْخرى باألَْفكاِر الالَعْقالني ةِ   . ُمْرتبطٍة بالقَلَِق االْجتِماعي 

 دراسات لها عالقة بالقلق االجتماعي:

هابّي،  ِف إلى أَثَِر ُمْستوى إلىالتََّعرُّ ( 2020والّشبيبيِّة )َهَدفَْت ِدراسةُ ُوهيبيّة والّشِ

ِ ِلجائَِحِة فيروس كورونا ) ِ واالْجتِماعي  ، لَدَى األَُسِر (COVID-19القَلَِق النَّْفسي 

لََغ العَدَدُ الكل يُّ افي ِة، َوبَ د يموغرالعُمانِي ِة والبَْحريني ِة، َوعُالقَتِها بِبَْعِض الُمتَغَي ِراِت ال

ر (، َوكانَِت الِفئاُت الَّتي تَمَّ 2107عَي ِنِة في الدَّْولَتَْيِن)ِللْ   اسِة ِلها ِمنَ إِْرساُل اْستماَرةِ الد ِ

ِ لَُهْم،21-40العُُمِر ) راسِة أنَّ تائُج الد ِ نَ َوبَيَّنَتْ  ( فما فوَق، باْختِالِف الُمْستَوى التَّعليمي 

ط راسةُ ُمْستَوى القَلَِق جاِء بِدََرجٍة ُمتَوس ِ يَن الُمقيميَن في لٍَق عاٍل بجودَ قَ وُ ٍة، َوبَيَّنَِت الد ِ

ِ،  وِد األَمانِ ِم ُوجهاتَْيِن الدَّْولَتَْيِن، َويَْرِجُع ذلَك، َحَسَب الُخبَراِء، إلى َعدَ  الَوظيفي 

القُها غْ اٍت تَمَّ إِ ي قِطاعحيُث، َوَحَسَب التَّعليماِت، فإنَّ أَْغلََب هؤالِء كانوا يَْعَملوَن ف

وأيًضا  ه الفَتْرةِ،في هذِ  بَِسبَِب الَحْظِر؛ ما أَْسَهَم في َعدَِم ُوجوِد َمْصدِر ِرْزٍق َلُهمْ 

، أْسَهَم في ذلك، َحسَبَ  إلناُث ، فجاَءِت ا الجنِس ُوجوِدِهم في بُْلداٍن غيِر بُْلدانِِهم األُم ِ

 أْكثََر قَلَقًا.

ِ، َوعُالقَتَهُ بِتَقَدْيِر الذ اِت  َمْعِرفةَ  (2019َواْستَقَْصْت دراسة محمد ) القَلَِق االْجتِماعي 

راسةُ  ِ، َواْستَْخدََمِت الد ِ ِ لَدَى َعي ِنٍة ِمْن َمْرَضى القَلَِق االْجتِماعي  والثَّباِت االْنِفعالي 

-17الَمْنَهَج الَوصفيَّ المقارَن بيَن الَمْرَضى واألَْسِوياِء في عُُمٍر يَتَراوُح ما بيَن )
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راسةُ على َعي ِنٍة قُواُمها )(46 َمْت على )60، َوطُب ِقَِت الد ِ ( ِمْن َمْرَضى القَلَِق 30( قُس ِ

ِ، و) راسِة إلى أنَّه ال توَجدُ فُروٌق 30االْجتِماعي  َلْت َنتائُج الد ِ ( ِمَن األَْسِوياِء، َوتََوصَّ

طاِت دََرجِة َمْرَضى القَلَ  ِ واألَْسِوياِء في ذاُت دال ٍة إِْحصائي ٍة بيَن ُمتَوس ِ ِق االْجتِماعي 

ِ، وال يوَجدُ َعالقةٌ بيَن تَْقديِر الذ اِت والثَّباِت  كل ٍ ِمْن تَْقديِر الذ اِت والثَّباِت االْنِفعالي 

راسةُ إلى ُوجوِد َعالقٍة  ِ َوتَقديِر الذ اِت، َوبَيَّنَِت الد ِ ِ، وكذِلَك القَلَِق االْجتِماعي  االْنِفعالي 

ِ، َوتَْقديِر الذ اِت.بيَن القَ   لَِق االْجتِماعي 

ِ َوأَ إلى الَكْشِف َعْن ُمْستَوى القَلَ  (2019َهَدفَْت ِدراسةُ النَّواصرِة ) ْبعاِدهِ ِق االْجتِماعي 

َعْجلوَن/  ِس ُمحافظةِ ي َمدارِ لَدى َعي ِنٍة ِمَن الطَّلَبِة الَمْوهوبيَن والطَّلَبِة العاِدي ِيَن ف

، َوعُال يموغرافي ِة )الجناألْردُن ِ ، والمُ ِس، والقَتِه بِبَعِض الُمتَغي ِراِت الد ِ ِ ْستَوى صَّف 

، والُمْستَوى االْقتِصادي  لألُْسَرةِ، وا ِ لألَِب واألُم ِ ِ(. ِل األَك اديلتَّحصيالتَّعليمي  مي 

راسِة اْستَْخدََم الباحُث اْختِباَر القََلقِ  ِ  االجْ َوِلتَحقيِق أَْغراِض الد ِ َرهُ  الَّ تِماعي  ذي َطوَّ

َنِت العَي ِنةُ من )2001َوَطبَّقَه ُرضوان )  158لَبِة الَمْوهوبيَن، و) ( ِمَن الطَّ 87(، َوتََكوَّ

َن الصُّفوِف األساسي ِة َبِقيٍَّة مِ ي ٍة طَ ( ِمَن الطَّلَبِة العاِدي ِيَن، َوتَمَّ اْختِياُرهُم بَِطريقٍة َعشوائ

راسِة أنَّ ُمْستَوى الالعليا والث انوي ِة، َوأَْظهَ  ِ اقََلِق َرْت َنتائُج الد ِ َوأَْبعاِده بيَن  الْجتِماعي 

ٍة عندَ لٍة إِحصائي  ُت داَلالطَّلَبِة العاِدي ِيَن والَمْوهوبيَن ُمْنَخفٌض، وال توَجدُ فُروٌق ذا

ِ α≤0.05ُمْستَوى داَللِة ) ِ الكل ِي   َن الطَّلَبةِ بي  َوأَْبعاِده( في دََرجاِت القَلَِق االْجتِماعي 

ي دََرجاِت ْحصائي ٍة فإِ اللٍة )الَموهوبيَن والعاِدي ِين(، كما تَبَيََّن َعدَمُ ُوجوِد فُروٍق ذاِت دَ 

ِ َوأَْبعاِده بيَن الطَّلَبِة الَمْوهو ِ الكل ِي  ، بًعا ِلُمتَغَبيَن تَ القَلَِق االْجتِماعي  ِ ي ِِر الجنِس، والصَّف 

ِ ل ِ لألُ والُمستَوى التَّعليمي  ، والُمستَوى االْقتِصادي  َن ُوجودُ ، كما تَبَيَّ ْسَرةِ ألَِب واألُم ِ

ِ وأَ  لَبِة العاِدي ِيَن ه بيَن الطَّ ْبعادِ فُروٍق ذاِت داَللٍة إِْحصائي ٍة في ُمْستَوى القَلَِق االْجتِماعي 

ِ الس ابعِ، َوُمتَغَي ِرِ  ، َوِلصالحِ الصَّف  ِ ذُّكوِر، في  ِلصالحِ الِس  الجنعلى ُمتَغَي َِريِ الصَّف 

ِ لَِق االْجتِ اِت القَ حيَن تَبَيََّن عَدَمُ ُوجوِد فُروٍق ذاِت داَللٍة إِْحصائي ٍة في دََرج ِ الكل ِي  ماعي 

، و ِ لألَِب واألُم ِ ِ لألُْسَرةِ، وى االْقتِصاالُمستَ وأَْبعاِده على ُمتَغَي ِِر الُمْستَوى التَّعليمي  دي 

ِ اِق االَعالقٍة اْرتِباطي ٍة َسْلبي ٍة في ُمْستَوى القَلَ  كما تَبَيََّن ُوجودُ  ِ وأَْبعاِده ْجتِماعي  لكل ِي 

.ِ  بيَن الطَّلَبِة )العاِدي ِيَن(، والتَّْحصيِل األَك اديمي 

ِف إلى( 2016َوَهَدفَْت ِدراسةُ سهاَم ) ِ إلى التََّعرُّ َطبيعِة العَالقِة بيَن القَلَِق االْجتِماعي 

ِ لَدَى الُمراهقيَن ِمْن تالميِذ الَمْرَحلِة الث انوي ةِ  َوإِدْمانِ  َواْستَْخدََمْت ِمْقياَسْيِن، ، اإلْنتَرنت 

ِ لليري) ِ 1983هما: ِمْقياُس القَلَِق االْجتِماعي  (، َوِمْقياُس إِدْماِن اإلْنتَرنت 

ِ؛ ِلتَحْ 1998ليونغ) ِ التَّْحليلي  راسِة، (، َواْعتََمدَْت على الَمْنَهجِ الَوْصفي  قيِق أَْهداِف الد ِ

راسِة ِمْن ) نَْت َعي ِنةُ الد ِ ( طالبًا وطالبةً ِمْن ثانوي ة محمد الشَّريِف ُمساعدي ة, 71َوتََكوَّ
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راسِة ُوجودَ َعالقٍة اْرتِباطي ٍة غيِر دال ٍة إِْحصائي ٍة بيَن القَلَِق  َوأَْظَهَرْت نَتائُج الد ِ

ِ َوإِدْماِن اإلْنتَر راسِة ُوجودَ فُروٍق ذاِت داَللٍة إِْحصائي ٍة االْجتِماعي  ، َوبَيََّنْت نَتائُج الد ِ ِ نت 

؛ تُْعَزى إلى ُمتَغَي ِِر الجنِس ِلصالحِ الذُّكوِر. ِ  في إِدْماِن اإلْنتَرنت 

ِ بِتَقديِر الذ  َمْعِرفةَ َعالقِة القَلَِق االْجتِم( 2015َكما حاَولَْت ِدراسةُ َشّما) اِت لَدَى اعي 

يَن بِر الَفْرِق تَْقديوَ  ،ِذ الَحْلقَِة األولى ِمَن التَّعليِم األساِس في مدينِة ِحْمصَ تالمي

 ِ اِت، َوِلتَحقيِق ْقديِر الذ  ، َوتَ الِجْنَسْيِن في أَدائِِهم على كل ٍ ِمْن ِمْقياِس القَلَِق االْجتِماعي 

راسِة على َعي ِنٍة ْطبيُق الد ِ مَّ تَ ، َوتَ هِذه األَْهداِف اْستَْخدََمِت الَمْنَهَج الَوْصفيَّ االْرتِباطيَّ 

نٍَة ِمْن ) يَّنَْت األساِس، َوبَ  ى ِمَن التَّعليمِ ( تِلميذًا وتلميذةً ِمْن تالميِذ الَحْلقِة األول426ُمَكوَّ

راسِة َعدََم ُوجوِد َعالقٍة دالٍَّة إِْحصائياا بيَن القَ  ِ لَِق انَتائُج الد ِ ذ اِت ، َوتَْقديِر الالْجتِماعي 

 لَدَى تالميِذ الَحْلقِة األولى ِمَن التَّعليِم األساِس.

ِف إلى القَلَِق االْجتِ ( 2013َوَهَدفَْت ِدراسةُ حجازي ) ِ َوعاُلقَتِهِ إلى التَّعَرُّ  ماعي 

ُمحافظاِت  لحكومي ِة فياداِرِس باألَْفكاِر الالَعْقالني ِة لَدَى َطلَبِة الَمْرحلِة األساسي ِة بالمَ 

ِف إلى الفُروِق الني ِة، َوالالعَقْ اةَ، َوَمْعِرفِة َمدَى اْنتِشاِر كل ٍ ِمَن القَلَِق َواألَْفكاِر َغزَّ  لتَّعَرُّ

راسةُ ، واْستَْخدَ الصَّف ِ بيَن الطَّلَبِة؛ تَبعًا ِلُمتَغَي ِراِت الجنِس، َوَمكاِن السََّكِن، و َمِت الد ِ

، َوتَكَ  راسةِ الَمْنَهَج الَوْصفيَّ االْرتِباطيَّ نَْت َعي ِنةُ الد ِ بِة الَمدارِس ( ِمْن َطلَ 888) ِمْن وَّ

ةَ، َوتَمَّ اْستِْخد عيَن على َجميعِ ُمحافظاِت َغزَّ ِ ياِس القَلَ اُم ِمقْ الحكومي ِة ُمَوزَّ ِق االْجتِماعي 

راسةِ  تِباطي ٍة ُموَجبٍة  َعالقٍة ارْ  ُوجودَ َوِمْقياِس األَْفكاِر الالَعْقالني ِة، َوأَْظَهَرْت نَتائُج الد ِ

ِ َواألَْفكاِر الالَعْقالني ِة، أْي أن ه كُ  كاُر الالَعْقالني ةُ ادَِت األَفْ لَّما زَ بيَن القَلَِق االْجتِماعي 

راسةُ  ، والعَْكُس َصحيٌح، َوبَيَّنَِت الد ِ وٌق ذاُت  توَجدُ فُرالأنَّه  زادَ القَلَُق االْجتِماعيُّ

ِ؛ تُْعَزى إلى مُ داَللٍة إِْحصائي ٍة في ُمْستَ  ، َريِ الجنِس تَغَي ِ وى القَلَِق االْجتِماعي  ِ ، والصَّف 

ْقالني ِة لَدَى ْفكاِر الالعَ وى األَ َوتَبَيََّن أنَّه ال توَجدُ فُروٌق ذاُت داَللٍة إِْحصائي ٍة في ُمْستَ 

راسِة ِمْن َطلَبِة الَمْرحلِة األساسي ِة بالَمداِرِس ال ةَ؛ في ُمحافظاتِ  حكومي ةِ َعي ِنِة الد ِ  غزَّ

، َوَمكاِن السََّكِن، بينَما توَجدُ  ِ  إِْحصائي ٍة ذاُت داَللةٍ  فُروقٌ  تُْعَزى إلى ُمتََغي َِريِ الصَّف 

راسِة ِمنْ  األساسي ة   الَمْرحلةِ َطلَبةِ  في ُمْستَوى األَْفكاِر الالَعْقالني ِة لَدَى َعي ِنِة الد ِ

ةَ؛ تُْعَزى إلى ُمتَغَي ِِر ال بالَمدارِس الحكومي ِة في ُمحافظاتِ   ناِث.ِلصالحِ اإلِ جنِس، وَ غزَّ

إلى التَّأَكُِّد ِمْن ثَباِت ( Ingles, Et al,2010َوَهَدفَْت ِدراسةُ أنجليَز وآخريَن)

راسةُ الَمْنَهَج  ِ في َمْرحلِة الُمراهقِة، واْستَْخدََمْت هِذه الد ِ ِمْقياِس القَلَِق االْجتِماعي 

ِ، َوتَمَّ تَْطبيقُها على َعي ِنٍة ِمَن الُمراهقيَن، الَوْصفيَّ ال تَّحليليَّ َوِمقياَس القَلَِق االْجتِماعي 

ِط دََرجاِت الذُّكوِر  َوأَشاَرِت النَّتائُج إلى ُوجوِد فُروٍق ذاِت دالٍَّة إِْحصائي ٍة بيَن ُمتَوس ِ



 صلحم عزيز" معتصم"محمد أ.د إبراهيم، يوسف حمد أ.داليا الالعقالنية باألفكار وعالقته االجتماعي القلق

 

245 

 رلينب-لمانياأ العربي مقراطييالد المركز            سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

ِ، وَ  تََجنُِّب العَالقاِت االْجتِماعي ِة، َودَرجاِت اإِلناِث في الَخْوِف ِمَن التَّقييِم السَّْلبي 

 ِلصالحِ اإلناِث. 

َف إلى العَالقِة بي( Epkins,2007حاَولَْت ِدراسةُ إبكنَس )وَ  َن القَلَِق التَّعَرُّ

ِ َوَعدَِم الشُّعوِر، والطَُّمأْنينِة لَدَى األطفاِل، َكم ْفُل اُر َعْنها ا يُعَب ِ االْجتِماعي  لط ِ

راسِة )والواِلداِن،  ِ َم ِمْقياُس القَلَِق االْجتِم( ِطْفاًل، َواْستُْخدِ 211َوَشَملَْت َعي ِنةُ الد ِ اعي 

ْطفاِل لكوفكَس (، َواْستِمارةُ االْكتِئاِب ِلأْلَ 1987الُمعَدَُّل لألَْطفاِل لريتشموند )

ةِ 1981) راسةُ إلى أنَّ أْكثََر الَمخاِوِف العام  لَِت الد ِ اًطا بالقَلَِق ْكثََر اْرتبأكانَْت  (، َوتََوصَّ

ِ والشُّ  ِ، َواتََّضَح أنَّ كالا ِمَن القَلَِق االْجتِماعي  َمأْنينِة كانا ذَوا عَدَِم الطُّ بِ عوِر االْجتِماعي 

ِ، والخَ  راسي   آلَخريَن. اْن تَْقديِر ْوِف مِ دالٍَّة إِْحصائي ٍة بُِمْستَوى الَخوِف والتَّحصيِل الد ِ

ِف إلى العَال (Bensink, 2006بنسينك ) َوَهَدفَْت ِدراسةُ   قِة بيَن اْستِخدامِ إلى التَّعَرُّ

 ِ ِ الُهِويَِّة والقَلَِق االْجتِماعي  ، َوكُل ٍ ِمْن نُُمو  ِ نَْت َعي ِنةُ الُمراهقينَ  ، لَدىاإلْنتَرنت  ، َوتََكوَّ

راسِة ِمْن ) راسِة إلى  نَتائُج الَرتْ ( طالًبا وطالبةً، بالَمْرحلِة الث انوي ِة، َوأَشا161الد ِ د ِ

ِ وَ ِق االجْ ُوجوِد َعالقٍة اْرتِباطي ٍة ُموَجبٍِة دالٍَّة إِْحصائياا بيَن القَلَ  ، تِماعي  ِ إِدْماِن اإلْنتَرنت 

راسةُ إلى ُوجوِد فُروٍق دالٍَّة إِْحصائياا في القَ  ِ لَِق اَكما أَشاَرِت الد ِ ؛ تُْعَزى إلى الْجتِماعي 

 ، ِلصاِلحِ اإلناِث. ُمتَغَي ِِر الجنِس 

 ِدراساٌت لَها َعالقةٌ باألَْفكاِر الالَعْقالنيِّة:

لى عدي ٍة قائمٍة ( َهدَفَْت إلى ُمقارنِة فاعلي ِة َبرامَج إِْرشا2020ِدراسةُ أبو غالي )

ِ في َخْفِض ال ِ لَدى  األَك اديمتَّسويفِ تَْعديِل األفكاِر الالَعْقالني ِة، والتَّنظيِم الذ اتي  ي 

راسِة على ) َنْت َعي ِنةُ الد ِ  جامعي ةً، تَراَوَحْت ( طالبةً 28طالباِت جامعِة األقصى. وتََكوَّ

( َمجموعاٍت 4) ( سنةً، تَمَّ تَْوزيعُُهنَّ قَْصدياا على 22-21أَْعماُرهُنَّ ما بيَن)

ِ،  التَّنظيمِ  بْرشادِ )َمجموعِة اإِلْرشاِد بِتَعديِل األفكاِر الالَعْقالني ِة، وَمجموعِة اإلِ  الذ اتي 

ِ، والَمج الذ اَوَمجموعِة اإِلْرشاِد بِتَعديِل األَفكاِر الالَعْقالني ِة، والتَّنظيمِ  موعِة تي 

ِ ِلتَ  ابطِة(. َوتَمَّ اْستِْخداُم ِمقياِس التَّسويِف األَك اديمي  تَّسويِف ألفراِد ْستوياِت القييِم مُ الض 

ِن ِمْن ) راسِة ( فق21الَمجموعِة الُمَكوَّ  لى فَعالي ِة البَرامجِ إرةً. وأَشاَرْت نَتائُج الد ِ

ابطِة،  تائُج َشفَِت النَّ كَ ي حيِن فاإِلْرشادي ِة في َخْفِض التَّسويِف؛ ُمقارنةً بالَمْجموعِة الض 

 أن ه ال توَجدُ فُروٌق بيَن الَمجموعاِت التَّجريبي ِة فيما بينَها. 

إِْبراَز العَالقِة بيَن األَفكاِر الالَعْقالني ِة  (2020) َوحاَولَْت ِدراسةُ عتوه، وإبراهيمَ 

راسِة ِمْن ) نَْت َعي ِنةُ الد ِ ( تلميذًا 139والتَّفاُؤِل والتَّشاُؤِم، لَدى التَّالميِذ. َحيُث تََكوَّ

يَن وتلميذةً، َوبَْعدَ الُمعالَجاِت اإِلْحصائي ِة أَْسفََرِت النَّتائُج َعْن َعدَِم ُوجوِد َعالقٍة ب

األَفكاِر الالَعْقالني ِة والتَّفاُؤِل، َوَعدَِم ُوجوِد َعالقٍة بيَن األفكاِر الالَعْقالني ِة والتَّشاُؤِم، 
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َوتَبَيََّن ِمَن النَّتائجِ ُوجودُ فُروٍق ذاِت داَللٍة إِْحصائي ٍة في ُمتَغَي ِِر األَفكاِر الالَعْقالني ِة 

ِ، تُْعَزى إلى ُمتَغَي ِِر الِجنِس، َولِ  راسي  صالحِ اإلناِث، َوُوجوِد فُروٍق في الُمستَوى الد ِ

 َوِلصالحِ السَّنِة الث الثِة.

إلى اْستِْكشاِف واقِِع األَفكاِر الالَعْقالني ِة لَدى  (2019َوَهَدفَْت ِدراسةُ الهوارّي)

ِ في السُّجوِن األُْردنِي ِة، َوأَساليِب  ِف الِفْكري  السَُّجناِء الَمحكوِم َعلَْيِهم باإلْرهاِب والتََّطرُّ

نَْت َعي ِ  يموغرافي ِة. َوتََكوَّ راسِة ِمْن التَّعاُمِل َمعَُهْم، َوعُالقَتِها بِبَعِض الُمتَغَي ِراِت الد ِ نةُ الد ِ

( سجينًا، اْختِيروا بالطَّريقِة العَْشوائي ِة البَسيطِة ِمْن ِسْجِن: باِب الَهَوى َوسُواقةَ 337)

 ,Mckay &amp; Eshelmanَوُجَوْيدَةَ. تَمَّ تَْرجمةُ ِمْقياِس دافسوايشلمان ومكاي )

Davis ,2000 ِه َوثَباتِه، إذْ أَْصبََح ِبُصورتَِه ( . َكما تَمَّ التََّحقُُّق ِمْن داَلالِت ِصدْق

ًنا ِمْن ) راسِة أنَّ ُمْستَوى األَْفكاِر 50الن ِهائي ِة ُمَكوَّ ( فقرةً. وأَْظَهَرْت نَتائُج الد ِ

الالَعْقالني ِة جاَء بِدَرجٍة ُمرتفعٍة، وأنَّ هناَك فروقًا ِمْن ُمتَغَي ِِر العُُمِر، والشُّعوِر 

ِ، وذلَك ِلصالحِ كل ٍ ِمَن بالذَّْنِب، والحاجِة لإلِ  ِل الِعْلمي  ِ، والعََمِل، والُمَؤه ِ ْرشاِد النَّْفسي 

عاًما، الَّذين ال يَْشعُروَن بالذَّْنِب، والَّذيَن بِحاجٍة  35السَُّجناِء الَّذين أَْعماُرهُم أقلُّ ِمْن 

ةٌ، فَما ِ، ولدْيِهْم َعَمٌل سابٌق، وثانوي ةٌ عام  دوَن. فيما لْم تُْظِهِر النَّتائُج  لإِلْرشاِد النَّْفسي 

جِن.   أيَّةَ فُروٍق تُْعَزى إلى ُمتَغَي ِِر َسبَِب دُخوِل الس ِ

ِف إلى العَالقِة بيَن  (2017َوَهَدفَْت ِدراسةُ عبارةَ ) ني ِة، ألَفكاِر الالَعْقالاإلى التَّعَرُّ

ِ، ااالْنِفعاَوظُهوِر بَعِض الُمْشكالِت االْنِفعالي ِة )َعدَِم االت ِزاِن  لَِق، لَخَجِل، القَ لي 

فكاِر ناِث في األَ  واإلِ الغََضِب( لَدى الُمراهقيَن، وفيما إذا كاَن هناَك فُروٌق بيَن الذُّكورِ 

راس  الالَعْقالني ِة، اَس األَفكارِ ةُ ِمقيالالَعْقالني ِة، والُمْشكالِت االْنِفعالي ِة، واْستَْخدََمِت الد ِ

ت ِزاِن، )َعدَِم اال رعي ةِ  االْنِفعالي ِة، َويَْشتَِمُل على الَمقاييِس الفَ َوِمقياَس الُمْشكالتِ 

راسِة ِمنْ  نَْت َعي ِنةُ الد ِ الًبا وطالبةً في ط( 381) الَخَجِل، القَلَِق، الغََضِب(، َوتََكوَّ

راسةُ إلى ُوجوِد َعالقٍة إيج َلِت الد ِ لطَّلَبِة اجاِت يَن دَرَ بابي ٍة المداِرِس الث انوي ِة، وتََوصَّ

 الُمْشكالِت على ِمْقياِس  جاِتِهمعلى ِمْقياِس األَْفكاِر الالَعْقالني ِة، َوأَْبعاِده الفرعي ِة َودَرَ 

لَْت إلى  ، َوأَْبعاِدِه الفرعي ِة، َكما تََوصَّ اللٍة بيَن روٍق ذاِت دَ جوِد فُ وُ االْنِفعالي ِة َككُل ٍ

ِط دََرجاِت الذُّكوِر واإِلنا َعْقالني ِة، وفي ألَفكاِر الالاقياِس ِث في الدََّرجِة الكل ِيَِّة ِلمِ ُمتَوس ِ

لِ الَمقاييِس الفَرعي ِة )الَمبالَغِة في َطلَِب االْستِْحساِن، عَدَِم تَ  ائِد( القَلَِق ال اإِلْحباِط، َحمُّ ز 

 ِلصالحِ اإِلناِث.

اْنتِشاِر األَفكاِر الالَعْقالني ِة لى َمْعرفِة َمدَى ( إ2015َكما َسعَْت ِدراسةُ بني خالد )

لَدَى الطَّلَبِة الُمراهقيَن في الَمْرحلِة الث انوي ِة، َوتَحديِد عُالقَتِها بِبَعِض الُمتَغَي ِراِت 

راسِة ) ( طالبًا وطالبةً، َوتَمَّ اْختِياُرهُْم بالطَّريقِة 207الد يمغرافي ِة. َوبَلَغَْت َعي ِنةُ الد ِ
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بَسيطِة، واْستَْخدََم الباحُث ِمْقياَس األَفكاِر الالَعْقالني ِة "األبياتور" الَّذي العَْشوائي ِة ال

راسِة ُوجودَ فُروٍق في األَْفكاِر الالَعْقالني ِة  ، َوأَْظَهَرْت نَتائُج الد ِ يحانيُّ َرهُ الر  َطوَّ

، وفي أَْبعاِدِه الس   اِمِن، والت اِسعِ، تُْعَزى إلى ُمتَغَي ِِر الجنِس على الِمْقياِس َككُل ٍ
ادِس، والث 

ِل والحادي َعَشَر فَقَدْ كانَْت  ا في البُْعِد األوَّ والث الَث َعَشَر، وكانَْت ِلصالحِ الذُّكوِر، وأم 

 ِ راسي  ِلصالحِ اإلناِث، َكما توَجدُ فُروٌق في األفكاِر الالَعْقالني ِة تُْعَزى إلى الفَْرعِ الد ِ

، وأَ  اني، والخامِس، والس ادِس، والس ابعِ، والث امِن، على الِمْقياِس َككُل ٍ
ْبعاِدِه: الث 

ِ، َكما لْم  الَث َعَشَر، وكانَْت َجميعُها ِلصاِلحِ الفَْرعِ األدبي 
والت اسعِ، والث اني َعَشَر، والث 

، راسِة ُوجودَ فُروٍق في األَفكاِر الالَعْقالني ِة على الِمْقياِس َككُل ٍ َوأَْبعادُهُ  تُْظِهْر نَتائُج الد ِ

راسِة ُوجودَ فُروٍق دال ٍة إِْحصائياا  تُْعَزى إلى مكاِن السََّكِن، وأخيًرا، أَْظَهَرْت نَتائُج الد ِ

ط  ِ، َوكانَْت بيَن ُمتَوس ٍ في األَْفكاِر الالَعْقالني ِة تُْعَزى إلى الُمْستَوى االْقتِصادي 

ِ المُ  ِط في البُعِْد الحادي َعَشَر، بيَن ُمتَدَن ٍ َوُمرتفعٍ، َوِلصالحِ الُمْستَوى االْقتِصادي  تََوس ِ

ِ الُمتَدَن ِي في البُْعِد الث الَث َعَشَر . ٍط، َوِلصالحِ الُمْستَوى االْقتِصادي   َوُمتََوس ِ

قارنِة ِدراسةً َهدَفَْت إلى مُ  (Gonji,2016َوأَْجرى كلٌّ ِمْن جونجي وآخروَن )

وجي ِة والُمْعتَقَد َنْت ميلي ٍة، َودٍة تِجْ اِت َغْيِر العَْقالني ِة َمَع ِجراحالعَالقِة الزَّ ونَها، َوتََكوَّ

راسِة ِمْن ) راحٍة تَْجميلي ٍة، ( امرأةٍ  َمَع جِ 100( َشخٍص، َوتَْشُمُل )208َعي ِنةُ الد ِ

ِ واجَكيُِّف الز  َس التَّ ( امرأةٍ دوَن ِجراحٍة تَْجميلي ٍة، واْستَْخدََم الباحثوَن ِمْقيا108و) ي 

وجي ِة غيِر العَْقالني ِة لجونز داس،  ، والُمْعتَقداِت الزَّ راسِة  َرْت نَتائجُ أَْظهَ وَ اإلسبانيَّ الد ِ

ي ٍة هي أْكثَُر ِمَن اٍت تَْجميلعََملي  أنَّ الُمْعتَقَداِت غيَر العَْقالني ِة للن ِساِء اللَّواتي َخَضْعَن لِ 

التَّجميلي ِة،  ْلعََملي اتِ ْعَن لِ ساِء اللَّواتي لْم يَْخضَ الُمْعتَقَداِت غيِر العَْقالني ِة لَدى الن ِ 

واجيَّ لَدَ  راسِة أيًضا، أنَّ التََّكيَُّف الز  اتي لْم يَْخَضْعَن ساِء اللَّوى الن ِ َوأَشاَرْت نَتائُج الد ِ

 ٍة. ي  اٍت تَْجميلعََملي  ِلعََملي اٍت تَْجميلي ٍة أَكثُْر ِمَن الن ِساِء اللَّواتي َخَضْعَن لِ 

ي العَالقِة ب( Modi & Thingujam, 2007َوحاَوَل مودي وذينجيجوم ) يَن تَقَص ِ

يَِّة والجَ  ح ِ ِ، والُمشكالِت الص ِ و َسدي ةِ الغََضِب والتَّْفكيِر الالَعْقالني  َجْيِن، بيَن الزَّ

، َوتَكَ  راسةُ الَمْنَهَج الَوْصفيَّ االْرتِباطيَّ َنتْ َواْستَْخدََمِت الد ِ راسِة )ي ِنةُ ال عَ وَّ ( ِمَن 152د ِ

راسِة أنَّ هناَك ارْ  يَن الغََضِب َمْلموًسا ب تِباًطااألَْزواجِ في الِهْنِد، َوأَْظَهرْت نَتائُج الد ِ

ي ِة لآلخريَن في ُصْنعِ  ح ِ ِ، والحالَِة الص ِ ِن تُشيُر اراِت، في حي القَروالتَّْفكيِر الالَعْقالني 

ن اَء واُصَل البَ ُق التَّ في َشْخصي ِة الشَّريِك، والَّتي قدْ تَعي سُرعةُ الغََضِب إلى أَْنماطٍ 

ِ َعنِ  ي إلى الشُّعوِر باالْغتِراِب العاِطفي  ؛ ما يَُؤد ِ  يِك.الشَّر والعَْقالنيَّ

ُمْستَوى األفكاِر الالَعْقالني ِة ( Hamamsci, 2005َكَشفَْت ِدراسةُ حمامصّي )و

ِ، واْستَْخدََم الباحُث الَمْنهَج الَوْصفيَّ االْرتِباطيَّ  واجي  ضا والتَّوافُِق الز  َوعُالقَتَها بالر ِ
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راسِة ) نَْت َعي ِنةُ الد ِ راسِة، َوتََكوَّ ( زوًجا وزوجةً في تُركي ا، 85ِلتَحقيِق أَْهداِف الد ِ

راسِة إلى ُوجوِد اْرتِباٍط عاٍل بيَن ُمْستَوى اْعتِناِق األفكاِر َوأَشاَرْت نَتائُج الد ِ 

ِ، وأنَّ اْرتِفاَع ُمْستَوى الُمْعتَقَداِت  واجي  ضا والتَّوافُِق الز  الالَعْقالني ِة واْنخفاِض الر ِ

وجي ِة والتََّوقُّعاِت َغْيِر الواقعي ِة للشَّريِك، يُ  ْسِهُم في النَّتائجِ الالَعْقالني ِة َحْوَل العَالقِة الزَّ

وجي ِة.  السَّلبي ِة للعَالقِة الزَّ

راساِت الّسابقِة:  التَّعقيُب على الّدِ

راساُت الُمتَعلِّقةُ بالقَلَِق االْجتِماعّيِ:  الّدِ

راساِت العربي ِة واألْجنَبي ِة الُمْقتَرحةِ   راساٍت سابقةٍ ، َكدِ ِمْن خالِل اْستِعراِض الد ِ

راسِة، فإنَّه يُ  راساللد ِ  تي:ِت كاآلْمِكُن اْستِْخالُص التَّعقيِب على هِذه الد ِ

 الُمتَعلِّقِة بالقَلَِق االْجتِماعّيِ:

فِ  .1 راساِت إلى التَّعَرُّ ِق تَوى القَلَ إلى ُمسْ  ِمْن حيُث األهداُف: َهدَفَْت أَْغلَُب الد ِ

راسةُ الحا ا الد ِ ِ َوَرْبِطه بِعَدَّةِ ُمتََغي ِراٍت، أم  ِ  تَْبَحُث فيلي ةُ فَ االْجتِماعي  القَلَِق االْجتِماعي 

َن الَمداِرِس عَي ِنٍة مِ سي ِة لِ َوعُالقَتِِه باألَفكاِر الالَعْقالني ِة لَدى َطلَبِة الَمْرحلِة األسا

ْق إِلَْيه أيَّةٌ  راساِت اا ِمَن الحكومي ِة، في ُمحافظةَ سلفيَت، وهذا ما لْم تَتََطرَّ  لس ابقِة.لد ِ

راساِت الس ابقِة، ِمْن حيُث ِمْن حيُث ال .2 َعِت العَي ِناُت الُمْستَْخدمةُ في الد ِ عَي ِنةُ: تََنوَّ

راساِت الس ابقِة،  نَِت العَي ناُت في الد ِ الِفئةُ الُمْستَْهدَفةُ، َوَطبيعتُها، َوَحْجُمها، َوقَدْ تََضمَّ

ِ، فِئاٍت ِمثَْل: األَُسِر، والطَّلَبِة، والُمراهقيَن، واألَْطفاِل،  َوَمْرَضى القَلَِق االْجتِماعي 

راسةُ َوِدراسةَ كُل ٍ ِمَن النَّواصرةِ ) (، َوِدراسةَ 2019َوِمْن حيُث العَي ِنةُ اتَّفَقَْت هِذه الد ِ

ا)2016سهام ) (، َواْختَلَفَْت 2013(، َوِدراسةَ )حجازي،2015(، َوِدراسةَ َشم 

، وال (، والَّتي َركََّزْت على 2020شبيبية، َوِدراسةَ كُل ٍ ِمْن: )وهيبي ة، والش هابي 

( َحْوَل َمْرَضى القَلَِق 2019األَُسِر في ِظل ِ جائَحِة كورونا، َوِدراسةَ )محمد، 

ِ، َوِدراسةَ ملحم)  Ingles, Et( َحْوَل َعي ِنِة الُمراهقيَن، َوكذلَك ) 2012االْجتِماعي 

al,2010(ََوِدراسة ،)Epkins, 2007 ْعلى َمْرحلِة الطُّفولِة،  (، والَّتي َركََّزت

 ( على الُمراهقيَن.Bensink, 2006َوِدراسةَ )

راسةُ الحاِلي ةُ َمَع ُمْعظِم  .3 راسااِمْن حيُث األَداةُ: تَشابََهِت الد ِ ِمْن حيُث  ِت الس ابقةِ لد ِ

راسِة، َواْختََلفَْت ِمْن حيُث بَعْ  راسِة الغَي ِراِت ُض ُمتَ تَبَن ِي الَمقاييِس َكأَدواٍت للد ِ د ِ

 واألُسلوِب، الَّذي َسيُتَّبَُع الْستِْخالِص النَّتائجِ.

 الُمتعَلِّقةُ باألَْفكاِر الالَعْقالنيِّة :

ِف إلى األَْفكاِر الالَعْقالني ِة، 1 راساِت إلى التََّعرُّ . ِمْن حيُث األهداُف: َهدَفَْت أَْغلَُب الد ِ

ا ال ِ، َوعُالقَتِِه َوَرْبِطها بِعَدَّةِ ُمتَغَي ِراٍت، أم  راسةُ الحاِلي ةُ فَتَْبَحُث في القَلَِق االْجتِماعي  د ِ
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باألَْفكاِر الالَعْقالني ِة لَدَى َطلَبِة الَمْرحلِة األساسي ِة ِلعَي ِنٍة ِمَن الَمدارِس الحكوميَِّة، في 

راساِت الس اب ْق إِلَْيِه أيَّةٌ ِمَن الد ِ  قِة.ُمحافظِة سلفيَت، وهذا ما لم تَتََطرَّ

َعِت العَي ِناُت الُمْستَْخدََمةُ في الد ِراساِت الس ابقِة، ِمْن حيُث 2 . ِمْن حيُث العَي ِنةُ: تَنَوَّ

راساِت الس ابقِة  نَِت العَي ِناُت في الد ِ الِفئةُ الُمْستَْهدَفَةُ، َوَطبيعتُها، َوَحْجُمها، َوقَدْ تََضمَّ

األَُسِر، األَْزواجِ، التَّالميِذ، والُمراهقيَن، واتَّفََقْت هِذه فِئاٍت ِمثَْل: الطَّلَبِة، الُمْعل ِميَن، 

راسةُ ِمْن حيُث العَي ِنةُ َودراسةَ كل ٍ ِمْن:)أبو غالي،  (، َوِدراسَة 2020الد ِ

)2011(، َوِدراسةَ مجل ي)2013الغافري) (، َوِدراسةَ 2011(، َوِدراسةَ الكيومي 

( ِ (، واْختَلََفْت َوِدراسةَ كل ٍ ِمْن: ِدراسِة Lorcher, 2003(، َوِدراسةَ )2010القيسي 

)2020)إبراهيم،  (، 2019( والَّتي َركََّزْت على َعي ِنَِة التَّالميِذ، َوِدراسِة الهواري 

 Gonji Khoshkoneshواْستَْهدَفَِت السَُّجناَء في السُّجوِن األْردُنِيَِّة، َوِدراسِة )

&amp; Pourebrahim, 2016 َِوِدراسة ،) (Modi &amp; Thingujam, 

راساُت َركََّزْت على التَّوافُِق Hamamsci, 2005َوِدراسِة ) ،(2007 (، وهِذه الد ِ

ْوَجْيِن، َوِدراسِة )  ِ بيَن الزَّ واجي  (، َوطُب ِقَْت Moller&amp; Bothma, 2001الزَّ

 على َعي ِنٍَة ِمَن السَّي ِداِت.

، ِمْن حيُث اِت الس ابقةِ لد ِراساراسةُ الحاِلي ةُ َمَع ُمْعظِم . ِمْن حيُث األَداةِ: تَشابََهِت الد ِ 3

راسِة، َواَختََلفَْت ِمْن حيُث بَعْ  راسِة غَي ِراِت اُض ُمتَ تَبَن ِي الَمقاييِس َكأَدواٍت للد ِ لد ِ

 َواألُسلوِب، الَّذي َسيُتَّبَُع الْستِْخالِص النَّتائجِ.

راسة  َمْنهجيِّة الّدِ

راساِت الَمْيداني ِة الَّتي اْستُخْ تُعَدُّ هِذه  راسةُ ِمَن الد ِ الَوْصفيُّ  ا الَمْنَهجُ ِدَم فيهالد ِ

؛ َوتَمَّ اْستِْخداُم هذا الَمْنهجِ؛ ِلَوْصِف الظ اهرِة، ٍل، أو تَدَخُّ  كما هي دُونَ  االْرتِباطيُّ

 تَْعديِل ِمَن الباحثين.

راسةِ   ُمْجتَمعِ الّدِ

راست َن ُمْجتمُع الد ِ ِس ُمحافظِة ليا، في مدارِ ِة العِة ِمْن َجميعِ َطلَبِة الَمْرحلَِة األساسيَّ َكوَّ

ليَن في الم7042سلفيَت، والباِلُغ َعدَدُهُم ) عاِم داِرِس الحكوميَِّة لل( طالبًا وطالبةً، ُمَسجَّ

( ِ راسي  ِت مديري ِة التَّربيِة والتَّع2020، 2021الد ِ ِة ليِم في ُمحافظ( َحَسَب ِسِجال 

 سلفيَت.

راسةِ   َعيِّنِة الّدِ

راسِة ِمْن ) نَْت َعي ِنةُ الد ِ ( طالبًا وطالبةً ِمْن َطلَبَِة الَمْرحلِة األساسي ِة العليا، في 430َكوَّ

( استبانةً، َوتَمثََّل ما نِْسبتُه 421مداِرِس مديري ِة تربيِة ُمحافظِة سلفيَت، واْستُِردَّ ِمْنها )
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( يُبَي ُِن توزيَع َعي ِنَِة 1اْستِخداِم العَي ِنِة العُْنقودي ِة، والجْدَوُل )%(، َوتَمَّ اختياُرهُم ب6)

راسِة. راسِة بَِحَسِب ُمتَغَي ِراِت الد ِ  الد ِ

راسةِ  (1جدول رقم )  األعدادُ والن َِسُب الِمئَِوي ةُ ِلُمتَغي ِراِت َعي ِنِة الد ِ

 الن ِسبةُ الِمئَوي ةُ  العددُ  الِفئةُ  الُمتَغي ِرُ 

 43.5 183 ذكر الجنس

 56.5 238 أنثى 

 100.0 421 المجموع 

 19.5 82 الس ابع الصَّفُّ 

 29.5 124 الث امن 

 28.0 118 الت اسع 

 23.0 97 العاشر 

 100.0 421 المجموع 

 13.1 55 شيقل( 3500مرتفع ) أكثر من  الُمستَوى االقتصاديُّ 

ط )   68.9 290 شيقل( 3500 -2000متوس ِ

 181.1 76 شيقل 2000منخفض أق ل من  

 100.0 421 المجموع 

راسِة، َوَخصائِِصُهما السَّيكومتريّةِ   :أداتَا الّدِ

راسة، اْعتُِمدَ على ِمْقياَسْيِن ِلَجْمعِ البَياناِت، وهما: ِمْقياُس القَلَِق  ِلتَحقيِق أهداِف الد ِ

ِ، َوِمْقياُس األفكاِر الالعقالني ِة، كما يلي:   االْجتِماعي 

 ِمْقياُس القَلَِق االْجتِماعّيِ 

راسِة الحالِ  ةِ ِمَن الد ِ العِ على األَدَبِ ِمْن أَْجِل تَْحقيِق الغايِة الَمْرُجوَّ ِ
ي ِة، َوبَْعدَ االط 

ِ الُمْستَْخدََمِة في بعِض  راساِت الس ابقِة، وعلى َمقاييِس القَلَِق االْجتِماعي  ِ والد ِ التَّربوي 

راساِت، اْعتُِمدَ على ِمْقياِس الُمْستَْخدَِم في ِدراسِة ) حجازي،  (، إذْ تَمَّ 2013الد ِ

راسِة.تَْطويُرهُ َوتَْقنينُهُ بِما يِ   تاَلَءُم وأَْهداَف الد ِ

 ِصْدُق ِمْقياِس القَلَِق االْجتِماعّيِ 

دِْق كما يلي:  اْستُْخِدَم نَْوعاِن ِمَن الص ِ

( ْدُق الّظاهريُّ : الّصِ الا  (Virtual Validityأوَّ

ِ، أو ما يُْعَرُف بِِصدِْق الُمحَ  دِْق الظ اهري  مينَ للتَّحقُِّق ِمَن الص ِ قَلَِق الِلِمقياِس  ك ِ

ِلي ِة على َمْجموعةٍ  ِ، عُِرَض الِمْقياُس في صورتِِه األو  مينَ ِمَن ا االْجتِماعي  بَلََغ  لُمَحك ِ

يَن الَّذين يَْحِملوَن دَرَ 16َعدَدُهُم ) ًما ِمَن الُمْختَص ِ تََشكََّل  وراه، ، وقَدْ َجةَ الدُّكت( ُمَحك ِ

ليَِّة ِمْن ) د ٍ %( َكحَ 80ْعياُر االت ِفاِق )ْقرةً، إِذ اْعتُِمدَ مِ ( فَ 25الِمْقياُس في صورتِِه األَو 

ميَن وآرا ْلحوظاٍت في َضْوِء مَ وَ ئِِهم، أَدْنى ِلقُبوِل الفَْقرةِ. ِوبِناًء على َمْلحوظاِت الُمَحك ِ

َن الِمْقياُس ِمْن )  ِة.( فقرةً في ُصوَرتِِه الن ِهائي  25أُْجِريَِت التَّعديالُت الُمْقتََرحةُ، َوتََكوَّ

 (Construct validityثانياا: ِصْدُق البِناِء)
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دِْق ِلْلِمْقياِس اْستُْخِدَم أيًضا، ِصدُْق ا ٍة اْستِطالعي ٍة ، على َعي ِنلبِناءِ ِللتََّحقُِّق ِمَن الص ِ

نٍَة ِمْن ) ، في ُمحافظِة سلفيَت، ِمْن خاِرجِ َعي ِن40َُمَكوَّ
راسِة المُ ( طالبةً ، ْستَْهدَفَةِ ِة الد ِ

راجِ قِيَِم ( الْستِخ  Prarson Correlationاْستُْخِدَم ُمعامُل اْرتِباِط بيرسون )وَ 

اِط الَفْقراِت الِت اْرتِب ُمعامِ ُمعاِمالِت اْرتِباِط الفَْقراِت بالَمجاِل الَّذي تَْنتَمي له، َوقِيَمِ 

اِس، َرجِة الكل ِيَِّة ِللِمقيِت َمَع الدَّ رالفَقْ بالدََّرجِة الكل ِيَِّة ِلْلِمْقياِس، َوقِيَِم ُمعاَمالِت اْرتِباِط ا

ٌح في الَجدْوِل )  ( اآلتي :2كما هو ُمَوضَّ
لقَلَِق ( اْستِْخدامُ ُمعاِمِل اْرتِباِط بيرسون الْستِْخراجِ قِيَِم ُمعاِمالِت اْرتِباِط الفَْقرةِ بالدَّرجِة الكل ِيَِّة ِلِمقياِس ا2.3َجدَْوُل )

 ِ  االْجتِماعي 

 ُمعاِمُل االْرتِباطِ  االْرتِباطِ  ُمعاِملُ 

ْقمُ  ْقمُ  البَْعديُّ  القَْبليُّ  الرَّ  البَْعديُّ  القَْبليُّ  الرَّ

1 0.587** 0.798** 14 0.687** 0.632** 

2 0.641** 0.874** 15 0.587** 0.741** 

3 0.714** 0.658** 16 0.611** 0.732** 

4 0.687** 0.654** 17 0.632** 0.814** 

5 0.742** 0.532** 18 0.921** 0.830** 

6 0.658** 0.574** 19 0.742** 0.532** 

7 0.967** 0.687** 20 0.658** 0.574** 

 ُمعاِمُل االْرتِباطِ  ُمعاِمُل االْرتِباطِ 

ْقمُ  ْقمُ  البَْعديُّ  القَْبليُّ  الرَّ  البَْعديُّ  القَْبليُّ  الرَّ

8 0.714** 0.498** 12 0.967** 0.687** 

9 0.532** 0.674** 22 0.714** 0.798** 

10 0.937** 0.781** 23 0.742** 0.632** 

11 0.901** 0.398** 24 0.658** 0.774** 

12 0.654** 0.854** 25 0.867** 0.787** 

13 0.432** 0.754**    

  ثَباُت ِمقياِس القَلَِق االْجتِماعّيِ 

ِ، فقدْ ُوز ِ ِللتَّأَكُِّد ِمْن ثَباِت ِمْقياِس  نٍة اْستِطالعي ٍة ياُس على َعي ِ َع الِمقالقَلَِق االْجتِماعي 

نٍَة ِمْن )  في ُمحافَظِة سلفيَت، ِمْن خاِرجِ َعي ِنةِ 40ُمَكوَّ
راسِة المُ ( طالبةً  ْستَْهدَفَِة، الد ِ

ٌح ا هو مُ ِة، كمطالعي  َواْستُْخِدَمْت ُمعادَلةُ كرونباخ ألفا على بَياناِت العَي ِنِة االْستِ  َوضَّ

 (3في الَجدْوِل )
ِ 3َجْدوُل ) ِ والبَْعدي  ِ على اإِلْجراِء القَْبلي  يَِّة ِلِمقياِس القَلَِق االْجتِماعي   ( ُمعاِمالُت اْرتِباِط الدََّرجِة الكل ِ

 ُمْستَوى الدَّاللةِ  قِيمةُ ُمعاِمِل االْرتِباطِ  الِمْقياسُ 

 0.000 0.932 القَلَُق االْجتِماعيُّ 

ٍة، ود ال ةً ِعْندَ َرَجٍة عاليةً بِدَ ْلَحظُ أنَّ قِيمةَ ُمعاِمِل االْرتِباِط ِلْلِمْقياِس كانَْت ُمْرتفعَ نَ

 (0.05ُمْستََوى )
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ِ القَْبلِ 4َجْدَوُل ) ِ والبَْعدِ ( ُمعاِمُل الثَّباِت كرونباخ ألفا ِلِمقياِس القَلَِق االْجتِماعي  ِ ي   ي 

 البَْعديُّ  القَْبليُّ  الِمْقياسُ 

 0.891 0.878 القَلَُق االْجتِماعيُّ 

باِت على تََمتُّعِ األَداةِ بِدََرَجٍة عاليٍة مِ 
 باِت.َن الثَّ يَدُلُّ ُمعاِمُل الثَّ

 ِمْقياُس األفكاِر الالَعْقالنيّةِ 

راسِة الحاِلي ِة، َوبَْعدَ  ةِ ِمَن الد ِ راساِت الس ابقِة، العِ على الد ِ االط ِ  ِلتَْحقيِق الغايِة الَمْرُجوَّ

ِمْقياِس األَْفكاِر  ْستُنِدَ إلىقَِد افَ َوَعدٍَد ِمَن الَمقاييِس ذاِت العَالقِة باألَْفكاِر الالَعْقالني ِة، 

باح، والحموز:سِة الالَعْقالني ِة الُمْستَْخدَِم في ِدرا تَمَّ تَْطويُرهُ َوتَْقنينُهُ  إذْ (، 2007)الص 

راسِة.  بِما يَتاَلَءُم َمَع أَْهداِف الد ِ

 ِصْدُق ِمْقياِس األَْفكاِر الالَعْقالنيّةِ 

دِْق، كما يلي:  اْستُْخِدَم نَْوعاِن ِمَن الص ِ

ْدُق الّظاهريُّ ) : الّصِ الا  (Virtual Validityأوَّ

ِ، أْو ما يُْعَرُف بِِصدِْق المُ  ِللتََّحقُّقِ  دِْق الظ اهري  مِمَن الص ِ  األَْفكاِر يَن ِلِمقياِس َحك ِ

لي ِة على َمْجمو معٍة ِمنَ الالَعْقالني ِة عُِرَض الِمْقياُس في صوَرتِِه األَوَّ يَن بَلََغ  الُمَحك ِ

يَن الَّذيَن يَْحِملوَن دَ 16َعدَدُهُْم ) ًما ِمَن الُمْختَص ِ  تََشكََّل توراه، ، وقَدْ َرَجةَ الدُّك( ُمَحك ِ

لي ِة ) ى ِلقُبوِل %( َكَحد ٍ أَدْن80فاُق )( فَْقرةً، إِذ اْعتُِمدَ االت ِ 30الِمْقياُس في صوَرتِِه األَوَّ

ميَن وآرائِِهم، فقدْ أُْجرِ  لُمْقتََرحةُ. اتَّْعديالُت يَِت الالفَْقرةِ، َوبِناًء على ملحوظاِت الُمَحك ِ

نَ   ( فَْقرةً في صوَرتِِه الن ِهائي ِة. 30 الِمْقياُس ِمْن )َوتََكوَّ

 (Construct validityثانياا: ِصْدُق البِناِء)

دِْق ِلْلِمقياِس، فقِد اْستُْخِدمَ  ى َعي ِنٍة اْستِطالعي ٍة البِناِء عل ِصدْقُ  ِمْن أَْجِل التََّحقُِّق ِمَن الص ِ

نٍة ِمْن ) را ُمحافظِة سلفيَت، َوِمْن خاِرجِ ( طالبًا وطالبةً في 40ُمَكوَّ سِة َعي ِنِة الد ِ

(؛   Pearson Corrlationالُمْستَْهدفِة، َواْستُْخِدَم ُمعاِمُل اْرتِباِط بيرسون )

يَِم ُمعاِمالِت لَْيِه، َوقِ إْنتَمي الْستِخراجِ قِيَِم ُمعاِمالِت اْرتباِط الفَْقراِت بالَمجاِل الَّذي تَ 

 َمجاٍل َمَع الدََّرجِة ْرتِباِط كُل ِ الِت اَمَع الدَّرَجِة الكل ِيَِّة، كذِلَك قِيَِم ُمعامِ  اْرتِباِط الَفْقراتِ 

ٌح في الَجدْوِل)  ( اآلتي:5.3الكل ِيَِّة ِلْلِمقياِس، كما هو ُمَوضَّ
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يَِّة ِلِمقياِس األَْفكاِر ( ُمعاِمُل اْرتِباِط بيرسون الْستِْخراجِ قِيَِم ُمعاِمالِت اْرتِباِط الفَْقرةِ بالدَّ 5َجْدوُل ) رجِة الكل ِ
 الالَعْقالني ةِ 

 ُمعاِمُل االْرتِباطِ  14 ُمعاِمُل االْرتِباطِ 

 البَْعديُّ  القَْبليُّ   البَْعديُّ  القَْبليُّ  

1 0.937** 0.587** 16 0.937** 0.741** 

2 0.901** 0.641** 17 0.901** 0.732** 

3 0.654** 0.714** 18 0.654** 0.814** 

4 0.432** 0.687** 19 0.432** 0.554** 

5 0.742** 0.742** 20 0.687** 0.432** 

6 0.658** 0.658** 21 0.587** 0.687** 

7 0.967** 0.967** 22 0.611** 0.714** 

8 0.714** 0.714** 23 0.632** 0.631** 

9 0.532** 0.532** 24 0.921** 0.830** 

10 0.934** 0.514** 25 0.836** 0.514** 

11 0.754** 0.610** 26 0.967** 0.967** 

12 0.937** 0.741** 27 0.714** 0.714** 

13 0.901** 0.732** 28 0.732** 0.832** 

14 0.654** 0.814** 29 0.834** 0.714** 

15 0.432** 0.554** 30 0.867** 0.667** 

 ةِ ثَباُت ِمْقياِس األَْفكاِر الالَعْقالنيّ 

عَتْ ِللتَّأَكُِّد ِمْن ثَباِت ِمْقياِس األَْفكاِر الالَعْقالني ِة، فقدْ وُ  راسِة على َعي ِنٍة  أَداةِ الد ِ ز ِ

نٍة ِمْن ) جِ َعي ِنِة َوِمْن خارِ  ( طالبًا وطالبةً في ُمحافظِة سلفيَت،40اْستِطالعي ٍة ُمَكوَّ

راسِة الُمْستَْهدَفَِة. َوبَِهدَِف التََّحقُّقِ  ِ لِ اساِق  ِمْن ثَباِت االت ِ الد ِ َم ْلِمقياِس، فقِد اْستُْخدِ لد اخِلي 

 والبَْعدي ِة، كما  الَقْبلي ةِ َمقاييِس ُمعاِمُل )كرونباخ ألفا( على بَياناِت الَعي ِنِة االْستِْطالعي ِة ِللْ 

ٌح في الَجدْوِل)  (7.( )6هو ُمَوضَّ

ِ ( ُمعاِمالُت اْرتِباِط الدََّرجِة 6َجْدوُل ) ِ والبَْعدي  يَِّة ِلِمقياِس األَْفكاِر الالَعْقالني ِة على اإِلْجراِء القَْبلي   الكل ِ

 ُمْستَوى الدَّاللةِ  قِيمةُ ُمعاِمِل االْرتِباطِ  الِمْقياسُ 

 0.000 0.913 األَْفكاُر الالعَقْالني ةُ 

دال ةً َعْندَ وجٍة عاليٍة، بِدَرَ  ُمْرتفعةً نَْلَحظُ أنَّ قِيمةَ ُمعاِمِل االْرتِباِط ِلْلِمقياِس كانَْت 

 (.0.05ُمْستوى )

ِ 7َجْدوُل ) ِ والبَعْدي   ( ُمعاِمُل الثَّباِت كرونباخ ألفا ِلِمقياِس األَفْكاِر الالعَقْالني ِة القَْبلي 

 البَْعديُّ  القَْبليُّ  الِمْقياسُ 

 0.865 0.879 األَْفكاُر الالعَقْالني ةُ 

باِت على تََمتُّعِ األَداةِ بِدََرجٍة عاليٍة مِ يَدُلُّ ُمعاِمُل 
 باتِ َن الثَّ الثَّ

 ُمتَغَيِّراِت الّدِراسةِ 

 تَغَيِّراِت اآلتيةَ :(، َوتَْشُمُل المُ Independent Variablesالُمتَغَيِّراِت الُمْستقلِِّة )

 أنثى. -2ذكر،  -1الِجْنَس، ولَهُ ُمْستَوياِن: 
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، َولَهُ أربعةُ ُمْستَوياٍت :   العاشرُ  -4اسُع، الت   -3الث امُن، -2الس ابُع،  -1الصَّفَّ

، َولَهُ ثالثةُ ُمْستوياٍت:   -2شيقل(،  3500ن مُمرتفٌع )أكثر   -1الُمْستوى االْقتِصاديَّ

 شيقل(. 2000ُمْنَخفٌض ) أقلُّ من  -3شيقل(،  3000 -2000ُمتَوس طٌ ) من 

تي تَقيُس األَفكاَر ( الدَّرجِة الكل ِي ِة الَّ Dependent Variable)التّابعِ  الُمتَغَيِّرِ 

راسِة.  الالَعْقالني ةَ لَدَى َعي ِنِة الد ِ

راسةِ   إِْجراءاِت تَْنفيِذ الّدِ

راسِة:  اتُّبِعَِت اإِلْجراءاُت اآلتيةُ في تَْنفيِذ الد ِ

ُ الَمصاِدِر الث انويةِ َجْمُع البَياناِت الث انويِة ِمْن عديٍد ِمَن  .1 ِت، ِب، والَمقاال، كالكُت

، َوَغْيرِ  ِ ساِئِل الجامعي ِة، َوَشبََكِة اإلنترنت  ْجِل َوْضعِ ِلَك ِمْن أَ ها، وذوالتَّقاريِر، والرَّ

راسِة، واالْستِعانِة بِها في بِناِء أَدَواتِ  ِ للد ِ لُحصوِل اْوظيِفها في ها وتَ اإِلطاِر النََّظري 

راسِة الحقًا. على نَتائِجِ   الد ِ

راسِة. .2  تَْحديدُ ُمْجتََمعِ الد ِ

راسِة. .3  تَْحديدُ َعي ِنِة الد ِ

جراِء الد ِ  .4  راسِة.الُحصوُل على الُموافَقَِة ِمَن الِجهاِت الَمْعني ِة إِلِ

راسِة، ِمْن ِخالِل ُمراجعِة األَدَِب التَّر .5 ِ فيتَْطويُر أَدَواِت الد ِ  .هذا الَمجالِ  بوي 

راسِة الُمراِد تَْطبيقُها على َعي ِنِة الد ِ تَْحكيُم أَ  .6  راسِة.دَواِت الد ِ

راسِة على َعي ِنٍة اْستِْطالعي ٍة خاَرَج ال .7  إذْ َشَملَتْ  األساسي ِة، عَي ِنةِ تَْطبيُق أَدَواِت الد ِ

(40 َ ِق ِصدْ  ْن داَلالتِ مِ كُِّد ( طالبةً ِمَن الَمْرَحلَِة األساسي ِة العليا، وذلك بَِهدَِف التَّأ

راسِة وثباتِها.  أَدَواِت الد ِ

راسِة على العَي ِنِة األصلي ِة، َوالطَّلَبُ  .8 لى فَْقراتِها  اإلجابةُ عِمْنُهمُ  تَْطبيُق أَدَواِت الد ِ

َرِض البَْحِث تَْخدَُم ِلغََستُسْ  بِكُل ِ ِصدٍْق َوَموضوعي ٍة، وذلك بَْعدَ إعالِمِهْم بأنَّ إجابِتَُهمْ 

.ِ  الِعْلمي 

، ِل البَياناتِ  ِلتَحليالبَياناِت إلى ذاِكَرةِ الحاسوِب، حيُث اْستُْخِدَم بِْرنامجٌ إدخاُل  .9

ِ الُمناَسبِ SPSSوإْجراُء) ْزمِة اإلحصائيُّ ِللتَّحليِل اإلحصائي   .( الرُّ

 النَّتائجِ الَّتي أَْسفََر َعْنها التَّحليُل في َضْوِء ا .10
ِ وَ األَدَِب ُمناقشةُ راساِت لنََّظري  الد ِ

 س ابقِة، والُخروُج بَِمجموعٍة ِمَن التَّْوصياِت والُمْقتَرحاِت.ال

 الُمعاِلجاِت اإِلْحصائيّةِ 

َزمِ  بِرناِمْن أَْجِل ُمعالََجِة البَياناِت، َوبَْعدَ َجْمِعها، فقِد اْستُْخِدمَ   اإلحصائي ِة للعلوِم مُج الرُّ

  اآلتيِة:(، وذِلَك بِاْستِْخداِم الُمعاِلجاِت اإلحصائي ةِ  SPSSاالْجتِماعي ِة ) 
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طاِت الِحسابي ِة، واالْنِحرافاِت الِمْعياري ِة، والن ِسَ  -1 نِِب وي ِة، للجاِب الِمئَ الُمتَوس ِ

راسِة. ِ ِمَن الد ِ  الَوْصفي 

 ُمعاِمِل كرونباخ ألفا ِلفَْحِص الثَّباِت. -2

(؛   Independent Samples t- testِقلَّتَْيِن )اْختِباِر )ت( ِلَمْجموَعتَْيِن ُمْستَ  -3

 ِلفَْحِص الفََرضي اِت الُمتَعَل ِقِة بالِجنِس.

4- ( ِ ِص الَفَرضي اِت (؛ ِلفَحْ  One- Way Anovaاْختِباِر تَْحليِل التَّبايُِن األُحاِدي 

.ِ ، والُمْستَوى االْقتِصادي  ِ  الُمتَعل ِقِة بُِمتَغَي َِريِ الصَّف 

(؛ ِلَمْعرفِة العَالقِة بَْيَن القَلَِق  Pearson Correlationبيرسون )اْختِباِر  -5

راسِة. ِ واألَْفكاِر الالَعْقالني ِة، وكذِلَك ِلفَْحِص ِصدِْق أَداتَيِ الد ِ  االْجتِماعي 

راسِة، فقِد اْستُْخِدَمِت الُمتَوس طاُت ال ةُ ِلكُل ِ ُب الِمئَوي  ةُ، والن ِسَ ِحسابي  لإلجابِة َعْن أَْسئلِة الد ِ

، غالبًا= 5ائًما= لُخماسيَّ )داليكرت  فَْقرةٍ، وِللدََّرجِة الكل ِيَِّة، وقَِد اْعتََمدَ التَّدريُج ِمْقياسَ 

 (1،أبدًا=2، نادًرا = 3، أحيانًا= 4

 تيِة:اِت اآلِمْن أَْجِل تَْفسيِر النَّتائجِ، فقِد اْعتُِمدَْت َمفاتيُح الُمتَوس ط

 ضعيفةٌ جداا1-1.8

 ضعيفةٌ  1.81-2.6

 ُمتَوس طةٌ  2.61-3.4

 كبيرةٌ  3.41-4.2

 كبيرةٌ جداا 4.21-5

 النَّتائُج الُمتَعلِّقةُ باألَْسئلةِ 

لِ   النَّتائُج الُمتَعلِّقةُ بالسُّؤاِل األوَّ

لِ  ِ لَدَى َطلَبِة السُّؤاِل األوَّ  العليا، في ِة األساسي ةِ لَمْرحلا: ما ُمستََوى القَلَِق االْجتِماعي 

 مداِرِس ُمحافظِة سلفيَت؟

طاُت الِحسا ِل، فقدْ ُحِسبَِت الُمتَوس ِ لَِق ُمستَوى القَ بي ةُ لِ لإلجابِة َعِن السُّؤاِل األوَّ

ِ لَدَى َطلَبِة الَمْرحلِة األساسي ِة العليا، في مداِرِس  سلفيَت،  حافظةِ مُ االْجتِماعي 

ُح ذلَك.8والَجدْوُل )  ( يَُوض ِ

 

 

 

 



 صلحم عزيز" معتصم"محمد أ.د إبراهيم، يوسف حمد أ.داليا الالعقالنية باألفكار وعالقته االجتماعي القلق

 

256 

 رلينب-لمانياأ العربي مقراطييالد المركز            سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

 

ِ لَدَى َطلَبِة الَمْرحلِة األساسي ِة العليا، الُمتَوس طاُت  الِحسابي ةُ واالْنِحرافاُت الِمْعياري ةُ ِلُمستََوى القَلَِق االْجتِماعي 
 في مداِرِس ُمحافظِة سلفيتَ 

قْمُ  ُ  الرَّ الُمتَوس طُ  الِعبارة

 الِحسابيُّ 

االْنِحرا

ُف 

الِمْعيار

 يُّ 

 الدََّرجةُ  الن ِسبةُ 

د ِ على ُمكالمٍة َعْبَر الهاأَتَردَّدُ قَْبَل   .1  ْن َشْخٍص تِِف مِ الرَّ

 َمْجهوٍل.

ط 65% 0.79 3.25 ُمتَوس ِ

 ةٌ 

ُمتَوس ط %64 0.52 3.21 باَء.أَْخَجُل ِمْن تَناُوِل الطَّعاِم أماَم أْشخاٍص ُغرَ   .2

 ةٌ 

ِة.ِن الأَْنَزِعُج عندَما يَْنظُُر الن اُس إلَيَّ في األماكِ   .3 ط %64 0.71 3.18 عام  ُمتَوس ِ

 ةٌ 

ُج ِمْن إِْرجاعِ َشْيٍء قُْمُت بِِشرائِه.  .4 ط %63 0.65 3.17 أَتََحرَّ ُمتَوس ِ

 ةٌ 

5.   ِ ط %62 0.52 3.08 .أَتَلَْعثَُم عندَ ُخضوِعَي ِلالْختِباِر الشَّفَِوي  ُمتَوس ِ

 ةٌ 

ط %60 0.75 3.02 أَْخَجُل بالَحديِث أماَم الُجمهوِر.  .6 ُمتَوس ِ

 ةٌ 

ط %59 0.65 2.96 .الَحديُث َمَع َشْخٍص ال أَْعِرفُهُ يَْصعُُب َعلَيَّ   .7 ُمتَوس ِ

 ةٌ 

ط %59 0.81 2.95 ٍن.أَتََردَّدُ ِعْندَ ُسؤاِل َشْخٍص َعْن شاِرعٍ ُمعَي ِ   .8 ُمتَوس ِ

 ةٌ 

ط %58 0.62 2.90 ن اِس.َن المِ أَْستَْصِعُب العََمَل الَّذي أَقوُم به على َمْرأًى   .9 ُمتَوس ِ

 ةٌ 

ط %58 0.54 2.88 ِس.حاِل ُوجودي بيَن َمْجموعٍة ِمَن الن اأَْرتَبُِك في   .10 ُمتَوس ِ

 ةٌ 

ط %57 0.89 2.86 أَتََردَّدُ قَْبَل ُمواَجهِة اآلَخريَن.   .11 ُمتَوس ِ

 ةٌ 

ط %56 0.76 2.82 وِر.الُحض أَتََوتَُّر في الَحْفِل الَّذي يَْجري فيِه تَْصويرُ   .12 ُمتَوس ِ

 ةٌ 

سيَن عندَ الضَّرورأَتَحاَشى الَحديَث َمَع   .13 ط %56 0.89 2.81 ةِ.الُمدَر ِ ُمتَوس ِ

 ةٌ 

ط %56 0.91 2.78 تَْكثُُر أَْخطائي عندَ الَحديِث أماَم اآلَخريَن.  .14 ُمتَوس ِ

 ةٌ 

ُمتَوس ط %56 0.63 2.78 .أَتََجنَُّب تَْكويَن َعالقاِت َصداقٍة َمَع اآلخرينَ   .15

 ةٌ 

ُق يَتَعَلَّ  ْوضوعٍ مَ من ِي تَقْديُم تَْظَهُر َعَصبيَّتي عندَما يُْطلَُب   .16

راسِة.  بالد ِ

ُمتَوس ط 54% 0.72 2.69

 ةٌ 

ِ نِق  .17 ُمتَوس ط %54 0.76 2.68 اٍش.يَْصعُُب َعلَيَّ التَّعبيُر َعْن َرأْيي في أي 

 ةٌ 

عُ َعْن ُحضوِر ُمناسباِت األَْفراحِ.  .18 طمُ  %54 0.82 2.68 أَتََورَّ تَوس ِ

 ةٌ 
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ُمتَوس ط %53 0.35 2.65 َن.اآلخري عندَما أَتَجاذَُب الَحديَث َمعَ أَْشعُُر بالدُّواِر   .19
 ةٌ 

ط %53 0.58 2.64 أَتَضايُق عندَ ُمصافَحِة اآلخريَن.  .20 ُمتَوس ِ

 ةٌ 

َُّم ِمْن ِمْعدَتي عندَما يُْطلَُب من ِي ُمخ  .21 ط %53 0.35 2.63 لُجمهوِر.ااطبةُ أَتَأَل ُمتَوس ِ
 ةٌ 

ِ أماَم الن اِس تَْضعُُف ثِقَتي بَِمْظهري   .22 ط %52 0.31 2.59 .الشَّْخصي  ُمتَوس ِ

 ةٌ 

ِ أ  .23 ُمتَوس ط %51 0.29 2.57 لن اِس.ماَم اتَِقلُّ قُْدرتي على ُممارسِة السُّلوِك اإليجابي 
 ةٌ 

مالِء في الَحفْ   .24 ط %50 0.25 2.52  .لَمدرسي ةِ االِت أَْمتَنُِع َعِن الُمشاركِة َمَع الزُّ ُمتَوس ِ

 ةٌ 

مالأَتََوتَُّر حينَما أَتَحدَُّث َمَع َمجموعٍة ِمَن ال  .25 متوسط %49 0.49 2.44 ِء.زُّ
 ة

يَّةُ  ط %57 0.85 2.83 الدََّرجةُ الكل ِ ُمتَوس ِ

 ةٌ 

 دَرجاتٍ  5أَْقصى دََرَجٍة لالْستِجابِة 

ِ ( أنَّ الدََّرجةَ الكل ِيَّةَ ِلُمستَوى ال8َكَشفَْت نَتائُج َجدْوِل ) ِة لَدَى َطلَب َقلَِق االْجتِماعي 

ٍط َوبُِمتَوس ِ  %(،57الَمْرحلَِة األساسيَِّة العليا، في مداِرِس ُمحافظِة سلفيَت، هي:) 

ٍ بَلََغ ) طةٌ، كما بَيََّنِت النَّتائُج أنَّ 2.83ِحسابي  لعَي ِنِة راِد اابِة أفْ  دََرجةَ اْستِج(، وهي ُمتَوس ِ

ِ لَدى َطلَبِة الَمْرحلِة األساسيَِّة  طةً  ِلَجميعِ انَْت ُمتَوس ِ كلعليا، اِلُمستَوى القَلَِق االْجتِماعي 

طاتِها )  (.3.25 – 2.44الفَْقراِت، إذْ تَراَوَحْت قِيَُم ُمتَوس ِ

َلبةَ في المرَحلَِة األساسيَِّة قدْ  تَلَقَّْوا، في مرَحلَِة  ويْعزو الباحثان ذلَك إلى أنَّ الطَّ

الُمراهقِة الَّتي تُعَدُّ مرَحلَةً َحِرَجةً جداا، ِلَحياةِ الذُّكوِر واإلناِث، إرشاداٍت، ُربَّما ِمْن 

أوِلياِء أموِرِهم، في بِناِء ثِقَِة الطَّلَبِة بأْنفُِسِهم؛ إِلْنشائِِهم لِجيِل الُمْستَْقَبِل القادِر على 

حياةِ؛ ألنَّهم يََرْوَن أنَّ أبناَءهُْم فَلَذاُت أْكباِدِهم هم بِْنيَةُ الُمجتََمعِ، ُمواجَهِة ُضغوطاِت ال

ي ُصعوباِت الحياةِ،  َوهُْم جيُل التَّغييِر والتَّقَدُِّم، فيَْنِحلوَن لَُهْم إرشادٍت َحْوَل تََخط ِ

 واإِلْخالِص، وُربَّما يعودُ َويُساِعدونَُهْم بإقامِة َعالقاٍت اجتماعيٍَّة َمْبنِيٍَّة على الَمَحبَّةِ 

أيًضا، إلى إرشاداِت ُمعَل ِميِهْم في هِذه المْرَحلَِة في تَْكويِن َشْخصيَّتِهم الَمْبنِي ِة على 

ِ، ويُْمِكُن أْن  إقامِة َعالقاٍت اجتماعيٍَّة ُمَميََّزةٍ في الُمْجتََمعِ، خاليٍة ِمَن القَلَِق االجتماعي 

ِ الَّذي يُراعي، في هِذه الَمْرَحلَِة، َمْرَحلَةَ يعودَ، أيًضا، إلى الِمْنه اجِ الِفلَْسطيني 

ي الصُّعوباِت، وبنائِها،  الُمراهقَِة، والَّذي يَْعَمُل على تَْقويِة َشْخصيٍَّة قاِدَرةٍ على تََخط ِ

راسةُ . وفي ُمساَعدَتِِهْم على إقامِة َعالقاٍت اْجتِماعيٍَّة سليمةٍ  َِّفُق هِذه الد ِ َوِدراسةَ َوتَت

(، الَّتي أشاَرْت إلى أنَّ ُمْستَوى القَلَِق جاَء بِدََرَجٍة 2020)وهيبية والش هابي والشَّبيبية،

طٍة، َوتَتَعاَرُض َوِدراسةَ )النَّواصرة، ( الَّتي أشاَرْت إلى أنَّ ُمْستَوى القَلَِق 2019ُمتَوس ِ
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ِ، َوأَْبعادَهُ بَْيَن الطَّلَبِة العادي ِي َن والَمْوهوبيَن، جاَء بِدََرجٍة ُمْنخِفَضٍة، االْجتِماعي 

ِ 2013َوتَتَعاَرُض َوِدراسةَ حجازي) (، الَّتي أشاَرْت إلى أنَّ ُمْستََوى القَلَِق االْجتِماعي 

، الَّتي (Epkins 2007) إبكنس(، َوتَتَعاَرُض َوِدراسةَ 70.8َوْزنُهُ الن ِْسِبيُّ ُمْرتَِفع )

ِ، والشُّعوِر بِعَدَِم الطَُّمأْنينِة، كاَنْت ذاَت داَللٍة أشاَرْت إلى أنَّ كُالا مِ  َن القَلَِق االْجتِماعي 

 إحصائيٍَّة بُِمَستًوى ُمْرتَفَعٍ، 

 النَّتائُج الُمتَعلِّقةُ بالسُّؤاِل الثّاني

 العليا، اسيَّةِ َحلَِة األسِة المرْ : ما ُمْستَوى األَفكاِر الالَعْقالني ِة  لَدَى َطلَبالسُّؤاُل الثّاني

 في مداِرِس ُمحافظِة سلفيَت؟

طاُت الِحسابي ةُ  ِ تَوى القَلَ  ِلُمسْ ِلإْلِجابِة َعِن السُّؤاِل الث اني ُحِسبَِت الُمتَوس ِ ِق االْجتِماعي 

( 9دْوُل )، والجَ لَدى َطلَبِة الَمْرحلِة األساسيَِّة العليا، في مداِرِس ُمحافظِة سلفيتَ 

ُح ذلَك.  يَُوض ِ

طاُت الِحسابي ةُ واالْنِحرافاُت الِمْعياري ةُ ِلُمستَوى األفكاِر الالَعْقالني ِة لَدَى طَلَبِة الَمْرحلِة األساسيَّ  ِة الُمتَوس ِ

 العليا، في مداِرِس ُمحافظِة سلفيتَ 

ُ  قْمُ الرَّ  طُ  الِعبارة الُمتَوس ِ

 الِحسابيُّ 

االْنِحراُف 

 الِمْعياريُّ 

 الدََّرجةُ  الن ِسبةُ 

 كبيرةٌ  %81 1.00 4.06 أَْرَغُب بالُحصوِل على َمَحب ِة كل ِ َمْن َحْولي.   .1

 كبيرةٌ  %80 0.82 4.02 يَُحب ِني كلُّ َمْن يَتَعامُل َمِعَي.  .2

يِه.  .3  كبيرةٌ  %78 0.54 3.90 أَتََوقَُّع النَّجاَح في كل ِ َعَمٍل أَُؤد ِ

ني إنجاُز العََمِل بِغَض ِ النََّظِر َعِن   .4 الوقِت الَمطلوِب يَُسرُّ
 لإلنجاِز.

 كبيرةٌ  77% 0.66 3.86

 كبيرةٌ  %77 0.54 3.85 أَْرَغُب باْهتِماِم اآلَخريَن بُِوْجهاِت نََظري الشَّخصي ِة.  .5

فاتي القَبوَل ِمَن الجميعِ.  .6  كبيرةٌ  %77 0.93 3.83 تَناُل تََصرُّ

 ِن َرْغبةِ دًا عَ أَتَعاَطى َمَع أموِر َحياتي كَما أُريدُها أنا، بعي   .7
 الُمْجتَمعِ ِمْن َحْولي.

 كبيرةٌ  77% 0.93 3.83

 كبيرةٌ  %75 0.78 3.75 ي.ُر عن ِ أَْعتَزُّ بِنَْوعيَِّة ُردوِد األفعاِل الَّتي تَْصدُ   .8

 كبيرةٌ  %74 0.85 3.68 أَْستَْبِعدُ الفََشَل في َحياتي العََملي ِة.  .9

ني تَلَق ِي التَّعزيِز في حاِل عَدَِم إِْنجا  .10 اِت ِز المَ يَُهمُّ َهم 

 الَمْطلوبِة.

 كبيرةٌ  73% 0.76 3.66

ْعبِة َغْيِر الُمتَّفَقِة وَ   .11  كبيرةٌ  %72 0.91 3.60 تي. قُْدراأَقوُم باألْعماِل الصَّ

ني أنا فقْط، بعيدًا عَِن   .12  كبيرةٌ  %71 0.66 3.54 ن اس.الأَْستَْمتُِع بِما يَُسرُّ

اهُ تََمن  يَ أَْنَزِعُج حينَما تَسيُر أموري على النَّحِو الَّذي   .13

 اآلَخروَن.

 كبيرةٌ  68% 0.57 3.42

 ُمتوس طةٌ  %68 0.37 3.38 خريَن.ِن اآلعَ يُخاِلُجني ُشعوٌر بِتََميُِّز قُْدراتي الشَّخصي ِة   .14

طةٌ  %66 0.54 3.32 ِلتََوقُّعاتي.أَْرفُُض النَّتائَج الُمخاِلفةَ   .15  ُمتَوس ِ

طةٌ  %66 0.64 3.32 يَْلعَُب الَحظُّ دَْوًرا أصياًل في َحياتي.  .16  ُمتَوس ِ

طةٌ  %66 0.63 3.28 أَتََجنَُّب التَّفاعَل َمَع ُمشكالِت اآلخريَن.  .17  ُمتَوس ِ

ُر أنَّ هناك َحالا واحدًا ِلُكل ِ ُمشكلةٍ   .18 طةٌ  %64 0.71 3.21 .أَتََصوَّ  ُمتَوس ِ

طةٌ  %64 0.74 3.18 ه.  ِمنْ أَْبتَِعدُ عَْن ُمراجعِة الماضي؛ أِلَْخِذ الِعْبَرةِ   .19  ُمتَوس ِ
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طةٌ  %63 0.74 3.15  رادَتيأَْشعُُر بأنَّ َمشاعَر التَّعاسِة ُمتَّفَقةٌ َمَع إ  .20  ُمتَوس ِ

طةٌ  %63 0.42 3.13 ِة.أَْستَثِْمُر َعواِطفي ِلتَحقيِق َمصاِلحي الشَّخصيَّ   .21  ُمتوس ِ

 ُمتَوس طةٌ  %61 0.46 3.06 .أَتَحاَشى ُممارسةَ السُّلوِك الَّذي يُْرضي اآلخرينَ   .22

طةٌ  %58 0.69 2.88 يُْقِلقُني  ُمشاركةُ اآلخريَن في العََمِل.  .23  ُمتَوس ِ

ُل إِْنجازي ِلعََملي ِمْن َمكانَتي االْجتِماعي ِة.  .24 طةٌ  %57 0.67 2.83 يُقَل ِ  ُمتَوس ِ

طةٌ  %56 0.45 2.79 أَْهتَمُّ بِعََمِل كل ِ ما يُخاِلُف اْهتِماماتي.  .25  ُمتَوس ِ

كالتي  ُمشْ يُداِهُمني الشُّعوُر بالفََرحِ عندَ َعْجزي َعْن َحل ِ   .26

 الشَّخصي ِة.

طةٌ  54% 0.78 2.71  ُمتَوس ِ

طةٌ  %54 0.35 2.69 أَتََجنَُّب التَّخطيَط ِلْلُمستقبِل.  .27  ُمتَوس ِ

َل الَمسؤولي ِة الُملقاةِ على عا  .28 طةٌ  %53 0.64 2.66 تِقي.أَتََجنَُّب تََحمُّ  ُمتَوس ِ

 ُمْنخفضةٌ  %51 0.85 2.57 أَْستَْسِلُم عندَ ُمواَجَهتي أيَّةَ ُمشكلٍة.  .29

 ُمْنخفضةٌ  %46 0.41 2.29 أَتََخلَّى َعْن دَْوِري في ُمساَعدةِ أهلي ُمْستقباًل.  .30

ي ةُ   كبيرةٌ  %72 0.62 3.62 الدََّرجةُ الكل ِ

 دََرجاتٍ  5أَْقصى دََرجٍة ِلالْستِجابِة 

لَبِة ي ِة لَدى طَ ْفكاِر الالَعْقالن( أنَّ الدََّرجةَ الكل ِيَّةَ ِلُمستَوى األَ 9َكَشفَْت نَتائُج َجدْوِل )

ٍط %(، وَ 72الَمْرحلِة األساسيَِّة العليا، في مداِرِس ُمحافظِة سلفيَت، هي ) بُِمتوس ِ

ٍ بَلََغ ) ي ِنِة  أْفراِد العَ َرجةَ اْستِجابةِ دَ (، وِهَي كبيرةٌ، َكما بَيََّنِت النَّتائُج أنَّ 3.62ِحسابي 

تَراَوُح ا، كانَْت تَ  العليِلُمستَوى األفكاِر الالَعْقالني ِة لَدى َطلَبِة الَمْرحلِة األساسيَّةِ 

طاتُها ) طاتِ (، َكما تَبَيََّن أنَّ أعْ 4.06 – 2.29ُمتَوس ِ ْت  الِحسابي ِة كانَلى الُمتَوس ِ

طٍ ) أَْرَغُب بالُحصوِل على َمَحب ِة كُل ِ َمْن حَ -1ِلْلفَْقراِت اآلتيِة  ٍ ْولي، بُِمتَوس ِ  ِحسابي 

(4.06 )2-  ٍ ٍط ِحسابي  ، َوبِنسبٍة ِمئَوي ٍة (4.02 )) يُِحبُّني كلُّ َمْن يَتَعامُل َمِعَي، بُِمتَوس ِ

ٍ ُع النَّجاَح في كل ِ َعَمٍل أَُؤد يِه، بُِمتَوس ٍ ) أَتََوقَّ  -%3( 80) بِنِسبٍة (، وَ 3.90 )ط ِحسابي 

ٍط حِ  %(، في حيِن َحَصلَِت الفَْقَرتاِن اآلتِيتاِن على أَدْنى78ِمئَوي ٍة )  ٍ، َوهُ ُمتَوس ِ ما سابي 

ٍط ِحسا -1:  ٍ )) أَْستَْسِلُم عندَ ُمواَجَهتي أيَّةَ ُمشكلٍة، بُِمتَوس ِ  ِمئََوي ٍة ( َوبِنِسبةٍ 2.57بي 

طٍ )أَتََخلَّى َعْن دَْوِري في ُمساعدَةِ أَْهلي ُمستقباًل، بِمُ  -%2( 51) ٍ  تَوس ِ ِحسابي 

 %( .46(، َوبِنِسبٍة ِمئَوي ٍة )2.29)

وْيعزو الباحثان ذلَك إلى أنَّ الُمراِهَق في هِذه الفَتْرةِ، قدْ يَْحِمُل أفكاًرا ال تَتَماَشى 

تَمعِ وتقاليدَهُ، والَّذي يَْرَغُب في أْن تَتََحقََّق كلُّ أمانِيِه، دوَن النََّظِر، أِو وعاداِت الُمجْ 

االْهتِماِم، إلى ُصعوباِت الحياةِ، وُمشكالتِها، الَّتي قدْ تُواِجُههُ، وقدْ يعودُ ذلَك إلى 

ِميَن، والُمجتمعِ، في ك
َهِة ِمَن اآلباِء والُمعل  ْيِفيَِّة ُمساعدةِ نَْقِص اإلرشاداِت الُمَوجَّ

ِف إلى الواقِعِ بالشَّْكِل الصَّحيحِ، وُربَّما يعودُ ذلك إلى قِلَِّة تَْركيِز  الط الِب في التَّعَرُّ

الَمناِهجِ الِفلَْسطينيَِّة على العََمِل في تَْعديِل األفكاِر الُمْخطئَِة عندَ الط الِب، والَّتي قدْ 

ِل تَقودُهُ إلى تَدْميِر بِْنيِة َشْخصيَّ  تِه؛ ما يَُؤد ِي إلى َخْلِق جيٍل غيِر قاِدٍر على تََحمُّ

 الَمسوؤليَِّة إطالقًا. 
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راسةُ َونتائَج حجازي)و َِّفُق نتائُج هِذه الد ِ  إلى أنَّ الَوْزَن الن ِْسِبيَّ  ( الَّتي أشاَرتْ 2013تَت

( الَّتي 2019) %(، َوتَتَِّفُق َوِدراسَة الهواري  69.1لألفكاِر الالعقالنيَِّة كبيرةٌ )

كما، و  رتفعٍة،أشاَرْت إلى أنَّ ُمْستَوى األفكاِر الالعقالني ِة جاَءْت بِدََرَجٍة مُ 

كاَر الالعقالني َة (، والَّتي أشاَرْت إلى أنَّ األف2014َوتَتَعاَرُض وِدراسةَ القلهاتي  )

 كانَْت ُمْنخفضةً.

 النَّتائُج الُمتَعلِّقةُ بالفََرضيّاتِ 

 الُمتَعلِّقةُ بالفَرضيِّة األولىالنَّتائُج 

اللِة وى الدَّ : ال توَجدُ فُروٌق ذاُت داَللٍة إحصائي ٍة عندَ ُمْستَ الفَرضيِّة األولى

(0.05≥α ِ طاِت الِحسابي ِة ِلُمستَوى القَلَِق االْجتِماعي  َمْرحلِة ى َطلَبِة ال، لَدَ ( في الُمتَوس ِ

 .ي ِِر الجنِس ى ُمتَغَفيَت الحكوميَِّة؛ تُْعَزى إلاألساسي ِة العليا، في مداِرِس ُمحافظِة سل

ِة الفََرضي ِة األولى، فقِد اْستُْخِدَم اخْ  ناِت الُمْستقل ِِة ت( ِلْلعَي ِ )تِباُر َوِللتََّحقُِّق ِمْن ِصحَّ

طاِت الِحسابي ِة للدََّرجِة ال  ى القَلَقِ ِة ِلُمْستوَ كل ِيَّ ِلِقياِس داَللِة الفُروِق في الُمتَوس ِ

ِ، لَدَى َطلَبِة الَمْرحلِة األساسيَِّة العليا، في مداِرِس  ظِة سلفيَت  ُمحافاالْجتِماعي 

 (.10الحكوميَِّة؛ تُْعَزى إلى ُمتَغَي ِِر الجنِس، َكما في الَجدْوِل )

طاِت الِحسابي ِة للدَّرَ 10الَجْدوُل ) ي ِة ِلُمستَوى القَلَِق ( نَتائُج اْختِباِر )ت( ِلِقياِس داَللِة الفُروِق في الُمتَوس ِ جِة الكل ِ

ِ، لَدَى طَلَبِة الَمْرحلَِة األساسيَِّة العليا، في ُمحافظِة سلفيَت؛ تُعَْزى إلى ُمتَغَي ِِر الِجنِس.  االْجتِماعي 
 الدََّرجةُ الكل ِيَّةُ 

 

ُ  الجنسُ  طُ  العَدد الُمتَوس ِ

 الِحسابيُّ 

االْنِحراُف 

 الِمْعياريُّ 

دََرجاُت  قِيمةُ ت

ي ةِ ا  لُحر 

ُمْستَوى 

 الدَّاللةِ 

يَّةُ   0.000 419 6.021 0.90 3.11 183 ذكر الدََّرجةُ الكل ِ

    0.75 2.62 238 أنثى

اللِة ٍة عندَ ُمْستَوى الدَّ ( إلى ُوجوِد فُروٍق ذاِت داَللٍة إْحصائي  10تَِّضُح ِمَن الَجدْوِل )يَ 

(0.05≥α طاِت الِحسابيَِّة ِ، لَدَ ِلُمْستَوى القَلَِق االْجتِما( في الُمتَوس ِ لَمْرَحلَِة ى َطلَبِة اعي 

نِس، غَي ِِر الجِ لى ُمتَ األساسيَِّة العليا، في مداِرِس ُمحافظِة سلفيَت الحكوميَِّة؛ تُْعَزى إ

 َوِلصاِلحِ الذُّكوِر.

ِ عاٍل لَ  دَى الذُّكوِر بَِسبَِب ويْعزو الباحثان هِذه النَّتيجةَ إلى أنَّ ُمْستَوى القَلَِق االْجتِماعي 

تَْركيِز األهِل َعلى َشْخصيَِّة الذََّكِر أْكثََر ِمَن األنثى، بِصفَِتِه َوِلياا ِلْلعَْهِد؛ ما يَُؤد ِي إلى 

ِ، َوطبيعَتَها، َوُربَّما يَعودُ  عاٍت كبيرةٍ ال تَتَماَشى َوظُروَف حياةِ الُمْجتَمعِ الِفلَْسطيني 
تََوقُّ

يَِّة الكبيرةِ الَّتي تُْلقَى على عاتِِق الذُّكوِر؛ بَكْونِِهْم مسؤوليَن في ذلك إلى الَمْسؤول

الُمْستقبِل َعْن إْنشاِء أُْسَرتِهْم، َوبِناِء جيٍل قاِدٍر على ُمواَجهِة الصُّعوباِت، وقدْ يعودُ 
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ْغِط الكبيِر، والُمْستمر ِ ِمَن األُْسَرةِ في تَشكيِل َشْخصيَّتِه َوبِ  نائِه، على ذلك إلى الضَّ

 الَوْجِه األْكَمِل .

ِ، والشَّ  هابي  راسِة َوِدراسةَ وهيبي ةَ والش ِ تي (، والَّ 2020) بيبي ةِ وتَتَعاَرُض نتائُج الد ِ

 ُق َوِدراسةَ تَتَّفِ أشاَرْت إلى ُوجوِد فُروٍق في ُمْستَوى الَقلَِق، َوِلصاِلحِ اإلناِث، وَ 

ٍة في اللٍة إحصائيَّ نَّه ال توَجدُ فروٌق ذاُت دَ (، والَّتي أشاَرْت إلى أ2019النَّواصرةِ )

تي ( الَّ 2015ا )ةَ َشم  دََرجِة القَلَِق تُْعَزى إلى ُمتَغَي ِِر الِجنِس، َوتَتَعارُض َوِدراس

ِ لَدَ االْجتِ  أشاَرْت إلى أنَّه ال توَجدُ فُروٌق ذاُت داَللٍة إحصائي ٍة في الَقلَقِ  ى الطَّلَبِة، ماعي 

 توَجدُ فروٌق ال(، والَّتي أشاَرْت إلى أنَّه 2013تائَج ِدراسِة حجازي )َوتَتَعارُض ونَ

ِدراسةَ تَتَعارُض وَ جنِس، وَ ذاُت داَللٍة إحصائيٍَّة في ُمستَوى الَقلَِق تُْعَزى إلى ُمتَغي ِِر ال

(Ingles, Et al,2010 والَّتي أشاَرْت إلى ُوجوِد فُروٍق ذاِت داَللٍة ،)حصائيٍَّة فيإ 

ِدراسةَ تَتعارُض وَ وَ ، كما، َوى القَلَِق، تُْعَزى إلى ُمتََغي ِِر الجنِس، َوِلصاِلحِ اإلناثِ ُمْست

(Bensink,2006 َّالَّتي أشاَرْت إلى ُوجوِد فُروٍق ذاِت داَللٍة إحصائي ،) َى إلى ٍة تُْعز

 الجنِس، َوِلصاِلحِ اإلناِث.

 ى الدَّاللةِ ُمْستوَ  ال توَجدُ فُروٌق ذاُت داَللٍة إْحصائيٍَّة عندَ  الفََرضيِّة الثّانيِة:

(0.05≥α ِطاِت الِحسابيَّة ِ لَدَ ِلُمستَوى القَلَِق االْجتِماع ( في الُمتَوس ِ مرَحلَِة ى َطلَبِة الي 

  .ف ِ غَي ِِر الصَّ لى ُمتَ ُمحافظِة سلفيَت الحكوميَِّة؛ تُْعَزى إ األساسيَِّة العليا، في مداِرِس 
ِ لَدَى 11الَجْدوُل ) طاُت الِحسابي ةُ، واالْنِحرافاُت الِمْعياري ةُ للدَّرجِة الكل ِيَِّة ِلُمستَوى القَلَِق االْجتِماعي  ( الُمتَوس ِ

 َطلَبِة الَمْرحلَِة األساسيَِّة العليا، في مداِرِس ُمحافظِة سلفيَت الحكوميَِّة؛ تُْعَزى إلى ُمتَغَي ِِر الصَّف ِ 

يَّةُ الدَّ  طُ  العَدَدُ  الصَّفُّ  َرجةُ الكل ِ الُمتَوس ِ

 الِحسابيُّ 

 االْنِحراُف الِمْعياريُّ 

 

يَّةُ   الدََّرجةُ الكل ِ

 0.98 30.8 82 الس ابعُ 

 .095 2.63 124 الث امُن 

 .063 2.81 118 الت اسعُ 

 .078 2.90 97 العاشرُ 

ِة الفََرضيَِّة وَ  ِ ِلِقيتَحليِل التَّ  ْختِبارُ االث انيِة، فقِد اْستُْخِدَم للتََّحقُِّق ِمْن ِصحَّ اِس بايُِن األُحاِدي 

طاِت الِحسابيَِّة ِلُمستَوى القَلَِق االْجتِ  ِ،داَللِة فُروِق الُمتَوس ِ  الَمْرَحلِة ةِ لَدَى َطلَب ماعي 

، غَي ِِر الصَّ تَ لى مُ األساسيَِّة العليا، في مداِرِس ُمحافظِة سلفيَت الحكوميَِّة؛ تُْعَزى إ ِ ف 

 (.12َكما في الَجدْوِل )
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طاِت الِحسابيَِّة ِلُمْستَوى 13َجْدوُل ) ِ ِلِقياِس دََرجِة الفُروِق في الُمتَوس ِ ( نَتائُج اْختِباِر تَحليِل التَّبايُِن األُحادي 

ِ، لَدَى َطلَبِة الَمْرحلَِة األساسيَِّة العليا، في مدارِ  ِس ُمحافظِة سلفيَت الحكوميَِّة؛ تُْعَزى إلى القَلَِق االْجتِماعي 
 .ُمتَغَي ِِر الصَّف ِ 

َمْجموعُ  َمْصدُر التَّبايُنِ  

 الُمَربَّعاتِ 

دََرجاُت 

ي ةِ   الُحر 

ُمعدَُّل 

 الُمَرب عات

ُمستَوى  ف

 الدَّاللةِ 

يَّةُ   002.0 4.984 3.528 3 10.538 بيَن الَمجموعِات الدََّرجةُ الكل ِ

   .708 417 295.161 الَمجموعاتِ داخَل 

    420 305.744 المجموعُ 

( في α≤0.05)دَ ُمْستَوى ( أنَّه توَجدُ فُروٌق ذاُت داَللٍة إحصائيٍَّة عن13يُبَي ُِن َجدْوُل )

ِ لَدَى طَ  طاِت الِحسابيَِّة ِلُمستَوى القَلَِق االْجتِماعي   ساسيَِّة العليا،لَمْرحلِة األلَبِة االُمتَوس ِ

، َوِلَمع ِ وِق تَمَّ ْصدِر الفُرِرفِة مَ في مداِرِس ُمحافظِة سلفيَت؛ تُْعَزى إلى ُمتَغَي ِِر الصَّف 

على النَّحِو  (14َجدْوِل ) ائُج فياْستِْخداُم اْختِباِر شيفيه للُمقارناِت البَْعديَِّة، َوكاَنِت النَّت

 اآلتي" 

ِ لَدَى طَلَبِة الَمْرحلِة األساسيَِّة اِت البَعدي ِة ( نَتائُج اْختِباِر شيفيه ِللُمقارن14َجْدوُل ) ِلُمستَوى القَلَِق االْجتِماعي 

. ِ  العليا، في مداِرِس ُمحافظِة سلفيَت الحكوميَِّة؛ تُْعَزى إلى ُمتَغَي ِِر الصَّف 

 عاشر تاسع ثامن سابع 

     سابع

    .44983 ثامن

   -.18621 .26362 تاسع

  .-08447 .-27067 .-18621 عاشر

ِ الس ابعِ والث  14يَتَِّضُح ِمْن َجدْوِل ) ِ امِن، َوِلصالحِ ال( ُوجودُ فُروٍق بيَن الصَّف  صَّف 

 الس ابعِ 

ِ الس ابِة الَويْعزو الباحثان هِذه النَّتيجةَ إلى أنَّ تلَك الَمْرحلَةَ َعْندَ طَلَ  بعِ هي بدايةُ صَّف 

لقَلَُق االْجتِماعيُّ ِة يَْبدأُ اْرَحلَ ةُ تَْشكيِل الُهِويَِّة. ففي تلَك المَ َمْرحلِة الُمراهقِة، وهي َمْرحلَ 

ةً في تَْشكيِل العَالقاِت االْجتِماعيَِّة، والَّتي هو بِ  اسٍَّة إلى محاجٍة ظاِهًرا، خاصَّ

تِه ثباِت َشْخصيَّ إحاولِة إرشاداٍت تَْجعَلُه يَتََخطَّى الصُّعوباِت، َوُربَّما يعودُ ذلك إلى مُ 

ي إلى ُصعوباٍت في َكْيفيَِّة بِناِء ثِقَ  عاني فيها يُ نَفِسه، وهو تِِه بِ في هِذه الَمْرحلِة؛ ما يُؤد ِ

ٍ عاٍل.   من َمْرَحلَِة الَخَجِل الَّتي تَْجعَلُه في قَلٍَق اجتماعي 

راسِة َوِدراسةَ النَّواصرةِ )وَ  ه ال شاَرْت إلى أنَّ (، والَّتي أ2019تَتَعارُض نَتائُج الد ِ

، غي ِِر الصَّ لى ُمتَ إتوَجدُ فُروٌق ذاُت داَللٍة إحصائيٍَّة في ُمْستََوى القَلَِق؛ تُْعَزى  ِ ف 

 فُروٌق ذاُت (، والَّتي أشاَرْت إلى أنَّه ال توَجدُ 2013َوتَتعارُض َوِدراسةَ حجازي )

ف ِ   .داَللٍة إحصائي ٍة في ُمْستَوى القَلَِق؛ تُْعَزى إلى ُمتَغي ِِر الصَّ
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لدَّاللِة اْستَوى مُ ال توَجدُ فُروٌق ذاُت داَللٍة إْحصائي ٍة عندَ الفََرضيِّة الثّالثِة: 

(0.05≥αطاِت الِحسابي ِة ِلُمْستَوى القَلَِق االْجتِماع ِ لَدى( في الُمتَوس ِ ْرحلِة َطلَبِة المَ  ي 

تَوى ي ِِر الُمسْ ى ُمتَغَإلاألساسيَِّة العليا، في مداِرِس ُمحافظِة سلفيَت الحكوميَِّة؛ تُْعَزى 

ِ، كما في الَجدْوِل )  (15االْقتِصادي 

يَِّة 15َجْدوُل ) طاُت الِحسابيَّةُ، واالْنِحرافاُت الِمْعياري ةُ للدَّرجِة الكل ِ ِ لَدى ( الُمتَوس ِ ِلُمْستَوى القَلَِق االْجتِماعي 
ِ  فيَت الحكوميَِّة؛َطلَبِة الَمْرحلِة األساسي ِة العليا، في مداِرِس ُمحافظِة سل  َوْفقًا ِلُمتَغَي ِِر الُمستَوى االْقتِصادي 

االْنِحراُف  الُمتَوس طُ الِحسابيُّ  العَدَدُ  الُمْستَوى االْقتِصاديُّ  

 الِمْعياريُّ 

يَّةُ   0.70 3.7 55 مرتفعٌ  الدََّرجةُ الكل ِ

 0.76 2.67 290 ُمتَوس طٌ 

  3.29 76 منخفضٌ 

ِة الفََرضيَِّة الث الثِة، فقِد اْستُْخِدَم اخْ للتََّحقُِّق ِمْن  ِ ِلِقياِس ْحليِل التَّ تَ تِباُر ِصحَّ  بايُِن األُحادي 

طاِت الِحسابيَِّة ِلُمستَوى القَلَِق اال ِ لَدَى طَ ْجتِماداَللِة الفُروِق في الُمتَوس ِ لَبِة الَمْرحلِة عي 

ْستَوى غَي ِِر المُ لى ُمتَ كوميَِّة؛ تُْعَزى إاألساسيَِّة العليا، في مداِرِس ُمحافظِة سلفيَت الح

ِ، كما في الَجدْوِل )  (.16االْقتِصادي 

ِ ِلِقياِس داَللِة الفُروِق في الُمتَوس طاِت الِحسابي ِة ِلُمْستَوى 16َجْدوُل ) ( نَتائُج اْختِباِر تَْحليِل التَّبايُِن األُحادي 

ِ لَدى طَلَبِة  الَمْرحلِة األساسي ِة العليا، في مداِرِس ُمحافظِة سلفيَت؛ تُْعَزى إلى ُمتَغَي ِِر القَلَِق االْجتِماعي 
.ِ  الُمْستَوى االْقتِصادي 

يَّةُ  دََرجاُت  َمجموعُ الُمَرب عاتِ  َمْصدُر التَّبايُنِ  الدَّرجةُ الكل ِ

ي ةِ   الحر 

ُمعد ُل 

بعاتِ   الُمر 

ُمْستَوى  ف 

 الدَّاللةِ 

0000 20.026 13.367 2 26.734 َن الَمجموعاتِ بي الدَّرجةُ الكل ي ةُ 
. 

   .667 418 279.011 داخَل الَمْجموعاتِ 

    420 305.744 الَمْجموعُ 

ِة  ُمْستَوى الدَّالل( ُوجودُ فُروٍق ذاِت داَللٍة إْحصائي ٍة عندَ 16يَتَِّضُح ِمْن َجدْوِل )

(0.05≥α طاِت الِحسابي ِة ِلُمستَوى ِ ( في الُمتَوس ِ حلِة لَبِة الَمرْ  لَدى طَ القَلَِق االْجتِماعي 

تَوى ي ِِر الُمسْ ُمتَغَ األساسي ِة العليا، في مداِرِس ُمحافظِة سلفيَت الحكومي ِة؛ تُْعَزى إلى

ِ، َوِلَمْعرفِة َمْصدِر الفُروِق تَمَّ اْستِْخداُم اْختِب ناِت البَعدي ِة، يه ِلْلُمقاراِر شيفاالْقتِصادي 

 (17نَّتائُج َكما في َجدْوِل )َوكانَِت ال

ِ لَدَى طَلَبِة الَمْرحلِة األساسي ِة 17َجْدوُل ) ( نَتائُج اْختِباِر شيفيه ِلْلُمقارناِت البَعدي ِة ِلُمستَوى القَلَِق االْجتِماعي 
.ِ  العليا، في مداِرِس ُمحافظِة سلفيَت؛ تُْعَزى إلى ُمتَغَي ِِر الُمْستَوى االْقتِصادي 

 ُمْنخفضٌ  تَوس طٌ مُ  مرتفعٌ  

    ُمْرتفعٌ 

   .40507 ُمتَوس طٌ 

  -.61906 -.21399 منخفضٌ 
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ِ المُ  ى  والُمْستَوْنَخفِض أَْظَهَرِت النَّتائُج ُوجودَ فُروٍق بيَن الُمْستَوى االْقتِصادي 

ِط ِلصاِلحِ الُمْنخفِض.  الُمتَوس ِ

فِض، هُْم دي ِالُمْنخَ الْقتِصاذوي الُمْستَوى ايْعزو الباحثان هِذه النَّتيجةَ إلى أنَّ الطَّلَبةَ وَ 

ةً في توفيِر فُْرَصِة  ِ لتَّعلياأكثَُر تَْفكيًرا بِبِناِء ُمْستَْقبِلِهم، خاصَّ لَُهْم، والَّتي  ِم الجامعي 

،ِ ُ  تَْبني لهم آمااًل ُمْستَقبلي ةً في تَْحسيِن َوْضِعِهُم االْقتِصادي  م على أُسٍُس َرتِهِ سْ َوبِناِء أ

ْستمر ِ في ِقِهمُ المُ لى  قَلَ يمٍة  قادَرةٍ على ُمواَجَهِة الحياةِ، َوُربَّما يعودُ ذلك، أيًضا، إسل

ٍ ْضعٍ اوَ  وإلى توفيرِ  توفيِر لُقمِة َعْيٍش تُلَب ِي اْحتِياجاتِِهُم األساسيَّةَ في الحياةِ، ْقتِصادي 

 ْم.على آبائِهِ  يُْلِحقُُهْم بِتََخصُّصاٍت ِعْلميٍَّة ذاِت تَكاليَف باهضةٍ 

الدَّاللِة  ْستَوىمُ اللٍة إْحصائي ٍة عندَ : ال توَجدُ فُروٌق ذاُت دَ الفََرضيِّة الّرابعةِ 

(0.05≥α في )ى َطلَبِة ني ِة لَدالُمتَوس طاِت الِحسابي ِة ِلُمستَوى األَْفكاِر الالَعْقال

ِر إلى ُمتَغَي ِ  تُْعَزى الحكوميَِّة؛الَمْرحلِة األساسي ِة العليا، في مداِرِس ُمحافظِة سلفيَت 

 الِجنِس.

ِة الفََرضي ِة، فقِد اْستُْخِدَم اْختباُر )ت ( ِلْلعَي ناِت الُمْستقل ِة ِلِقياِس داَللِة لِ  لتَّحقُِّق ِمْن ِصحَّ

طاِت الِحسابي ِة للدََّرجِة الكل ي ِة  لَدَى  ُمْستَوى األفكاِر الالَعْقالنيَّةِ في الفُروِق في الُمتَوس ِ

تُْعَزى إلى َطلَبِة الَمْرحلِة األساسيَِّة العليا، في مداِرِس ُمحافظِة سلفيَت الحكوميَِّة؛ 

 (.18كما في الَجدْوِل ) ُمتَغَي ِِر الجنِس،
يَِّة 18الجدوُل ) طاِت الِحسابيَِّة للدَّرجِة الكل ِ ِلُمْستَوى ( نَتائُج اْختِباِر )ت( ِلِقياِس داَللِة الفُروِق في الُمتَوس ِ

تُْعَزى إلى  األَفكاِر الالعَقْالنيَِّة لَدَى طَلَبِة الَمْرحلِة األساسيَِّة العليا، في مداِرِس ُمحافظِة سلفيَت الحكوميَِّة؛

 ُمتَغَي ِِر الجنِس 

يَّةُ  الوسطُ  العَدَدُ  الجنسُ  الدََّرجةُ الكل ِ
 الِحسابيُّ 

االْنِحرا
ُف 

الِمْعيار

 يُّ 

قيمةُ 
 ت

دََرجا
ُت 

ي ةِ الحُ   ر 

ُمْستَوى 
 الدَّاللةِ 

4.82 0.68 3.45 183 ذكر الدَّرجةُ الكل ي ةُ 

2 

419 0.00

0 

    0.48 3.18 238 أنثى

 داَللٍة إْحصائي ٍة عندَ ( إلى ُوجوِد فُروٍق ذاتِ 18تُشيُر الُمْعطياُت الواِردَةُ في الَجدْوِل )

طاِت في (α≤0.05)ُمْستَوى الدَّاللِة  ني ِة ألَْفكاِر الالَعْقالاالِحسابي ِة ِلُمْستَوى الُمتَوس ِ

 تُْعَزى ي ِة؛الحكوم لَدى َطلَبِة الَمْرحلِة األساسي ِة العليا، في مداِرِس ُمحافظِة سلفيتَ 

 ِلصاِلحِ الذُّكوِر. إلى ُمتَغَي ِِر الجنِس 

َن آمااًل قدْ تَفوُق ويْعزو الباحثان ذلَك إلى أنَّ الذُّكوَر، في َمْرحلِة الُمراهقِة، يَْرِسمو

ُمْستَوى طُموحاتِِهم، فَيَكوُن تَْفكيُرهُم َخيالياا أكثََر ِمْن أْن يَكوَن واقِعياا؛ ألنَُّهم يََرْوَن 

الُمْجتمَع ِمْن ُوْجَهِة نََظِرِهم هُْم، ولَْيَس ِمْن ُوْجَهِة الواقعِ َوُمشِكالتِه، َوُضغوطاتِِه 
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 إلى تركيِز األهِل على بِناِء آماٍل قدْ تَفوُق ُمْستََوياِت الواقعيَِّة، َوُربَّما يعودُ ذلكَ 

 الُمْجتمعِ يَِجُب أْن تَسيَر كما يََرْونَها 
قُدْراِت أبنائِِهم العقليَِّة؛ ما يَْجعَلُُهم يََرْوَن أنَّ دُفَّةَ

كبيٌر في سُلوِك  هم أنفُسُُهْم، وقدْ يعودُ ذلَك إلى أنَّ أسلوَب التَْنشئِة االْجتِماعيَِّة له تأثيرٌ 

الذُّكوِر، حيُث يكوُن نابعًا ِمْن سُلوِك الواِلدَْيِن في ُمعاملِة أبنائِِهم عندَ اْستِْعماِلِهم 

أُسلوَب الِعقاِب والتَّهديِد، ألَسباٍب تافِهٍة، واْستِْخداِمهم األلفاَظ البذيئةَ في التَّعاُمِل َمَع 

ِة اآلباِء َعْن نوعيَِّة األفكاِر الَّتي يَْغِرسونَها في أبنائِِهم، إذ ال يُْمِكُن إغفاُل َمسؤوليَّ 

أبنائِِهم، وما يَتََرتَُّب علَْيها ِمْن آثاٍر سلبيٍَّة في نُشوِء اْضِطراباٍت نَْفسيٍَّة، وأفكاٍر 

ِة العقالنيٍَّة، إضافةً إلى قِلَِّة اْستِخداِم الِحواِر والتَّشاُوِر، والَّذي له دَْوٌر فَع اٌل في تَْنمي

القُدْراِت العقليَِّة والنَّفسي ِة، فهو يُؤث ُِر في تطويِر َمْفهوِم الذ اِت اإليجابيَِّة، إذْ يُساعدُ 

أبناَءهُْم على تَْكويِن أفكاٍر إيجابي ٍة تَتَناسُب َوعاداِت المجتمعِ وتقاليدَهُ، َوتَكوُن أكثََر 

 في َعدَِم تََكيُِّفِهم، َواْحتِماِل اْكِتئابِِهم، واقعي ةً، في حيِن أنَّ التَّواُصَل السَّلبيَّ له دَْورٌ 

َواْكتِسابِِهم أفكاًرا العقالني ةً تَُؤث ُِر في تَْنِشئَتِِهْم َوُمَستْقبِلِهم؛ ما يَْجعَلُُهم يَْشعروَن بأْن ال 

راسِة َوِدراسةَ بني خالد) َِّفُق نَتائُج الد ِ أشاَرْت  (، والَّتي2015َمْعنًى لَُهْم في الحياةِ، َوتَت

إلى ُوجوِد فُروٍق ذاِت داَللٍة إحصائيٍَّة في األفكاِر الالعقالنيَِّة؛ تُْعَزى إلى ُمتََغي ِِر 

(، والَّتي أشاَرْت إلى 2012الجنِس، َوِلصالحِ الذُّكوِر، َوتَتَِّفُق َوِدراسةَ أبو جحجوح )

قالني ِة؛ تُْعَزى إلى ُمتَغَي ِِر ُوجوِد فُروٍق ذاِت داَللٍة إحصائي ٍة في ُمْستََوى األفكاِر الالع

راسِة َوِدراسةَ عتو، وإبراهيم) ( 2020الجنِس، َوِلصالحِ الذُّكوِر، َوتَتَعارُض نتائُج الد ِ

الَّتي أشاَرْت إلى ُوجوِد فُروٍق ذاِت داَللٍة إحصائيٍَّة في ُمتَغَي ِِر األفكاِر الالعقالنيَِّة؛ 

(، والَّتي أشاَرْت 2017َوتَتَعارُض َوِدراسةَ عبارة ) تُْعَزى ِلْلجنِس، َوِلصالحِ اإلناِث،

طاِت الذُّكوِر واإلناِث، في الدََّرجِة  إلى ُوجوِد فُروٍق ذاِت داَللٍة إحصائي ٍة بيَن ُمتَوس ِ

ِيَِّة ِلِمقياِس األفكاِر الالعقالنيَِّة؛ تُْعَزى إلى الجنِس، َوِلصالحِ اإلناِث، َوتَتَعارُض 
الكل 

(، والَّتي أشاَرْت إلى أنَّه ال توَجدُ فروٌق ذاُت داَللٍة 2014حياني  )َوِدراسةَ ال

 إحصائيٍَّة في َجميعِ األفكاِر الالعقالنيَِّة؛ تُْعَزى إلى ُمتَغَي ِِر الجنِس.

الدَّاللِة  ْستَوى: ال توَجدُ فُروٌق ذاُت داَللٍة إْحصائي ٍة عندَ مُ الفََرضيِّة الخامسةِ 

(0.05≥α في ) ْطاِت الِحسابي ِة ِلُمْستَوى األَْفكاِر الالَعق دى َطلَبِة الني ِة لَ الُمتَوس ِ

ِر لى ُمتَغَي ِ إْعَزى تُ الَمْرحلِة األساسي ِة العليا، في مداِرِس ُمحافظِة سلفيَت الحكومي ِة؛ 

 (19، َكما في الَجدْوِل )الصَّف ِ 
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طاُت الِحسابي ةُ، واالْنحِ ( 19َجْدوُل ) يَِّة الُمتَوس ِ ِلُمْستَوى األَْفكاِر الالَعْقالني ِة لَدَى رافاُت الِمْعياري ةُ للدََّرجِة الكل ِ

 تُْعَزى إلى ُمتَغَي ِِر الصَّف ِ َطلَبِة الَمْرحلِة األساسي ِة العليا، في مداِرِس ُمحافظِة سلفيَت الحكومي ِة؛ 

طُ الِحسابيُّ  العَدَدُ  الصَّفُّ   االْنِحراُف  الُمتَوس ِ

 الِمْعياريُّ 

يَّةُ   0.80 3.25 82 الس ابعُ  الدََّرجةُ الكل ِ

 0.62 3.29 124 الث امنُ 

 0.41 3.31 118 الت اسعُ 

 0.54 3.32 97 العاشرُ 

ِة الفََرضيَِّة  ِ ِلِقيتَْحليِل ال ْختِبارُ افقِد اْستُْخِدَم  الث انيِة،وِللتََّحقُِّق ِمْن ِصحَّ اِس تَّبايُِن األُحادي 

طاِت الِحسابي ِة ِلُمستَوى األَفكاِر الداَللِة الفُروِق في  لَبِة طَ ني ِة لَدَى الَعْقالالُمتَوس ِ

ي ِِر ى إلى ُمتَغَتُْعزَ  الَمْرحلِة األساسيَِّة العليا، في مداِرِس ُمحافظِة سلفيَت الحكومي ِة؛

 ، ِ  (.20كما في الَجدْوِل )الصَّف 

ِ ِلِقياِس داَللِة الفُروِق في 20الَجْدوُل ) طاِت الِحسابي ِة ِلُمستَوى ( نَتائُج اْختِباِر تَْحليِل التَّبايِن األُحادي  الُمتَوس ِ

تُْعَزى إلى  ا، في مداِرِس ُمحافظِة سلفيَت الحكوميَِّة؛األَفكاِر الالعَقْالني ِة لَدَى طَلَبِة الَمْرحلِة األساسيَِّة العلي

 .ُمتَغَي ِِر الصَّف ِ 

َمجموعُ  َمْصدُر التَّباينِ  الدَّرجةُ الكل ي ةُ 

 الُمَرب عاتِ 

دََرجاُت 

ي ةِ   الُحر 

ُمعَد ُل 

 الُمَرب عاتِ 

ُمْستَوى  ف

 الدَّاللةِ 

 0.883 220. 077. 3 231. بيَن الَمْجموعاتِ  الدََّرجةُ الكل ي ةُ 

     351. 417 146.512 داخَل الَمْجموعاتِ 

       420 146.744 الَمْجموعُ 

ُ في الَجدْوِل ) وٌق ذاُت داَللٍة فُر أنَّه ال توَجدُ ( إلى 20تُشيُر الُمْعطياُت الواردَة

طاِت الِحسافي  (α≤0.05)إْحصائي ٍة عندَ ُمْستَوى الدَّاللِة   بي ِة ِلُمستَوى األَْفكارِ الُمتَوس ِ

ظِة سلفيَت  ُمحافالالَعْقالني ِة لَدَى َطلَبِة الَمْرحلِة األساسي ِة العليا، في مداِرِس 

 .تُْعَزى إلى ُمتَغَي ِِر الصَّف ِ الحكوميَِّة؛ 

َهِة إلَْيِهم في تَجاُوزِ   ألفكاِر غيرِ اه  هذِ ويْعزو الباحثان ذلك، إلى اإلرشاداِت الُمَوجَّ

 ِ فكاِر غيِر عالََجِة األ في مُ الَمْنطقي ِة، وُربَّما يعودُ ذلَك إلى دَْوِر الِمْنهاجِ الِفلَْسطيني 

ْوِر الفَع اِل لك إلى الدَّ عودُ ذيَ العقالنيَِّة في هِذه الَمْرحلَِة الَحِرَجِة ِمَن الُمراهقِة، َوُربما 

ِ في تَْعديِل هذِ  النَّْشراِت  لبِة، َعْبرَ ى الطَّ ه األفكاِر غيِر العقالني ِة َلدَ للُمْرشِد التَّربوي 

ِ، و ِ، واإلرشاِد الَجْمعي  ي ِة، واِت الِعْلمالنَّدْ اإلرشاديَِّة، َوِحَصِص التَّوجيِه الَجماعي 

راسِة َوِدراسةَ حجازي ) َِّفُق نتائُج الد ِ لى أنَّه ال توَجدُ فُروٌق ( الَّتي أشاَرْت إ2013َوتَت

راسِة  ي ِنةِ  داَللٍة إحصائي ٍة في ُمتَوس طاِت األفكاِر الالعقالنيَِّة لَدَى عَ ذاتُ  ْن َطلَبَِة مِ الد ِ

 .الصَّف ِ  المرَحلَِة األساسي ِة بالمداِرِس الحكوميَِّة؛ تُْعَزى إلى ُمتَغَي ِرِ 
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 ى الدَّاللةِ وُمْستَ  : ال توَجدُ فُروٌق ذاُت داَللٍة إِْحصائي ٍة عندَ الفََرضيِّة الّسادسةِ 

(0.05≥α في )طاِت الِحسابي ِة ِلُمْستَوى األفكاِر الالَعْقال ى َطلَبِة ني ِة لَدَ الُمتَوس ِ

ي ِِر ى إلى ُمتَغَتُْعزَ ؛ الَمْرحلِة األساسيَِّة العليا، في مداِرِس ُمحافظِة سلفيَت الحكوميَّةِ 

 ِ  (.21، َكما في الَجدْوِل )الُمْستَوى االْقتِصادي 

طاُت الِحسابي ةُ، واالْنِحرافاُت الِمْعياري ةُ 21) الَجْدولُ  ِلُمْستَوى األَفْكاِر الالَعْقالني ِة لَدَى طَلَبِة ( الُمتَوس ِ

ِ الَمْرحلِة األساسيَِّة العليا، في مداِرِس ُمحافظِة سلفيَت الحكوميَِّة؛   .تُْعَزى إلى ُمتَغَي ِِر الُمْستَوى االْقتِصادي 

يَّ  طُ  العَدَدُ  الُمْستَوى االْقتِصاديُّ  ةُ الدََّرجةُ الكل ِ الُمتَوس ِ

 الِحسابيُّ 

االْنِحراُف 

 الِمْعياريُّ 

يَّةُ   0.65 3.31 55 ُمرتفعٌ  الدََّرجةُ الكل ِ

طٌ   0.45 3.23 290 ُمتَوس ِ

 0.89 3.55 76 ُمْنخفضٌ 

ِة الَفَرضيَِّة  ِ ِلِقياِس  الث الثِة،وِللتََّحقُِّق ِمْن ِصحَّ فقِد اْستُْخِدَم اْختِباُر تَْحليِل التَّبايُِن األُحادي 

في الُمتَوس طاِت الِحسابي ِة ِلُمْستَوى األَْفكاِر الالَعْقالني ِة لَدَى َطلَبِة داَللِة الفُروِق 

ي ِِر تُْعَزى إلى ُمتَغَ الَمْرحلِة األساسيَِّة العليا، في مداِرِس ُمحافظِة سلفيَت الحكوميَِّة؛

 ِ  (.22َكما في الَجدْوِل ) الُمْستَوى االْقتِصادي 

ِ ِلِقياِس داَللِة الفُروِق في 22الَجْدوُل ) طاِت الِحسابي ِة ِلُمستَوى ( نَتائُج اْختِباِر تَْحليِل التَّبايُِن األُحادي  الُمتَوس ِ

تُْعَزى إلى  في مداِرِس ُمحافظِة سلفيَت الحكوميَِّة؛ األَفكاِر الالعَقْالني ِة لَدَى طَلَبِة الَمْرحلِة األساسيَِّة العليا،

 ِ  .ُمتَغَي ِِر الُمْستَوى االْقتِصادي 

يَّةُ  َمْجموعُ  َمْصدُر التَّبايُنِ  الدََّرجةُ الكل ِ

 الُمَربَّعاتِ 

دََرجاُت 

ي ةِ   الُحر 

ُمعَدَُّل 

 الُمَربَّعاتِ 

ُمْستَوى  ف

 الدَّاللةِ 

يَّةُ   0.000 9.322 3.133 2 6.266 الَمْجموعاتِ بيَن  الدََّرجةُ الكل ِ

     336. 418 140.478 داخَل الَمْجموعاتِ 

       420 146.744 الَمْجموعُ 

داَللٍة إِْحصائي ٍة عندَ  ( إلى ُوجوِد فُروٍق ذاتِ 22تُشيُر الُمْعطياُت الواردَةُ في الَجدْوِل )

طاِت الِحسابيَِّة ِلُمْستَ في  (α≤0.05)ُمْستَوى الدَّاللِة  ْقالنيَِّة وى األَْفكاِر الالعَ الُمتََوس ِ

َزى تُعْ وميَِّة؛ َت الحكلَدَى َطلَبِة الَمْرحلِة األساسيَِّة العليا، في مداِرِس ُمحافظِة سلفي

 ِ ُم اْختِباِر تِْخداقدْ تَمَّ اسْ روِق، ف، َوِلَمْعِرفَِة َمْصدِر الفُ إلى ُمتَغَي ِِر الُمْستَوى االْقتِصادي 

 (:23دْوِل )شيفيه ِلْلُمقارناِت البَْعدي ِة، َوكانَِت النَّتائُج َكما يلي في الجَ 

ِلُمْستَوى األَْفكاِر الالعَْقالني ِة لَدَى طَلَبِة الَمْرحلَِة ( نَتائُج اْختِباِر شيفيه للُمقارناِت البَْعديَِّة 23الَجْدوُل )

ِ  افظِة سلفيَت الحكوميَِّة؛األساسيَِّة العليا، في مداِرِس ُمح  .تُْعَزى إلى ُمتَغَي ِِر الُمْستَوى االْقتِصادي 

طٌ  مرتفعٌ    ُمْنخفضٌ  ُمتَوس ِ

    مرتفعٌ 

طٌ     08088. ُمتوس ِ

 *32232.- 24145.- ُمْنخفضٌ 
* 
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ِ المُ  ى  والُمْستَوْنَخفِض أَْظَهَرِت النَّتائُج ُوجودَ فُروٍق بيَن الُمْستَوى االْقتِصادي 

ِط ِلصاِلحِ الُمْنخفِض.  الُمتَوس ِ

وى  ذاِت ُمْستي أَُسرٍ فويعزو الباحثان هِذه النَّتيجةَ إلى أنَّ الطَّلَبةَ الَّذيَن يَعيشوَن 

ٍ ُمتَدَن ٍ لَدَْيهم أفكاٌر ال عقالني ةٌ حوَل َوْضِعِهم األُسَ  ِ اقتصادي  ِ اِري  الجتماعي 

، والَّتي تُْقِلقُُهم على ُمْستَ  ُمْنخِفُض  قتصاديُّ الوضُع االْقبَِلِهم، حيُث يؤث ُِر الواالقتصادي 

ِم وِف ِمْن َعدَ جةَ الخلألُْسرةِ في أفكاِر الط الِب َوُمستواهُ األك اديمي  في المدرسِة؛ نَتي

، ِمْن في الصَّ  قُدْرةِ أُْسَرتِه توفيَر احتياجاتِِه المدرسي ِة، أُْسَوةً ِبُزَمالئِه ِ الِل األفكاِر خف 

 عقالني ِة الَّتي ِمَن الُمْمِكِن أْن تَدوَر في ِذْهنِه. الال

راسِة َمَع ِدراسِة بني خالد ) َرْت إلى ُوجوِد (، الَّتي أشا2015وتَتَعارُض نتائُج الد ِ

ِ المتوس ِ القتصادفروٍق دال ٍة إحصائياا في األفكاِر الالعقالني ِة، تُْعزى للُمستََوى ا  ِط.ي 

وى الدَّاللِة  عندَ ُمْستَ صائيَّةٍ ال توَجدُ َعالقةٌ اْرتِباطي ةٌ ذاُت داَللٍة إحْ الفََرضيِّة الّسابعِة: 

(0.05≥α بيَن )واألفكاِر الالَعْقالني ِة، لَدَى ِ ألساسيَِّة لَمْرَحلِة ااَطلَبِة  القَلَِق االْجتِماعي 

ِة ال االْرتِباِط  اُب ُمعاِملِ مَّ ِحسفََرضيَِّة، فقدْ تَ العليا، في مداِرِس، وِللتََّحقُِّق ِمْن ِصحَّ

،ِ  األساسيَِّة ِة الَمْرحلةِ ى َطلَبلَدَ واألَْفكاِر الالَعْقالنيَِّة،  بيرسون بيَن القَلَِق االْجتِماعي 

 (24العليا، في ُمحافظِة سلفيَت، َكما في َجدْوِل )

ِ، واألفكاِر الالَعْقالنيَِّة لَدَى طَلَبِة الَمْرَحلِة ( ُمعاِمُل اْرتِباِط بيرسون بيَن ُمْستَوى 24َجْدوُل ) القَلَِق االْجتِماعي 
 األساسيَِّة العليا، في مداِرِس ُمحافظِة سلفيَت.

 األْفكاُر الالعَقْالني ةُ  

 ُمْستََوى الدَّاللةِ  ُمعاِمُل االْرتِباِط بيرسون 

 0.000 0.598 القَلَُق االْجتِماعيُ 

 ( بينَ α≤0.05) ْستََوىمُ اْرتِباطيَّةٌ إيجابيَّةٌ ذاُت داَللٍة إْحصائي ٍة عندَ توَجدُ َعالقةٌ 

ِ، لَدَى َطلَبِة الَمرْ  لعليا، في ألساسيَِّة ااحلَِة األفكاِر الالَعْقالني ِة والقَلَِق االْجتِماعي 

 مداِرِس ُمحافظِة سلفيَت الحكوميَِّة.

ُر الباحثان ذلَك بأنَّ ِزيادةَ  مرحلِة ى طلَبَِة الِة لَدَ انتشاِر األفكاِر الالعقالني  حيُث يفَس ِ

القةٌ ِمْنها له عَ ِة، وَ األساسي ِة في ُمحافظِة سلفيَت، ِمْنها له َعالقةٌ في البيئِة األَُسِري  

والخوُف  لعُدواني ِة.افكاِر بالبيئِة المدرسي ِة، َوتَتََمثَُّل في السَّلبي ِة والنَّْمذََجِة، واأل

ِ والخوفِ االجتماعيُّ  ي إلى ِزيادةِ القَلَِق االجتماعي   ْسرةِ.لمدرسِة واألُ ا ِمَن  لَدَْيهم يَُؤد ِ

راسِة َوِدراسةَ حجازي)وَ  َِّفُق نتائُج الد ِ (، الَّتي أشاَرْت إلى ُوجوِد َعالقٍة 2013تَت

ِ واألفكاِر الالعقالني ِة، أْي أن ه كلَّ  ما زادَِت ارتباطي ٍة ُموجبٍة بيَن القَلَِق االجتماعي 

َِّفُق َونَتائَِج دراسِة  األفكاُر الالعقالني ةُ زادَ القَلَُق االجتماعيُّ والعكُس صحيٌح، َوتَت
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(، والَّتي أشاَرْت إلى ُوجوِد َعالقٍة إيجابي ٍة بيَن دََرجاِت الطَّلَبِة على 2017عبارة )

 قِياِس األفكاِر الالعقالني ِة .

 التَّوصياُت والُمْقتَرحاتُ  

راسةُ، فإن ه في  لَْت إلْيها هِذه الد ِ صياِت قديُم التَّوتْمِكُن يُ َضْوِء الن تائجِ الَّتي تََوصَّ

 والُمْقتَرحاِت اآلتيِة:

لمرحلِة الَبِة طَ تكثيِف جهوِد الُمرشديَن التَّربوي يَن بَِموضوعِ مفهوِم الذ اِت لَدى -

يِف ؛ ِلتَخفالُمناسبِة لهم في المدرسةِ األساسي ِة العليا؛ من أجِل َخْلِق األجواِء 

ِ لدَْيِهم.  ُضغوطاِت القَلَِق االجتماعي 

واِت، ي ِة والنَّدْ لثَّقافاتدعيِم مفهوِم الذ اِت ِمْن خالِل ُمشاركِة الطَّلَبِة في الُمسابقاِت -

 َوُوَرِش العََمِل؛ ِلتَعديِل األفكاِر الالعقالني ِة.

ِ َمَع اإلدارةِ المدرسي ِة واإشراِك ُمؤسَّساِت الُمجتمعِ - يَن، ِمْن  التَّربوي  لُمرشدينَ الَمَحل ِي 

 ِ  ديِل األفكارِ ، َوتَعخالِل الُمحاضراِت التَّثقيفي ة؛ ِلتَخفيِف ُضغوِط القَلَِق االجتماعي 

 الالعقالني ِة.

 الَّتي عقالني ةِ الال ألفكارِ مساعدةِ الُمرشديَن التَّربوي ِين في المدرسِة الطَّلَبَةَ في تعديِل ا-

ِ واإلرشادِ  ِ.الَجمْ  تَُحق ُِق ذَواتِِهم، ِمْن خالِل ِحَصِص التَّوجيِه الجماعي   عي 

وَل كيفي ِة حألهَل، توعيِة الُمعَل ِميَن وُمديري المدارِس، والُمرشديَن التَّربوي يَن، وا-

ِ، واألفكاِر الالعقالني ةِ  لطَّلَبةُ ُمرُّ بها ايَ لَّتي ا التَّعامِل َمَع ُضغوِط القَلَِق االجتماعي 

 ِة.لطَّلَبالمراهقوَن في هِذه المرحلَِة، َوبَياِن ُخطورتِها على تَحقيِق ذَواِت ا

-، راساِت الَّتي تَتَناوُل الَقلََق االجتماعيَّ ي ةَ على العقالنلواألفكاَر ا إجراِء مزيٍد ِمَن الد ِ

 ِ  ْختِلفٍة.راٍت مُ ، وباْستِْخداِم ُمتَغي  شرائَِح ُمختِلفٍة ِمَن الُمجتمعِ الِفلَْسطيني 

ْفَق نظري ِة ِعالجي ةً، وَ ئي ةً وَضرورةِ إعداِد ِوزارةِ التَّربيِة والتَّعليِم بَراِمَج إرشادي ةً وقا-

ِ؛ ِلتَصحيحِ األفكاِر الالعقالني ِة لَد ِ االنفعالي   لَبِة.ى الطَّ الِعالجِ العقالني 

دى نَّفسي ِة لَ بِة الفكاِر الالعقالني ِة وَعالقتِها بالصَّالَضرورةِ إجراِء دراسٍة حوَل األ-

فَِّة الغربي    ِة.َطلَبِة المرَحلَِة األساسي ة الدُّنيا، في ُمحافظاِت الض ِ

 قائمة المراجع:

 (. نظري ات اإلرشاد2009أبو أسعد، أحمد عبد اللطيف وعربي ات، أحمد. ) .1

ان، دار المسيرة ، عم   للنَّشر والتَّوزيع. النَّفسي  والتَّربوي 

(. فاعلي ة برنامج إرشادي  قائم على تعديل 2020أبو غالي، عطاف محمود.) .2

األفكار الالعقالني ة والتَّنظيم الذ اتي  واإلرشاد الت كاملي  في خفض التَّسويف 
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األك اديمي  لدى طالبات جامعة األقصى، المجلَّة العلمي ة لجامعة الملك فيصل، العلوم 

 . 411-404، 2(21ة واإلداري ة ،)اإلنساني  

لمراهقين ا(. األفكاُر الالعقالني ة لدى الطَّلبة 2015بني خالد، محمد سليمان.) .3

 حاد الجامعاتة ات ِ في المرحلة الث انوي ة وَعالقتها ببعض الُمتغي ِرات الد يمغرافي ة، مجلَّ 

 . 42-21، 2(13العربي ة للتَّربية وعلم النَّفس،)

بِة  لَدى َطلَ (. القَلَُق وَعالقتُه باألفكاِر الالعقالني ةِ 2013علي.)حجازي، عالء  .4

ةَ، )رسا لة غير المرحلِة اإلعدادي ِة في المداِرِس الحكومي ِة في محافظاِت غزَّ

ة، فِلَْسطيُن.منشورة(جامعة  األزهر،غزَّ

 لَدى (. القلُق االجتماعيُّ وَعالقتُه بإدماِن اإلنترنتِ 2016سهام، قيمر .) .5

سالة مراهقين، دراسة َمْيداني ة بثانوية محمد الشَّريف مساعدية بالمسلية،)رال

حمد ماجستير غير منشورة (، كل ي ة العلوم  اإلنساني ة واالجتماعي ة، جامعة م

 بوضياف، الجزائر. 

ان: دار وائل للنَّشر 2019شاهين، محمد.) .6 (. نظري ات الشَّخصي ة، عم 

 والتَّوزيع. 

ا، إيمان.) .7 طفال (. القلُق االجتماعيُّ وَعالقته باالكتئاب لدى األ2017شم 

عاية الوالِدي ِة في مدينة ِحْمَص، بحث منشور، مجلَّ   ة جامعةالَمحروميَن من الر 

 171-141، 37(40البعِث للعلوم اإلنساني ة، )

باح، سهير والحموز، عايد محمد عثمان.) .8 ي ةُ (. األفكاُر الالعقالن2007الص 

فَِّة الغربي ِة وَعالقتها   طيَن، مجلَّةي فِلَسْ فبِبَعِض الُمتَغي ِرات لدى طلبة جامعات الض ِ

 . 329-279(،49)49ات ِحاد الجامعات العربي ة، 

، رياض.) .9 لقلِق ا(. تناقضات إدراك الذ ات وعَالقتها بكل ٍ ِمَن 2010العاسمي 
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Social Anxiety and its Relationship to Irrational Thoughts among 

Students of the Upper Basic Stage in the Public Schools of Salfit 

Governorate 

Prepared by the student: Dalia Hamad Youssef Ibrahim 

Supervised by Prof.: Moatasem "Mohammed Aziz" 

Abstract: The study aims to investigate the relationship between social 

anxiety and irrational thoughts among students of the upper basic stage in 

the schools of Salfit Governorate. It aims, as well, to identify the 

significance of the differences between the average responses of the study 

sample members with regard to social anxiety and irrational thoughts 

according to the variables of gender, grade, and economic level. The 

study population consists of (7042) male and female students, from whom 

a cluster sample, amounting to (430) male and female students, was 

selected. In this study, the researcher uses both the social anxiety scale 

and irrational thoughts as tools for the study. 

 The results also indicatethat there are statistically significant differences 

in the level of social anxiety among upper basic stage students according 

to the variables of gender in favor of males; of grade variable in favor of 

the seventh grade; and the economic level in favor of the low level. The 

results also showthat there are statistically significant differences in the 

level of irrational thoughts among students of the upper basic stage 

according to the variables of gender in favor of males; and the economic 

level in favor of the low level. 

Keywords: social anxiety, irrational thoughts, upper basic stage. 
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مكون علوم اللغة العربية ضمور الحافزية: دور المقاربات التداولية في معالجة 

 في برنامج سلك البكالوريا بالمملكة المغربية نموذجا

 د. كمال ذاكير

 المغرب. -موالي سليمانالكلية المتعددة التخصصات خريبكة، جامعة السلطان 

 

ة يكشف المقال أهم األسباب الثاوية وراء ضمور الحافزية في تعلم اللغ ملخص:

ية ت السلبالعربية لدى تلميذ سلك البكالوريا في المدرسة المغربية، مبرزا االنعكاسا

م. كما الناجمة عن ضمور الحافزية على جودة التعليم، وعلى المسار الدراسي للمتعل

ولية لمقال حلوال إجرائية لهذا الضمور، تنبثق من صميم المقاربات التدايقترح ا

ا مركزا، بشكل أساس، على مكون علوم اللغة بوصفه أحد المكونات التي يجد فيه

 أغلب المتعلمين صعوبات تصل بهم إلى حد النفور من دراسة اللغة العربية.

 لم.المدرسة، التعليم، التعالحافزية، التداولية، اللغة، الكلمات المفتاحية: 
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 مقدمة:

حديدا، تيمثل ضمور الحافزية في التعلم عموما، وفي تعلم اللغة العربية بشكل أكثر 

ي الميذ فأحد أبرز العقبات التي باتت تهدد النظام التعليمي في المغرب، فمستوى الت

السياسي والتربوي تراجع مستمر، ومرد ذلك إلى عوامل متعددة يتضافر فيها 

بية واالقتصادي واالجتماعي وغيرها من العوامل التي جعلت تلميذ المدرسة المغر

د أدت يزهد في العلم، ويبتعد عن تعلم اللسان العربي مفضال اللغات األجنبية؛ فق

دعوى فرنسة المواد العلمية في السلكين الثانوي اإلعدادي والثانوي التأهيلي، ب

 لفرنسيةمتابعة الدراسات الجامعية المتخصصة التي تعتمد اللغة اتأهيل المتعلمين ل

أن  في تدريس هذه المواد، أدت إلى تقزيم عدد المواد المدرسة بلغة الضاد، كما

ذ عن نظام المعامالت المعتمد في السلك الثانوي التأهيلي، يصرف اهتمام التالمي

ن هذا ية، لكونبية، والسيما الفرنستعلم اللغة العربية، ويوجه عنايتهم إلى اللغات األج

 لبالد.النظام يرجح في بعض مسالكه كفة اللغة الفرنسية على حساب اللغة الرسمية ل

زيد يثم إن الجمود الذي يطبع طرائق تدريس اللغة العربية، خاصة درسها اللغوي، 

 فقة لألفي نفور المتعلمين منها، هذا عالوة عن استشعار التالميذ في الشعب األدبي

وحة المسدود الذي ينتظرهم بعد البكالوريا نتيجة قلة التخصصات الجامعية المفت

م أمامهم، الشيء الذي يتسبب في إحباطهم، ويفضي إلى ضمور حافزيتهم في التعل

 والتحصيل. 

ة، وحتى إن تمكن المتعلم من الحصول على شهادة البكالوريا والتخرج من الجامع

 مقارنة ده، بالنظر إلى قلة فرص الشغل التي تفتح أمامهفإنه يجد شبح البطالة يطار

بغيره من حملة الشهادات في التخصصات األخرى. هذا باإلضافة إلى تبخيس 

لد مية للبالمجتمع للغة العربية، والحقيقة أن هذا التبخيس والحط من قدر اللغة الرس

كفي الضعيفة، فيليس وليد عصرنا الحالي، وإنما هو سنة تاريخية تجري على األمم 

ت ه( الذي أطلقه قبل زهاء ألف سنة خل456-أن نرجع إلى قول ابن حزم الظاهري)

 َرها قوة  إنما يقيد لغةَ األمة وعلوَمها وأخبا»لنفهم وضعنا اليوم، يقول ابن حزم: 

دولتها ونشاط أهلها وفراغهم. وأما من تلفت دولتهم، وغلب عليهم عدوهم، 

والذل وخدمة أعدائهم، فمضمون منهم موت الخاطر، واشتغلوا بالخوف والحاجة 

. وهذا وربما كان ذلك سببا لذهاب لغتهم، ونسيان أنسابهم وأخبارهم، وبيود علومهم

 .(1983ابن حزم، « )موجود بالمشاهدة، ومعلوم بالعقل ضرورة

 مشكلة الدراسة وأبعادها اإلجرائية:



 ذاكير د.كمال سلك برنامج في العربية اللغة علوم مكون الحافزية: ضمور معالجة في التداولية المقاربات دور

 

276 

 رلينب-لمانياأ العربي مقراطييالد المركز            سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

لمدرسة اعتبار للغة العربية في يجعلنا هذا الوضع المقلق نتساءل عن سبل إعادة اال

نها المغربية، ويدفعنا للبحث عن طرائق جديدة لتدريس هاته اللغة، طرائق من شأ

 أن تبعث الحافزية في نفوس المتعلمين وتجعلهم يقبلون على الدرس والتحصيل.

، اغماتيةوبما أن إقبال المتعلمين على تعلم اللغات األجنبية راجع ألسباب نفعية بر

ك بية، وذلهذا المقال يدعو إلى تفعيل المقاربات التداولية في تدريس اللغة العرفإن 

ألنها مقاربات تركز على الجانب الوظيفي للمعارف، وتعطي معنى للتعلمات، 

 لعربية؟فكيف يمكن تفعيل هذا النوع من المقاربات إجرائيا في تعليم وتعلم اللغة ا

الوريا اختيارنا على مكون علوم اللغة بسلك البكلإلجابة عن هاته اإلشكالية، وقع 

حد  نموذجا للدراسة، بوصفه مكونا يجد فيه أغلب المتعلمين صعوبات تصل بهم إلى

حيط النفور من دراسة اللغة العربية. ومن شأن هذا االختيار أن يجعل الدراسة ت

ين بقات بمختلف مستويات التحليل اللغوي بدءا بالتركيب الذي يعنى بدراسة العال

ة التي (، مرورا بالدالل2010يول، ) الصيغ اللغوية وكيفية تنظيمها في تتابع معين

توى لى المستهتم البالغة بدراستها لكونها قائمة على ثنائية الفهم واإلفهام، وصوال إ

طبية ة التخاالتداولي الذي يولي األهمية للمتلقي )التلميذ( بوصفه المستفيد من العملي

 (.)التعليمية

 أهداف الدراسة:

 يروم المقال من خالل دراسته لمشكل ضمور الحافزية:

 جعل المتعلم عنصرا فاعال ضمن المنظومة التعليمية.  -

 مغربية.بعث الرغبة في التعلم لدى دارس العربية بسلك البكالوريا في المدرسة ال -

ي فلعمومية تجاوز الوضع المقلق الذي باتت تشهده معظم المؤسسات التعليمية ا -

 تها.المغرب نتيجة تردي جودة التعليم بها، وتراجع مستويات التحصيل داخل فضاءا

ور إعادة النظر في مجموعة من الممارسات التربوية والمجتمعية التي تكرس ضم -

 الحافزية.

ا إبعاد التعقيد عن دروس مكون علوم اللغة، وإبراز جدوى هاته الدروس، درء -

 ين منها.لنفور أغلب المتعلم

 منهجية الدراسة:

اعتمد البحث منهجا تحليليا ينطلق من فهم الظاهرة وتعريفها استنادا إلى دالالتها 

المعجمية، ليعرج بعد ذلك على أسباب ضمورها، ويرصد انعكاسات هذا الضمور 

على جودة التعليم في المدرسة المغربية، قبل أن يقدم اقتراحات لمعالجته في ضوء 

لتداولية، ونخص بالذكر المقاربة التلفظية التي تدرس الخطاب استنادا المقاربات ا
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إلى المعينات اإلشارية، ثم المقاربة المقصدية التي تعطي للمتلقي زمام التحكم في 

العملية التواصلية، باإلضافة إلى المقاربة التفاعلية التي تستهدف توطيد العالقات 

 اإلنسانية بين المتكلم والمتلقي.

 ار النظري للدراسة:اإلط

يستضمر البحث في مقاربته للموضوع إطارا نظريا يزاوج بين الدراسات العربية 

-والغربية؛ فهو ينطلق في تصوره للعملية التعليمية التعلمية من فهم الجاحظ )

هـ( للبيان الذي قوامه الفهم واإلفهام، وإذا كان الفهم مسؤولية التلميذ فإنه يتمثل 255

 ,Maslowضوء هرم أبراهام ماسلو لتحديد الحاجيات اإلنسانية )دوافعه في 

هذا فضال عن دعوة البحث إلى إعادة النظر في دور المدرس بوصفه  (1943

مصدرا للمعرفة، وكونه السبيل الوحيد لتحقيق اإلفهام، ويدعو، في المقابل، إلى 

اعتباره مسيرا لجماعة القسم، وعليه فإنه يقارب طريقة إدارته للقسم استنادا إلى 

 (.2008لدوغالس ماكغريغور )عارف،  Yوالنظرية  Xالنظرية 

 من دافعية التعلم إلى حافزية التعلم: بحث في األصول والدالالت. .1

ذ تبنى البحث مصطلح "حافزية التعلم" لمقاربة رغبات وبواعث التعلم لدى تلمي

لحوافز المدرسة المغربية، مع العلم أن المتداول في المجال التربوي والمهني أن ا

أداء  ك معين أو المساعدة في إنجازمثيرات تحرك اإلنسان لالستجابة والقيام بسلو

، بمعنى أن مصدرها في الظاهر خارجي. (2012)بينك،  معين تحقيقا لهدف معين

خلي، في حين، أن الدوافع عادة ما تكون نابعة من الذات، بعبارة أخرى مصدرها دا

لى إوهو ما ينسجم مع منبع الرغبة في التعلم؛ فلماذا هذا العدول عن الدافعية 

 ة؟الحافزي

بقصد  للفظتانلفهم هذا االنتقال تجدر بنا العودة إلى الدالالت المعجمية التي تحملها ا

يبات ى التقلتجلية أبعادهما اإليحائية؛ فالدافعية ترجع إلى الجذر الثالثي ]دفع[، إحد

المستعملة في باب العين والدال والفاء معهما؛ فقد أشار الخليل بن أحمد 

د  -ف د ع مستعمالت، وأن ع ف د -د ف ع -أن: ع د فهـ( إلى 170-الفراهيدي)

 ف ع د مهمالت. -ع ف

إال أننا نالحظ أن جميع التقليبات التي استخدمتها العرب في هذا الباب تحمل في 

هـ( أن الدال والفاء والعين في 395-أصل داللتها أبعادا سلبية؛ فقد ذكر ابن فارس )

وأن العين والدال والفاء في  ،لشيء)دفع( أصل واحد مشهور، يدل على تنحية ا

. في (1979)ابن فارس، )عدف( أصيل صحيح يدل على قلة أو يسير من كثير

 المقابل، أورد ابن سيدة
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هـ( أن "الفدع: عوج في المفاصل خلقة أو داء ال يستطاع بسطها معه" )ابن 458-)

 (.2000سيدة، 

لة و اإلزاالت هذه التقليبات هاستنادا إلى ما سبق، يمكننا القول إن الجامع بين دال

والتنحية؛ فالفدع زوال خلقي أو خلع عارض للمفصل عن موضعه، والعدف تنحية 

ركة للطعام أو نحوه بعد إصابة قليله، والدفع تنحية الشيء، بعبارة أخرى إنه ح

ؤدي في تجانبية ال يترتب عنها بالضرورة تقدم إلى األمام، بل على العكس تماما قد 

نه دي والرد إلى ارتداد الجسم إلى الخلف، وحتى إن نجم عنها تقدم فإحال التص

ثل يكون نتيجة قوة ضاغطة، إما خارجية تفرض الفعل باإلكراه، وإما داخلية يمت

 ال الفرد إلمالءاتها دون وعي حقيقي منه؛ ألن الدافع في أصله ذو طابع وجداني  

ة ال ل إن الدافعية رغبة جارفشعوري  يحمل المرء على الفعل استجابة لغرائزه، ب

 إرادته كون ضد  يدري الفرد عنها شيئًا، ولكن ها تؤث ِّر فيه لكي يسلك سلوكا معيَّنا قد ي

 .(2008)عمر، 

طة بذلك، نخلص إلى أن الدافعية تغيب عنها القصدية، وتستضمر في داللتها السل

ل  ألنها مرا منبوذا؛القهرية، وهذا يجعل اعتمادها في العملية التعليمية التعلمية أ تحو 

فته المتعلم إلى عنصر غير فاعل ضمن المنظومة التعليمية، نتيجة عدم وعيه بوظي

وس داخلها؛ إذ يجد نفسه مجبرا على مداومة الحضور إلى المدرسة، والتزام الجل

مع في مقعده بقصد االستماع إلى الدروس وكتابتها حتى يحفظها ويرددها على مسا

 لنابه المجتهد، وحتى إن بذل مجهودا للتأقلم مع وضعه درءامدرسه، ليوصف با

تحقيقا  للعقاب الذي يتهدده من األستاذ واألسرة في حال الفشل، وفي أحسن األحوال،

ظر ته بالنلتقدير المجتمع واحترامه، فإن هذا الجهد المبذول قلما يسعفه في إيجاد ذا

لمجال ل بينه وبين اإلبداع في اإلى كم المعارف التي يضطر إلى تعلمها، وهذا يحو

يمية الذي يستهويه. لكن أليست هذه حقيقة الوضع الذي تعيشه أغلب األنظمة التعل

ديال بفي البلدان العربية، فما الذي يمكن أن يقدمه اعتماد الحافزية في التعلم 

 للدافعية، وهل يرجى من ورائها تغيير للوضع الراهن بآخر مأمول؟

الكلمة نجده منتميا إلى الجذر ]حفز[ الذي لم يستعمل في تقليباته  إذا رجعنا إلى أصل

سوى ]زحف[، ونالحظ للوهلة األولى أن الزحف حركة قصدية تتغيا التقدم إلى 

األمام وصوال إلى الهدف المنشود، ثم إن الزواحف ال تعجزها الصعاب والعقبات 

ار، حتى سميت التي تعترض طريقها؛ فهي قادرة على تسلق األشجار واألحج

حركة تقدم الجيش لمواجهة العدو بالزحف، وإن كانت بعض الزواحف تتسم 

بسرعتها ومرونتها الفائقة، فإن بعضها اآلخر يصنف بكونه األبطأ في مملكة 
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الحيوان، لكنها جميعا تصل في النهاية إلى مبتغاها. لهذا يبدو الزحف منسجما مع 

من التعلم، وإنما بتحقق الكفايات؛ فالزحف في عملية التعلم التي ال يجب أن تقاس بز

الحقيقة غاية جهد المقتصد، وبداية مشوار المجتهد، فمن الكائنات من يبدأ حياته 

 زاحفا وينهيها محلقا في علياء السماء.

، التقدم وبالعودة إلى الفعل ]حفز[ نجده قائما على األساس نفسه، المتمثل في تحقيق

سوقا أو من غير سوق، بمعنى أنه يبعث في الشخص فهو يفيد الحث من الخلف 

طيط المحفز الرغبة على الحركة والتقدم إلى األمام، سواء أرفق ذلك بتوجيه وتخ

ن أيضا أ للمسار الذي يراد من المحفَّز أن يتبعه أو لم يرفق. ليس هذا فقط، بل نجد

ومعناه الفعل يدل على الرغبة في تغيير الوضعية؛ فتحفز الرجل في جلسته، 

عني  انتصابه فيها وعدم اطمئنانه يوحي بتأهبه للوقوف، ثم إن التحفَّز لألمر ي

 .(8200)عمر،  التحمس والتهي ؤ له، كما أن التحفز في العمل يعني االجتهاد فيه

ة، يتضح، إذن، أن الدالالت السابقة جميعها تنم عن كون الحافزية وضعية مقصود

صد بعث يتم إعداد المناخ المالئم لها، من قبل المدرس، بوصفه موجها للتعلمات، بق

نمية تالرغبة في التعلم لدى التلميذ الذي يستجيب طواعية لتوجيهات أستاذه بغرض 

 لدراسي.اذي يحقق له التقدم والتفوق في مشواره كفاياته وإغناء مكتسباته، األمر ال

من  ويلحظ تحقق الحافزية في إبداء المتعلم تحمسه واهتمامه بقول أستاذه مغيرا

أنه وضعية جلوسه؛ إذ يقوم في الغالب باالبتعاد عن متكأ كرسيه ناصبا ظهره، وك

حرك على أهبة االستعداد للوقوف. على هذا األساس، فالحافزية تجمع بين الم

ث الخارجي )األستاذ/فضاء التعلم( الذي يحث على الفعل دون أن يحدثه، والباع

علي تحقق ف الداخلي )نفسية المتعلم( الذي يولد الرغبة في اإلنجاز، ويسهم بالتالي في

 التعلم واالكتساب.

 ضمور حافزية التعلم: األسباب والعلل      .2

دال باد البحث مصطلح "الحافزية" بعد أن تعرفنا في المحور السابق على علة اعتم

ي هذا فعن "الدافعية" لمقاربة بواعث التعلم لدى تلميذ المدرسة المغربية، ننتقل 

 المحور إلى رصد األسباب والعلل الثاوية وراء ضمور هذه البواعث في التعلم

 ا الغرضعموما وفي تراجع اإلقبال على تعلم اللغة العربية بشكل أكثر تحديدا، ولهذ

مناها إلى نوعين: أسباب ظاهرة ذات صلة مباشرة بالمدرسة، ونجد ضمنها: قس

فية خالسلطة الوصية على القطاع، فضاء التعلم، المدرس، ثم المتعلم نفسه، وعلل 

ذات صلة ببعض شركاء المدرسة، ويتعلق األمر أساسا باألسرة، وبعض وسائل 

 اإلعالم. 
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 .  أسباب من صميم المنظومة التعليمية:1.2

 أ. مسؤولية السلطة الوصية:

تتحمل السلطة الوصية على قطاع التعليم قسطا كبيرا من المسؤولية في ضمور 

سية ج الدراحافزية تعلم العربية لدى التالميذ المغاربة، وذلك راجع بداية إلى البرام

المقررة في تدريس المادة ضمن مختلف الشعب بسلك البكالوريا، ثم إلى نظام 

ة في لذي وضعته الوزارة للغة العربية مقارنة ببقية اللغات األجنبيالمعامالت ا

ية بعض المسالك التعليمية، وكذلك إلى السعي الحثيث لتقزيم حضور اللغة العرب

ت وذلك عبر استبدالها ببعض اللغا ضمن المواد التي تعتمدها لغة في تدريسها،

ن ة، أو عبر التغاضي عاألجنبية طمعا في الحصول على شارة البكالوريا الدولي

 استعمال اللسان الدارج في تدريس هذه المواد بدعوى تحقيق اإلفهام.   

 رئيسة: نميز في تدريس اللغة العربية في السلك الثانوي التأهيلي بين ثالثة مسالك

لتعليم مسلك اآلداب والعلوم اإلنسانية، ومسلك العلوم والتقنيات، باإلضافة إلى ا

ذه لنا لمكونات البرنامج المخصص لتدريس اللغة العربية في هاألصيل، وعند تأم

المسالك نجده يتوزع على مجموعة من المكونات، هي: مكون النصوص، ومكون 

 ات.علوم اللغة، ومكون التعبير واإلنشاء، وتنفرد الشعب األدبية بمكون المؤلف

 ية ضمنية والتقنبيد أننا نجد دراسة المؤلفات حاضرة حتى بالنسبة إلى الشعب العلم

منيا البرنامج المخصص لتدريس اللغة الفرنسية بالسلك نفسه، وهذا يمثل توجيها ض

 للمتعلم حتى يولي اهتماما أكبر باألدب الفرنسي، السيما وأن بعض المؤلفات

 المقترحة تعود إلى كت اب مغاربة اختاروا التعبير بهذا اللسان.

علوم اللغة فإننا سندقق النظر في وبما أن مرتكز دراستنا ينصب على مكون 

داب رزنامة الدروس المقررة ضمن هذا المكون بسلك البكالوريا، ولنبدأ بمسلك اآل

عة والعلوم اإلنسانية حيث يتضمن برنامج السنة األولى أربعة وعشرين درسا موز

على أربع مجزوءات بكل مجزوءة ستة دروس، لكن المالحظ أن هذه الدروس 

ت علمي البالغة والعروض؛ إذ يشكل األخير ثلث البرنامج جميعا تنضوي تح

عة، بمجموع ثمانية دروس، في حين تتوزع الدروس الباقية على مبحثي المعاني بتس

 .(2007)مديرية المناهج،  ومبحث البيان بسبعة أخرى

وإن كنا ال نعلم السر وراء تخصيص البرنامج كامال لعلمي البالغة والعروض فقط، 

األقل نتساءل عن سبب تغييب مبحث البديع الذي يعد أغنى المباحث  فإننا على

البالغية، كما أنه ركيزة ال غنى عنها عند تذوق النصوص األدبية ومحاولة إنتاجها، 

وهو ما ينسجم تماما مع المبادئ والمعايير المصرح بها من قبل القائمين على وضع 



 ذاكير د.كمال سلك برنامج في العربية اللغة علوم مكون الحافزية: ضمور معالجة في التداولية المقاربات دور

 

281 

 رلينب-لمانياأ العربي مقراطييالد المركز            سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

لوظيفي للدروس خدمة ألنشطة هذا البرنامج، والتي تنص على استثمار البعد ا

التعبير وتحليل النصوص األدبية، السيما وأن أدب المقامة حاضر ضمن األنماط 

الحكائية التي يقترحها مكون النصوص ضمن المجزوءة الثالثة المخصصة لدراسة 

 النثر العربي القديم، وهو جنس أدبي معروف باحتفائه بالمحسنات البديعية. 

لسنة اإال أن نثمن التوجه البالغي الذي يسيطر على برنامج  في المقابل، ال يمكن

ية الثانية بالمسلك ذاته؛ ألنه يمكن المتعلم من تجديد رؤيته للظواهر البالغ

سلوبي واإليقاعية، ويتيح أمامه فرصة االنفتاح على البالغة الجديدة برافديها األ

التجاهات األدبية والحجاجي؛ إذ نجد في البرنامج حضورا وازنا للنظريات وا

 المتداولة في الخطاب األدبي المعاصر، وهذا يمكن المتعلم من امتالك ناصية

ذه هالتعبير عن الظواهر البالغية واإليقاعية بلغة واصفة حديثة تمتح من معين 

 النظريات والتوجهات األدبية. 

لى ه عوإذا كان البرنامج المخصص لمسلك اآلداب والعلوم اإلنسانية يتسم بتركيز

أو  المنحى البالغي، فإن برنامج مسلك العلوم والتقنيات سواء في السنة األولى

الثانية يمتاز بتنوعه وشموليته؛ ذلك أنه يستحضر في السنة األولى من سلك 

لتركيب البكالوريا أبرز العلوم المكونة للدرس اللغوي العربي، إذ يحضر فيه علم ا

، إال الذي تستأثر فيه البالغة ببقية الدروس بدرسين والتصريف بآخرين، في الوقت

ة أنها تحضر ممثلة بمباحثها الثالثة؛ فقد خصص البرنامج لمبحث المعاني ثالث

نية دروس، ودرسا لمبحث البيان، وآخر لمبحث البديع. كما أن برنامج السنة الثا

ية يستحضر علوما أخرى من قبيل: فقه اللغة ونحو الجمل، وبعض المفاهيم البالغ

ا المعاصرة مثل: االنزياح، إال أنه ال يفرد حصة خاصة لتمريرها، وإنما يعده

أنشطة مندمجة ضمن مكون النصوص فقط، الشيء الذي يحد من فرصة تعرف 

 باللغة المتعلم على هذه العلوم والمفاهيم التي من شأنها أن تثري ثقافته، وتعرفه

 العربية وآدابها بشكل أعمق.

نامج المخصص للتعليم األصيل غنيا مكثفا يستحضر مختلف في حين، نجد البر

مكونات الدرس اللغوي، بل ويحسن توزيعها على مجزوءات مستقلة بحكم 

تخصص دارسيها في اللغة العربية والعلوم الشرعية، إال أن المؤاخذ على الوزارة 

إذ عادة ما في هذا النوع من التعليم هو الطريقة المعتمدة في توجيه المتعلمين إليه؛ 

يكون قبلة للمتعثرين دراسيا الذين لم يوفقوا في الحصول على معدالت جيدة، بما 

في ذلك مادة اللغة العربية، وهذا يجعل المتعلم المنتسب إلى هذا النوع من التعليم 
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يشعر بالدونية مقارنة بأقرانه في المسالك والشعب األخرى، وهذا ما يثبط عزيمته، 

 ي اإلقبال على التعلم.ويحد من حافزيته ف

ينضاف إلى مشكل البرامج الدراسية مشاكل أخرى تجعل وضع اللغة العربية في 

 ارة بينالثانوية المغربية أكثر تعقيدا؛ ففي ظل سياسة التمييز التي تنتهجها الوز

سة من خالل نظام المعامالت يجد المتعلم نفسه مدفوعا إلى ا ستثمار اللغات المدرَّ

اسة ة المواد ذات المعامل األعلى، بدل إضاعة الوقت والجهد في درجهده في دراس

 ا.لغة، تعد  بالنسبة إليه، أكثر تعقيدا بحكم المقاربات المعتمدة في تدريسه

بقية عربية وفإذا كان مسلك اآلداب والعلوم اإلنسانية يساوي في معامالته بين اللغة ال

على فالتقنيات يفاضل بين اللغات؛ اللغات األجنبية المدرسة، فإن مسلك العلوم و

دة سبيل المثال نجد أن النقطة المحصلة في مادة اللغة الفرنسية تضرب عند إرا

ليزية احتساب المجموع العام في أربعة، وأن نقطة اللغة األجنبية الثانية )اإلنج

 غالبا( تضرب في ثالثة. في حين، ال تضرب نقطة اللغة العربية سوى في اثنين

 ذا يشكل توجيها ضمنيا من قبل السلطة الوصية على القطاع إلى ضرورةفقط، وه

 االهتمام بهذه اللغات، بدعوى أنها لغة العلوم.

عدو تلتي ال اوالحقيقة أن هذا المسوغ يغدو مقنعا لو تم التركيز على اللغة اإلنجليزية 

سات أن تكون لغة أجنبية ثانية غير معممة؛ إذ يمكن استبدالها في بعض المؤس

للغة ز على االتعليمية في المغرب بلغة أخرى مثل: اإلسبانية أو األلمانية. لكن التركي

 الفرنسية التي تعيش في اآلونة األخيرة ركودا غير مسبوق جعلها تتراجع إلى

علمنا  المرتبة التاسعة عالميا، يجعل المسوغ السابق غير مستساغ البتة، خاصة إذا

فقد  لدولية؛الرسمية للبالد، بدأت تستعيد هيبتها في الساحة أن اللغة العربية، اللغة ا

ن علمها متباتت تصنف في المرتبة الرابعة عالميا، وذلك نتيجة اإلقبال المتزايد على 

 قبل الناطقين بغيرها في مختلف بقاع المعمور. 

 ب. فضاء التعلم: 

د بالنسبة للطفل، ففي علينا أن نقر بداية أن المدرسة لم تعد تشكل فضاء التعلم الوحي

ظل ثورة األنترنيت التي يعرفها عصرنا الحالي بدأت المدرسة تفقد جاذبيتها شيئا 

فشيئا لحساب التطبيقات العلمية والتقنية التي توفرها أجهزة التواصل الحديثة، 

بغض النظر عن المحتوى التعليمي الذي تقترحه، وذلك نتيجة اعتمادها على 

تعليم، هذا عالوة عن كون زمن التعلم فيها مفتوحا؛ إذ يمكن أساليب متطورة في ال

للمتعلم االستفادة من خدماتها متى أراد وكيفما أراد، الشيء الذي يجعل تعلمه ذاتيا 
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ومناسبا الستعداده النفسي والذهني من غير ضغط وال إجبار وال تحديد أعمار، كما 

 لذي يستهويه ويجد فيه ذاته. أنها تتيح له الفرصة النتقاء المحتوى التعليمي ا

على عكس المدرسة التي تفرض على المتعلم شروطا وضوابط صارمة لالستفادة 

 من مقعد داخل أسوارها أمال في تحصيل شهادة التخرج التي ال تعني بالضرورة

ل تمكنه من المعارف والكفايات المبرمجة في مختلف األسالك التي مر منها خال

إلى  نها ال تكفل له في النهاية الحصول على وظيفة بالنظرمشواره الدراسي، ثم إ

ما لكل هذه األسباب بات لزا ارتفاع معدالت البطالة في صفوف حاملي الشهادات.

على المدرسة المغربية أن تجدد ذاتها ليس فقط عبر طالء جدرانها وتجديد 

ولما ال  لحديثة،واجهاتها، وإنما عبر رقمنة مواردها، وانفتاحها على التكنولوجيات ا

البحث عن فضاءات جديدة للتعلم تخلص المتعلم من ضيق الحجرة وقيد المقعد 

 وسلطة المدير والمدرس.

 ج. تسلط المدرسين: 

يذه، لطالما استمد المدرس سلطته داخل قسمه من غزارة علمه الذي يفوق قدرات تلم

يش على شظف الع بل إن المريد في الماضي كان مستعدا لتكبد عناء السفر والصبر

 طمعا في التتلمذ على يد شيخ سمع عن تمكنه في صنف من العلوم، كما أنه كان

ه مستعدا لمالزمته سنين عددا، وخدمته دون كلل وال ملل، وتحمل غلظته وعجرفت

لتلميذ برحابة صدر عساه ينال إجازته. ومع تقدم الزمن ونتيجة تقريب المدرسة من ا

موكلة، بعد الوزارة الوصية، لألسرة التي تحرص  أصبحت مهمة اختيار المدرس

 على أن يتعلم ابنها على يد أستاذ كفء، لذلك تكثر في بداية كل موسم دراسي

ءة طلبات تغيير القسم أو المؤسسة ككل، ألن هذه األخيرة تستمد سمعتها من كفا

 الطاقم اإلداري والتربوي العامل بها.

ة لذي نعيشه اليوم، أصبحت المعارف مطروحلكن مع التطور المعلوماتي المهول ا

 في الطريق، فبكبسة زر يستطيع المتعلم أن يحصل كما من المعرفة قد يفوق ما

ن عيمكن أن يتعلمه من أستاذه طيلة موسم كامل. لذلك لم يعد بمقدورنا الحديث 

 ا يقتضيالسلطة المعرفية لألستاذ، بمعنى أنه لم يعد المصدر األوحد للمعلومة، وهذ

 إعادة النظر في األدوار التي يضطلع بها المدرس داخل القسم.

، لكفاياتوعلى الرغم من تبني المغرب منذ مطلع األلفية الثالثة لمقاربة التدريس با

ى ن، بدعوإال أن عقلية عينة ال بأس بها من األساتذة تأبى التغيير وتصر على التلقي

تكوين أطر وشخصيات فذة، ال أنه آتى أكله في الماضي "الجميل"، وأسهم في 

 تقارن بما ينتجه التعليم اليوم من "كوارث بشرية" على حد تعبيرهم.
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لكن االستمرار في نهج الممارسات الماضية في الزمن الحاضر يفضي ال محالة 

ائم إلى صراع األجيال، ويخلف حالة عزوف ونفور لدى التالميذ تدخلهم في نزاع د

لون يفترض بشكل مسبق أن تالمذته يكرهون العمل ويميمع األستاذ التقليدي الذي 

إلى الخمول والكسل؛ لذا فهو يسعى إلى تشديد الخناق عليهم عبر مراقبة كل 

حركاتهم وسكناتهم، وال يفوت فرصة لتوعدهم وتهديهم، والحط من كرامتهم 

ثل بم أنه بدعوى أنهم ال يملكون الطموح، وال الهمة لالجتهاد وبلوغ المراد، ظنا منه

م اعوجاجهم، ويفرض سلطته عليهم. لذلك نجد بعض األساتذة  هذه التصرفات يقو 

 يتفاخر بأنه ال تكاد تسمع في قسمه إال طنين الذباب.

عالقة  والحقيقة أن مثل هذه الممارسات القمعية تحول عالقة التلميذ باألستاذ إلى

ه، فهو األستاذ بمحاذاتمتشنجة ملؤها الخوف لدرجة أن التلميذ يصاب بالفزع إن مر 

وإن نجح في ضبط قسمه، وكبح جماح المشاغبين داخله، إال أنه ال يستطيع أن 

 يكسب احترام تالمذته وال نسج عالقات دائمة معهم.

لى عكما أن هذا النوع من التعليم يؤدي إلى تكوين إنسان خانع ال يملك القدرة 

، بالثقة في قدراته ومواهبهالتعبير عن مواقفه بشكل واضح وصريح، وال يتحلى 

هذا  األمر الذي يجعله عاجزا عن تحقيق ذاته واإلبداع في المجال الذي يستهويه.

 ، مردهافضال عن أن قسطا ال يستهان به من المشاكل التي يتخبط فيها التعليم اليوم

 ، الشيءإلى متعلمي األمس، آباء اليوم، الذين عانوا من مثل هذه السلوكات القمعية

د يدا، حقذي ولد لديهم حقدا دفينا اتجاه المدرسة عموما واألساتذة بشكل أكثر تحدال

ن دفعهم إلى تشجيع أبنائهم على التمرد على تسلط األساتذة، وسنعود للحديث ع

ر مسؤولية األسرة عن الوضع الراهن الذي تعيشه المنظومة التعليمية بشكل أكث

ة لضمور الحافزية لدى متعلم المدرستفصيال في معرض حديثنا عن العلل الخفية 

 المغربية.

من  في المقابل، نجد أن المتعلمين يتفاعلون بشكل أكبر مع األستاذ الذي ينطلق

تعداد اهتماماتهم، ويشركهم في بناء معارفهم، إليمانه بقدراتهم، ووعيه بوجود اس

، دواهامسبق لديهم لالنخراط في األنشطة التي يقترحها عليهم، متى اقتنعوا بج

 تقرب منومدى أهميتها في تكوينهم العلمي، كما أن هذا النوع من األساتذة يحاول ال

ي، تالمذته محوال محور العالقة التي تجمعه بهم من المنحى العمودي إلى األفق

م، بل وبهذا اإلجراء يكسب ثقتهم، وينجح في تحبيب المادة التي يدرسها إلى قلوبه

  نبل أخالقه تنطبع في ذاكرة تالمذته إلى األبد.إن ذكراه نتيجة لطيبوبته و
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 د. مسؤولية المتعلمين: 

ة ال يعني تصلب موقف بعض األساتذة، وتمسكهم بالممارسات الماضية، إخالء ساح

سة التالميذ، فإن بعضهم أيضا مسؤول عن تفاقم المشاكل التي تعاني منها المدر

ون حضارية وسلمية نجدهم يميل المغربية؛ فبدل أن يطالب هؤالء بحقوقهم بطريقة

 إلى العنف والتخريب، فللتعبير عن سخطهم وعدم رضاهم عن جودة الخدمات التي

تها، توفرها المدرسة يعمد بعضهم إلى اإلضرار بمرافقها وتخريب معداتها، على قل

بل إن منهم من تبلغ به الجرأة حد االعتداء اللفظي والبدني على األساتذة 

ا يؤدي إلى عرقلة السير العادي للدراسة، ويكون سببا في واإلداريين، وهذ

 اإلضرار بمصالح بقية التالميذ.

م ولفهم حجم الضرر الذي يمكن أن يتسبب فيه المتعلم لنفسه نتيجة طيشه أو عد

تمدرس وعيه بمسؤوليته اتجاه مدرسته وأساتذته، نقترح عقد مقارنة بين انتظارات م

ع ارات متعلم اليوم، لعلنا نتمكن من وضع األصباألمس من المدرسة، وبين انتظ

ا، حتى على مكمن الخلل الذي تسبب في فقدان المدرسة لبريقها، ونفور التالميذ منه

 أصبحوا يفضلون الوقوف أمام بابها على الدخول إلى فضائها وحضور حصصها.   

بدءا  اته،في الماضي كان المتعلم يشعر بأن المدرسة قادرة على تأمين أغلب احتياج

يع باالحتياجات الفيزيولوجية من أكل وشرب، احتياجات كانت بعض األسر ال تستط

ات تأمينها، وذلك بفضل نظام اإلطعام المدرسي المعتمد حينها ضمن جميع المؤسس

ء االنتماالتعليمية، كما أنها تساعده على تكوين صداقات جديدة، الشيء الذي يشعره ب

 العلمي والثقافي نفسه، وذلك فور انخراطه في أحدإلى جماعة تشاطره الميول 

 النوادي أو الورشات المدرسية التي تؤمنها حصص األنشطة الموازية المبرمجة

نها ضمن مؤسسته التعليمية، ثم إن المتعلم كان يرى في ولوج المدرسة والتخرج م

 السبيل األمثل لكسب تقدير المجتمع ونيل احترامه، في زمن كانت تقام فيه

م االحتفاالت لمجرد نجاحه في نيل شهادة الدروس االبتدائية، وتعلن فيه قوائ

 الناجحين في شهادة البكالوريا على صفحات الجرائد الوطنية.

أما اليوم فإن المتعلم يعي جيدا أن حضوره للمدرسة، في السلك األساسي على 

ي بأقل مجهود ما دام األقل، ال يعدو أن يكون من باب محاربة األمية، لهذا فهو يكتف

التعليم في هذه المرحلة إلزاميا، والنجاح فيه شبه مضمون نتيجة اعتماد نظام العتبة 

الذي يخول للمتعلم االنتقال إلى المستوى األعلى حتى وإن لم يحصل على المعدل. 

ومن تعود الخمول والكسل فمن الصعب عليه التدارك في سلك البكالوريا. ثم إن 

راسية فقدت قيمتها وحجيتها، فقد أصبحت شهادة البكالوريا مجرد الشهادات الد



 ذاكير د.كمال سلك برنامج في العربية اللغة علوم مكون الحافزية: ضمور معالجة في التداولية المقاربات دور

 

286 

 رلينب-لمانياأ العربي مقراطييالد المركز            سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

جواز يخول االنتقال إلى التعليم العالي، بل إن الدكتوراه، بجاللة قدرها، تحولت إلى 

 العلمي. تدريب على البحث

 هذا عالوة على أن القيم المجتمعية تغيرت، فلم يعد المثقف يحظى باالحترام

يات على يتمتع بهما في الماضي، في زمن بدأت تطغى فيه المادوالتقدير اللذين كانا 

جميع مظاهر الحياة. وبهذا لم يعد يشكل قدوة للجيل الصاعد، بعد أن أصبحت 

ى ليوم يرقدوتهم متمثلة في العبي كرة القدم والفنانين المشهورين. لذا فإن متعلم ا

عالم األضواء أن المدرسة غير قادرة على تلبية طموحاته في الوصول إلى 

 والشهرة، وجني الثروة بأقصى سرعة.

هذا ووبذلك، يتضح مدى العجز الذي تعاني منه المدرسة اليوم في أعين مرتاديها، 

ما يفسر سلوكاتهم االستفزازية خالل الحصص الدراسية، والتي تنم عن عدم 

تجيب اكتراثهم بما يلقى إليهم؛ ألنه وببساطة شديدة ال يرقى لتطلعاتهم، وال يس

النتظاراتهم، الشيء الذي يؤدي إلى إحباطهم، وضمور حافزية التعلم لديهم. 

كل والحقيقة أن هذا الوضع المزري الذي تعيشه المدرسة المغربية تشجع عليه بش

مضمر كل من األسرة، وبعض وسائل اإلعالم. وهذا ما سنقف عنده بتفصيل أكثر 

 ضمن المحور الموالي.

 لضمور الحافزية:. العلل الخفية 2.2

 المغربية: بين غياب التأطير وفقدان الثقة أ. األسرة

ن أتضطلع األسرة بدور مركزي في تربية الطفل وتشكيل قيمه وتهذيب سلوكه، إال 

 ظروف الحياة القاسية جعلتها تتخلى عن هذه األدوار لفائدة متدخلين آخرين،

 األبوين عن البيت بسببتوسمت فيهم القدرة على سد الفراغ الذي يسببه غياب 

اتهم العمل، حتى يتمكنا من تأمين حاجيات األبناء المادية، متغافلين عن احتياج

ذه هالمعنوية والعاطفية، فأوكلت مهمة التربية للمدرسة التي تنصلت بدورها من 

وبذلك،  المسؤولية مكتفية بالجانب التعليمي ال غير، ليتكفل بها الشارع واإلعالم.

ا لعقول أبنائنا أفكار مغلوطة عن الحرية وحب الذات، أفكار كرسه بدأت تتسرب

تج عن إفراط اآلباء في تدليل األبناء رغبة في تعويضهم عن الحرمان العاطفي النا

 فترات غيابهم الطويلة والمتكررة عن البيت.

لهذا كثرت لدى الجيل الصاعد االنحرافات السلوكية، وقل لديهم الوازع الديني 

قي، فقد أصبحت عندهم كل الوسائل مشروعة من أجل تحقيق األهداف بأقل واألخال

مجهود؛ فلم يعد التحصيل العلمي سبيال لتحقيق النجاح، خاصة بعدما أصبح الغش 
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ظاهرة مستشرية بين صفوف التالميذ، لدرجة أن بعضهم بدأ يتصوره حقا 

 مشروعا، بدعوى أن الجميع يلجأ إليه، فلم يحرم هو منه؟

نقلب ن خوف اآلباء الزائد عن حده على تأمين مستقبل أبنائهم من شأنه أن يكما أ

لى إإلى ضده نتيجة ضعف المواكبة والتأطير اللذين يحظى بهما الطفل، ومرد ذلك 

 هم دوراقلة الزمن الذي يمضيه اآلباء مع أبنائهم، الشيء الذي يشعر األبناء بأن ل

نها، يزاولو هم أحد الوالدين إلى األنشطة التيثانويا في الحياة األسرية، فقلما يرافق

قصير ويكتفون، في المقابل، بتقديم مكافاءات مالية وأخرى عينية لتعويض هذا الت

حدة ظنا منهم بأنها ستدخل الفرحة على قلوب فلذات أكبادهم، وتنسيهم مرارة الو

 التي يعيشونها.

ألنشطة الرغبة في متابعة ا ولمعاقبة اآلباء على تقصيرهم يفقد األبناء ال شعوريا

لمفاجئ التي ترضي اآلباء، وعلى رأسها االهتمام بالدراسة، وهذا ما يفسر التدني ا

في عالماتهم الدراسية، وتغيبهم المتكرر عن حضور الحصص، وانغماسهم، في 

وا المقابل، في مزاولة أنشطة قد ال ترضي آباءهم، حتى يلفتوا انتباههم، ويحظ

تحول ينجحوا في مسعاهم غالبا ما ينصلح حالهم، وإال فإن العقاب باهتمامهم، فإن 

ة إلى تدمير ذاتي يجر المراهق إلى عالم اإلدمان، وقد يدفع به إلى حد محاول

االنتحار. عموما يبقى مشكل غياب األهل مجرد حلقة ضمن مسلسل درامي طويل 

 يعيشه الطفل المغربي.  

اضا لدى التلميذ مجرد عرض يخفي وراءه أمربهذا يصبح غياب الحافزية في التعلم 

 أخطر على المدرسة المغربية العمل على احتوائها عبر توفير مراكز لالستماع

 لهموم ومشاكل المتعلمين، يشرف عليها أخصائيون نفسيون ومرشدون اجتماعيون،

م هثقون فيوأساتذة يمتازون بالقدرة على التواصل مع التالميذ بطريقة فعالة تجعلهم ي

بادرة ويبوحون لهم بأسرارهم. وقد أرست وزارة التربية الوطنية المغربية دعائم م

نونبر  10الصادرة بتاريخ  156في هذا االتجاه، عندما أصدرت المذكرة رقم 

اعي م الخاصة باألستاذ الكفيل الذي من مهامه تقديم الدعم النفسي واالجتم2009

لجة صعوبات اندماجهم داخل فضاء والتربوي للمتعلمات والمتعلمين بهدف معا

 نها بينالمؤسسة، والتقليل من حاالت االحتقان والتشنج والعنف التي بدأت تنتشر حي

صفوف المتعلمين، لكن غياب التكوين النفسي واالجتماعي لدى شريحة عريضة 

 من األساتذة جعل المذكرة تدخل غياهب النسيان.

لية التي تربط األسرة بالمدرسة في إطار كما نشير، أيضا، إلى طبيعة العالقة الجد

عملية التنشئة االجتماعية التي يخضع لها الطفل؛ فإذا كانت األسرة هي الخلية 
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األولية في العملية، فإن المدرسة تعد النسيج المنظم الذي تناط به مهمة إكمالها، 

قة بين بغاية تكوين إنسان صالح قادر على االندماج وخدمة المجتمع، إال أن العال

األسرة والمدرسة بدل أن تأخذ المنحى التكاملي، تتحول إلى صراع وتنافر وتبادل 

 لالتهامات، ويرجع السبب في ذلك إلى تشكيك كل منهما في دور اآلخر.

فكلما قلت درجة الوعي، وتضاءلت مستويات االستقرار النفسي والمادي لدى 

ل، اه الطفقصير في تأدية واجبها اتجاألسرة إال وتبدأ المدرسة في اتهام األولى بالت

لدرجة أن بعض الدول تعمل على فصل الطفل عن أسرته بإيعاز من المدرس أو 

 تياجاتهإدارة المؤسسة التعليمية متى تبين لهم أن األسرة غير قادرة على تلبية اح

شرع تالنفسية والمادية، والعكس فكلما تحسنت ظروف األسرة االجتماعية والمادية 

ء ا، الشيلتشكيك في قدرة المدرسة على توفير التربية والتكوين المالئمين لطفلهفي ا

ها في الذي يدفع هاته األسر إلى اختيار أنظمة تعليمية أجنبية، بل وتدريس أبنائ

 الخارج أو على األقل تسجيلهم ضمن البعثات األجنبية الموجودة داخل التراب

هؤالء  هم بتعلم اللغة العربية، ومتى بلغالوطني. وهذا ما يؤدي إلى تراجع اهتمام

مناصب المسؤولية شجعوا بدورهم على تحقير اللسان العربي، وأعلوا من شأن 

قف عند اللسان األعجمي الذي أسهم في تعليمهم وتكوينهم، لكن هذا االنتقاص ال يتو

 نمطوحدود اللغة، بل يمتد إلى التنصل من الهوية؛ ألن اللغة قبل كل شيء ثقافة 

 حياة. 

 ب. وسائل اإلعالم: من التحقير إلى التشهير

بي تسعى وسائل اإلعالم بشتى أشكالها إلى نشر وعي ثقافي جديد داخل مجتمع مغر

لم ظل محافظا إلى عهد قريب، وعي يستمد روحه من مد العولمة المتنامي في العا

لمشهد ايرا عن بأسره. لذلك نجد أن ما تبثه القنوات الوطنية المغربية ال يختلف كث

اإلعالمي العالمي، مع فارق بسيط، يتمثل في كون الطفل المغربي غير محصن 

ات ضد المشاهد التي تعرض أمامه، فعلى الرغم من التحذيرات التي تقدمها القنو

ن أول قبل بداية بعض البرامج التي تتضمن مشاهد قد ال تالئم الجمهور الناشئ، فإ

ير ن البرامج هم األطفال، وذلك بسبب غياب التأطمن يجلس لمشاهدة هذا النوع م

 والرقابة األسرية. 

على هذا األساس، بدأت تتنامى لدى الناشئة أفكار تعلي من قيمة الجسد على حساب 

الفكر والروح؛ فاإلعالم يسوق لصورة المرأة الجميلة والشاب الوسيم، وال يلقي باال 

األعمال الفنية، بل إن هذه األعمال  للقيم، وال إلى مضمون الرسالة التي تبعثها

كرست لدى الجمهور صورة نمطية عن األديب والشاعر أو العالم والمفكر بصفة 
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عامة، فقد دأبت على تقديم هؤالء في صورة شخصيات انطوائية، ال تعتني 

بمظهرها الخارجي؛ فهي عادة ما تكون رثة الثياب، منكوشة الشعر، ضعيفة 

شكل ال شعوري إلى تنفير األطفال من العلم وأهله. ثم إن البصر. وهذا ما يؤدي ب

مجموعة من األعمال الفنية عرفت انتشارا منقطع النظير فقط ألنها تحط من شأن 

 المدرسة والعلم، وتشجع على الشغب واالعتداء اللفظي والجسدي على المدرسين. 

تذة، بغرض هذا باإلضافة إلى شن بعض وسائل اإلعالم لحمالت مغرضة ضد األسا

تصيد عثراتهم، والعمل على نشرها على أوسع نطاق، حتى قبل أن يقول القضاء 

مصدر  كلمته، وهذا أدى إلى تبدل نظرة المجتمع لألستاذ وتحوله من رمز للثقة إلى

ر للشك والريبة في مختلف تصرفاته، الشيء الذي دفع األسر المغربية إلى تحذي

ام سين عموما، وحثهم، في المقابل، على التزأبنائها من مغبة التقرب من المدر

الميذ الحيطة والحذر في التعامل معهم. وهذا ما يفسر الحاجز نفسي الذي يمنع الت

 في كثير من األحيان من التفاعل مع المدرسين داخل األقسام.

والحقيقة أن الحمالت اإلعالمية في اآلونة األخيرة، على وسائل التواصل 

لى قل، بدأت تتخذ منحى عكسيا، وذلك نتيجة تسليطها الضوء عاالجتماعي على األ

ختلف حاالت العنف الجسدي التي يتعرض لها األساتذة داخل المؤسسات التعليمية بم

األقاليم المغربية، حاالت وثق أغلبها بالصوت والصورة، األمر الذي جعل 

ستقبلهم المدرسين كذلك يتوجسون من سلوكات تالميذهم خوفا على حياتهم، وم

تي المهني، السيما بعد تنامي حاالت تعاطي المخدرات بين صفوف المتعلمين، وال

 لم تعد حكرا على الذكور فقط، ألن اإلناث أيضا بدأت تقع في براثنها. 

لى عيتضح، إذن، أن وسائل اإلعالم نتيجة تسليطها الضوء بشكل مكثف ومبالغ فيه 

ود، في زيادة درجة االحتقان التي حوادث معزولة تسهم، بشكل لربما غير مقص

عد تعرفها المدارس المغربية، وبذلك تدخل التلميذ والمدرس في مسلسل رعب لم ن

 نميز فيه بين الجاني والضحية.

 ضمور حافزية التعلم: االنعكاسات والنتائج   .3

على  نرصد في هذا المحور االنعكاسات والنتائج التي يخلفها ضمور حافزية التعلم

ة التعليمية مركزين على ثالثة ظواهر أساس هي: الغياب، مع تسليط المنظوم

ول الضوء على نوع جديد من الغياب هو الغياب الداخلي، ثم الشغب الذي بدأ يتح

 إلى عنف بدني اتجاه األساتذة، وأخيرا الغش في االمتحانات بوصفه بديال عن

 التحصيل واالجتهاد لتحقيق النجاح.
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 ن التغيب عن الصف إلى الغياب داخل الفصل   . ظاهرة الغياب: م1.3

تشكل ظاهرة الغياب عن الحصص الدراسية آفة خطيرة تعاني منها المنظومة 

مطاف التعليمية، ذلك أنها تؤدي إلى هدر الزمن المدرسي، واالنقطاع في نهاية ال

عن الدراسة. والحقيقة أنها ناتجة عن ضمور الحافزية في التعلم، فلو نجحت 

فعلون يالمدرسة في استقطاب اهتمام مرتاديها لبكروا في الحضور إليها، كما نجدهم 

ل في مالعب كرة القدم، على سبيل المثال، حين يبذلون الغالي والنفيس في سبي

على  اقتناء تذكرة، ثم إنهم يتكبدون مشقة التنقل والسفر إلى مالعب توجد غالبا

، قبل ساعات طويلة من انطالق المباراةأطراف المدن، بل ويحرصون على دخولها 

كل هذا ألن اللعبة تستهويهم؛ فكيف السبيل إلى جعل المدرسة كذلك، عوض أن 

 يشكل حضورها عبئا يثقل كاهلهم؟

تلتجئ األنظمة التعليمية لتفادي آفة الغياب إلى فرض إلزامية الحضور على 

ضوره حعلم إلى الصف فإن التالميذ، لكن اإلجبار لم يكن يوما حال، فلئن حضر المت

ق يبقى جسمانيا فقط، في حين يظل فكره ووجدانه غائبين، وهذا ما يمكن أن نطل

 عليه اسم الغياب الداخلي؛ أي غياب المتعلم على الرغم من وجوده داخل فضاء

 المؤسسة.

ة، طلب ويتخذ الغياب الداخلي أشكال عديدة أبرزها: النوم في أثناء الحصة الدراسي

كة بشكل متكرر من القسم، التأخر في الدخول إلى الفصل، انعدام المشارالخروج 

عوره والتفاعل داخل القسم، وكلها مظاهر تنم عن عدم اهتمام المتعلم بالدرس، وش

ن، لذا بالملل الشديد من رتابته، ورغبته الدفينة في انتهاء الحصة بأسرع وقت ممك

 وعدا أهم ال يريد تفويته.نراه في كل لحظة يطالع ساعته، وكأن وراءه م

 بات الذات والرغبة في االنتقام. ظاهرة الشغب: بين إث2.3

برر أو إذا كانت فئة من التالميذ تعبر عن عدم رغبتها في التعلم بالتغيب غير الم

 التزام الصمت داخل الفصل، فإن أخرى تعمل على إثارة الشغب في أثناء الحصة

 إخراجه عن صلب موضوعها، األمر الذي يؤدي إلىلدفع المدرس إلى إنهائها أو 

 اإلخالل بالسير العادي للدراسة، ويؤثر سلبا على تحصيل بقية التالميذ.

ويمكن أن نرجع ظاهرة الشغب المدرسي إلى عاملين أساسيين، أما األول فيتمثل في 

ترام رغبة التلميذ المراهق في إثبات ذاته داخل جماعة القسم، لكنه بدل أن ينال اح

المجموعة باجتهاده وحسن سلوكه، يعمل على تعنيف زمالئه لفظيا وبدنيا، خاصة 

المجتهدين منهم، كما أنه ينصب نفسه زعيما لتيار هدفه إثارة البلبلة داخل القسم 

والتشويش على الراغبين في التعلم بشتى الوسائل الممكنة، المضحكة منها 
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يم عادة ما يلعب دور المحرض على والمنفرة. لكن الغريب في األمر أن الزع

الشغب من وراء ستار، ونادرا ما يتصدر المشهد ليدخل في صدام مباشر مع 

إذ يكتفي برسم الخطة ألتباعه، وال يتدخل إال إذا فشل هؤالء في تحقيق  المدرس،

 مآربهم.

يتعرض  وأما العامل الثاني فيكون فيه الشغب ردة فعل انتقامية إزاء سلوك جارح قد

 ه المتعلم، لربما دون قصد، من قبل مدرسه أو أحد أطر المؤسسة عموما؛ ألنل

 المتعلم في سن المراهقة يكون مرهف اإلحساس، سريع االنفعال، ومرد ذلك إلى

رى التحوالت الهرمونية التي يعرفها جسمه؛ فهو وإن عد ه المجتمع طفال، فهو ي

لتمرد ها، لذا يكون مياال إلى انفسه راشدا قادرا على تمييز مصلحته، والدفاع عن

على األوامر التي يرى فيها تضييقا على حريته. وبهذا يدخل في صراع مع 

ليه، البالغين، ال سيما األبوين واألساتذة الذين يريدون االستمرار في الحجر ع

 ووسيلته لتحقيق االنعتاق هي الشغب فبه يثبت وجوده، ويحقق انتقامه.  

 ية من؟   . آفة الغش: مسؤول3.3

ت أشرنا في معرض حديثنا عن علل ضمور الحافزية في التعلم إلى أن التلميذ با

ئل يرى في الغش حقا مشروعا، بدعوى أن الجميع يلتجئ إليه، بل إن منهم من يسا

غش أساتذته إن كانوا لم يستخدموه يوما في مشوارهم الدراسي، وهذا يعني أن ال

ا المجتمع المغربي، أزمة ناجمة عن تبدل متمخض عن أزمة أخالق عميقة يعيشه

تمع صارخ في القيم، فمذ صارت الغاية تبرر الوسيلة شعارا لفئات عريضة من المج

لكن  لم يعد من المستغرب انتشار الغش في جميع مناحي الحياة بما فيها المدارس.

ثم  ش،أليست طبيعة األسئلة التي يطرحها األساتذة هي التي تضطر المتعلم إلى الغ

 أال ينم الغش عن تشبث المتعلم بالمدرسة، ورغبته الملحة في تحقيق النجاح؟

ط في الحقيقة ال نستطيع أن نحمل المتعلم وحده مسؤولية تفشي الغش في األوسا

جرد المدرسية، ذلك أن طبيعة النظام التعليمي تشجع على انتشار هذه اآلفة؛ فبم

لتلميذ لتقويم مجهود موسم كامل، نشعر ا وضع نقطة االختبار الكتابي معيارا حاسما

 بأن خطر الرسوب يتهدده، وهذا ما يضطره إلى توظيف مختلف الوسائل الممكنة،

 المشروعة منها وغير المشروعة، حتى ال يضيع مجهوده سدى. ثم إن اعتماد بعض

تعلم المواد، ال سيما األدبية منها، بشكل مكثف على الحفظ عن ظهر قلب يكره الم

ي لتفكير فالغش مخافة النسيان. لذا تجدر مراجعة السياسة التعليمية أوال، قبل اعلى 

دارس سن القوانين التي تجرم الغش في االمتحانات اإلشهادية؛ فالهدف من فتح الم

 إغالق السجون وليس مألها.      
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يد فقط ونحن بهذا الكالم ال نشجع على الغش وال نحاول أن نجد مسوغا له، وإنما نر

حان أن نسلط الضوء على نصف الكأس المملوءة، فلجوء المتعلم إلى الغش في االمت

ستعد دليل صادق على تشبثه بالمدرسة، وأنه ال يزال مهتما بمنتوجها، لكنه غير م

ء للتضحية بوقته وجهده في سبيل تحصيل الشهادة؛ ألنه تعود الحصول على كل شي

مرور  حفظ إرهاقا ال طائل تحته، فهو معفي حياته بأقل مجهود، كما أنه يرى في ال

ن أن الزمن ينسى، وال تحتفظ ذاكرته إال بالنزر اليسير من كم محفوظاته، فضال ع

ر زالمعارف والمعلومات التي سيرهق نفسه بحفظها متوفرة، ال يحتاج إال لنقرة 

 ليستخلصها محينة من مصدرها.

متحان، وعوض أن تكون لهذا بدل أن نجرم الغش، لنعمل على تغيير نمط اال

ث االستعانة بالهاتف المحمول أو الحاسوب جريمة، لنعلم التالميذ آليات البح

ى شبكة واألمانة العلمية حتى يوثقوا ويتثبتوا من صحة المعلومات التي يجدونها عل

، كترونيةاألنترنيت، في ظل األخبار والمعلومات الزائفة التي تعج بها المواقع اإلل

م ل بالهم بالحفظ جوابا عن سؤال "ما هو" الذي لن يضيف إلى العلوبدل أن نشغ

لماذا، شيئا، لنحول اهتمامهم إلى اإلجابة عن األسئلة اإلبداعية، من قبيل: كيف و

 اب.التي تضطرهم إلى إعمال فكرهم، واستثمار معارفهم ومكتسباتهم بحثا عن الجو

 بعث الحافزية لدى متعلم المدرسة المغربية:  .4

ة، ال معالجة ضمور حافزية التعلم في المدرسة المغربية تبني مقاربة شمولي تتطلب

قتضي تتوقف عند حدود إصالح السياسة التعليمية، وتعديل المناهج الدراسية، بل ت

إشراك شركاء المدرسة جميعهم في عملية اإلصالح؛ فاستمرار أزمة الثقة بين 

أي إصالح، كما أن إعادة  األسرة والمدرسة من شأنه أن يقف عائقا في وجه

ذة على االعتبار لرجل التعليم في المجتمع المغربي مطلب ملح من أجل تحفيز األسات

 اإلصالحية. 2030-2015مزيد من العطاء، واالنخراط بشكل فعال في رؤية 

ا تمام بهوبالعودة إلى مشكل اللغة العربية، فإن تحفيز المتعلمين على تعلمها وااله

نظرنا، عبر مسارين أساسيين، األول عام يتطلب وجود إجماع  يمر، حسب وجهة

اص وطني من أجل إنصاف لغة الضاد، وإحاللها المكانة التي تستحقها، والثاني خ

ها سبب يقتضي إعادة النظر في المقاربات المعتمدة في تدريسها؛ ألنها نتيجة تعقيد

 مباشر في تنفير المتعلمين من دراستها.

ى ضرورة االنفتاح على المقاربات التداولية؛ ألنها تدرس اللغة وهذا يفضي بنا إل

في الطبقات المقامية المختلفة، أي باعتبارها كالما محددا، يصدر عن متكلم محدد، 

ويوجه إلى مخاطب محدد عن طريق لفظ محدد خدمة لغرض محدد )صحراوي، 
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خص بالذكر هنا: (، وهذا عينه ما نشهده في العملية التعليمية التعلمية، ون2005

المقاربة التلفظية، والمقاربة المقصدية، باإلضافة إلى المقاربة التفاعلية؛ فما الذي 

يميز كال منها عن اآلخر، وكيف يمكن أن يؤدي توظيفها في التدريس إلى بعث 

 الحافزية لدى تلميذ المدرسة المغربية؟

 . المقاربة التلفظية:1.4

تي تعنى المقاربة التلفظية بدراسة الخطاب استنادا إلى المعينات اإلشارية ال

انت يتضمنها، وتحديدا الضمائر وأسماء اإلشارة وظروف الزمان والمكان، سواء أك

يها صريحة أم ضمنية، األمر الذي يساعد المتلقي على فهم الحيثيات التي أنتج ف

لذي الها بعيدا عن سوء الفهم المحتمل الخطاب، والغرض الفعلي للرسالة التي يحم

ل. ثم من شأنه أن إن  يجعل السامع يحشر أفكارا إضافية بعيدة عن مقصدية المرسِّ

فوظ، المقاربة التلفظية تمكن الدارس من تحديد المرجع المفترض لحظة إنتاج المل

ات وهو ما يجعل الخطاب ذا معنى، وبما أن المرجع متغير باستمرار فإن اإلشاري

التي  ساعد على ضبطه، وبالتالي استخالص داللته استنادا إلى الكفاءة التواصليةت

 يتمتع بها متلقي الخطاب.

رس لكن هذا المستوى من التحليل يعد الدرجة األولى من التداولية. في حين، يد

لمستوى المستوى الثاني من التداولية المعنى الحرفي والمعنى التواصلي، وفي هذا ا

مفهوم السياق "من سياق الموضعة وكشف اإلحاالت والمنفذين إلى يتم توسيع 

 ، وذلك عبر(1987)أرمينكو،  السياق المتعارف عليه عند المتخاطبين كـ"حدس""

 ة.تجميع مجمل المعلومات والمعتقدات التي يشترك فيها قطبا العملية التواصلي

من  "تنطلق ل الكالم والتيفي المقابل، تشمل التداولية من الدرجة الثالثة نظرية أفعا

مسلمة مفادها أن األقوال الصادرة ضمن وضعيات محددة تتحول إلى أفعال ذات 

، تختلف باختالف الغرض من الخطاب، إال أن (2003)بلخير،  أبعاد اجتماعية"

دفها هالمالحظ أن الدرجات الثالث للتداولية متداخلة ومترابطة فيما بينها؛ ألن 

 ى مقصدية المرسل في إطار سياق تواصلي معين.جميعا هو الوصول إل

 اللغويةوومن شأن تنزيل مقتضيات المقاربة التداولية في األنشطة التعليمية عموما، 

ة، بشكل أكثر تخصيصا، أن يساعد المتعلم على تطوير قدراته وكفاءاته التواصلي

مكن يالذي  وذلك نتيجة توظيفها ألساليب تجديدية خالل تعليم وتعلم اللغة، الشيء

المتعلم من توظيف قواعد اللغة التي يتعلمها في مختلف الوضعيات والمواقف 

 ه.االجتماعية التي يمر منها، بدل أن يعمل على حفظ القواعد وتخزينها في ذهن
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لك سولنأخذ مثاال على ذلك أساليب اإلنشاء الطلبي المبرمجة بالسنة األولى من 

ج تي تحتاعلوم اإلنسانية، والعلوم والتقنيات، والالبكالوريا ضمن مسلكي اآلداب وال

ب، التكذي إلى وقفة تأملية؛ فإذا كان اإلنشاء هو الكالم الذي ال يحتمل التصديق وال

 وضده الخبر، فإن مجموعة من اإلنجازات المحسوبة على األخبار حقها أن تدرج

 في اإلنشاء، ولفهم المقصود لنتأمل الجمل اآلتية:

 عليكم.: السالم 1ج

 : أريد أن أصبح مهندسا.2ج

ْعَن أَْواَلدَه نَّ َحْولَْينِّ 3ج لَ  : قوله تعالى: ﴿َواْلَوالِّدَات  ي ْرضِّ  أََرادَ أَن ي تِّمَّ ْينِِّۖ لَِّمنْ َكامِّ

َضاَعةَ﴾  .   [233]البقرة،  الرَّ

ي نالحظ أن الجملة األولى تندرج ضمن ألفاظ التحية، وهي ال تحتاج من المتلق

كان اء إلى متكذيبا، ألنها تفيد في داللتها أن قائلها ينشد السالم، فقد جتصديقا وال 

حضور المحادثة مسالما، ومتعهدا ابتداء من لحظة تلفظه بعبارة التحية بسالمة ال

جهة  جميعا، وهذا يجعل لفظ التحية تعاقدا بين الملقي من جهة أولى والمتلقي من

إحالل الم"، تعاقد يلتزم فيه الطرفان بأخرى فور رده السالم بقوله: "وعليكم الس

موعة السالم بينهما طيلة مدة اللقاء. وعليه يمكن أن تكون عبارة التحية ضمن مج

ل إلى المتلقي من أجل الج  نوح إلىمن السياقات التواصلية التماسا يتقدم به المرسِّ

 منالسلم ونبذ العنف والعدوان، وبذلك فحقها أن تصنف في مثل هذه الوضعيات ض

 دائرة اإلنشاء الطلبي ال الخبر.

لذي اويتضح من معنى الجملة الثانية أنها لم تخرج بعد إلى حيز التنفيذ، الشيء 

ط التخطي يجعلها مباينة للواقع في لحظة إنشائها، فهي تفيد أن المتكلم بدأ من اآلن

بذلك، ولمستقبله المهني، ويريد هنا أن يشارك المستمع هذه الخاطرة التي تراوده. 

ه، فهو ال ينتظر منه أن يصدقه أو يكذبه، فالزمن وحده كفيل بإظهار صدق عزيمت

ن يغدو م وفي كلتا الحالتين لن يكون إنجازه إخبارا، وإنما هو أقرب إلى الطلب؛ فقد

 .باب التمني في حال فشل المشروع، أو من باب الترجي إن نجح في تحقيق مراده

ن إلى أن الجملة الخبرية في القرآن الكريم قد تفيد في المقابل، فقد تفطن األصوليو

أمرا أو نهيا؛ ألن همهم ومقصديتهم كانت متمثلة في استخالص األحكام الشرعية 

من مصادر التشريع اإلسالمي، وعلى رأسها كتاب هللا تعالى، ومنه استنتجوا أن 

ه أمرا قوله تعالى: "والوالدات يرضعن أوالدهن حولين كاملين" يحمل في طيات

لألمهات بضرورة إرضاع أوالدهن لمدة عامين، إن أردن إكمال فترة الرضاع، بل 

إن األمر المستفاد من الجمل الخبرية يتفوق في حجيته على األمر الصريح؛ ألنه في 
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حكم المتحقق بدءا من لحظة النطق بالملفوظ. في حين، تستغرق صيغ األمر 

ثل المأمور ن تتحقق االستجابة، ويمتالصريح زمنا، قد يطول وقد يقصر، قبل أ

 للفعل المطلوب.

 تمدة فيعلى هذا األساس، فللتفريق بين اإلنشاء والخبر ال يكفي حفظ األساليب المع

ل في لح ظة كليهما، بل ينبغي أساسا توجيه المتعلم إلى استخالص مقصدية المرسِّ

 لوسائلاتعلق بتوفير إنتاجه للملفوظ، فاألمر ال يتعلق بتلقين بنية معينة بل إنه ي

لمقام، االلسانية التي تتيح للمتعلم إجراء اختيار بين مختلف األقوال، وذلك بحسب 

لية وهذا ما يسهم في شد انتباهه للموضوع، ويدفعه للتفاعل مع الوضعيات التواص

ي هزة التالتي تطرحها الخطابات المتداولة في حياته اليومية بعيدا عن األحكام الجا

شرا في دراته اإلبداعية، وتجعله حبيس الشاهد البالغي الذي كان سببا مباتحد من ق

فاء تحنيط البالغة العربية، وتحويل مسارها من تحليل النص والخطاب، إلى االكت

 فقط بدراسة الجمل واألساليب.

 . المقاربة المقصدية:2.4

لوبين البينه  تولي المقاربة المقصدية أهمية خاصة للمتلقي؛ إذ ترى أال فرق  مرسِّ

لية المبادرة، كما أنها تعده المتحكم الفعلي في العم األخذ بزمام جهة من إال

ل االستجابة  التواصلية، فحتى يكون التواصل ناجعا وفعاال يتحتم على المرسِّ

ه لتطلعات المرَسل إليه، وهذا ما يضطره في كثير من األحيان إلى تكييف خطاب

 .(1987)مفتاح،  حسب رغبات هذا األخير

ن (، والذي يفترض مGrice, 1975) وهذا ما أشار إليه غرايس  في مبدأ التعاون

لية، خالله وجود اتفاق مسبق بين المتكلم والسامع من أجل إنجاح العملية التواص

ع غرايس المبدأ المذكور إ لى وتحقيق الهدف من الحوار الذي شرعا فيه، وقد فر 

 بغرض الحد من اتساع رقعة التأويل وضمانمجموعة من القواعد الفرعية، وذلك 

 تحقق الفائدة المطلوبة، وهذه القواعد هي:

ب أن يجعل كالمه، وإفادتMaxim of quantityقاعدة الكم: )- ه (؛ فعلى المخاطِّ

 للمخاَطب على قدر حاجته، دون زيادة أو نقصان.

 فهي تحث(: القصد منها منع ادعاء الكذب، Maxim of qualityقاعدة الجودة: )-

 و دليل.أالمتكلم على التزام الصدق، وتجنب قول ما يعلم خطأه أو ما ليس له به علم 

لى (: الهدف منها منع انزالق المتكلم إMaxim of relationقاعدة المالءمة: )-

 مقاصد أخرى مخالفة لتلك التي استهدفها الخطاب.
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باألسلوب الذي (: تتعلق هذه القاعدة Maxim of mannerقاعدة الطريقة: )-

ناب ينبغي أن يلتزم به المتكلم تجنبا للبس واالضطراب في المعنى، تفاديا لإلط

سن الممل واإليجاز المخل. وبذلك، فهي تدعو إلى التزام الوضوح في الكالم، وح

 ترتيب أجزاء القول. 

لية، وتساعد مراعاة مبدأ التعاون على تحقيق التفاهم بين أطراف الوضعية التواص

ما يأتي ويدعي لغويا ونفسيا واجتماعيا  المرسل يراعي المخاَطب في كل ألن

المح وثقافيا، بل إنه يسخر جميع اإلمكانات المتاحة لديه، من إشارات مساعدة وم

تلقي معبرة، من أجل تبليغ رسالته، وإفهام مقصديته. وفي المقابل، فإنه يجد الم

فهم لة، وسعيه الحثيث لائه للرسامتعاونا وممتثال ألدبيات الحوار من خالل إصغ

 مضمونها.

تهداف استنادا إلى ما سبق، يمكننا بعث حافزية تعلم العربية لدى التلميذ عبر اس

اطب اهتماماته، وتوظيف المعجم الذي يستهويه، فعلى سبيل المثال ال يعقل أن يخ

 لتجاوبا أستاذ اللغة العربية طالب العلوم بمعجم أدبي مغرق في القدم، وينتظر منه

هذه عتناء بوالتفاعل. والحقيقة أن القائمين على وضع البرامج الدراسية قد حاولوا اال

الجزئية، ولهذا الغرض تمت برمجة مجموعة من الدروس التي تستجيب 

 لخصوصية كل مسلك على حدة، إال أن هذه الجهود تبقى دون تطلعات المتعلمين؛

تبار ى تبقى واحدة، وال تأخذ بعين االعألن المنهجية المعتمدة في تمرير المحتو

اعل اختالف الشريحة المستهدفة بالخطاب، وهو ما يفسر نفور المتعلمين، وعدم تف

 عدد كبير منهم مع هذه الدروس على الرغم من أهميتها في مسارهم الدراسي.

نة ولفهم الوضع بشكل إجرائي، لنأخذ مثاال على ذلك درس العدد المبرمج في الس

ى ال تخف من سلك البكالوريا لفائدة تالمذة مسلك العلوم والتقنيات، وهو درس األولى

عملية  فائدته بالنسبة إلى المتعلم بهذا المسلك العلمي لما له من أثر إيجابي في

ت، تواصله في إطار األنشطة الصفية ضمن المواد العلمية، وخاصة مادة الرياضيا

الب طتقسيم قواعده ينسجم أكثر مع عقلية إال أننا نالحظ أن المنطق المتحكم في 

راد النحو التي تحكمها مجموعة من الثنائيات من قبيل: التذكير والتأنيث، اإلف

اء والتركيب، اإلعراب والبناء، وال غضاضة في ذلك ألن واضعها باألساس هم علم

 قه،حالنحو والتصريف، لكن تقديمها بهذه الكيفية لطالب العلوم يشكل إجحافا في 

تي ثم إن القواعد ال ألنه ال يراعي خصوصيته، وال خلفيته المعرفية والعلمية.

ل اقترحها النحاة يكتنفها بعض الغموض نتيجة سوء التقسيم، ونمثل لذلك بالجم

 اآلتية:
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 : أكمل الفريق المباراة بعشرة العبين.4ج

 : في الصفحة عشرون سطرا.5ج

 : حضر الدرس خمسة وثالثون تلميذا.6ج

 تضم القاعة مائة وخمسين مقعدا.    : 7ج

ال ، أن العدد عشرة يدل على عقد، ومع ذلك فإن له أحكاما خاصة 4نالحظ في ج

، 5كما يظهر في ج ،تنسجم مع قاعدة بقية ألفاظ العقود األخرى بدءا من عشرين

وإذا كانت األعداد المعطوفة تتألف من عدد مفرد معطوف على لفظ من ألفاظ 

لتي ، فإن لفظ المائة محسوب بحسب قواعد التقسيم ا6العقود، كما هو الحال في ج

ظ على لفظ من ألفا 7اقترحها النحاة ضمن األعداد المفردة، وقد تم عطفه في ج

 ف في عرفهم ضمن األعداد المعطوفة.العقود، ولكنه مع ذلك ال يصن

يما سبهذا، يتضح جليا أن جل التسميات المقترحة لتقسيم األعداد غير دقيقة، ال 

ين إطالق اسم "األعداد المعطوفة" على األعداد من واحد وعشرين إلى تسعة وتسع

 باستثناء ألفاظ العقود؛ ألنها تجعل المتعلم يتوهم أن كل مركب عطفي يندرج

 ولحل هذا اإلشكال نقترح تبني معجم علمي ينسجم مع انتظارات متعلميضمنها. 

 هذا المسلك، ويمكن من تفادي التعقيدات التي تحملها القواعد السابقة.

النظام بداية، ينبغي لفت انتباه المتعلم إلى نظام العد المعتمد، ويتعلق األمر ب

يجنب وى لتقسيم األعداد، العشري؛ إذ من شأن هذا اإلجراء أن يوضح الطريقة المثل

لقواعد ابذلك كثرة التفصيالت التي تتضمنها قواعد النحاة، فإذا تعرف المتعلم على 

المطبقة على األعداد من واحد إلى عشرة، باإلضافة إلى القواعد الخاصة 

ا ال بمضاعفات العشرة وقواها، فإنه سيكون في حل من بقية القواعد األخرى، ألنه

 رد توليف لهذه القواعد األساس.تعدو أن تكون مج

ائة وعليه، يمكن تقسيم األعداد إلى وحدات وعشرات ثم قوى العشرة من قبيل: الم

ألول: اواأللف والمليون والمليار والترليون. ونميز في قسم الوحدات بين مجالين، 

 يضم العددين واحد واثنان اللذان يطابقان معدودهما في جنسه، ويتخلفان عنه

ثة د من ثالمن األرقام. والثاني: يضم األعدا ويعربان نعتا له ما لم يركبا مع غيرهما

 .إلى تسعة التي تعرب حسب موقعها في التركيب، ودائما ما تخالف جنس معدودها

في المقابل، ينفرد العدد عشرة عن بقية مضاعفاته، المصطلح عليها عند النحاة 

بألفاظ العقود، بأحكام خاصة فهو يعرب بالحركة الظاهرة على آخره، ويمتاز 

مخالفته لجنس معدوده ما لم يركب تركيبا مزجيا، كما أن شينه تسكن مع المعدود ب

المؤنث وتفتح مع المذكر. في حين، تلزم بقية مضاعفاته الدالة على العشرات 
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صورة واحدة كيفما كان جنس معدودها، كما أنها تعرب إعراب جمع المذكر 

ينه، ينطبق على قوى العشرة السالم، فترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء. واألمر ع

ذلك أنها تلزم صورة واحدة كيفما كان جنس معدودها، إال أنها تعرب بالحركة 

 الظاهرة على آخرها.

إلى  أخيرا، تنبغي اإلشارة إلى أن جميع األعداد معربة إال األعداد من أحد عشر

لك ن ذتسعة عشر المركبة تركيبا مزجيا، فهي مبنية على فتح الجزأين، ويستثنى م

العدد اثنا عشر، فهو معرب مثل بقية األعداد األخرى؛ إذ يعرب جزؤه األول 

 بوصفه ملحقا بالمثنى، والثاني ال محل له من اإلعراب.

درس، بهذا نكون قد كي فنا الخطاب التعليمي مع خصوصية الشريحة المستهدفة من ال

الك م تالميذ المسدون أن نبخس النحو حقه. وهذا اإلجراء من شأنه أن يشد اهتما

 العلمية؛ ألنهم سيجدون في صياغة القواعد خطابا علميا ينسجم مع توجهاتهم،

 ويراعي اهتماماتهم وميوالتهم.

 . المقاربة التفاعلية:3.4

ك قي، وذلتستهدف المقاربة التفاعلية توطيد العالقات اإلنسانية بين المتكلم والمتل

ستقبله، والنفسية التي يخلفها الخطاب في منتيجة تركيزها على األبعاد االجتماعية 

ن مفهي ال تكتفي بدراسة نص الخطاب، "بل تتجاوزه إلى دراسة رد فعل المستقبل 

ل نفسه، ولذلك لم تكن مكتفية بالعالقة بين المرسل والعالمة أو بين ة العالم المرسِّ

لة الرسا عبر والمستقبل... بل تحاول دراسة العالقة المتبادلة بين المرسل والمستقبل

 .(1993)حبيبي،  االتصالية"

من هذا المنطلق، يمكن أن نجعل من جودة العالقة الرابطة بين المدرس ومتعلميه 

أساسا لتقييم مدى اهتمامهم بالمحتوى التعليمي المقترح عليهم؛ فقدرة األستاذ على 

ة التحاور مع التالميذ سبيل مهم للوقوف على االختالالت التي تشوب العملي

التعليمية التعلمية التي يشرف عليها، بوصفه قائدا لجماعة القسم، عالوة على أن 

تقربه منهم، وتحويله لمحور العالقة التي تجمعه بهم من المنحى العمودي إلى 

األفقي، يمكنه من مواكبة سيرورة تعلمهم عن كثب. وحتى يتسم تقويمه 

أن يرفق بعدة بيداغوجية تمكنه  بالموضوعية واالبتعاد عن األهواء الشخصية ينبغي

من تسجيل وتفريغ مالحظاته بشكل علمي دقيق يساعده على اتخاذ القرار المناسب 

لتجاوز التعثرات المرصودة لدى المتعلمين، وبهذا يتحول التقويم من شبح يؤرق 

التلميذ إلى إجراء يواكب عملية تعلمه، "فاستراتيجية التعليم والتعلم ال يجب أن 

فقط، وإنما   (Jupp. et autres, 1978) قتصرة على إجراءات التقويم"تكون م
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عليها أن تجعل من التقويم محطة أولى في سبيل إرساء منهجية مالئمة للدعم 

 والتقوية.   

ذي ويني العلى هذا األساس، يمكن تفعيل المقاربة التفاعلية خالل مرحلة التقويم التك

ستاذ أن فمن خالل تطبيق هذه المقاربة يستطيع األيرافق تقديم األنشطة التعليمية، 

يرصد نسبة التجاوب الذي يبديه المتعلمون مع الدرس، وبذلك يتمكن من كشف 

سجم مع الصعوبات التي تعترضهم منذ البداية، وهذا ما يساعده على تذليلها بشكل ين

 إيقاع تعلمهم.

 :خاتمة

حديدا، تاللغة العربية بشكل أكثر يعود ضمور الحافزية في التعلم عموما، وفي مادة 

ديد إلى عوامل متعددة يتضافر فيها المدرسي واالجتماعي؛ لذا يتطلب بعثها من ج

مي في صفوف التالميذ توفر إرادة حقيقية لدى جميع المتدخلين في الحقل التعلي

لى والتربوي لتدارك الوضع الراهن، وتفادي االنعكاسات السلبية لهذا الضمور ع

 تعليم في المدرسة المغربية.جودة ال

ويبقى االنفتاح على المقاربات التداولية أحد أبرز سبل الخالص من ضمور 

ات في الحافزية في أثناء تعليم اللغة وتعلمها، وذلك بالنظر إلى تركيز التداولي

ها تعد دراستها للغة على السياق التواصلي الذي يربط المرسل بالمتلقي. لذلك، فإن

ها ا مع خصوصيات العملية التعليمية التعلمية التي تعتبر في جوهرأكثر انسجام

 عملية تواصلية تجمع بين طرفين هما: األستاذ والتلميذ.

ي وعليه فإن تنزيل المقاربات التداولية ضمن األنشطة الصفية من شأنه أن يعط

ل خال معنى للتعلمات، األمر الذي يسهم في شد اهتمام الدارس إليها، وقد تبين من

س، هذه الدراسة أن هاته المقاربات صالحة للتطبيق في مختلف مراحل تقديم الدر

عية وال سيما ضمن مكون علوم اللغة، إذ يمك ن توظيف المقاربة التلفظية ضمن وض

ص االكتساب من تشغيل الكفاءات التواصلية والتداولية للمتعلم في سبيل استخال

ى أن اختيارها بحسب المقام، باإلضافة إلالداللة المناسبة للخطابات واألقوال و

م تشغيل المقاربة المقصدية خالل وضعية المأسسة يجعل المتعلم يتفاعل مع كال

األثر  المدرس؛ ألنه يجده أقرب إلى اهتماماته ومستجيبا لتطلعاته، هذا عالوة على

ة نفسي لىاإليجابي الذي يتركه تطبيق المقاربة التفاعلية في أثناء وضعية التقويم ع

، يقبل التلميذ؛ فهي تغي ر تمثله للتقويم وتبعد عنه هاجس الخوف من الخطأ. وبذلك

ر على التعلم منشرح الصدر معتبرا األستاذ شريكا في بناء تعلماته، وليس مصد

 خطر يهدده.
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من  في ضوء ما تقدم، يتضح أن الرقي بجودة التعليم في المدرسة المغربية يقتضي

برامج التعليمي استحضار المكون التداولي في أثناء إعداد ال القائمين على الشأن

ها الدراسية، ويستدعي من المدرسين إدماجه وتوظيفه في المنهجية التي يعتمدون

التي  لتمرير األنشطة اللغوية. وبذلك، نضمن تحقق الكفايات المنهجية والتواصلية
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Abstract :The article reveals the main reasons for the 

motivation decline to learn Arabic by the baccalaureate student 

at Moroccan high school, explaining the negative implications 

of the motivation decline on the education quality and on the 

learner’s academic path. Also, The article proposes procedural 

solutions to this decline, stemming from the pragmatic 

approaches, focusing primarily on the linguistic constituent, 

since it alienates most learners from studying Arabic. 
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صورة األستاذ الجامعي من وجهة نظر طالبه لدى عينة من طلبة الجامعة 

 األردنية.

 أ.غادة صالح جابه    د.فيروز صالح جابه.

 اليبي -يبيةجامعة مصراته  وزارة التربية والتعليم الل ،كلية التربية،قسم التربية وعلم النفس 

 

الل : نظراً ألهمية الدور الذي يقوم به األستاذ الجامعي في الجامعة من خملخص

عمله وتعامله مع طالبه سواء كان على الصعيد األكاديمي أو على الصعيد 

وأحد الشخصي، وألن األستاذ الجامعي يُعد من الركائز المهمة في الجامعة 

 لعبه فيأعضائها الفاعلين الذي يساهم في بنائها وذلك ناتج عن طبيعة الدور الذي ي

 التأثير على شخصيات طالبه.

دى لذلك جاءت هذه الدراسة التي هدفت إلى التعرف على صورة األستاذ الجامعي ل

طلبته وهل تختلف هذه الصورة باختالف التخصص الدراسي وسنوات الدراسة 

الذين علمية، حيث اقتصرت عينة الدراسة على طلبة الجامعة األردنية ووالكليات ال

بيان (طالب. وثم اختيار أداة الدراسة والتي تمثلت في تطبيق است100بلغ عددهم )

الركابي ويونس المعنون بـ )سمات التدريسي الجامعي من وجهة نظر 

لك ته للطلبة وذطلبته(،الذييالئم الدراسة الحالية وتم التحقق من صدقه ومالئم

بعرضه على مجموعة من الخبراء والمختصين في علم النفس، وتم إيجاد ثباته، 

_  2015( فقرة.وتم تطبيق االستبيان خالل العام الجامعي 26وبلغت فقراته )

عي سمة توفرت في األستاذ الجام 26.وكان من أبرز نتائج الدراسة أن هناك 2016

 من وجهة نظر طالبه.

 ، وجهة النظر، الطالب الجامعي.الجامعي : األستاذتاحيةالكلمات المف
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 مقدمة:

ي لين الذيعتبر األستاذ الجامعي من الركائز المهمة في الجامعة وأحد أعضائها الفاع

صيات يساهم في بنائها وذلك ناتج عن طبيعة الدور الذي يلعبه في التأثير على شخ

أكثر في دراسة مرحلة طالبه.حيث يمضي طالب أي كلية سنوات أربع أو 

تتعدد والبكالوريوس، يلتقون من خاللها بالعديد من األساتذة أعضاء هيئة التدريس 

انطباعات الطالب وتتنوع عن هؤالء األساتذة باختالف الصف الدراسي والنضج 

 االنفعالي والوجداني للطالب.

ً مايعبر الطالب عن ارتياحهم أو عدم ارتياحهم لمعاملة أستاذ الل خما من  وغالبا

حسان عبارات غامضة أو مبهمة بالقول بأنه أستاذ ممتاز أو غيرها من كلمات االست

إيجابية، في مقابل تعبيرات تعكس عدم االرتياح يصيغها  التي تعكس اتجاهات

بعض الطالب اتجاه بعض األساتذة بالقول بأن هذا األستاذ صعب أو متعب أو 

ً أن نستند إليها في تقييم األمؤذي. إلخ وهي كلها صياغات النستطي ساتذة ع تربويا

 (.2012والتعكس الصورة الذهنية لألستاذ لدي الطالب. )زهران،

ً وفعاالً في توجيه سلو ك حيث يؤدي أعضاء هيئة التدريس بالجامعة دوراً هاما

ب الطلبة وتعزيز نموهم الشخصي والمعرفي وتشجيعهم.ويساعد التفاعل بين الطال

مما  ريس بالجامعة على زيادة التكيف والرضا عن الحياة الجامعيةوعضو هيئة التد

 (.2007يؤدي إلى التفوق واإلبداع فيها. )الصباطي ومحمد، 

ً لألساتذة والط لبة أن موضوع تقييم فعالية التدريس الجامعي سيظل عامالً قويا

ر والباحثين لعدة سنوات قادمة، وأنه من الضروري التعرف على أراء ووجهات نظ

 تفاعلونالطلبة عند تقييم عضو هيئة التدريس بالجامعة ألنهم هم الذين يتعاملون وي

 (Tang.T. L,1997مع عضو هيئة التدريس بشكل مباشر )

تعتمد على المعرفة الواسعة في  ( إن مهارة التدريس الجامعي ال1997ويرى تانج )

على عدد من  التخصص الذي يحمله عضو هيئة التدريس في الجامعة، بل تعتمد

الخصائص الشخصية، واالجتماعية والنفسية التي تساعده في النجاح في مثل هذا 

( إلى ضرورة توافر عدد من الخصائص لدى عضو 1989العمل، وقد أشار طه)

هيئة التدريس الذي يعمل في الجامعة منها: الذكاء، والمهارة اللغوية، واتساق الفكر 
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تزان النفسي، والميل والرغبة في التدريس ومنطقيته، والصحة النفسية أو اال

 الجامعي، والضمير الحي.

( أن ماهو مطلوب من عضو هيئة التدريس في الجامعة أن 1985كذلك يرى طه)

يكون قدوة صالحة لطالبه، وأن يبتعد عن الدروس الخصوصية، ونشر المذكرات، 

ً األم  انة في البحثوضرورة التقييم الموضوعي للطالب، ورفض المحاباة وأخيرا

 العلمي والنقل واالقتباس.

 وتدور هذه الدراسة حول معرفة الخصائص التي يمتاز بها األستاذ الجامعي في

هم ومن تعامله مع طالبه داخل الجامعة. والدور الذي يلعبه في التأثير على شخصيات

صورة األستاذ  هنا ارتأت الباحثتان إجراء دراسة تحاوالن فيها التعرف على

الجامعي من وجهة نظر طلبته من أجل تطوير الواقع التربوي على الصعيد 

 تذتهم.الجامعي ومعرفة الصورة المستقبلية التي يأمل الطلبة في أن تتوفر لدي أسا

وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على صورة األستاذ الجامعي وهل تختلف هذه 

لكليات العلمية، وقد الصورة باختالف التخصص الدراسي وسنوات الدراسة وا

تم  اقتصرت عينة الدراسة على طلبة الجامعة األردنية وقد بلغ عدد الطلبة الذي

ستبيان فقد تمثلت في تطبيق ا (طالب. وأما أداة الدراسة100إجراء الدراسة عليهم )

الركابي ويونس المعنون بــ )سمات التدريسي الجامعي من وجهة نظر طلبته(، 

رضه الحالية وتم التحقق من صدقه ومالئمته للطلبة وذلك بع الذي يالئم الدراسة

على مجموعة من الخبراء والمختصين في مجال علم النفس، وتم إيجاد صدقه 

 ( فقرة.26وثباته، وبلغت فقراته )

 مشكلة الدراسة:

يعد التدريس الجامعي عملية معقدة ولكن هناك أشياء كثيرة توضح الخصائص 

يس يستجد فيه، والحماس للتدر مثل اإللمام بالتخصص وماالفعالة لدي األساتذة 

 نزاهة فياستثارة دافعية الطلبة وتحقيق االتصال الفعال مع الطلبة وال والقدرة على

 التقييم، والتمتع باتجاهات إيجابية نحو مهنته ونحو طلبته.

الجامعي وبما أن أحد أهداف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هو إعداد األستاذ 

الذي يتطلب تحديد سمات وخصائص معينة تصبح معايير أساسية إلعداده وتقييمه. 

فإن الجامعات تسعى الختيار األنسب لها بما يتفق مع احتياجات ومتطلبات الجامعة. 
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وحتى يستطيع األستاذ الجامعي القيام بدوره بنجاح وجدارة البد أن يتمتع بقدر كاف 

ارات التدريسية، إذ إن نجاحه في عمله وتحديد كفاءته من الصفات والقدرات والمه

كأستاذ جامعي يعتمد على تمكنه من مهارات التدريس المتنوعة واالطالع على كل 

جديد في مجال تخصصه، وكذلك تطوير نفسه من كافة الجوانب. ولكن مع تزايد 

التعليم أعداد الطلبة في الجامعات نالحظ في بعض األحيان انخفاضاً في مستويات 

الجامعي بسبب ارتفاع أعداد الطلبة في المجموعات الدراسية لدى األستاذ الجامعي، 

أو نقص نصيب الطالب من الخدمات التعليمية واإلرشادية، وتعددت كذلك أنماط 

األساتذة ومصادر إعدادهم وخلفياتهم العلمية، األمر الذي يترتب عليه أن البعض 

ات الالزمة للتعامل مع الطالب الجامعي بشكل جيد، منهم ليس لديه المهارات والصف

األمر الذي تأتى عنه الشكوى من الطلبة نتيجة العالقة الجافة أو للتواصل الضعيف 

 (.2013مع أساتذتهم )العزاوي والتميمي، 

بكل  ونجاح األستاذ الجامعي في مهنته، ليس بما يمتلكه من معارف وعلوم فقط، بل

 ، وبما يحمل من إيمان وحب لمهنته ولطالبه ومجتمعه.ما يملك من فكر ومعرفة

وبكل ما يتحلى به من صفات علمية، ومهنية، وأخالقية، وشخصية، واجتماعية، 

 وإنسانية، وثقافية.

 من طلبةوإذا كان المجتمع ينتظر من أفراده بشكل عام أن يكونوا أفراداً صالحين، و

تربية، واألخالق الحسنة، الجامعة خاصة أن يكونوا على مستوى جيد من ال

وية، والسلوك الجيد، والفكر النير، والعلم الذي يفيد به مجتمعه، والشخصية الس

ن يساهمو والعالقات االجتماعية واإلنسانية السوية، وينتظر منهم أن يكونوا أفراداً 

امعي في بناء وتطوير مجتمعهم. فإنه يتطلب أن تتحقق هذه الصفات في األستاذ الج

مثل وذج األألن األستاذ الجامعي هو بمثابة القدوة لطالبه ولمجتمعه. وهو النم أوالً،

 نه قدوةأفي شهادته وإعداده العلمي وفي ثقافته واطالعه ومعارفه، ويُنظر إليه على 

 حسنه في خلقه وسلوكه كذلك.

ً فطبيعة مهنة التدريس الجامعي وخطورة تأـثيرها في طالبه معرفةً وسلوكاً و  أخالقا

السلوك وعلماً وثقافةً وإحساساً وشعوراً يتطلب منه أن يكون على قدر من المعرفة و

ً الجيد والعمل بكفاءة والثقافة، واإلنسانية حتى يستطيع أن يؤثر تأثيراً إ وفعاالً  يجابيا

 (.2013في طالبه)أحمد،
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 ومن هذا المنطلق فإن إجراء دراسة ميدانية للتعرف على سمات وصفات األستاذ

ي معي من وجهة نظر طالبه ستساعد القائمين على التخطيط ومتخذي القرار فالجا

، من اتخاذ اإلجراءات المناسبة من أجل اختيار األستاذ الجامعي بمواصفات معينة

أجل تحقيق األهداف التربوية وتطويرها وتغييرها نحو األفضل على الصعيد 

 الجامعي.

اذه ي يحملها الطالب الجامعي عن أستلذلك جاءت هذه الدراسة لمعرفة الصورة الت

مل وعن الخصائص التي تتوفر فيه من وجهة نظره وعن الصورة المستقبلية التي يأ

 أن يكون عليها أستاذه.

 أسئلة الدراسة:

 ما الصفات والخصائص التي تتوفر في األستاذ الجامعي من وجهة نظر طلبته؟ -1

 ألستاذ الجامعي لدى طالبه؟ هل لعامل التخصص الدراسي تأثير على صورة ا-2

 هل لعامل الكلية العلمية تأثير على صورة األستاذ الجامعي لدى طالبه؟ -3

 هل لعامل السنة الدراسية تأثير على صورة األستاذ الجامعي لدى طالبه؟ -4

 أهداف الدراسة:

بد من يعد الطالب الجامعي أحد المحاور األساسية في العملية التعليمية ومن ثم ال

معرفة وجهة نظره في الصورة التي يحملها عن أستاذه، وأخذ رأيه في عملية 

عضاء أتقويمه. لذلك تستخدم الجامعة األردنية كغيرها من الجامعات أدوات لتقييم 

 هيئة التدريس فيها من قبل الطلبة.

 لذلك تتلخص أهداف الدراسة في النقاط التالية:

 ستاذ الجامعي بصورته الحالية.معرفة الصفات الواجب توفرها في األ -1

الكشف عن طبيعة الفروق بين كل من الذكور واإلناث والتخصصات الدراسية -2

 والكليات العلمية والسنة الدراسية لدى طلبة الجامعة األردنية.

 أهمية الدراسة:
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 األهمية النظرية: -1

وجهة  تساعد هذه الدراسة في إعطاء صورة عن مواصفات األستاذ الجامعي من -أ

 نظر طلبته.

تساعد على تحسين صورة األستاذ الجامعي من خالل التعرف على جوانب  -ب

ر القوة والجوانب اإليجابية في شخصيته لتعزيزها ومعرفة جوانب الضعف والقصو

 في أدائه ليتم معالجتها.

تي يمكن أن تساهم هذه الدراسة من خالل نتائجها إلى التعرف على الصورة ال -ج

ى ي األستاذ الجامعي من خالل خصائصه ومميزاته والتي تساعد طلبته علتتوفر ف

 تحقيق األهداف التربوية المرجوة.

 األهمية التطبيقية: -2

تساعد المخططين وأصحاب القرار في اختيار اإلجراءات المالئمة الختيار  -أ

 األستاذ الجامعي بمواصفات معينة.

 ربوي على الصعيد الجامعي.المساهمة في تطوير وتغير الواقع الت -ب

إن معرفة الخصائص التي تتوفر في األستاذ الجامعي من وجهة نظر طلبته -ج

يس تعتبر من أهم العوامل المؤثرة على الطلبة عند تقييم أداء عضو هيئة التدر

به بالجامعة مما يساعد في تقديم تغذية راجعة لألستاذ الجامعي تؤدي إلى إكسا

أكمل  فعالة مما ينتج عنه أساتذة قادرين على أداء مهمتهم علىإستراتيجيات تعلم 

 وجه.

 مصطلحات الدراسة:

يعرف بران األستاذ الجامعي بأنه:" مختص يستجيب لطلب اجتماعي، يتحكم إلى 

 (.2012حد ما في المعرفة وكذلك المعرفة العلمية." )سناني: 

مية حملة األلقاب العل ويعرفه الكبيسي بأنه:" الذي يحمل شهادة الدكتوراة ومن

 (.2010)مدرس، أستاذ مساعد، أستاذ(")الكبيسي: 
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التعريف اإلجرائي لألستاذ الجامعي:هو مجموعة الصفات الشخصية والعلمية 

 واالجتماعية التي يرى الطلبة أنها تتوفر في أساتذتهم كما تظهر على فقرات

 االستبيان المعد لهذه الدراسة.

 محددات الدراسة:

 الحدود البشرية: طالب وطالبات الجامعة األردنية. -1

 ة.عمان، المملكة األردنية الهاشمي –الحدود المكانية: الجامعة األردنية  -2

 2015-2014الحدود الزمنية: الفصل الدراسي ربيع  -3

 أدبيات الدراسة:

 مفهوم األستاذ:

 قال " يقولونهـ( ف450كلمة فارسية ذكرها أبو منصور الجوالقي )المتوفي سنة 

للغة توجد هذه الكلمة في الشعر الجاهلي". أما مجمع ا للماهر بصنعته أستاذ وال

مها العربية في القاهرة فيقول: " األستاذ: هو المعلم والماهر في الصناعة يعل

ته، لغيره." إذاً فكلمة "األستاذ" فارسية األصل ومعناها الماهر في عمله وحرف

درة مهنة، تتطلب إضافةً إلى مهارات متخصصة ثابتة القوالحرفة، موهبة كانت أم 

ة المحدد الذاتية على الصقل والتطوير، في انسجام بين الحفاظ على القواعد األساسية

 للمهنة وإضافة تحسينات عليها.

لعمل ويعد األستاذ الجامعي، العنصر األساسي في العملية التعليمية ألنه يقود ا

ماعي، ويعمل على تقدم المؤسسات وتطويرها وحمل التربوي والتعليمي، واالجت

ذلك  أعباء رسالتها العلمية والعملية في خدمة المجتمع وتحقيق أهدافه، وفي ضوء

ات يجب االهتمام باألستاذ الجامعي من حيث التطوير والتقويم، ليواكب المستجد

 (.1985العلمية في تخصصه والجوانب التربوية وتكنولوجيا التعليم )النعيمي،

ومن المعلوم أن الخصائص المعرفية أو المهنية واالنفعالية والسمات الشخصية 

لألستاذ الجامعي تؤدي دوراً أكثر فاعلية وكفاءة في العملية التعليمية، والذي يشكل 

أحد المداخل التربوية الهامة التي تؤثر في الناتج التحصيلي للطالب وفي تنمية فهم 
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عتباره أحد العناصر المستهدفة في العملية التعليمية، الذات األكاديمي لديه. با

 (.2004والمستفيد األول لما يقدمه له معلمه من معرفة وقدوة ونموذج )الحكمي ،

 خصائص األستاذ الجامعي:

 ي: ( خصائص األستاذ الجامعي كمعلم ناجح فيما يل1994الفتاح ) حددت دراسة عبد

يم ة التقون العلمي، المهارة التدريسية، عدالالخصائص المهنية: وتتمثل في: التمك -1

 الب دونودقته، االلتزام بالمواعيد، التفاعل الصفي مع الطالب، مناقشته أخطاء الط

 تأنيبهم أو إحراجهم.

االنفعالي، حسن التصرف في  الخصائص االنفعالية: وتتمثل في: االتزان -2

لعمل لموضوعية، الدافعية لالمواقف الحساسة، الثقة بالنفس، االكتفاء الذاتي، ا

 واإلنجاز، المرونة التلقائية وعدم الجمود.

عالقات الخصائص االجتماعية:وتتمثل في: النظام والدقة في األفعال واألقوال، ال-3

سك ن، التماإلنسانية الطيبة )التواضع، الصداقة،الروح الديمقراطية( القيادة، التعاو

 .البشاشةولجامعية، المظهر الالئق، روح المرح بالقيم الدينية والخلقية والتقاليد ا

( 1995( وزيتون)1992(، السهالوي)1991ولقد اتفقت دراسة كالً من أحمد)

( على عدد من الخصائص التي 1995( ودراسة الشامي)1992وسالمة وفالح)

 يجب توافرها لألستاذ وتساعد في تقويمه من قبل طالبه وهي:

 م وإرشادهم أكاديمياً.مدي احترامه للطالب بتوجيهيه-

 مدي تمكنه من المادة الدراسية التي يقدمها.-

 مدي اهتمامه بتنمية التفكير المنطقي واالبتكار لدي طالبه.-

 مدي إتباعه ألسلوب التدريس الشيق لتوصيل المعلومة لطالبه.-

 مدي حماسه للتدريس.-

 مدي تواصله الفعال مع طالبه.-

 وثقته بنفسه.مدي بشاشته ومرحه -
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 أدوار األستاذ الجامعي:

 تناولت الدراسات دور األستاذ الجامعي وصنفت أدواره في المجاالت الرئيسية

 :اآلتية

إلشراف أدواره اتجاه طالبه، وتشمل التدريس، والتقويم، واإلرشاد والتوجيه، وا -1

، لتاليةحل اعلى بحوث الطلبة ودراساتهم سواًءفي المرحلة الجامعية األولي أو المرا

 وتيسير وتسهيل عملية التعلم، وإعداد المواد التعليمية واألدلة الدراسية.

يها من أدواره اتجاه المؤسسة التي يعمل بها، وتشتمل العمليات اإلدارية بما ف -2

ة مشاركة في اتخاذ القرارات ورسم السياسات وتخطيط البرامج والخطط والمشارك

 والهيئات المتخصصة في الجامعة، وتمثيل الجامعة أوفي االجتماعات واللجان 

 كلياتها في المحافل الرسمية أو الشعبية.

ي أدواره اتجاه المجتمع المحيط به، وتشتمل خدمة المؤسسات ذات العالقة ف -3

حاث المجتمع المحلي ونشر الثقافة، وتقديم االستشارات، وإجراء الدراسات واألب

سسات يعاني منها المجتمع، وتدعيم عالقة الجامعة بمؤالتي تعالج المشكالت التي 

المجتمع المحلي، وتفعيل دور المؤسسات الحكومية واألهلية في خدمة طالب 

 الجامعة.

هنياً أدواره اتجاه نفسه، وتشتمل سعيه نحو رفع مستوي تأهيله، وتطوير ذاته م -4

 لزيارات،وحضورمن خالل االطالع والبحث، والمشاركة في المؤتمرات، وتنظيم ا

ت حلقات النقاش، والدورات التدريبية، وتبادل الزيارات مع زمالء في الجامعا

 األخرى.

 إن هذه األدوار يكمل بعضها بعضاً، وجودة التدريس ترفض االدعاء بأن أدوار

 األستاذ الجامعي تنحصر في التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع وذلك ألن

ة في مية والتكنولوجية والتحوالت االقتصادية والسياسيالتغيرات والتطورات العل

 لك البدالعالم تقتضي أن يكون عضو األستاذ الجامعي عامالً مؤثراً في مجتمعه، ولذ

من المواظبة على تطوير ذاته وأداء أدواره بما ينسجم وروح 

 (.2007( )معمريه،2004العصر)شاهين،
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ً بالكفايات الشخصية، والملهذا فإن األستاذ الجامعي ينبغي أن يكون م عرفية، سلحا

 (.1990نوار وبطاينة ، واألدائية التي تمكنه من أداء هذه األدوار بفاعلية. )أبو

 مهام األستاذ الجامعي داخل الجامعة وخارجها:

ائز في خضم مسؤوليات الجامعة يبرز دور األستاذ الجامعي باعتباره ركيزة من رك

لبته ء الجامعي، فدوره بالغ التأثير في شخصيات طجامعته وقاعدة من قواعد البنا

مية وتكوينهم العلمي، وهو يؤدي دوره الفاعل في تحديد البرامج والنشاطات العل

في  لجامعته التي ترتبط مباشرةً ببرامج مجتمعه وتعكس حاجاته، كما يمارس دوره

، مستواهتنفيذ هذه البرامج وتقييمها للوقوف على المنجز منها ودرجة إنجازه و

األهداف  ليكون قادراً على تعديل مسارها ورفع كفاءتها وصوالً إلى

 (.1987،المرسومة)حيادي

جامعات وتتباين الوظائف واألدوار التي يقوم بها األستاذ الجامعي باختالف حجم ال

فاءات كومسؤولياتها ويرى ماكنزي ورفاقه أن األستاذ الجامعي البد أن تتوافر فيه 

ل في مجا معي، مثل متابعة البحث واالهتمام باألمور اإلدارية والتأليفالتدريس الجا

 (.2012اختصاصه وقدرته على توجيه طلبته وتقديم المشورة للحكومة. )سناني،

وسوف نركز هنا على الوظائف الثالث األساسية لألستاذ الجامعي وهي كما 

 يلي:التدريس، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع.

 تدريسي في الجامعة:األداء ال -1

يعد التدريس من أهم الوظائف التي ارتبطت بالتعليم الجامعي منذ نشأته، فهو نشاط 

يمارسه أستاذ الجامعة بهدف السعي لتحقيق عملية التعليم، يتم عن طريق نقل 

المعارف والخبرات، وتنمية المهارات والميول، واكتساب القيم، واكتشاف 

جديد، وتنمية العادات الصحية وفلسفة الحياة للطالب؛ المواهب، واالطالع على كل 

مما يسهم في تطوير القوي البشرية، ورفع كفاءتها، وتنمية قدراتها؛ لتهيئتها ألعمال 

ونشاطات متعددة لمجاالت العمل. و لكي يمارس أستاذ الجامعة وظيفة التدريس 

ً في مجال تخصصه ، وواسع على الوجه األكمل ينبغي عليه أن يكون متمكنا

االطالع؛ لكي يلم بأحدث النظريات والتطبيقات في مجال تخصصه، يعرض 

موضوعات الدرس بطريقة واضحة ومنطقية ومشوقة، يراعي الفروق الفردية بين 

ً واضحة ومحددة، كما يعمل على توفير  –في شرحه  -الطالب، ويستخدم  ألفاظا
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ضمن التوجيه، واإلرشاد، والعالقات المناخ المالئم لنجاح العملية التعليمية، والذي يت

اإلنسانية،واستخدام وسائل تعليمية متنوعة، ويربط بين الجوانب التطبيقية 

والنظرية، ويلتزم بأسلوب الشوري في المناقشة والحوار، ويتقبل األراء العلمية 

المعارضة، ويراعي الظروف االجتماعية و االقتصادية للطالب، ويثير حماس 

 والمناقشة باستخدام أساليب متنوعة في التدريس تقوم على الطالب للدروس

استخدام تقنيات المعلومات الحديثة والتركيز على التعليم الذاتي والتفكير اإلبداعي 

 (.2012التحليلي)سناني،

 األداء البحثي لألستاذ الجامعي: -2

في يعد البحث العلمي األداة الرئيسية إليجاد المعرفة وتطويرها، وتطبيقها 

 المجتمع،وذلك من خالل اشتغال أساتذة الجامعة بالبحث وتدريب طالبهم عليه.

 والبحث العلمي عنصر هام وحيوي في حياة الجامعة كمؤسسة علمية وفكرية. كما

لعلمي أن سمعة الجامعة ترتبط باألبحاث التي تنشرها، وتظهر أهمية وظيفة البحث ا

كار، عالية من التفكير المنظم، واالبتألساتذة الجامعة؛ لكونهم يمتلكون قدرات 

 والقدرة على توظيف واستخدام المعرفة في الواقع.

 أداء األستاذ الجامعي في خدمة المجتمع: -3

ويتضمن أداء األستاذ الجامعي في مجال خدمة المجتمع جانبين هامين، يكون 

شطة الجانب األول: من داخل الجامعة وتتلخص مسؤوليته في المشاركة في األن

وية الطالبية وتوجيهها، واألدوار اإلدارية في القسم، والكلية، والجامعة، وعض

 .آخريناللجان على مستويات القسم، الكلية والجامعة واإلشراف على أساتذة 

ي قية التأما الجانب الثاني من خارج الجامعة، وهنا يناط به القيام بالبحوث التطبي

رة لها، باإلضافة إلى تقديم المشورة والخبتعالج مشكالت المجتمع، وتسهم في ح

لمؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمشاركة في الندوات والمحاضرات العامة، 

والمساهمة في الدورات التدريبية التي تقدم لتأهيل العديد من القيادات 

 (.2012والعاملين)سناني:

 الدراسات السابقة:



 جابه صالح أ.غادة جابه، صالح د.فيروز طلبة من عينة لدى طالبه نظر وجهة من الجامعي األستاذ صورة

 

314 

 رلينب-لمانياأ العربي مقراطييالد المركز            سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

( دراسة هدفت  إلى استقصاء مهارات التدريس الجامعي 2015أجرى السعايدة ) 

ن وجهة مالتي ينبغي توافرها لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة البلقاء التطبيقية 

ت تقيس نظر طلبتهم، ولتحقيق أهداف الدراسة تم إعداد استبانة كأداة لجمع البيانا

ة ( فقرة .واختيرت العينة بطريق59من ) مستوى مهارات التدريس الجامعي تكونت

يات ) ( طالباً وطالبة موزعين على ثالث كل368طبقية عشوائية بلغ عدد أفرادها ) 

ي إنسانية، تطبيقية، علمية(.وكشفت نتائج الدراسة أن مهارات التدريس الجامع

ظر المتوافرة لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة البلقاء التطبيقية من وجهة ن

في لبتهم كانت متوسطة، كما أظهرت عن وجود فروق ذات داللة إحصائية ط

زى المهارات التدريسية لدى كافة أعضاء  هيئة التدريس من وجهة نظر الطلبة تع

ر لمتغير جنسهم ولصالح الذكور. ووجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة تواف

ى وجهة نظر الطلبة تعزالمهارات التدريسية لدى كافة أعضاء هيئة التدريس من 

بيقية( لمتغير الكلية الذي ينتمي إليها أعضاء هيئة التدريس )علمية، إنسانية، تط

ريسية ولصالح الكليات العلمية، ووجود فروق ذات داللة إحصائية في المهارات التد

فر لدى كافة أعضاء هيئة التدريس من وجهة نظر الطلبة تعزى لمتغير درجة التوا

ة طلبة الب )سنة أولى، سنة ثانية، سنة ثالثة، سنة رابعة( ولصالح فئالتعليمي للط

 السنة الثالثة.

ة ( فقد هدفت دراسته إلى التعرف على مستوى توافر أساتذة جامع2013أما أحمد)

مستغانم، على المواصفات المطلوبة، وذلك من وجهة نظر الطلبة والتعرف على 

مستوى التعليمي والكلية على تأثير عوامل الجنس والتخصص الدراسي وال

كون نظرتهم.وللوصول إلى تحقيق هذه األهداف استخدم الباحث مقياس التقدير المت

اعية ( فقرة كأداة لقياس المواصفات المعرفية والمهنية والشخصية واالجتم86من )

ن خمس م( طالباً وطالبة 1137والتقويمية ألساتذة الجامعة طبقها على عينة قوامها)

في  بجامعة مستغانم. وجاءت نتائج الدراسة بأنه يوجد نقص عن حد المتوسطكليات 

ية المواصفات المعرفية، المهنية، الشخصية واالجتماعية والتقويمية، عند أغلب

أساتذة الجامعة حسب وجهة نظر الطلبة عينة الدراسة على اختالف جنسهم 

 ومستوياتهم وتخصصاتهم وكلياتهم الجامعية.

( دراسة هدفت إلى تسليط الضوء على أهمية االستفادة من 2012د )أحم كما أجرى

( 1410أراء الطالب في تقويم أداء األستاذ وطريقة التدريس. تم استطالع أراء )

طالب من طالب كلية الهندسة بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا بقسمي الهندسة 
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 وحتى الخامس(، عالوة على الكهربائية والهندسة اإللكترونية )المستويات الثالث

 ( أستاذ تم تقويم موادهم الدراسية بواسطة الطالب باستخدام33استطالع أراء )

 استبانات معدة لذلك في دليل التقويم الذاتي المعتمد بالجامعة.

 تم التوصل إلى النتائج التالية:

 أراء الطالب يمكن مقارنتها مع أراء األساتذة للتأكد من جديتهم. -1

 معظم طالب المستويات المتقدمة يحرصون على اإلدالء بأراء تعتبر قيمة. -2

بعض األساتذة أكدوا أن أراء الطالب ساعدتهم للوقوف على بعض نقاط  -3

 الضعف.

 بهم. أمن األساتذة بأن الضعف في األداء أحياناً يكون مرتبط بعوامل ال ترتبط-4

ج لشجرة األهداف السلوكية ( التي هدفت إلى تطوير نموذ2012ودراسة زهران)

 والمهارية لألستاذ الجامعي واقتراح مؤشرات لقياس الصورة الذهنية لألستاذ

ً لذلك النموذج مع تحليل المؤشرات والتعرف على  الجامعي لدى طالبه استنادا

اسة طبيعة الصورة الذهنية لألستاذ الجامعي من وجهة نظر طلبته،وقد توصلت الدر

ا أنه يمكن تصنيف المهارات إلى ثالث مستويات من إلى عدة نتائج أهمه

احتياجات مهارية قصيرة  –االحتياجات هي: احتياجات مهارية سلوكية عاجلة 

شفافية احتياجات مهارية سلوكية على المدى الطويل، كما جاءت العدالة وال –المدى 

الجذر  يمثلألساتذة الكلية في مقدمة المهارات التي تتوفر ألساتذة الكلية وهو ما 

األصيل لشجرة الهداف الذي يجب ترسيخه وإعالنه باعتباره ركيزة لباقي 

 المهارات.

المهام الضرورية والمهارات الخاصة التي  (Smith,2010واستقصى سميث )

ينبغي توافرها لدى أعضاء هيئة التدريس في كليات المجتمع الجامعية المتوسطة، 

ف والمهارات الخاصة بكلية المجتمع حيث تبين أن الدور الرئيسي والوظائ

المتوسطة هي قيد التطور، وقد وصف الباحث العناصر المؤثرة في مجموعة 

المهارات الالزمة للتواصل عبر شبكة االنترنيت مع الكلية بغية الوصول إلى 

النجاح. وال يمكن أن يتحقق ذلك إال بوجود أعضاء هيئة تدريس مؤهلين ومدربين 
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دريسية )التخطيط والتنفيذ، والتقويم، والتطوير( وهذا يتطلب على المهارات الت

 توفير برامج تدريبية متخصصة يخضع لها أعضاء هيئة التدريس الجدد.

( إلى التعرف على مدى شيوع أ تكرار المظاهر 2009كما هدفت دراسة يوسف )

نية ة البديالسلبية المتعلقة بالصورة الذهنية المدركة لألستاذ الجامعي بكليات الترب

 أبرزها والرياضية، فيما يتعلق بأبعاد الدراسة.وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج كان

أن الجانب األخالقي لدى بعض أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية البدنية 

والرياضية يتصف بصفات غير حميدة، أما السلوك االجتماعي لدى البعض منهم 

اض السطحية في العالقات االجتماعية، وانخفيتصف بطغيان القيم المادية وشيوع 

 الكفاءة العلمية والحماس والتفكير في البحث العلمي. 

( فقد هدفت إلى استقصاء الصفات التي 2008أما دراسة أبوحميدان وسواقد )

داة أيرغب طلبة جامعة مؤتة توافرها في عضو هيئة التدريس، لتكون مرجعاً لبناء 

 طالب لعضو هيئة التدريس. تكون مجتمع الدراسة منيمكن استخدامها لتقييم ال

ً وطالبة، وبلغت هينة الد1204جميع الطلبة بكلية التربية وعددهم ) راسة ( طالبا

ا ( طالباً وطالبة. وأظهرت نتائج الدراسة وجود ثالث محاور تمحورت حوله298)

الصفات المرغوبة في عضو هيئة التدريس وهذه الصفات: العامل الشخصي، 

ية في الكفاءة التربوية، والعالقة مع الطلبة، وعدم وجود فروق ذات عالقة إحصائو

ي ترتيب فقرات كل عامل حسب درجة أهميتها بالنسبة للطلبة. وال في رغباتهم ف

وى توافر رغباتهم في توافر الصفات أو العوامل تعزى إلى كل من الجنس، والمست

 الدراسي، والكلية.

 السابقة:التعقيب على الدراسات 

يتضح من خالل استعراض الدراسات السابقة أنها هدفت إلى التعرف على سمات 

االستبانة  استخدام وخصائص األستاذ الجامعي من وجهة نظر طلبته ولجأت إلى

كوسيلة لجمع البيانات. وهذا األمر تتفق فيه الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة، 

( ودراسة 2013الحالية من مثل دراسة أحمد )ذات العالقة بموضوع الدراسة 

( 2009(، ودراستي يوسف )Smith,2010(، ودراسة سميث )2012زهران )

( فقد 2012( وأحمد )2015(. أما دراسة السعايدة )2008حميدان وسواقد ) وأبو

إلى استقصاء مهارات التدريس الجامعي التي ينبغي توافرها لدى أعضاء  هدفتا
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وجهة نظر طلبتهم. وأهمية االستفادة من أراء الطالب في تقويم هيئة التدريس من 

 أداء األستاذ وطريقة التدريس.

جهة ووما يميز الدراسة الحالية أنها هدفت إلى معرفة صورة األستاذ الجامعي من 

ا نظر طالبه في الجامعة األردنية، والتي لم تجد الباحثتان دراسة تناولت هذ

 ين.ة، مما يُعد إضافة جديدة قد يستفيد منها الباحثالموضوع بالجامعة األردني

 إجراءات الدراسة:

 مجتمع الدراسة:

ن يشمل مجتمع البحث طالب الجامعة األردنية من الصفوف األولي إلى الرابعة م

غة لالتخصصات الدراسية التالية: )تربية خاصة، إرشاد وصحة نفسية، تربية طفل، 

عي، إدارة أعمال، تمويل ومصارف( ومن إنجليزية، لغة فرنسية، عمل اجتما

ية غات، كلالكليات العلمية التالية: )كلية اآلداب، كلية العلوم التربوية،وكلية الل

 األعمال(.

 عينة الدراسة: 

( طالب وطالبة من طالب الكليات السابقة الذكر، 100تكونت عينة البحث من )

لطريقة عينة بالرابعة، وتم اختيار الوالذين هم في السنوات األولي والثانية والثالثة وا

 ( كليات من كليات الجامعة األردنية.4العشوائية موزعين على )

 رابعاً: أداة البحث:

(، لقياس سمات 2001اعتمدت الدراسة الحالية على استبيان الركابي ويونس )

( 26التدريسي الجامعي من وجهة نظر طلبته بجامعة بغداد، وتكونت االستبانة من )

ً وطالبة من 20قرة.ثنائية البدائل.وطُبقت أداة الدراسة على عينة قوامها )ف ( طالبا

نفس مجتمع الدراسة،أما بالنسبة لمتوسط الزمن الذي استغرقه الطالب في اإلجابة 

دقيقة.واستخرجت الباحثان صدقهما وذلك  30على فقرات االستبيان فقد بلغ حوالي 

آرائهم حول صالحية الفقرات وسالمة  بعرضها على لجنة من المحكين لبيان

الباحثان طريقة التجزئة  صياغتها، ومالئمتها لمستوي طلبة الجامعة.واستخدام

( وقد استخدمت 0.95( الستخراج معامل الثبات الذي بلغ )Split-halfالنصفية )ٍ
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( بعد التصحيح 0.97معادلة سبيرمان براون لتصحيح معامل االرتباط وبلغ )

 جيدة ومقبولة في ثبات االختبار. وتعتبر قيمته

لية على بصورتها األو بعرض االستبانة أما في الدراسة الحالية فقد قامت الباحثتان

وراه (ممن يحملون درجة الدكت10مجموعة من أساتذة الجامعة األردنية بلغ عددهم )

 في علم النفس. وذلك للتأكد من مالئمة األداة وصالحيتها. وقد أشارت نتائج

البه. حكمين إلى سالمة الفقرات ومالئمتها لقياس صورة األستاذ الجامعي لدى طالم

ً لـ ) وتم اللجوء كذلك إلى (. 0.89استخدام معامل الصدق الذاتي الذي كان مساويا

ق وألغراض الدراسة الحالية قامت الباحثتان باستخراج ثبات االستبيان عن طري

جتمع ( طالباً وطالبة من نفس م20من ) إعادة التطبيق لالستبيان على عينة مكونة

ثتان الدراسة. وقد كانت المدة الزمنية بين التطبيقين أسبوعين، واستخدمت الباح

(. 0.80( الستخراج معامل الثبات الذي بلغ)Split-halfطريقة التجزئة النصفية )ٍ

د ( بع0.76وتم استخدام معادلة سبيرمان براون لتصحيح معامل االرتباط وبلغ )

ثتان لتصحيح وتعتبر قيمته جيدة ومقبولة في ثبات االختبار.كذلك استخدمت الباحا

ت ل الثباطريقة االتساق الداخلي باستخدام ألفا كرونباخ، على نفس العينة وبلغ معام

من  ( وهذا يعتبر دليل جيد على أن االختبار يتمتع بدرجة جيدة0.80لالستبيان )

 الثبات.

 منهج البحث:

ناهج سة لحالية على المنهج الوصفي التحليلي كونه يعد من أفضل الماعتمدت الدرا

 التي تحقق النتائج المطلوبة في مثل هكذا نوع من الدراسات.

 المعالجة والتحليل اإلحصائي:

 دافه،استخدمت الباحثتان عدة وسائل إحصائية للتحقق من أسئلة الدراسة وتحقيق أه

 (.SPSSباستخدام البرنامج اإلحصائي )

ات. إليجاد الثبات تم استخدام معامل ارتباط سبيرمان براون لتصحيح معامل الثب

 وطريقة االتساق الداخلي باستخدام معامل ألفا كرونباخ.

وتم استخدام التكرارات والنسب المئوية لحساب إجابات الطلبة على كل فقرة من 

 فقرات االستبيان.
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 عرض النتائج ومناقشتها:

 سيتم عرض النتائج ومناقشتها على النحو التالي: 

 عرض النتائج حسب السنة الدراسية )من الصفوف األولى إلى الرابعة(. -1

 عرض النتائج حسب التخصص العلمي.-2

 عرض النتائج حسب الكليات العلمية. -3

 عرض النتائج حسب أسئلة االستبانة.-4

 الصفوف األولى إلى الرابعة(:عرض النتائج حسب السنة الدراسية )من  -1

 ( النسب المئوية حسب السنوات الدراسية:1يوضح الجدول رقم )

 النسبة المئوية العدد السنة الدراسية

 %20 25 السنة األولى

 %25 25 السنة الثانية

 %30 25 السنة الثالثة

 %25 25 السنة الرابعة

 %100 100 المجموع

لكل سنة دراسية، حيث نال طالب السنة الثالثة (النسبة المئوية 1يوضح جدول )

من ضمن أعلى النسب لطالب الجامعة األردنية، وتراوحت النسب  (%30نسبة )

( من السمات التي يرون أنها تتوفر %25المئوية لطالب السنة الثانية والرابعة )

يث لدى األستاذ الجامعي. أما أقل النسب المئوية فكانت لدى طالب السنة األولى ح

(.وتعتبر النسبة األقل من ضمن طالب السنوات الدراسية األربع، من %20بلغت )

طالب الجامعة األردنية، ويرجع هذا األمر لكونهم الزالوا طالب جدد ولم يتمكنوا 

 من تكوين صورة واضحة حول الصورة التي يتسم بها األستاذ الجامعي.

 عرض النتائج حسب التخصص العلمي: -2
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 ( النسب المئوية حسب التخصصات العلمية:2قم )يوضح جدول ر

 النسبة المئوية العدد التخصص العلمي

 %12 12 تربية خاصة

 %9 10 إرشاد وصحة نفسية

 %13 14 تربية طفل

 %10 11 لغة إنجليزية

 %14 13 لغة فرنسية

 %12 15 عمل اجتماعي

 %14 12 إدارة أعمال

 %16 13 تمويل ومصارف

 %100 100 المجموع

( النسب المئوية حسب التخصصات العلمية، حيث كانت أعلى نسبة 2يوضح جدول)

(.وأقل نسبة %16لدى طالب التمويل والمصارف بكلية األعمال والتي كانت )

(.وتراوحتبقية %9تحصل عليها طالب اإلرشاد والصحة النفسية والتي كانت )

 النسب بين هاتين النسبتين.

 ليات العلمية:عرض النتائج حسب الك -3

 النسبة المئوية العدد الكلية

 %20 15 كلية اآلداب

 %35 36 كلية العلوم التربوية

 %23 24 كلية اللغات

 %22 25 كلية األعمال

 %100 100 المجموع
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( النسب المئوية حسب الكليات العلمية، حيث كانت أعلى نسبة 3يوضح جدول رقم )

(.وأقلنسبة تحصل عليها طالب %36والتي كانت )لدى طالب كلية العلوم التربوية 

 (.وتراوحتبقية النسب بين هاتين النسبتين.%20كلية اآلداب والتي كانت )

 :تفسير النتائج حسب أسئلة وفقرات االستبانة -4

 ( النسب المئوية لفقرات االستبانة:4يوضح الجدول رقم )

النسبة  ال النسبة المئوية نعم الفقرات ت
 المئوية

 غير
 مبين

النسبة 
 المئوية

 _ _ %3.3 1 %96.7 99 يهتم بمظهره الخارجي. 1

 - - %16.7 5 %83.3 95 مواعيده مضبوطة ويحترم الوقت. 2

يتابع حضور طلبته ويستفسر عن  3

 سبب غيابهم.

91 70% 9 30% - - 

 - - %20 6 %80 94 ملم بالمادة العلمية. 4

يتبع أساليب موضوعية وعلمية  5

 تقويم طلبته.في 

77 56.7% 33 43.3% - - 

يعرض المادة الدراسية بأسلوب  6
 ممتع ومشوق.

50 50% 50 50% - - 

يشجع الطلبة على اإلبداع  7
 واالبتكار.

89 63.3% 11 36.7% - - 

يناقش الطلبة في مضمون إجاباتهم  8
 بعد االمتحان.

91 70% 9 30% - - 

النسبة  ال النسبة المئوية نعم الفقرات ت
 المئوية

غير 
 مبين

النسبة 
 المئوية

 - - %40 12 %60 88 يراعى الفروق الفردية بين الطلبة. 9

يسمح للطلبة بمناقشته ويستمع إلى  10
 آرائهم ومقترحاتهم.

96 86.7% 4 13.3% - - 

 - - %46.7 14 %53.3 86 يتميز بالتسامح. 11
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 - - %23.7 7 %76.7 93 يتميز باالنفتاح وسعة األفق. 12

النسبة  ال النسبة المئوية نعم الفقرات ت
 المئوية

غير 
 مبين

النسبة 
 المئوية

 - - %20 6 %80 94 يقترن قوله بعمله. 13

 - - %6.7 12 %93.3 88 تكون لغته سليمة. 14

 %3.3 1 %16.7 5 %80 94 يكون خالياً من العيوب النطقية. 15

يشجع الطلبة على التفوق  16
 واإلبداع.

89 63.3% 11 36.7% - - 

يترجم المواد النظرية إلى تطبيقات  17
 عملية.

89 63.3% 11 36.7% - - 

 - - %10 3 %90 97 يكون أنيقاً بدون مبالغة. 18

يكون قادراً على توصيل المادة  19

 إلى طالبه.

97 90% 3 10% - - 

يواكب التطور العلمي في مجال  20
 اختصاصه.

82 73.3% 18 26.7% - - 

يتساهل مع الطلبة الذين يحاولون  21

 الغش في االمتحانات.

6 20% 94 80% - - 

يسرد قضاياه الشخصية أو قصة  22
 حياته أثناء المحاضرة.

33 43.3% 77 56.7% - - 

يقتصر اهتمامه على بعض الطلبة  23
 دون غيرهم.

77 56.7% 33 43.3% - - 

يقتصر اهتمامه على بعض الطلبة  24
 غيرهمدون 

33 43.3% 77 56.7% - - 

يشارك الطلبة في السفرات  25
الطالبية والفعاليات االجتماعية 

 والرياضية.

84 46.7% 16 53.3% - - 

يستمع إلى مشكالت الطلبة  26
 ويساعدهم على حلها.

91 70% 9 30% - - 
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( النسب المئوية لفقرات االستبانة، حيث أن كل فقرة توضح 4يوضح الجدول رقم )

سمة من السمات التي يتصف بها األستاذ الجامعي من وجهة نظر طالبه. حيث 

(،وكانت من ضمن السمات %96.7( أعلى النسب فقد كانت نسبتها )1نالت الفقرة )

ة نظر طالبه، والتي إجابتها اإليجابية التي يتصف بها األستاذ الجامعي من وجه

كانت بنعم. والتي نصت على )يهتم بمظهره الخارجي( حيث من المحبب أن يكون 

األستاذ الجامعي أنيق في ملبسه ويهتم بمظهره الخارجي بشكل جيد، وهذا ما 

يتصف به أغلب األساتذة في الجامعة األردنية، والتي يرى الطالب أنها من أكثر 

( أقل النسب فقد 21يتحلى بها األستاذ. وبينما نالت الفقرة) السمات التي يجب أن

( وهي تنص على )يتساهل مع الطلبة الذين يحاولون الغش في %20كانت نسبتها )

االمتحانات( وهي دليل على جدية األساتذة في أدائهم لعملهم وعلى يقظة ضميرهم 

 المهني.

ة لعينة البحث )طلبة الصفوف من األولى إلى ( يوضح تسلسل الفقرات حسب النسب المئوي5جدول رقم )
 الرابعة( وحسب الكليات العلمية والتخصصات الدراسية:

النسبة  الفقرات ت
 المئوية

النسبة  الفقرات ت
 المئوية

النسبة  الفقرات ت
 المئوية

1 1 96.7% 7 12 76.7% 13 11 53.3% 

2 14 93.3% 8 20 73.3% 14 6 50% 

3 19،18 90% 9 26،8،3 70% 15 25 46.7% 

4 10 86.7% 10 17،16،7 63.3% 16 24،22 43.3% 

5 2 83.3% 11 9 60% 17 21 20% 

6 15،13،4 80% 12 23،5 56.7% ---- ----- ------- 

(يوضح تسلسل الفقرات حسب النسب المئوية لعينة الدراسة 5يوضح الجدول )

العلمية والتخصصات )طلبة الصفوف من األولى إلى الرابعة( وحسب الكليات 

( وهي )يهتم بمظهره الخارجي( أعلي نسبة حيث 1الدراسية،حيث نالت الفقرة )

ين ( وهي )يتساهل مع الطلبة الذ21(، بينما نالت الفقرة )%96.7كانت نسبتها )

وحت ( بينما ترا%20يحاولون الغش في االمتحانات( أقل نسبة، فقد كانت نسبتها )

 لنسبتين.النسب األخرى بين هاتين ا
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 مناقشة النتائج:

أوالً: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول والذي ينص على: ما الصفات 

 والخصائص التي تتوفر في األستاذ الجامعي من وجهة نظر طلبته؟

( صفة تتوفر 26أظهرت نتائج هذا السؤال أن هناك مجموعة من الصفات وعددها )

بته، وتختلف هذه الصفات والسمات حسب في األستاذ الجامعي من وجهة نظر طل

( وهي )يهتم بمظهره 1(. ولوحظ أن الفقرة )4النسب المئوية الموضحة في جدول)

(، %96.7الخارجي( نالت أعلى النسب لعينة الدراسة بالكامل، والتي بلغت نسبتها )

ية ( في المرتبة الثان14وجاءت الفقرات التي تليها في نسب أقل منها. وتأتي الفقرة)

(، وهي )تكون لغته سليمة(. وفي المرتبة %93.3والتي كانت نسبتها المئوية )

( 18(، ونصت الفقرة )%90( والتي كانت نسبتهما )19،18الفقرتان ) الثالثة جاءت

ً بدون مبالغة(. والفقرة ) ( نصت على: )يكون قادراً على 19على: )يكون أنيقا

ابعة من حيث األعلى نسب جاءت الفقرة توصيل المادة إلى طالبه(.وفي المرتبة الر

(. والتي نصت على: )يسمح للطلبة بمناقشته %86.7( والتي كانت نسبتها )10)

( جاءت في الترتيب الخامس من حيث 2ويستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم(. والفقرة )

(. والتي نصت على: %83.3أعلى النسب المئوية والتي كانت نسبتها مساوية لـ )

( جاء ترتيبها السادس 15،13،4مضبوطة ويحترم الوقت(.  أما الفقرات) )مواعيده

( كانت )ملم بالمادة 4(، وهذه الفقرات نصت على: فالفقرة )%80وكانت نسبتها )

( فنصت 14قوله بعمله. أما الفقرة ) ( نصت على: )يقترن13العلمية(، والفقرة )

والتثبت منها بالوسائل  على أن )تكون لغته سليمة(. وهذه النتائج تم التأكد

( على 1اإلحصائية المتمثلة في النسب المئوية والتكرارات. حيث حصلت الفقرة )

( وهي)يتساهل 21( الباقية. أما الفقرة )25أعلى نسبة مئوية من ضمن الفقرات الـ )

مع الطلبة الذين يحاولون الغش في االمتحانات( فنالت أقل النسب لعينة الدراسة 

(. وهذه النتائج تم التأكد والتثبت منها بالوسائل %20تي بلغت نسبتها )الكلية، وال

( من عينة %20اإلحصائية المتمثلة في النسب المئوية والتكرارات. بمعنى أن )

الدراسة الكلية يرون أن األساتذة بالجامعة يتساهلون مع الطلبة الذين يحاولون الغش 

( ال يتساهلون وال %80مثلون نسبة )في االمتحان، أما بقية األساتذة والذين ي

يسمحون للطلبة بالغش في االمتحان. وهذا دليل على مدى جدية والتزام األساتذة 

 بالمبادئ األخالقية في مهنتهم وتمتعهم بضمير مهني جيد في أدائهم لعملهم.
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(، التي جاءت 2013وجاءت هذه النتيجة متفقة مع نتائج دراسات كالً من:أحمد )

أنه يوجد نقص عن حد المتوسط في المواصفات المعرفية، المهنية، نتائجها ب

الشخصية واالجتماعية والتقويمية، عند أغلبية أساتذة الجامعة حسب وجهة نظر 

الطلبة عينة الدراسة على اختالف جنسهم ومستوياتهم وتخصصاتهم وكلياتهم 

ئج التالية: أن (،التي توصل فيها الباحث إلى النتا2012الجامعية.ودراسة أحمد )

أراء الطالب يمكن مقارنتها مع أراء األساتذة للتأكد من جديتهم. كذلك معظم طالب 

المستويات المتقدمة يحرصون على اإلدالء بأراء تعتبر قيمة. أيضاً بعض األساتذة 

 أكدوا أن أراء الطالب ساعدتهم للوقوف على بعض نقاط الضعف.

ى مجموعة من النتائج كان أهمها أنه (، التي توصلت إل2012ودراسة زهران )

ة يمكن تصنيف المهارات إلى ثالث مستويات من االحتياجات هي: احتياجات مهاري

لى احتياجات مهارية سلوكية ع –احتياجات مهارية قصيرة المدى  –سلوكية عاجلة 

تي ارات الالمدى الطويل، كما جاءت العدالة والشفافية ألساتذة الكلية في مقدمة المه

رسيخه تتوفر ألساتذة الكلية وهو ما يمثل الجذر األصيل لشجرة الهداف الذي يجب ت

ا (،التي وصف فيه2010وإعالنه باعتباره ركيزة لباقي المهارات.ودراسة سميث )

الباحث العناصر المؤثرة في مجموعة المهارات الالزمة للتواصل عبر شبكة 

بوجود  وال يمكن أن يتحقق ذلك إال االنترنيت مع الكلية بغية الوصول إلى النجاح.

فيذ، أعضاء هيئة تدريس مؤهلين ومدربين على المهارات التدريسية )التخطيط والتن

جود (، والتي توصلت إلىو2008والتقويم، والتطوير(.ودراسة أبو حميدان وسواقد )

ثالث محاور تمحورت حولها الصفات المرغوبة في عضو هيئة التدريس وهذه 

ن لباحثتاامل الشخصي، والكفاءة التربوية، والعالقة مع الطلبة. وتعزو االصفات: الع

ً جيداً في ال ع تعامل منتيجة الدراسة الحالية إلى أن الجامعة األردنية تتبع نظاما

ج الطالب واألخذ بآرائهم ووجهات نظرهم في نهاية كل فصل دراسي باعتماد نموذ

يد في تزو وم بتدريسها، األمر الذي يساهمتقييم لكل أستاذ بالجامعة وللمادة التي يق

األساتذة بمالحظات الطالب والعمل على تحسين وتطوير أنفسهم على المستوى 

 الشخصي واألكاديمي واالجتماعي واألخالقي، والمهني ...الخ.

 التخصص ثانياً: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني والذي ينص على:هل لعامل

 ى صورة األستاذ الجامعي لدى طالبه؟ الدراسي تأثير عل
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أظهرت نتائج هذا السؤال أنه من حيث النسب المئوية حسب التخصصات   

تي الدراسية، فكانت أعلى نسبة لدى طالب التمويل والمصارف بكلية األعمال وال

(. وأقل نسبة تحصل عليها طالب اإلرشاد والصحة النفسية والتي %16كانت )

 بقية النسب بين هاتين النسبتين. حيث يأتي في المرتبة(. وتراوحت %9كانت )

 الثانية طالب تخصص إدارة األعمال وطالب تخصص اللغة الفرنسية بنسبة مئوية

(، وفي المرتبة الثالثة يأتي طالب تخصص تربية طفل بنسبة %14تصل إلى )

(. والمرتبة الرابعة كانت من نصيب طالب التربية الخاصة وطالب %13مئوية )

(، ويليهم طالب تخصص %12تخصص العمل االجتماعي بنسبة مئوية تصل إلى )

 (.%10اللغة اإلنجليزية بنسبة )

تائج ن( حيث كانت 2015وهذه النتيجة اتفقت مع نتائج دراسات كالً من: السعايدة )

الدراسة تشير إلى أن مهارات التدريس الجامعي المتوافرة لدى أعضاء هيئة 

ا لبلقاء التطبيقية من وجهة نظر طلبتهم كانت متوسطة، كمالتدريس في جامعة ا

ى أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة توافر المهارات التدريسية لد

 كافة أعضاء هيئة التدريس من وجهة نظر الطلبة تعزى لمتغير التخصص الدراسي

لصالح وطبيقية( وللكلية الذي ينتمي إليها أعضاء هيئة التدريس )علمية، إنسانية، ت

قص ن( التي وضحت نتائج الدراسة بأنه يوجد 2013الكليات العلمية. ودراسة أحمد)

عن حد المتوسط في المواصفات المعرفية، المهنية، الشخصية واالجتماعية 

ة على والتقويمية، عند أغلبية أساتذة الجامعة حسب وجهة نظر الطلبة عينة الدراس

 صصاتهم وكلياتهم الجامعية.اختالف جنسهم ومستوياتهم وتخ

نية وربما ترجع نتيجة الدراسة الحالية إلى أن طالب التخصصات العلمية واإلنسا

ن يتفاوتون في نظرتهم إلى األستاذ الجامعي فكل منهم يراه بصورة قد تختلف ع

طالب التخصصات األخرى بالجامعة. فكل منهم كون صورة جيدة عن أساتذتهم 

ساتذة هم معهم. كذلك هذه النتيجة تثبت أن نظام التقييم لألبناء على طريقة تعامل

ت وموادهم الذي تتبعه الجامعة األردنية قد ساهم في تزويد األساتذة بمالحظا

 الطالب والعمل على تحسين وتطوير أنفسهم على كافة المستويات.

ة الكليل ثالثاً: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث والذي ينص على: هل لعام

 العلمية تأثير على صورة األستاذ الجامعي لدى طالبه؟
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نت من أطهرت نتائج هذا السؤال أن النسب المئوية لطالب كلية العلوم التربوية كا

(. وأقل نسبة تحصل عليها طالب كلية اآلداب %35أعلى النسب والتي كانت )

 حيث جاء طالب(. وتراوحت بقية النسب بين هاتين النسبتين. %20والتي كانت )

ل جاءت (، وطالب كلية األعما%23كلية اللغات في المرتبة الثانية بنسبة تُقدر بـ)

 (.%22نسبتهم المئوية مساويةً لـ)

ي كان (، الت2015وجاءت هذه النتيجة متفقة مع نتائج دراسات كالً من: السعايدة )

هارات من ضمن نتائجها وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة توافر الم

التدريسية لدى كافة أعضاء هيئة التدريس من وجهة نظر الطلبة تعزى لمتغير 

لصالح والكلية الذي ينتمي إليها أعضاء هيئة التدريس )علمية، إنسانية، تطبيقية( 

افر ( التي هدفت إلى التعرف على مستوى تو2013الكليات العلمية. ودراسة أحمد )

 فات المطلوبة، وذلك من وجهة نظر الطلبةأساتذة جامعة مستغانم، على المواص

والتعرف على تأثير عوامل الجنس والتخصص الدراسي والمستوى التعليمي 

 والكلية على نظرتهم.وجاءت نتائج الدراسة بأنه يوجد نقص عن حد المتوسط في

ية المواصفات المعرفية، المهنية، الشخصية واالجتماعية والتقويمية، عند أغلب

عة حسب وجهة نظر الطلبة عينة الدراسة على اختالف جنسهم أساتذة الجام

 ومستوياتهم وتخصصاتهم وكلياتهم الجامعية.

( التي هدفت إلى التعرف على مدى شيوع 2009ولكنها اختلفت مع دراسة يوسف )

يات معي بكلأ تكرار المظاهر السلبية المتعلقة بالصورة الذهنية المدركة لألستاذ الجا

لى عدة إة والرياضية، فيما يتعلق بأبعاد الدراسة. وتوصلت الدراسة التربية البدني

 نتائج كان أبرزها أن الجانب األخالقي لدى بعض أعضاء هيئة التدريس بكليات

دى لالتربية البدنية والرياضية يتصف بصفات غير حميدة، أما السلوك االجتماعي 

في العالقات  البعض منهم يتصف بطغيان القيم المادية وشيوع السطحية

  االجتماعية، وانخفاض الكفاءة العلمية والحماس والتفكير في البحث العلمي.

وربما ترجع نتيجة الدراسة الحالية إلى أن اختالف وجهات نظر الطالب تختلف 

باختالف تخصصاتهم فهم يتفاوتون في نظرتهم إلى األستاذ الجامعي فكل منهم يراه 

ات األخرى بالجامعة. فكل منهم كون صورة بصورة قد تختلف عن طالب الكلي

ذهنية جيدة عن أساتذتهم بناء على طريقة تعاملهم معهم. كذلك هذه النتيجة تثبت أن 

نظام التقييم لألساتذة وموادهم الذي تتبعه الجامعة األردنية قد ساهم في تزويد 
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األساتذة بمالحظات الطالب والعمل على تحسين وتطوير أنفسهم على كافة 

 لمستويات.ا

 ل السنةرابعاً: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع والذي ينص على: هل لعام

 الدراسية تأثير على صورة األستاذ الجامعي لدى طالبه؟

ن ( م%30وقد أظهرت نتائج هذا السؤال طالب السنة الثالثة تحصلوا على نسبة )

النسب المئوية لطالب ضمن أعلى النسب لطالب الجامعة األردنية، وتراوحت 

اذ ( من السمات التي يرون أنها تتوفر لدى األست%25السنة الثانية والرابعة )

الجامعي. أما أقل النسب المئوية فكانت لدى طالب السنة األولى حيث بلغت 

%(. وتعتبر النسبة األقل من ضمن طالب السنوات الدراسية األربع، من 20)

مكنوا هذا األمر لكونهم الزالوا طالب جدد ولم يتطالب الجامعة األردنية، ويرجع 

 من تكوين صورة واضحة حول الصورة التي يتسم بها األستاذ الجامعي.

دفت ه( التي 2015وجاءت هذه النتيجة متفقة مع نتائج دراسات كالً من: السعايدة)

إلى استقصاء مهارات التدريس الجامعي التي ينبغي توافرها لدى أعضاء هيئة 

نه أيس في جامعة البلقاء التطبيقية من وجهة نظر طلبتهم. وجاءت النتائج التدر

 توجد فروق ذات داللة إحصائية في المهارات التدريسية لدى كافة أعضاء هيئة

سنة التدريس من وجهة نظر الطلبة تعزى لمتغير درجة التوافر التعليمي للطالب )

ودراسة  فئة طلبة السنة الثالثة. أولى، سنة ثانية، سنة ثالثة، سنة رابعة( ولصالح

، ( التي هدفت إلى التعرف على مستوى توافر أساتذة جامعة مستغانم2013أحمد )

مل على المواصفات المطلوبة، وذلك من وجهة نظر الطلبة والتعرف على تأثير عوا

ج الجنس والتخصص الدراسي والمستوى التعليمي والكلية على نظرتهم.وجاءت نتائ

نه يوجد نقص عن حد المتوسط في المواصفات المعرفية، المهنية، الدراسة بأ

ر الشخصية واالجتماعية والتقويمية، عند أغلبية أساتذة الجامعة حسب وجهة نظ

الطلبة عينة الدراسة على اختالف جنسهم ومستوياتهم وتخصصاتهم وكلياتهم 

( التي 2012الجامعية. ولكنها لم تحدد لصالح أي سنة دراسية. ودراسة أحمد )

 هدفت إلى تسليط الضوء على أهمية االستفادة من أراء الطالب في تقويم أداء

 األستاذ وطريقة التدريس لدى طالب كلية الهندسة من المستويات )الثالث إلى

الخامس(، وكانت من ضمن نتائجها أن معظم طالب المستويات المتقدمة يحرصون 

 على اإلدالء بأراء تعتبر قيمة.



 جابه صالح أ.غادة جابه، صالح د.فيروز طلبة من عينة لدى طالبه نظر وجهة من الجامعي األستاذ صورة

 

329 

 رلينب-لمانياأ العربي مقراطييالد المركز            سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

 من ضمن لباحثتان هذه النتيجة إلى كون طالب السنة الثالثة والذين يعتبرونوتعزو ا

ا طالب السنوات المتقدمة استطاعوا تكوين صورة جيدة وواضحة عن أساتذتهم. أم

ا طالب طالب السنة األولى فترجع الباحثتان انخفاض نسبتهم المئوية لكونهم الزالو

الصورة التي يتسم بها األستاذ  جدد ولم يتمكنوا من تكوين صورة واضحة حول

 الجامعي.

 االستنتاجات:

 في ضوء نتائج الدراسة يمكن استنتاج ما يأتي:

 ( سمة تتوفر في األستاذ الجامعي من وجهة نظر طلبته وتختلف هذه26هناك ) -

 (.4السمات حسب النسبة المئوية الموضحة في الجدول رقم )

جي( نالت أعلى النسب لعينة الدراسة ( وهي )يهتم بمظهره الخار1أن الفقرة ) -

( وهي )يتساهل مع الطلبة الذين 21( أما الفقرة )%96.7الكلية، والتي بلغت نسبتها)

يحاولون الغش في االمتحانات( فنالت أقل النسب لعينة الدراسة الكلية، والتي بلغت 

 (.%20نسبتها )

ة سنة الثالثة نسبأما من حيث النسبة المئوية لكل سنة دراسية، نال طالب ال-

 %( من ضمن أعلى النسب لطالب الجامعة األردنية، وتراوحت النسب المئوية30)

 ( من السمات التي يرون أنها تتوفر لدى%25لطالب السنة الثانية والرابعة )

ث بلغت األستاذ الجامعي. أما أقل النسب المئوية فكانت لدى طالب السنة األولى حي

 ل من ضمن طالب السنوات الدراسية األربع.%(.وتعتبرالنسبة األق20)

أما من حيث النسب المئوية حسب التخصصات العلمية، كانت أعلى نسبة لدى -

(. وأقلنسبة تحصل %16طالب التمويل والمصارف بكلية األعمال والتي كانت )

(.وتراوحت بقية النسب %9عليها طالب اإلرشاد والصحة النفسية والتي كانت )

 سبتين.بين هاتين الن

 العلوم أما النسب المئوية حسب الكليات العلمية، فكانت أعلى نسبة لدى طالب كلية-

(.وأقلنسبة تحصل عليها طالب كلية اآلداب والتي %36التربوية والتي كانت )

 (.وتراوحت بقية النسب بين هاتين النسبتين.%20كانت )
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 التوصيات:

 الباحثتان: في ضوء ما جاء في نتائج الدراسة الحالية توصى

ة أن تقوم الجامعات بتحديد معايير علمية ومهنية وأخالقية الختيار األساتذ-

 المتقدمين لشغل منصب عضو هيئة تدريس بالجامعة.

ند أن تقوم الجامعات بتحديد المواصفات الالزم توفرها في األستاذ الجامعي ع-

 تقدمه لشغل وظيفته في الجامعة.

ميتها لمهني واألكاديمي لألستاذ الجامعي وأساليب تنالعمل على تطوير المستوى ا-

 نحو األفضل.

ل على متابعة الجامعة للصعوبات والمعوقات التي يواجهها األستاذ الجامعي والعم-

 إيجاد حلول لها.

البحث عن كيفية مناسبة لالستفادة من كفاءات األساتذة في خدمة مؤسسات  -

 والمجتمع بمختلف مؤسساته. المجتمع المختلفة، حتى يستفيد األستاذ

أطالب  الحرص على متابعة ومراقبة تنفيذ القوانين التي تنظم وتضبط العالقة بين -

 واألستاذ الجامعي.

إجراء دراسات مشابهة للدراسة الحالية في بيئات أخرى، وعلى أساتذة من -

 جامعات أخرى غير أساتذة الجامعة األردنية.

تصورات الطالب للمحيط الجامعي ونظرتهم إجراء دراسات مستقبلية حول  -

 آلثاره على تكيفهم مع الحياة الجامعية.

 إجراء دراسات عن الصعوبات التي تواجه األستاذ الجامعي في عمله. -

، إجراء دراسات عن الصعوبات التي يواجهها األساتذة في مجال البحث العلمي -

 وتحديد طبيعتها وكيفية التعامل معها.
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 المراجع:قائمة 

ن وجهة م(. دراسة تقويمية ألداء األستاذ الجامعي والمادة التدريسية 2012أحمد، إبراهيم.).1

-757نظر الطالب الجامعي. المؤتمر العربي الدولي الثاني لضمان جودة التعليم العالي. ص 
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The image of the university professor from the point of 

view of his students among a sample of the students of the 

University of Jordan 

Abstract: Given the important role played by a university 

professor through his work and his dealings with his students, 

both academically and personally, and the fact that a university 
professor is an important pillar of the university and one of its 

active members who contributes to its construction, owing to 

the nature of the role he plays in influencing his students' 
personalities. 

This study, which was aimed at identifying the picture of a 

university professor among his students, is it different in terms 

of specialization, years of study and scientific faculties. The 
study sample is limited to 100 students at the University of 

Jordan. He then selected the study tool, which consisted of the 

application of the Rabbi and Younis questionnaire entitled 
"Characteristics of university teaching from the point of view 

of his students," which was suitable for the current study and 

verified to be true and appropriate to students by presenting it 

to a group of experts and psychologists, finding its consistency 
and reaching a paragraph (26). One of the most notable results 

of the study was that there were 26 features available in the 
university professor from the perspective of his students. 

Keywords: university professor, point of view, college student 
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ة إدمان اإلنترنت وعالقته بمستوى الطموح والضغوط النفسية لدى عينة من طلب

 جامعة القدس المفتوحة في المحافظات الجنوبية

 محمد أحمد شاهينأ. د. 

 فلسطين-المفتوحةجامعة القدس -أستاذ اإلرشاد النفسي والتربوي

 حمدي عكاشةأ.

 فلسطين-جامعة القدس المفتوحة -محاضر في اإلرشاد النفسي والتربوي

 

هدفت الدراسة التعرف إلى مستوى إدمان اإلنترنت وعالقته بكٍل من ملخص: 

الضغوط النفسية ومستوى الطموح لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة في 

المحافظات الجنوبية. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي االرتباطي؛ إذ طبقت 

الضغوط النفسية، ومستوى الطموح، على عينة ضمت ومقاييس: إدمان اإلنترنت، 

، اختيروا بطريقة العينة المتيسرة 2021من طلبة الجامعة في العام ( 214)

لصعوبة التواصل مع كل أفراد مجتمع الدراسة بسبب الظروف التي فرضتها 

أظهرت النتائج مستوى متوسط إلدمان اإلنترنت لدى الطلبة جائحة كورونا. 

(، بمستوى مرتفع، 3.92(، بينما بلغ المتوسط لمستوى الطموح )3.11)متوسط ب

متوسط. وأشارت  مستوى(، ب2.93وبلغ المتوسط الحسابي للضغوط النفسية )

ً في إدمان اإلنترنت والضغوط النفسية لدى  النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائيا

مهني لصالح الطلبة لصالح الذكور، بينما كانت الفروق دالة فقط في الطموح ال

اإلناث، كما كانت الفروق دالة في الضغوط النفسية ومجاالتها لصالح المستوى 

وجود عالقة ارتباط طردية ودالة االقتصادي أدنى من متوسط. وأشارت النتائج إلى 

عكسية عالقة (، و606.معامل ارتباط )إدمان اإلنترنت والضغوط النفسية؛ ببين 

وبينت النتائج أن  .(178.-)سية، بمعامل ارتباط مستوى الطموح والضغوط النفبين 

في حين  %( من التباين في مستوى الضغوط النفسية،36.8)إدمان اإلنترنت وضح 

 التباين. هذا %( من38.1)أن إدمان اإلنترنت ومستوى الطموح معاً وضحا 

 .بةإدمان اإلنترنت، مستوى الطموح، الضغوط النفسية، الطلالكلمات المفتاحية: 

 



 كاشةع أحمدي شاهين، أحمد محمد أ.د من عينة لدى النفسية والضغوط الطموح بمستوى وعالقته اإلنترنت إدمان

 

335 

 رلينب-لمانياأ العربي مقراطييالد المركز            سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

 :المقدمة

عالم، ( في العلى الرغم من الفوائد العديدة التي أحدثتها الشبكة العنكبوتية )اإلنترنت

الفرد  إال أن آثارها السلبية كانت وما زالت تتطور بتطور هذه الخدمة. وحين يسيء

ؤدي استخدام اإلنترنت، فإن ذلك يضعه أمام العديد من األزمات والضغوط، التي ت

خاصة اضطراب إدمان اإلنترنت، وما يمكن أن يكون له من إلى االضطراب، وب

انعكاسات سلبية على سلوكه وصحته النفسية، مما يستدعي الوقوف على واقع 

ق أو إدمان اإلنترنت ومجاالته، وربطها بالمتغيرات النفسية التي تكون إما سواب

 لواحق لإلدمان، أو تكون مترافقة مع سلوك اإلدمان.

اإلنترنت تحتل حيزاً كبيراً وبشكل متزايد في عصرنا الحالي، فهي أصبحت تقنية 

 De)( مليار من األفراد في جميع أنحاء العالم )2تستخدم من قبل أكثر من )

Argaez, 2012 وفي ضوء هذا الحجم الهائل لالستخدام، تظهر قضايا جديدة .

دمينأو الضغوط ومشكالت، مثل العالقة بين استخدام اإلنترنت والقلق لدى المستخ

(. ويمكن وصف إدمان اإلنترنت Kuss et al., 2014النفسية أو حتى االكتئاب )

بأنه اضطراب؛ إذ يمثل عدم قدرة الفرد على التحكم في استخدامه لإلنترنت، 

 (.Gentile et al., 2011ويسبب ضائقة ملحوظة وضعف وظيفي لدى الفرد )

ر مفهوم إدمان اإلنترنت؛ حيث اعتبوقد اختلف الكثير من العلماء في استخدام 

بعضهم أن اإلنترنت وصل حد اإلدمان مثله مثل إدمان الكحوليات والمخدرات، 

 إلنترنتوبعضهم رأى أنه ميزة للحياة الحديثة التي ال يمكن االستغناء عنها، وأن ا

ذه عبارة عن بيئة افتراضية، وبالتالي ال يمكن اإلدمان على البيئة. وفي ظل ه

فراط فات، انطلقت العديد من التسميات، مثل: اإلدمان على اإلنترنت، واإلاالختال

سري في استخدام اإلنترنت، واالستخدام الباثولوجي لإلنترنت، أو االستخدام الق

(.ويعرف إدمان اإلنترنت على أنه: "دافع يؤدي إلى 2015لإلنترنت )سليمة، 

م من أنه من المعروف أن االستمرار في استخدام األدوات الرقمية، على الرغ

ة، اإلفراط في استخدام هذه األدوات سيؤدي إلى مشكالت جسدية، وعاطفية، وعقلي

 .(Kesici&Tunc, 2018:236)واجتماعية للفرد" 

ويتكون االتجاه الرئيس الذي حاول تفسير إدمان اإلنترنت من عرض هذا 

هو يتشارك معظم االضطراب على أنه"إدمان سلوكي" يتميز باالندفاع العالي، ف

األعراض مع إدمان المخدرات، ومنها على سبيل المثال: التحمل، واالنسحاب، 
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(. أما المنهجيات Block, 2008والرغبة الشديدة، وفقدان السيطرة، واالنتكاس )

األخرى، فتشمل النظر إلى إدمان اإلنترنت في إطار يتعلق بنظرية 

ه كاستراتيجية تكيف حين يكون ، أو تصورVallerand et al., 2003)العاطفة)

الفرد غير قادر على التعامل مع أحداث الحياة السلبية أو االضطرابات النفسية 

(Kardefelt- Winther, 2014.) 

 " أول من أدخل"Ivan Goldbbergويعتبر عالم النفس األمريكي إيفان جولدبيرج

عديد من م، لكنه لقي ال1995مصطلح إدمان اإلنترنت حيز االستخدام عام 

 المعارضين الذين فضلوا استخدام مصطلح "إساءة االستخدام لإلنترنت" )بوفرة

" "Kimberly Young(، إلى أن جاءت كامبرلي يونج 2019والمقروض، 

م إلى 1996واستخدمت مصطلح "اضطراب إدمان اإلنترنت"، ثم عدلته عام 

اضطراب فقدان مصطلح أطلقت عليه "اإلنترنت المرضي". وعرفته "يونج" بأنه: 

 أن السيطرة واالندفاع في استخدام اإلنترنت". وعلى الرغم من هذا التعديل، إال

الكثير من الباحثين ما زالوا يستخدمون مصطلح "إدمان اإلنترنت" )شاهين، 

2016 .) 

راط وتعتمد النظرية السلوكية في تفسيرها إلدمان اإلنترنت بشكل كبير على األش

ً اإلجرائي ومبدأ المثي  إلنترنتلر واالستجابة والتعزيز؛ إذ إن اإلنسان يصبح مدمنا

جة حينما يمارس المداومة على اإلنترنت ويتلقى اإلشباع النفسي والمكافآت نتي

ص ممارسة هذا النشاط والخدمات التي يوفرها اإلنترنت، فعلى سبيل المثال: شخ

ور له الرضا والسريشعر بالخجل من مقابلة أناس جدد، فإنه يجد اإلنترنت يمثل 

 (.2017دون الحاجة للتفاعل المباشر مع الناس )صباح، 

ية عن وتركز النظرية المعرفية في تفسيرها إلدمان اإلنترنت على التشوهات المعرف

لبي، الذات، والتي تشمل: الشك الذاتي، وانخفاض كفاءة الذات، وتقدير الذات الس

ى ى اإلنترنت، لكن حينما أكون علمثل: "ال أشعر باالحترام عندما ال أكون عل

اإلنترنت فإنني أفتخر بنفسي، فاإلنترنت هو المكان الوحيد الذي أشعر به 

الت باالحترام". مثل هذه التشوهات والتي يدركها األفراد الذين يعانون من مشك

ت نفسية يحملون إدراكات سلبية عن ذواتهم، هي التي تدفع بهم إلدمان اإلنترن

 (.2015ع اإلدمان األخرى )حامدي، وغيره من أنوا
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أما النظرية السيكودينامية، فترى أن اإلدمان يحدث نتيجة صدمات الطفولة 

لدى  واالرتباط بينهما وبين سمات الشخصية، أو االستعدادات الوراثية، فقد يكون

، بعض األفراد استعدادات فطرية لإلدمان، مثل: المخدرات، والكحول، والتدخين

وف رها، وأن الشخص ال يصبح مدمناً لإلنترنت إال إذا توافرت الظروالجنس، وغي

 (.2016المواتية التي تؤدي إلى إدمان اإلنترنت )الطيار، 

ً محكات  وهناك العديد من المظاهر لإلدمان على اإلنترنت، التي تمثل أيضا

للتشخيص، ومن هذه المحكات: االنسحاب واالنعزال عن األسرة واألصدقاء، 

ال الزائد باإلنترنت وكثرة التحدث عنه، ونقص االهتمام بالنشاطات واالنشغ

ت االجتماعية والدراسية والمهنية، واإلحساس باإلثارة عند االنغماس بفعاليا

التوتر اإلنترنت، واالستخدام الدائم والمتكرر لإلنترنت أكثر مما كان مقصوداً، و

قد تصل إلى االكتئاب  والقلق في حالة وجود عائق لالتصال باإلنترنت التي

(. وقد يصل إدمان اإلنترنت في Kesici&Tunc, 2018؛2020)األبيض، 

حلم يانعكاساته على الفرد إلى التأثير في خططه وطموحاته المستقبلية التي كان 

على فويمني النفس للوصول إليها؛ إذ يعد الطموح أهم أبعاد الشخصية اإلنسانية، 

االت: ماله والتقدم في حياته والتخطيط لها في المجأساسه يتحدد مستقبل الفرد وآ

 (.2019االجتماعية، واالقتصادية، والتعليمية، والمهنية )الركيبات والزبون، 

ة، فقد ولإلشارة إلى حجم هذه الظاهرة وتأثيرها السلبي على اإلنسان وصحته النفسي

ٍل كطردياً مع ( على أن إدمان اإلنترنت يرتبط ارتباطاً 2018أكدت دراسة بشبش )

( 2016من االكتئاب والوحدة النفسية لدى طلبة الجامعة، وأظهرت دراسة يونس )

لكلية ارتباط إدمان مواقع التواصل االجتماعي مع االضطرابات النفسية بأبعادها ا

ع لى مواقلدى الطلبة، وبهذا فإن إدمان اإلنترنت وبجميع أشكاله سواًء أكان إدمان ع

نترنت، أم إدمان ألعاب الفيديو، أم إدمانات أخرى متصلة باإل التواصل االجتماعي،

 يعتبر أحد المصادر التي تلعب دوراً في تشكل الضغوط النفسية لدى األفراد.

مصدر قلق كبير للسنوات  (Internet Addiction) وقد أصبح إدمان اإلنترنت

ً بشكل كبير،وي فسد حياة األفراد القادمة؛ إذ أصبح استخدام اإلنترنت وتوافره شائعا

عن طريق التسبب باالضطرابات النفسية والمضاعفات العصبية والمخاوف 

االجتماعية. بعض الدراسات التي ركزت علىإدمان اإلنترنت،وجدت تأثيره السلبي 

 ,Chun)(، وتدني احترام الذات )Yoo et al., 2014في ضعف الصحة العقلية)
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سة، والضغوط النفسية، واالكتئاب، ، واألرق، والتوتر، والقلق، والتعا2016

ً على إنجاز الفرد ومستوى  والتفكير في االنتحار وإيذاء النفس، وانعكاس ذلك سلبا

 (.Akın, 2012; Ang et al., 2012طموحه )

ً ذو مستوى محدد 2017ويشير بيبي ونيس ) ( إلى أن مستوى الطموح يمثل هدفا

ين من حياته، ويتحدد مستوى الهدف يتوقع أو يتطلع الفرد إلى تحقيقه في جانب مع

ً بأنه سمة من  وأهميته في ضوء اإلطار المرجعي للفرد. ويعرف الطموح نفسيا

السمات الشخصية، تظهر في مقدار التفاوت بين ما يحققه الفرد من أداء في نطاق 

 ,Stutzerعمل معين من حيث السرعة والكفاءة وبين ما يتوقعه الفرد أن يتحقق )

2004 .) 

أى ان لنظرية المجال األسبقية في التعامل المباشر مع مستوى الطموح؛ حيث روك

ل " أن األفراد قد يعيشون في بيئة جغرافية نفسها إال أن المجاLevinليفين "

السلوكي لكل منهم يختلف عنه عند اآلخر نظراً الختالف ميولهم واتجاهاتهم 

" الطموح بحسب رأي "ليفين وفكرهم وأهدافهم وطموحاتهم في الحياة، وأن مستوى

قصد بهو توقع الفرد لما يمكن أن يبلغه من نجاح في المستقبل، والفرد يعدل فيه 

قوى بعاً للتالموائمة توافقه في الحياة، وهو حركة في البيئة النفسية تقرر سلوك الغد 

 (.2020المتحكمة فيه )فرحان، 

شل نجاح واالبتعاد عن الفوركزت نظرية القيمة الذاتية للهدف على أن تحقيق ال

توى يسهم في زيادة مستوى الطموح لدى الفرد ويشعره بقيمته الذاتية، ويتأثر مس

الطموح بخبرة الفرد الشخصية وأهدافه وتوقعاته خالل سعيه لتحقيق النجاح 

د واالبتعاد عن الفشل، كما تقوم هذه النظرية على ثالث حقائق، هي: ميل الفر

 مرتفع نسبياً، وميل الفرد للوصول إلى مستويات معينةللبحث عن مستوى طموح 

 من الطموح، وميل الفرد إلى ضبط مستوى الطموح بالقرب من السهل وبعيداً عن

الصعب الذي يمكن أن يضعه تحت طائلة الضغوط والتوترات النفسية  

(Almomani&Theeb, 2016.) 

نفسية، وأشار إلى (أول من أهتم بدراسة الضغوط الSelyeويعد "هانز سيالي")

أنها استجابة الجسم غير المحدودة لألحداث التي يواجهها الفرد، وقد وضع 

(؛ حيث اعتبر "سيالي" الضغط بأنه: (Stress Theory"سيالي" نظرية أسماها

الطريقة غير اإلرادية التي يستجيب بها الجسد باستعداداته العقلية والبدنية ألي دافع، 
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 Clabaugh)ديد والخوف قبل إجراء العملية الجراحيةوهو يعبر عن مشاعر الته

et al., 2020) . 

 وتعددت مصادر الضغوط النفسية بتنوع مجريات الحياة، ومنها الضغوط األسرية

ية، والعائلية، مثل حاالت الطالق والتفكك األسري، والضغوط االقتصادية والمال

تبطة بالعالقات مثل انخفاض الدخل والبطالة، والضغوط االجتماعية المر

 االجتماعية وأنظمة وقيم المجتمع، كذلك الضغوط الدراسية، مثل االنتقال من

 مدرسة ألخرى أو االنتقال من المدرسة للجامعة، والضغوط الصحية مثل النظام

ً الضغوط السياسية كالحروب واألنظمة السياسية، والضغوط  الغذائي، وأيضا

ية، ك الضغوط العقائدية والفكرية والثقافالطبيعية مثل الكوارث والزالزل، كذل

ه والضغوط المهنية، والضغوط العاطفية، كلها ضغوط تؤثر في الفرد ونمط تفكير

؛ 2019وأسلوب حياته وتوافقه النفسي واالجتماعي واألكاديمي والمهني )إيبو، 

 (.2008عبيد، 

دمان ( انتشار عاٍل إلZenebe et al.2021 ,وأظهرت دراسة زينبي وآخرون )

%(، وأن نسبة االنتشار عند الذكور أعلى 85اإلنترنت بين طلبة الجامعة بنسبة )

(، انتشار Singh et al.2021 ,منه عند اإلناث، كما بينت دراسة سينغ وآخرون )

عاٍل لمستوى إدمان اإلنترنت بين طلبة الطب في كليتي اللتبوروبيرغون في نيبال، 

اإلناث أعلى منه عند الذكور. وأوضحت دراسة األبيض بينما كان هذا االنتشار عند 

( من طالب جامعة األمير سطام بن عبد العزيز في السعودية 80%( أن )2020)

( يعانون من 20%تراوح مستوى إدمانهم لإلنترنت بين المتوسط والمنخفض، و)

ارتفاع مستوى إدمان اإلنترنت لديهم، ووجود فروق بين الطالب في إدمان 

( إلى 2020نت لصالح طالب المدينة. وأشارت دراسة الخواجة والشيبي )اإلنتر

وجود عالقة ارتباط موجبة بين مستوى إدمان اإلنترنت والوحدة النفسية لدى الطلبة 

في سلطنة عمان في أثناء جائحة كورونا، ووجود فروق لصالح الذكور، وكان 

( 2020اضي وحسن )مستوى إدمان اإلنترنت متوسطاً، بينما لم تجد دراسة ر

فروق ذات داللة إحصائية في اضطراب إدمان اإلنترنت تعزى لمتغير الجنس لدى 

 Gazo etطلبة جامعة المستنصرية في العراق. وقد بينت دراسة غازو وآخرون 

al., 2020) بين طلبة الجامعة الهاشمية ً ( أن مستوى إدمان اإلنترنت كان متوسطا

بين اإلدمان والكفاءة الذاتية االجتماعية، بينما  في األردن، ووجود عالقة سلبية

 كانت العالقة إيجابية مع الشعور بالوحدة.
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( عدم وجود فروق دالة في مستوى 2021وأوضحت دراسة جدوالي ومهداوي )

ية الطموح بين كال الجنسين لدى طلبة جامعتي "لونيسي علي" و "سعد دحلب" بوال

 انخفاض في مستوى الطموح لدى لدى طلبة (2020البليدة. وبينت دراسة الزبن )

 ن مستوىالجامعة األردنية المتوقع تخرجهم، ووجود عالقة ارتباطية إيجابية دالة بي

ً لمتغير  الطموح والسعادة النفسية، ووجود فروق دالة في مستوى الطموح تبعا

 علومال الجنس لصالح اإلناث، بينما كان مستوى الطموح مرتفعاً لدى الطلبة في كلية

 (2019 ,الرياضية في جامعة كربالة في العراق في دراسة عبد الياما وآخرون

.Abdel-Yamah et al كم كان المستوى مرتفعاً جداً لدى طلبة جامعة صحار ،)

(، وأظهرت النتائج وجود عالقة 2019بسلطنة عمان،في دراسة جبري وآخرون )

 لبة.ي وفاعلية الذات لدى الطإيجابية بين كٍل من مستوى الطموح والتوافق النفس

ون وأبلغ طلبة الجامعة في الواليات المتحدة األمريكية في دراسة كالباف وآخر

(Clabaugh et al., 2020 عن مستويات عالية من عدم اليقين فيما يتعلق )

بمستقبلهم األكاديمي، باإلضافة إلى مستويات مرتفعة من الضغوط وصعوبة 

ة ناتجة عن فيروس كورونا، وأبلغت الطالبات عن حالالتعامل مع االضطرابات ال

معة عاطفية أسوأ مقارنة بالذكور. وكانت الضغوط النفسية متوسطة لدى طلبة الجا

، بينما كانت الضغوط منخفضة لدى طالب (2019)في فلسطين في دراسة سليمان 

 ، كما أظهرت النتائج وجود إسهام دال(2018)جامعة جدة في دراسة الزهراني 

ً لكٍل من الضغوط النفسية ودافعية اإلنجاز في التنبؤ بالتوافق األ  كاديمياحصائيا

 لدى طالب الجامعة. 

فرد وبالنظر إلى أهمية موضوع إدمان اإلنترنت وانعكاساته السلبية على حياة ال

قد وشخصيته في المجتمع الفلسطيني، وانعكاساته الخطيرة على طلبة الجامعات، ف

ات همية كبيرة لدراسة موضوع إدمان اإلنترنت وربطه بمتغيرات ذُوجد أن هناك أ

إلنترنت هي الوحيدة التي تربط إدمان ا-على حد علم الباحثان-عالقة، فهذه الدراسة 

 بمتغير مستوى الطموح، إضافة إلى متغير الضغوط النفسية.

 مشكلة الدراسة وأسئلتها:

بالنظر إلى أهمية موضوع إدمان اإلنترنت ومستوى انتشاره؛ حيث أظهرت دراسة 

ً إلدمان اإلنترنت بين طلبة الجامعة في فلسطين، 2013)شاهين،  ( انتشاراً مقلقا
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وانعكاساته السلبية على حياة الفرد وشخصيته في المجتمع الفلسطيني، وانعكاساته 

 الخطيرة على طلبة الجامعات، 

 ً ترنت مما أشارت إليه الدراسات واألدب التربوي حول ظاهرة إدمان اإلن وانطالقا

يهم في وانعكاساتها السلبية على السمات الشخصية لألفراد واالضطرابات النفسية لد

لوحدة ( التي ربطته با2020البيئة العربية عامة، مثل: دراسة )الخواجة والشيبي، 

سة بطته بالعزلة االجتماعية، ودرا( التي ر2020النفسية، ودراسة )راضي وحسن، 

لم  ( التي ربطته باالكتئاب والوحدة النفسية، وباإلشارة إلى أنها2018)بشبش، 

ة، تتناول العالقة بين إدمان اإلنترنت ومتغيري مستوى الطموح والضغوط النفسي

 فقد ُوجد أن هناك ضرورة لدراسة موضوع إدمان اإلنترنت وربطه بمتغيرات ذات

 ، هي الوحيدة التي تربط إدمان-على حد علم الباحثان-ذه الدراسة عالقة، فه

اإلنترنت بمتغير مستوى الطموح، إضافة إلى متغير الضغوط النفسية، وتتلخص 

 مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:

 هل توجد عالقة ارتباط بين إدمان اإلنترنت ومستوى الطموح والضغوط النفسية

 قدس المفتوحة في المحافظات الجنوبية؟لدى طلبة جامعة ال

 وبناًء عليه، سعت الدراسة لإلجابة عن األسئلة الفرعية اآلتية:

السؤال األول: ما مستوى كل من إدمان اإلنترنت، ومستوى الطموح، والضغوط 

 النفسية لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة في المحافظات الجنوبية؟

 رية في متوسطات إدمان اإلنترنت لدى طلبةالسؤال الثاني: هل توجد فروق جوه

جامعة القدس المفتوحة في المحافظات الجنوبية تعزى لمتغير: )الجنس، مكان 

 السكن، المستوى االقتصادي(؟

السؤال الثالث: هل توجد فروق جوهرية في متوسطات مستوى الطموح لدى طلبة 

ر: )الجنس، مكان جامعة القدس المفتوحة في المحافظات الجنوبية تعزى لمتغي

 السكن، المستوى االقتصادي(؟

السؤال الرابع: هل توجد فروق جوهرية في متوسطات الضغوط النفسية لدى طلبة 

جامعة القدس المفتوحة في المحافظات الجنوبية تعزى لمتغير: )الجنس، مكان 

 السكن، المستوى االقتصادي(؟
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إلنترنت ومستوى الطموح السؤال الخامس: هل توجد عالقة ارتباط بين إدمان ا

 والضغوط النفسية لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة في المحافظات الجنوبية؟

توى السؤال السادس: ما القدرة التنبؤية إلدمان اإلنترنت ومستوى الطموح في مس

 الضغوط النفسية لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة في المحافظات الجنوبية؟

 الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية:سعت  أهداف الدراسة:

الكشف عن مستوى كل من إدمان اإلنترنت، ومستوى الطموح، والضغوط النفسية 

 لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة في المحافظات الجنوبية.

تحديد طبيعة الفروق في متوسطات كل من إدمان اإلنترنت، ومستوى الطموح، 

بعاً دس المفتوحة في المحافظات الجنوبية توالضغوط النفسية لدى طلبة جامعة الق

 لمتغير: )الجنس، مكان السكن، المستوى االقتصادي(.

ة تقصي العالقة بين إدمان اإلنترنت ومستوى الطموح والضغوط النفسية لدى طلب

 جامعة القدس المفتوحة في المحافظات الجنوبية.

سية ح في الضغوط النفالكشف عن القدرة التنبؤية إلدمان اإلنترنت ومستوى الطمو

 لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة.

 أهمية الدراسة:

نترنت : تنبع أهمية الدراسة من كونها تركز على ظاهرة إدمان اإلاألهمية النظرية

ً واجتماعياً، وعلى نطاق األسرة الفلسطينية و ، توافقهاوتأثيرها على األفراد نفسيا

من  طلبة، كذلك تستمد الدراسة أهميتهاوربطها بمتغيرات نفسية وتربوية مهمة لل

 لمراهقةاأهمية الفئة المستهدفة وهي طلبة المرحلة الجامعية، والتي تقع بين مرحلة 

ذا والرشد، وهي بالتالي قد تمثل إضافة لألدب النظري والدراسات السابقة في ه

 المجال.

ها قد تساهم بشكل : تتمثل األهمية التطبيقية للدراسة في أن نتائجاألهمية التطبيقية

كبير وفعال في تقديم معطيات وصفية حول مستوى إدمان اإلنترنت لدى طلبة 

الجامعة، كما أنها قد تفيد المتخصصين والمؤسسات التربوية في إعداد برامج 

إرشادية وعالجية لمواجهة اآلثار السلبية الناتجة عن إدمان اإلنترنت كالضغوط 
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لديهم، وبخاصة في ظل انتشار فايروس كورونا النفسية وانخفاض مستوى الطموح 

"COVID 19. 

 حدود الدراسة ومحدداتها:

 الحدود البشرية: اقتصر تطبيق الدراسة على طلبة جامعة القدس المفتوحة.

 زة(. غالحدود المكانية: طبقت الدراسة في المحافظات الجنوبية الفلسطينية )قطاع 

 م.2021م الحدود الزمانية: طبقت الدراسة في العا

 الحدود المفاهيمية: إدمان اإلنترنت، مستوى الطموح، الضغوط النفسية.

الحدود االجرائية: اقتصرت على األدوات المستخدمة لجمع البيانات، ودرجة 

 ة.صدقها وثباتها على عينة الدراسة وخصائصها، والمعالجات اإلحصائية المناسب

راء ها بالظروف القائمة أثناء إجكما تحددت نتائج الدراسة وإمكانات التعميم ل

 "، وانعكاساتها علىCOVID 19الدراسة، والمتمثلة في انتشار فيروس كورونا "

تها ي تناولالمتغيرات النفسية لألفراد ومنهم طلبة الجامعة، وبالتحديد المتغيرات الت

 الدراسة الحالية.

 التعريفات لمتغيرات الدراسة:

: يعرف إدمان اإلنترنت بأنه: "مجموعة فرعية من اإلدمان إدمان اإلنترنت

السلوكي، والذي يجمع اإلنسان واآللة في تفاعل غير كيميائي بطبيعته" 

(Griffiths & Hunt, 1998: 475) بالدرجة ً . ويعرف إدمان اإلنترنت إجرائيا

التي يحصل عليها المفحوص على مقياس إدمان اإلنترنت المطور ألغراض هذه 

 دراسة.ال

( مستوى الطموح بأنه: "سمة ثابتة 194: 2017: تعرف بوراس )مستوى الطموح

وع ننسبياً تميز األفراد بعضهم عن بعض في االستعداد والوصول إلى أهداف فيها 

من الصعوبة، ويتضمن الكفاح وتحمل المسؤولية والميل إلى التفوق". ويعرف 

 عليها المفحوص على مقياس مستوىمستوى الطموح إجرائياً بالدرجة التي يحصل 

 الطموح المطور ألغراض هذه الدراسة.



 كاشةع أحمدي شاهين، أحمد محمد أ.د من عينة لدى النفسية والضغوط الطموح بمستوى وعالقته اإلنترنت إدمان

 

344 

 رلينب-لمانياأ العربي مقراطييالد المركز            سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

ر " أن الضغوط النفسية هي: "استجابة غيSelye: اعتبر سيالي "الضغوط النفسية

ظروف لالمحددة للجسم تجاه أي وظيفة تتطلب منه ذلك سواًء أكانت سبباً أم نتيجة 

. وتعرف الضغوط النفسية (24:2009مؤلمة أو غير سارة" )أبو أسعد والغرير، 

طور إجرائياً بالدرجة التي يحصل عليها المفحوص على مقياس الضغوط النفسية الم

 ألغراض هذه الدراسة.

 منهجية الدراسة:

اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي االرتباطي للحصول على المعلومات 

سة؛ يعة هذه الدراالخاصة بموضوع الدراسة، وذلك ألنه أكثر المناهج مالءمة لطب

و حيث إن المنهج الوصفي االرتباطي هو األمثل لتحقيق أهداف هذه الدراسة، فه

ً من خالل المعلومات واألدبيا ً دقيقا ت يقوم بدراسة وفهم ووصف الظاهرة وصفا

يل بط وتحلالسابقة، وإن هذا المنهج ال يعتمد فقط على جمع المعلومات إنما يقوم بالر

يرات الدراسة للوصول إلى االستنتاجات المناسبة )عوده العالقة ما بين متغ

 (.1992وملكاوي، 

: تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة جامعة القدس المفتوحة في مجتمع الدراسة

( طالباً وطالبة للعام الدراسي 8120المحافظات الجنوبية، والبالغ عددهم )

ً لبيانات عمادة القبول والتسجيل2020/2021) واالمتحانات في جامعة  م(، وفقا

 القدس المفتوحة.

 ( طالب وطالبة من طلبة جامعة214: تكونت العينة الفعلية من )عينة الدراسة

ا م، اختيرو2020/2021القدس المفتوحة في فروع المحافظات الجنوبية في العام 

بطريقة العينة المتيسرة لصعوبة التواصل مع كل أفراد مجتمع الدراسة بسبب 

 لتي فرضتها جائحة كورونا، مع مراعاة تمثيلهم في مستويات متغيراتالظروف ا

  ( يوضح توزيع عينة الدراسة حسب متغيراتها.1الدراسة التصنيفية، والجدول )

 توزيع عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسةالتصنيفية (1الجدول )

 النسبة % العدد الفئات المتغير

 36.4 78 ذكر الجنس

 63.6 136 أنثى

 100 214 المجموع

 59.8 128 مدينة مكان السكن
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 24.8 53 مخيم

 15.4 33 قرية/ بلدة

 100 214 المجموع

 9.8 21 أقل من متوسط المستوى االقتصادي لألسرة

 90.2 193 متوسط فأعلى

 100 214 المجموع

 أدوات الدراسة وخصائصها:

من أجل تحقيق الغاية المرجوة من الدراسة الحالية، : مقياس إدمان اإلنترنت -أولا 

(، وقد تكون 2013استخدم مقياس إدمان اإلنترنت، المستخدم في دراسة )شاهين، 

 ( فقرة. 20في صورته األولية من )

ا  وبعد  : لتحقيق الغاية المرجوة من الدراسة الحالية،مستوى الطموح مقياس -ثانيا

موح، وعدد من المقاييس ذات العالقة بمستوى الطاالطالع على الدراسات السابقة، 

(. وبناًء على ذلك 2020(، و )فرحان، 2020فقد استعين بمقياسي )القحطاني، 

 ( فقرة.36صيغت فقرات المقياس في صورته األولية، وشمل المقياس )

ا  : لتحقيق الغاية المرجوة من الدراسة الحالية، استخدم مقياس الضغوط النفسية -ثالثا

(، وبناًء على ذلك 2010اس الضغوط النفسية المستخدم في دراسة )محمد، مقي

 ( فقرة.52صيغت فقرات المقياس في صورته األولية، وشمل المقياس )

عُرضت مقاييس الدراسة  :( لمقاييس الدراسةFace validityالصدق الظاهري )

لوم ( محكمين يحملون درجة الدكتوراه في الع10في صورتها األولية على )

( كحد أدنى لقبول الفقرة. وبناًء على %80التربوية؛ إذ أعتمد معيار االتفاق )

مالحظات وآراء المحكمين، أجريت التعديالت المقترحة، فعُدلت بعض الفقرات، 

( فقرة، 29( فقرات من مقياس مستوى الطموح، وأصبح عدد فقراته )7وحذفت )

، وأصبح عدد فقرات المقياس ( فقرة من مقياس الضغوط النفسية11كما حذفت )

 ( فقرة.41)

طبقت مقاييس  :(Construct Validity)صدق البناء لمقاييس الدراسة 

( من طلبة جامعة القدس المفتوحة في 42الدراسة على عينة استطالعية مكونة من )

المحافظات الجنوبية، ومن خارج عينة الدراسة المستهدفة، وكانت النتائج كاآلتي: 

.(، 85-.52مالت ارتباط الفقرات لمقياس إدمان اإلنترنت ما بين )تراوحت معا
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( أن (Garcia, 2011وكانت ذات درجات مقبولة ودالة إحصائياً؛ إذ ذكر جارسيا

.( تعتبر ضعيفة، والقيم التي تقع ضمن 30قيمة معامل االرتباط التي تقل عن )

.( 70ي تزيد عن ).( تعتبر متوسطة، والقيمة الت70أقل أو يساوي  -.30المدى )

 تعتبر قوية، لذلك لم تحذف أي فقرة من فقرات المقياس. بينما تراوحت المعامالت

.(، وكانت ذات درجات مقبولة ودالة 85-.31ما بين ) لفقرات مقياس الطموح

(، فحذفت وأصبح عدد 25، 23، 21، 14، 7، 3إحصائياً، باستثناء الفقرات: )

ت معامالت ارتباط فقرات مقياس الضغوط ( فقرة. وتراوح23فقرات المقياس )

(، فحذفت وأصبح عدد 24، 6، 3.(، باستثناء الفقرات )83-.38النفسية ما بين )

 ( فقرة.38فقرات المقياس )

 التحقق : للتأكد من ثبات مقاييس الدراسة الثالثة،فقد جرىالثبات لمقاييس الدراسة

مل كرونباخ ألفا من ثبات االتساق الداخلي لكل مقياس، باستخدام معا

(Cronbach's Alpha على بيانات العينة االستطالعية بعد قياس الصدق لكل )

 ( يوضح ذلك:2مقياس، والجدول )

 معامالت الثبات بطريقة كرونباخ ألفا لمقاييس الدراسة (2جدول )

 كرونباخ ألفا عدد الفقرات المجاالت األداة

 .94 20 - إدمان اإلنترنت

 .85 12 مستوى الطموح األكاديمي مستوى الطموح

 .75 11 مستوى الطموح المهني

 .89 23 مستوى الطموح ككل

 .82 7 الضغوط األسرية الضغوط النفسية

 .87 9 الضغوط االجتماعية

 .85 9 الضغوط الدراسية

 .87 7 الضغوط الصحية

 .87 6 الضغوط االقتصادية

 .96 38 الضغوط النفسية ككل

( أن قيم معامالت الثبات لمقاييس الدراسة الثالثة كانت 2يتضح من الجدول )

 مرتفعة، وتجعل من هذه األدوات قابلة للتطبيق على عينة الدراسة.

: يطلب من المستجيب تقدير إجاباته عن طريق تدرج الدراسة تصحيح مقاييس

ً )( خماسي، وأعطيت األوزان للفقرات كما يلي:تنطبق Likertليكرت ) ( 5تماما

( درجات، تنطبق قليالً 3( درجات، تنطبق إلى حد ما )4درجات، تنطبق كثيراً )

( درجة، وعكست هذه األوزان للفقرات السالبة. ولتحديد 1( درجتان، ال تنطبق )2)
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المستوى لالستجابة على أي من فقرات مقاييس الدراسة، ُحولت العالمة وفق 

درجات، وصنف المستوى إلى ثالثة  (5-1المستوى الذي يتراوح ما بين )

(، 3.67-2.34فأقل(، ومستوى متوسط ) 2.33مستويات، هي: مستوى منخفض )

 (.5-3.68ومستوى مرتفع )

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:

ية من أجل معالجة البيانات، استخدم برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماع

(SPSS, 26وذلك باستخدام ،)  :المعالجات اإلحصائية اآلتية 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية.

(، لتحديد معامالت ارتباط كل Person Correlationمعامل ارتباط بيرسون )

 ات.فقرة من فقرات مقياس الدراسة بالدرجة الكلية، وفحص العالقات بين المتغير

 معامل ثبات كل مقياس من مقاييس الدراسة.معادلة كرونباخ ألفا لتحديد 

(، لفحص Independent Samples t-testاختبار )ت( لمجموعتين مستقلتين )

 ة.الفروق في مقاييس الدراسة تبعاً لمتغير: الجنس، المستوى االقتصادي لألسر

(، لفحص الفرضيات One-Way ANOVAاختبار تحليل التباين األحادي )

 .المتعلقة بمكان السكن

 Stepwise Multipleاختبار معامل االنحدار المتعدد التدريجي )

Regression( باستخدام أسلوب اإلدخال ،)Stepwise لمعرفة القدرة التنبؤية ،)

 لكل من إدمان اإلنترنت، ومستوى الطموح، في الضغوط النفسية.

 نتائج الدراسة:

كل من إدمان اإلنترنت، ومستوى : ما مستوى النتائج المتعلقة بالسؤال األول

الطموح، والضغوط النفسية لدى عينة من طلبة جامعة القدس المفتوحة في 

المحافظات الجنوبية؟ ُحسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب 

المئوية لمقياس إدمان اإلنترنت لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة في المحافظات 

 ( يوضح ذلك: 3ول )الجنوبية، والجد
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 سةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمستوى لكل متغير من متغيرات الدرا (3جدول )

االنحراف  المتوسط الحسابي المتغير

 المعياري

 المستوى

 متوسط 0.893 3.11 الدرجة الكلية إلدمان اإلنترنت

 مرتفع 0.586 4.01 الطموح األكاديمي

 مرتفع 0.533 3.82 الطموح المهني

 مرتفع 0.523 3.92 الدرجة الكلية لمستوى الطموح

 متوسط 1.086 3.05 الضغوط الصحية

 متوسط 1.085 3.02 الضغوط االقتصادية

 متوسط 1.011 2.96 الضغوط االجتماعية

 متوسط 1.049 2.85 الضغوط األسرية

 متوسط 1.005 2.82 الضغوط الدراسية

 متوسط 0.925 2.93 الدرجة الكلية للضغوط النفسية 

أشارت النتائج إلى أن مستوى إدمان اإلنترنت لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة في 

(، وبالتالي اتفقت 3.11المحافظات الجنوبية جاء متوسطاً، بمتوسط حسابي بلغ )

(،  2020والشيبي، (، و)الخواجة 2020هذه النتيجة مع دراسات كٍل من: )األبيض، 

(، في أن مستوى إدمان اإلنترنت لدى الطلبة كان (Gazo et al., 2020و

 ,(، و )Zenebe et al.2021 ,متوسطاً، بينما اختلفت مع دراسات: )

2021.Singh et al ،في أن مستوى اإلدمان على 2020(، و)راضي وحسن ،)

 اإلنترنت لدى الطلبة كان بمستوى عاٍل.

امة عالنتيجة إلى أن اإلنترنت أصبح جزءاً من حياة الطلبة بصفة ويمكن عزو هذه 

أسره بوحياة طلبة الجامعة بصفة خاصة؛ حيث أن اإلنترنت في ظل ما يعانيه العالم 

ر ة األكثوما تعانيه المحافظات الفلسطينية من آثار لجائحة كورونا يعتبر هو الوسيل

ً في سير العملية التعليمة، وبذلك فإن ا ً طويأمانا لة في لطلبة يستغرقون أوقاتا

ات. استخدام اإلنترنت لألغراض العلمية والبحث واالستقصاء للوصول إلى المعلوم

ه يضاف إلى ذلك الظروف السياسية التي تعانيها المحافظات الجنوبية وما يفرض

جر ( عاماً، وما أفرزته ظروف الجائحة والح15االحتالل من حصار دام أكثر من )

ظاظ ذي فرضته البروتوكوالت الصحية، وندرة األماكن الترفيهية، واالكتالصحي ال

ب السكاني، والقيود المفروضة على السفر للخارج، وقلة فرص العمل وارتفاع نس

ها البطالة لدى خريجي مؤسسات التعليم العالي، والحاجة لقضاء وقت الفراغ، كل

 .ترنت لدى طلبة الجامعةتعتبر عوامل ساهمت بشكل كبير في انتشار إدمان اإلن
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كما بينت النتائج أن مستوى الطموح لدى الطلبة جاء مرتفعاً، بمتوسط حسابي بلغ 

 ,(، وهو ما اتفق مع معظم الدراسات المذكورة، مثل دراسات: 3.92)

2019).Abdel-Yamah et al ،في أن مستوى 2019(، و)جبري وآخرون ،)

(، في الكشف 2020مع دراسة )الزبن، الطموح لدى الطلبة مرتفع، بينما اختلفت 

عن مستوى منخفض من الطموح لدى الطلبة. ويمكن عزو هذه النتيجة إلى أن 

الشاب الجامعي في الواقع الفلسطيني والظروف الصعبة المحيطة به، يسعى دائماً 

إلى فرض واقع جديد ومغاير للذي يعيشه في ظل هذه الظروف الصعبة، لذا نراهم 

رون ويمنون النفس في الوصول إلى مجرى حياة تلبي طموحاتهم يجتهدون ويثاب

 وآمالهم.

وأشارت النتائج إلى أن الضغوط النفسية لدى الطلبة جاء متوسطاً. وقد اتفقت هذه 

( في أن الضغوط النفسية لدى الطلبة متوسط، 2019النتيجة مع دراسة )سليمان، 

التي أشارت نتائجها إلى أن (، Clabaugh et al.,2020بينما اختلفت مع دراسة )

مستوى الضغوط النفسية لدى الطلبة كان مرتفعاً. وقد تفسر هذه النتيجة باعتبار أن 

الطالب الجامعي في المحافظات الجنوبية يواجه أشكال وأوجه عدة من المنغصات 

والتحديات التي تساعد في نمو الضغط النفسي لديه، وبخاصة الضغوط االقتصادية 

واألمنية، المتمثلة في انغالق األفق السياسي والحصار المتكرر على والسياسية 

المحافظات الجنوبية، وجاءت جائحة كورونا لتزيد الطين بِلة، فقد فرضت على 

الطلبة قيود الحجر المنزلي وإجراءات السالمة والوقاية لفترات طويلة لم يكونوا 

ل كبير في وجود مستوى معتادين عليها، وهذه جلَها أوجه وعوامل ساهمت وبشك

 متوسط من الضغط النفسي لدى طلبة الجامعة.

: هل توجد فروق ذات داللة إحصائيّة عند مستوى النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

( بين متوسطات إدمان اإلنترنت لدى عينة من طلبة جامعة القدس α<.05الداّللة )

نس، مكان السكن، المستوى المفتوحة في المحافظات الجنوبية تعزى لمتغير: الج

االقتصادي لألسرة؟ ُحسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

الستجابات أفراد عينة الدراسة على مقياس إدمان اإلنترنت لدى طلبة جامعة القدس 

المفتوحة في المحافظات الجنوبية تعزى لمتغير: الجنس، مكان السكن، المستوى 

 ( يبين ذلك:4جدول )االقتصادي لألسرة، وال
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة على مقياس إدمان  (4جدول )
 اإلنترنت لدى الطلبة تعزى لمتغيرات: الجنس، مكان السكن، المستوى االقتصادي لألسرة

 إدمان اإلنترنت  المستوى المتغيرات

  M SD 

 0.761 3.36 ذكر الجنس

 0.933 2.97 أنثى

 0.899 3.04 مدينة   مكان السكن

 0.900 3.20 مخيم

 0.851 3.25 قرية/ بلدة

 0.819 3.34 أدنى من متوسط المستوى االقتصادي لألسرة

 0.899 3.09 متوسط فأعلى

M        المتوسط الحسابي =SD االنحراف المعياري = 

( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية على مقياس 4يتضح من الجدول )

إدمان اإلنترنت في ضوء توزيعها حسب متغيرات الدراسة. وللكشف عن داللة هذه 

 way ANOVA-3)الفروق، فقد أجري تحليل التباين الثالثي "بدون تفاعل" 

"without Interaction")( يبين ذلك:5، والجدول ) 

تحليل التباين الثالثي )بدون تفاعل( على مقياس إدمان اإلنترنت لدى عينة الدراسة تبعاً  (5)جدول 
 لمتغير:الجنس، مكان السكن، المستوى االقتصادي لألسرة

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجات 

 الحرية

الداللة  Fقيمة  متوسط المربعات

 اإلحصائية

 *003. 9.144 6.995 1 6.995 الجنس

 270. 1.317 1.008 2 2.015 مكان السكن

المستوى االقتصادي 

 لألسرة

.217 1 .217 .284 .595 

   765. 209 159.876 الخطأ

 (p < .05 *دال إحصائياً عند مستوى الداللة )

ً عند مستوى الداللة 5يتضح من الجدول ) ( عدم وجود فروق دالة إحصائيا

(05.≥α في إدمان االنترنت تعزى) لمتغيرات: مكان السكن، المستوى االقتصادي

ً عند مستوى الداللة ) ( في α≤.05لألسرة، بينما كانت هناك فروق دالة إحصائيا

 إدمان االنترنت تعزى لمتغير الجنس إذ جاءت الفروق لصالح الذكور.

 ,واتفقت النتيجة في الفروق في إدمان اإلنترنت لصالح الذكور مع دراستي: )

2021.Zenebe et al ،على أن مستوى إدمان 2020(، )الخواجة والشيبي )
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 ,اإلنترنت لدى الذكور أعلى مقارنة باإلناث، بينما اختلفت هذه النتيجة مع دراسة )

2021.Singh et al ؛ حيث جاء مستوى إدمان اإلنترنت لدى اإلناث أعلى منه)

)بوفرة (، و 2020عند الذكور، بينما أوضحت نتائج دراسات: )راضي وحسن، 

(، و )صوالحة وجالد، (Bazrafshan et al., 2019(، و 2019والمقروض، 

(، عدم وجود فروق في متوسطات إدمان اإلنترنت تعزى لمتغير الجنس. 2019

ويمكن عزو هذه النتيجة إلى مدى توافر اإلنترنت في الوقت الراهن وإتاحته بصور 

جامعي يشعر بحرية أكبر من متعددة أمام الطالب الجامعي، كذلك فإن الطالب ال

الطالبات في استخدامه لإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي. وربما يعود ذلك إلى 

طبيعة الثقافة الذكورية التي ال زالت قائمة في واقعنا الفلسطيني بدرجة أو بأخرى، 

وانعكاسها على مصادر الدعم األسري واالجتماعي لكل من الذكر واألنثى؛ حيث 

ب يتمتعون باستقاللية أكبر في استخدامهم لإلنترنت سواًء داخل المنزل أم إن الطال

خارجه، وفي النهار أو الليل لساعات طويلة، وهو مايؤدي إلى إدمانهم على 

اإلنترنت بصورة أكبر من اإلناث، فالذكور مثالً يسهل عليهم أن يترددوا على 

ويلة ليالً وال ترتادها اإلناث المقاهي وأماكن عدة يتوافر فيها اإلنترنت لساعات ط

بنفس المستوى واليسر، هذا فضالً عن الثقة األكبر للطلبة في قدرتهم على استخدام 

األجهزة الحاسوبية والهواتف المحمولة وتحميل البرامج ودوافعهم للمغامرة 

واكتشاف ما هو جديد وتكوين العالقات والمعارف، دون الخوف من تعرضهم 

 بالذكر. الت ذات أبعاد مرتبطة باألنثى مقارنةللتنمر أو أي مشك

واختلفت نتائج الدراسة الحالية في عدم وجود فروق في إدمان اإلنترنت لدى الطلبة 

باختالف متغيري مكان السكن، والمستوى االقتصادي مع دراسة )األبيض، 

(، التي أشارت إلى وجود فروق في متوسطات إدمان اإلنترنت تعزى لمتغير 2020

لنتيجة بالنظر إلى الطبيعة مكان السكن متجهة إلى طلبة المدينة. وتفسر هذه ا

الجغرافية والمساحة الصغيرة للمحافظات الجنوبية؛ إذ يعد قطاع غزة من أعلى 

ً في مساحته، وبالتالي هناك انتشار واسع  البقع الجغرافية كثافة سكانية وضيقا

لشبكات اإلنترنت وخدماته سواًء في القرى، أم المدن، أم المخيمات؛ وقد استثمر 

مهنين والشركات افي نشر شبكات اإلنترنت على أعمدة شوارع الكثير من ال

المحافظات الجنوبية، حتى أصبح من الغريب أن يكون هناك شارع أو حي ال 

يتوافر في أجهزة مزودة لإلنترنت، وبالتالي أصبح اإلنترنت متوافراً وضرورة 

جهزة ملحة لدى الجميع أينما تواجدوا. كما أن التكلفة لخدمات اإلنترنت واأل
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المتصلة بهذه الخدمات لم تعد صعبة المنال، والطلبة هم بحاجة دائمة الستخدام 

 اإلنترنت بغض النظر عن ظروفهم االقتصادية. 

: هل توجد فروق ذات داللة إحصائيّة عند مستوى النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث

امعة القدس ( بين متوسطات مستوى الطموح لدى عينة من طلبة جα<.05الداّللة )

المفتوحة في المحافظات الجنوبية تعزى لمتغير: الجنس، مكان السكن، المستوى 

االقتصادي لألسرة؟ ُحسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

لالستجابات على مقياس مستوى الطموح لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة في 

ن السكن، المستوى االقتصادي المحافظات الجنوبية تعزى لمتغير: الجنس، مكا

 ( يبين ذلك:6لألسرة، والجدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة على مقياس مستوى  (6جدول )

 الطموح لدى الطلبة تعزى لمتغير: الجنس، مكان السكن، المستوى االقتصادي لألسرة

مستوى الطموح  المستوى المتغيرات

 اديمياألك

مستوى الطموح 

 المهني

 مستوى الطموح ككل 

  M SD M SD  M SD 

 483. 3.85  516. 3.70 529. 3.98 ذكر الجنس

 542. 3.96  532. 3.89 618. 4.02 أنثى

مكان 
 السكن

 524. 3.90  555. 3.79 569. 4.00 مدينة  

 499. 4.00  503. 3.90 555. 4.08 مخيم

 555. 3.87  489. 3.81 697. 3.92 قرية/ بلدة

المستوى 

االقتصادي 

 لألسرة

أدنى من 

 متوسط

4.15 .404 3.89 .364  4.02 .347 

 538. 3.91  548. 3.81 602. 3.99 متوسط فأعلى

M        المتوسط الحسابي =SD االنحراف المعياري = 

( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لدرجات 6يتضح من الجدول )

أفراد عينة الدراسة على مقياس مستوى الطموح في ضوء توزيعها حسب متغيرات 

الدراسة. وللكشف عن داللة هذه الفروق، فقد أجري تحليل التباين الثالثي متعدد 

، "MANOVA "without Interaction-3)المتغيرات"بدون تفاعل" )

 ( يبين ذلك:7والجدول )
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تحليل التباين الثالثي متعدد المتغيرات )بدون تفاعل( على الدرجة الكلية والمجاالت الفرعية  (7جدول )
 لمقياس مستوى الطموح تعزى لمتغير: الجنس، مكان السكن، المستوى االقتصادي لألسرة

مصدر 
 التباين

مجموع  المجاالت
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

الداللة  Fقيمة 
 اإلحصائية

مستوى الطموح  الجنس

 األكاديمي

.388 1 .388 1.128 .289 

 *003. 9.288 2.545 1 2.545 مستوى الطموح المهني

 *037. 4.396 1.184 1 1.184 مستوى الطموح ككل

مستوى الطموح  مكان السكن

 األكاديمي

.731 2 .365 1.063 .347 

 167. 1.804 494. 2 989. الطموح المهنيمستوى 

 228. 1.489 401. 2 802. مستوى الطموح ككل

المستوى 

االقتصادي 

 لألسرة

مستوى الطموح 

 األكاديمي

.626 1 .626 1.821 .179 

 215. 1.549 424. 1 424. مستوى الطموح المهني

 164. 1.949 525. 1 525. مستوى الطموح ككل

الطموح مستوى  الخطأ

 األكاديمي

71.869 209 .344   

   274. 209 57.268 مستوى الطموح المهني

   269. 209 56.277 مستوى الطموح ككل

 (p < .05 *دال إحصائياً عند مستوى الداللة )

ً عند مستوى الداللة 7يتضح من الجدول ) ( عدم وجود فروق دالة إحصائيا

(05.≥α في مستوى الطموح تعزى) لمتغيرات: مكان السكن، المستوى االقتصادي

ً عند مستوى الداللة ) ي ( فα≤.05لألسرة، بينما كانت هناك فروق دالة إحصائيا

مستوى الطموح ككل ومجال مستوى الطموح المهني تعزى لمتغير الجنس؛ إذ 

 جاءت الفروق لصالح اإلناث.

(، في عدم وجود 2021 وبذلك فقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة )جدوالي ومهداوي،

ً لمتغير الجنس، بينما أشارت دراسة  ً في مستوى الطموح تبعا فروق دالة إحصائيا

( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الطموح تبعاً 2020)الزبن، 

لمتغير الجنس لصالح اإلناث. ويمكن عزو هذه النتيجة إلى تكافؤ فرص التعليم 

ت الراهن أمام الجميع سواًء أكانوا ذكوراً أم إناثاً، واستكمال الدراسة في الوق

وتضاؤل الفروق الجندرية في المجتمع الفلسطيني في اآلونة األخيرة في مجال 

التعليم تحديداً، كما أن الطلبة في هذه الدراسة من كال الجنسين هم في نفس المرحلة 

ً ومن نفس الجامعة باختالف أفرعها، وبالتال ي هم يتشاركون نفس العمرية تقريبا
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المناهج والفلسفة واالستراتيجيات، وهذا ما يجعل الفروق في مستوى الطموح 

األكاديمي أقل تبايناً. أما الفروق في مجال مستوى الطموح المهني، فقد بينت أن 

اإلناث أكثر طموحاً، ويمكن عزو ذلك إلى أن النظرة المجتمعية لألنثى أصبحت 

ولطموحاتها، إضافة إلى ما تحققه اإلناث من تميز في  نظرة إيجابية ومشجعة لها

التحصيل األكاديمي، الذي تظهره نتائج الثانوية العامة )التوجيهي( كل عام، 

واستمرار هذا التفوق لإلناث مقارنة بالذكور في المرحلة الجامعية، الذي تظهره 

 المفتوحة.لوحات الشرف الفصلية في الجامعات الفلسطينية ومنها جامعة القدس 

ً بين متوسطات مستوى الطموح لدى  ويمكن عزو عدم وجود فروق دالة إحصائيا

طلبة الطلبة باختالف مكان السكن والمستوى االقتصادي إلى الواقع الذي يعيشه ال

ً بين جميع الطلبة م هما الجامعيون في المحافظات الجنوبية، فهو متشابه تقريبا

 ظروف على من يعيشون في المدينة هو نفسهاختلفت أماكن سكنهم، وما تفرضه ال

ا لكن على من يعيشون في المخيم أو القرية، وبالتالي قد تختلف طموحاتهم في نوعه

ى مستواها يبقى متشابهاً. كما إن الطالب الجامعي ال يضع طموحاته وآماله عل

مقياس الدخل المالي والوضع االقتصادي ألسرته، بل إنه يستثمر كل قدراته 

ودة، اناته في سبيل تحقيق أحالمه وأمنياته حتى لو كانت هذه اإلمكانات محدوإمك

و فهو يدرك جيداً أن هذه المرحلة الدراسية هي مرحلة بناء وليس هناك فرصة أ

 مبرر يختبئ خلفه. 

: هل توجد فروق ذات داللة إحصائيّة عند مستوى النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث

توسطات الضغوط النفسية لدى عينة من طلبة جامعة القدس ( بين مα<.05الداّللة )

المفتوحة في المحافظات الجنوبية تعزى لمتغير: الجنس، مكان السكن، المستوى 

االقتصادي لألسرة؟ ُحسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

الستجابات أفراد عينة الدراسة على مقياس الضغوط النفسية لدى طلبة جامعة 

القدس المفتوحة في المحافظات الجنوبية تعزى لمتغير: الجنس، مكان السكن، 

 ( يبين ذلك:8المستوى االقتصادي لألسرة، والجدول )
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الضغوط  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة على مقياس (8جدول )

 النفسية لدى الطلبة تعزى لمتغير: الجنس، مكان السكن، المستوى االقتصادي لألسرة

الضغوط   المتغير 

 األسرية

الضغوط 

 االجتماعية

الضغوط 

 الدراسية

الضغوط 

 الصحية

الضغوط 

 االقتصادية

الدرجة 

 الكلية

 M 3.27 3.35 3.18 3.28 3.20 3.26 ذكر الجنس

SD .924 .903 .981 1.000 1.047 .853 

 M 2.62 2.73 2.61 2.92 2.91 2.74 أنثى

SD 1.047 1.004 .964 1.114 1.096 .916 

مكان 

 السكن

 M 2.87 2.93 2.80 2.98 3.04 2.92 مدينة

SD 1.040 1.009 .993 1.064 1.058 .909 

 M 2.96 3.07 2.90 3.25 3.16 3.06 مخيم

SD 1.099 1.026 1.080 1.117 1.078 .965 

قرية/ 
 بلدة

M 2.60 2.85 2.75 2.98 2.68 2.78 

SD .994 1.009 .951 1.114 1.163 .923 

المستوى 

االقتصادي 

 لألسرة

أدنى 

من 

 متوسط

M 3.36 3.59 3.38 3.59 4.04 3.57 

SD .961 .876 1.062 .905 .749 .810 

متوسط 

 فأعلى

M 2.80 2.89 2.76 2.99 2.90 2.86 

SD 1.046 1.003 .983 1.089 1.059 .912 

M  ، المتوسط الحسابي =SDاالنحراف المعياري = 

( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لدرجات 8يتضح من الجدول )

أفراد عينة الدراسة على مقياس الضغوط النفسية في ضوء توزيعها حسب متغيرات 

الدراسة. وللكشف عن داللة هذه الفروق، فقد أجري تحليل التباين الثالثي متعدد 

، "MANOVA "without Interaction-3)المتغيرات "بدون تفاعل" )

 ( يبين ذلك:9والجدول )

تحليل التباين الثالثي متعدد المتغيرات )بدون تفاعل( على الدرجة الكلية والمجاالت الفرعية  (9جدول )
 لمقياس الضغوط النفسية لدى الطلبة باختالف متغير: الجنس، مكان السكن، المستوى االقتصادي لألسرة

مصدر 

 التباين

مجموع  المجاالت

 بعاتالمر

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

الداللة  Fقيمة 

 اإلحصائية

 *000. 15.194 15.288 1 15.288 الضغوط األسرية الجنس

 *000. 14.167 13.152 1 13.152 الضغوط االجتماعية

 *001. 12.404 11.629 1 11.629 الضغوط الدراسية

 100. 2.738 3.124 1 3.124 الضغوط الصحية

 562. 337. 356. 1 356. االقتصاديةالضغوط 

 *002. 10.088 7.877 1 7.877 الدرجة الكلية
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مكان 
 السكن

 615. 488. 491. 2 982. الضغوط األسرية

 980. 020. 019. 2 037. الضغوط االجتماعية

 993. 007. 007. 2 014. الضغوط الدراسية

 518. 660. 754. 2 1.507 الضغوط الصحية

 116. 2.176 2.298 2 4.596 االقتصاديةالضغوط 

 785. 242. 189. 2 378. الدرجة الكلية

المستوى 

االقتصادي 

 لألسرة

 112. 2.548 2.564 1 2.564 الضغوط األسرية

 *022. 5.352 4.968 1 4.968 الضغوط االجتماعية

 052. 3.834 3.595 1 3.595 الضغوط الدراسية

 *046. 4.024 4.592 1 4.592 الضغوط الصحية

 *000. 21.353 22.555 1 22.555 الضغوط االقتصادية

 *007. 7.479 5.840 1 5.840 الدرجة الكلية

   1.006 209 210.298 الضغوط األسرية الخطأ

   928. 209 194.031 الضغوط االجتماعية

   938. 209 195.942 الضغوط الدراسية

   1.141 209 238.502 الضغوط الصحية

   1.056 209 220.769 الضغوط االقتصادية

   781. 209 163.195 الدرجة الكلية

 (  p < .05 **دال إحصائياً عند مستوى الداللة )

ً عند مستوى الداللة 9يتضح من الجدول ) ( عدم وجود فروق دالة إحصائيا

(05.≥α على) الدرجة الكلية والمجاالت الفرعية لمقياس الضغوط النفسية تعزى

( α≤.05لمتغير مكان السكن، بينما كانت الفروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة )

على الدرجة الكلية ومجاالت: الضغوط األسرية، الضغوط االجتماعية، الضغوط 

لذكور. كما كانت الفروق الدراسية، تعزى لمتغير الجنس؛ إذ جاءت الفروق لصالح ا

( على الدرجة الكلية ومجاالت: الضغوط α≤.05دالة إحصائياً عند مستوى الداللة )

االجتماعية، والضغوط الصحية، والضغوط االقتصادية، تعزى لمتغير المستوى 

 االقتصادي لألسرة؛ إذ جاءت الفروق لصالح أدنى من متوسط.

 الح الذكور إلى أن الطالب الجامعيويمكن عزو الفروق في الضغوط النفسية لص

 يواجه أشكال وأوجه عدة من ضغوط الحياة، والتي قد تولد الضغط النفسي لديه

 بمستوى أعلى مقارنة بالطالبات، فالمجتمع ينظر إلى الذكور على أنهم هم من

طالب يتحملون المسؤولية بالدرجة األولى في الكثير من األمور، زيادة على أن ال

 د يكون هو المعيل ألسرته والحتياجاتها في ظل الظروف الصعبة.الجامعي ق

أما الفروق لصالح المستوى االقتصادي أدنى من متوسط، فيمكن عزوها إلى أن 

الضغوط النفسية التي يعانيها الطلبة من ذوي الدخل المادي المتدني هي ضغوط 
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توافر اإلمكانات مرتبطة بشكل وثيق في شح اإلمكانات االقتصادية، فقد ساهم عدم 

االقتصادية في نقص لسد الحاجات األساسية للشباب، ومنها احتياجات ومتطلبات 

التعليم الجامعي، التي قد يضطر الكثير منهم إلى توفيرها بنفسه أو المساهمة في 

 جزٍء منها، وبالتالي أدى ذلك ارتفاع الضغط النفسي لديهم. 

ية باختالف مكان السكن بالنظر إلى وقد يفسر عدم وجود فروق في الضغوط النفس

أن الضغوط التي يواجهها الطالب الجامعي في المحافظات الجنوبية هي ضغوط 

متشابهة إلى حد ما بين جميع الطلبة، فهم سواًء أكانوا من المدينة، أم المخيم، أم 

القرية، إنما يواجهون نفس الضغوط األسرية، واالجتماعية، المتمثلة بالعادات 

اليد والمعايير االجتماعية العامة، ويعانون كذلك من نفس الضغوط الصحية، والتق

واالقتصادية، المرتبطة بالظروف السياسية وقيود السفر، والدخل االقتصادي 

المتدني، ونقص األدوية والعالجات...إلخ، وكذلك الحال بالنسبة للضغوط الدراسية، 

نفسها، ويعايشون ظروف التعلم  فهم مطالبون بالواجبات والمسؤوليات الدراسية

 اإللكتروني في ظل جائحة كورونا بنفس الطريقة والمتطلبات وااللتزامات. 

: هل توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية عند النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس

( بين إدمان اإلنترنت وكل من: مستوى الطموح والضغوط α<.05مستوى الداللة )

لبة جامعة القدس المفتوحة في المحافظات الجنوبية؟ استخرج معامل النفسية لدى ط

( بينإدمان اإلنترنت وكل من: مستوى Person Correlationارتباط بيرسون)

الطموح، والضغوط النفسية لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة في المحافظات 

 ( يوضح ذلك:10الجنوبية، والجدول )

ون بين إدمان اإلنترنت وكل من: مستوى الطموح والضغوط النفسية معامالت ارتباط بيرس (10جدول )
 (214لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة في المحافظات الجنوبية )ن=

 الضغوط النفسية مستوى الطموح إدمان اإلنترنت 

   1 إدمان اإلنترنت

  1 104.- مستوى الطموح

 1 **178.- **606. الضغوط النفسية

 (p < .01 **عند مستوى الداللة )**دال إحصائياً 

( وجود عالقة ارتباط غير دالة إحصائياً بين إدمان اإلنترنت 10يتضح من الجدول )

ومستوى الطموح لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة في المحافظات الجنوبية؛ إذ 

(، بينما يتبين وجود عالقة ارتباط دالة 104.-بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون )
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ً بين إدمان اإلنترنت والضغوط النفسية لدى الطلبة؛ إذ بلغت قيمة معامل إحصائي ا

(، وجاءت العالقة طردية 01.>( عند مستوى داللة )606.ارتباط بيرسون )

الضغوط النفسية  موجبة؛ بمعنى كلما ازدادت درجة إدمان اإلنترنت ازداد مستوى

ً بين م ستوى الطموح والضغوط لديهم. وكذلك وجود عالقة ارتباط دالة إحصائيا

( عند مستوى 178.-النفسية لدى الطلبة؛ إذ بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون )

(، وجاءت العالقة عكسية سالبة؛ بمعنى كلما ازدادت درجة مستوى 01.>داللة )

 والضغوط النفسية لديهم. الطموح انخفض مستوى

(، 2020 الخواجة والشيبي،وقد يبدوا التوافق مع نتائج الدراسة الحالية في دراسة )

ودراسة  التي بينت وجود عالقة ارتباط موجبة بين إدمان اإلنترنت والوحدة النفسية،

ت (، التي أشارت إلى وجود عالقة ارتباط بين إدمان اإلنترن2020)راضي وحسن، 

ين بلعالقة اوالعزلة االجتماعية لدى الطلبة الجامعيين، وهذه النتائج تشير إلى طبيعة 

ا ان اإلنترنت والضغوط النفسية، فالشعور بالوحدة والعزلة االجتماعية همإدم

 مصدران من مصادر الضغوط النفسية.

يمي وتظهر العالقة بين الحالة النفسية للطالب الجامعي وتحصيله وطموحه األكاد

 ( وجود2020في العديد من الدراسات السابقة، فقد بينت نتائج دراسة )الزبن، 

ً بين مستوى الطموح والسعادة النفسيعالقة ارتباط ة، كما ية إيجابية دالة إحصائيا

( إلى وجود عالقة إيجابية بين كٍل من 2019أشارت دراسة )جبري وآخرون، 

مستوى الطموح والتوافق النفسي وفاعلية الذات لدى الطلبة. وبينت دراسة 

(Clabaugh et al.,2020وجود مستويات عالية من عدم اليقين لدى ) ا الطلبة فيم

بة يتعلق بمستقبلهم األكاديمي، باإلضافة إلى مستويات مرتفعة من الضغوط وصعو

طة التعامل مع االضطرابات الناتجة عن فيروس كورونا، وكانت هذه النتائج مرتب

وجود  2018)بمستويات أعلى من العصابية.  وأوضحت نتائج دراسة )الزهراني، 

ز اإلنجا ط النفسية بأنواعها المختلفة وبين دافعيةعالقة ارتباطية سالبة بين الضغو

 لدى طلبة الجامعة.

ويمكن عزو العالقة الطردية بين إدمان اإلنترنت والضغوط النفسية لدى الطلبة، 

إلى أن الطلبة الذين يعانون شكالً من أشكال الضغوط النفسية غالباً ما يلجؤون إلى 

في محاولة منهم للتخلص من هذه الجلوس لساعات طويلة على اإلنترنت، وذلك 

األعباء والضغوط أو الهروب منها، فضالً عن أن الطلبة الذين يعانون من إدمان 
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اإلنترنت قد يكونون أكثر تحفظاً في التفاعالت االجتماعية، ولديهم بعض المشكالت 

االجتماعية واألسرية واألكاديمية، كما أشارت نتائج العديد من الدراسات السابقة، 

بالتالي يحاولون الهروب من تلك المشكالت من خالل االستغراق في الجلوس و

 على اإلنترنت.

ً بين إدمان اإل نترنت أما النتيجة التي أشارت إلى وجود عالقة غير دالة إحصائيا

 ومستوى الطموح لدى الطلبة، فيمكن تفسيرها بالنظر إلى أن االنتشار الواسع

ما إن االجتماعي أصبح جزءاً من حياة الطلبة، ك لخدمات اإلنترنت ومواقع التواصل

ستغراق الطلبة الذين يتمتعون بمستوى عاٍل من الطموح ليس لديهم الوقت الكافي لال

موح ال في إدمان اإلنترنت، وبالتالي فإن العالقة بين إدمان اإلنترنت ومستوى الط

 تكون قوية ودالة إحصائياً فيما بينهم. 

أن  سية السالبة بين مستوى الطموح والضغوط النفسية إلىوقد تعزى العالقة العك

ً ما يتجاهلون الضغ وط الطلبة الذين يتميزون بمستوى عاٍل من الطموح هم غالبا

المحيطة بهم، ويركزون على الوصول إلى أعلى مستويات الطموح والتطلعات 

ة نفسيوتحقيق األهداف المرجوة بعيداً عن انغماسهم في التركيز على الضغوط ال

إنما  واعتمادها كمبرر يقفون خلفه، أو إنهم بجانب مستوى الطموح المرتفع لديهم،

تي يعتبرون طموحهم والمثابرة في تحقيق هذا الطموح هو إحدى االستراتيجيات ال

 يتعاملون بها مع الضغوط التي يواجهونها.

إحصائياً عند مستوى : هل توجد قدرة تنبؤية دالة النتائج المتعلقة بالسؤال السادس

( إلدمان اإلنترنت ومستوى الطموح في التنبؤ بالضغوط النفسية لدى α<.05داللة )

طلبة جامعة القدس المفتوحة في المحافظات الجنوبية؟ استخدم معامل االنحدار 

(، باستخدام أسلوب Stepwise Multiple Regressionالمتعدد التدريجي )

 ( يوضح ذلك: 11)(، والجدول Stepwiseاإلدخال )
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نتائج تحليل االنحدار المتعدد التدريجي لمعرفة مدى إسهام إدمان اإلنترنت ومستوى الطموح  (11جدول )

 في التنبؤ بالضغوط النفسية لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة في المحافظات الجنوبية

 النموذج

 

المعامالت غير 

 المعيارية

المعامالت 

المعيارية 

 Betaبيتا 

مستوى  قيمة ت

 الداللة

معامل 

 االرتباط

(R) 

التباي

ن 

المفس

 ر
2R 

معامل 

 االرتباط

معامل  المعدل

 االنحدار

الخطأ 

 المعياري

    000. 5.33  183. 976. الثابت 1

إدمان  

 اإلنترنت

.628 .057 .606 11.10 .000 .606a .368 .365 

    000. 4.18  435. 1.819 الثابت 2

إدمان  

 اإلنترنت

.616 .056 .594 10.91 .000    

مستوى  

 الطموح

-.205 .096 -.116 -2.12 .034 .617b .381 .375 

  .*000دالة عند مستوى داللة 123.293 قيمة "ف" المحسوبة إدمان اإلنترنت=   

  .*000دالة عند مستوى داللة   64.939قيمة "ف" المحسوبة  إدمان اإلنترنت ومستوى الطموح =   

 (  p < .05 **دال إحصائياً عند مستوى الداللة )

( لكل α≤.05( وجود أثر دال إحصائياً عند مستوى الداللة )11يتضح من الجدول )

ومستوى الطموح في التنبؤ بمستوى الضغوط النفسية، ويالحظ من إدمان اإلنترنت 

( من نسبة التباين في %36.8أن إدمان اإلنترنت قد وضح في النموذج األول )

مستوى الضغوط النفسية، في حين أن كل من إدمان اإلنترنت ومستوى الطموح قد 

ً في النموذج الثاني ) ضغوط ( من نسبة التباين في مستوى ال%38.1وضحا معا

(، فتعزى إلى متغيرات أخرى لم تدخل %61.9النفسية. أما النسبة الباقية والبالغة )

نموذج االنحدار، وهذا يعني أن هناك متغيرات مستقلة أخرى قد تلعب دوراً أساسياً 

في تفسير مستوى الضغوط النفسية. وتجدر اإلشارة إلى أن قيم عامل تضخم التباين 

(VIFللنماذج التنبؤية ا ) الثنين قد كانت متدنية؛ مما يشير إلى عدم وجود إشكالية

(، التي تشير إلى وجود ارتباطات قوية Multicollinearityالتساهمية المتعددة )

 y= 1.819+ 205.-بين المتنبئات. وعليه، يمكن كتابة معادلة االنحدار كاآلتي: )

ر طردي في (؛ أي كلما تغير إدمان اإلنترنت درجة واحدة يحدث تغي616. +

(، وكلما تغير مستوى الطموح درجة واحدة يحدث (616.الضغوط النفسية بمقدار 

 (.205.-تغير عكسي في الضغوط النفسية بمقدار )

ويمكن عزو هذه النتيجة إلى مدى االختالف بين الطلبة في الصالبة النفسية 

ويجتهد الضغوط النفسية التي يواجهونها، فمنهم من يثابر  وقدرتهم على تحمل
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لمواجهة هذه الضغوط، ويتحلى بسمات الشخص الطموح والتوجه نحو الحياة، 

ومنهم من ينتابه اإلحباط ويتجه نحو العزلة النفسية والتمحور حول الذات، وبالتالي 

 ترتفع لديه فرص االضطرابات النفسية كاضطراب إدمان اإلنترنت.

 أهم نتائج الدراسة:

 ، يمكن تلخيص أهم نتائج الدراسة فيما يلي:من خالل مراجعة نتائج الدراسة

 المحافظات في المفتوحة القدس جامعة طلبة لدى اإلنترنت إدمان أن مستوى-

ة (، وهذا يؤشر إلى وجود مشكل3.11بلغ) حسابي متوسطاً، بمتوسط الجنوبية جاء

تتعلق بانتشار ملموس ألعراض إدمان اإلنترنت لدى الطلبة، تستدعي تدخالت 

 متخصصة.إرشادية 

(، وهذا 3.92بلغ) حسابي مرتفعاً، بمتوسط جاء الطلبة لدى الطموح مستوى أن-

ية مؤشر إيجابي، رغم الظروف الصعبة التي يعيشها الطلبة في المحافظات الجنوب

 بة.الطل لدى النفسية الفلسطينية، التي يشير إليها المستوى المتوسط من الضغوط

 إلنترنت ومستوى الطموح والضغوط النفسيةأن الفروق بين الطلبة في إدمان ا-

كانت ذات مغزى في إطار الفروق بين الجنسين فقط، مما يستدعي أخذ هذا 

غيرات االعتبار في تكوين المجموعات اإلرشادية التي تستهدف التعامل مع هذه المت

 لدى الطلبة.

ً ما بين إدمان اإلنترنت والض- غوط أن هناك عالقة ارتباط طردية وقوية نوعا

لعالقة ا(،وتتضح قوة هذه 606.النفسية لدى الطلبة؛ إذ بلغت قيمة معامل االرتباط )

( من التباين في مستوى %36.8من خالل قدرة إدمان اإلنترنت في التنبؤ ب )

رنت الضغوط النفسية لديهم، وهذ يؤشر بوضوح إلى أهمية التعامل مع إدمان اإلنت

 لتي يعانون منها.لدى الطلبة في خفض الضغوط النفسية ا

ه في ضوء النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة، فإن التوصيات والمقترحات:

 يمكن التوصية بما يلي:
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إشعار المتخصصين التربويين بضرورة بناء وتصميم برامج إرشادية لخفض -

ومعالجة إدمان اإلنترنت لدى الطلبة أثناء وبعد الجائحة، والتركيز على فئة 

 لما وضحته النتائج أنهم أكثر معاناة من إدمان اإلنترنت.الطالب، 

ية إلقاء الضوء من قبل الجامعات في المحافظات الجنوبية على الضغوطات النفس-

التي يعاني منها الطلبة ومحاولة خفض هذه الضغوطات قدر اإلمكان، من خالل 

 المزيد من الدراسات والبرامج اإلرشادية حولها.

ة خصصين التربويين في دراساتهم النوعية حول الضغوط النفسيتكثيف جهود المت-

ى من للطلبة، والتركيز على فئة الطالب الذين هم من ذوي المستوى االقتصادي أدن

 المتوسط، وبناء برامج إرشادية لتخفيف من حدة الضغوطات التي يعانوها.

ن التربويي االهتمام والتركيز في إجراء البحوث من قبل الباحثين والمتخصصين-

 على مستوي الطموح لدى الطلبة في ضوء النتائج التي نصت على أنه متغير مهم

 في خفض إدمان اإلنترنت والضغوط النفسية عند الطلبة.

 واستناداً إلى إجراءات الدراسة ونتائجها، يمكن اقتراح اآلتي: 

رجي( الخا-إجراء دراسة حول إدمان اإلنترنت وعالقته بمركز الضبط )الداخلي-

 لدى الطلبة في ظل جائحة كورونا.

إجراء دراسة حول مستوى الطموح كمتغير وسيط بين األمن النفسي والتحصيل -

 الدراسي لدى الطلبة.

إجراء دراسة حول الضغوط النفسية وعالقتها بسمات الشخصية لدى طلبة -

 .الجامعات في المحافظات الجنوبية

 قائمة المراجع:

ان: (. التعامل مع الضغوط النفسية. عم2008رير، أحمد. )أبو أسعد، أحمد والغ1.

 دار الشروق للنشر والتوزيع.

من  (. إدمان اإلنترنت وعالقته بقلق المستقبل لدى عينة2020األبيض، محمد. )2.

ر جامعة األمي -طالب جامعة األمير سطام بن عبد العزيز. مجلة االرشاد النفسي

 .327-366(: 61)1سطام بن عبد العزيز، 
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امعية سكندرية: دار المعرفة الجاإل .(. الضغوط النفسية2019إيبو، نائف علي. )3.

 للنشر والطبع والتوزيع.

لدى  (. إدمان اإلنترنت وعالقته باالكتئاب والوحدة النفسية2018بشبش، صبا. )4.

مية، طلبة الجامعات في قطاع غزة. )رسالة ماجستير غير منشورة(، الجامعة اإلسال

 زة، فلسطين.غ

ن (. قلق المستقبل وعالقته بمستوى الطموح لدى عينة م2017بوراس، حورية. )5.

 .204 -190(، 55الجزائر، ) -طلبة الدكتوراه في جامعة األغواط. مجلة دراسات

(. إدمان اإلنترنت وعالقته ببعض 2019بوفرة، مختار والمقروض، زين. )6.

ة التربوي مجلة كلية التربية األساسية للعلومالمتغيرات لدى طالب التعليم الثانوي. 

 .508-499(، 43، الجزائر، )2واالنسانية، جامعة وهران

(. مستوى الطموح لدى عينة من تالميذ 2017بيبي، مرزاق ونيس، حكيمه. )7.

-المرحلة الثانوية في ضوء بعض المتغيرات. مجلة العلوم النفسية والتربوية

 .287-267(، 2)5الجزائر، 

(. التوافق النفسي 2019بري، يحيى وإسماعيل، نور ورزاق، زنيور. )ج8.

وعالقته بفاعلية الذات ومستوى الطموح لدى طلبة جامعة صحار بسلطنة عمان. 

 .93-69(: 1)6المجلة الدولية للبحوث األكاديمية، 

(. دراسة الفروق في مستوى الطموح 2021جدوالي، صفية ومهداوي، سامية. )9.

ي فالجامعيين. دراسات وأبحاث المجلة العربية لألبحاث والدراسات لدى الطلبة 

 .406-391(: 1)13العلوم اإلنسانية واالجتماعية، 

سي (. اإلدمان على اإلنترنت وعالقته باالغتراب النف2015حامدي، صبرينة. )10.

رة(، والسلوك العدواني لدى تالميذ المرحلة الثانوية. )رسالة ماجستير غير منشو

 باتنة، والية الوادي، الجزائر.–عة الحاج خضر جام

(. إدمان اإلنترنت والوحدة 2020الخواجه، عبد الفتاح والشيبي، عيسى. )11.

 النفسية لدى طلبة الصف العاشر بمحافظة شمال الشرقية في سلطنة عمان، مجلة

 .60-46(، 36)4العلوم التربوية والنفسية، سلطنة عمان، 

(. اضطراب إدمان اإلنترنت وعالقته 2020راء. )راضي، مؤيد وحسن، ب12.

لثاني، بالعزلة االجتماعية لدى طلبة الجامعة. بحث مقدم للمؤتمر العلمي الدولي ا

 .2020شباط  11-10جامعة واسط، أربيل 

(. مستوى الطموح ودافعية التعلم 2019الركيبات، أمجد وحابس، الزبون. )13.

ن ة الحسيية تربية البادية الجنوبية. مجلة جامعلدى طلبة المرحلة الثانوية في مدير

 .245-228(: 1)5بن طالل، 

لبة (. السعادة النفسية وعالقتها بمستوى الطموح لدى ط2020الزبن، ممدوح. )14.

بوية الجامعة األردنية المتوقع تخرجهم. مجلة الجامعة االسالمية للدراسات التر

 .269-251(: 2)28والنفسية، 
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(. الضغوط النفسية المدركة وعالقتها 2018أحمد بن صالح. )الزهراني، 15.

لوم بدافعية االنجاز والتوافق األكاديمي لدى عينة من طالب الجامعة. مجلة الع

 .129-99(: 16)2المملكة العربية السعودية، -التربوية والنفسية، جامعة الباحة

فسي يل الدفاع الن(. الضغوط النفسية وعالقتها بح2019سليمان، محمد راجح. )16.

واالضطرابات جسدية الشكل لدى طلبة جامعتي النجاح الوطنية وبيرزيت. مجلة 

 .183-138 :(15)3فلسطين، -العلوم التربوية والنفسية، جامعة النجاح الوطنية

(. اإلدمان على اإلنترنت: اضطراب العصر. مجلة 2015سليمة، حمودة. )17.

(، 21)7، الجزائر-ورقلةعة قاصدي مرابح العلوم االنسانية واالجتماعية، جام

213-244. 

(. إدمان اإلنترنت وعالقته بالشعور بالوحدة 2013شاهين، محمد أحمد. )18.

س، النفسية لدى طلبة الجامعة في فلسطين. دراسات عربية في التربية وعلم النف

3(36 ،)139-162. 

م اهرة: دار العلو(. اإلدمان على اإلنترنت. الق2016شاهين، محمد أحمد. )19.

 العربية للنشر والتوزيع.

(. إدمان اإلنترنت وعالقته باضطراب النوم: دراسة 2017صباح، أمقران. )20.

 ميدانية لدى عينة من طلبة وطالبات جامعة ام البواقي. )رسالة ماجستير غير

 م البواقي، الجزائر.أمنشورة(، جامعة 

ة نترنت وعالقته بأساليب المعامل(. إدمان اإل2016الطيار، فهد بن علي. )21.

الوالدية لدى عينة من طالب جامعة الملك سعود. المجلة الدولية التربوية 

 .446-404(: 3)5المتخصصة، 

حة (. الضغط النفسي ومشكالته أثره على الص2008عبيد، ماجدة بهاء الدين. )22.

 النفسية. عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع.

اب لدى (. إدمان اإلنترنت وعالقته بالقلق واالكتئ2016يى. )العزايزة، جابر يح23.

 المراهقين الفلسطينيين. )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة األزهر، غزة،

 فلسطين.

أساسيات البحث العلمي في .(1992. )عوده، أحمد وملكاوي، فتحي حسن24.

 د: مكتبةاإلحصائي. إربالتربية والعلوم اإلنسانية: عناصر البحث ومناهجه والتحليل 

 الكتابي.

 (. الشعور بالثقة وعالقتها بمستوى الطموح لدى طلبة2020فرحان، حميد. )25.

 .541-523(: 41)12المرحلة اإلعدادية. مجلة آداب الفراهيدي، جامعة تكريت، 

بة (. الندم الموقفي وعالقته بمستوى الطموح لدى طل2020القحطاني، ظافر. )26.

 .614-555(: 21)1محمد بن سعود اإلسالمية. مجلة العلوم التربوية، جامعة اإلمام 

(. بناء وتقنين مقياس للضغوط النفسية. مجلة 2010محمد، ميثاق غازي. )27.

 .226-197(: 1)10القادسية لعلوم التربية الرياضية، 
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(. إدمان شبكات التواصل االجتماعي وعالقتها 2016يونس، بسمة حسين. )28.

ر ت النفسية لدى طلبة الجامعة في محافظة غزة. )رسالة ماجستير غيباالضطرابا

 منشورة(، جامعة األزهر، غزة، فلسطين.
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Abstract: The study aims to investigate the level of Internet addiction 

and its relation with psychological stress and the level of ambition among 

students of Al-Quds Open University in the southern governorates. The 

study uses the relational descriptive approach, by applying: Internet 

addiction, psychological stress, and the level of ambition scales, on an 

available sample include 214 students in the year 2021. The results show 

a moderate level of Internet addiction, with an average of 3.11, and a high 

level of ambition with an average of 3.92, while the average of 

psychological stress is 2.93, at a moderate level. The results indicate that 

there are statistically significant differences in Internet addiction and 

psychological pressures among students in favor of males, while the 

differences are indicative only in professional ambition in favor of 

females, and the differences in psychological pressure and its domains are 

in favor of below average economic level. The results indicate that there 

is a statistically significant positive correlation between Internet addiction 

and psychological stress, and a negative correlation between the level of 

ambition and psychological stress. Internet addiction explains 36.8% of 

the variation in psychological stress, while Internet addiction and the level 

of ambition together explain 38.1% of this variation. 

Key words: Internet addiction, ambition, psychological stress, students. 
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 عةبجام اآلداب كلية في اإلسالمية للدراسات العليا الدراسات جودة تقويم

 صنعاء

 د. علـي محمــد علـي شمـــالن أ.م.

 اليمن -أستاذ المناهج وطرائق التدريس المشارك جامعة صنعاء  

 

 ليةك في اإلسالمية للدراسات العليا الدراسات جودة تقويم إلى البحث هدف ملخص:

 وطلبة العليا للدراسات التدريسية الهيئة نظر وجهة من صنعاء بجامعة اآلداب

 ضالغر لهذا الباحث أعد وقد اإلسالمية، الدراسات بقسم والدكتوراه الماجستير

 الباحث ستخدموا مجاالت، ثمانية على موزعة مفردة( 44) من مكونة استبانة

 الهيئة بأعضاء ممثلين فردًا( 20) من البحث عينة وتكونت الوصفي، المنهج

 بقسم لياالع للدراسات والدكتوراه الماجستير بطلبة ممثلين فردًا( 90)ومن التدريسية

 قديراتالت أن النتائج أظهرت وقد صنعاء، بجامعة اآلداب بكلية اإلسالمية الدراسات

 الطلبة نظر وجهت من المتوسط المستوى ضمن وقعت المجاالت، لجميع التقويمية

 مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال أنه وكما التدريس، هيئة وأعضاء

 ليمية،التع المرحلة لمتغير تعزي العليا الدراسات طلبة نظر وجهات بين 0.05 داللة

 نظر وجهات بين 0.05 داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد وال

 والخبرة. األكاديمية، والرتبة الجنس، لمتغير تعزي التدريس الهيئة أعضاء

 جامعة ،اإلسالمية الدراسات ،العليا الدراسات ،الجودة ،تقويم: مفتاحيةالكلمات ال

 .صنعاء
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 مقدمة:

 فرة  ط من اليوم العالم يشهده وما السريعة، والتغيرات المتالحقة للتطورات نتيجة

 يوظف أن اإلسالمية الدراسات قسم على ذلك حتم الحياة مناحي جميع في هائلة  

 يف والمعرفة العلم توظيف على القدرة لديهم باحثين إعداد في العليا الدراسات

 ،والمتجددة الحية بالمعارف تزويدهم خالل من وذلك اإلنسانية، الحياة مجاالت

 مدراساته تصبح بحيث اإلبداع من تمكنهم التي والمنهجيات واألساليب واألدوات

 .والمعرفة للعلم حقيقية إضافة وأبحاثهم

 جانل أنشئت حيث م،1998 العام منذ بالجودة اهتمام من العالي التعليم شهده وما

 وتأسيس األكاديمي، االعتماد مجلس إنشاء وتم اليمنية، الجامعات في الجودة لمراقبة

 بنشر العالي التعليم قام حين في الجامعات، في األكاديمي والتطوير الجودة وحدات

 بعض ربتطوي القيام جانب إلى التدريس، والهيئة الجامعة قيادات بين الجودة ثقافة

: 2009 الشامي، الرحمن عبد) هولندية جامعات مع بالتعاون العليا الدراسات برامج

280 .) 

 دةعما بإنشاء الثمانينات بداية مع صنعاء جامعة في العليا الدراسات بدأت وقد

 يجادإل وضعت التي والمشاريع الخطط تفعيل وبدأ العلمي، والبحث العليا الدراسات

 مرحلة العليا الدراسات دخلت التسعينات بداية ومع الجامعة، في عليا دراسات

 الكليات أغلب مستوى على أصبحت حتى برامجها تطوير في واستمرت جديدة،

 (.38: 2009 اليمنية، الجامعات في العليا الدراسات دليل)

 من ساسيةأ مهمة باعتبارها التقويم عملية في أساسًيا عنصًرا العليا الدراسات ومثلت

 في زايدالمت النمو مع وخاصة العلمي، البحث لتقدم األساسية والوسيلة الجامعة مهام

 لنموا هذا اقترن حيث والدكتوراه، الماجستير ببرامج العليا بالدراسات االلتحاق

 ضمان ألنشطة المرجعي اإلطار) البرامج بهذه االهتمام من المزيد بتوجيه

 (.4: 2012الجودة،

 نعاءص بجامعة اآلداب كلية في اإلسالمية الدراسات بقسم العليا الدراسات وتتميز

 علمية بخلفية الطلبة تزويد على وتعمل فروعه، أحد في متخصصة دراسات بأنها

 وتطوير إعدادهم، مراحل جميع في وتُفيدهم البحث مشكلة اختيار من تمكنهم

 ميالعل البحث في الفاعلة المشاركة على قادرين يكونوا بحيث البحثية مهاراتهم

 .اإلسالمية العلوم إلثراء



 شمالن علي محمد علي أ.م.د  كلية في اإلسالمية للدراسات العليا الدراسات جودة تقويم

 

370 

 رلينب-لمانياأ العربي مقراطييالد المركز            سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

 ئةهي أعضاء أحد من المباشر اإلشراف إلى بالقسم العليا الدراسات طالب ويحتاج

 عويدهت بهدف نفسه على االعتماد العليا الدراسات طالب على يغلب أنه إال التدريس،

 لحاسبا ومراكز المكتبات واستخدام الدائم البحث عليه يحتم مما االستقاللية، على

 تعفي ال االستقاللية وهذه مستمر، بحثي نشاط في وجعله والدراسة البحث بهدف

 . بأول أواًل  متابعته على والحرص للباحث المستمر التقويم من المشرف

 في العليا الدراسات أن( 5: 2010 أسعد، حسان الكريم عبد) دراسة وتؤكد

 الخريجين مستوى انخفاض: أهمها من كثيرة مشكالت من تعاني اليمنية الجامعات

 بعض وفاء وعدم مستوها، وتأرجح لألطروحة اإلنجاز وبطء المرحلة، هذه في

  . لطالبهم متابعتهم وضعف اإلشراف، عملية في منهم المتوقع بالدور المشرفين

 من الجامعي التعليم في الجودة معايير ضوء في التقويم قضية باتت ولقد

 نهضة أي لتحقيق الزًما أساًسا كونها المستويات كافة على الملحة الضروريات

 اساتالدر مجال في خصوًصا وأنساقها مفرداتها بكافة التعليمية العملية في مرجوة

 .العليا

 الدراسات برامج أن إلى (24: 1438 السيد، الرؤوف عبد محمد) دراسة وتشير

 ستمرالم والتطوير الدوري للتقويم إخضاعها من فالبد جدوى ذات تظل ما كي العليا

 الخدمات مستوى وتحديد أجلها، من وضعت التي لألهداف تحقيقها مدى يظهر بما

 وتطوير وتطويرها البرامج تحسين في التقويم نتائج وتوظيف فيها، المقدمة

 .مخرجاتها

 بقسم العليا الدراسات برامج جودة تقويم ضرورة إلى الحاجة دعت هنا ومن

 .هابرنامج مستوى لرفع كمدخل صنعاء بجامعة اآلداب كلية في اإلسالمية الدراسات

 :البحث مشكلة

 التدريس هيئة وأعضاء الطلبة قبل من انتقادات وجود في البحث مشكلة تتركز

 صنعاء بجامعة اآلداب بكلية اإلسالمية للدراسات العليا الدراسات برامج لمقررات

 وال كافية، غير البرامج مقررات تقدمها التي العلمية الخلفية: المثال سبيل على

 للتطوير تخضع ولم البحثية، والمنهجيات واألساليب األدوات استخدام على تركز

 حين في تخصصاتهم، بمختلف العليا الدراسات طلبة احتياجات يلبي بما والتحديث

 واالستقصاء، واالكتشاف البحث على قادرين غير البرامج هذه طلبة بعض أن

 بالشكل الدراسية المقررات تغطية إطار في نقاش حلقات وتقديم التقارير وإعداد

 تظل وكي لديهم، البحثية القدرات مستوى انخفاض في تسبب بدوره وهذا المطلوب،

 الخطة،: حيث من وذلك للتقويم، إخضاعها من بد فال جدوى ذات البرامج هذه
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 وضوابط العلمي، واإلشراف الرسالة، عنوان واختيار التدريسية، والهيئة والبرامج،

 التي للمعايير تحقيقها مدى يُظهر وبما والخريجين، والمكتبة، الرسائل، إعداد

 نتائج وتوظيف كفاءتها، مستوى لتحديد الجودة وضمان االعتماد مجلس وضعها

 صياغة يمكن سبق ما ضوء وفي مخرجاتها، وتجويد وتطويرها تحسينها في التقويم

 :اآلتية التساؤالت في البحث مشكلة

 اآلداب كلية في اإلسالمية الدراسات بقسم العليا الدراسات جودة تقويم معايير ما .1

 صنعاء؟ بجامعة

 الهيئة نظر وجهة من اإلسالمية للدراسات العليا الدراسات جودة واقع ما .2

 األكاديمية؟ والرتبة والخبرة الجنس لمتغير تبعًا التدريسية

 طلبة نظر وجهة من اإلسالمية للدراسات العليا الدراسات جودة واقع ما .3

 التعليمية؟ المرحلة لمتغير تبًعا والدكتوراه الماجستير

  : يأتي ما تحقيق الحالي البحث يستهدف :البحث أهداف

 .اإلسالمية الدراسات بقسم العليا الدراسات جودة بمعايير قائمة إعداد-

 .يةاإلسالم الدراسات بقسم العليا الدراسات في المعايير هذه توافر مدى معرفة-

 : البحث حدود

 داباآل كلية في اإلسالمية للدراسات العليا الدراسات: الموضوعية الحدود -أواًل 

 .صنعاء بجامعة

 لتدريساوأعضاء هيئة  الماجستير وطلبة التدريسية الهيئة: البشرية الحدود -ثانيًا

 .اآلداب كلية في اإلسالمية الدراسات بقسم العليا للدراسات

 .نعاءص بجامعة اآلداب كلية في اإلسالمية الدراسات قسم: المكانية الحدود -ثالثًا

 -2019 الجامعي العام خالل الثاني الدراسي الفصل: الزمانية الحدود -رابعًا

 .م2020

 :يأتي ما إلى الحالي البحث أهمية ترجع :البحث أهمية

 العليا الدراسات في الجودة لتحقيق الالزمة بالمعايير قائمة تحديد في البحث يفيد-

 . اإلسالمية للدراسات

 للدراسات العليا الدراسات في والضعف القوة جوانب عن الكشف في البحث يفيد-

 .العليا الدراسات جودة معايير مع يتالءم بما وتطويرها لتحسينها اإلسالمية

 دةجو معايير ضوء في اإلسالمية للدراسات العليا الدراسات خطة تطوير في يفيد-

 .العليا الدراسات

 :البحث لمصطلحات تعريف يأتي فيما: البحث مصطلحات
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 في والضعف القوة جوانب بيان إلى تهدف عالجية تشخيصيه عملية: التقويم

 ماب وتطويرها تحسينها بقصد اآلداب بكلية اإلسالمية للدراسات العليا الدراسات

 .الجودة ومعايير الجامعة أهداف مع يتناسب

 بيج التي والمواصفات المعايير، من مجموعة هي: العليا الدراسات جودة معايير

 لخطة،ا جودة في تتمثل والتي اإلسالمية، للدراسات العليا الدراسات في تتوافر أن

 عدادإ وضوابط العلمي، واإلشراف الرسالة، وعنوان التدريسية، والهيئة والبرامج،

 اتمخرج إلى تؤدي بحيث. والخريجين العليا، الدراسات ومكتبة العلمية، الرسائل

 .  العمل سوق متطلبات تلبي

 متخصـصة بـرامج خـالل مـن الجامعة تقدمها تعليميـة مرحلة هي: العليا الدراسات

( والدكتوراه الماجستير درجـتي لمـنح) األولـى الجامعيـة الدرجـة علـى للحاصـلين

 ,Varhegyi) الحياة مدى المستمر التعلم على والتحفيز المجتمع احتياجات لتلبية

2011, p605&Jepsen.) 

 الطلبة يواصل األولى، الجامعية المرحلة تلي دراسية مرحلة: بأنها وتعرف

 أكاديمًيا المتخصصين التدريس الهيئة من أكثر أو عضو بإشراف فيها دراستهم

 .  الدكتوراه أو الماجستير، درجة على للحصول ومهنيًا،

 :للبحث النظري اإلطار

 عمليتي في أساسي جزء باعتباره التعليمية العملية لتطوير المداخل أحد التقويم يعد

 بهدف التعليمية العملية فشل أو نجاح مدى معرفة يتم خالله فمن والتعليم، التعلم

 .وتطويره التعليمي المنتج تحسين

 نوكو األصعدة، كافة على التنمية عجلة دفع في أهمية من العالي للتعليم ولما

 تجديد يف نوعية نقلة إلحداث الجامعات تقدمها التي البرامج أهم من العليا الدراسات

 فقد المختلفة، العلمية المجاالت في المؤهلة الكوادر وإعداد وتطويرها، المعرفة

 لىع قدرتها يكفل بما وتطويرها العليا الدراسات برامج تقويم الضرورة من أصبح

 لكالم عبد داود) التعليمية العملية ميدان في التطورات جميع ومواكبة استيعاب

 (. 48: 2014 وآخرون، الحدابي

 -خطةال)بـ تتحدد العليا الدراسات برامج جودة تقويم معايير أهم أن الباحث ويرى

 لرسائلا إعداد ضوابط -العلمي اإلشراف -الرسالة عنوان-التدريسية الهيئة-البرنامج

  ،(الخريجين - المكتبة - العلمية

 (.1)الشكل ويوضحها
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 العليا الدراسات برامج جودة تقويم معايير يوضح( 1)شكل 

 :اآلتي النحو وعلى مختصرة، بصورة المعايير هذه تناول ويمكن

 لحديثة،ا العالمية االتجاهات مع العليا للدراسات القسم خطة تتساير: الخطة: أولً 

 يلبي بما باستمرار تطويرها مراعاة ومع الجامعة، وبرامج خطط مع وتنسجم

 .اليمني المجتمع احتياجات

 كافية لميةع خلفية اإلسالمية للدراسات العليا الدراسات برامج تقدم: البرامج: ثانيًا

 الحاسوب استخدام في األساسية المهارات على التركيز جانب إلى للطلبة

 إجراءات حتى اإلعالن مرحلة من بدًءا التنظيم بحسن واالهتمام واإلنترنت،

 على وقادرين تخصصاتهم، في متمكنين باحثين إعداد على تساعد مما التخرج

 إطار في نقاش حلقات وتقديم التقارير وإعداد واالستقصاء، واالكتشاف البحث

 .الدراسية المقررات تغطية

 ةالتدريسي الهيئة اإلسالمية الدراسات قسم يختار: التدريسية الهيئة: ثالثًا

 ونيمتلك ممن المشاركين واألساتذة/  األساتذة من الدراسات لبرامج( المشرفين)

 التقنياتو والتقييمية التدريسية األساليب استخدام وحسن األداء، في العلمية الكفاءة

 ديموتق نظرهم، وجهة وإبداء الطلبة لدى والحوار التفكير إثارة على تساعد التي

 .رنتاإلنت شبكة من االستفادة نحو وتوجيههم بالتخصص، المتعلقة الحديثة المراجع

 الرسائل مواضيع تعالج أن على القسم يحرص: الرسالة عنوان اختيار: رابعًا

 اختيار في الطالب تساعد مناسبة آلية إيجاد خالل من المجتمع مشكالت العلمية

م معايير تقوي
جودة برامج 
الدراسات 

العليا

الخريجون

الخطة

البرنامج

الهيئة 
ةالتدريسي

ةعنوان الرسال

اإلشراف 
العلمي

ضوابط 
إعداد 
الرسائل

المكتبة
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 لمناقشة األكاديميين الخبراء من لجنة توفير في اآللية هذه وتتمثل رسالته، موضوع

 .إقرارها قبل البحثية خطته في الطالب

 قدًرا قسمبال لطالبتها توفر أن العليا الدراسات على يترتب: العلمي اإلشراف: خامًسا

 الضوابط تطبيق وتراعي محددة، لقواعد وفقًا مشرفيهم اختيار في الحرية من

 ءعب تحديد في االعتبار بعين وتأخذ المشرفين، تعيين في األكاديمية واللوائح

 تخصصه، مجال في يستجد ما ومواكبة إشرافه، تجويد للمشرف يتيح بما اإلشراف

 عن دورية تقارير وكتابة محددة، زمنية خطة وفق عمله بإنجاز الطالب وإلزام

 .للمشرف ذلك مقابل مجزية حوافز تقدم أن يجب المقابل وفي له، العلمي التقدم

 يرلمعاي بالقسم العلمية الرسائل تخضع: العلمية الرسائل إعداد ضوابط: سادًسا

 وبما لتحكيمها، وموضوعي دقيق نظام على االعتماد خالل من إلعدادها محددة

 نشر يتم وأن علمية، ضوابط ووفق األخطاء من خالية سليمة بلغة تكتب أن يضمن

 العلمية الدوريات في المجازة الرسائل من المستخلصة والبحوث المقاالت بعض

 .المتخصصة

( إلكترونًيا/ورقًيا) والدوريات المراجع العليا الدراسات مكتبة توفر: المكتبة: سابعًا

 يتناسب وبما والدكتوراه الماجستير ورسائل البرامج، احتياجات يلبي بما

 وفق المطلوبة المراجع إلى الوصول تسهل وسائل وإيجاد البرامج، وتخصصات

 شبكة إلى والدخول واإلعارة، التصوير خدمات وتوفير معتمدة، تصنيفات

 في الطلبة طموحات لتحقيق كافيًا فتحها دوام يكون أن مراعاة مع اإلنترنت،

 .والبحث المطالعة

 أعدد في مقبول تناسب لوجود االعتبار بعين النظر ينبغي: الخريجون: ثامنًا

 يوجدو اإلسالمية، للدراسات العليا بالدراسات المقيدين بأعداد مقارنة الخريجين

 العلمية الدرجة على الخريج يحصل وأن العمل، سوق في للخريجين واحتياج طلب

 .قياسي وقت في

 :   العملي اإلطار

 اهجالمن أكثر من يعد الذي التحليلي الوصفي المنهج الباحث استخدم: البحث منهج

 المناسب المنهج وبوصفه واالجتماعية، اإلنسانية العلوم مجالي في استخداًما العلمية

 ساتالدرا بقسم العليا الدراسات جودة معايير تحديد خالله من البحث، ويتم لهذا

 . البحث لهذا المناسب المنهج وبوصفه اإلسالمية،

 التدريسية الهيئة أعضاء جميع من البحث مجتمع تكون: وعينته البحث مجتمع

 والبالغ صنعاء، بجامعة اآلداب كلية في اإلسالمية الدراسات بقسم العليا للدراسات
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 العليا الدراسات طلبة وجميع إناث،( 5)و ذكور( 15) منهم عضًوا( 20) عددهم

 دكتوراه، طالب( 58) ماجستير طالب( 32) منهم طالبًا( 90) عددهم والبالغ

 لصغر ونظًرا م،2020 -2019 الجامعي العام خالل الدراسة في والمنتظمين

 . الحالي البحث في الكلي الحجم على الباحث اعتمد المجتمع

 على بنائها في استند وقد للبحث، كأداة استبانة بإعداد الباحث قام: البحث أداة

 جودة تقويم في بحثت التي والمراجع السابقة، واألدبيات الدراسات من مجموعة

 (:1) الجدول بينها مجاالت ثمانية على االستبانة اشتملت وقد العليا، الدراسات

 
 من سبعة على عرضها تم األداة مضمون صدق من ولتحقق: البحث أداة صدق

 على المؤشرات جميع حصلت وقد مناسبتها، مدى في آراءهم أبدوا حيث المحكمين،

 .كافة المؤشرات% 88 عن نسبتها تقل لم موافقة

 -ألفا معامل أسلوب باستخدام الباحث قام األداة ثبات من للتأكد: البحث أداة ثبات

 لغب حيث الثمانية، االستبانة لمجاالت الداخلي االتساق معامل لحساب نباخ كرو

 (. %84) لالستبانة الداخلي االتساق معامل

( SPSS) االجتماعية للعلوم اإلحصائية الحزم الباحث استخدم: اإلحصائية المعالجة

 قويميةالت التقديرات لحساب المعيارية واالنحرافات الحسابية، المتوسطات باستخدام

 لعليا،ا الدراسات جودة معايير ضوء في اإلسالمية للدراسات العليا الدراسات لواقع

 يميةاألكاد والرتبة الجنس متغير أثر لدراسة األحادي التباين تحليل استخدم كما

 على للطلبة بالنسبة التعليمية المرحلة متغير وأثر التدريسية، للهيئة بالنسبة والخبرة

 .اإلسالمية للدراسات العليا الدراسات لواقع التقويمية التقديرات

 ما" نصه والذي األول السؤال عن ولإلجابة: ومناقشتها البحث نتائج عرض

 اآلداب كلية في اإلسالمية الدراسات بقسم العليا الدراسات جودة تقويم معايير
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 وكتابات دراسات من لديه توفر لما تحليلية بدراسة الباحث قام صنعاء؟ بجامعة

 الجودة معايير: هو الباحث عليه اطلع ما أبرز وكان العليا، الدراسات جودة حول

 قائمة إلى يتوصل أن الباحث استطاع الدراسات هذه ضوء وفي العليا، للدراسات

 القائمة هذه صياغة تم ثم اإلسالمية، للدراسات العليا الدراسات جودة تقويم معايير

 وفي المحكمين، من مجموعة على القائمة هذه عرضت ثم محددة، مؤشرات في

 توصل وبذلك للقائمة، المناسبة التعديالت إجراء تم وتوصياتهم، مالحظاتهم ضوء

 في مبين هو كما مؤشًرا( 44) وتتضمن معايير،( 8) من تتكون قائمة إلى الباحث

 :نصهما والذي والثالث الثاني السؤالين عن ،ولإلجابة(1)الجدول

 الهيئة نظر وجهة من اإلسالمية للدراسات العليا الدراسات جودة واقع ما -

  األكاديمية؟ والرتبة والخبرة الجنس لمتغير تبعًا التدريسية

 طلبة نظر وجهة من اإلسالمية للدراسات العليا الدراسات جودة واقع ما -

  ؟ التعليمية المرحلة لمتغير تبًعا والدكتوراه الماجستير

 :باآلتي الباحث قام

( 2)وجدول وتفسيره ومناقشته الحالي البحث نتائج عرض في الحكم معيار اعتمد.1

 .ذلك يوضح

 
 طلبة،وال التدريسية للهيئة المعيارية واالنحرافات الحسابية، المتوسطات واستخدم

 :اآلتي النحو على النتائج وجاءت

 المعيارية واالنحرافات المتوسطات( 3) الجدول يوضح: الخطة -األول المعيار 

 .الخطة معيار لمؤشرات والطلبة التدريسية للهيئة
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 :من كل نظر وجهة من( 3) الجدول من تبين

 بين انحصرت الخطة لمؤشرات الحسابية المتوسطات إن: التدريسية الهيئة -

 المستوى ضمن وقعت أنها يؤكد مما( 1,99) العام المتوسط وكان ،(2,07 -1,92)

 .الجودة مستوى إلى تصل ولم المتوسط،

 امالع المتوسط وكان ،(1,84) الخطة لمؤشرات الحسابية المتوسطات إن: الطلبة -

 مستوى إلى تصل ولم المتوسط، المستوى ضمن وقعت أنها يؤكد مما( 1,84)

 .الجودة

 يةالمعيار واالنحرافات المتوسطات( 4) الجدول يوضح: البرامج: الثاني المعيار

 .البرامج معيار لمؤشرات والطلبة التدريسية للهيئة
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 :من كل نظر وجهة من( 4) الجدول من تبين

 بين انحصرت البرامج لمؤشرات الحسابية المتوسطات إن: التدريسية الهيئة -

 المستوى ضمن وقعت أنها يؤكد مما( 1,97) العام المتوسط وكان ،(2,10 -1,87)

 .الجودة مستوى إلى تصل ولم المتوسط،

 -2,07) بين انحصرت البرامج لمؤشرات الحسابية المتوسطات إن: الطلبة -

 المستوى ضمن وقعت أنها يؤكد مما( 2,08) العام المتوسط وكان ،(2,09

 .الجودة مستوى إلى تصل ولم المتوسط،

 تواالنحرافا المتوسطات( 5) الجدول يوضح: التدريسية الهيئة: الثالث المعيار

 .التدريسية الهيئة معيار لمؤشرات والطلبة التدريسية للهيئة المعيارية
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 :من كل نظر وجهة من( 5) الجدول من تبين

 حصرتان التدريسية الهيئة لمؤشرات الحسابية المتوسطات إن: التدريسية الهيئة - 

 ضمن وقعت أنها يؤكد مما( 1,99) العام المتوسط وكان ،(1,99 -1,98) بين

 .الجودة مستوى إلى تصل ولم المتوسط، المستوى

 بين انحصرت التدريسية الهيئة لمؤشرات الحسابية المتوسطات إن: الطلبة -

 المستوى ضمن وقعت أنها يؤكد مما( 1,90) العام المتوسط وكان ،(2,00 -1,79)

 .الجودة مستوى إلى تصل ولم المتوسط،

 المتوسطات( 6) الجدول يوضح: الرسالة عنوان اختيار: الرابع المعيار

 وانعن اختيار معيار لمؤشرات والطلبة التدريسية للهيئة المعيارية واالنحرافات

 .الرسالة

 
 :من كل نظر وجهة من( 6) الجدول من أتضح



 شمالن علي محمد علي أ.م.د  كلية في اإلسالمية للدراسات العليا الدراسات جودة تقويم

 

380 

 رلينب-لمانياأ العربي مقراطييالد المركز            سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

 الرسالة عنوان اختيار لمؤشرات الحسابية المتوسطات إن: التدريسية الهيئة -

 وقعت أنها يؤكد مما( 2,01) العام المتوسط وكان ،(1,99 -2,02) بين انحصرت

 . الجودة مستوى إلى تصل ولم المتوسط، المستوى ضمن

 نبي انحصرت الرسالة عنوان اختيار لمؤشرات الحسابية المتوسطات إن: الطلبة -

 المستوى ضمن وقعت أنها يؤكد مما( 1,96) العام المتوسط وكان ،(1,96 -1,95)

 .الجودة مستوى إلى تصل ولم المتوسط،

 واالنحرافات المتوسطات( 7) الجدول يوضح: العلمي اإلشراف: الخامس المعيار

 .العلمي اإلشراف معيار لمؤشرات والطلبة التدريسية للهيئة المعيارية

 
 :من كل نظر وجهة من( 7) الجدول من تبين

 تانحصر العلمي اإلشراف لمؤشرات الحسابية المتوسطات إن: التدريسية الهيئة -

 ضمن وقعت أنها يؤكد مما( 1,99) العام المتوسط وكان ،(1,99-1,98) بين

 .الجودة مستوى إلى تصل ولم المتوسط، المستوى

 بين انحصرت العلمي اإلشراف لمؤشرات الحسابية المتوسطات إن: الطلبة -

 المستوى ضمن وقعت أنها يؤكد مما( 1,96) العام المتوسط وكان ،(1,95 -1,97)

 .الجودة مستوى إلى تصل ولم المتوسط،

 المتوسطات( 8) الجدول يوضح: العلمية الرسائل إعداد ضوابط: السادس المعيار

 ادإعد ضوابط معيار لمؤشرات والطلبة التدريسية للهيئة المعيارية واالنحرافات

 .العلمية الرسائل
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 :من كل نظر وجهة من( 8) الجدول من تبين

 الرسائل إعداد ضوابط لمؤشرات الحسابية المتوسطات إن: التدريسية الهيئة -

 هاأن يؤكد مما( 2,05) العام المتوسط وكان ،(2,04 -2,05) بين انحصرت العلمية

 . الجودة مستوى إلى تصل ولم المتوسط، المستوى ضمن وقعت

 العلمية الرسائل إعداد ضوابط لمؤشرات الحسابية المتوسطات إن: الطلبة -

 وقعت أنها يؤكد مما( 1,97) العام المتوسط وكان ،(1,98 -1,96) بين انحصرت

 .الجودة مستوى إلى تصل ولم المتوسط، المستوى ضمن

 المتوسطات( 9) الجدول يوضح: العليا الدراسات مكتبة: السابع المعيار

 .المكتبة معيار لمؤشرات والطلبة التدريسية للهيئة المعيارية واالنحرافات
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 :من كل نظر وجهة من( 9) الجدول من تبين

 بين انحصرت المكتبة لمؤشرات الحسابية المتوسطات إن: التدريسية الهيئة -

 المستوى ضمن وقعت أنها يؤكد مما( 2,05) المتوسط وكان ،(2,06 -2,04)

 . الجودة مستوى إلى تصل ولم المتوسط،

 -2,05) بين انحصرت المكتبة لمؤشرات الحسابية المتوسطات إن: الطلبة -

 المستوى ضمن وقعت أنها يؤكد مما( 2,06) العام المتوسط وكان ،(2,06

 .الجودة مستوى إلى تصل ولم المتوسط،

 واالنحرافات المتوسطات( 10) الجدول يوضح: الخريجون: الثامن المعيار

 .الخريجين معيار لمؤشرات والطلبة التدريسية للهيئة المعيارية

 
 :من كل نظر وجهة من( 10) الجدول من تبين
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 بين انحصرت الخريجين لمؤشرات الحسابية المتوسطات إن: التدريسية الهيئة -

 المستوى ضمن وقعت أنها يؤكد مما( 1,95) العام المتوسط وكان ،(1,92 -1,97)

 . الجودة مستوى إلى تصل ولم المتوسط،

 -1,84) بين انحصرت الخريجين لمؤشرات الحسابية المتوسطات أن: الطلبة -

 المستوى ضمن وقعت أنها يؤكد مما( 1,96) العام المتوسط وكان ،(2,07

 .الجودة مستوى إلى تصل ولم المتوسط،

 ألكاديميةا والرتبة والخبرة الجنس لمتغير ألثر األحادي التباين تحليل نتائج: ثانيًا

 للدراسات العليا الدراسات برنامج لواقع التدريسية الهيئة تقديرات على

 : اآلتي النحو على وهي اإلسالمية،

 الجداول ينوتب والخبرة، العلمية والرتبة الجنس لمتغير وفقًا العينة أفراد تقديرات-1

 .ذلك نتائج( 13)و( 12)و( 11)

 
 0.05 داللة مستوى عند إحصائيًا دالة غير"ف" قيمة أن( 11) الجدول من يتضح

 توجد ال أنه يعني وهذا ككل، األداة مستوى على أم مجال كل مستوى على سواءً 

 أفراد تقديرات متوسطات بين 0.05 داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق

 تعزي الجودة، معايير ضوء في اإلسالمية للدراسات العليا الدراسات لواقع العينة

 الجنس لمتغير 0.05 دالة مستوى عند داللة ذو أثر يوجد أنه بمعنى الجنس، لمتغير
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 النتيجة وهذه اإلسالمية، للدراسات العليا الدراسات لواقع العينة أفراد تقديرات على

 .الجنس لمتغير وفقًا العينة أفراد بين تمايز وجود عدم على تدل

 
 0.05 داللة مستوى عند إحصائيًا دالة غير"ف" قيمة أن( 12) الجدول بيانات تشير

 المجاالت، جميع مستوى على أم األداة مجاالت من مجال كل مستوى على سواءً 

 بين 0.05  داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال أنه يعني وهذا

 يف اإلسالمية للدراسات العليا الدراسات لواقع العينة أفراد تقديرات متوسطات

 اللةد ذو أثر يوجد أنه بمعنى العلمية، الرتبة لمتغير تعزي الجودة، معايير ضوء

 برامج قعلوا العينة أفراد تقديرات على العلمية الرتبة لمتغير 0.05 دالة مستوى عند

 عينةال أفراد ظروف أن النتيجة هذه وتفسر اإلسالمية، للدراسات العليا الدراسات

 .عموًما القسم ظروف تعكسها واحدة تكن لم إن متساوية القسم مستوى على



 شمالن علي محمد علي أ.م.د  كلية في اإلسالمية للدراسات العليا الدراسات جودة تقويم

 

385 

 رلينب-لمانياأ العربي مقراطييالد المركز            سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

 
  0,05 داللة مستوى عند إحصائيًا دالة غير"ف" قيمة أن( 13) الجدول بيانات تشير

 وهذا ككل، األداة مستوى على أم األداة مجاالت من مجال كل مستوى على سواء

 اتمتوسط بين 0,05 داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال أنه يعني

 معايير ضوء في اإلسالمية بالدراسات العليا للدراسات العينة أفراد تقديرات

 لىع الخبرة لمتغير 0,05دالة مستوى عند داللة ذو أثر يوجد أنه بمعنى الجودة،

 تفسر نأ ويمكن اإلسالمية، للدراسات العليا الدراسات لواقع العينة أفراد تقديرات

 .متساوية العينة أفراد ظروف أن على النتيجة هذه
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 قديراتت على التعليمية المرحلة لمتغير ألثر األحادي التباين تحليل نتائج: ثالثًا

( 14) الجدول ويبين اإلسالمية، للدراسات العليا الدراسات برنامج لواقع الطلبة

 . ذلك نتائج

 
 0,05 داللة مستوى عند إحصائيًا دالة غير"ف" قيمة أن( 14) الجدول من يتضح

, ككل المجاالت مستوى على أم األداة مجاالت من مجال كل مستوى على سواء

 بين 0,05  داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال أنه يعني وهذا

 ميةاإلسال للدراسات العليا الدراسات لواقع التقويمية الطلبة تقديرات متوسطات

 وىمست عند داللة ذو أثر يوجد أنه بمعنى, الجودة معايير ضوء في صنعاء بجامعة

 دإعدا برامج لواقع الطلبة تقديرات على التعليمية المرحلة لمتغير 0,05 دالة

 راتالتقدي بين تمايز وجود عدم على تدل النتيجة هذه أن الباحث ويرى, المعلمين

 . التعليمية المرحلة لمتغير وفقًا لطلبة التقويمية

 :النتائج مناقشة
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 وفقًا اإلسالمية للدراسات العليا الدراسات تقويم معايير ترتيب( 2)الشكل من يتضح

 .والطلبة التدريسية الهيئة الستجابات الحسابية للمتوسطات

 
 اإلسالمية للدراسات العليا الدراسات معايير جودة مستوى يبين( 2) شكل

 جودة ومؤشرات معايير حققتها التي النتائج أن( 2) الشكل خالل من ويتبين

 نحوال على تنازليًا مرتبة جاءت عام بشكل اإلسالمية للدراسات العليا الدراسات

 : اآلتي

 الهيئة نظر وجهة من( 1,97) حسابي متوسط على حصلت: البرامج -أوال

 أفراد ويرى ،(2,02) عام وبمتوسط الطلبة نظر وجهة من( 2,06)و التدريسية

 ذلك تفسير ويمكن المطلوب، الجودة مستوى من أقل البرامج معايير تحقق أن العينة

 تتوفر أن يجب التي المعايير إلى وتفتقر والتحديث للتطوير يخضع لم البرامج: )بأن

 تطوير: )حيث من الطلبة وطموحات احتياجات تلبي ال مقرراتها وأن بنيتها، في

 الحاسوب استخدام ومهارات النقاش، وحلقات التقارير وإعداد البحث، مهارات

 (. البحث في واإلنترنت

 ،(2009 السقاف، محمد أحمد) دراسة إليه توصلت ما مع النتيجة هذه وتتفق

 السيد، الرؤوف عبد محمد) ودراسة ،(1436 الخزيّم، محمد خالد) ودراسة

 نم مستمر بشكل العليا الدراسات وتقويم مراجعة أهمية على أكدت والتي ،(1438

 تصميم في والرأسي األفقي التنسيق خالل من والتتابع والتدرج الترابط حيث

 المعالم واضحة أهداف ضوء في والتقويم التدريس أساليب تكون وأن المقررات،

 يةواالجتماع النفسية الطلبة لخصائص التدريسية الهيئة فهم ضوء وفي والصياغة،

 .للدراسة ودافعيتهم حماسهم لزيادة العلمية وفروقهم

 التوجهات رؤية عن بعيدة البرامج معايير تحقق جودة أن انطباًعا يعطي مما

 الجودة وضمان لالعتماد والدولية المحلية الهيئة وضعتها التي العلمية والمعايير
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 توصلت ما مع الحالية الدراسة وتختلف العالي، التعليم مؤسسات في الجودة لتحقيق

 عبد) ودراسة ،(2004 دقة، أبو إبراهيم وسناء الحولي هللا عبد عليان) دراسة إليه

 ،(م2014 شعيب، محمد الغزال، محمد) ودراسة ،(2012 المحبشي، الرزاق

 وآخرون، الحدابي الملك عبد داود) ودراسة ،(2017 رضوان، أبو) ودراسة

 .منخفض بمستوى كان الجودة معايير توافر أن تؤكد والتي ،(2014

 الهيئة نظر وجهة من( 2,05) حسابي متوسط على حصلت: المكتبة -ثانيًا

 أفراد ويرى ،(2,06) عام وبمتوسط الطلبة، نظر وجهة من( 2,06)و التدريسية،

 ذلك تفسير ويمكن المطلوب، الجودة مستوى من أقل المكتبة معايير تحقق أن العينة

 توفر حيث من المكتبة لتطوير وفاعلة واضحة آليه تمتلك ال العليا الدراسات: )بأن

 ه،والدكتورا الماجستير ورسائل العلمية والدوريات والمتخصصة الحديثة المراجع

 شبكة إلى الدخول خدمة وتوفير معتمدة، تصنيفات وفق إليها الوصول وسهولة

 لتيا العوامل لتحديد الفاعلة النظم وغياب واإلعارة، التصوير وخدمة اإلنترنت،

 . المكتبة ومتابعة تقييم إعاقة في تتسبب

 براهيمإ وسناء الحولي هللا عبد عليان) دراسة إليه توصلت ما مع النتيجة هذه وتتفق

 كدتاأ والتي ،(2015 الزيداني، االله وعبد الجالل محمد) ودراسة ،(2004 دقة، أبو

 خدامالست التدريسية للهيئة تدريبية دورات وعقد الجامعة مكتبة تطوير أهمية على

 وشبكة اإللكترونية، والمكتبات اإللكترونية والمقررات المعلومات تكنولوجيا

 دمةخ من واإلفادة عليهم، الدراسية المقررات ووضع الطلبة مع للتواصل اإلنترنت

 ،االتجاه ثنائية اتصال كوسيلة االجتماعي التواصل ووسائل اإللكتروني البريد

 والدوريات المتخصصة الحديثة بالمراجع لتزويدها الالزمة الميزانية وتوفير

 . دوامها ساعات وزيادة الكافية، الضرورية

 يمالكر وأمة شمسان الرحمن عبد أحمد) دراسة نتائج مع الحالية الدراسة وتختلف

 ضمن وقعت أنها أكدت والتي المكتبة، بمحور المتعلق( 2018 زيد، أبو طه

 . المنخفض المستوى

 وجهة من ،(2,05) حسابي  متوسط على حصلت: العلمية الرسائل ضوابط -ثالثًا

 ،(2,01) عام وبمتوسط الطلبة، نظر وجهة من( 1,97)و التدريسية الهيئة نظر

 مستوى من أقل العلمية الرسائل إعداد ضوابط معايير تحقق أن العينة أفراد ويرى

 الرسائل بضوابط اإللمام لضعف:) نتيجة ذلك يرجع وربما المطلوب، الجودة

 وإعدادها موضوعها ونوع علمي إسهام من تقدمه وما أصالتها حيث من العلمية

 تم التي والمراجع المصادر توثيق ودقة العلمية المادة وحداثة وجدية اللغة، وسالمة
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 البحث، مجتمع مع العينات وتناسب العلمية، المنهجية واتباع منها االقتباس

 دقيق نظام على واالعتماد النتائج وتحليل وتفسير اإلحصائية األساليب واستخدام

 الكليات في األقسام مع المتميزة الرسائل لتبادل آلية ووضع لتحكيمها وموضوعي

 (. البحوث ومراكز المناظرة والجامعات

 انخفاض على تؤكد والتي ،(2010 أسعد، حسان الكريم عبد) دراسة مع وتتفق

 وتأرجح لألطروحة اإلنجاز وبطء الجامعية، المرحلة هذه في الخريجين مستوى

 اوقضاي العلمية الرسائل بين الربط وقلة والقوانين، اللوائح وتعقد مستواها،

 علي وتركي الحبيب محمد الرحمن عبد) دراسة توصي وكما المجتمع، ومشكالت

 الثقافة بتنمية تعنى بحيث التدريس أساليب تطوير بضرورة( 2014 الشمري،

 . الطلبة لدى البحثية

 وجهة من( 2,01) حسابي متوسط على حصلت: الرسالة عنوان اختيار -رابعًا

 ،(1.99) عام وبمتوسط الطلبة، نظر وجهة من( 1,96)و التدريسية الهيئة نظر

 ودةالج مستوى من أقل الرسالة عنوان اختيار معايير تحقق أن العينة أفراد ويرى

 للدراسات العليا الدراسات بين الشراكة: )بأن ذلك تفسير ويمكن المطلوب،

 ابلغي نتيجة ضعيفة بينهما والتنسيق والتعاون المجتمع مؤسسات وبين اإلسالمية

 تكليف خالل من مشاكله معالجة وتبني المجتمع، احتياجات لحصر خطة وضع

 . المجتمع مشاكل من دراساتهم عناوين باختيار العليا الدراسات طلبة

 أمة و شمسان الرحمن عبد أحمد) دراسة إليه توصلت ما مع النتيجة هذه وتتفق

 مستوى من أقل التحقق مستوى أن على تؤكد والتي ،(2018 زيد، أبو طه الكريم

 ما مع الحالية الدراسة وتختلف العالي، التعليم مؤسسات في المطلوب الجودة

 جميع أن أكدت والتي ،(2010 أسعد، حسان الكريم عبد) دراسة إليه توصلت

 .  المرتفع المستوى ضمن وقعت التقييم فقرات

 الهيئة نظر وجهة من( 1,99) حسابي متوسط على حصلت: الخطة -خامًسا

 أفراد ويرى ،(1,92) عام وبمتوسط الطلبة، نظر وجهة من( 1,84)و التدريسية

 كذل يرجع وربما المطلوب، الجودة مستوى من أقل الخطة معايير تحقق أن العينة

 ططخ مع لتنسجم وتطويرها بمراجعتها العليا الدراسات على القائمين اهتمام لقلة

 ةجود تحسين حيث من الحديثة العالمية االتجاهات مع وتتساير الجامعة، وبرامج

 . ومخرجاته بالقسم العمليات

 ،(1438 السيد، الرؤوف عبد محمد) دراسة إليه توصلت ما مع النتيجة هذه وتتفق

 الحدابي الملك عبد داود) ودراسة ،(2012 المحبشي، الرزاق عبد) ودراسة
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 أن أكدت والتي ،(2015 سفران، آل حسن محمد) ودراسة ،(2014 وآخرون،

 انسجام أن انطباًعا يعطي مما المطلوب الجودة مستوى من أقل التحقق مستوى

 المطلوبة، بالصورة يكن لم الحديثة العالمية واالتجاهات الجامعة، خطط مع الخطة

 ،(1434 فهد، آل هللا عبد غدير) دراسة إليه توصلت ما مع الحالية الدراسة وتختلف

 هاشم، أبو محمد السيد) ودراسة ،(2013 وآخرون، الطائي حمادة عالء) ودراسة

 . المطلوب الجودة مستوى وصلت الجودة معايير أن تؤكد والتي ،(2016

 نظر وجهة من( 1,99) حسابي متوسط على حصل: العلمي اإلشراف -سادًسا

 ويرى ،(1,98) عام وبمتوسط الطلبة، نظر وجهة من( 1,96)و التدريسية الهيئة

 ،المطلوب الجودة مستوى من أقل العلمي اإلشراف معايير تحقق أن العينة أفراد

 ليةعم وتحفيز لدعم وفاعلة واضحة آليه يمتلك ال القسم: ) بأن ذلك تفسير ويمكن

 القسمب العليا الدراسات طلبة على العلمي باإلشراف يقومون للذين واإلبداع التميز

 النصاب يتجاوز ال وبحيث ذلك تجويد على يساعد مما اإلشراف عبء وتحديد

 عن الدورية التقارير كتابة بخصوص للمشرف القسم متابعة وقصور عليه، المتفق

 وماتالمعل تقنيات بتوفير العليا الدراسات اهتمام وقلة لطلبتهم، العلمي التقدم

 دورات عقد وغياب والطلبة، والمشرفين التدريسية للهيئة الحديثة العلمية والموارد

 بحثال في عالية مهارات يمتلكون باحثين إيجاد في العلمي اإلشراف دور تفعيل في

 . العلمي

 سميرة) ودراسة ،(Trice: 2000) دراسة إليه توصلت ما مع النتيجة هذه وتتفق

 شرافاإل أهمية إلى أشارتا واللتان ،(2019 الفقيه، سعيد الباسط وعبد جبارة علي

 عبد) دراسة وتؤكد التدريسية، الهيئة قبل من الطلبة أطروحات على والعلمي الدقيق

 منهم المتوقع بالدور المشرفين بعض قيام ضعف على( 2010 أسعد، حسان الكريم

 إلمام ضعف أو لطالبهم، المتابعة ضعف ناحية من سواءً  اإلشراف عملية في

 ريسيةالتد الهيئة أعداد قلة وكذلك منهم، الكثير تفرغ وقلة البحث، بموضوع بعضهم

 ،الطلبة من الكبيرة األعداد على اإلشراف تغطية في عجز يشكل مما( المشرفين)

 . المشرفين من الطلبة استفادة قلة في ويتسبب

 نظر وجهة من( 1,99) حسابي متوسط على حصلت: التدريسية الهيئة -سابعًا

 ويرى ،(1,95) عام وبمتوسط الطلبة، نظر وجهة من( 1,90)و التدريسية الهيئة

 المطلوب، الجودة مستوى من أقل التدريسية الهيئة أداء مستوى أن العينة أفراد

 الكفاءة وتحسين لتطوير وفاعلة واضحة آلية يمتلك ال القسم: )بأن ذلك تفسير ويمكن

 تقييم إعاقة في تتسبب التي العوامل يحدد ولم التدريسية، للهيئة األداء في العلمية
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 باألساليب تزويدهم يجب لذا لهم، والتطوير التحسين واستمرارية األداء ومتابعة

 التي المقررات في التدريس من وتمكينهم التقنيات، واستخدام التدريس في الحديثة

 (. تخصصاتهم مع تتفق

 تيوال ،(2009 السقاف، محمد أحمد) دراسة إليه توصلت ما مع النتيجة هذه وتتفق

 درةن أهمها لعل الجوانب، من العديد إلى تفتقر التدريسية الهيئة أن إلى أشارت

 ليبباألسا التدريسية األنشطة ربط وضعف التدريس، في الحديثة التقنيات استخدام

 يحقق ال التدريسية للهيئة األداء جودة أن انطباًعا يعطي مما التعليم، في الحديثة

 . التدريسي األداء في الجودة متطلبات

 رون،وآخ الطائي هللا عبد رعد) دراسة إليه توصلت ما مع الحالية الدراسة وتختلف

 الملك عبد داود) ودراسة ،(2014 شعيب، ومحمد الغزال محمد) ودراسة ،(2013

 بمستوى كان الجودة معايير توافر أن تؤكد والتي( 2014 وآخرون، الحدابي

 . منخفض

 الهيئة نظر وجهة من( 1,95) حسابي متوسط على حصل: الخريجون -ثامنًا

 أفراد ويرى ،(1,96) عام وبمتوسط الطلبة، نظر وجهة من( 1,96)و التدريسية

 رتفسي ويمكن المطلوب، الجودة مستوى من أقل المخرجات معايير تحقق أن العينة

 إلبداعوا التميز عملية وتحفيز لدعم وفاعلة واضحة آليه يمتلك ال القسم: )بأن ذلك

 يدينالمق بأعداد مقارنة الخريجين عدد في المقبول التناسب حيث من الخريجين لدى

 على والعمل لها المحددة المدة تتجاوز ال بحيث والبحث الدراسة فترة وضبط

 الفاعلة النظم وغياب الخريجين، من احتياجاته لتغطية العمل سوق مع التنسيق

 .الخريجين ومتابعة تقييم إعاقة في تتسبب التي العوامل لتحديد

 ،(1438 السيد، الرؤوف عبد محمد) دراسة إليه توصلت ما مع النتيجة هذه وتتفق

 أن أكدتا والتي( 2019 الفقيه، سعيد الباسط وعبد  جبارة علي سميرة) ودراسة

 يعطي مما المطلوب الجودة مستوى من أقل الخريجين معايير تحقق مستوى

 التوجهات وفق تصغ ولم المجتمع حاجات تلبي ال المخرجات جودة أن انطباًعا

 تحقيقل العالي التعليم جودة وضمان االعتماد هيئة وضعتها التي العلمية والمعايير

 يهإل توصلت ما مع الحالية الدراسة وتختلف العالي، التعليم مؤسسات في الجودة

 عبد) ودراسة( 2004 دقة، أبو إبراهيم وسناء الحولي هللا عبد عليان) دراسة

 وأب طه الكريم أمة و شمسان الرحمن عبد أحمد) ودراسة( 2012 المحبشي، الرزاق

 .المنخفض المستوى ضمن وقعت أنها أكدت والتي( 2018 زيد،

 :يأتي بما الباحث يوصي البحث هذا نتائج على بناءً : البحث توصيات
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 لتدرجوا الترابط حيث من مستمر بشكل العليا الدراسات وتقويم بمراجعة االهتمام.1

 .المقررات تصميم في والرأسي األفقي التنسيق خالل من والتتابع
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 حدىإ في العليا الدراسات جودة تقويم( م2013)وآخرون  الطائي هللا عبد رعد .8
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Abstract  :  The research aimed to evaluate the quality of graduate studies 

of Islamic studies at University of Sana’a in the light from the point of 

view of postgraduate studies faculty in the Department of Islamic Studies 

and master’s and doctoral students. For this purpose, the researcher 

prepared a questionnaire consisting of (44) items distributed over eight 

fields. The research sample consisted of (20) individuals represented by 

faculty members for postgraduate studies in the Department of Islamic 

Studies ,Faculty of Arts, Sana’a University, and (90) individuals 

represented by master’s and doctoral students in the department. The 

results showed that the estimates of evaluation for all areas, signed within 

the mid- level of directed view of students and faculty members, is no 

statistically significant differences when 0.05 level between the views of 

faculty members to reinforce the variable of Gender grade, academic rank 

and experience, as that there are no statistically significant differences 

when 0.05 level between the views of the graduate student reinforcement 

variable of educational stage and there. 

Keywords: Key words: Evaluate  - the quality - graduate studies -Islamic 

studies- - Sana'a University. 
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 العوامل التربوية المؤدية لظاهرة التكفير

 أ.د.محمد بن شحات حسين خطيب

 ةالسعودي المملكة العربية -جامعة الملك عبدالعزيز، كلية الدراسات العليا التربوية

 

م . وتم استخدااألسباب المؤدية لظاهرة التكفير استهدف البحث رصد بعض: ملخص

يثرييك المنهج الوصفي في الدراسة ، وطبق الباحثث اسثتبا ة لعمثل البيا ثا  لثك التكف

، وتوصثثثال الدراسثثثة  لثثث     لعظثثثم ثثثثم هثثثب هم لثثثك تبثثثن العهثثثا  األلنيثثثة الثثث يك

، كفيريثثة هثثم فثثي لعثثتو  تعايمثثي لثثنخفض، ولثثك العثث ابالمنخثثرطيك فثثي لنا ثث  ت

يئثة نتمو   ل  خافيا   سرية غير لتعامة  و لثك  سثر غيثر لحافظثة، و   البولمك ي

سثثية  و التعايميثثة المت رفثثة تاثثنل الفكثثر التكفيثثرل ، و  ثثا دامثثا دا ثثل ا دارة المدر

 سثالي أللنعثبة العالعية  يعابية داما تان ذلك لك النشاط التكفيثرل، ودث لك األلثر با

ا لثا لدراسثة    المنثاهج الدراسثية لثيه فيهث. واتضث  لثك  تثااج االتواصن لل ال ابثة

لحديثثة، بثيك وفثرة تينيثا  ا تاثا  ا، و   هناك عالتة  يعابية كر التكفيرليغ ل الف

ير ، دمثثا    اماعثثا  األصثثدتاف والرفثثاث ذا  تثث ثوبثيك  شثثر لبثثادك الفكثثر التكفيثثرل

 اال، و   لؤسعثا  التربيثة غيثر الرسثمية  امثول عا   شر لبادك الفكثر التكفيثرلت

.  لو ثة   التربيثة األسثرية غيثر الم، ه ا  ل  ااعك  مو الفكر التكفيرل لعئولةهي 

ير لثد  لتخ ي ظاهرة التكف و وص  الباحث بالعديد لك األسالي  الوتااية والعالاية

 .الشباب

 .العوالن التربوية، التكفير: الكلمات المفتاحية
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 مقدمة: 

تثد هناك لفثاهيم تثردد  فثي العيثود األخيثرة حثو  صثفا  المتشثدديك  و المغثاليك، و

ف استخدلل ه ه المفاهيم في ثيافا  عثدة، و صثبحل اليثوم لفثاهيم داراثة فثي لختاث

دد، المحافثثثن الثيافيثثثة والعياسثثثية والمعتمعيثثثة. ولثثثك هثثث ه المفثثثاهيم  الت ثثثرف، التشثثث

 رج( وتعكثثه هثث ه المفثثاهيم اثث ف لثثكاألصثثولية، ا رهثثاب، الغاثثو والتكفيثثر والخثثوا

التاريخ ولالبعاتا. ولعظم ه ه الما احا  اثاف  لنيولثة لثك الخثارج. فماث ا  

تعبيثثثثثرا   Fundamentalism، ولاثثثثث ا  األصثثثثثولية Exteremismالت ثثثثثرف 

غربيثثا  يشثثثيرا   لثثث  تعثثثاوج الحثثثد  و تعثثثاوج االعتثثثدا  والتفعثثثير الحرفثثثي لاثثثن  

اثثي و بمبثثد  لعثثيك. وا رهثثاب هثثو التعبيثثر العمالميثثد ،  و التمعثثك الحرفثثي بيثثيم  

وم لمخالفثة اخخثثر.  لثا التشثثدد فهثو لثثرادف لاغاثو، وسثثمة لثك سثثماتا. ويعثتخدم لفهثث

الغاو لاداللة عا  طرييثة فهثم الثن  الثديني عاث  واثا الخاثو  باثورة حرفيثة. 

الِ اْلثحَحِق]االنعاف:  اَث  ِهِ عَ ولُوا تا  تعال : }يَا  َْهَن اْلِكتَاِب ال تَْغاُوا فِي ِدينِكُْم َوال تَيُ 

 العتيثادا[، وتد فعر العاماف ه ا الن  بيولهم:  ل يا  هن ا  عيثن ال تتعثاوجوا 171

الحق في دينكم. ولو تثم وهثل الت ثرف ولترادفاتثا عاث  ليث ا  دتيثق ليثر  حعمثا 

دعي لثوصفاتا ولظاهره لد   لتيك لك األلم لكا ل النتااج لبهرة ولثيرة. فكثم لثك 

 عاث  اخخثثر ب  ثا لت ثثرف ولتشثدد ولغثثالي و رهثابي، وهثثو فثي الواتثثل  دثثر ت رفثثا  

 ه هثوتشددا ولغاالة و رهابا . وتد  لايل با سالم عا  واا الخاثو  دثيثرا  لثك 

ظثم العما  همك  طار لا يعثرف باسثم فوبيثا ا سثالم، وفثي الواتثل فثم  ا سثالم  ع

لثثثن  ردود األفعثثا »يثثا ، وعثثادة لثا تكثثو  و دبثر لثثك    يكثثو  لثثا فوبيثا  و يكثثو  فوب

ة تعبيثثرا  عثثك لواتثثف فكريثث« التبريثثر والتعايثثن والتعثثويف والثثدفا  وتضثثييل الفثثر 

ر ا ه اليثة تمالثثا  لثثن  ثثعارا  الشثثع  واالسثتغراب وا سثثتهعا  و حوهثا لمثثا يكثثث

استخدالا في بعض األحيا  لما يانل لداخن تع ي ال رف المعتدل فرصثا   وسثل 

 ديثثثثد فوتيتثثثثا وصثثثثافا وابروتثثثثا، بثثثثن ولنحثثثثا  ثثثثرعية العبثثثثرو  عاثثثث  و دبثثثثر لت

 م(.2008المعتضعفيك والمخ وليك ولك في حكمهم  آ  ر ي، 

ولك اهة  خر  فم  هناك لك المت رفيك فكريا  و المكفريك لثك يعثيف فثي الهثالف 

فثثي بثثالد غيثثر المعثثاميك وياثثنعو  فثثي دثثن وتثثل   عثثاجا  سثثابيا  خارتثثا  لثثك خثثال  

ا  الادتا   و المعثاعدا  لثك  هثن الحثرب وهثم لثك الهثاربيك لثك دار االعتماد ع

ا سثثالم، وبعضثثهم ربمثثا اسثثتبا  العثثرتة والغثثف، والهثثرب لثثك الحيثثوث، وهثثم  دثثثر 

اهال  بالناو  وباألحداث وباألصو  ييدلو  صورا  بشعة في التن ل والت ثرف، 
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عالليثة الغربيثة وربما خرج بعضهم عا  الينوا .الفضااية، وتعثتغن المؤسعثا  ا 

هثث ه العثث ااة، وييثثدلو هم عاثث    هثثم  مثثوذج لاثثديك، وييثثل التشثثويا لاثثورة الثثديك 

والمتثثدينيك عاثث   يثثديهم وهكثث ا فثثثي لعاعثثن هثثخم ال تنتهثثي حاياتثثا  العثثثالرااي، 

 م(.2007

تايثثة ورغثم العهثثود ا صثثالحية الكبيثثرة التثثي تبث لها الحكولثثا  فثثي لحاولثثة لنهثثا لاو

بة ال رف والتكفيثثر، واسثثتخدالها ألسثثالي   يعابيثثة  ال     عثثوالعثثالج لثثك آثثثار الت ثث

ر اد يعتها  بها لك هؤالف التكفيرييك يعودو  لرة  خر  بعد النا  والتوايا وا 

ر م(. وتثثثد  ثثثثر الفكثثث2010 لثثث  لمارسثثثتهم  تثثثوالهم ولعثثثاكياتهم التكفيريثثثة  فثثثال ، 

  يتوتثفظهثر فيثا، فهثو الالتكفيرل دثيرا  عا  استيرار البالد والعباد في دثن لكثا  ي

يئثة عند حثد  طثالث اخراف وتاثدير األهثواف لفظيثا ، بثن يمتثد لثيعاك عثك  فعثا فثي ه

ساوديا  لتشددة، وتعمعا  وتعمهرا  اعتراهية، وتدخال  سثافرة فثي التشثويف 

 يثق،  لث  و ا ثارة  و االعتداف عا  اخخريك،  و الظهور  حيا ثا  بمظهثر تثاطل ال ر

لمثا  رسا  التي ال تعثتند  لث  تثا و  سثماول وال  لث  ديثك  و لاثةغير ذلك لك المما

مثا رييك داييره  ر  هللا في خايا ولخاوتاتا. وت داد حدة اليو   و العمثن عنثد التكفيث

 حثثاو  اخخثثر  دخثثا   مثثث  لثثك الحداثثثة  و التعديثثد  لثثث  حردثثة الحيثثاة االاتماعيثثثة

 و لثل  اثو  ظثاهرة  والعياسية عاث   سثا     هث ه الحداثثة تتعثارا لثل الثديك

دة فيثا، ودامثا جاد  تثثدخال  التكفيثرييك فثثي الشث   المعتمعثثي دامثا جاد ذلثثك لثك حثث

لشثثثاعر اخخثثثريك بالرغبثثثة فثثثي النيثثثن لثثثنهم، وصثثثدهم، و حبثثثاط لحثثثاوالتهم، و يثثثد 

تاثثرفاتهم، ورصثثد تحردثثاتهم وتعمعثثاتهم، وربمثثا تثثم جج بعضثثهم فثثي المعثثتيال  

 والععو  درفا  لمخاطرهم.

لختاثف  ا  التكفير لثك الظثواهر االاتماعيثة التثي دثا  لهثا آثثار بالغثة عاث ل ا فيد د

لتثي فيريثة ااألصعدة، ولم يكك التكفير المعاصر  ال استكماال  لعاعاة لك الحايا  التك

وا  ظهر  لن  لئا  العنيك، وهو ليه ظاهرة حديثة، و  ما اتخث  التكفيثر فثي العثن

ويثال  واعاية، ، ودثا  لهثا لثا دثا  لثك آثثار األخيرة طرتا  و سالي   دثر ت ورا  وف

لية، داد     تودل ب واصر الاحمة المعتمعية، والتماسك االاتمثاعي لادولثة ا سثال

 بن والحضارة ا ساللية في لعماها.

ولك اهة  خر  اتخ  التكفيثر لظثاهر عديثدة خثال  حيبثا  التثاريخ سثواف دثا  ذلثك 

ثال  الخروج عك لنهج العنة والعماعة، داخن المحي  المحاي  م خاراا، ولك ذلك ل

و طالث األحكام المتععاة تعاه  خاثيا  بثارجة بثالكفر، واتخثاذ الثنهج المتشثدد فثي 
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األحكام والممارسا ، و صثدار الفتثاو  الفيهيثة الثال لعثؤولة  تيعثة العهثن  و اتبثا  

 الهثثو ، والغاثثو والتن ثثل فثثي الثثديك، وا بتثثدا  فثثي الثثديك، وسثثاوك لعثثالك العنثثف،

والتعدل عا  العاماف والوالة، وتاثدير العهثاد غيثر المشثرو ، واسثتخدام  ثعارا  

دينيثة فثي تبريثر المعثاكيا  غيثثر الدينيثة،  لث  غيثر ذلثك لمثثا ظهثر  و لثم يظهثر لثثك 

األسثثالي  المعارهثثة لاشثثر  واألخثثالث واالاتمثثا  البشثثرل والضثثمير االاتمثثاعي، 

 والمن ق العايم لألتوا  واألفعا .

 ر دظاهرة ال يولد لك فراغ، بثن هثو ظثاهرة تفاث  عثك  فعثها فثي لواتثف   التكفي

نيثة، ه  الديجلا ية ولكا ية  تيعة الارا  الديني، فعندلا تكثر الفرث الدينية، والم ا

ويتم التشثيل لبعضثها عاث  حعثاب الثبعض اخخثر حتث  و   دثا  لثا عنثد اخخثر هثو 

و  غيرهثا، وعنثدلا يكثو   صن لك  صو ، وعندلا ياثب  الثديك حكثرا  عاث  فئثة د

 هن الديك فئة لعتياة عك فئثا  المعتمثل األخثر  وتحاثن عاث  التيثاجا  خاصثة، 

ياثب   وعندلا يتم لن  ه ه الفئا  صالحيا  ليعل لخولة  صال  لاييام بها، وعنثدلا

لثثثدخن الثثثديك تاثثثنيفيا  داخثثثن المعتمثثثل، وعنثثثدلا يوظثثثف الثثثديك لخدلثثثة الماثثثال  

لا ال ة الثديك و بعثاده عثك لعتثرك الحيثاة اليوليثة، وعنثدالشخاية، وعندلا يتم توتعث

ا ، وعنثدليوظف الديك لخدلة ت وير الحياة الثيافية واالتتاادية والعياسثية والعاميثة

ياب  الديك  عارا  وطيو  و كايا  عاث  حعثاب األساسثيا  والمبثادك الكبثر  

هثو فلعثدم، ا ينش  في والمعاان العوهرية، عند ذلك داا تتم والدة التكفير، فالتكفير ال

 هثرا  لثكوالدة ثيافة تبد  في التعاعن رويدا  رويدا  في  عيج المعتمل حتث  تاثب  لظ

 لظاهر الخاوصية  و العمولية بعالتها، وياب  لعثاك التاثحي  و عثادة التثواج 

ر د األلثوالثيافي  لرا  صعبا   و لعتحيال ، وتد يعتغرث جلنا  ليه بالياثير حتث  تعثو

 و اابها. ل  حالها 

ا ة بشثييهو ذا دثا  هنثاك لثا ياثنل هث ه الثيافثة  ثيافثة التكفيثر  فهثو التربيثة المت رفث

، هثا  ثثرا  النظالي وغير النظثالي، فالتربيثة المت رفثة هثي  داة التكفيثر األولث ، و توا

 هم ب ثرثو لضاها سبيال ، ذلك    تربية النفف عا  األفكار غير الم لو ة،  و تربيت

اثحي  عدم تربيتهم تربية سايمة عا  الحق والفضياة وعاث  الثديك ال ال لعؤولة،  و

ياثثثنل التكفيثثثر  و لظثثثاهره المختافثثثة، وعنثثثدلا يثثثتم تغايثثث  العوا ثثث  االاتماعيثثثة 

ن والمعثثاان العياسثثية عاثث  اوا ثث  التربيثثة فثثي المعتمثثل، وعنثثدلا ال تحظثث  المعثثاا

 تكفير.التربوية بما تحظ  با المكو ا  األخر  في المعتمل ينمو ال
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 مشكلة الدراسة:

 و الثثال  خالتيثثة،  يُعثثد التعاثثيم الهثثاب ، والتربيثثة المدرسثثية ولثثا بعثثد المدرسثثية الثثال

غاغثن لعوؤلة،  و المهمشة، انبا   ل  انث  لثل المظثاهر والشثكايا  االاتماعيثة، وت

م  لث   و ا تشار الفكر ال بيي بيك  راا  المعتمل عنارا  يؤثر  فثي الثنفف ويحثوله

 ثثو  اديثثد يو ثثك    ياثثنل لنفعثثا ديا ثثا   سثثهاها التكفيثثر، فهنثثاك ثثثورة  لعثثخ لثثك

   بابية لعاصرة غير لراية ثاارة عا  دن  يف، وهي   د لا هي عايثا فثي العا ث

 ، ال ل يغا  التفعخ واال فتا  الكاي دو ما حعي   و رتي ، والخثروج عثك األصثو

 ر.ساا  االتاا  المعاصوالتيايد األعم ، والمحاداة لامعاكيا  التي ترواها و

م     ظاهرة الت رف الفكرل اتخ     كاال  لتعددة 2006وتد  وه  البهنعاول عام 

لثثك لن يثثة  لثث   خثثر  ولثثك  تاثثيم خخثثر، ففثثي بعثثض الثثدو  ا اثث  ترديثث  الفكثثر 

المت رف عا  تحريم الغناف ولشاهدة التافاج حاللا وحرالا، وتحريم العمن باليضاف 

لتعدديثثة الم هبيثثة والفكريثثة، و لثث ام المعثثاميك بثثر ل واحثثد فثثي والمحالثثاة، وتحثثريم ا

األلور الخالفية، وتكفير المنتميك  ل  الاوفية اماة، واال تيا  لك عييدة  صحاب 

المثث اه  الفيهيثثة و  كثثار فيثثا المثث اه ، وتكفيثثر العمثثن العثثامي لثثك خثثال  البرلمثثا ، 

المعتمثثل ا سثثاللي  وتحثثريم عمثثن المثثر ة وخرواهثثا المشثثرو  لامعتمثثل، واعتبثثار

المعاصر لعتمعا  ااهايا ، وتحريم اال تمثاف لاثوطك وتحيثة العاثم، وال عثك فثي عامثاف 

األلة و امتها ورليهم باالبتدا  واال حراف في العييثدة، وهعثر المخثالفيك فثي الثر ل 

وتحريم لودتهم، والحكم بكفر تارك الاالة دعثال  وت ايثق جواتثا، والحكثم بت ايثق 

فيك ولك اعتبروا لبتدعيك، واستخدام اليوة لتغيير المنكر، واستحال  جواا  المتاو

ا هثثرار بثثالمعتمل  و  هثث  المثثا  العثثام، وا  كثثار فثثي األلثثور الخالفيثثة، وتحثثريم 

الاثثالة خاثثف  صثثحاب الثثر ل المخثثالف، وادعثثاف ا تهثثاف العهثثد لثثل غيثثر المعثثاميك 

المعاميك،  لا في بعثض  واستحال   لوالهم  و عدم االعتراف بحيهم، وتكفير عااة

البالد األخثر  فهنثاك لظثاهر  خثر  لات ثرف لنهثا تيثديم العيثن عاث  الثوحي، و يثد 

، الناو  اليرآ ية و دعاف    الن  الثديني  صثب  بشثريا  بعثد   ولثا عاث  النبثي 

واسثثتخدام ا عثثالم و اهثث ة االتاثثا  فثثي  هثثعاف الثثديك و هثثعاف سثثا ة األسثثرة 

عا  الخروج عا  ليولا  المعتمل، و باحثة الفثواحف واألبويك، وتحريض الشباب 

 و العثكو  عنهثثا، والتشثريل بمثثا يخثثالف اليثرآ  والعثثنة النبويثثة تحثل لعثثم  سثثيادة 

األلة، و سياط عار التنوير في  وروبا عا  المعتمل ا ساللي، وفي دن المواتثف 

شرعية، و هدار تعود األسباب في لعاان الت رف والتكفير  ل  تاة الفيا في األحكام ال
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ر ل الفيهاف والعاماف، والعر ة عا  ا فتاف في الديك، والاعوف  ل  التحريم ورعثا   و 

 دعثاف لاحي ثثة، و لثا األسثثباب التثي  د   لثث  الت ثرف الفكثثرل اليعثارل فثثتكمك فثثي 

الفاثثن بثثيك الثثديك والثثد يا، واتبثثا  الفكثثر الاثثهيو ي، وا لحثثاد فثثي الثثديك  و النبثثوة، 

 (.م2006المؤسعا  الدينية وهعفها  البهنعاول،  والعهن، وسكو 

نثا يحمن هث ا العاثم لثك دثن خاثف عثدو لثا، ينفثو  ع»  ا تا :  وتد ثبل عك النبي 

« الثيثثثا »ابثثثك حبثثثا  فثثثي « تحريثثثف الغثثثاليك وا تحثثثا  المب اثثثيك وت ويثثثن العثثثاهايك

م     هثثم األسثثباب المؤديثثة  لثث  2007. ويثثر   بثثا الخيثثن عثثام 1607( رتثثم 4/10 

ا   بثثا لتكفيثثر اتبثثا  المتشثثابا، والعهثثن بالعثثنة ولعارهثثتها بثثاليرآ  وعثثدم األخثث  بهثثا

م(، وتد حدث في لواتف عديدة     طايل  عارا  تكفيرية في بعض 2007الخين، 

ف  ا يخثالالبادا  تر     دن لك ال يؤيد ترار  لا  و اتعاها  لا فهو هد  و عدو، وهث

لثك هدك فهو لعك حت  و   دا  ال يؤيثدك، وهللا في دن األديا ، ذلك    لك ليه 

لكثريم هنا ااف  اتعاها  عدم اال حياج، و صب  لهثا دو  تنثاد  بهثا، و دثد اليثرآ  ا

يَُّهثا يَثا  َ  عا  هرورة العد  حت  لل األتثوام غيثر المثواليك وذلثك فثي تولثا تعثال :

ِ  َُهدَاَف بِاْلِيْعث اِل تَْعثِدلُوا ْم َ ثنَََُ  تَثْومع َعاَث   َ ْعثِرَلنِكُ اَل يَ ِ  وَ الِِ يَك آََلنُوا دُو ُوا تَِواِليَك ّلِِلِ

 [، وتثد اثاف8االمااثدة: و َ َمثا تَْعَماُثبِ بِيثر  خَ اْعِدلُوا هَُو  َْتَرُب ِلاتِْيَو  َواتِيُوا ِهَ  ِِ  ِهَ 

عك اعفر بك برتا    ا س   ليمو  بك لهرا : ديثف تثر  فثي الاثالة خاثف راثن 

  لثك الخثثوارجق فيثا :   ثثك ال تاثاي لثثا،   مثا تاثثاي ص، وتثد دنثثا  اثاي وراف فثثال

 ل وهو حرورل  جرتي، فع لتا لندهشا : لا لعن  الحرورل األجرتيق فيا : هثو الث

م (، ورول    2016ا  واسثثتحن دلثثك  ابثثك عبثثد ربثثا،    خالفثثل ر يثثا سثثماك دثثافر

اثن عمر بك عبد الع ي  تا  لميمو  بك لهرا : تن لي في واهي لثا  دثره، فثم  الر

 ال ينا   خاه حت  ييو  لا في واها لا يكره، و   لك  صثفر واهثا لثك الناثيحة

 سود واها لك الفضيحة، األبشيهي في المعثت رف (، وربمثا دثا  لثك الضثرورل 

نثا  بحث في لختاف األسباب التثي تاثنل األفكثار المغاوطثة، وتثدعو فرييثا  لثك الال

 المراثي  ل  اتبا  الهو ، وتغاي  العابية وا تهاج العنف فكما تيثن فيثد يكثو  العنثف

 ردا  عا  العنف الاللراي.

وتظهر الوتاال والتيارير الرسمية والبحثوث والدراسثا     فتنثة التكفيثر تتعثب  فثي 

ال  ااتماعيثثة خ يثثرة تتمثثثن فثثي االعتثثداف عاثث   هثثن الحثثن والعيثثد، حثثدوث لشثثك

والخروج وترويل المواطنيك، و ثارة الباباة بيك النا ، و غاظثة األعثداف، واسثتعداف 

اخخثثر، وتشثثتيل العهثثود، و هثثدار األلثثوا  والممتاكثثا ، وتاعثث  األسثثباب التربويثثة 
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يثث اتضث     ظثروف التربيثة دورا  بارجا  في  شر فتنة التكفير وترسيخ لظاهرها ح

األسثثرية والمدرسثثية، ولؤسعثثا  التربيثثة غيثثر الرسثثمية ذا  صثثاة وثييثثة بظثثاهرة 

م(، ويثثر  الثثبعض    الوتايثثة لثثك الظثثواهر الشثثاذة دثثالتكفير 2007التكفيثثر  العيثثن، 

م(. ويعتيثثد عبثثد 2004والعنثف هثثي لثثك لعثثؤوليا  المؤسعثا  التربويثثة  اليوسثثف، 

ويثثة هثثي لثثك  هثثم البواعثثث عاثث  سثثاوديا  التكفيثثر  عبثثد العثثاطي    األسثثباب الترب

م(. دمثثا يعتيثثد الشثثبياي    دثيثثرا  لثثك األحكثثام الفيهيثثة التثثي يتعثثرف 2009العثثاطي، 

عايها الشباب وغيرهم في المؤسعا  التربوية الرسثمية وغيثر الرسثمية خاصثة تاثك 

م(.  لثثا 2004المتعايثثة بفيثثا االخثثتالف لعثثؤولة عثثك  مثثو ظثثاهرة التكفيثثر  الشثثبياي، 

الفاهثثن فيثثد ذهثث   لثث     دثيثثرا  لثثك لؤسعثثا  التثثروي  ولنثثابر الفكثثر الاللعثثوؤلية 

م(. وتثد ذهث  2008تعببل في حدوث اال حرافثا  الفكريثة لثد  الشثباب  الفاهثن، 

آخثثرو   لثث  اليثثثو  بثث   هنثثاك عالتثثثة بثثيك تحاثثيك الشثثثباب فثثي العالعثثا  وبثثثيك 

الفكثثثثرل وا رهثثثثاب والتكفيثثثثر تعرهثثثثهم لألفكثثثثار المضثثثثااة  و المشو ثثثثة دثثثثالغ و 

م(. ور   بعض الباحثيك   ثا عاث  الثرغم لثك    2003و حوها الخ ي  وآخرو ، 

العوالثثن التربويثثة تثثد ال تكثثو  سثثببا  لبا ثثرا  لاتكفيثثر  ال    الثثني  والعثثابيا  فثثي 

األ ظمة والمناهج الدراسية تؤدل  ل  ظهور فتنة ا رهاب والتكفير، انبا   لث  انث  

يافثثة الدينيثثة، وعثثدم االهتمثثام بثثمبراج لحاسثثك الثثديك واألخثثالث، وعثثدم لثثل  يثث  الث

م(. وتثر  الفضثاي 2008الخضو  لانظام وتدري  ال الب عايا  حنثو  والبي ثار، 

   المنظما  األهاية يمكنها    تيثوم بثدور بثالف األهميثة فثي العمثن الثدعول الرالثي 

والخوف التي يعببها الفكر   ل  تحييق األلك االاتماعي واليضاف عا  حاال  الف  

م(.  لا الخمشثي فتثر  2004المت رف لك  رهاب وتكفير وعنف و حوه  الفضاي، 

   التربية األسرية لعؤولة بالدراة األول  عثك حمايثة األبنثاف لثك ا رهثاب الثديني 

م(. وعاث  ذلثك فثم  التعثرف عاث  اماثة العوالثن 2004المرتب  بالتفكير  الخمشي، 

ة  ل  ساوديا  تتعاق بثالفكر التكفيثرل دمثا يثر  ذلثك الخبثراف و هثن التربوية المؤدي

 االختاا  لا لنافل امة.

 أهداف الدراسة : 

 يستهدف البحث ما يلي:

 وهل  طار لراعي لاعوالن التربوية المرتب ة بفتنة التكفير. -1

 بحث بعض العوالن التربوية المؤدية  ل  حدوث فتنة التكفير. -2

 ير.عالعة التربوية لامعببا  التربوية لفتنة التكفتيديم تاور ألسالي  الم -3
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 ذ ال يثث ا  لوهثثو  التكفيثثر بمثابثثة لوهثثو   ثثااك عاثث  الاثثعيديك المحاثثي وغيثثر 

المحاثثي، وتعكثثف اهثثا  عثثدة، وبثثاحثو  فثثي لختاثثف الحيثثو  ال سثثيما االاتماعيثثة 

 لتثيفثة اوالعياسية والتربية وعام النفه وعام االاتما ، عا  دراسة البواعث المختا

ايثثة تثثدعو  لثث  فتنثثة التكفيثثر وتثثروج لهثثا، واتتثثرا  طثثرث و سثثالي  لاحثثد لنهثثا، والوت

 والعالج. 

 أهمية الدراسة :

 تنبثق أهمية الدراسة فيما يلي :

 تعريف  و  عادة تعريف المشكاة التربوية في عالتتها بفتنة التكفير. -1

 المبا ثرة المعاعدة في الت ثرث  لث  العوا ث  التثي تثد ال تكثو  هثمك المشثاهد -2

 المتعببة في حدوث فتنة التكفير.

ة تامه بعثض األسثباب التربويثة المؤديثة لظثاهرة التكفيثر لمثا تثد يكثو  ذا صثا -3

 باألسباب األخر  غير التربوية.

لعثثثاعدة العهثثثا  المعثثثؤولة  لثثثا لبا ثثثرة  و ب ثثثرث غيثثثر لبا ثثثرة فثثثي اتخثثثاذ  -4

 ا ارافا  الكفياة بالوتاية  و العالج لفتنة التكفير.

عنايثة  كما  العهود البحثية الرالية  لث  دراسثة فتنثة التكفيثر ولثك ثثم توايثااست -5

 الباحثيك والباحثا   ل  بعض ال وايا المهمة له ه الظاهرة.

 الدراسات السابقة: 

يك ليد حظيل ظاهرة التكفير بعهثود بحثيثة لتعثددة عاث  دافثة الاثعد، عاث  المعثتوي

ولثك  النثدوا  والماتييثا  والمثؤتمرا ،المحاي وا تايمي، وعيد  ل لك العديثد لثك 

رة بثيك الدراسثا  التثي تناولثل هث ه الظثاهرة  لثا بشثكن لبا ثر  و غيثر لبا ثر لظثاه

 -ا رهاب والت رف والتكفير لا ياي : 

م ، وهثثي دراسثثة ليدا يثثة اسثثتهدفل التعثثرف عاثث  1987دراسثثة البثثراث عثثام  -1

ريثثة هثثا    العوالثثن الفكالعوالثن الكالنثثة خاثثف العثاوك ا رهثثابي، واتضثث  لثك  تااع

 م(.2008هي  برج األسباب المؤدية  ل  العاوك ا رهابي البراث، 

م التثي اسثثتهدفل التعثرف عاثث  المتغيثرا  العياسثثية 1995دراسثة يوسثف عثثام  -2

و  وا تتاثثادية واالاتماعيثثة المرتب ثثة بمشثثكاة ا رهثثاب، وتوصثثن خاللهثثا  لثث  اليثث

 تتااديةكر المت رف العوالن األسرية واالب    هم األسباب التي  د   ل  تكويك الف

 م(.1995ولشكاة  وتا  الفراغ، واماعة الرفاث، والعوالن النفعية يوسف، 
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 م التي استهدفل لك خاللها تيويم اتعاها   ريحة لثك1995دراسة فهمي عام  -3

فة الشباب  حو ظاهرة الت رف وتوصن خاللها  ل     الفراغ الفكرل، وهعف الثيا

ب م تثوفر  ساسثثيا  الت صثين الفكثثرل لاشثباب هثثي لثك بثثيك  بثرج األسثثباالدينيثة وعثثد

 م(.1995المؤدية لات رف فهمي، 

ة م حو  التعاثيم واأللثك الثوطني فثي المماكثة العربيث1998دراسة الخ ي  عام  -4

طني الععودية التي استهدفل تكويك  طثار لراعثي فكثرل لعالتثة التعاثيم بثاأللك الثو

خثال   تفعياها، وتيديم تاور لعتيباي ل لك، واتض  لكوآليا  تحييق ه ه العالتة و

، وسثوف الدراسة    تخاي الوالديك عك حعك تربية األبناف وتيالهما بدورهما الشثالن

غيثثر  لعالاثثة الوالثثديك لألبنثثاف، والظثثروف االتتاثثادية المتد يثثة، ولشثثاهدة األفثثالم

فعثية الاراعا  النالمنضب ة، ودثرة الما  في  يدل األبناف خاصة الاغار لنهم، و

عنثثثد الشثثثباب، والضثثثغوط االاتماعيثثثة، وظثثثاهرة الب الثثثة، واالختالفثثثا  الفكريثثثة، 

تهم وتنثاتض اليثيم التربويثة، وعثثدم تيثدير   عثاجا  الشثثباب واحتثرام حيثوتهم ودثثرال

لخ يث ، تعد  سبابا  اوهرية في حدوث اال حرافا  الفكرية التي لثك  همهثا التكفير ا

 م(.1998

 م حو  لعثتيبن التعاثيم فثي دو  الخاثيج العربيثة فثي1999عام دراسة الخ ي   -5

الثنظم  ظن العولمة التي استهدفل التعرف عا  اخثار المحتماة لظاهرة العولمة عاث 

روحيثثة التعايميثثة فثثي دو  الخاثثيج العربيثثة، وتوصثثال الدراسثثة  لثث     تنميثثة اليثثيم ال

فثة لثك األفكثار المنحر المعتمدة لك األصثو  والثوابثل الشثرعية هثي  سثا  لاوتايثة

 وعالج لها في آ  واحد، و   لا يعا  المضرة والضثرر لانثا  داهثم  و بعضثهم ال

كثا  يا   تراره وال يعوج لعاراتا، وال ينبغي العكو  عايثا، و   لثك األهميثة بم

   ييثثوم عاثث  تثثدريه ا سثثالم وتثييثثف النثثا  بموهثثوعاتا األفثثراد  و المؤسعثثا  

  هاثثة لثث لك تثثوال  وعمثثال ، و   اخثثتالف الثثرؤ  والمثث اهالمتمكنثثة لثثك فهمثثا والمؤ

 تحثثاد ا سثثاللية ال يعنثثي التنثثاتض  و التاثثنيف  و األفضثثاية، لثث ا ياثث م التكالثثن وا

ل اليثثاام عاثث  احتثثرام دافثثة اخراف والمثث اه  التثثي تتناسثث  لثثل الشثثر  الاثثحي  ولثث

 م(.1999الوتل يمكك    ياح  بعضها بعضا  الخ ي ، 

م حو  اسثتخدام األلعثاب العثادة 1999و بروجو  وجلالاا عام دراسة  واعتين -6

لاتدري  والتعام لموااهة الت رف والدفا  عك النفه وعك اخخريك. وتد اتض  لك 

الدراسة    هناك حااة لاسة لتثييف العالة حثو  الت ثرف حتث  ال ييعثوا فريعثة لثا 

لثا . وهثثم لثثك لثك خثثال  لعثاعدتهم عاثث  ادتعثثاب لهثارا  التعثثاو  وتحايثثن المعاو
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خثثال  هثث ه األلعثثاب يخضثثعو  لمواتثثف لاثث نعة يتعامثثو  خاللهثثا سثثبن التاثثرف 

 (.Bruzzone and Others,1999والتعالن لل األفعا  المت رفة والمتشددة 

م، التثثثي اسثثثتهدفل التعثثثرف عاثثث  دور التربيثثثة 2002دراسثثثة الظثثثاهرل عثثثام  -7

 ف اثالت رف يعود فثي  ا ساللية في لوااهة ا رهاب، واستنتج خاللها الباحث   

عايمية دبير لنا  ل  التياير الواه  في تدريه الميررا  الدينية في المؤسعا  الت

ية وخاصة في لعتو  المدرسة الثا وية سواف دا  ذلك في المنا ث  المدرسثية الاثف

ر  و غيثثر الاثثفية، هثث ا  لثث  اا ثث  عثثدم تكالثثن  دوار المؤسعثثا  التربويثثة لثثل  دوا

 م(.2002في لوااهة الت رف الظاهرل، المؤسعا  األلنية 

م حثو  العنثف وا رهثاب واألصثولية التثي اسثتهدفل 2002دراسة لوتدام عام  -8

هدفل توهي  ا رهاب الديني واستخدام العنف لك تبن العماعا  المتشددة. دما است

 تتاثاديةالدراسة توهي  األسباب الدينية، والعرتية، والعياسثية، واالاتماعيثة، واال

ة خاثثثف الت ثثثرف، واتضثثث  لثثثك  تثثثااج الدراسثثثة     سثثثباب الفكثثثر األصثثثولي الكالنثث

 المت ثثرف تكمثثك فثثي العوا ثث  التاريخيثثة وت ثثورا  المعتمثثل والتواثثا  حثثو الحداثثثة

ا  والتغييثثر االاتمثثاعي، واألخثث  ب سثثباب المد يثثة، األلثثر الثث ل  د  بهثث ه العماعثث

هثثا ا  فثثي لحاولثثة لناألصثثولية المت رفثثة  لثث     تيثثف لوتفثثا  لضثثادا  لهثث ه التواهثث

اث  حافظثة علإلبياف عا  تيم المحافظة واليثيم التيايديثة المتوارثثة وسثد الث راال، والم

 (.Moghadamm, 2002الكيا  االاتماعي لها 

التعايم، الفير والت رف، هن »( المعنو ة 2003دراسة دريعير ولاليكوفا عام   -9

التثثثي اسثثثتهدفل الوصثثثو   لثثث  تعريثثثف لات ثثثرف، ولناتشثثثة بعثثثض « هنثثثاك عالتثثثة

األسباب المؤدية  ل  المشاردة في  عما  ذا  صاة بالت رف، وتد اتض  لك  تثااج 

  ت رفيثثة لثثك بثثيك فئثثة الدراسثثة    هنثثاك ت ايثثدا  فثثي  عثثداد المشثثارديك فثثي  عمثثا

المتعامثثيك تياسثثا   لثثث   وتثثا  لضثثثل، وهثث ا يعكثثثه    هثثؤالف يعثثثا و  لثثك الفيثثثر، 

والحااة  ل  العديد لك الخدلا  ا  عا ية ا صالحية التي تمكنهم لك استعادة ثيتهم 

ب  فعهم وبمعتمعهم وبالعالم  امل. دما  وهحل  تثااج الدراسثة    األسثباب الثيافيثة 

الف األهميثثة فثي  ذدثثاف الت ثثرف دمعالاثة العثثكا  األغثثراب المهثثااريك تاعث  دورا  بثث

باورة سابية وعدم  ع ااهم حيوتهم،  و التعالن لعهم بشيف لك عدم العدالثة، هث ا 

 لثث  اا ثث  المعثثالال  االسثثتف اجية لثثك تبثثن بعثثض الحكولثثا   و لثثك يمثاهثثا فثثي 

تحثثل ذ  االسثثتعمار، العهثثا  التثثي تتعالثثن لثثل المثثواطنيك المهثثااريك  و الثثواتعيك 

 Xrueger andواالهثثث هاد دمثثثا هثثثو الحثثثا  فثثثي فاعثثث يك المحتاثثثة وغيرهثثثا 

Malicova, 2003.) 
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حثثو  دور األسثثرة فثثي  عثثداد الشخاثثية  2002دراسثثة الخ يثث  ولتثثولي عثثام  -10

حديثد المتمي ة التي استهدفل التعرف عا   همية األسرة فثي المنظثور ا سثاللي، وت

هثثا باألسثثرة، ولعرفثة الوظثثااف التربويثثة التثثي تيثثوم  التغيثرا  التثثي  ثثهدتها وظثثااف

   األسثرة، وتحديثد دور األسثرة فثي بنثثاف الشخاثية المتميث ة، واتضث  لثك  تااعهثثا 

لتربيثثة لألسثثرة دورا  لهمثثا  فثثي  دعثثاب النا ثثئة لفثثاهيم التربيثثة الدينيثثة الاثثحيحة وا

  دهم عاثيها ويعثاعالعياسية، دما     ساوبها الوس ي يهيف ا عداد العايم لألبناف ف

لثديهم  الفهم الاحي  لمعريا  األلور، فضال  عك   ها هي التي تيول الواج  الديني

 م(.2002لكي يتعنبوا العاوديا  المنحرفة، واألفكار المت رفة الخ ي  ولتولي، 

م التثثي اسثثتهدفل التعثثرف عاثث  لكا ثثة 2003دراسثثة الخ يثث  وجلالاثثا عثثام  -11

وتوصثثثال فثثثي بعثثثض  واتعهثثثا  لثثث     لثثثك األسثثثباب الشثثثباب و هميثثثة العنايثثثة بثثثا، 

ك لثثاألساسثية المؤديثة  لثث  الت ثرف الفكثثرل والمعثاكي فيثدا  الشثثباب لاثيثة فثثي دثن 

   سياسثةحولهم أل هم يرو  فيهم  موذاا   و  ماذج لاعا وية المميوتة التثي تيثوم عاث

 اليعر والتععثف وتتثن الشخاثية و بث  الثر ل اخخثر، و   بعثض الشثباب يثرو  فثي

الخ يثث  لعتمثثل الكبثثار   هثثم غثث اة الفكثثر الحييييثثو  الثث يك ال بثثد لثثك ليثثاولتهم  وال  

 (.2002وآخرو ، 

م وهي دراسة  ظرية تحاياية اسثتهدفل بحثث  سثباب 2004دراسة الحعيك عام  -12

لث   ا رهاب والعنف والت رف، وتوصال  ل      هم األسباب التربوية التي تؤدل 

 بثثمبراج فثثي المنثاهج التعايميثثة، وعثثدم االهتمثثام الكثثافي الت ثرف  يثث  الثيافثثة الدينيثثة

مثو لحاسك الديك واألخالث، وعدم تدري  النفف عا  احتثرام النظثام فثي لراحثن الن

 (.2004المختافة الحعيك، 

( حثثو  التعاثثيم لثثك  اثثن العثثالم التثثي 2004دراسثثة دثثارلو  فيايثث  بياثثو  عثثام   -13

م والثتعا  لث  تبنثي اسثتراتيعيا  التثدريه استهدفل بحث عالتة التعايم بالعالم، والحااثة

ل  بثيك لك  ان العالم عبر المناهج الدراسية، وتحعيك صورة اخخر، و فشاف تيم التعثا

 تثربيتهماألهداد، وت بيق لبادك األلم المتحدة بشكن عماثي، وتوايثا األايثا  العديثدة و

يثة الوتا د  وال  عاث عا  العام، واتض  لك  تااج الدراسة    استخدام ه ه المبثادك يعثاع

اثث  علثثك الت ثثرف، ويعثثاعد ثا يثثا  عاثث  لعالعثثة آثثثاره عاثث  المعثثتوييك المحاثثي والثثدولي 

افثثة العثثواف. و   عاثث  المؤسعثثا  الدينيثثة تيثثل  هثثم لعثثؤوليا    ثثاعة التعثثال  و شثثر ثي

ديثثا ، العثالم، وتاثحي  المفثاهيم وا تهثاج الواثثام والتعثا ه والتيثارب بثيك الشثعوب واأل

ة بثثيك ي انثث  لثثل دور المؤسعثثا  المد يثثة فثثي تعمثثيم تثثيم الديميراطيثثة والشثثفافيانبثثا   لثث

 (.Filipe, 2004النا  في دن لعتمل 
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م وهي دراسثة اسثتهدفل التعثرف عاث  دور التربيثة 2009دراسة الخمشي عام  -14

األسثثثرية فثثثي حمايثثثة األبنثثثاف لثثثك ا رهثثثاب واسثثثتنتعل الباحثثثثة    لثثثك بثثثيك  هثثثم 

   لث   رهاب ا تشثار المفثاهيم الخاطئثة عثك الثديك والعنثوا  كاليا  ذا  الااة با

اث  عالت رف والغاو، و ثثارة  فثو  الشثباب وتعبئثتهم هثد الدولثة والعامثاف، عثالوة 

خمشثي، عدم لمارسة  سالي  التواصن ا يعابية لل األبناف، وعدم   با  حاااتهم ال

 م(.2009

ا رهثاب والعنثف  م حو  دور المدرسثة فثي لياولثة2004دراسة اليوسف عام  -15

هثاب والت رف التي استهدفل تيديم ترافة ااتماعيثة لثدور المدرسثة فثي لياولثة ا ر

ر والعنف والت رف لك خال  التعرف عا  األسباب االاتماعية لبروج هث ه الظثواه

فثثي هثثوف  ظريثثة الوتايثثة لثثك العريمثثة وتثثد اسثثتنتج الباحثثث    لثثك  هثثم األسثثباب 

رلثثوج فكريثثة تنظثثر لاعثثاوك المنحثثرف وتكثثو   المؤديثثة  لثث  هثث ه الظثثواهر واثثود

ستغال  األيدلوايا  الفكرية التي تبرج   ماط العاوك المخالف ألعراف المعتمل، وا

اث  عحداثة سك بعض األفراد ال يك يتم تعنيدهم لخدلة األهداف المعادية والحثر  

  تااف اخخر، ولمارسة العنثف هثد اخخثريك، و حاديثة النظثر، والتعاث  لألفكثار

 م(.2004الشخاية والخاصة  ل  دراة االعتياد العاجم بها اليوسف، 

م حثو  ظثاهرة الغاثو والتكفيثر، األصثو ، واألسثباب، 2007دراسة العيثن عثام  -16

والعثثالج، وتثثد توصثثال الدراسثثة  لثث     هنثثاك لعموعثثة لثثك األسثثباب تكمثثك خاثثف 

يك، والمعثثؤولظثثاهرة التكفيثثر لثثك بينهثثا العفثثوة بثثيك العامثثاف والشثثباب وبثثيك الشثثباب 

والخان في لناهج بعض الدعوا  المعاصرة، وتاثدر الاثغار والعثفهاف بغيثر عاثم 

لتشثدد لافتو  و صدار األحكثام وا تيثا  تثدر العامثاف الكبثار، والتعالثن والغثرور وا

يك فثثي الثثديك والتن ثثل، و ثثدة الغيثثرة وتثثوة العاطفثثة لثثد  فئثثا  لثثك الشثثباب والمثيفثث

راا عثثثثك الثثثثديك، والظاثثثثم والعهثثثثن بثثثثالعام وغيثثثثرهم، وفعثثثثاد ا عثثثثالم، وا عثثثث

 م(.2007الشرعي العين، 

م وهثي دراسثة تحايايثة ليدا يثة اسثتهدفل التعثرف 2005دراسة ال هرا ثي عثام  -17

عاثثث  لفهثثثوم الخ ثثثاب الثثثدعول وسثثثماتا ولرتك اتثثثا ولفهثثثوم خ ثثثاب دعثثثاة الغاثثثو 

االعتيثثثادل فثثثي المعتمثثثل العثثثعودل ولرتك اتثثثا وعالتثثثة هثثث ا الخ ثثثاب بمتغيثثثرا  

عتمثثل ا سثثاللي ووااثث  العامثثاف تعاهثثا، دمثثا اسثثتهدفل الدراسثثة التعثثرف عاثث  الم

المنثثتج ا لكترو ثثي لثثدعاة الغاثثو االعتيثثادل فثثي المعتمثثل العثثعودل عبثثر دراسثثة هثث ا 

الخ ثثاب واألسثثالي  والموهثثوعا  والمرتكثث ا  التثثي تضثثمنها خ ثثاب الغثثالة لثثل 

و  هثث ا الخ ثثاب رصثثد لاثثادرهم االستشثثهادية، والتعثثرف عاثث  آراف الخبثثراف حثث
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و هدافا ولوهوعاتا ووساااا و ساليبا والعوالن المؤثرة فيثا، ولثد  دفايثة العهثود 

المب ولثة لموااهتثثا، والنمثثوذج الثثدعول األلثثثن لاتعالثن لعثثا، وتثثد اتضثث  لثثك  تثثااج 

الدراسة    هنثاك تثداخال  فثي المفثاهيم والماث احا  حثو  طبيعثة خ ثاب الت ثرف 

هحا  لك الغثالة المت ثرفيك عاث  تعنيثد حثدثاف األسثنا  والغاو، و   هناك حرصا  وا

سثثثنة هثثثي  دثثثثر الفئثثثا  تثثث ثرا  بخ ثثثاب هثثثؤالف  03-51حيثثثث دا ثثثل الفئثثثة العمريثثثة 

و وصثثل الدراسثثثة ب هميثثثة تواصثثثن الثثثدعاة المناثثثفيك لثثثل الشثثثباب و تالثثثة ليثثثافا  

حواريثثة لاتعثثرف عاثث  لشثثكالتهم، وتوعيثثة الشثثباب ب هميثثة التواصثثن لثثل العهثثا  

ة لاتاثثثدل لألخ ثثار المترتبثثثة عاثث  دعثثثاول الغثثالة والمت رفيك ال هرا ثثثي، األلنيثث

 م(.2005

م التثي اسثتهدفل 1999دراسة المعهد الدولي الكندل لامفاوها  الت بييية عثام  -18

لناتشة الت رف ولعرفة لا  ذا دا ثل هنثاك عالتثة بثيك  سثاوب لعالعثة الاثراعا  

المفاوهثثثا  والتوسثثث ا  العياسثثثية والت ثثثرف، واتضثثث  لثثثك  تثثثااج الدراسثثثة    

عاثث    هثثا  -وباثثورة غيثثر صثثحيحة-والحثثوارا  لثثل المت ثثرفيك ينظثثر  ليهثثا غالبثثا  

لؤ را  لاضعف واالتعثاه  حثو المفاصثاة، و   اسثتخدام اليثوة وعثدم التفثاوا لثل 

المت رف هو لؤ ثر اليثوة الحيييثي. دمثا    اسثتخدام  سثالي  لثثن الحثوار والتوسث  

م لهثثم دلثثيال  عاثث   ثثثرعية  عمثثالهم الت رفيثثة. دمثثثا والتفثثاوا لثثل المت ثثرفيك ييثثثد

 وهثحل النتثااج    الت ثرف ترعثاه  حيا ثا  لؤسعثا  دوليثة، و  ثا ياثع  التعثثرف 

عا  لواتعهثا وعاث  تياداتهثا وهثي تغث ل الكراهيثة والرغبثة فثي العنثف وا رهثاب، 

د و   هناك حااة لاسة  ل  عدم لشثاردة الضثحايا فثي  عمثا  ا تياليثة أل  ذلثك يولث

ل يدا  لك الت رف والعنف، ول لك فم   فضن ال رث لاتعالثن لثل المت ثرفيك تكمثك 

 Canadianفي االسثتمرار فثي اسثتخدام وت ثوير آليثا  التفثاوا والحثوار لعهثم  

International Institute, 1999.) 

(. حثثو  التعاثثيم وا رهثثاب التثثي اسثثتهدفل 2006دراسثثة  وسثثتك داليثثك عثثام   -19

دية لإلرهاب في عالتتا بالتعايم، واتض  لك  تااج الدراسة    توهي  األسباب المؤ

دثيرا  لك صور ا رهاب  سبابها التيايدية تعود  ل  الفير، وتاة التعايم، وتاة الفر  

الوظيفيثثة،  لثثا األسثثباب غيثثر التيايديثثة فيثث تي فثثي ليثثدلتها    لعظثثم الثث يك ييولثثو  

الث يك يثؤدو  هث ه األدوار ب  فعثهم ب عما  ا رهاب والت رف هم لك بيك المتعاميك 

 و يعا دو  لك ييولو  بها، دما ياع  االفتيار  لث  الحريثا  المد يثة وعثدم التعالثن 

 ,Clineالديميراطي دورا  لبا را  في تع ي  ا رهاب والييام باأل ش ة المختافثة لثا 

2006.) 
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ية م حو  بعثض توايهثا  التربيثة ا سثالل2009دراسة صال  ال هرا ي، عام  -20

فثثي التعالثثن لثثل المخ ثثا، التثثي اسثثتهدفل تعريثثف المثثربيك والمعامثثيك والماثثاحيك 

نثثوا  بتوايهثا  التربيثة ا سثثاللية فثي التعالثثن لثل األفثثراد الث يك يخ ئثثو ، وفثت  ت

 التواصثن لعهثثم عنثثد وتثثو  الخ ثث  وحتث  يثثتم تعثثدين سثثاودياتهم وتيثثويم اعواثثااهم،

ا لتا ا  عا ية واالعتثراف بحيوتثوتعريف المربيك بخاوصية المخ ا وتيدير درا

لثك  و   دا  لخ ئا . وتد استخدم الباحث في الدراسثة المثنهج االسثتنباطي، واتضث 

لعدالثة يتعم با تااعها    هناك  دبا   رعيا   سالليا  واسعا  ينظم التعالن لل المخ ا و

وا  اثثثاف والمرو ثثثة، هثثث ا فضثثثال  عثثثك تثثثوفير هثثث ا األدب لاعديثثثد لثثثك الوسثثثاا  

 م(.2009سالي  الفعالة لاتعالن لل المخ ا ال هرا ي، واأل

 م حثو  دور التعاثيم العثام فثي تهيئثة الثنفف لت صثين2006دراسة الخ ي  عام  -21

   طثار لفاهيم العولمة بما يتناسث  لثل الثيافثة ا سثاللية التثي اسثتهدفل التوصثن  لث

لع يثثا  فكثثرل ت صثثياي لافكثثر التربثثول ولناهعثثا ولؤسعثثاتا و دواتثثا لاتعالثثن لثثل 

لعديثد االعولمة، وتوصال الدراسة  ل     دثيرا  لثك االخثتالال  الفكريثة فثي العيثن 

لعثام يمكك    تع    ل  دثرة التنظير ال ل يتعرا لا ال الب فثي لثدار  التعاثيم ا

و  ال ل ال يااحبا  و ييتثر  بثا لثا يحييثا عمايثا  فثي  را الواتثل، عثالوة عاث  طث

دراسثثية تعثثوده الخمثثو  والكعثثن وتاثثة الحردثثة  فتثثرا  ااثثو  ال الثث  عاثث  لياعثثد

واسثثتمرار ذلثثك فثثي لختاثثف المواتثثف، ودثثثرة عثثدد المثثواد الدراسثثة وسثثابية طرييثثة 

يثثا تدريعثثها حيثثث    التايثثيك وحثثده د سثثاوب تعاثثيم وتعاثثم يععثثن ال الثث   دثثثر عدوا 

ة يثالدين و غبا  وتمردا  عا  النظم المدرسية، ه ا  ل  اا   الدور الرايه لامؤسعا 

وا عالليثثثة والرياهثثثية واأللنيثثثة الثثث ل ال جا  يمثثثار  بشثثثكن تيايثثثدل سثثثابي فثثثي 

 م(.2006التواصن لل النا ئة الخ ي ، 

دراسثثثة الباياثثثي التثثثي اسثثثتهدفل اسثثثتعالف  سثثثباب ا رهثثثاب وتوهثثثي  عالتثثثة  -22

ك لثالمؤ را  االاتماعية  العرث، الوطنية، العنارية( بظاهرة ا رهاب، واتض  

هثافة  هناك عالتة دبيرة  يعابية بثيك هث ه المؤ ثرا  وا رهثاب،   تااج الدراسة   

  لثث  األسثثباب األخثثر  دثثالفير، والعثثوج االتتاثثادل، والعولمثثة، وعثثدم ت بيثثق تثثيم

ة الديميراطيثثة فثثي المعثثالال  والحيثثثوث، وعثثدم الميثثدرة عاثثث   شثثر ثيافثثة العيال يثثث

اي، ك البايلبشثرية، والثديوا تهااها في األ شث ة المعتمعيثة، و هثدار اليثيم ا  عثا ية ا

 م(.2006

 بابنا و ودار التفخيخ لك ا سثتراحا   لث  »( المعنو ة 2008دراسة الفاهن   -23

 بكا  ا  تر ل ثم لخ  ا  تدلير بالد ا، وتد  اتف الباحث فيها األسباب الحيييية 
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 لفتاو  التكفير المؤدية  ل  ا رهاب والخاليا ا رهابية. واتض  لك الدراسة    لثك

 هثم األسثثباب المؤديثة  لثث  التكفيثر وا رهثثاب بعثض اماعثثا  التبايثف واالسثثتراحا  

و غثثواف الشثثباب، والتعثثعيال  ا سثثاللية والتعبئثثة العهاديثثة، وتحثث ير النثثا  لثثك 

العاماف الكبار و طالث التهم الباطاثة هثدهم وا تيثا  لنثاهعهم ولنث لتهم، و صثدار 

عثثرتا  والغثثف والتثثدليه عاثث  راثثا  فتثاو  العهثثاد التثثي تحثثض عاثث  اال تحثثار وال

األلك لك خال  عمايا  التنكر، والثناف عا  الشخاثيا  المتمثردة، وتكث ي  فتثاو  

ابك باج، ولحاهثرا  و  ا ثيد العهثاد الميالثة فثي الشثيق المفرو ثة واأل ا ثيد التثي 

تغثث ل الت ثثرف واال حثثراف الفكثثرل، واسثثتخدام  ثثبكا  المعاولثثا  لبثثث األفكثثار 

عثثثض الميثثثاال  والاثثثوتيا  المناديثثثة بالتربيثثثة العهاديثثثة، واسثثثتخدام المغاوطثثثة، وب

 سالي  غير عاديثة فثي امثل األلثوا  والتبرعثا  لتمويثن   شث ة الت رف الفاهثن، 

 م(.2008

م التثثي اسثتهدفل التعثرف عاث  رؤيثة طابثثة 2008دراسثة حنثو  والبي ثار عثام  -24

 لث   خاللهثا التوصثن العالعا  الفاع ينية واتعاهاتهم  حو ظاهرة ا رهاب وتم لثك

دعم    لك  هم األسباب المؤدية  ل  ا رهاب هعف لعتو  التعايم، وعثدم تثوفر الث

يثديم ا عاللي الكافي في  شر الوعي الديني العايم، و شثر الثوعي الثوطني، وعثدم ت

لثوطك، الرعاية الكافية لا الب والشباب خارج الوطك حت  ال ييعوا فريعة ألعثداف ا

بتهم يثثة الكافيثثة لثثك تبثثن الوالثثديك لألبنثثاف وحعثثك لتثثابعتهم ولثثراتوعثثدم تثثوفر الرعا

والتعثثرف عاثث   صثثدتااهم، وعثثدم  ع ثثاف الشثثباب حريثثة الثثر ل، و  ثثعارهم بكيثثا هم 

يني، الحيييي ولناتشتهم في  ؤو هم و فكارهم، وعدم الشعور باأللك، والتعا  الثد

ا تشار لال  والحيوث، ووالعهن في الديك، وعدم ا تشار الفكر الديميراطي في المعا

 (.2008العماعا  المنحرفة حنو  والبي ار، 

م التثي تنثاو  فيهثا الباحثث سثبن تعالثن المثدار  2009دراسة عبدالعاطي عثام  -25

لل لشكال  الت رف وا رهاب، واستهدفل توهي  دور دن لك األسرة والمدرسثة 

  لثك  تثااج في لكافحة الت رف، والعمن عاث  حمايثة الثنفف لثك  تااعثا. وتثد اتضث

الدراسثة    هنثاك اماثة لثك األسثباب تكمثك خاثف هث ه المشثكاة لثك  همهثا األسثباب 

الفكرية التي تتمثن في المعا اة لك اال يعالا  الفكرية الحثادة بثيك التيثارا  المختافثة 

بعب  العهن بالديك، وتشويا صور ا سالم والمعثاميك، وتاثة العنايثة بثالتفكير الناتثد 

لثك تبثن المؤسعثا  التربويثة والمثربيك والمؤسعثا  ا عالليثة، هث ا والحوار البناف 

 ل  اا   األسثباب العياسثية واالتتاثادية. واتضث  دث لك    لثك بثيك  هثم األسثباب 

المؤديثة  لث  الت ثثرف األسثباب االاتماعيثثة التثي لنهثثا الفعثاد العيثثدل، وعثدم تكثثويك 
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ك األسثثرل واالاتمثثاعي، اال تمثثاف لأللثثة، وغيثثاب دور العامثثاف وا شثثغالهم، والتفكثث

ورفيثثة العثثوف. و وهثثحل الدراسثثة    لثثك بثثيك األسثثباب النفعثثية المؤديثثة لات ثثرف 

الدوافل الخاصة، وهعف األ ا  و تضخمها. ودثرة ا حباطا ، واال فاثام. يضثاف 

دن ذلك  ل   ي  الثيافة الدينية في المناهج التعايمية، وعدم االهتمثام الكثافي بثمبراج 

سثثثاللي واألخثثثالث ا سثثثاللية، وعثثثدم تكثثثويك خاصثثثية احتثثثرام لحاسثثثك الثثثديك ا 

 م(.2009النظام عبد العاطي، 

 م حو  المعتمل ا سثاللي وظثاهرة التكفيثر، التثي2010دراسة الهرلاسي عام  -26

استهدفل التعثرف عاث  لفهثوم الاثحوة ا سثاللية ولظاهرهثا ولدارسثها وعالتتهثا 

لثثك  عثثابية المترتبثثة عايهثثا، واتضثث بثثا عالم وت ثثوير وسثثاا  االتاثثا ، والنثثواتج ال

ة  تثثااج الدراسثثة    لثثك بثثيك األسثثباب التربويثثة المؤديثثة  لثث  حثثدوث سثثابيا  عديثثد

صاحبل الاحوة هي غياب المراعية الواعيثة، والتعاث  لاثر ل، واتتثر  الباحثث 

 لوس ية،لك  ان المعالعة الدعوة  ل  العودة  ل  المراعية الشرعية، والدعوة  ل  ا

 م(.2010لك الت رف، والتح ير لك الغاو والتن ل في الديك الهرلاسي ، والتح ير 

 تعقيب على الدراسات السابقة:

يتض  لك عرا الدراسا  العابية    هناك تنوعا واهحا في الموهوعا  التي 

تم تناولها لتشخي  المشكال  المتعاية بالت رف الفكرل . و غا  الدراسا  

يه تناولل ظاهرة ا رهاب وا عكاساتا عا  المعتمعا  ، و   الت رف وا رهاب ل

د  ي ا   ل لعتمل  ذا واوتفا عا  لعتمعا  بعينها بالضرورة ، و  ما يمكك    

   األسباب  و العوالن المؤدية  ليا . دما  وهحل الدراسا  العابية    العوا

 التربوية ذا  عالتة لبا رة بالتكفير وا رهاب والت رف سواف لا تعاق لنها

بينل عية . وبالتربية األسرية ،  و التربية المدرسية ،  و التربية ا عاللية والمعتم

،  1998، وفهمي عام  1995م ، واليوسف عام 1988راث عام دراسا  الب

 2002، ودريتعر ولاليكوفا عام  2002م ، والظاهرل عام  1999والخ ي  عام 

   العوالن  2004، وبياو  عام  2004، والخمشي عام 2003، والخ ي  عام 

 والتربوية ذا  صاة وثيية بالت رف وا رهاب ال ل يعتند عا   سالي  ظاهرة  

 لعتترة تؤاج فكر التكفير والتعا  وا  حرافا  الفكرية .

، والمعهد الدولي الكندل ، وحنو  والبي ار عام  2010 لا دراسا  الهرلاسي عام 

، ووجارة الشؤو  ا ساللية واألوتاف والدعوة  2006، و و ك داليك عام  2008

والعياسية  فيد ترد ك عا  تشخي  العوالن االاتماعية 2006وا ر اد عام 
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المتعاية بالتكفير وا رهاب . وهناك دراسا  امعل بيك العوالن التربوية وغيرها 

، ودراسة  2008ذا  الااة المبا رة بالتكفير وا رهاب لثن دراسة الفاهن عام 

، ودراسة اليوسف عام  2010، ودراسة ال هرا ي عام  2009عبد العاطي عام 

2005 . 

عراا ه ه الدراسا  في باورة لوهو  ولشكاة وتد استفاد الباحث لك است

اة الدراسة الحالية ، وصياغة العديد لك عناصرها في األسئاة واألهداف والمشك

 والمنهعية .

 اإلطار النظري /

ربما يعود فكثر الخثوارج، وهثي الفئثة الياااثة بثالتكفير،  لث   جلنثة تديمثة، لكثك  بثرج 

ظهور له ا الفكر دا  في عهد الما ف  عايا الاالة والعالم الث ل  خبثر عثك هث ا 

الظهور تبن حدوثا وال سيما عندلا تام ذا  لرة بتيعيم ت عة لك ال ه  بثيك  ربعثة 

ة، فيثثا  عايثثا الاثثالة والعثثالم لعمثثر بثثك فثثاعترا واحثثد لثثنهم يعثثم  ذو الخوياثثر

دعثثا فثثم  لثثا  صثثحابا  يحيثثر  حثثددم صثثالتا لثثل صثثالتهم »الخ ثثاب حثثيك هثثم بيتاثثا : 

وصيالا لل صيالهم، ييثر و  اليثرآ  ال يعثاوج تثراتيهم، يمرتثو  لثك ا سثالم دمثا 

(، لعثام، دتثاب ال دثاة 7432البخثارل، دتثاب التوحيثد  ..« يمرث العهم لك الرلية 

(. وتتالثثل  حثثداث فكثثر الخثثوارج ولشثثاربا ولباداثثا فثثي عهثثد الخافثثاف 1063/142 

عثمثا  بثك عفثا  وعاث  بثك  بثي طالث  رهثي هللا عنهمثا ال سثيما فثي حثرب صثفيك 

م( في حادثة التحكيم، ودا ل  ول  لبادك الفكر التكفيرل  و فكر الخثوارج 658عام 

لعمثثثن، وواثثثوب تكفيثثر عاثثثي وعثمثثثا  رهثثي هللا عنهمثثثا، والُحكَمثثثا ، و صثثحاب ا

الخثثروج عاثث  ا لثثام العثثاار، والتكفيثثر بارتكثثاب الثث  وب، وتكفيثثر دثثن لثثك رهثثي 

بتحكيم الحكمثيك فثي حادثثة التحكثيم. وذهث  بعثض الخثوارج  لث  وتثو  التكفيثر فثي 

م(. ويثثر  الثثبعض    2003الثث  وب التثثي لثثيه لهثثا وعيثثد لخاثثو  الحمرا ي، 

وتثد يختاثف فثي بعثض التفاصثين، الخوارج هم عشرو  فرتة يتشثابا فكثرهم  امثاال  

وهنثاك فثثرث ا يعثثم عنهثثا فثثرث  خثثر  داخاهثثا. وتثثد تعثثرا فكثثر الخثثوارج فثثي بثثالد 

المعاميك لاضعف الشديد وربما ال وا  خال  التثاريخ ا سثاللي لنث  عهثد عمثر بثك 

عبدالع ي  في الدولة األلوية، ولثرورا  بعهثود الدولثة العباسثية الكبيثرة فثي تتثن دثن 

بث ه ا النو  لك الفكر  و يديك با. وعاد ه ا الفكر لاظهور فثي الثبالد لك يثبل   ا ي

ا سثثاللية دثثرد فعثثن  حيا ثثثا  لتواهثثا  األ ظمثثة الياامثثثة و سثثالي   دارتهثثا لايضثثثايا 
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الماثثيرية، ولثثد  تربهثثا  و بعثثدها لثثك االسثثتعمار، ولثثد  تبنيهثثا لألفكثثار والمبثثادك 

يثة. وظهثر  اماعثا  تكفيريثة فثي غير المحاية، ولد  الفهم لبعض اليثرارا  الدول

عدد لثك الباثدا  ا سثاللية وتثد ظهثر  هثمك هث ا ا طثار العماعثا  البدياثة وهثي 

اماعثثا  ا شثثيل عاثث  العماعثثا  األصثثاية ودثثا  لثثك  هثثم المبثثادك التثثي يعثثوغها 

التكفيريثثو  تكفيثثر المعتمثثل واسثثتحال  األلثثوا ، واسثثتحال  الكثث ب عاثث  األلثثوا  

يج المت واا ، و لااث بعض الفتثاو  دث با  وادعثاف عاث  واألحياف، واستحال  ت و

بعثثثثض دبثثثثار العامثثثثثاف، التغييثثثثر بثثثثاليوة واسثثثثثتحال  المحرلثثثثا ، تكفيثثثثر الحكثثثثثام 

والمحكثثثوليك،  باحثثثة النهثثث  وتح ثثثيم المعتمثثثل، اعتبثثثار المعثثثاما   هثثثن دتثثثاب، 

واسثثتعداف حكثثم ا سثثالم لثثك الكفثثار وتكفيثثر لثثك لثثم يكفثثر الكثثافر، تكفيثثر لرتكثث  

ر، واسثثتحال  تتثثن الثثنفه، واثثواج تتثثن المرتثثد دو  الراثثو   لثث  ر ل  لثثام الاثثغاا

المعاميك، واعت ا  المعتمل، واواج الاالة با فراد خاف  لام يُر  دفره الخ ي ، 

 م(.2006

 تي لثك يث ذ    الفكر التكفيرل يمكك    ي تي ت ويال   ثاذا  لألحكثام والناثو ، وتثد 

د ذه  بعض العاهايك  لث  اعتبثار العهثاد خال  عمن  ييض األحكام والناو  وت

و   كال  لك   كا  الت رف  و ا رهاب، و  ا سال  التكفيثرييك، وتثد بينثل الناث

ن يعثد الشرعية و تثوا  العثاف الاثال  العديثد لثك األحكثام المتعايثة بهث ا العا ث ، بث

 ريفالعهثثاد ل ابثثا   ساسثثيا  السثثتيالة النثثا  والحيثثاة عنثثدلا تضثثن بهثثم العثثبن  الشثث

 م(.2001وحافظ، 

ث ييوم الفكر التكفيثرل عاث  اال فعثاال  عوهثا  عثك العيثن لمثا تثد يتعثب  فثي حثدو

ل لثردود فعن  و ظهور  فعا  تتناف  لل المعيو  والمناس  والاحي  الث ل يتمشث  

ا الثثديك واألخثثالث واليثثيم، واألعثثراف، لثث ا يعثثتول هنثثاك الاثثواب والخ ثث ، دمثثا   ثث

  عا  سياسة االعتراا التي ليه لها صثاة بالموهثوتفكير يعتمد عا  المراوغة و

يك م(. ويعتيد الاويحثق     حثد  هثم  سثباب الغاثو فثي الثد2006الم رو   الخ ي ، 

ة، هو العهثن بالكتثاب والعثنة وبمثنهج العثاف الاثال ، وبمياصثد الشثريعة ا سثاللي

مراتث  وب وبالعنك الربا يثة، وبحيييثة ا يمثا  وعالتتثا باألعمثا  وبمراتث  األحكثام،

يثثف النثثا ، وبالاغثثة العربيثثة وبالتثثاريخ، ا عثثراا عثثك العامثثاف، والت ويثثن والتحر

في هم الحرو تبا  المتشابا، وعدم العمل بيك األدلة، والتعالن المبا ر لل الن  والف

يثثدير لثا، واالاتهثاد لثك غيثثر  هايثة، واال حثراف فثي ا تمثثام ب حاديثث الفثتك وعثدم ت

 (.2002لاويحق ،ظروف النا  و ع ارهم  ا
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وتتعدد لظثاهر التكفيثر بحعث  ظثروف ال لثا  والمكثا ، وبحعث  الموهثو  الث ل 

كثو  يعبر عنا، ولكك عددا  لك العاماف يثرو     صثاح  الفكثر التكفيثرل عثادة لثا ي

 لث  غيثرهلععبا  ب اتا وحعك الظك بنفعا  ل  دراة ا فتتا  بها وهو عادة ال ينظثر  

ة حيثا  يكثو  لثك النثو  الث ل ينظثر  لث  اخخثريك  ظثر ظرة  يعابية وفي لعظثم األ

ن دو يثثة وبثثاجدراف  ال لثثك دثثا  عاثث   هعثثا وسثثيرتا. دمثثا    التكفيثثرل ييثثد  الرعيثث

 لهيمنثا   االسبق بن ويغالي فيهم، ه ا  ل  اا   العهن والهو  فيكو  الفكر التعهياي

بثا، خثر و رهاولتادرا  دولا . ويمين صاح  الفكر التكفيرل  ل  لاادرة الر ل اخ

بثن تثثد يثؤدل ذلثثك فثثي بعثض المواتثثف  لثث  اخثراج صثثاح  الثثر ل اخخثر لثثك الماثثة 

ا  و والديك، والتشهير بااحبا  و التحريض عايا،  و  طثالث النعثو  واألليثاب عايث

لعايرتثثا خاصثثة عنثثدلا ياثثع  عاثث  صثثاح  الفكثثر التكفيثثرل التفريثثق بثثيك دالال  

خخثر ال عنها، والعخرية لك صاح  الر ل االمفاهيم، والعاوديا  العا حة، والترا

عوهثثا  عثثك التداحثثا وتشثثعيعا ولؤاجرتثثا، دمثثا     صثثحاب الفكثثر التكفيثثرل لثثديهم 

 آراف غير دتييثة عثك بعثض المفثاهيم دمفهثوم الفضثن ولفهثوم الاثواب، فهثم يتبنثو 

 فكثثار لريثثديهم  و لراعيثثاتهم حتثث     دا ثثل خاطئثثة، ويعماثثو  دثثن لثثا فثثي وسثثعهم 

 فيثرل   هم ب فضالهم ت ديدا  لاوالف لهم. ويالحظ عاث   صثحاب الفكثر التكلالحتفاظ ل

فكثار بينهم عالتا  لتنافرة حت  و   ظهر فيما بينهم  ثو  لثك التشثابا فثي بعثض األ

ة والمبادك، وهم عثادة يخ ئثو  فثي فهثم الثبثا  عاث  الحثق، ويعثا و  لثك تثوهم فتنث

  والراو ل عنا وا ترار ب لك الخاناألتبا       اطال  األتبا  عا  الخ   المتراا

عنثثثا لثثثك  ثثث  ا    يثثثردهم عثثثك التمعثثثك بثثثالمنهج وربمثثثا ينفثثثرهم لنا( الشثثثعراول، 

ك يو  تكمم(، ولعن  حد  هم  سباب ا خفاتا  االعتيادية التي يتعم بها التكفير1991

 ،ة  اتاثةفي ا حرافاتهم النفعية، فاال حراف الفكرل  ساسا  هو تعبير عك فاعفة تافه

لث لك وولبالغة في تيديه البشر، وهعف العين، والتيايد األعم ، والغرور بالنفه. 

يظهثثر هثثؤالف فثثي حالثثة لثثك االسثثتغراث الالواعثثي ودثث  هم يغيبثثو  عثثك العيثثن بعثثب  

يك، االستعثثالم التثثام  و  ثثبا التثثام لاعواطثثف واال فعثثاال ، وعثثدم الثيثثة فثثي اخخثثر

بثل و  الظثك ب حثد حتث  ولثو حثاو     يثوالتشكيك فيهم وفي  وايثاهم، فهثم ال يحعثن

، لهثثم    لثثا لديثثا هثثو الاثثواب. وربمثثا دثثا  الحعثثد  حيا ثثا  هثثو سثثب  راثثيه لاتكفيثثر

فياثثثثب  الحعثثثثد لبثثثثررا  دافيثثثثا  لثثثثد  هثثثثؤالف لاخثثثثروج عثثثثك دثثثثن   ثثثثوا  العثثثثادة 

 م(.1992م(،   ابي وآخرو ، 1992والاواب  ر وث حنا، 
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   لثث  الت ثثرف الفكثثرل  سثثاوب التحيثثويثثر  الخبثثراف     حثثد  هثثم األسثثباب المؤديثثة 

المعثثثبق، و سثثثاوب التثثثرويج الحماسثثثي، و سثثثاوب االسثثثتعا ة بثثثَراف وتاثثثريحا  

  خا  ذول  فوذ و هرة، و ساوب استادار فتاو  لؤيدة، و سثاوب االسثتفتافا  

لثديك الم ورة، و ساوب استغال  الكوارث والنكبا  والمناسبا ، و ساوب استغال  ا

و سثثاوب اسثثتعما   سثثماف الشخاثثيا  البثثارجة، و سثثاوب عيثثد والمشثثاعر الدينيثثة، 

 المثؤتمرا  الاثثحفية، و سثثاوب الثثدورا  والمثثؤتمرا ، و سثثاوب افتعثثا  المناسثثبا 

اسثثة التثثي تافثثل األ ظثثار، و سثثاوب  غثثراث النثثا  بالمشثثكال  الحياتيثثة اليوليثثة، وسي

كمثثيم سياسثثة تا لهثثاف بالنشثثاطا  المختافثثة و سثثاوب ا لهثثاف بالمظثثاهر الترفيهيثثة، و

، لوتاايثةاألفواه، وسياسة تنفيه الر ل العام، وسياسة دبف الفداف، وسياسة الضربة ا

وسياسثثثة ردثثثوب المواثثثة، وسياسثثثة اال حنثثثاف لامواثثثة، وسياسثثثة العاثثثا والعثثث رة، 

وسياسة تمي  عثما ، و ساوب تعهين المادر، و سثاوب لفثل اال تبثاه  و صثرفا، 

ااق  و ذدثثر  اثثف الحيييثثة، وطرييثثة تعثثاي  وطرييثثة التكثثرار، و سثثاوب تاثث  الحيثث

األهثثثواف، وطرييثثثة التعتثثثيم ا عاللثثثي، وطرييثثثة تع يثثثن العيثثثو ، وطرييثثثة  ثثثحك 

(، 2006م(،  اثثثاد الحثثثق، 1992النفثثثو ، وطرييثثثة تثثثرويج الشثثثااعا   األلبثثثا ، 

  (،  بك باج والعثيمثيك(. دمثا    لشثكال2010م(،  بكرل وبال ، 2006 النعمي، 

 لوالدية،ادالفير والظروف العكنية وثيافة األسرة و ساوب المعالاة الحياة المعاصرة 

وتمثثل  خاثثية الشثثاب  و ال فثثن و حبثثاط لشثثاعره وتحييثثر آرااثثا وتعثثفيا  فكثثاره، 

 واج والفثراغ، والنفثثاث االاتمثاعي، والتناتضثثا  االاتماعيثثة، الب الثة، لشثثكال  الثث

  في لك يؤدل  ل  اختالالوالعمن، لشاعر ا حباط والي   والياق واالدتئاب، دن ذ

 م(.2001الفكر األلر ال ل يمهد لخروج الفكر التكفيرل الاويا ، 

 الخلفيات التربوية للتكفير:

تظهثثثر الشثثثواهد والوتثثثاال المختافثثثة    هنثثثاك عوالثثثن تربويثثثة عديثثثدة تكمثثثك خاثثثف 

لشثثكال  التكفيثثر. بثثن ربمثثا يعثثوج اليثثو  بثث   األسثثباب التربويثثة هثثي  تثثو  عوالثثن 

كثر التكفيثرل فيثد يكثو  لعثتو  تعاثيم الوالثديك المتثد ي سثببا  فثي ا حثراف ظهور الف

األبنثثاف والبنثثا  لمثثا يثثؤدل  لثث  الوتثثو  فثثي دااثثرة التكفيثثر، وتثثد يكثثو   سثثاوب حيثثاة 

األسرة دو ها  سرة لتحررة عوها  عك دو ها  سثرة لحافظثة سثببا  فثي التكفيثر، هث ا 

ألسثرية الحديثثة، وعثدم ليثن األسثرة  ل  اا   العوالن األسثرية األخثر  دالتربيثة ا

 ل  لراعاة الييم الدينية، وطريية لبه ا خوة واألخوا ، والتفريق في المعالاة بثيك 

األبناف  و البنا ، ودث ب الوالثديك، ولعثتو  ا فتثا  األسثرة والعالتثا  لثل األتربثاف 
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 واألصثثدتاف والعيثثرا  وغيثثرهم.    تثثوفر هثث ه الظثثروف فثثي الحيثثاة األسثثرية يثثؤدل

 حيا ثثا   لثث  ع لثثة بعثثض  فثثراد األسثثرة،  و  ثثعورهم بثثبعض االجدراف والنظثثرا  

الدو يثثة، والشثثعور بالرغبثثة فثثي  يثث اف  حثثد  فثثراد األسثثرة، وتفضثثين األصثثدتاف عاثث  

 فراد األسرة، واالعتراا عا  آراف  فراد األسرة وتعفيا  فكارهم والعخرية لنهثا، 

ر  الخبراف    األسرة يع     تيوم بعثدد والثورة عا  الوالديك  و  حدهما. ول لك ي

لك األدوار المهمة حت  تيي  فرادها لك الفكر المت رف لك تكفير و حوه لك  همها 

تع ي  تيم المودة والرحمة واأللفة والتعثال  والرهثا والتفثاهم والحكمثة والشثعاعة، 

والعفثثثثة والعثثثثد ، وتحييثثثثق الضثثثثب  االاتمثثثثاعي والتماسثثثثك وااللتثثثث ام بالمعثثثثايير 

االاتماعية، وتعام األدوار االاتماعية، واالرتيثاف بثاألحوا  الشخاثية واالاتماعيثة 

ييْ  م(، تثثا  تعثثال : 1995ألفرادهثثا  الرفثثاعي،  ييْن َخْلف ه  يَن لَييْو تََركنييوا م   َ َوْليييَْخَ  الِيي

يدً  ْ  فَْليَتِقنوا َّللِاَ َوْليَقنولنوا قَْوالً َسد  عَافًا َخافنوا َعلَْيه  يِةً ض  ِّ  [.9االنعاف:  اذنر 

خاثية ويمكك لألسرة    تيي  فرادها لك اال حراف لك خال  االرتياف باألحوا  الش

  واالاتماعيثثثة ألفرادهثثثا، وتعاثثثيمهم األدوار االاتماعيثثثة، وتحييثثثق لعثثثايير الضثثثب

هثثثا االاتمثثثاعي والتماسثثثك والتثثث ام  فرادهثثثا بالمعثثثايير االاتماعيثثثة، وتوعيثثثة  فراد

ودة جلثثة  تالثثة العالتثثا  االاتماعيثثة، وتع يثث  تثثيم المثثبالشثثروط والمواصثثفا  الال

مثثن، والرحمثثة واأللفثثة والتعثثال  والرهثثا والتفثثاهم والحكمثثة والشثثعاعة والعفثثة والع

وتعويثثد األفثثراد عاثث  االتتاثثاد وعثثدم ا سثثراف وحثث  العمثثن، والكعثث  الشثثريف، 

ع يث  ة، وتوتحييق العد  والمعاواة واحترام الحيوث، وتيثديم  مثوذج اليثدوة الاثالح

عي، وتثييثثثف األفثثثراد بالاغثثثة واليثثثيم واألعثثثراف والتياليثثثد والعثثثاوك الميبو  الرفثثثا

 م(.1995

دمثثثا    التيثثثدير المثثثنخفض لاثثث ا ، وعثثثدم تيبثثثن فثثثرد لثثثك  فثثثراد األسثثثرة، ودثثثثرة 

ا حباطا  األسرية، وفيدا  الح  واال تماف األسثرل يثؤدل  لث  اال حثراف الفكثرل 

تدلن الشواهد والوتثاال عاث     ا خفاتثا  األسثرية دا ثل  والمعاكي لعا ، ودثيرا  لا

خاثثف ظثثواهر التكفيثثر والت ثثرف والتعاثث  والشثث وذ و حوها الخ يثث  وآخثثرو ، 

م (. ويكتع  الشباب هويتهم الثيافية لك خال   ظثم التربيثة والتعاثيم والتنشثئة 1996

لثل لعتمعثثا  األسثرية واالاتماعيثة. حيثث تعثتهدف التنشثثئة االاتماعيثة تماثثن الفثرد

واعاا  دثر توافيا  وتدرة عا  تكثويك عالتثا   خاثية لتبادلثة لثل اخخثريك خثال  

عمايثثا  غثثر  المعثثايير، وتنميثثة الثث ا ، والضثثب  االاتمثثاعي، والاغثثة والعثثادا  
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والتياليد، والعييدة، والتحرر لك النم ية والتيايدية، واال فتا  المواا عبثد المع ثي، 

 م(.2001

 ألصثثثدتاف والرفثثثاث لاثثثدرا  حيويثثثا  لتربيثثثة الشثثثباب والمثثثراهييكدمثثثا يعثثثد لعتمثثثل ا

ة والمراهيا  عا  اماة لثك األفكثار والثرؤ  التثي تثد ال تكثو  صثاابة، ففثي اماعث

ا انثة، لث األترا  والرفاث يتعام دثير لك الشثباب األفكثار المنحرفثة والعثاوديا  الما

ربويثا  ر الرفيثة ل ابثا  تدا ل لتابعة الشباب وتوايههم، ولعاعدتهم عا  حعك اختيثا

لثة لثك  ساسيا ،    لعتمل األترا  يععن لك اليريك  خاية بالغة اال تماف فثي لحاو

صاحبها لمعثاراة الث لالف ودعث  ودهثم ولثؤاجرتهم، واعتبثار دثن لثا ياثدر عثنهم 

ألتثرا  ا يعابيا  ولهما ، بن تد ير  بعضهم    حياتا بثدو  األتثرا  ليعثل حيثاة و   

 لتفوتثا   باب هللا وانوده وخافااا في األرا، وياب  التعام لك األتثرا هم بمثابة  ح

 ا لثالشثان، عا  التعايم لك الوالديك، وت داد الثية في  في عالم األترا  واألصثدتاف و

   تتم المدافعة وال ود عنهم بشدة حت  و   ترت  عايها لااع  امثة، فضثال  عثك 

هثا، وتثد بثد لثك تنفيث ها واال اثيا  التثام لتعايما  األترا  واألصدتاف هي  والثر ال 

ر يثر  الثثبعض    األصثثدتاف هثثم الثث اد، وهثثم األلثن، وهثثم الثث يك يحماثثو  لثثواف الخيثث

  لأللة، وعا   يديهم يمكك تحييق ا صال ، وفي لواتف  ت  يتمكك بعثض األتثرا

لثثك تاثثوب جلالاهثثم و صثثدتااهم ويثثديرو ها ديثثف يريثثدو  بعثثب  لعثثرفتهم بثثبعض 

رصودة عايهم،  و بفعن  لور حعاسة  و لشكال   خاية  و تاور في ال ال  الم

بعثثض ا لكا ثثا  والظثثروف، فيعثثتحوذو  عاثثيهم تمالثثا  فيكو ثثو  لعثثرد  دوا  لهثثم 

ياثثثنعو  بهثثثم ولثثثنهم لثثثا يرغبثثثو  المرد  العامثثثي لادراسثثثا  األلنيثثثة والتثثثدري ، 

 م(.2008

بيثة را  لك لاثادر التروفي العنوا  األخيرة  صبحل تينيا  االتاا  الحديثة لاد

دا ، الفعالة، فعبر ه ه التينيا  يثتمكك األفثراد لثك التعثرف عاث    ثخا  لثؤثريك اث

تعثيير ويشاردو هم  فكارهم ولخ  اتهم، ويتايو  لك خاللها األوالر والتعايما ، و

رل األلور واأل ش ة والعمايا ، وتوايا الضربا  لاخاوم، ولمارسة الش وذ الفك

 م(.2002 وطفة، والعاطفي عبرها

 لا بعض العماعا  الدينية فهي لك  برج و تو  لاادر التربية بحكثم لثا تمتثاج بثا 

لك ليولا  وظروف تد ال تتوفر لغيرها ويتعام دثيثر لثك الشثباب ولثك فثي حكمهثم 

دثثن  فكثثارهم المهمثثة لثثك العماعثثا  الدينيثثة، ويتثثابعو  لثثا ياثثدر عنهثثا لثثك فتثثاو  

والثدرو  والحايثا  واأل شث ة الميدا يثة، األلثر  وتعايما  عبثر األ ثرطة والخ ث 
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الثث ل يععثثن لثثك هثث ه العماعثثا  تيثثادة فكريثثة تفثثوث حثثد   ثثوا  الييثثادا  التربويثثة 

األخثثر ، ودثيثثر لثثك المعاولثثا  التثثي تبثثث عبثثر العماعثثا  الدينيثثة ذا  حعاسثثية 

عاليثثة، وهثثي بمثابثثة توايهثثا  عظمثث  ال بثثد لثثك  تباعهثثا واال ييثثاد لهثثا لهمثثا دا ثثل 

نتااج، وفي الواتل    العماعا  الدينية المنضب ة والمات لة بالشثر  وطاعثة ولثي ال

األلر تعد لادرا  ايدا  لاتربية والتنشئة والمعاو ثة عاث  الخيثر.  لثا العماعثة الدينيثة 

المنحرفة  و ذا  المبادك المغاوطة،  و صاحبة االهتمالا  المنحرفثة الخاصثة فهثي 

يترتث  عاث    شث تها لاثاع  وويثال  امثة.    لادر غير لشرو  لاتربية وتثد 

بعض العماعثا  الدينيثة تثروج ألفكثار  ثاذة، وتتعثب  فثي حثدوث فتنثة بثيك النثا ، 

وبعضثثها يثثروج لاخثثروج عاثث  العثثا ة والعثثا ا ، و حثثداث األذ  بالعبثثاد والثثبالد 

وبعض ه ه العماعا  يتمتل بم ايا و لكا ا  دبيثرة األلثر الث ل يعثاعدها عاث  بثث 

ا بعهولة ويعر وا عيابية، وهي تد تحتاج  ل  لرااعة  الاة لك تبن الهيئثا   فكاره

المختاثثة. ذلثثك    المعثثؤولية األساسثثية لاعماعثثة الدينيثثة هثثي تيثثديم التربيثثة الدينيثثة 

لمختاف الفئا  والشراا  المعتمعية باورة  يعابية ولوهوعية ودتيية لدعم األلثك 

دورهثا فثثي التنثثوير الثديني وحمايثثة الفكثثر الفكثرل لثثد  هث ه الفئثثا ، هثث ا فضثال  عثثك 

المحاثثثي لثثثك اال حثثثراف، وتثثثوفير الوتايثثثة االاتماعيثثثة، والييثثثام بالدراسثثثا  العاميثثثة 

لاظواهر الدخياة، وتثييف العالة، و غاثة المحتاايك، وتوفير  موذج اليثدوة الحعثنة، 

 م(.1998والتكالن لل  اه ة المعتمل ولؤسعاتا عد ، 

ية النظاليثثثة بثث دوار  ثثت  فثثي التربيثثثة والتنشثثئة  لثث  دراثثثة وتيثثوم التربيثثة المدرسثث

استئثارها في الوتل الحاهر بالييثام بمعظثم اوا ث  التربيثة وذلثك بعثد ا حعثار دور 

المؤسعا  األخر  داألسرة والمعااد واأل دية وغيرها. وتتم التربيثة المدرسثية فثي 

المنثثثاهج والبثثثرالج المثثثدار   و المعاهثثثد  و العالعثثثا  عبثثثر المعامثثثيك واألسثثثات ة و

الدراسية، وعبر األطر والييثادا  ا داريثة وا  ثرافية، وعبثر األ شث ة والمنتثديا  

المختافثثثة التثثثي تثثثديرها وتشثثثرف عايهثثثا. ولمثثثا تعثثثدر ا  ثثثارة  ليثثثا هنثثثا    بعثثثض 

الممارسثثا  ا داريثثة التربويثثة الخاطئثثة تتعثثب  فثثي حثثدوث لشثثكال  فكريثثة عديثثدة 

بثدوره  لث  التكفيثر. فثا دارة المنفث ة لاتعايمثا  غيثر   برجها الت رف ال ل تد يثؤدل

المعثثتنيرة  لثث  الحيثثااق، وا دارة التربويثثة التثثي تثثرفض العثثما  لثثر ل اخخثثريك، 

وا دارة التربويثة التثثي ال تيثيم وج ثثا  لشخاثية ال الثث  واألسثتاذ والمعاثثم، وال تعمثثن 

ن المؤسعثة، وا دارة عا  تحييق التماسك والتَلف بيك  فثراد المعتمثل التربثول داخث

العاهاة بتعاليم الثديك وت بيياتثا فثي التعالثن والتواصثن ا  عثا ي، وا دارة التربويثة 
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غير اليادرة عا  لوااهة األفكار المت رفة، وا دارة التربوية المتعيبة، دن ذلثك تثد 

يتعثثب  فثثي حثثدوث اال حرافثثا  الفكريثثة التثثي تيثثود  لثث  الفكثثر التكفيثثرل. وتاعثث  

اليبايثثثة واالختالفثثثا  الثيافيثثثة بثثثيك المعامثثثيك  و األسثثثات ة وبيثثثنهم وبثثثيك  الاثثثراعا 

ال الب  و ال البا ، عالوة عا  سثوف التعالثن لثل  ثراا  لعينثة، ورفثض  سثالي  

الحوار والنياش، والتعا  لار ل والفكر الخثاراي، وعثدم احتثرام  خاثية المعاثم 

، وا تشثثار  سثثالي  العثثخرية  و األسثثتاذ وعثثدم احتثثرام  خاثثية المثثتعام  و المتعامثثة

والنيد غير البناف، واجدياد لشثاعر ا حبثاط واليث  ، دثن ذلثك ييثود  لث  اال حرافثا  

م(. دما يؤدل المنهج المت رف  لث  2001الفكرية التي تد تؤدل  ل  التكفير  الحر، 

 خ ار دبر  فثي الحيثاة الفكريثة التربويثة، ويعث   دثيثر لثك ا خفثاث التربثول  لث  

ا  الفردية  و اليباية بيك المعاميك  و األسات ة، ورفض المعاميك  و األسات ة الاراع

واهثثا   ظثثر ال ثثالب فثثي لواتثثف التعاثثيم والثثتعام، والعثثخرية  و االحتيثثار لا الثث  

ألسثثباب اغرافيثثة  و دينيثثة  و ل هبيثثة  و  تايميثثة  و ثيافيثثة  و بعثثب  االخثثتالف فثثي 

ادل رياهي لعيك  و المبالغة في التثدا  واها  النظر تعاه  لور بعي ة دتشعيل  

ترية  و لحافظة  و لدينة لعينة،  و لد  ال ا  واالعتثداد بثالنفه،  و غيثر ذلثك،  و 

التحي  في التعالن، ورفض الحوار، وعدم الميدرة عا  هثب  اال فعثاال ، دثن ذلثك 

يثثؤدل  لثث  حثثدوث اال حرافثثا  الفكريثثة وعاثث  ر سثثها الغاثثو والتكفيثثر والتعاثث . 

عدر ا  ارة  ل     دثيثرا  لثك صثور ا رهثاب ولظثاهر فتنثة التكفيثر تعث    لث  وت

لل  و  البرالج التيايدية ولعتواها المثنخفض فثي  -انبا   ل  ان -المناهج المحرفة 

بعثثثض الحثثثاال .  ذ ال تثثث ا  المنثثثاهج الدراسثثثية والبثثثرالج التعايميثثثة فثثثي دثيثثثر لثثثك 

اللعثثة حيثثاة المثثتعام  و المتعامثثة، ويثثتم المواتثثف بعيثثدة دثثن البعثثد عثثك الواتثثل وعثثك ل

تيديمها باور باهتة وعبر   خا  غير لؤهايك تربويا  وفكريا ، لما ييان لثك لتعثة 

التعام ولك اال تماف  ل  المدرسة  و العالعة، هث ا  لث  اا ث  األفكثار المتشثددة التثي 

لن با حياجيثة يتم بثها وترويعها لبا رة  و ب رث غير لبا رة  ل  المتعاميك، والتعا

تالة  ل  الفئا  التي تانف ب ثرث غيثر لشثروعة  لث  تريث  ولعثتوف لثك عدلثا 

سواف في العالايك  و في لعتمثل الدارسثيك والمتعامثيك. لث ا فثالفكر التكفيثرل وغيثره 

لك اال حرافا  الفكرية ال ينش  في فراغ، و  مثا ينشث  فثي ظثن بيئثة لثيثرة. وال تث ا  

والتربية المعرفية بعيدة دثن البعثد فثي عثدد لثك األ ظمثة لوهوعا  التربية الوطنية 

التعايمية عك لعايشة الواتل، فضال  عك   هثا تتعثرا لاكثيثر لثك اال تيثادا  الحثادة، 

ويتم تيديمها باورة وت بييا  تديمة غير لوادبة لات ورا  والتغيرا  الفكريثة وال 

التالحم االاتماعي وتعميثق تواد ا عكاسا  تثبل فاعايتها في ترسيخ الييم الوطنية و
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ا ور اال تماف والهوية الثيافية. د لك فم  المدار  والمعاهد والعالعا  تحتثاج  لث  

   تثثوفر فرصثثا  لثثتعام لثثا هثثو غيثثر  دثثاديمي  لثث  اا ثث  الموهثثوعا  األداديميثثة 

دالتعثثثاو ، والكثثثرم، والشثثثعاعة، والبثثث   والع ثثثاف، والتثثثراحم، والحاثثثم، والاثثثبر، 

المفثثاهيم الدينيثثة الاثثحيحة، وغثثر  حثث  العمثثن، وتثثوفير  مثثوذج وادتعثثاب اليثثيم و

اليثثدوة الاثثالحة، وتحييثثق لعثثا ي التعثثال  وا خثثاف والعثثالم عوهثثا  عثثك الت ثثرف 

والتعا . دما تشير بعثض التيثارير والدراسثا   لث   هميثة  بعثاد الشخاثيا  التثي 

اف عا  ظثاهرة تروج لامفاهيم الخاطئة واألفكار المضااة عك العمن التربول، واليض

الدرو  الخاوصية التي تعد لنف ا  تويا  لافعاد التربثول لثك اهثة ووسثياة لالبتث اج 

المثثادل، ولثثدخال  لافعثثاد الفكثثرل، وحمايثثة ال ثثالب لثثك األخ ثثار ب  واعهثثا ال سثثيما 

الفكرية لنها، و   يتكالن دور المثدار  والعالعثا  لثل غيرهثا فثي المعتمثل. ولثك 

بية غير الرسمية يمكك    تيوم ب دوار بالغة األهميثة فثي المعروف    لؤسعا  التر

 حداث األثر التربول يفثوث اخثثار التثي تحثدث لثك خبثراف ت بيثق التربيثة الرسثمية، 

وذلك ألسباب تتعاق ب بيعة ه ه المؤسعا  غير الرسثمية لثك اهثة، و خثر  تتعاثق 

فثثم  لعظثثم  بَليثثا  و دوا  ووسثثاان التربيثثة غيثثر الرسثثمية لثثك اهثثة  خثثر . ولثث لك

الفكر التربول ال ل يانل التكفير هو لك اراف العهود المب ولة لك تبن المؤسعثا  

غيثثر الرسثثمية لاتربيثثة سثثواف باثثورة لبا ثثرة  م لثثك خثثال  ال ثثرث غيثثر المبا ثثرة 

 م(.2004 الخ ي ،

وهناك دراسا  تناولل  ثر النم ية في التعايم عا  تشكين الفكثر عنثد ال الث  سثواف 

م 1995عاثثثيم العثثثام  م فثثثي المعاهثثثد والعالعثثثا  لنهثثثا عثثثد  عثثثام فثثثي لثثثدار  الت

م(، وهيثثثثدلي بيثثثثر عثثثثام 2001م(،  هيثثثثدلي، 2001م(،  الحثثثثر، 2002 هير ثثثثي، 

م(، 2000م  دوسثثثثثتا واارلعثثثثثتو  2000م، ودوسثثثثثتا واارلعثثثثثتو  عثثثثثام 2001

هثثثح، 1423م(، و لفثثثي دثثوهيك عثثثام 1996م(،  لعموعثثثة هثثولم ، 2002 دثثوهيك، 

م، بينثثل    تعاثثيم ال ثثالب األ ثثياف العالثثدة، 1996  عثثام وتيريثثر لعموعثثة هثثولم

والترديثث  عاثث  االختبثثارا ، ودثثثرة عثثددها، واسثثتخدام  سثثالي  التيثثويم الخاطئثثثة، 

و تبثثا  سياسثثا   صثثال  لدرسثثي غيثثر دتييثثة، واسثثتعما  الحثثواف  غيثثر الاثثحيحة، 

ال تتغير، وعدم توفير التدري  المعرفي، وا بياف عا  فاعفة  س ورة المدرسة التي 

و يو  المبادك واخراف المناهضة لامعرفة، وا خفاث التعايمي المعتمر، واالحتكار 

الفكثثرل، وعثثدم النظثثر  لثث  ر   المثثا  الفكثثرل دحثثق لثثد ي، وعثثدم تثثوفر المعثثاواة 

والعد  االاتماعي في المرافق والخدلا  التعايمية، وتد ي الدافعية لاتعام، واالفتيثار 
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ة، ولشكال  النوعية في التعام، دن ذلك يؤدل  ل  تعريد ال الب  ل  ا دارة الييادي

لك األلك الفكرل، وهثيا  الثيثة فثي المدرسثة والمعهثد والعالعثة، ولثك اهثة ثا يثة 

بينل ه ه الدراسا     االستغراث فثي التعاثيم المعثتند باثفة دايثة  و  ثبا دايثة  لث  

  التربثثثوييك حثثثو  التنظيثثر هثثثو لثثثدعاة لال حثثثراف الفكثثثرل، حيثثث تشثثثير لالحظثثثا

لثثل لالحظثثا  اخبثثاف واأللهثثا   لثث  حثثدوث  -انبثثا   لثث  انثث -سثثاوديا  ال ثثالب 

اخثثتالال  فكريثثة عديثثدة فثثي العيثثن العديثثد يمكثثك    تعثث    لثث  دثثثرة التنظيثثر الثث ل 

يتعرا لا ال الب في المدار  والعالعا  ال ل ال يااحبا  و ييتر  با لثا يحييثا 

ضثثال  عثك طثثو  فتثثرا  العاثثو  عاثث  لياعثثد دراسثثية عمايثا  فثثي عثثالم الواتثثل، هثث ا ف

سواف دا ل لريحة  م غير لريحة التي تتعب  بثدورها فثي حثدوث ا عكاسثا  سثابية 

عديثدة عاث  صثثحة ال الث  النفعثثية واالاتماعيثة، وتعويثد ال ثثالب الخمثو  والكعثثن 

وتاثثة الحردثثة خاصثثة  ذا دثثا  البر ثثالج الدراسثثي تاامثثا  عاثث  التايثثيك دو  المشثثاردة 

الاثثفية الشثثالاة، دثثن ذلثثك يععثثن ال الثث   دثثثر عدوا يثثة و ثثغبا  وتمثثردا .  لثثا  اهثث ة 

ا عثالم ولؤسعثاتا الميثروفة والمعثموعة والمشثاهدة والورتيثة  و ا لكترو يثة فهثثي 

تيوم بدور تربول هاان  ذا لا تمكنل لك تابية احتيااا  العمهور الفكريثة، ووفثر  

ر، وحييثل تثدرا   عثبيا  لثك التوعيثة الثيافيثة برالج عمايثة توعويثة حثو   خ ثار الفكث

والتنثوير الثديني ب سثاوب عاثرل لتميث  لت ثور، و تاحثل فثر  لشثاردة الشثباب 

لك العنعيك في لناتشة األفكثار وطرحهثا، ووفثر  لناخثا  لاحريثة اخلنثة، وتكالاثل 

لل  اه ة ولؤسعا  المعتمل األخر ، ووفر  تدرا  ايدا  لك اال فتا  الر يد عا  

خخريك، وحييل تثدرا  عاليثا  لثك العدالثة وعثدم التحيث  فثي طثر  األفكثار، ووفثر  ا

لعاولا  دتيية.  لا  ذا  هعثل وسثاان ا عثالم  سثالي  ولمارسثا  سثابية داالعتمثاد 

عاثث  لبثثثد  التعتثثثيم ا عاللثثي لخدلثثثة  غثثثراا لحثثثددة عاثث  حعثثثاب  لثثثور  خثثثر  

 و المشثثرو   و الفكثثرة  اوهريثثة، وتالثثل بنيثثن رسثثاان  عالليثثة خاطئثثة عثثك الحثثدث

الم روحة،  و استخدلل  سالي  داذبة ولضثااة فثي  يثن رسثاان  عالليثة لعمهثور، 

 و تثثَلر  عاثث   دخثثا  لثثؤثرا   عالليثثة خارايثثة غيثثر لحمثثودة  لثث  البيئثثة الثيافيثثة 

المحاية،  و بالغل في ذدر  حداث لعينة عا  حعاب  حداث  خثر   دثثر  هميثة،  و 

لعينة  و  ريحة لحدودة، فم  دثن ذلثك وغيثره يمكثك     صار  لعخرة لخدلة فئة

يتعثب  فثي حثدوث الت ثرف الفكثرل، ويمهثثد لافكثر المنحثرف سثواف دثا  ذلثك عاثث  

 هيئة الغاو  و التكفير  و ا رهاب.
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 و الثديكوتاع  المناهج الخفية دورا  بارجا  في تشكين اتعاها  الشباب وعواطفهم  ح

تتكالثثن  لثك    لامنثثاهج المعانثة لنثاهج خفيثثة داامثا  والعياسثة والثيافثة. وعاثث  الثرغم 

ابعثثة لعهثثا وتحيثثق  هثثدافها وغاياتهثثا،  ال    بعثثض الشثثواهد تبثثيك   ثثا فثثي غيثثاب المت

والرتابثثة يمكثثك حثثدوث سثثوف اسثثتغال  لامنثثاهج الخفيثثة فثثي بثثث صثثور وتثثدريبا  

ر ة تث ثييثوتوايها  وتعاليم لناتضة لما هثو تثاام فثي المنثاهج المعانثة. ولامنثاهج الخف

 ذاتثثي عاثث  المثثتعام  و المتايثثي وذلثثك بحعثث  خبثثرة ولهثثارة لعثثتخدم هثث ا النثثو  لثثك

ار المنثثاهج. وتثثد اسثثتخدلل المنثثاهج الخفيثثة فثثي العديثثد لثثك المعتمعثثا  لنشثثر األفكثث

تثد والمت رفة، والتعا  الديني، وتكويك خاليا ا رهاب، وغر  الفكثر التكفيثرل. 

ة، العثثاوديا  الخاطئثثة، واألفكثثار المنحرفثث ذهثث  الثثبعض  لثث  اليثثو  بثث   دثيثثرا  لثثك

لعثثثة والمعاولثثثا  المغاوطثثثة، ال يتعامهثثثا ال الثثث  بعاثثثم المدرسثثثة  و المعهثثثد  و العا

  ثا  ودرايتها، و  ما ياثن  ليهثا  و تاثن  ليثا لثك خثال  المثنهج الخفثي عاث  اعتبثار

هثو  يلنهج بعيد عك ا  راف والمتابعة والرتابة. دما ر   آخثرو     المثنهج الخفث

لتشثددل االاااف الحيييي  و الرايه ل هنيا  ال ابة المتعابيك ال يك يحماو  الفكثر 

ويبثثثثو  التاثثثنيف ال ثثثاافي والمثثث هبي والفكثثثرل، وي رعثثثو  ا تاثثثاف والتكفيثثثر، 

كيك والتعرا لألديا  األخر ، وعدم الوالف، وسوف الظك بالنا ، والتعري  والتشث

ول هثم الخثا .    تاثور المثنهج المعاثك ييثفي  يما  اخخريك، واالعتمثاد عاث  الف

ة لك  ثودة المنثاهج الخفيثة، وفثي بعثض األحيثا  يكثو  سثوف  دوا  المنثاهج المعانث

حاهثا سببا  في تيوية  دوا  المنهج الخفي، وهك ا في حايثة  و حايثا  ياثع  فكهثا و

م(،  الاثثثثثفار، 2004م(،  ال ايثثثثثدل(،  الشثثثثثعبي، 2006بشثثثثكن عاان الخ يثثثثث ، 

 م(.1992

 راسة الميدانية:الد

 منهجية الدراسة:

م(.الثث ل ييثثوم عاثث   سثثا  وصثثف 1983اسثثتخدم الباحثثث المثثنهج المخثثتا     عثثن، 

، الظثثاهرة لوهثثو  البحثثث وهثثي ظثثاهرة التكفيثثر والعوالثثن التربويثثة المؤديثثة  ليهثثا

هثا، لحاثو  لوامل البيا ا  وتانيفها وتحاياها، تمهيدا  لاوصو   ل  النتااج واتترا  ا

 اا   البحث النوعي. ه ا  ل 
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 مجتمع البحث والعينة:

رها يتشكن لعتمل البحث لك األفثراد الث يك ثبثل    لهثم  فكثار لخالفثة بتنثو  لاثاد

 ولشثثثاربها الثثث يك يعمثثثدو   لثثث   طثثثالث األحكثثثام التكفيريثثثة بشثثث   اخخثثثريك و ظثثثرا  

ة ميدا يثللاعوبة الت بيق المبا ر عا   فراد لعتمل الدراسة فيد تم ت بيق الدراسثة ا

عاثث   عضثثاف الاعثثا  المتخااثثة بالتواصثثن المبا ثثر لثثل التكفيثثريك. وتثثد اسثثتخدم 

لاعا  ا( فردا  لك بيك  عضاف 20الباحث له ا الغرا عينة عمدية باف عدد  فرادها  

 المتخااة.

 أداة البحث:

لغثثرا البحثثث الحثثالي اسثثتخدم الباحثثث لاثثادر لتنوعثثة وتيثثارير رسثثمية لرصثثد 

ا ث  الفكريثة والنظريثة الكالنثة خاثف ظثاهرة التكفيثر، هث ا  لث  المن ايا  واألطر ا

و فثي  تااج بعض الحوارا  التي تمل لل لت رفيك فكرياَ لك بيك التكفيرييك ولك ه

  ذلك حكمهم لمك تابوا  و عدلوا عك  فكارهم بعدلا اتض  جيفها ود بها. و ل  اا 

 ثي عدد لك المحاور تغ فيد طور الباحث استبا ة خاياا  لابحث الحالي لكو ة لك

العوالثثثن التربويثثثة المؤديثثثة  لثثث  التكفيثثثر، وجعثثثل عاثثث  ذول الاثثثاة بثثثالتكفيرييك 

تثة المحتع يك لك  ان التعرف عك ترب  دثر عاث  العوالثن التربويثة التثي لهثا عال

 بالتكفير.

 حساب صدق وثبات األداة:

لعموعثة لثك تام الباحث لك  ان تيا  الاثدث الظثاهرل لإلسثتبا ة بعرهثها عاث  

المحكمثثيك لثثك ذول الخبثثرة ال وياثثة وعثثددهم خمعثثة لحكمثثيك، وذلثثك بغيثثة رصثثد 

  الماحوظا  األولية عاث  األداة، هث ا  لث  اا ث  رؤ  ولاحوظثا  رؤسثاف ا دارا

داة ذا  العالتثة بثثاأللك الفكثرل، ولثثك ثثم  دخاثثل التعثديال  الم اوبثثة و صثثبحل األ

 ااه ة في  كاها األخير.

 عاب ثبا  األداة فيد تم استخدام  ساوب التع اة النافية. لا بالنعبة لح
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 (. ثبا   داة الدراسة1العدو  رتم   

 لعالن ثبا   لفا درو باخ عدد البنود المحور م

 0.67 10 المحور األو  1

 0.89 10 المحور الثا ي 2

 0.90 9 المحور الثالث 3

 0.84 10 المحور الرابل 4

 0.91 15 المحور الخاله 5

 0.88 15 المحور العاد  6

 0.97 11.5 الثبا  الكاي لالستبا ة

 ( يتضثث     لعثتو  ثبثا  ا سثتبا ة لرتفثثل بمعثد  عثام تثثدره 1ولثك العثدو  رتثم  

 ( لما يعني    األداة صالحة لييا  لا صممل لك  ااا.0.84 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في البحث:

 األسثثالي  ا حاثااية لغثثرا البحثثث الحثثالي عاثث  النحثثواسثتخدم الباحثثث عثثددا  لثثك 

 التالي:

 اابثة التكرارا  والنع  المئوية لرصثد البيا ثا  الكميثة لاخبثراف المشثارديك فثي ا-

 عا  لحاور ا ستبا ة.

ام لكثن المتوس  الحعابي الخا  بكن بند لك بنود ا ستبا ة والمتوس  الحعابي الع-

ن لييثا  اسثتعابا  عينثة البحثث  جاف دثن بنثد ودث لحور لك لحاور ا سثتبا ة وذلثك

 لحور لك لحاورها.

نثثود اال حثثراف المعيثثارل لاداللثثة عاثث  لثثد  التشثثتل فثثي آراف عينثثة الدراسثثة  جاف ب-

 ا ستبا ة.

وث فثثواعتبثثر    المتوسثث  الحعثثابي لالسثثتعابا  يكثثو  لرتفعثثا  فثثي الداللثثة  ذا دثثا  

 (.3.2لعد   

 حدود البحث:

األسثثثباب التربويثثثة ذا  الاثثثاة بثثثالتكفير خثثثال  فتثثثرة الدراسثثثة يردثثث  البحثثثث عاثثث  

الميدا يثثة. وعاثث  واثثا التخاثثي ، فثثم  البحثثث يردثث  عاثث  األسثثباب التربويثثة فثثي 

 المحاور التالية:
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 البيئة التعايمية وعالتتها بالتكفير . -1

 ا دارة التربوية وعالتتها بالتكفير . -2

 بالتكفير .التواصن بيك المعاميك وال ابة وعالتتا  -3

 المناهج الدراسية وعالتتها بالتكفير . -4

 اماعا  األصدتاف  األترا ( وعالتتها بالتكفير . -5

 التربية األسرية وعالتتها بالتكفير . -6

 وصف عينة الدراسة:

اتضثث  لثثك العثثثرا ا حاثثااي لعينثثثة الدراسثثة واسثثثتعابتهم    لعظثثم التكفيثثثرييك 

% 65عبة تان  لث  لثا ي يثد عثك سنة بن 30سنة  ل   19تتراو   عمارهم لك سك 

 سثنة. وهث ا 19% لثك التكفيثرييك تيثل  عمثارهم فثي سثك دو  30بينما هناك حوالي 

يع ثثي داللثثة عاثث     الفكثثر التكفيثثرل يعثثتهدف الشثثباب لثثك صثثغار العثثك  دثثثر لثثك 

 غيرهم لمك يمكك التغرير بهم.

العية حاة العدما    المعتو  التعايمي لاتكفيرييك يد  عا     لك هم دو  سك المر

% لمثك هثم فثي لعثتو  60% ليابثن لثا ييثرب لثك 40األولث  يباثف عثددهم حثوالي 

الفكثثر  المرحاثة العماعيثة األولثث . وهث ا يحثثتم اال تبثاه  لث  الماثثادر التثي تغثث ل هث ا

 المخالف في ه ه المعتويا  لك التعايم.

لثثك  % لثنهم65% ليابثثن لثا  عثثبتا 35وباغثل  عثثبة التكفيثرييك المتثث وايك حثوالي 

غير المت وايك، وربمثا يع ثي ذلثك لؤ ثرا  عاث  لاثاع  الث واج فثي هث ه العثك، 

 ولد  توفر ا عداد النفعي والتربول لتحمن تبعا  ال واج.

% 65% ليابثن لثا  عثبتا 35دما باغل  عبة ال يك ينتمو   لث   سثر لتعامثة حثوالي 

   لث  رييك ينتمثولنهم لمك ينتمثو   لث   سثر تاياثا  و عديمثة التعاثيم. ولعظثم التكفيث

% 35% ليابثثن لثثا  عثثبتا 65 سثثر ذا  دخثثن اتتاثثادل لثثنخفض بنعثثبة تاثثن  لثث  

 لمك ينتمو   ل   سر ذا  دخن لتوس .

% لثك عينثة الدراسثة لثك 80واتض  لك  تااج العرا ا حاااي  يضا     حثوالي 

التكفيرييك ينتمو   ل   سر تنتشر فيها الخالفا  األسرية  طالث، جواج لك  خثر ، 

% لمثثك ينتمثثو   لثث   سثثر لعثثتيرة، لمثثا يعنثثي    عثثدم 20وفثثاة، ليثثراث( ليابثثن 
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االستيرار العاااي لا عالتة توية بالت رف الفكثرل، األلثر الث ل يحثتم تثوفير بثرالج 

توعوية لألسر والمثواطنيك  امثاال  تربويثة و عالليثة. و  ثار  البيا ثا  ا حاثااية 

ك ينتمثثو   لثث   سثثر لحافظثثة ليابثثن % لثثك التكفيثريي45دث لك  لثث     لثثا ييثثرب لثثك 

% لمك ينتمو   ل   سر لديها لااع  ثيافية لتعثددة، لمثا يشثير  لث     55حوالي 

لد  ا فتا  األسرة عاث  الثيافثا  المعاصثرة، واال خثراط فثي التغيثرا   و التبثدال  

االاتماعية، وتغير   مثاط العثادا  والتياليثد يثرتب  بثالفكر التكفيثرل، حيثث    عثددا  

ك هثثثؤالف ال يرتثثثاحو   لثثث  هثثث ه الت ثثثورا  فثثثي الحيثثثاة االاتماعيثثثة، ويثثثرو     لثثث

المحافظثثة عاثث  التياليثثد اليديمثثة غيثثر المعثثتندة بالضثثرورة  لثث  لعثثايير لحثثددة هثثي 

األسا ، ول لك دا  بعضهم يعع  لتشثويا صثورة  هاثا و سثرتا ولعتمعثا اليريث . 

 كفير.( عالتة البيئة التعايمية بالت2ويوه  العدو  رتم  

 عالقة البيئة التعليمية بفكر التكفير

التكرارا  والنع  المئوية والمتوس ا  الحعابية وترتيبها تناجليا  الاابا  عينة الدراسة عك  (2العدو  رتم  

 «عالتة البيئة التعايمية بالتكفير»عبارا  المحور 

 العبارة م

 لد  الموافية

المتوس  

 الحعابي

اال ح

راف 

المعيا

 رل

 
تي
ر
الت

 

 وافق 

 تمالا  
  وافق

غبر 

 لت دد

ال 

  وافق

ال 

 وافق 

 طالت

 ا  

1 

 عتيثثثثثثثثثد    التنشثثثثثثثثثئة المت رفثثثثثثثثثة 

المدرسثثثثثثية/العالعية تعثثثثثثاهم فثثثثثثي 

 ا تشار الفكر المخالف

  6 9 4 1  

4.00 0.86 1 
% 30.0 45.0 20.0 5.0  

2 

  عر    تع يث  تيمثة التعثاو  لثد  

ال ثثثالب يياثثثن لثثثك فاعايثثثة األفكثثثار 

 المخالفة

  5 7 7 1  

3.80 0.89 4 
% 25.0 35.0 35.0 5.0  

3 

 ر     التعثثثود عاثثث  التعثثثال  فثثثي 

المعتمل المدرسي/العالعي ييان لك 

 الممارسا  الفكرية المخالفة

  4 11 2 3  

3.80 0.95 4 
% 20.0 55.0 10.0 15.0  

4 

 عتيثثثثثد    البيئثثثثثة الدراسثثثثثية التثثثثثي 

الظثثثثواهر يعثثثثودها الخثثثثوف تثثثثدعم 

 الفكرية المخالفة

  2 3 11 4  

3.15 0.88 9 
% 10.0 15.0 55.0 20.0  

5 

المعتمل ال ل يعم  لامر ة المعامة 

بالعمثثن خثثارج لن لهثثا يتعثثب  فثثي 

 ا تشار الفكر المخالف

  2 2 7 5 4 

2.65 1.23 10 
% 10.0 10.0 35.0 25.0 20.0 

6 

الغ و الثيافي خثال  البثث الفضثااي 

ينشر األفكثار المخالفثة بثيك الشثباب 

 في المدرسة والعالعة

  4 7 5 4  

3.55 1.05 8 
% 20.0 35.0 25.0 20.0  

7 
هنثثثاك عالتثثثة وثييثثثة بثثثيك الت ثثثرف 

 والتعا  والعنف

  7 4 5 3 1 
3.65 1.27 7 

% 35.0 20.0 25.0 15.0 5.0 

 1 0.73 4.00  1 2 13 4  ا تشثثار التعاثث  لاثثر ل بثثيك  فثثراد  8
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 العبارة م

 لد  الموافية

المتوس  
 الحعابي

اال ح

راف 
المعيا

 رل

 
تي
ر
الت

 

 وافق 

 تمالا  
  وافق

غبر 

 لت دد

ال 

  وافق

ال 

 وافق 

 طالت

 ا  

المدرسثثي/العالعي يثثؤدل المعتمثثل 

  ل  األفكار المخالفة
% 20.0 65.0 10.0 5.0  

9 
البيئثثثة المدرسثثثية/العالعية العثثثايمة 

 تعهم في تياي  الفكر المخالف

  8 5 4 3  
3.90 1.12 3 

% 40.0 25.0 20.0 15.0  

1

0 

الغاو في ا يمثا  بمبثد  لعثيك داخثن 

التعايمية يؤدل  ل  ظاهرة المؤسعة 

التفكيثثر المخثثالف بثثيك الشثثباب فثثي 

 المدرسة والعالعة

  3 10 5 2  

3.70 0.86 6 
% 15.0 50.0 25.0 10.0  

 3.62 المتوس * العام لامحور

 دراا  5* المتوس  الحعابي لك 

( يتضث     البيئثة التعايميثة التثي تكثو  لت رفثة فثي لعالالتهثا 2ولك العدو  رتثم  

المختافة يمكنها    تانل المناخ المناس  لنمثو ظثاهرة التكفيثر والمخالفثا  الكفريثة. 

( لك  فراد عينثة %75(    حوالي  9 ذ تظهر البيا ا  ا حاااية في العدو  رتم  

بيك المنثاخ التعايمثي وظثاهرة التكفيثر. فكامثا دثا  البحث يرو     هناك عالتة توية 

المناخ التعايمي  يعابيا  داما تال فر   مو الفكر التكفيرل، ودامثا دثا  سثابيا  جاد  

فثثر   مثثو الفكثثر التكفيثثرل. فالبيئثثة التعايميثثة التثثي ال تعثثود فيهثثا لبثثادك التعثثال  

فثي المعثالال ،  والتعاو  وعوها  عك ذلك ينتشر فيهثا الغاثو والتعاث ، والت ثرف

والخوف والشك والريبة يمكك    تكو  لفرخة فاعاة لتاثدير الفكثر التكفيثرل. دمثا 

   البيئة التعايمية التي تتعم بمتاحة الفرصة لالختالط، وبنشر الثيافثا  العديثدة غيثر 

المعتندة  ل  المعايير التيايدية يمكنها د لك    تادر ه ا النو  لك الفكر التكفيثرل. 

(    المتوسث  الحعثابي السثثتعابا  9البيا ثا  ا حاثثااية فثي العثدو  رتثثم  وتشثير 

( لما يع ي دلثيال  عاث     62.3 فراد عينة البحث  جاف دالن بنود ه ا المحور هو  

البيئثثثة التعايميثثثة يمكنهثثثا    تاثثثنل التكفيثثثر  و توتفثثثا لنثثث  البدايثثثة وتبثثثن    يظهثثثر 

يثا األطثر النظريثة والدراسثا  العثابية ويعتفحن. وتتفق ه ه النتيعثة لثل لثا ذهبثل  ل

م ودراسثة فهمثي عثام 2002م، ودراسثة الحعثيك عثام 1987لثن دراسة البراث عام 

م، 2008م، ودراسثثة حنثثو  والبي ثثار عثثام 2002م، ودراسثثة الظثثاهرل عثثام 1995

م، ودراسثة عبثدالعاطي 1995م، ودراسة الخ ي  عثام 2004ودراسة اليوسف عام 

م. وباورة عالة يمكك اليثو  بث   2004لو  بياو  عام م، ودراسة دار2009عام 
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بيئة التعام هي  هم لاادر  عا   سالي  الوتاية والعالج لألفكار المت رفثة لثك غاثو 

وتكفير و حوه، ل ا فثم  تثوفير الحثد المناسث  لثك األلثك واأللثا  لهث ه البيئثة يضثمك 

لتعايميثثة ويوهثث  حثثدوث االسثثتيرار والعثثاللة الفكريثثة  لثث  حثثد بعيثثد فثثي األوسثثاط ا

 ( عالتة ا دارة التربوية بالتكفير.3العدو  رتم  

 القة اإلدارة التربوية بالتكفيرع

(. التكرارا  والنع  المئوية والمتوس ا  الحعابية وترتيبها تناجليا   اابا  عينة الدراسة عك عبارا  المحور 3العدو  رتم  
 «ا دارة التربوية وعالتتها بالتكفير»

 العبارة م

 لد  الموافية

المتوس  
 الحعابي

اال ح
راف 
المعيا
 رل

 
تي
ر
الت

 

 وافق 
 تمالا  

  وافق
غبر 
 لت دد

ال 
  وافق

ال 
 وافق 

  طالتا  

1 
  ر     ا دارة التربوية غير المنضب ة في تعالاها
لل دن لك ال الب والمعاميك و ولياف األلور 

 تعاعد في  شر ظاهرة التفكير المخالف

  4 10 3 3   

3.75 0.97 6 
% 20.0 50.0 15.0 15.0   

2 
  عر ب   المؤسعا  التعايمية تحتاج  ل   ظام 

  دارل فعا  ييان لك الفكر المخالف

  5 9 3 3   
3.80 1.01 4 

% 25.0 45.0 15.0 15.0   

3 
 عتيد    ا دارة التربوية اليادرة عا  لوااهة 

تياي  ظاهرة التفكير  األفكار المت رفة تعهم في
 المخالف

  4 13 2 1   

4.00 0.73 2 
% 20.0 65.0 10.0 5.0   

4 
 ر     هعف ا دارة التربوية في حفظ النظام 
يعاعد عا  سي رة األفكار المخالفة عا  عيو  

 ال الب

  5 8 5 2   

3.80 0.95 4 
% 25.0 40.0 25.0 10.0   

5 
ب التربوية التي تنتهك حيوث ال ال عتيد    ا دارة 

 ترسخ التفكير المخالف لديهم

  3 9 8     

3.75 0.72 6 
% 15.0 45.0 40.0     

6 
   عر ب   ا دارة التربوية العاهاة بتعاليم الديك
ا ساللي تعاعد عا  ا تشار ظاهرة التفكير 

 المخالف

  8 4 2 6   

3.70 1.30 8 
% 40.0 20.0 10.0 30.0   

7 
 ر     ا دارة التربوية الحرياة عا  التَلف 
والتماسك بيك  فراد المعتمل المدرسي تيان لك  مو 

 الفكر المخالف

  7 9 4     

4.15 0.75 1 
% 35.0 45.0 20.0     

8 
 عتيد    ا دارة التربوية التربوية التي ترفض 

التفكير االختالف في الر ل تدعم ا تشار ظاهرة 
 المخالف

  3 6 9 2   

3.50 0.89 9 
% 15.0 30.0 45.0 10.0   

9 
  ر     ا دارة التربوية التربوية التي تييد حرية
 ال الب والمعاميك في التعبير تنمي الفكر المخالف

  3 5 6 5 1 

3.20 1.15 10 
% 15.0 25.0 30.0 25.0 5.0 

10 
التربوية الحرياة عا    عر    ا دارة التربوية 

ال اعة العمياف لاعا ة تعاهم في  شر ظاهرة 
 التفكير المخالف

  6 7 6   1 

3.85 1.04 3 
% 30.0 35.0 30.0   5.0 

 3.75 المتوس * العام لامحور

 دراا  5* المتوس  الحعابي لك 
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( لثثك الخبثثراف لثثك عينثثة البحثثث %80( يتضثث     حثثوالي  3ولثثك العثثدو  رتثثم  

ر يوافيثثثو  عاثثث     هنثثثاك عالتثثثة تويثثثة بثثثيك ا دارة التربويثثثة و مثثثو  و  شثثثوف الفكثثث

سثثك بثثيك التكفيثثرل فثثي المعتمثثل التعايمثثي. فثثا دارة التربويثثة المعثث جة لاتثثَلف والتما

  مثثو الفكثثر المخثثالف. وتشثثير فثثراد المعتمثثل المدرسثثي  و العثثالعي تياثثن لثثك فثثر  

ا بثيك بيا ا  العدو  ا حاااية  ل      فراد عينة البحثث يوافيثو  بنعث  تتثراو  لث

( عاثث     ا دارة التربويثثة التثثي تثثوفر  ثثروط ال اعثثة الكايثثة %80%(  لثث   45 

وثثق، للاعا ة، واليادرة عا  لوااهة األفكار المت رفة، والتي لثديها تنظثيم رسثمي 

ك يثثا  عاثث  حفثثظ النظثثام، والعارفثثة بالضثثواب  الشثثرعية فثثي فهثثم الثثديواليثثادرة عما

لفكرل اوالتعالال ، وفهم حيوث ال الب والعالايك يمكنها    تنع  في ت ليك األلك 

ير مكنة وغداخن التنظيم التعايمي الياام. والعكه صحي ، فا دارة التربوية غير المت

تثد باثف كفيرل داخن التنظيم و حوه. والمنضب ة يمكنها    تتعب  في  شوف الفكر الت

ارة المتوسثث  الحعثثابي العثثام السثثتعابا   فثثراد عينثثة البحثثث  جاف لحثثور عالتثثة ا د

ويثثة فثثي ( لمثثا يع ثثي لؤ ثثرا  تويثثا  عثثك  هميثثة ا دارة الترب57.3التربويثثة بثثالتكفير  

ل عثة لثوتاية المؤسعة لك التكفير، وعالج  ل خاليثا تثد تظهثر فيهثا وتتفثق هث ه النتي

م، 2008م، وحنثثو  والبي ثثار عثثام 2002 تثثااج دراسثثا  دثثن لثثك الظثثاهرل عثثام 

م. ويوه  العدو  رتم 2004م، ودراسة اليوسف عام 2003ودراسة الخ ي  عام 

 ( عالتة عالتة التواصن بالتكفير.4 

 عالقة التواصل بالتكفير

تناجليا  الاابا  عينة الدراسة التكرارا  والنع  المئوية والمتوس ا  الحعابية لرتبة  (4العدو  رتم  

 «التواصن بيك المعاميك وال الب وعالتتا بالتكفير»عك عبارا  المحور 

 العبارة م

 لد  الموافية

المتو

س  
الحع

 ابي

اال ح

راف 
المعي

 ارل

 
تي
ر
لت
ا

 

 واف

ث 

 تمالا  

  وافق

غبر 

لت د

 د

 ال  وافق

ال 
 واف

ث 

 طال
 تا  

1 

دثرة الاراعا  الفردية  و 

بيك المعاميك تنمي الفكر  اليباية
 المخالف لد  ال الب

  1 7 9 1 2 
3.2

0 

1.0

1 
7 

% 5.0 35.0 
45.

0 
5.0 

10.

0 

2 

رفض المعاميك لواها   ظر 

ال الب تدعم ظاهرة التفكير 

 المخالف

  1 8 7 4   
3.3
0 

0.8
6 

3 
% 5.0 40.0 

35.
0 

20.0   

 2 0.93 3.35 1 2 7 9 1  التواصن المنحرف بيك  3
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 العبارة م

 لد  الموافية

المتو

س  

الحع
 ابي

اال ح

راف 

المعي
 ارل

 
تي
ر
لت
ا

 

 واف

ث 

 تمالا  

  وافق

غبر 

لت د

 د

 ال  وافق

ال 
 واف

ث 

 طال

 تا  

يؤدل  ل  المعاميك وال الب 

 ا تشار التفكير المخالف
% 5.0 45.0 35.0 10.0 5.0 

4 

العخرية  و االحتيار في 

التفاعن بيك المعاميك وال الب 
يعاعد في تع ي  ظاهرة التفكير 

 المخالف

  3 5 8 3 1 

3.30 1.08 3 
% 15.0 25.0 40.0 15.0 5.0 

5 

بيك ال الب التحي  في التفاعن 

والمعاميك يغر  ب ور التفكير 
 المخالف

  1 4 12 3   

3.15 0.75 8 
% 5.0 20.0 60.0 15.0   

6 

اليعوة في تعالن المعاميك لل 

ال الب تعهم في ا تشار ظاهرة 

 التفكير المخالف

  2 6 6 3 3 

3.05 1.23 9 
% 10.0 30.0 30.0 15.0 15.0 

7 

بيك رفض الحوار المشترك 

ال الب والمعاميك يع ج 

 التفكير المخالف

  3 6 7 2 2 

3.30 1.17 3 
% 15.0 30.0 35.0 10.0 10.0 

8 
يحمن المخالفو  فكريا  دراهية 
 حو التعا  المدرسي/العالعي 

 ب  واعا

  2 7 8 1 2 

3.30 1.08 3 
% 10.0 35.0 40.0 5.0 10.0 

9 

تعن  سي رة األلور الفكرية 

اال فعالية غير المنضب ة  رعا  
في العالتة بيك المعاميك 

 وال الب ييا  الفكر المخالف

  3 8 5 2 2 

3.40 1.19 1 
% 15.0 40.0 25.0 10.0 10.0 

 3.26 المتوس * العام لامحور

  دراا  5* المتوس  الحعابي لك 

( يتض     العالتة بيك المعاميك وال الب في لعتويا  التعاثيم 4ولك العدو  رتم  

المختافة  العام والعالعي( تؤثر بشكن تول عا   شوف الفكر التكفيرل. وتثد   ثار  

بيا ثثثا  العثثثدو  ا حاثثثااية  لثثث      فثثثراد عينثثثة البحثثثث يتفيثثثو  عاثثث     تعنثثث  

ال ثثالب، واحتثثرام آراف ال ثثالب وعثثدم  اال فعثاال ، والتواصثثن ا يعثثابي الفعثثا  لثل

العثثثخرية لثثثنهم ولثثثك  فكثثثارهم، وعثثثدم  تبثثثا  األسثثثالي  التعثثثا ية، وعثثثدم ظهثثثور 

الاراعا  الفردية واليبايثة بثيك المعامثيك وال ثالب، وعثدم التحيث  فثي المعثالال ، 

وعدم اليعوة والتشدد لل ال الب دن ذلك لك    ا    يع ج العهود المب ولة لاوتاية 

تكفير  و عثالج خاليثاه    واثد . وتثد تراوحثل  عث  عينثة البحثث المثوافييك لك ال
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( غيثر %60-25( ليابن  ع  لثا بثيك  %50%  ل   25 جاف ه ه العوالن لا بيك  

لت دثثديك. ولثثل ذلثثك فهنثثاك  عثثبة غيثثر تاياثثة  يضثثا  لثثك  فثثراد عينثثة البحثثث يثثرو     

سببا  تويا  لنشوف التكفير فثي لعالن المعاميك ل البهم في المدار  والعالعا  ليعل 

( لثنهم. وباثف  امثالي المتوسث  الحعثابي %30(  لث   %15ه ه المؤسعا  بواتثل  

حثوالي « التواصثن بثيك المعامثيك وال ثالب وعالتتثا بثالتكفير»لبنود المحثور الرابثل 

(، لما ييدم دليال  عاث     العالتثة بثيك المعاثم وال الث   ساسثية فثي وتايتثا  و 3.26 

  اال حراف الفكثرل وخاصثة لعثاك التكفيثر. وتعثدر ا  ثارة  لث  اليثو  بث   رده  ل

بعثثض المعامثثيك تثثد يتعالثثن لثثل ال ثثالب الثث يك ال يثثوفرو   ثثروط ا لتثث ام الثثديني 

الشكاية ب رث غير صحيحة، بينما يعالاو  ال الب الماتث ليك بهث ه الشثروط بشثكن 

غيثر المتفثوتيك دراسثيا    يعابي دبير رغثم    لعظمهثم لثك غيثر المنضثب يك  و لثك

تياسا   ل  اخخريك. وبعض المعاميك المتشدديك دينيثا  ال ينظثرو   ظثرة  يعابيثة  لث  

 ل طال  لك خارج البيئة المحاية التي ينتمو  لها. ويمثن ه ا النو  لثك المعثالال  

غير المشروعة لدخال  يشعل عا  التكفير. وتتفق ه ه النتيعة لل  تااج دراسثا  دثن 

م، وحنثثو  2002م، والظثثاهرل عثثام 1995م، وفهمثثي عثام 2002الحعثثيك عثثام لثك 

م، وال هرا ثثي 2004م، والعيثثن عثثام 2004م، واليوسثثف عثثام 2008والبي ثثار عثثام 

( عالتة المنثاهج 5م. ويوه  العدو  رتم  2009العاطي عام  هح، وعبد1426عام 

 الدراسية بالتكفير.

 عالقة المناهج الدراسية بالتكفير

(.التكرارا  والنع  المئوية والمتوس ا  الحعابية وترتيبها تناجليا   اابا  عينة الدراسة عك 5رتم  العدو  

 «المناهج الدراسية وعالتتها بالتكفير»عبارا  المحور 

 العبارة م

 لد  الموافية

المتوس  

 الحعابي

اال حرا

ف 

المعيار

 ل

 
تي
ر
الت

 

 وافق 

 تمالا  
  وافق

غبر 

 لت دد

ال 

  وافق

ال 

 وافق 

  طالتا  

1 

يعا ي المخالفو  فكريا  في تعام 

الميررا  الدراسية ذا  ال ابل العامي 

 األحياف(-الكيمياف-الفي ياف- الرياهيا 

  1 4 12 2 1 

3.10 0.85 8 
% 5.0 20.0 60.0 10.0 5.0 

2 

يشعر المخالفو  فكريا  ب   لا تعاموه 

لك ليررا  دراسية ليه لا فاادة في 

 الحياة

  2 6 9 2 1 

3.30 0.98 6 
% 10.0 30.0 45.0 10.0 5.0 

3 

يشعر المخالفو  فكريا  بكراهية  حو 

لعاال  النشاط الترفيهي الممارسة في 

 المؤسعا  التعايمية

  1 4 10 4 1 

3.00 0.92 9 
% 5.0 20.0 50.0 20.0 5.0 

4 
المنهج الدراسي يتضمك لوهوعا  

الهتمالا  النفف تد تؤدل غير لناسبة 

  1 3 6 8 2 
2.65 1.04 10 

% 5.0 15.0 30.0 40.0 10.0 
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 العبارة م

 لد  الموافية

المتوس  
 الحعابي

اال حرا

ف 
المعيار

 ل

 
تي
ر
الت

 

 وافق 

 تمالا  
  وافق

غبر 

 لت دد

ال 

  وافق

ال 

 وافق 

  طالتا  

  ل  ا حرافا  فكرية

5 

يكتع  المخالفو  فكريا  دثيرا  لك 

 فكارهم لك خال  األ دية التي 

 يشاردو  فيها

  1 9 9   1 

3.45 0.83 4 
% 5.0 45.0 45.0   5.0 

6 

الهوية الثيافية  غفا  االهتمام بترسيخ 

ا ساللية في المنهج الدراسي يدعم 

 الفكر المخالف

  6 6 6 1 1 

3.75 1.12 2 
% 30.0 30.0 30.0 5.0 5.0 

7 

عدم تردي  المنهج الدراسي عا  تنمية 

تدرا  ال الب عا  التعايم ال اتي 

المعتمر يعاعد عا  تغاغن وترسخ 

 األفكار المخالفة

  4 6 5 3 2 

3.35 1.27 5 
% 20.0 30.0 25.0 15.0 10.0 

8 

توايا المنهج الدراسي  حو تنمية 

الن عا  اليباية وال اافية يدعم الفكر 
 المخالف

  2 2 14 1 1 

3.15 0.88 7 
% 10.0 10.0 70.0 5.0 5.0 

9 

المنهج الدراسي العيد يوفر لا الب 

لتعة حيييية تيان لك ا تشار األفكار 

 المخالفة

  7 10 1 2   

4.10 0.91 1 
% 35.0 50.0 5.0 10.0   

10 

حر  المنهج الدراسي عا   سالي  

ال وث في الخ اب العماعي ييان لك 

 ظاهرة التفكير المخالف

  3 11 3 3   

3.70 0.92 3 
% 15.0 55.0 15.0 15.0   

 3.35 المتوس * العام لامحور

 دراا  5* المتوس  الحعابي لك 

( يتضث      فثراد عينثة البحثث يوافيثو  بنعثبة تتثراو  لثا بثيك 5العدو  رتم  ولك 

( عا  لضمو   اف بنود المحور التثي تثر     هنثاك عالتثة %85%(  ل   40 

 يعابية بثيك لضثاليك المنثاهج التعايميثة ا يعابيثة وبثيك الميثدرة عاث  تاثدير الفكثر 

المعانثثة فثثي دثثن لثثك المثثدار  التكفيثثرل. فهثثم يثثرو     المنثثاهج العايميثثة الرسثثمية 

والعالعا  ال تؤدل  ل   شوف الفكر التكفيرل و   دا  هناك  يف لك ذلك فيد ي تي 

لثثك المنثثاهج غيثثر المعانثثة. ويعنثثي ذلثثك خاثثو المنثثاهج الدراسثثية لثثك المحفثث ا   و 

المثيرا  التي تغ ل  ش ة الفكثر التكفيثرل  و تنميتثا. وفثي دراسثة لاخ يث  وجلالاثا 

( لثك هث ا %94عالم في الن  التعايمي العثعودل اتضث      دثثر لثك  عك ثيافة ال

( %6الثثن  لثثيه فيثثا  ل  ثثو  لثثك ا ثثثارة  و األفكثثار المغ يثثة لاتكفيثثر، و    عثثبة  

المتبيية هي  او  تحتمن الواهيك ا يعثابي والعثابي، و   دثا  لعظمهثا حياديثا . 

و  األانبيثثة اتضثث     وبالميار ثثة لثثل لضثثاليك المنثثاهج الدراسثثية فثثي عثثدد لثثك الثثد

هناك  اوصا  عديدة في المواد الدراسية المختافة تغ ل تكويك الاور النم يثة عثك 
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ا سثثالم والمعثثاميك وعثثك العثثرب وتثثاريخهم وتثثراثهم. و وهثثحل  تثثااج الدراسثثثة 

( لثثثك األفثثثراد الثثث يك تثثثم هثثثب هم هثثثمك فئثثثة %70الميدا يثثثة الحاليثثثة    حثثثوالي  

ي المنا ثث  الدراسثية الترفيهيثة ال ثابل، و   حثثوالي التكفيثرييك ال ينخرطثو  عثادة فث

%( لثثنهم تثثد يعثثاو و  فثثي المثثواد الدراسثثية ذا  ال ثثابل العامثثي  الرياهثثيا ، 60 

( لنهم ال يرو   د ث  فااثدة لثك دراسثة %40الفي ياف، الكيمياف، األحياف(، وحوالي  

ورة عالثة فيثد الميررا   و المناهج التي درسوها في التعاثيم العثام والعثالعي. وباث

باف  امالي المتوس  الحعابي السثتعابا   فثراد عينثة البحثث  جاف بنثود هث ا لمحثور 

( لمثثثا يعنثثثي    المنثثثاهج 3.35حثثثوالي  « المنثثثاهج الدراسثثثية وعالتتهثثثا بثثثالتكفير»

الدراسثية المنضثب ة تياث  فثر  تكثو  الفكثر التكفيثرل، بثن وتمنعثا، وتعالعثثا    

م والظثاهرل 2002اج دراسثا  دثن لثك الحعثك عثام واد. وتتفق ه ه النتيعة لل  تا

م، 1999م، والخ ي  عثام 2006م، والخ ي  عام 2004م، والعين عام 2002عام 

( عالتثة األصثدتاف األترا ( 6م. ويوه  العدو  رتثم  2004ودارلو  بياو  عام 

 بالتكفير.

 بالتكفير جماعات األصدقاء والرفاقعالقة 

والنع  المئوية والمتوس ا  الحعابية وترتيبها تناجليا  الستعابا  عينة التكرارا   (6العدو  رتم  
 «اماعا  األصدتاف والرفاث وعالتتها بالتكفير»البحث  جاف المحور 

 العبارة م

المتوس لد  الموافية
ط 

الحعاب

 ل

اال حرا
ف 

المعيار

 ل

 
تي
ر
لت
ا

 

 وافق 

 تمالا  
  وافق

غبر 

 لت دد

ال 

  وافق

ال 

 وافق 
  طالتا  

1 
 يتعام المخالفو  فكريا  دثيرا  ادا  

 لك  ؤو  حياتهم لك األصدتاف

  2 13 3 2   
3.75 0.79 9 

% 10.0 65.0 15.0 10.0   

2 

األصدتاف وال لالف هم  هم 

لاادر األفكار واال تمافا  
 لامخالفيك فكريا  

  2 7 9 2   

3.45 0.83 13 
% 10.0 35.0 45.0 10.0   

3 
األصدتاف عا  استي اب يحر  

 المخالفيك فكريا  في دن لنا  هم

  2 10 6 1 1 
3.55 0.94 12 

% 10.0 50.0 30.0 5.0 5.0 

4 
يشعر المخالفو  فكريا  بالثية  دثر 

 وهم لل  صدتااهم

  6 8 4 2   
3.90 0.97 3 

% 30.0 40.0 20.0 10.0   

5 
ي بق المخالفو  فكريا  دن لا 

 عايهم  صدتااهم وجلالاهميمايا 

  5 6 9     
3.80 0.83 7 

% 25.0 30.0 45.0     

6 

يدافل المخالفو  فكريا  عك 

 صدتااهم وجلالاهم بكن تضحية 

 وتفا 

  4 11 5     

3.95 0.69 2 
% 20.0 55.0 25.0     

 6 1.09 3.85 1 1 4 8 6  يحمن المخالفو  فكريا  تضايا  7



 خ ي  حعيك  حا  بك لحمد  .د     التكفير لظاهرة المؤدية التربوية العوالن

 

434 

 رليكب-لما يا  العربي ميراطييالد المرد             عيةوالنف التربوية لادراسا  الدولية المعاة

 العبارة م

المتوس لد  الموافية

ط 

الحعاب

 ل

اال حرا

ف 

المعيار

 ل

 
تي
ر
لت
ا

 

 وافق 

 تمالا  
  وافق

غبر 

 لت دد

ال 

  وافق

ال 
 وافق 

  طالتا  

جلالاهم و صدتااهم د  ها 

 الشخايةتضاياهم 
% 30.0 40.0 20.0 5.0 5.0 

8 
ينف  المخالفو  فكريا  تعايما  
اماعة األصدتاف لهما دا ل 

  تااعها

  5 8 5 2   

3.80 0.95 7 
% 25.0 40.0 25.0 10.0   

9 

حياة المخالفيك فكريا  ال تعاول 

 يئا  بعيدا  عك  صدتااهم 
 وجلالاهم

  3 9 8     

3.75 0.72 9 
% 15.0 45.0 40.0     

10 

 صدتاف المخالفيك فكريا  هم ال يك 

يحماو  لواف الخير لأللة 
 وا صال 

  1 6 7 3 3 

2.95 1.15 15 
% 5.0 30.0 35.0 15.0 15.0 

11 

يعتيد المخالفو  فكريا    ا لك 

غير الالاق    يوصف  صدتااهم 

 عا  لعاكهم بالمخالفيك

  4 10 6     

3.90 0.72 3 
% 20.0 50.0 30.0     

12 
ير  المخالفو  فكريا  ب   اميل 
 فكارهم و فكار  صدتااهم  يعابية 

 وبنافة

  7 8 3 2   

4.00 0.97 1 
% 35.0 40.0 15.0 10.0   

13 

يتمن  المخالفو  فكريا     
يتمكنوا و صدتااهم لك ترويج 

لمكك لك  فكارهم ألدبر عدد 

 النا  والشباب

  5 8 7     

3.90 0.79 3 
% 25.0 40.0 35.0     

14 
ير  المخالفو  فكريا     
 صدتااهم وجلالاهم يتعاوجو  

 الحدود والمعافا  في دن لكا 

  1 9 8 2   

3.45 0.76 13 
% 5.0 45.0 40.0 10.0   

15 

يعتيد المخالفو  فكريا  ب   

 حباب هللا وانوده  صدتااهم هم 
 وخافاؤه في األرا

  4 7 9     

3.75 0.79 9 
% 20.0 35.0 45.0     

 3.72 المتوس * العام لامحور

 دراا  5* المتوس  الحعابي لك 

( لثثك %75(  لثث   %55( يتضثث      عثثبة تتثثراو  لثثا بثثيك  6ولثثك العثثدو  رتثثم  

اماعثا  األصثدتاف والرفثثاث  فثراد عينثة البحثث يثرو     هنثاك عالتثثة لوابثة بثيك 

وبثثيك ا خثثراط الشثثباب فثثي المعثثاكيا  ذا  الاثثاة بثثالتكفير. حيثثث يثثر   فثثراد عينثثة 

( لثك الشثباب المغثرر بهثم فثي المنا ث  التكفيريثة يعتيثدو  %57البحث    حثوالي  

بشكن ااجم في آراف  صدتااهم، ويحرصو  عاث  دعمهثا و شثرها وتعميمهثا، و  هثم 

  هم لثثك المخثثالفيك  و التكفيثثرييك. وتاثثن دراثثة اليناعثثة ال ييباثثو  وصثثف هثثؤالف بثث
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والثثوالف بالشثثباب المغثثرر بثثا  لثث  لرحاثثة وصثثف هثثؤالف الثث لالف واألصثثدتاف بثث  هم 

 حبثاب هللا فثثي األرا، و  هثم  هثثم لاثادر الفكثثر الاثحي ، و   حيثثاتهم ال تعثثاول 

تفكيثر، و     ثيئا  بثدو هم، و  هثم ينفث و  لثا ي ابو ثا لثنهم دو  تثردد  و لرااعثة  و

هثثؤالف هثثم  هثثن لكثثن الثيثثة التثثي يمكاو هثثا. وتثثد باثثف المتوسثث  الحعثثابي ا امثثالي 

اماعثثا  »السثثتعابا   فثثراد عينثثة البحثثث  جاف لعمثثن بنثثود هثث ا المحثثور التاسثثل 

، لما يعني    هناك ت ثيرا  تويا  3.72حوالي « األصدتاف وال لالف وعالتتها بالتكفير

عاثث   شثوف الفكثثر التكفيثرل و مثثوه وا تشثاره. وتتفثثق  لعماعثا  األصثثدتاف والث لالف

هثث ه النتيعثثة لثثثل  تثثااج األطثثر النظريثثثة والدراسثثا  العثثابية لثثثثن العثثالرااي عثثثام 

( 7م. ويوهثث  العثثدو  رتثثم  2004م، والشثثبياي عثثام 2010م، وفثثال  عثثام 2007

 عالتة  م  التربية األسرية بالتكفير.

 عالقة نمط التربية األسرية بالتكفير

التكرارا  والنع  المئوية والمتوس ا  الحعابية وترتيبها تناجليا  الستعابا   فراد عينة  (7العدو  رتم  

 «التربية األسرية وعالتتها بالتكفير»البحث  جاف المحور العا ر لك بنود االستبا ة 

 العبارة م

 لد  الموافية

المتوس  

 الحعابي

اال حرا

ف 

المعيار

 ل

 
تي
ر
لت
ا

 

 وافق 

 تمالا  

 واف

 ث

غبر 

 لت دد

ال 

  وافق

ال 
 وافق 

  طالتا  

1 
يشعر المخالفو  فكريا  ب   
والديهم لديهم  فاث 

 ااتماعي واه 

  1 9 8 2   

3.45 0.76 6 
% 5.0 

45.

0 
40.0 10.0   

2 

التربية األسرية الحديثة 

تعهم في ا تشار ظاهرة 
 التفكير المخالف

  1 2 5 12   

2.60 0.88 15 
% 5.0 

10.

0 
25.0 60.0   

3 

يعتيد المخالفو  فكريا ب   
 سالي  التربية األسرية 

المعاصرة هالة تمالا  عك 

 الحق

  2 7 7 3 1 

3.30 1.03 7 
% 10.0 

35.

0 
35.0 15.0 5.0 

4 

يشعر المخالفو  فكريا  

بمتعة في ا سافة  ل  

 لشاعر  فراد  سرتهم

  1 4 13 2   

3.20 0.70 9 
% 5.0 

20.

0 
65.0 10.0   

5 
يعافر المخالفو  فكريا  
دثيرا  دو   عالم  سرهم 

 بمواعيد و لادك سفرهم

  4 8 6 2   

3.70 0.92 1 
% 20.0 

40.

0 
30.0 10.0   

6 
ال يشارك المخالفو  فكريا  

  سرهم لناسباتها المختافة

  3 8 6 3   

3.55 0.94 2 
% 15.0 

40.

0 
30.0 15.0   

 5 1.05 3.50 1 2 6 8 3  يفضن المخالفو  فكريا   7
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 العبارة م

 لد  الموافية

المتوس  

 الحعابي

اال حرا

ف 

المعيار

 ل

 
تي
ر
لت
ا

 

 وافق 

 تمالا  

 واف

 ث

غبر 

 لت دد

ال 

  وافق

ال 
 وافق 

  طالتا  

 صدتااهم عا  اميل  فراد 

  سرتهم
% 15.0 

40.

0 
30.0 10.0 5.0 

8 

يشعر المخالفو  فكريا  ب   

والديهم ال يكترثو  

 بالمعاان الدينية

  2 3 12 2 1 

3.15 0.93 10 
% 10.0 

15.

0 
60.0 10.0 5.0 

9 
المخالفو  فكريا  ال يشعر 

باالرتيا  لمالبه  خواتهم 

  ثناف خرواهك

  3 8 7 1 1 

3.55 1.00 2 
% 15.0 

40.
0 

35.0 5.0 5.0 

10 

يرغ  المخالفو  فكريا  في 

 ييا  األذ  ب خوتهم عند 

 اختالفهم لعهم

  2   14 2 2 

2.90 0.97 14 
% 10.0   70.0 10.0 10.0 

11 

فكريا  ب   اعتيد المخالفو  
والديهم يفرتو  في المعالاة 

بينهم وبيك  خوا هم 

 و خواتهم

  2 5 10 2 1 

3.25 0.97 8 
% 10.0 

25.

0 
50.0 10.0 5.0 

12 
ير  المخالفو  فكريا  ب   

 والديهم يك بو 

    5 10 4 1 

2.95 0.83 13 
%   

25.

0 
50.0 20.0 5.0 

13 
ال يختا  المخالفو  فكريا  

 دثيرا  ب فراد  سرهم

  1 11 7   1 

3.55 0.83 2 
% 5.0 

55.
0 

35.0   5.0 

14 
يشعر المخالفو  فكريا  
بالنظرا  الدو ية لهم لك 

  فراد  سرهم

  2 2 13 3   

3.15 0.81 10 
% 10.0 

10.

0 
65.0 15.0   

15 
ال يشارك المخالفو  فكريا  

  سرهم ال عام

  1 3 12 3 1 

3.00 0.86 12 
% 5.0 

15.

0 
60.0 15.0 5.0 

 3.25 المتوس * العام لامحور

 دراا  5* المتوس  الحعابي لك 

( يتض      فراد عينة البحث يتفيثو  عاث     المخثالفيك فكريثا  7ولك العدو  رتم  

 التكفيرييك( لديهم  و  لك التمثرد عاث   سثرهم يظهثر بشثكن لامثو  خثال  تيثالهم 

بالعفر داخايا   و خارايا  دو   عالم  هايهم ودو   خ ثارهم بمواعيثد العثفر و لثادك 

لناسثباتهم المختافثة، ودثثرة االعتراهثا   سفرهم، عالوة عا  عدم لشاردة  سثرهم

عاثثث   ثثثؤو  األسثثثرة وطرييثثثة الماثثثبه والم دثثثن والمشثثثرب، بثثثن ربمثثثا تثثثام بعثثثض 

المخثثالفيك با سثثافة العمديثثة  لثث   فثثراد األسثثرة  و  لثث  الوالثثديك  و  حثثدهما  و  لثث  
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األتثثثارب واأل عثثثاب، دمثثثا    بعضثثثهم ال يشثثثارك  هاثثثيهم لوااثثثد ال عثثثام، ويتهمثثثو  

النفاث، وعدم العدية فثي المعثاان الدينيثة، و   الوالثديك يكث با . هث ا فضثال  والديهم ب

عثثك اعتراهثثهم الشثثديد عاثث  لعمثثن  سثثالي  التربيثثة األسثثرية المعاصثثرة واعتبارهثثا 

 سالي  هالة عك الحق والهو ، و   هناك تعديا  واهحا  لك تبن الوالديك في عدالة 

(     عثبة  فثثراد 18اثااية لاعثدو  رتثثم  التعالثن بثيك ا خثثوة. وتشثير البيا ثثا  ا ح

عينثثة البحثثث الثث يك يثثرو  ا تشثثار هثث ه العثثابيا  ذا  العالتثثة بالتربيثثة األسثثرية بثثيك 

(. وأل  لعثاان التربيثة األسثرية %60(  لث   %20المخالفيك فكريا  تتراو  لا بيك  

كريثا ، عرهة لعدم الادث والاعوف  ل  التمويا  و الك ب بش  ها لك تبن المخالفيك ف

ولحعاسيتها فيد ااف   ع  غير المت دديك لك  فراد عينة البحث بش  ها لرتفعة،  ذ 

( %30تتراو   عبة غير المت دديك لك هؤالف  جاف لضاليك بنود ه ا المحثور لثك  

(.، وباف المتوس  العثام السثتعابا   فثراد عينثة البحثث  جاف لعمثن بنثود %70 ل   

، وهثث ا يعنثثي    3.25حثثوالي « وعالتتهثثا بثثالتكفيرالتربيثثة األسثثرية »هثث ا المحثثور 

التربية األسرية لك العوا   المهمة التي ترتب  بشكن تثول بتكثويك الفكثر التكفيثرل 

ولشرب لباداا ولنا  ا، وتتفق ه ه النتيعة لل  تااج دراسا  دن لك الخمشي عثام 

سثة م، ودرا2003م، ودراسة الخ ي  وجلالاثا عثام 1995م، واليوسف عام 2009

م، ودراسثة عبثدالعاطي 2002م، ودراسة الخ ي  ولتولي عثام 1999الخ ي  عام 

 م.2009عام 

لنتثااج ية  ل  ااستنادا   لي لا سبق تشير  تااج الدراسة الميدا ية الحال: خالصة النتائج

 التالية:

 03-91   لعظثثم المنخثثرطيك فثثي لنا ثث  التكفيثثر هثثم لثثك الفئثثا  حديثثثة العثثك   -1

 سنة(.

 المنخرطيك في لنا   التكفيثر هثم فثي لعثتو  تعايمثي يتثراو  لثا بثيك   لعظم  -2

 المرحاة الثا وية والمرحاة العالعية األول .

 (.   لعظم الشباب المتورط في  عما  التكفير هم لك الع اب  غير المت وايك -3

 تعام.   لعظم المتورطيك في لنا   التكفير ينتمو   ل   سر تاياة  و عديمة ال -4

متثثورطيك فثثي لنا ثث  التكفيثثر ينتمثثو   لثث   سثثر ذا  دخثثن اتتاثثادل    لعظثثم ال -5

 لنخفض.
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   لعظثثثم المتثثثورطيك فثثثي لنا ثثث  التكفيثثثر هثثثم لثثثك  سثثثر غيثثثر لعثثثتيرة عااايثثثا   -6

  لشكال  طالث، جواج لك  خر ، وفاة، ليراث ... الخ(.

ة    لعظم المتورطيك في لنا ث  التكفيثر ينتمثو   لث   سثر لثديها لاثاع  ثيافيث -7

 لتعددة.

 .كفيرييكالبيئة التعايمية المدرسية  و العالعية المت رفة تانل التكفير والت    -8

شث ة     لمارسا  ا دارة التربوية ا يعابيثة فثي المثدار  والعالعثا  تياثن لثك  -9

 و مو الفكر التكفيرل.

رصثة    التواصن ا يعابي بيك المعاميك فثي المثدار  والعالعثا  ال يتثي  الف -10

 بها.لنمو الفكر التكفيرل 

و       المنثاهج التعايميثثة فثثي المثثدار  والعالعثا  ال تغثث ل الفكثثر التكفيثثرل، -11

 الفكر التكفيرل تد تغ يا المناهج الخفية.

دالها    هناك عالتة  يعابية بيك وفرة تينيثا  ا تاثا  الحديثثة وسثهولة اسثتخ -12

 وبيك  شر لبادك الفكر التفكيرل.

اثثادر بثثث الفكثثر التفكيثثرل    اماعثثا  األصثثدتاف والرفثثاث هثثي لثثك  دبثثر ل -13

 وتغ ية لنا  ا وساودياتا.

يثثرل    التربيثثة األسثثرية غيثثر الم لو ثثة يمكثثك    تتعثثب  فثثي  شثث ة الفكثثر التكف -14

 وتوفير البيئا  المناسبة لنموه وا تشاره.

 تشثار    وساا  ولؤسعا  التربية غير الرسمية هي  دثر ت ثيرا  فثي  شث ة  و ا -15

 ظاهرة التكفير لك غيرها(.

 قاية والعالج )التوصيات( الو

سثالي  حت  يمكك التعالن لل ظاهرة التكفير ب رث عامية فعالة ال بثد لثك ا تهثاج األ

ذ لث  اتخثا الوتااية واألسالي  العالايثة، لعثا . وتعبثر األسثالي  الوتاايثة عثك الحااثة 

ة  ارافا  وتنظيما  وسياسا  لك    ها    تعمن عا  عدم  شوف  و ا تشار ظثاهر

ظهثر   ير في المعتمل التربول بشييا الرسمي وغير الرسمي.  لا المواتل التيالتكف

فيهثثا فتنثثة التكفيثثر فهثثي بحااثثة  لثث   سثثالي  عالايثثة سثثريعة وعاااثثة. وعاثث  هثث ا 

 ي:األسا  يمكك اليو  ب   لك  هم األسالي  الوتااية لك ظاهرة التكفير لا يا
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 ارهثثا، و هثثدافها، وا عكاسثثاتها، و خالتعريثثف بفتنثثة التكفيثثر، وحيييتهثثا وتاريخهثثا، -

وذلثثك بشثثكن لبعثث  ولتثثدرج هثثمك لنا ثث  وبثثرالج المؤسعثثا  التربويثثة الرسثثمية 

ا  وغيثثر الرسثثمية واعتبثثار هثث ا النثثو  لثثك التعريثثف والتثييثثف والتوعيثثة اثث ف  ساسثثي

 همك لا تيوم با لك  دوار.

لثثك وييتضثثي ذ تعثثاي  النا ثثئة بالتربيثثة التثثي تعثث ج الوسثث ية وا عتثثدا  فثثي الثثديك،-

 ية.تهيئة وتدري  المعاميك المؤهايك، وتاميم المناهج والبرالج المع جة لاوس 

يثثا  تيثثديم  مثثوذج لحاثثي لاتربيثثة المد يثثة التثثي تعثث ج تثثيم المواطنثثة واحتثثرام الحر-

 والحيثثوث، ولراعثثاة الواابثثا  فثثي  طثثار لبثثادك الثثديك الوسثث ي اليثثويم وت بيياتثثا

يثة وذج رسثالة لكثن  ثو  لثك   ثوا  المؤسعثا  المعنالمختافة، بحيث يكثو  هث ا النمث

 بالتربية الرسمية وغير الرسمية.

بتبني  سك اليوا يك واأل ظمة التي تكفن عدم العما  ب ل  و  لك الممارسا  يرتب -

نيثثثد األفكثثار التكفيريثثة  و  شثثثرها  و تثثداولها فثثثي لختاثثف األوسثثاط،  ال لثثثك بثثاب ال

 والتيريظ.

يك كثام الثدالتة بالتكفير  لام النثا  لثل تعاييثا  الفيهثاف و ح شر و ذاعة دن لا لا ع-

  جاف لا يتم  شره و ذاعتا وتداولا.

 تثثدري  النا ثثئة عاثث  األعمثثا  التثثي لثثك  ثث  ها  ذدثثاد رو  الوسثث ية وا عتثثدا ،-

 والتخا  لك المعببا  النفعية واالاتماعية التي تمهد لاتكفير  و تغ يا.

 ا ثثئة لثثك خثثال  بثثرالج تواصثثاية لتنوعثثة ييثثوم بهثثاتع يثث  الثثوعي األلنثثي عنثثد الن-

 لعؤولوا األلك في لشاردة لعتمعية  ثالاة لثل  عثادة تعريثف دور لعثؤولي األلثك

 .وسبن تفاعاهم لل األفراد والمعتمل بما يكفن الاحمة االاتماعية المتماسكة

مثا ينهلرااعة لفهثوم العثا ة الدينيثة والعثا ة المد يثة، وتحييثق  ثو  لثك التكالثن ب-

  حو دن لا يع ج الوحدة والتماسك المعتمعي.

الييثثام بدراسثثا   ثثالاة حثثو  سثثبن رعايثثة المثثراهييك والمراهيثثا  والشثثباب لثثك -

 العنعثثيك، واألسثثالي  التثثي يمكثثك اتخاذهثثا فثثي هثث ا الاثثدد، لثثل العمثثن عاثث  باثثورة

 استراتيعية وطنية له ه الرعاية والحماية.

 ير فيمكن أن تتضمن ما يلي: أما األساليب العالجية لظاهرة التكف

رب  دن لا يتعاق بالدراسثة فثي المثدار  والعالعثا ، والحاثو  عاث  الوظثااف، -

مية والترتيثثا ، وتيمثث  المرادثث  اليياديثثة، والبعثثثا   لثث  الخثثارج، والمهمثثا  الرسثث

 بخاو لاف الفرد لك  ل سوابق لها عالتة بالتكفير  و لنا  ا.
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لثك ذ حال   و تثرويج لبثادك التكفيثر، واعتبثار  الارالة لل دن لك تعو  لا  فعا-

 ي.بمثابة الخيا ة العظم ، وخاصة في داارة العمن التربول الرسمي وغير الرسم

االسثثتمرار فثثي دعثثم ولثثؤاجرة   شثث ة واهثثود الخبثثراف والمختاثثيك لثثك العنعثثيك -

عمثا  الرالية  ل  تيديم الناث  الفثورل لألفثراد المت ثرفيك لثك الث يك تورطثوا فثي  

 التكفير، لل العمن عا  تنويل  سالي  النا  والتوايا.

لراتبثثثة ولتابعثثثة فعاليثثثا  لختاثثثف المؤسعثثثا  المعنيثثثة بالتربيثثثة الرسثثثمية وغيثثثر -

ليثة، الرسمية، لل العمن عا  ت وير دور دن لثك التربيثة األسثرية، والتربيثة ا عال

اتخثثاذ اعيثثة وة واالاتموالتربيثثة التينيثثة، والتربيثثة الدينيثثة والعياسثثية، والتربيثثة المد يثث

 التدابير الكفياة ب لك.

ار لرااعثثة الاثثواا  واأل ظمثثة الخاصثثة باالتاثثا  بالخثثارج لثثد  المثثواطنيك، واعتبثث-

 عثك االتااال  غير المشروعة  و تاك التي تناتض اليا و  المد ي واأللني خرواثا  

 الديك والعا ة، ولدعاة الستحياث العيوبة المناسبة.

 هرة:إلى ضرورة مراعاة المبادئ التالية في سبيل معالجة الظاكما تجدر اإلشارة 

فظثة تفعين دور التوعية وا ر اد المدرسثي والعثالعي فثي دثن لثا لثا عالتثة بالمحا-

تثيم  عا  التماسك والوحثدة المعتمعيثة، و  ثغا   وتثا  الفثراغ لثد  النا ثئة وتع يث 

 التعام لك دن خان.المواطنة والتربية الدينية، والمحافظة عا  ساللة بيئة 

العمثثن عاثث  تع يثث  العهثثود المب ولثثة عاثث  الاثثعيديك الرسثثمي وغيثثر الرسثثمي فثثي -

ااثثرة سثثبين لكافحثثة الفيثثر  و العثثوج لثثد  الفئثثا  والشثثراا  العثثكا ية التثثي تيثثل فثثي د

 التهميف  و تاك التي لديها لعا اة خاصة و حوها.

تهثثاج  شثث ة التواصثاية وا ترتيثة العمثن الييثثادل التربثول فثثي اميثل المعثالال  واأل-

األسثثالي  الشثثرعية فثثي التفاعثثن لثثل دافثثة المنعثثوبيك والمنعثثوبا  فثثي المؤسعثثا  

 التربوية الرسمية، ولعاتبة التواصال  العابية.

ك دثن االستمرار في المحافظة عاث  خاثو المنثاهج المدرسثية والعالعيثة التعايميثة لث-

مثنهج تكفير، لل لراعاة اوا ث  الالشواا  التي تغ ل الت رف والغاو وا رهاب وال

 الخفي في ذلك لك لختاف األواا.

تيوية الااة بيك المؤسعا  التربوية الرسمية وغير الرسمية وتع يث  التكالثن فيمثا -

 بينها  ظريا  وعاميا ، لك خال  العهود المشتردة المعتمرة دو  ا ي ا  له ه الااة.
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فثق لشثروعية  شثواها وتنظثيم ذلثك و عادة النظر في تشكيال  العماعثا  الدينيثة و-

هثة هواب   رعية و لنيثة ولد يثة تكفثن سثاللتها وسثاللة  هثدافها وتواهاتهثا، و  ا

 الدينيثثةالعثثالايك فيهثثا واليثثااميك عايهثثا، وذلثثك لثثك تبثثن الهيئثثا  المد يثثة واأللنيثثة و

 المختاة.

 العنايثثة بثثالمراهييك والمراهيثثا  والشثثباب لثثك خثثال  لنظثثور اديثثد لت ثثور لهثث ه-

العينثثثة، وتثثثثوفير  سثثثثالي   فضثثثثن لارعايثثثثة والحمايثثثثة لهثثثثم لثثثثل لراعثثثثاة التغيثثثثرا  

غيثثر والت ثورا  المعتمعيثة والعالميثة فثي ذلثك. ويمكثك    تيثوم الهيئثا  الرسثمية و

 الرسمية ذا  العالتة بالشباب به ه المهام.

فثي  ا  ت ثور    تيوم العها  المد ية واأللنية المعنية بتينيثة المعاولثا  بث دوار  دثثر-

 المحافظثثثة عاثثث  العوا ثثث  األلنيثثثة ذا  الاثثثاة بعثثثوف اسثثثتخدام التينيثثثا  الحديثثثثة،

كثك وتحايك الشباب لك لعاواها، وعدم التاري  باسثتخدام التينيثا  التثي لثك المم

    تتعب  في حدوث   كاال   و  خفاتا  لد ية  و  لنية.

 :المراجعقائمة 
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The educational Factors leading to atonement 

Abstract: The research aimed to monitor some of the causes 

leading to the phenomenon of atonement. The descriptive approach 

was used in the study, and the researcher applied a questionnaire to 

collect data from the takfiris who were then seized by the security 

authorities, and the study found that most of those involved in 

takfiri activities are at a low level of education, are bachelors, and 

those from uneducated family backgrounds or from families It is not 

conservative, and that the extremist educational environment creates 

takfirist thought, and that the more positive the school or university 

administration is, the more it reduces the takfiri activity, and the 

same applies to methods of communicating with students. It became 

clear from the results of the study that the school curricula do not 

contain anything that nourishes the takfiri thought, and that there is 

a positive relationship between the abundance of modern 

communication techniques and the spreading of the principles of the 

takfiri thought, and that groups of friends and comrades have a 

strong influence on spreading the principles of takfirist thought, and 

that informal educational institutions in general She is responsible 

for the growth of the takfiri thought, along with unsafe family 

upbringing. The researcher recommended many preventive and 

therapeutic methods to overcome the phenomenon of atonement 

among young people. 

KeyWords: Educational Factors, Atonement(Takfeer) 
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 م.التداخالت البيداغوجية والحد من الصعوبات القرائية: سيولة القراءة والفه

 د. الحسن بواجالبن

 المغرب. -جامعة القاضي عياض. مراكش

 

ويستهدف القراءة هي عملية حل المكتوب، واستخالص القارئ المعنى.  ملخص:

هذا البحث تطوير أدوات تشخيص صعوبات القراءة، وأدوات معالجتها، مما 

اقتضى مني البحث عن سبل تقويم القراءة، وتشخيص ممحص لصعوبات سيولة 

القراءة وفهم قضايا نصوص األدب، والنظر في طرائق المعالجة الموجهة نحو 

شملت وستراتيجيات الفهم. تطوير مقومات سيولة القراءة واتجاه التحكم في مختلف ا

المعالجة جانبين: نظري وعملي. لكل هذا أثرُت إشكالية: ما هي التدخالت 

قضايا  البيداغوجية النظرية والتطبيقية التي ستسهم في تطوير سيولة القراءة وفهم

 نصوص األدب؟ فوضعُت فرضيات البحث، من ذلك:

 ما هي إكراهات القراءة في المدرسة المغربية ؟  -

 ولماذا لم تتمكن المدرسة من التدبير الصحيح لهذا التعلم؟  -

 وكيف يمكن أن ندبر تعلم القراءة بشاكلة مجدية؟  -

 وخلص البحث إلى جملة نتائج، من ذلك:

 ؤدي القراءة عدة مهام ديداكتيكية جسيمة.ت-

 لم.عدم المبادرة إلى حل معضلة تعثر القراءة سيُسهم في تفاقم اضطرابات التع-

سيولة ولزم استحضار التالميذ مستلزمات القراءة مثل االعتناء بعالمات الترقيم ي-

 القراءة.

ة ستحسن أن ينوع السادة األساتذة نصوص األدب خالل التخطيط ألنشطة معالجيُ -

تتبع بيقوموا تعثرات القراءة، ويطوروا الكفايات اللغوية بموازاة الكفايات القرائية، و

 .حاالت صعوبات القراءة

قراءة، التداخالت البيداغوجية، الصعوبات القرائية، سيولة ال :المفتاحية الكلمات

 الفهم، طرائق المعالجة.
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 مقدمة: 

ث القراءة هي عملية حل المكتوب، واستخالص القارئ المعنى. ويستهدف هذا البح

تطوير أدوات تشخيص صعوبات القراءة، وأدوات معالجتها، مما اقتضى مني 

البحث عن سبل تقويم القراءة، وتشخيص ممحص لصعوبات سيولة القراءة وفهم 

و تطوير مقومات قضايا نصوص األدب، والنظر في طرائق المعالجة الموجهة نح

ة سيولة القراءة واتجاه التحكم في مختلف استراتيجيات الفهم. وشملت المعالج

 جانبين: نظري وعملي. لكل هذا أثرُت إشكالية: ما هي التدخالت البيداغوجية

النظرية والتطبيقية التي ستسهم في تطوير سيولة القراءة وفهم قضايا نصوص 

 األدب؟ 

ء ظرا لما له من آثار على جودة التعلمات وعلى إرساواهتممُت بهذا الموضوع ن

ة الموارد في مختلف الوضعيات الديداكتيكية.وهي فرصة لتعّرف مقتضيات القراء

م السليمة والجيدة التي تستحضر النسق العربي الفصيح، وتحترم عالمات الترقي

كشف عر، وتالش وقواعد النبر والتنغيم، وتعتمد تعبيرية القراءة كاإلنشاد بالنسبة إلى

 المعاني المضمرة.

إذ  ومن مميزات درس القراءة المنهجية أنه ينجدل بتدريس األدب والدرس اللغوي؛

 القراءة هي البؤرة التي تتقاطع فيها مختلف اآلداب والعلوم.

ستهدفة فبحثُت عن األدوات التي تتيح تقويم القراءة وتشخيص تعثرات فهم الفئة الم

القراءة وهما:  ة، كما رصدُت جانبين لمعالجة تعثراتقضايا النصوص األدبي

التراث العربي وترجمة نصوص ديداكتيكية غربية تأصيلية. بعد ذلك اقترحُت 

 أنشطة المعالجة، ولوائح التقويم الذاتي للتالميذ والطلبة.

 فرضيات البحث:

 ولماذا لم تتمكن المدرسة من التدبير الصحيح لهذا التعلم؟  -

 أن ندبر تعلم القراءة بشاكلة مجدية؟ وكيف يمكن -

 أهداف البحث:

 تعّرف صعوبات القراءة، -

 تشخيص صعوبات القراءة،-

 تطوير أدوات تشخيص صعوبات القراءة، -

 المعالجة،  أدوات تعّرف -

 سبل تقويم القراءة، البحث عن -

 تشخيص صعوبات سيولة القراءة، -
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 تشخيص صعوبات فهم قضايا نصوص األدب،  -

 البحث عن طرائق المعالجة. -

 أهمية البحث:

ت من فوائد هذا البحث أنه توضيح لفكرة أن إهمال البحث عن سبل معالجة تعثرا

طراب القراءة سيؤثر سلبيا على سيرورة التعلم وبناء التعلمات، مما يؤدي إلى اض

 التعلم. باإلضافة إلى إدراك الوظائف التي تؤديها القراءة الجيدة. 

 العتناءهذا البحث أيضا معرفة متطلبات القراءة ومتعلقاتها والتي يلزم ا من مزايا

تعّرف عالمات الترقيم ووظائفها الداللية والجمالية، وسيولة القراءة، و مثل بها

 .شاكلة التخطيط ألنشطة معالجة تعثرات القراءة

سادة الألجل تطوير الكفايات اللغوية بموازاة الكفايات القرائية، مما يقتضي من 

 األدب خالل تقديم تلك األنشطة. األساتذة تنويع نصوص

 تقديم:

شاط المعنى. وتعليم القراءة ن قارئالقراءة هي عملية حل المكتوب، واستخالص ال

مركب يتضّمن عدة واجهات، إنها مهمة معرفية مركبة؛ حيث إن الموضوع هو 

 اكتساب معلومة أو فكرة محددة ثقافيا، والتحكم فيها.

في مختلف الوضعيات المتدربين ضح لي من خالل تتبّع إنجازات األساتذة واتّ 

مختلف المهنية أن أغلب التالميذ يُعانون من عسر القراءة؛ إذ إن قراءاتهم 

ط ات الوسالنصوص األدبية تتِّسم بالتعثّر. وتزداد هذه اآلفة كلما توّجهنا من مؤسس

إلى التفكير في خطة لتصفية شبه الحضري  إلى مؤسسات المدينة، مما دفعني 

ها في الصعوبات القرائية، وتمكين التالميذ من القراءة السليمة والجيدة، وترغيب

مام ن إذا أالقراءة تفاديا لتَبَدّد استثمار النصوص على مستوى التفكير واإلبداع. نح

رح مؤسسات تعليمية في أمّس الحاجة إلى معالجة لهذه المعضلة، مما يؤدي إلى ط

 أسئلة من قبيل: ما هي إكراهات القراءة في المدرسة المغربية؟  عدة

 ولماذا لم تتمكن المدرسة من التدبير الصحيح لهذا التعلّم؟ 

 وكيف نحبب القراءة إلى التالميذ ؟

ئلة ثارة أسوهل يمكن أن نُدبّر تعلّم القراءة بشاكلة أخرى؟ وتفضي هذه األسئلة إلى إ

 أخرى مثل: 

 التالميذ القراءة؟ لوضع خطة تعلّمكيف سنتصّرف 

ونستحضر  ة؟وهل يمكن أن ندبر تعلم القراءة بالكيفية نفسها التي ندبر بها تعلّم اللغ

 خاصية منهاج اللغة العربية: التكامل بين مختلف المكونات.
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أخر يحتل تأخر تعلم القراءة مكانة مهمة ضمن اضطرابات التعلم التي تضم أيضا ت

إذ يحصل عجز على مستوى تطور اللغة. والحظت منذ سنوات أن التعلم اللغوي؛ 

ة. قطاعا عريضا من تالميذ اإلعدادي والتأهيلي يعانون من تطور مهارات القراء

ب بناء واألدب واللغة؛ حيث إن األد وتجدر اإلشارة إلى وجود تعالقات بين القراءة

لى إلى أن تُسند إ لغوي، وداخل حنايا النصوص األدبية تتمظهر اللغة، مما أدى

 النتقالاالقراءة المنهجية عدة وظائف، من ذلك استعمالها لغاية تعلم اللغة، فيتّم 

تفاعلة الصعب من المتن إلى بناء المفهوم. هذه المكونات الثالثة تحضر متوازية وم

ألدب فيما بينها  واألدب في خضم هذا السياق يحضر بصفة األدب الديدكتيكي؛ أي ا

 النقل الديدكتيكي.الذي دخله 

 ويستهدف هذا البحث تطوير أدوات تشخيص صعوبات القراءة، و أدوات معالجتها.

يجب، إذاً، أن نبحث عن أدوات تقويم القراءة، وعن تشخيص ممحص لصعوبات 

فهم قضايا النصوص األدبية، مما يحتم طرح سؤال مركزي هو: كيف نقّوم فهم 

 في شأن سبل المعالجة على أن تكون تلكالتالميذ في القراءة؟ بعد ذلك ننظر 

 الطرائق موجهة نحو تطوير مقومات سيولة القراءة من جهة، واتجاه التحكم في

تدخالت مختِلف استراتيجيات الفهم؛ لذا بادرت إلى إثارة إإلشكالية وهي: ما هي ال

صوص البيداغوجية النظرية والعملية التي ستسهم في تطوير سيولة القراءة وفهم ن

 ألدب ؟ا

 مستوى تشخيص صعوبات القراءة: -1

ا يثير االنشغال بتشخيص صعوبات القراءة مجموع المهارات التي يجب أن يكتسبه

لة التالميذ المتعثرون قرائيا. ويلزم أن ننظر مليا من ثالثة جوانب، هي: سيو

 القراءة، وفهم نصوص األدب، ووضعيات القراءة وأهدافها.     

 :. سيولة القراءة1-1

 Elisabeth) .»أن نقرأ بسرعة، وبضبط، وتعبيرية، وفهم «سيولة القراءة هي 

Boily-Chantal Quelet-Catherine Turcolte, 2015: 4) 

كفاءة  «" الفهم بأنه  Giasson Jocelyneوأوضحت " جياسونجوسيلين": " 

 :1990»تجمع كلمات ضمن وحدات داللية مع اعتبار عالمات الترقيم

43).)GiassonJocelyne,) 

وتتيح سيولة القراءة للتالميذ أن يتعّرفوا دالالت النصوص األدبية وقضاياها. 

ويتأتى تشخيص سيولة القراءة، إذاً، بمجموعة مقومات هي: سرعة القراءة 

واسترسالها، ونمط تقطيع النص إلى وحداته الداللية، واحترام عالمات الترقيم، 
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بيريتها. فشاكلة تقطيع النص السردي ليست هي شاكلة ووتيرة القراءة الجهرية وتع

وتتباين كيفية تقطيع نص سردي داخل سرديات التراث: .تقطيع النص الشعري

  ،وأدب الرحلة، وألف ليلة وليلة.المقامة، وكليلة ودمنة

ص ن: يقدم للتالميذ في وضعية صعوبة القراءة . سرعة القراءة واسترسالها1-1-1

قويم لتقويم أول، ويمكنه أن يرشد األستاذ إلى نصوص أخرى لت يمكن اعتباره سندا

هتم تقدم بعض التالميذ. ثم يضع أمامهم بعض التعليمات الموجهة إلى القراءة وت

قراءة، بالجوانب الصوتية للقراءة مثل اسحضارهم النسق العربي الفصيح في أثناء ال

ن نص حكائي، ومن خالل النطق. فيقرأون فقرة م واحترام مخارج الحروف في

نص شعري، وآخر إخباري. وتخضع مقبولية سرعة القراءة لقياس األستاذ 

 وتيرتها؛ بحيث يحتسب عدد الكلمات المقروءة بشكل سليم في الدقيقة.

: تتباين تركيبة نصوص األدب . نمط تقطيع النص إلى وحداته الداللية1-1-2

ي عن بعض، وتمنح كل نص أدبوشكل انبنائها، هذه الخاصية هي التي تميز بعضها 

نص  شاكلة تقطيعه الخاصة به؛ فتغدو كيفية تقطيع نص سردي مباينة لكيفية تقطيع

شعري، أو حجاجي، أو ترسلي ... و نلفي نمط التقطيع متباينا داخل النصوص 

طيع السردية؛ بحيث إن شاكلة تقطيع قصة السعال ألحمد بوزفور ليست هي كيفية تق

 ليلة ودمنة( الذي ترجمه عبد هللا بن المقفع. ونجد داخلأي قصة من كتاب )ك

ع نصوص سرديات التراث تباينا من حيث طرائق التقطيع؛ حيث يتمايز نمط التقطي

 بين نص المقامة ونص الرحلة ونص السيرة الذاتية ... 

 ظائف: إن احترامها مهم جدا نظرا لما تقدمه من و. احترام عالمات الترقيم1-1-3

 جمالية. داللية و

          وأحيل على كتاب مهم جدا في هذا الموضوع وهو كتاب:                      

  (ésthétiquedeLaPonctuation " :لمؤلفته)Isabelle serça إزابل " " 

 ِسرصا ".

ظر في ونطالب التلميذ في البداية بقراءة فقرة تتضمن مختلف عالمات الترقيم، ونن

ون عدم ذلك. ثم ندعوه لقراءة فقرة أخرى من النص نفسه بدمدى احترامه لها أو 

عالمات ترقيم، ونرصد مدى استحضاره لوظائف عالمات الترقيم: تقطيع الجمل 

، أو وتقديم فاصل يفصل بين مكوناتها باعتبارها تسهم بشكل فعال في انسجام النص

 .عدم مباالته لها

أ األستاذ النص األدبي قراءة دالة : يقر. وتيرة القراءة الجهرية وتعبيريتها1-1-4

وموحية بدالالت النص في خالل حصص القراءة المنهجية، ثم يقرأ التالميذ. والذي 
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يسعف في تحقيق القراءة المعبرة هو نبرات الصوت، والنبر، والتنغيم. لذا يستحسن 

في خالل تشخيص تعثرات القراءة أن نختار لقراءة التالميذ نصوصا تشتمل على 

تخاطبية،  أساليب مثل االستفهام، واألمر، والنهي، والتعجب...، واستلزاماتعدة 

ووضعيات تواصلية متباينة كما هو شأن نصوص كليلة ودمنة، والمقامات، 

 والنصوص القصصية، والحجاجية، والمسرحية ...

يشكل الفهم بعدا مركزيا في تشخيص تعثرات القراءة. فهم نصوص األدب:  -1-2

 لة التشخيص كفايتين كبيرتين، هما: وتستهدف أسئ

 اكتشاف المعلومات المضمرة. -

 استخالص المعنى اإلجمالي.  -

ولضمان مردودية تشخيص تعثرات القراءة، يستحسن االكتفاء بالنصوص السردية 

يذ واإلخبارية. ويجب أن يكون التشخيص فرديا ليتمكن األستاذ من تقويم كل تلم

 ومن حيث الفهم. وهو ما سيخول له تنظيم معلوماتعلى مستوى سيولة القراءة، 

ي تشخيص تعثرات القراءة كي يحدد لكل تلميذ الجوانب التي تحتاج إلى تطوير ف

 مجال القراءة.

يولة : من المفيد جدا أن يتملك التالميذ خاصية س. وضعيات القراءة وأهدافها1-3

 لمزايا اآلتية:القراءة، وأن يعملوا على تطويرها؛ ألن هذا سيتيح لهم ا

 تعّرف قضايا النصوص األدبية.-

 االنتباه إلى وظائف القراءة.-

 االنخراط العفوي داخل أنشطة القراءة.-

 تزايد عدد تجاربهم اإليجابية مع القراءة.-

 الحرص على المثابرة كلما صادفوا مشكال يرتبط بفهم النصوص األدبية.-
 جدول بمختلف أدوات تشخيص صعوبات القراءة:

 التالميذ المعنيون المؤشرات المــــعايير 

سرعة القراءة  - سيولة القراءة  

 واسترسالها

 * وتيرة القراءة وتعبيريتها،

 * احترام مخارج الحروف،

 * استحضار النسق العربي الفصيح،
 *مراعاة قواعد النبر والتنغيم.

.................... 

.................... 

.................... 

.................... 

 * تقطيع النص الى وحداته الداللية، تقطيع النص -

 * لكل نص أدبي شاكلة تقطيعه.

.................... 

.................... 

* ضرورة احترام عالمات الترقيم نظرا  عالمات الترقيم -

 إلسهامها في تقطيع الجمل، وتحديد الدالالت.

.................... 

.................... 

 المعلومات المضمرة. - فهم النص

 المعنى اإلجمالي. -

 * استخالص المعلومات المضمرة.

 * استنباط المعنى اإلجمالي.

.................... 

.................... 
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 مستوى المعالجة: -2

، التقويم، وأقطاب، هي: التعلمالتعلمية على ثالثة -تتأسس العملية التعليمية

 نظري وعملي.ويتضمن مستوى المعالجة جانبين: والمعالجة. 

 . الجانب النظري: 2-1

ءة إذ انطلق تفكيري في موضوع معالجة تعثر القرا تراثي، وغربي؛ويشمل بعدين: 

راثية هما: استحضار أهم ما في الحصيلة الت من منهجية انتقائية تحتكم إلى بعدين

هتمت على مستوى تعلم القراءة، ومحاورة أهم الجهود الديدكتيكية الغربية التي ا

بالموضوع، مما يقتضي مني ترجمة لنصوص دالة وناجعة يمكن استثمارها في 

 وحداتنا الصفية. 

 ويتجلى في مسلكين: . البعد التراثي:2-1-1

م العرب بفصاحة؛ حيث خلص حديثهم من التعقيد اللفظي مسلك الفصاحة: تكل -

 هـ( شروط فصاحة اللفظ 466والتعقيد المعنوي. وقد بيّن ابن سنان الخفاجي )

: 1982المفرد وشروط فصاحة المركب وعيوبهما ) ينُظر ابن سنان الخفاجي، 

64-232.) 

تعبير ويلزم أن تكون لدى متعلمي المدرسة المغربية، بكل أسالكها، القدرة على ال

وهو  الشفوي بالنسق العربي الفصيح، والقدرة على استيعاب النسق اللغوي الفصيح.

ما يقتضي ترسيخ بعض قواعد الفصاحة والحرص على جعل التالميذ والطلبة 

ل. تعمال همزة القطع وهمزة الوصيطبقونها، وأهم قاعدة في هذا الشأن مواطن اس

طق ولهذه القاعدة أهمية مزدوجة إجرائيا؛ حيث تمّس المستوى الشفوي )جانب الن

 في أثناء القراءة، أو التحدّث، ..( كما تمّس المستوى الكتابي. 

ومسلك تفعيل الذاكرة: في البداية يقرأ أستاذ اللغة العربية، ويصغي المتعلمون إلى   -

اف الّسمع، ثم يقرأ كل متعلم على مسمع األستاذ. ويلزم أن نُطالبهم القراءة بإره

بحفظ ما تّم تدارسه ليستظهروه في حصص مخصصة لتلك الغاية، قصد استثماره 

في إبداع النصوص، أو االستشهاد بها؛ ذلك ألنه تّم إقبار أدوار الذاكرة في تعليمنا، 

لبالغية وكل معلوماتنا وخبراتنا مع العلم أنها وسيلة تخزين الشواهد النحوية وا

المكتسبة، وتُتيح التحصيل اللغوي واستيعاب مختلف القواعد، كما تُمّكن المتعلمين 

والدارسين من استرداد  المعطيات المحّصلة وتحديدها، وتسّهل اكتساب مهارة 

تركيب الجمل وتَعَّرف مختلف أساليب التخاطب العربي، كما تُتيح الذاكرة للمتعلمين 

اكتساب أسس القراءة. وتعتبر الذاكرة من مراقي العلم، فعندما صاغ أبو عثمان 

هـ( اإلطار السيميائي لنظرية البيان، ذكر مكونات البيان، ولم 255الجاحظ )ت: 
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وكان يُقال: أول العلم الصمت، والثاني االستماع،  « يُغفل الذاكرة؛ حيث قال:

 /2: جزء 1900)الجاحظ، »والخامس نشرهوالثالث الحفظ، والرابع العمل به، 

198.) 

وينحصر في محاورة أهم األفكاروخطوات تعلم القراءة  . البعد الغربي:2-1-2

-Marie_ Joelle       الواردة في فصل )نظرية اإلقراء( ضمن كتاب:

Bouchard: Apprendre à lire comme on Apprend à parlerLa 

théorie de Lalecturisation. 

 الترجمة: نص

 " ماري جويل بوشارد ".نظرية اإلقراء«  -1"

 ما معنى معرفة القراءة؟

. الخطية تعني معرفة القراءة أن يقرأ المتعلم بعينيه، فيمنح مباشرة معنى للعالمات

ائما يعني د ويفيد تعلم القراءة فهم تلك العالمات، وإسناد معنى لها. أن يقرأ المتعلم

 وع.نشاطا يجد داللته في مشر

وال ترتكز القراءة على جمع حروف، وتحويلها إلى أصوات لفهم معنى الكلمات 

و أالمنطوقة، لكن القراءة مرتكزة على األخذ من وحدة بنيات، ومجموعة كلمات، 

 ا النص،وحدة كلمات معروفة وهي التي تخبرنا وتدلنا في أثناء االكتشاف والفهم لهذ

 وتبعا النتظاراتنا منه.وذلك اعتمادا على ما نعرفه عنه، 

 َسْيروَرتان غير اجتماعيتين: التَّْحديد والتَّلَّمس.

كيف يقوى طفل ال يعرف جيدا القراءة على اكتشاف معنى النص؟ يستعين 

التحديد والتلّمس. " Jean Foucambert" بسيرورتين يسميهما " جان فوكامبر"

لتي ن تلك او مجموعة كلمات من بييُتيح التحديد منح المتعلم على الفور داللة لكلمة أ

ا ة مرتكزخّزنها في ذاكرته. ويُخّول له التلّمس استنباط معنى الكلمات غير المعروف

 على السياق، وعلى معنى النص، وعلى الكلمات المعروفة والمتماثلة.

روف، يتطلب تعلم القراءة إذاً، وفي الوقت نفسه، تعلم منح دال مكتوب لمدلول مع

ل مكتوبة، وكشفها، واستعمالها، واكتشاف أشكال وأنماط مكتوبة وتخزين أشكا

 جديدة.

تضع هذه النظرية الطفل في وضعية وظيفية للقراءة، وتجعله مجابها لمكتوب 

ث حقيقي مباشرة، وهو مطالب بتحمل مسؤوليته اتجاه تلك المكتوبات، بروح البح

 والتفكير؛ أي: بروح التعلم.

 وما دور األستاذ إذن؟
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ة القراءة، وأن يكتفي يي دور األستاذ إذن أن يضع المتعلم في وضعيقتض

ال بالمالحظة، وأن يساعد حتى يُتيح لكل قارئ أن يطور قراءته. وما التعليم إ

 مساعدة من أجل التعلم.

 المكتوب وحدة غنية ومتنوعة:

يتركب المكتوب من عناصر شديدة التنوع ) كلمات، وحدات كلمات في ترتيب 

لى ى ذلك إعالمات ترقيم،..(، لها أهميتها؛ وإذا لم تُأخذ بعين االعتبار أدمحدد، وب

من  فأخطاء على مستوى الفهم. وأكثر من ذلك ال يوجد سوى نمط واحد من الكتابة. 

ملصق إشهاري، والجرائد، والمجالت المتخصصة، والجرائد  المتلفزة، وكتب 

 يات.. والتباين الصارخ بينالوصفات، وكتاب صور، واالستطالعات، وكتب الحكا

 الكيفيةبهذه األنماط من المكتوب مهم جدا.وال يتعلق األمر بمعالجة مختلف األسناد 

ته نفسها، تحت ذريعة التّيه. فعرض تلك المكتوبات متباين، وكل مكتوب له أهمي

بات لن الخاصة، وليست كل هذه المكتوبات ُمعدّة للقراءة. وبناء عليه فهذه المكتو

 أ بالطريقة نفسها.تُقر

ائل  ومن المهم وضع المتعلمين أمام مكتوبات متنوعة، ومساعدتهم على إيجاد الوس

 للتمكن منها مع مراعاة اختالفاتها:

 *في القراءة المنتخبة، ألجل اختيار ما يهمهم.

 *وفي القراءة الخاطفة، ليجدوا جوابا سريعا للسؤال المطروح.

 الخاصة.*وفي القراءة الصامتة، لمتعته 

 *وفي القراءة السريعة، الستخالص األهم.

 » *وفي القراءة الجهرية، من أجل جمالية الّرنّات أو للتواصل مع متعلمين آخرين

(Bouchard Marie_Joelle, 1991: 32 à 34). 

"القراءة من منظور ديداكتيكي قوامه  Bouchardرصدت الباحثة"بوتشارد" " 

صرا في التعلمات لدى التالميذ على التعلم الذاتي، جاعلة دور األستاذ منح انبناء

ني النص واليتي التحديد والتلمس لفهم معاأالتوجيه والمساعدة. ويعتمد القارئ على 

 المقروء. ويجب على األستاذ أن يوضح للقراء مدى تباين النصوص ، وأن شاكلة

ة لباحثة إلى مستوى آخر من معالجقراءتها تختلف من نص إلى آخر. ثم انتقلت ا

القراءة؛ إذ أثارت بعض اإلشكاليات المتصلة بالقراءة حيث قالت:كيف يشتغل 

 المكتوب؟
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لشفوية تعني القراءة اكتشاف كيفية اشتغال المكتوب: العالقة القائمة بين اللغة ا

ترتيب و واللغة المكتوبة، خصوصيات اللغة المكتوبة، والعالقة بين الدال والمدلول،

 الكلمات في الجملة، وترتيب مختلف أجزاء جملة، وعالمات الترقيم.

إليجاد معنى نص، ال يكفي أن نحدد معنى كلمات أو بنيات، فمن الضروري 

  تنظيمها لنقدر على منح الكل داللة؛ وهذا يُكتشف أيضا باللعب مع المكتوب،

 بتداوله بالمعنى الحقيقي كما هو الشأن بالمعنى المجازي.

للوازم اهذه األبحاث الشخصية والجماعية من شأنها أن تساعد كُالّ ِمنا على تنظيم 

 الخاصة بالمكتوب وترتيبها.

 ُجـمل ُمـغَـيَّرة:

نستطيع كذلك أن نلعب بالتغييرات والتحويالت المتصلة بجملة، يتعلق األمر بالبدء 

 ,et (Bouchard Marie_Joelle 5851) .»بجمل بسيطة، تقبل تغييرات البنية 

1991: 

فوي إلى إشكالية االنتقال من المستوى الشمن قبيل  بالقراءة عدةُ إشكاليات تتعالق

ت المستوى الكتابي. ووردت فكرة مهمة مفادها أن أي إهمال ألي مكون من مكونا

ماسك تالنص المقروء، سيُِخّل بالقراءة، مما يدل على أن القراء ملزمون باحترام 

ير غمر بعالمات الترقيم، أم بترتيب وحدات الكلمات أم تعلق األالمكتوب، سواء 

 ذلك.

ة ثة وسيلوتعني القراءة اكتشاف المتعلمين كيفية اشتغال المكتوب؛ لذلك أثارت الباح

 ات التيمن أهم وسائل اكتساب المتعلمين مهارة القراءة، يتعلق األمر بلعب التغيير

احدة وح للمتعلمين تحويالت عديدة لجملة يمكن إلحاقها بجملة واحدة. وهو ما يُتي

 واردة في سياق حواري، أو قصصي، أو ِحجاجي.

 تفاعل القارئ والنص: -2

إلظهار ذلك التفاعل نطرح السؤال اآلتي:كيف نُحبّب إلى التالميذ والطلبة القراءة؟ 

بقراءة األساتذة الحكايات، والقصص، والمقاطع الروائية، هذا مهم وضروري، لكن 

هذا يكفي؟ يجب أن نفسح لهم المجال ليكتشفوا الحكاية، أو القصة، بأنفسهم كي هل 

يطلقوا العنان لخياالتهم معتمدين على السند اإليقوني: الصورة إن وجد بموازاة 

النص. وقبل قدرتهم على القراءة السليمة، من الالزم أن تكون لديهم اتّصاالت سابقة 

عا مطالبتهم بتحديد نوع الجمل ونمط األساليب، ثم بلغة المكتوب، لتأتي بعد ذلك تِبا

التحليل. يجب أيضا أن نطور كفاياتهم اللغوية؛ فننوع لهم النصوص القرائية إلغناء 

تجاربهم على مستوى القراءة، ونُعَّرفَهم مكّونات كل نص أدبي وخصائصه الممّيِزة. 
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، وجعلهم يدمجون ونرافقهم كموّجهين في خالل اكتشافاتهم لبنية مختلف النصوص

مواردهم السابقة لحّل صعوبات القراءة. ونعلمهم كيفية تنظيم لغتهم وأفكارهم. كل 

متعلم يتكلم؛ ألنه ُمتََموقع في وسط لغوي لم يترك له اختيار اللغة. إن القراءة بالنسبة 

إليه ضرورة يجدها عند التقاء االحتياج والرغبة. من المهم جدا أن نُِعدّ تلك 

لدى كل متعلم، وأالّ نجزره لمجرد ارتكابه األخطاء؛ إذ لبيداغوجيا التعلم  الضرورة

 بالخطأ عدة مزايا في العملية التعليمية التعلمية، فالخطأ هدية إلى القسم.

ا وَحرّي بنا ونحن نبحث عن سبل تحبيب القراءة إلى المتعلمين، أن ال نغفل م

لعائلة اأفراد  وُمهُ. فتلميذ تعّود أن يرىللوسط العائلي من أدوار وفوائد ليتحقق ما َنر

 ، واألخفي وضعيات القراءة: األب يقرأ الجريدة، ثم يُناولها البنته لتقرأ بدورها

 كتشافاتمنهمك في قراءة كتاب، سيعتبر القراءة مكافأة. فعملية القراءة ستتيح له ا

 سارة، ويعيش لحظات جميلة.

اءة. يستشعر وجود لذة ترتبط بنشاط القر لن يبذل المتعلم أي مجهود ليقرأ ما لم

جعله لأن يضع أفراد العائلة كتبا تحت تصّرفه، وتخصيص الوقت الكافي  يجب، إذاً،

ءة ى القرايكتشف تلك الكتب ويقدّرها، ثم  بعد ذلك نحثّه على القراءة. ال نُرغمه عل

يه حكم علنه، ال ولكن نحثّه على ذلك، ال نقدم له  المعنى بداية وإنما نجعله يبحث عن

ايد بالفشل بل نحاول فهم أسباب تعثر القراءة لديه. نحاول أن نضع له بعض المص

دوار ونطالبه بحفظ بعض األ اللغوية بلطف؛ كأن نأمره بقراءة جمل سمعها من قبل،

، أو المسرحية ليُلقيها رفقة أصدقائه في الفصل في حصة قادمة، أو في حفل مدرسي

الحظ رية من اختياره، )تلميذ السلك اإلعدادي الثانوي(، فننأمره بحفظ أبيات شع

عن كثب ردود فعله، وكيفيات تصّرفه، ومعارفه، ومهاراته، ونرصد حصيلته من 

طة المكتسبات، وحاجياته، ليتأتّى لنا تشخيص أسباب تعثرات القراءة. ثم نضع خ

 للمعالجة.

 إكراهات القراءة:-3

جد ء داخل سياق استخالص المعنى وتحويله. ويأرى أن القراءة نشاط يُقحم القرا

 القارئ نفسه أمام إكراهات: التركيب، والداللة، والمعجم، والخطاب. وترتبط

ى إكراهات النحو بالقواعد والصيغ، وتتطلب إكراهات الداللة فهم توزيع المعن

والعالقات بين الكلمات داخل النص، وتتصل إكراهات المعجم بكلمات مستعصية 

رة إغناء المتعلم رصيده من المفردات، وترتبط إكراهات الخطاب وبضرو

 بموضوع نص، وبتطوره، وخصائصه. فلكل لغة منطقها الخاص في التبليغ. 

 ترتبط تلك اإلكراهات إذن بالجوانب اآلتية: خطة معالجة تعثرات القراءة:-4
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 .فهم المتعلمين معاني النصوص؛ لذا سأعالج كيفية تدليل صعوبات الفهم-

 اللغة؛ لذلك سأهتم بالقراءة والتحكم في اللغة.-

 أصناف الخطابات المتباينة؛ لهذا سأعالج كيفية القراءة.-

 فكيف السبيل إلى تجاوز القراء تلك اإلكراهات؟

ي علينا أن نساعد تالميذنا على استخالص معان :تدليل صعوبات فهم النص -.4-1

 النص بطرائق متعددة:

د الممكنة للرصيد المعجمي الجديد، وتقديم المرادف أو ضعن طريق المناقشات -

 الكلمة التي استعصت على أفهام القراء.

 بتشجيع القراء على تحليل المعاني األساس.-

 بتقديم الشرح الكافي للمقطع الذي يتضّمن الكلمة المشكلة.-

 بمطالبتهم بالحديث عن السياق الذي يتضمن عناصر دالة.-

 و صيغة نحوية سابقة، مشابهة ومكافئة لتلك التي استعصتبتذكيرهم ببنية، أ-

 عليهم.

 . القراءة والتحكم في اللغة:4-2

غوجيا لم تهتم المدرسة المغربية بالتواصل الشفوي وتدبيره بالرغم من أهمية بيدا

هذا الصنف من التواصل. وينحصر التحكم في اللغة في معرفة إدارة الوسائل 

كييف لوضعية قيد التحليل. فهذه الكفاءة هي المعنية بتاللغوية الُمتاحة تبعا ل

صل ء التواالمعلومات التركيبية والداللية. إن االهتمام بهذا الهدف هو الكفيل بإغنا

هم اللغوي لدى التالميذ من جهة، و بإبعاد عسر القراءة وصعوبة فهم النصوص عن

 من جهة ثانية. 

م تُؤخذ بعين االعتبار من لدن وفي حضن كل إرسالية لغوية معلومات، وإن ل

دبير تالمرسل ومن طرف المتلقي أدّت ال محالة إلى الفشل. يجب أن نَْعلم أن حسن 

، المعلومة ِمّمن ينقلها، وحسن كشفها ممن يتلقاها هو ضامن النجاح، والجودة

اءة. سس القروالتغيّر نحو األفضل. يلزم إذن أن نعلّم التالميذ أسس التكلم ليُدركوا أ

هو  كلم هذالقد أثَْرُت التواصل اللغوي؛ ألن فهم كيفية القراءة رهين بفهم كيفية الت

في  األهم في مهمة المدرسة المغربية. فال يكفي إسماع التالميذ أصوات الكلمات

 القراءة الجهرية، وإنما يجب االعتناء بتعليمهم أسس القراءة الجيدة.

يضا، ما يتصل بمعارف المتعلم المعجمية ومما يخدم مسألة اكتساب مهارة القراءة أ

واإلمالئية. فَِلكي يقرأ التلميذ الكلمات الجديدة، ويستعمل معارف إمالئية ومعارف 

معجمية متنوعة، من المهم جدا أن يُعَدَّ تعلم القراءة بشكل جيد. فاإلعداد لتعلم 
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، فإنه سيقوى ومادام المتعلم يستنجد بالمفردات التي يعرفها القراءة أولوية مهمة.

 بالنسبة نفسها على استخالص معنى ما يقرأ.

كونوا ومن الضروري أن يوسع معارفه المعجمية؛ ِلذا يلزم أن نساعد التالميذ كي ي

خ.. على بيّنة من وجود مشتقات الكلمات، والمعنى الحقيقي والمعنى المجازي، ال

ع صدارة.. وبتنويفبإمكانهم أن يكتشفوا المترادفات، والتّجانسات، وأدوات ال

لمات النصوص وتقديمها إليه، واستثمار المعجم، فإن المتعلم سيكتسب تدريجيا الك

 الجديدة ويهتم باستعمالها. 

غة علم اللوباإلضافة إلى عمل اكتساب المفردات هذا، نؤكد على تعلم اللغة الشفهية لت

 المكتوبة، هذا باعتبار الصالت التي تربطهما وفي هذا الشأن قال

  "José Morais "»ت فهم اللغة المكتوبة هو حصيلة َكفاَءتَْيِن، تعّرف كلما

  José Morais,1994: 221) ).» مكتوبة، وكفاءة فهم لغة الكالم

ي جو يُستحسن أن تكون قراءة األستاذ القصص، والحكايات، ف. كيفية القراءة: 4-3

هادئ وبصوت مرتفع، وبنبرات صوتية مناسبة لمختلف مستويات النص، وبإيقاع 

 مالئم للوضعية التعليمية التعلمية. 

ديمه يمكن أن ننجز حصصا تدريبية نبذل فيه خاللها جهدنا ألداء حسن لما نريد تق

الشخصيات داخل النص. فالمتعلم يعي األفعال،  من جملة أو أسلوب، أو تصرف

في، ويدرك زمنها ) الماضي، والمضارع، واألمر(، واالستفهامات، واإلثبات، والن

وترتيب الكلمات، وسيستشعر أدوار الضمائر، والشرط، والتعجب، والتعليل،.. 

لقّى ات تتوعوبقراءة التالميذ يتضح الذين تعسر القراءة عليهم، فنَُصنّفُُهْم إلى مجم

 دروسا في اكتساب اللغة.

 Alainاللغة وظيفة يلزم أن يحصل لدينا َهمُّ تطويرها، وفي هذا الصدد قال "

Bentolila :"» يجب على المدرسة أن تستدرج الطفل المتعلم على استعمال

تطبيقاته اللغوية في وضعيات تتزايد طلباتها في مجال المعلومات اللغوية تعلمه 

لشفهي في وضعيات تنذر فيها المعلومات خارج لغوية وتكون غير إدارة خطابه ا

محددة، هو شرط من الشروط التي تُخول له دخوال في عالم المكتوب بدون قطيعة 

«( .(Bentolila Alain, 1991: 187 

قظ كة التيبموازاة ذلك يمكن أن نفكر في تقديم ما سيُتيح للمتعلم تطوير ذاكرته، ومل

 لديه.

أن نُدلل الصعاب أمام جميع المتعلمين ليسهل عليهم دخول عالم من الضروري 

المكتوب. ونمكن كل متعلم من أن يصير قارئا جيدا يستحضر شروط الفصاحة، 
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وقواعد النحو، ورصيده المعجمي، وشروط الوضعيات والمقامات التي يحّل بها. 

عجم. وبعضها إنها مستلزمات يرتبط بعضها ببنية النص: القواعد، والفصاحة، والم

اآلخر تداولي يوجد خارج النص؛ أي في المرجع الذي يشمل ظروف إنجاز المتعلم 

القراءة، ومقتضيات المقام التخاطبي. ويجب أال ترتكز القراءة على كلمة كلمة، 

وإنما يلزم أن تعتمد مقاطع دالة تحمل معنى أو عدة معان. ونُنوع النصوص، ونُثير 

 مميّزة له؛ حتى تصير لديهم واضحة. للمتعلمين خصائص كل نص ال

ات، ويمكن أن نستعين ببعض البيداغوجي. بيداغوجيات ُمفعّلة لخطة القراءة: 4-4

 فنُحدد مجموعة المتعثرين، ثم نقدم لهم نصا للقراءة وفق الخطة اآلتية:

 إعداد وضعيات قرائية في الفصل؛ حيث سيشتغلون بمفردهم في البداية.-

  بة لمناقشة جماعية لموضوع النص، ومساعدتهم على الفهم.إيجاد سياقات مناس-

 .ير عنهاتشجيع المتعلمين لتعلم الكلمات التي تعبر عن األشياء التي يريدون التعب-

تنوعة تعميق المعاني جماعيا بواسطة صياغة وضعية ديداكتيكية تُتيح لهم أجوبة م-

 بشأن أبعاد النص.

عها، مالمتعلمون، ودفعهم بلطف إلى التعامل  إعداد الجو المناسب الذي يخطئ فيه-

 وتصحيحها ليتمكنوا من قراءة صحيحة تستحضر قواعد النحو. 

ة؛ حيث تعليم المتعثرين القراءة اعتمادا على التعلم بالنظير، و التعلم في جماع-

ّوق، يُستحسن لتجاوز التعثرات أن نفسح المجال لقراءة كل متعثر مع نظيره المتف

 ه من التالميذ الذين يُحسنون القراءة.وضمن جماعت

ص لكن يجب أالّ ننسى جانبا مهما غالبا ما يرافق المكتوب وهو الصورة. فهي ن

موازي له يحتاج إلى قراءة سيميائية أي وقفة خاصة تعتبر الصورة حقال من 

 فيها. العالمات، نجعل التلميذ يستخرجها، ليبحث بعد ذلك عن العالقات التي تنتظم

ق هما أوثتج مما تقدم أن تطور اللغة وتطور القراءة متداخالن، ومتكامالن، وبيننستن

لمتعلم الّصالت. فالقراءة امتداد طبيعي لمجموعة من المكتسبات اللغوية، يدمجها ا

يم . ولتقدفي وضعيات قرائية. وبهذا المعنى تغدو القراءة وسيلة فعالة لتطوير المعنى

ن، جرائيتيإدبر العالقة بين اللغة والقراءة من زاويتين معالجة فعالة، يُستحسن أن نُ 

 هما:

 اإلعداد للقراءة إعدادا لغويا.-

كية ديداكتيمراعاة تأهيل المتعلم المتالك القدرة على القراءة في أثناء الوضعيات ال-

  الخاصة باكتساب اللغة. ولكسب رهان اللغة والقراءة، ننهج الخطوات اآلتية:
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غة، وفي للذاكرة نظرا لما تتفرد بإنجازه من أدوار في اكتساب اللإعادة االعتبار -

ر ما يطو تمكين المتعلمين من القراءة والكتابة. مما يضطّرنا إلى التفكير في صياغة

 ذاكرة التالميذ.

 ليه. عالحرص على تعليم التالميذ على التعبير بالنسق العربي الفصيح، وتعويدهم -

متماسكة كما أوضحت في هذه الدراسة، مما يقتضي المكتوب من نصوص بنية -

ة تقديمها إلى المتعلمين بتماسكها. فكل عنصر من عناصر هذه البنية يؤدي مهم

 خاصة ومحددة.

 حث المتعلمين على التعلم الذاتي، وعلى حب االكتشاف إلكسابهم القدرة على-

 القراءة السليمة.

 ة، ونشدان الجودة.ضرورة تكثيف الجهود لتجاوز إكراهات القراء-

 ة، ..إغناء الخزانات المدرسية، وتفعيلها لتستقبل األنشطة المعجمية، والقرائي-

يل ومن أقسام القراءة، قراءة المتعلم الصور الموازية للمكتوب؛ إذ يحضر تأو-

الصور ومعانيها، وعرضها على معاني المكتوب. وهو ما يحتاج إلى دراسة 

 خاصة.

 تلف أوساط المتعلمين، وإدراج حصة المطالعة بالخزانةتشجيع القراءة في مخ-

ى المدرسية في استعمال الزمن المدرسي؛ ألن من النادر أن يتوجه التالميذ إل

 الخزانة.

 . الجانب العملي:  2-2

 ما المقصود بالمعالجة؟

 مفهوم المعالجة:.2-2-1

ستاذ المعالجة جهاز بيداغوجي يتم بطريقة بعدية. ويبنى على بيانات يستخرجها اال

 من اإلنجازات القرائية للتالميذ، قصد وضع خطة للمعالجة. 

 وتتخذ المعالجة عدة أوجه يمكن اعتبارها من أسرتها؛ حيث تكون المعالجة:

 . مساعدة لمتعثري القراءة ليتمكنوا من اللحاق برفاقهم ممن يتقنون القراءة-

 متجانس وتطبيقا للبيداغوجيا الفارقية؛ ألن التالميذ المتعثرين قرائيا خليط غير-

 تتباين أسباب صعوباته القرائية. 

 وتعديال لتعلمات القراءة كي يتجاوزوا مكامن النقص القرائي.-

 شأنها تطوير القراءة.  وتثبيتا لمعارف من-

 ومراجعة لمكتسبات قرائية سابقة. -

 وتعميقا لفهم معين يرتبط بالقراءة. -
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 واستدراكا لقواعد قرائية. وهو ما سأوضحه بهذه الترسيمة:-

 

 

 

       

 

     

 

 

 

 

 

 

    

        

صنف التالميذ في مجموعات صغرى تبعا : نالتدخالت البيداغوجية. 2-2-2

ل للمعيار القرائي الذي لم يتحقق؛ أي: مجموعة ألفرادها صعوبة مشتركة. وتشم

ءة التدخالت البيداغوجية سيولة القراءة، وفهم نصوص األدب. أما وضعيات القرا

 حصيلة لسيولة القراءة والفهم.وأهدافها، فهي 

 تدخل لمنبدأ عادة بالتدخل الفعال لكل تالميذ الفصل الدراسي. وْلنفرْض أن هذا ال

من مجموع القسم، فهي تحتاج إلى %  15يُْجِد مع مجموعة صغرى تمثل نسبة 

 تدخل مكثف.

من مجموع الفصل استمرت  % 5وْلنفرْض أنه بقيت مجموعة صغرى تشكل نسبة 

 عناصرها رغم التدخلين: تعثرات

 التدخل الفعال في المستوى األول.-

 التدخل المكثف في المستوى الثاني.-

لى تدخال متخصصا وشخصيا. فيكون التدخل، إذا، عنقدم لها هذه المجموعة الصغرى

 وهو ما سأبينه بالترسيمة اآلتية:ثالثة أصعدة 

 نموذج التدخل على ثالثة مستويات:

 

 

 المعالجة

 التعديل

 تثبيتال

 المراجعة

 االستدراك

 التعميق

 الفارقية

 المساعدة
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 البيداغوجية: برنامج التدخالت

يحرص السادة األساتذة على تقديم مجموعة حصص لمتعثري القراءة يمكن 

 توضيحها كالتالي:

، الحصة األولى: بعد تأكد األستاذ من عدم غموض النص األدبي )نص سردي مثال(

ية، ووضوح التعليمات، يقدم نصا أدبيا من  اختياره ُمقّطعا إلى وحداته الدالل

 يم، ثم يذيله باألسئلة التالية:ويوضح دالالته بتقد

 اقرإ النص قراءة جهرية ومعبرة؟ -

 استخرج من النص المؤشرات الدالة على شكله الفني؟ -

 ابن فرضية لتحليل النص؟ -

 يتدخل األستاذ لتصحيح جوانب تعبيرية القراءة، والمؤشرات، والفرضية. 

يذيله ص األدبي نفسه، والحصة الثانية: التعليم بالنظير: اإلبقاء على تقطيع الن

 باألسئلة التالية:

 يقرأ التلميذ أ على ب قراءة جهرية ومعبرة؟ -

 يقرأ التلميذ ب على أ قراءة جهرية ومعبرة؟ -

 يلخص كل منهما أحداث النص وزمانها ومكانها؟ -

 يتدخل األستاذ لتصحيح جوانب تعبيرية القراءة واستخالص أحداث النص.

ي دون أبالنظير: تقديم النص األدبي نفسه كما في األصل؛  الحصة الثالثة: التعليم

 تقطيعه، ويذيله باألسئلة التالية:

 يقرأ التلميذ أ على ب قراءة جهرية ومعبرة؟ -

 يقرأ التلميذ ب على أ قراءة جهرية ومعبرة؟ -

 يحدد كل منهما القوى الفاعلة، والعوامل المساعدة والمعارضة للبطل؟ -
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لفاعلة ديل التعلمات القرائية بشأن تعبيرية القراءة و القوى ايتدخل األستاذ لتع

 والعوامل.

 الحصة الرابعة: التعلم في جماعة:

 يقرأ التالميذ فرديا قراءة جهرية ومعبرة؟ -

 يحددون الخطاطة السردية للنص؟ -

 يستنتجون شاكلة تركيبة النص األدبي؟ -

 األدبي النص األدبي؟ راءهم الشخصية بشأن كيفية انبناء النصثيبدون  -

نص قويم اليتدخل األستاذ لتعديل التعلمات القرائية بشأن تعبيرية القراءة وتركيب وت

 األدبي.

 اقتراح أنشطة المعالجة:. 2-2-3
 جدول اقتراح أنشطة معالجة تعثرات القراءة:

 التالميذ المعنيون اقتراح أنشطة المعالجة المــــــعايير         

سرعة القراءة  - سيولة القراءة  

 واسترسالها

 ............................ 

......................... 

 .......................  تقطيع النص -

 ....................  عالمات الترقيم -

............... 

المعلومات  - فهم النص

 المضمرة.

 المعنى اإلجمالي. -

 .................... 

.................... 

 اقتراح أنشطة المعالجة:. 2-2-4

 جدول اقتراح أنشطة معالجة تعثرات القراءة:

 التالميذ المعنيون أنشطة مقترحة للمعالجة المــــعايير         

سرعة  - سيولة القراءة  

القراءة 
 واسترسالها

* اقرأ نص المقامة الحلوانية للهمذاني 

قراءة معبرة، محترما مخارج 
 الحروف؟

* اقرأ نص المقامة الحلوانية للهمذاني 

بالتنغيم المناسب، مستحضرا النسق 
 العربي الفصيح خالل القراءة؟ 

........ 

........ 

........ 

........................... 

....................... 

 ونسأله:نقدم له قصة من كليلة ودمنة،  تقطيع النص -

*اقرإ النص ثم قطعه الى وحداته 

 السردية؟ 
نقدم له نص المقامة الجاحظية 

 للهمذاني، ونسأله:

وحداته  إلى* اقرإ النص ثم قطعه 
 السردية؟

........................ 

............................. 

........................... 
..................... 

عالمات  -

 الترقيم

نمدّه بنص من رحلة ابن بطوطة بعد 

تجريده من عالمات الترقيم، ونطالبه 

 بقراءته؟

......................... 

............................. 
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* اقرإ النص األدبي محترما عالمات 
 الترقيم؟

تقديم  - فهم النص

خالصات 

مركزة عن 
 نص.            

المعنى  -

 اإلجمالي.
لومات المع -

 المضمرة.

إيراد نص من كليلة ودمنة، وتذييله 

 بأسئلة:

 * حدد نمط النص مستدال؟
 * لخص أحداث النص بتركيز؟ 

 * استخرج الحدث الرئيس؟

* ماذا أراد الكاتب أن يمرر عبر حديث 
 الحيوانات؟ 

........................... 

.......................... 

....................... 

....................... 

.......................... 

لنتائج ل. ويتم التتبع بالتقويم التكويني تتبع الحاالت المستعصيةالتتبع: . 2-2-5

المحصل عليها بعد إجراء أنشطة المعالجة وإنجازها. وبرمجة أنشطة أخرى 

 ا أنشطةالذين أنجزوللمعالجة.وإعداد لوائح التقويم الذاتي وتقديمها لكل التالميذ 

المعالجة، كي يتضح لألستاذ من حقق منهم تقدما من حيث تصفية الصعوبات 

 .القرائية، ومن استعصى عليه ذلك

 .التقويم الذاتي: حالة النص السردي لوائح

 تعثرات يقدم األستاذ لوائح التقويم الذاتي إلى التالميذ بعد إنجاز أنشطة معالجة

ألستاذ عالمة في إحدى الخانات الثالث كل مرة، ليتعّرف االقراءة، ويضع كل تلميذ 

 ما لم تتم تصفيته من صعوبات القراءة.

 :سيولة القراءة -1

 قليال               نسبيا                          كثيرا              

* مكنتني أنشطة معالجة سيولة القراءة من سرعة قراءة 
 النص السردي واسترساله

   

    الةدأتاحت لي أنشطة معالجة سيولة القراءة أن أقرأ بكيفية  *

* أدركُت من خالل أنشطة معالجة سيولة القراءة كيفية 

 تقطيع النص الى وحداته الداللية

   

* خولت لي أنشطة معالجة سيولة القراءة تعّرف وظائف 

 عالمات الترقيم

   

* بدا لي من أنشطة معالجة سيولة القراءة أنني أقوى على 

 احترام عالمات الترقيم  

   

* اعتمادا على أنشطة معالجة سيولة القراءة، تمكنت من 
 تقطيع النص السردي

   

   * اتضح لي من أنشطة معالجة سيولة القراءة أن لكل نص 
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 أدبي شاكلة تقطيعه

القراءة من احترام مخارج * مكنتني أنشطة معالجة سيولة 
 الحروف

   

* أتاحت لي أنشطة معالجة سيولة القراءة استحضار النسق 

 العربي الفصيح

   

* خولت لي أنشطة معالجة سيولة القراءة مراعاة التنغيم 

 أثناء القراءة.

   

* كانت قراءتي في خطاب نماذج سردية مفيدة في التعامل 

 مع النصوص

   

 الجوانب التي يلزم أن أراجعها من جديد في سيولة القراءة  هي:أعتقد أن 

 ............. ............. 

 و ............. .............

  و ............. ............. 

 الفهم: -2

 قليال نسبيا كثيرا 

* أدركُت من خالل أنشطة معالجة الفهم كيف ألخص أحداث 

 النص السردي

   

    * مكنتني أنشطة معالجة الفهم من تعّرف نمط النص 

    * أتاحت لي أنشطة معالجة الفهم استنباط المعنى اإلجمالي 

 * اتضح لي من أنشطة معالجة الفهم أنه بإمكاني استخراج الحدث

 األساس من النص السردي

   

    * خولت لي أنشطة معالجة الفهم استخالص المعلومات المضمرة

ى بدا لي من أنشطة معالجة الفهم أنني أقوى على استخراج القو* 
 الفاعلة من النص السردي

   

    *ساعدتني أنشطة معالجة الفهم على إدراك قضايا النص السردي

    *مكنتني أنشطة معالجة الفهم من تعرف مقومات النص السردي

أنني الزلت أجد اتضح لي من خالل نصوص التطبيق في أنشطة معالجة الفهم 

 صعوبة في التعامل مع الجوانب اآلتية:

-.................................................................. 

-.................................................................. 

-.................................................................. 

 التقويم اإلجمالي:  -3

 تبين لي بعد إنجاز أنشطة المعالجة أنني: 
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 تحكمت في الجوانب اآلتية:  -أ

............. ................................................. 

................................................. 

................................................. 

 والزلت أجد نقصا في الجوانب اآلتية:  -ب

......................................................... 

................................................. 

................................................. 

 أشعر عندما أقارن إنجازي القرائي بإنجازات رفاقي أن مستواي:  

 نحس

 

 متوسط

 

  

 الخاتمة:

 يتضح من كل ما تقدم أن القراءة المنهجية تؤدي عدة مهام بيداغوجية جسيمة،

وتنجز مجموعة من الوظائف األساس، وتسهم في بناء مختلف التعلمات سواء 

سد بالسلك اإلعدادي أم التأهيلي. وأن حزمة من الصعوبات والتعثرات تنخر في ج

 ا حلوالوا شأن القراءة، ويعدوالقراءة. وآن األوان ليلتئم جمع الباحثين، ويتداول

 لمعالجة الشوائب والنواقص التي اعترتها، ويفكروا في الحاالت المستعصية. 

 موضوع تشخيص تعثرات القراءة والبحث عن سبل معالجتها عدة أسئلة. أثارلقد 

فاقم تونتجت عنها أسئلة أخرى. وعدم المبادرة بحل معضلة تعثر القراءة سيسهم في 

 اضطرابات التعلم. ويلزم أن يأخذ التالميذ كل

بغي أن مكونات النص المقروء بعين االعتبار؛ ألنها هي التي تمنحه تماسكه. كما ين

 يعتنوا بمتطلبات أداء النصوص قرائيا. وإن إهمال أي مكون من تلك المقومات

لخاصة: سيلحق بالقراءة خلال ما. فالقراءة تبدو نظاما ينجز فيه كل مقوم وظيفته ا

ل كفعالمات الترقيم تخّول للقراء تقسيم متواليات الجمل، والفصل بين مكونات 

يح للقراء خاصية سرعة القراءة جملة، وتيسر الداللة. وسيولة القراءة تت

 واالسترسال.

 ضعيف
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ويستحسن أن ينوع األستاذ نصوص األدب خالل تخطيطه مختلف أنشطة معالجة 

ات تعثرات القراءة. ويعمد إلى تطوير الكفايات اللغوية بموازاة تطوير الكفاي

 القرائية،نظرا لما بينهما من أوثق الصالت. ويدلل صعوبات فهم نصوص األدب؛

ياها، تباين تركيباتها ومقوماتها يسهم في إحداث عسر تقطيعها، وفهم قضا ذلك ألن

ن اتي. وأوتحليلها. كما يستحسن أن يعّود السادة األساتذة تالميذهم على التعلم الذ

 هم.ليقوموا قراءاتهم بأنفسهم بعد التقويمات والتعديالت التي قدمها أساتذتهم 
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Pedagogical interventions and the reduction of reading difficulties: 

reading fluidity and comprehension. 

By Dr.Hassan bouijellaben 

Cadi Ayad University. Marrakech- Maroc. 

 

Abstract: Reading is the process of dissolving the written, and extracting 

the meaning of the reader. This research seeks to develop tools for 

diagnosing reading difficulties, and tools to treat them, which required me 

to search for ways to evaluate reading, and a thorough diagnosis of 

reading fluidity difficulties, understanding issues of literature texts, and 

looking at treatment methods directed towards developing the 

components of reading fluidity, and the direction of controlling various 

comprehension strategies. The treatment included two aspects: theoretical 

and practical. For all this, I raised a problematic: What are the theoretical 

and applied pedagogical interventions that will contribute to developing 

the fluidity of reading and understanding the issues of literary texts? 

I set the research hypotheses, including: - What are the constraints of 

reading in the Moroccan school? 

Why was the school not able to properly manage this learning? 

How can we manage learning to read in a meaningful way? 

The research concluded with a number of results, including: 

- Reading performs several important dialectical tasks. 

-Not taking the initiative to solve the dilemma of stumbling reading will 

contribute to the exacerbation of learning disorders. 

- Students need to bring reading necessities, such as taking care of 

punctuation and reading fluidity. 

-It is recommended that professors diversify literary texts during planning 

activities to address reading difficulties, develop language competencies 

in parallel with reading competencies, and track cases of reading 

difficulties. 

Words - Keys: pedagogical interactions, reading difficulties, reading 

fluidity, comprehension, processing methods. 
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Investigation Of Education Curriculums In Primary Schools 

In Some Middle Eastern Countries(A comparative study) 

“Research extracted from PhDthesis” 

Omer Haraki 

Ataturk Unıversıty, Turkey 

 

Abstract: The study aimed to compare education systems at the primary 

level in the Middle East. In this study, the descriptive method was used in 

investigating and comparing the data, and the study sample was 

identified in four countries, namely Syria, Egypt, Iran and Turkey, based 

on the target sample from the Middle East. The results of the study 

presented many differences and differences between the education 

systems in the countries concerned with the study; The educational 

curricula in Syria depend on the density of theoretical information and 

the weakness of the practical and technological aspects. In recent years, 

there have been several changes to the curriculum to develop it, but 

unfortunately, attention has been limited to the form of the textbook, 

regardless of the shortcomings of the physical and technological learning 

environment in the development process. Iran relied on religious 

ideological thought in designing its educational curricula. While both 

Egypt and Turkey seek to renew educational curricula following future 

visions and plans to improve the educational process; Plans are made to 

take care of the child's structure and focus on active learning, interactive 

teaching and learner-based assessment. The Egyptian government's 

interest in the close cooperation witnessed by the education sector with 

international institutions has also increased to benefit from experiences in 

developing the education sector. 

Keywords: Primary School, Curriculum, Middle East, Investigation. 
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1.Background:  

The definitions of researchers and experts in the domain of comparative 

education vary according to their perspectives on this field. According to 

Kandel, comparative education is a trend that mirrors the past and the 

present. At the same time, it is a domain of study that operates to identify 

the differences and factors that lead to these differences in education 

systems and analysis of different educational philosophies, through 

examples of these educational philosophies and practices in different 

countries. It then examines how various countries have attempted to 

solve their teaching problems. 

According to Carter Good, comparative education is "a scientific activity 

carried out to expand and deepen understanding of education and training 

problems, that is not only in the countries where the researcher is located 

but also in different countries, to examine and compare educational 

theories and their practices in different countries. (Badran, 2004). 

Although there is no verifiable specialization called a program, the word 

itself seems to be a tangible item because it can undergo multiple 

processes. Programs or programs as plural, curricula, or curriculums are 

made, planned, designed, and created depending on the user's preference 

in Latin. It is developed, renewed, and evaluated. Develop the program 

through repetition, such as photographic film and muscles. It is also 

edited, structured, restructured, and healed like a coy child. As another 

expert, the program planner can prepare, shape, and adapt the program 

with remarkable dexterity (Osmanoglu, 2014). 

Albert I. Oliver equated the program with the educational program and 

divided the program into four basic elements: The program of studies, the 

program of experiences, the program of services is clear. To these 

elements, Oliver added the concept of a rough program, which includes 

the differences in the importance that different teachers give to the same 

subject area, the enthusiasm of the teachers, and the physical and social 

climate supported by the school (Oliva & others, 2018). In the study on 

the similarities and differences in the education programs accepted in 

Turkey, Germany, and France, Ergün and Öztürk (2011) focused on all 
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examining the education systems(Ergün&Öztürk, 2011). The study by 

Alomary (2014) focused on the unexpected consequences of Islamic 

values between Saudi Arabia and Tunisia in terms of education policies 

and tried to reveal the differences and similarities between 

them(Alomary, 2014). While Osmanoğlu's (2014) study comparatively 

investigated the perception of the Ottoman State in the social studies 

textbooks used in the sixth and seventh grades in Turkey and 

Egypt(Osmanoğlu, 2014). 

Yosir and Keskin (2012)  conducted a study to reveal the similarities and 

differences in the education systems in Turkey and Denmark. Through 

various dimensions of the education system were discussed as the general 

structure of the education system, funding, courses taught at the primary 

level, duration of courses, and learning environment(Yosir&Keskin, 

2012). Tekgöz (2017) conducted a comparative analysis of the content of 

the physical education curriculum in primary education in Germany and 

Turkey. In the study, the study concluded that there is no difference in 

the content in general(Tekgöz, 2017). The joint study of Şahenk and 

Erkan (2013) compared the education systems of Turkey and France in 

terms of general characteristics and English curricula. In this context, it is 

determined that there are similar characteristics between education 

systems in terms of course content and the number of courses, but it is 

noted that there are some differences(Şahenk&Erkan, 2013).  Abdel Aziz 

(2016) compared the content of Islamic education books at the primary 

school level.  And results obtained from the study revealed that there are 

differences in the image of religion(Abdel Aziz, 2016). Çetin's (2018) 

research comparatively discussed the scope of social studies courses in 

primary and secondary schools in Turkey and Saudi Arabia, the 

objectives of the curricula, the duration of the courses, and the methods 

used in assessment and evaluation (Çetin, 2018). 

1.2. Problem of the study: 

If we approach the educational reality in Middle Eastern countries, some 

of these countries have achieved success in regional education; It is 

possible to see some of them trying to achieve success. For example, 
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according to UNICEF reports, while trying to improve the image of 

education in Saudi Arabia and Turkey; On another hand, little progress is 

carried out in Syria(UNICEF, 2005).  In Egypt, the fragile economic 

situation continues to harm education and weaken the system. Between 

2017 and 2014, illiteracy in the Middle East ranged from 5 to 25 per cent. 

(Abtahi, 2018; Ajuz, 2016; Syrian Ministry of Culture, 2010). According 

to the World Bank, the main problems facing education systems in the 

Middle East are the old school buildings, the lack of modern curricula, 

the inadequacy of education certificates, and the barriers between skills 

and modernity and tradition on the other hand. (The World Bank, 2019). 

In light of the previous data, this study was implemented to identify the 

reality of educational curricula in the first educational stage in some 

Middle Eastern countries. 

1.3. Questions of Study: 

-What is the reality of educational curricula in the Middle East?  

1.4. Purpose of the study: 

The aim of this research is to determine the similarities and differences in 

the education systems used in the primary schools of the Middle East 

countries (Turkey, Syria, Egypt, and Iran). 

1.5. The importance of the study: 

The importance of the study stems from the importance of primary 

school. With this; consists of drawing the next steps to improve the 

education systems in these countries. 

1.6. Terms and Definitions: 

-The term Middle East refers to the geographical region between Western 

Asia and the Mediterranean Sea and parts of North Africa. It also points 

to the old east. The first countries to use this term are England, and then 

America (Gunderson, C., 2003). 

-The experiences of different countries and possible outcomes can be 

defined with comparative education studies. It demonstrates knowledge 

of different practices, works as a supporter in the development of 
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educational adjustments, and cultural differences and similarities can 

help to realize cooperation between societies (Philips &Schwesfurth, 

2008). 

-Primary school is the first stage in the formal education system 

(Olinger& Jonathan, 2012). 

-Curriculum: Albert I. Oliver equated the program with the educational 

program and divided the program into four basic elements: The program 

of studies, the program of experiences, the program of services is clear) 

Oliva & others, 2018). 

2. Theoretical frameworkand Previous studies 

According to Hilda Taba described the criteria for providing learning 

opportunities related to program development: a program is a learning 

plan. Taba defined the program by listing the elements of the program. 

Taba stated that each program ends with an evaluation method that aims 

to determine goals and explanations and different content that shapes 

learning and teaching methods and to determine whether the goals have 

been achieved or not. Hollis L. Caswell and Doak S. Campbell defined 

the program, not as a series of lessons, it's as all the experiences children 

gain under the guidance of teachers. In his writings, Ralph W. Tyler 

focused on educational goals that reflect the behavioral changes that 

educational institutions aim to achieve in students(Oliva & others, 2018). 

In the study conducted by Merki (2020), planned practices to support 

students in primary schools with selective education systems were 

discussed. The findings obtained in the study were used to compare 

students with immigrant backgrounds studying at 5 primary schools in 

Switzerland. Research results reveal that schools differ in providing 

support to students. It has been determined that no primary school has an 

environment that can be described as non-discrimination. In most of 

these schools, educational support mostly includes students with high 

socio-cultural level and high-performing students with higher educational 

goals. This situation serves a mission of reproduction of inequalities. It 

was determined that 2 of the schools that were the subject of the research 

tried to implement at least partially compensatory support strategies. In 
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addition, schools also vary according to their perceptions of active 

participation by teachers in supporting students(Merki, 2020). 

On other handHendrickson, )2011), The Finnish National Curriculum 

provides a supportive environment for the development of teacher 

professionalism and expertise and provides the freedom needed for 

teachers working in the country to conduct classroom assessments. In the 

United States, there are strict rules in terms of both curriculum and 

assessment. The study argued that policymakers interested in preparing 

education policies in the United States should take advantage of Finland's 

political differences and the positive effects of these differences on 

students; Whereas, through the implemented policies, Finland has 

managed to achieve such high scores in international assessments; So 

what do tough policies and high-risk testing mean for the United 

States?(Hendrickson, 2011). 

Talaba (2012) presents an analytical critique of basic education in Egypt, 

based on the "Education for All" conferences held in Egypt between 

1990 and 2010. The study aims to provide information about the basis of 

the education system in Egypt by analyzing a series of scientific 

conferences. For this, Talaba applied the analytical method. Some of the 

results obtained from the research are as follows: Conferences focused on 

meeting basic needs such as reading, writing, oral expression and 

mathematics(Talaba, 2012). 

The joint study of Şahenk and Erkan (2013) compared the education 

systems of Turkey and France in terms of general characteristics and 

English curricula. In this context, it has been determined that there are 

similar characteristics between the education systems in terms of course 

content and the number of courses, but it has been noted that there are 

some differences(Şahenk&Erkan, 2013). 

While Ehrmann(2016) focused on what the education system in Turkey 

needs to improve and pointed out the problems that exist based on the 

similar and different aspects of education systems in Germany, 

Kyrgyzstan and Turkey; The study was based on the important factors 

(demographic composition of the country, language, the historical 
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development of the education system, authority and supervision in the 

education system, etc.) that make up the background of the education 

system in Germany (Ehrmann, 2016). 

Gimenez (2017) conducted a global non-country Malcost study to 

measure a change in education systems in 29 participating countries in 

PISA 2003 and 2012. For 15-year-olds in mathematics and reading. The 

results of the study showed that there are positive developments in the 

performance of educational systems in this process. The reason for this 

development is due to the change that balances the technological 

infrastructure; However, a more in-depth study conducted across the 

country revealed that the results also have notable differences between 

them(Gimenez, 2017).  

In the same context, Woolman's (2014) research compared education 

curricula in four African countries, using an analytical and comparative 

approach. The study concluded that the relationship between education 

and national development in Africa is a common problem for many 

countries of the world. Also, the impact of school education on culture 

and its role as a cultural carrier is a matter of political sensitivity in many 

countries. For example, most African countries have rich cultural and 

linguistic values. This leads to multiple challenges for schools that are 

expected to develop cultural unity. Some of the questions asked in many 

nation-states are whether cultural diversity can coexist in unity. Also, it is 

important to know that national values are just as important as the moral 

and social foundations of any culture (Woolman, 2014). 

Taşkıran and Tarik's (2019) study titled "The Period of Four Caliphs in 

Secondary School Islamic History Textbooks in Iran and Turkey. In the 

study, first, detailed information about the books was given, and then the 

chapters that contained the period of the four caliphs were discussed in 

detail. The interpretations and results were then discussed objectively, 

and all these elements were examined comparatively (Taşkıran and 

Tarik, 2019). 

While the study of Kakojoibari et al (2008), to identify the positive and 

negative aspects of special education in Iran and to suggest new 
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strategies for improvements, and the scientific documentation audit 

approach was adopted. For this purpose, the Iranian private education 

system; is compared with Germany, England, the United States, Canada, 

Japan and France in four sub-headings consisting of strategic 

management, planning, human resources, financial resources, and 

curriculum planning. The results obtained from the study point to the 

conclusion that there is no law to support inclusive education in 

Iran(Kakojoibari, 2008). 

3. Materials and  Methods: 

This study is descriptive education research. In this direction, it is 

envisaged to examine all elements of education systems to determine the 

similarities and differences between education systems in the horizontal 

approach. At the same time, it's planned to use the descriptive approach 

to investigate the data obtained from the research (Tekgöz, 2017; 

Şahenk&Erkan, 2013; Osmanoğlu, 2014; Quinoniz, 2010). In this 

direction, it's planned to compare the primary school systems of the 

Middle East countries included in the sample in terms of curricula. 

3.1. Universe/Sample: 

The sample of this study was determined by the stratified purposive 

sampling approach and consisted of five countries selected from each 

geographical region constituting the Middle East, on the condition that it 

be the largest country in terms of population. These are Turkey, Iran, 

Syria, Egypt, and Saudi Arabia. The present Middle East refers to the old 

world. In other words, the Middle East region, which hosts many 

countries, consists of three main regions. These are called the Persian 

region, Arab region, and Turkish region too. In this direction, 16 

countries are locating within the borders of the Middle East. These; Saudi 

Arabia, Iraq, Iran, Syria, Turkey, Palestine, Bahrain, Kuwait, Qatar, 

Oman, Palestine, Jordan, Lebanon, Egypt, Yemen, and United Arab 

Emirates (Raed, 2012). 
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Figure (1) Middle East Region(Caliper, 2019). 

3.2. Data Collection Tools: 

In this study, primary data sources related to primary education systems 

in Middle Eastern countries were used. In this direction, all relevant 

documents such as articles, research papers, books, official reports and 

official web pages of ministries of education in the countries included in 

the sample were investigated. 

3.3. Data Investigation: 

In this study, primary school systems were subjected to content 

descriptive. The category used in the study, in other words, the scale, 

was created according to the research area. It is clarified by literature 

review and pre-reading of the primary school content, and it is 

finalized by taking expert opinion. The category is wide enough to 

cover the curriculum's content of each country's primary school. 

4. Materials and discussion 

4.1. Education Programs of Primary Schools in Syria: 

The education strategy of the education system in Syria by the Arab 

and international reference circles, "Providing economic knowledge to 

meet both national and social needs in meeting the requirements of the 
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national economic growth of the Syrian society and reducing poverty, 

unemployment, social and regional inequality, especially towards 

human development goals" summarized. The Syrian education system 

is a system that contains the most theoretical knowledge and has very 

delicate details. The curricula of this education system are one of the 

curricula in which concepts such as patriotism, the philosophy of Arab 

nationalism, and pride are most intensely studied. 

Curricula in Syrian has witnessed many developments and renewal 

processes in previous years. However, these curricula did not achieve 

the desired efficiency because they were not adequately suited to the 

schools' infrastructure and the method of their implementation is not 

sufficiently studied. Even so, the restructuring of learning programs in 

Syria has separated the curricula into closed specializations. In other 

words, the materials are presented separately from each other, without 

any intersection or role, without paying attention to possible 

interferences and interactions between mathematics, physics, or other 

sciences. 

All of these factors lead to that the interruption of the content 

according to the specialities and in each discipline. The fragmented 

nature of science curricula has also led to a situation in which the 

scientific approach to phenomena contradicts and sometimes 

contradicts the contemporary trend of interdisciplinary interaction. 

Syrian school curriculum tends to present science impartiality, but it is 

far from any practical purpose in life. A situation that leads to the 

separation of science, technology, and society. Also, the time allotted 

for school time is not commensurate with the expansion of its content 

and variety. Much attention is paid to these limitations, definitions, 

equations, and algorithms related to the content of the training. 

however, any approach to problem-solving and developing skills could 

not find enough room for action (EbuRjeli, 2006). 

In the non-formal education system, students are taught many concepts 

and principles, randomly without considering the validity of the 

information. In cases where it is more appropriate to develop a 
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mechanism for connecting terms and arranging them in order of 

priority, a figurative description is used to illustrate the various 

relationships that exist between concepts(the Tagus, 219) (UNICEF, 

2015-2016). 

Strategy and teaching methods: 

The modern Syrian educational curriculum is generally based on active 

learning strategies (dialogue and discussion, cooperative learning, role-

playing, brainstorming, problem-solving, concept maps, self-

education, problem-solving., story, discussion) to facilitate students' 

understanding of concepts, also, the curriculum adopts Educational 

Frayer Strategy, which is one of the thinking schemes developed by 

the famous professor Fryer to aid in the understanding of any scientific 

topic. The concept and this strategy, in which the students express 

these scientific concepts with their methods and languages, consist of 

four basic sections related to the concept, and these sections are as 

follows: Definition of the concept, advantages or features of the 

concept, examples that indicate the concept, and examples that are not 

indicative of the concept(Arabia, 2020). 

On the other hand, the implementation of active learning strategies, 

especially in the first phase, in Syria faces many obstacles such as 

intense fear of trying the new and breaking the usual pattern in the 

teaching process, especially among the older generation.  The fear of 

not being able to do, in addition to the limited duration of the lesson, a 

large number of students in some classes, the lack of some tools and 

equipment, the students not participating in these strategies, and using 

their thinking skills. control students, lack of experience of teachers 

and teachers in their ability to manage discussions and projects. Also, 

the lack of sufficient effort towards developing teaching methods is 

due to the lack of material and moral incentives. (Ali, 2017). 

Pioneers Program: 
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Figure (2) The motto of Pioneers Organization, (2010). 

On the other hand, implementing pioneering competitions to develop the 

child's personality and talent through the experience of Baath pioneers. 

These competitions are implemented to fulfil the organization's motto 

"Learn at the highest level" and to allow all the pioneers to show their 

talents in education, training and creative education.This experiment in 

the organization began in 1978.  

Pioneer competitions are carrying on all levels (COMMUNITY - 

GROUP - COUNTRY). Ba'ath pioneers are being selected on the 

following dates: 

-COMMUNITY and GROUP levels throughout February. 

-At regional and branch level throughout March. 

-Nationwide in June. 

The competitions cover the following disciplines: 

The Culture and Information Office: It is concerned with determining the 

level of eloquence, the ability to speak English and French, and the skills 

of poetry, story and literary expression of the contestants. Technical 

Education Office: Determination of knowledge of mathematics, 

astronomy, physics, chemistry, natural sciences, environment, and 

computer-oriented electron agriculture. 
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Fine Arts Office: Drawing, sculpture, Arabic calligraphy, Arabic mosaic 

rugs, ceramic carpets, electronic rose figures and coordination of nature 

remains, identification of skills in advertising, and applied arts. 

Theatre and Music Office: This office includes the Song Theatre, Puppet 

Theatre, and Acting Theatre. 

Office of Sports Education: Identification of skills such as chess, 

gymnastics, and athletics. 

Students are selected from fourth, fifth, and sixth graders who manage to 

reach the top three in their category. Also, the winner of each category is 

appointed as the leader. The organization's management presents an 

"external travel grant" to the winning pioneers in the country. 

Child Creativity and Invention Office Program: 

This office facilitates the preparation of patent applications for children 

and the formulation of the child's copyright in publications through 

school periodicals, stories, poems, drawings, musical pieces, scientific 

inventions, and other creative products. This office continues its activities 

under the Baath Pioneers Organization (Baath Pioneer organization, 

2011). 

While the old curricula contain information that does not serve the 

attempt to expand the student's culture; The modern curricula allows the 

student to adopt useful information and pushes the productivity capacity 

of the students by encouraging productivity (Muhammed, 2009). Special 

education projects package sought by the Ministry of National Education 

in the current plan: 

1) National standards project for school curricula. 

2) Project to deepen education and rehabilitation for teachers. 

3) The project of organizing private education institutions. 

4) Kindergarten project. 

5) Syria Education Channel Project. 

6) Badia(OUTBACK) Schools Project. 
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7) National Center for Outstanding Students project. 

8) The project of investing in information technology in education and 

training. 

10) Project for the development of exams. 

11) Early Childhood Rehabilitation and Education Project (Early 

Childhood Development Center) project. 

Ministry of National Education has brought psychological and social 

counselling practices to schools to strengthen the relationship between 

school and family, to solve the problems experienced by students during 

adolescence, and the problems of incompatibility in the first part of the 

basic education stage. Ministry of Education also includes English, starts 

from the first year of basic education; He made French compulsory 

starting from the seventh grade. The nature of the period necessitates 

speaking more than one foreign language at the mother tongue 

level.Despite serious attempts to improve the curriculum, there is still a 

lack of meeting the development requirements and the needs of students. 

Among the obstacles are a large amount of theoretical knowledge, 

insufficient methods and practical activities, and the lack of equipment to 

implement them so that students are not able to develop their skills. 

Traditional teaching methods have been adopted instead of self-learning, 

cooperative learning and discovery learning methods due to the high 

density of students in the classroom. However, assessment methods are 

still not adequate. Although the curriculum focuses on measuring the 

initial level of knowledge, in particular the level of memorization, recall 

and retrieval, this situation remains somewhat acceptable. The share of 

future education in the educational curricula is still much lower than in 

past education. An effective education system requires planning that 

addresses the questions of today and the future in the light of planning 

that can meet the future hopes of children and follow the trends(Sayed, 

2012).  
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As a result, many changes have occurred in the Syrian curricula in the 

last fifteen years to improve the curriculum structure, keep pace with 

modern teaching models and accelerate knowledge. In the 1980s and 

1990s, the Syrian child got used to a group. cacti, which represents the 

Syrian educational curricula in textbooks and has become part of the 

student's identity. However, the situation has changed in recent years and 

the curricula are constantly changed. The Syrian curriculum is 

characterized by its concentrated content and focus on the Arabic 

language,  in recent years there has been an increase in interest in 

learning a foreign language, especially English. From the observations of 

the teachers, we see that the curricula development is not in parallel with 

the development of the physical structure or the technological structure 

of the schools, and even the effective and practical education of the 

students on modern teaching methods and strategies. The development 

was limited only to textbooks. Therefore, the teacher's pension does not 

encourage him to make more efforts to improve himself or the teaching 

process. But overall, despite the many disadvantages, the Syrian 

education curriculum remains deep in content and easy to access. Also, 

concerning the education programs in Syria, it is understood from the 

previous information that the primary school curriculum is broad and 

intensive as well as being highly interconnected in theory and covers 

most of the information that the child needs. However, the research also 
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concluded that the educational curricula in Syria are not compatible with 

the school infrastructure, because the schools suffer from a weakness in 

the applied field and related activities. At the same time, the curricula 

adopt modern educational strategies. In the beginning, it is visibly clear 

that the school is not prepared for such developmental strategies in terms 

of classroom seating, classroom format, technological structure, and the 

qualifications of teachers and parents to accept such a broad and detailed 

configuration (Muhammed, 2020). 

4.2. Educational Programs of Primary School in Egypt: 

The education program in Egypt depends on various points, including the 

new educational philosophy: innovative philosophy, originality, and 

heritage, current problems, a philosophy that seeks to reconcile the future 

with the past are some of these points. It is also part of the Egyptian 

education programs to enable students to face challenges and be prepared 

to live with them, leading their horizons to look ahead. The curricula 

conceder one of the effective elements in driving the transmission of 

societal culture, traditions and customs, ensuring that an appropriate 

amount of community culture is inculcated in the learners. It has a 

fundamental role in taking into account the cultural orientation and 

benefiting from the cultures of Arab societies. In addition, there are 

benefits such as focusing on the knowledge economy, focusing on 

applied knowledge, focusing on efficient and planned theoretical 

knowledge, and focusing on modern technology in the storage of 

knowledge (Faraj, 2018). 

The Ministry of National Education has recently come to the fore with its 

strategic plans on education to regulate the education-related articles of 

the Egyptian constitution. The arrangements to be made include respect 

for national identity and cultural privacy, adoption of global trends in 

education, a compromise between free access and quality requirements, 

curriculum modernization, and heritage recall. There has also been 

enthusiasm for translating educational articles that incorporate a clear 

vision and a constructive strategy, including the balance between 

revision, criticism, accountability, analysis, study, and research. Without 
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ignoring the importance of accepting the existence of different identities, 

multiple activities deepen the cultures of citizenship, belonging and self-

confidence, and link education to the local, Arab and international labour 

market. It is also a matter of considering the challenges facing society: 

population growth, school dropout, illiteracy and poverty rates, and 

society's class order. Ministry of Education points out that the 

development of the education curricula in Egypt depends on the four 

dimensions of "learning to work - learning to live with the other", the 

challenges facing the Egyptian, Arab and international community, and 

modern educational trends, to raise the student's personality and prepare 

him for life. The Ministry of Education indicated that the philosophy of 

education stems from the ideas put forward through achieving Egypt's 

vision by 2030, as well as the strategic plan for public education in Egypt 

from 2014 to 2030. The new education system, which focuses on high-

quality education without discrimination within the framework of an 

institutional system, envisions an efficient and fair, sustainable model. 

Above all, the modern education policy aims to raise a person who can 

think flexibly and critically, has high creative skills, can train himself in 

different fields of work based on problem-solving and competition, be 

enlightened, responsible, respectful of diversity and enthusiastic for the 

development of society. In this context, the general framework of the 

curriculum is guided by global visions (Armouti, 2020) (Egyptian 

Constitution, Article 19, 2013; Ismail, Talat, 2017). Based on the 

Education for All conferences held in Egypt between 1990 and 2010. 

Core topics such as knowledge, skills, values and inclinations are among 

the focus points of these conferences(Talaba, 2012). 

The Ministry of Education has recently taken steps to change the existing 

culture for some of the concepts of education in Egypt. In this direction, 

the ministry of Education thinks that diplomas should be given to people 

who can achieve success without training. In this direction, the 

established educational philosophy needs to be changed. In other words, 

Philosophy must change to protect the rights of those who do not have an 

educational document, but do benefit from government services and 

move them forward. The new system introduced for kindergartens and 
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first grades in 2018 also included the construction of new curricula that 

were completely different from the old system. It was developed in line 

with the "Egypt Sustainable Development Vision 2030" with different 

teaching methods. The Ministry of National Education underlined that 

the new books formed the Egyptian identity and were in line with 

international standards. As a justification for this assumption, it was 

claimed that these books were an investment for Egypt for at least fifty 

years, and were prepared with countries that ranked first in world 

education classes. When the ministry of education adopted the new 

curricula, the construction of the curriculum was prepared in fourteen 

years, exactly five years the minister ordered that the construction of the 

new curriculum for the remaining nine years of education would 

accelerate. While the government referred that 6.5 million students are 

studying according to the new education system in kindergarten, first and 

second grades, it referred that the new system is suitable for standard 

methods to measure academic success in terms of success (Seyyid, 2019) 

(Hossam, 2018). 

Egypt Primary School Course: 

 

As a result, Egypt is characterized through many foreign curricula, which 

are taught in private schools and occupy a wide place in Egyptian 
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education. Therefore, we see that the interest in the state curriculum for 

schools in previous years was insufficient forward information 

technology, the acceleration of knowledge, and the development of 

teaching methods and strategies. On the other hand, in the last decade, 

successive governments have tried to develop a plan to radically 

modernize all aspects of the education process and government curricula. 

One of the key points adopted by the Ministry of Education is the change 

of government curricula to the curricula. It depends on active learning, 

interactive education, and learner-based assessment. He also points out 

that, about the Egyptian curricula, the interest of the Egyptian 

government in improving the education curricula and bringing in the 

latest experience and configurations in this field has increased. Egypt 

also draws attention to the close cooperation the education sector has 

witnessed with international institutions to leverage expertise in the 

development process. The expected that the expected answers and 

practices regarding the government's vision of creating the new curricula 

with modern and modern bases will remain an open-ended question in 

the coming years. 

4.3. Education Programs of Primary School in Iran: 

Considering Iran's approaches to the education system, it is classified as a 

concept and religious foundation. As a result of this classification, it was 

deemed appropriate to design it for disciplined and centralized 

approaches. While the said organization consists of official institutions in 

terms of curricula officials; the overall structure of the curriculum was 

created by focusing on the role of traditional characters and educators' 

textbooks. In general, Iran's curriculum formation is relatively balanced 

and consistent, due to the difficulties experienced in the situation of 

balancing its performance, it makes it difficult to reach its goals 

effectively. After presenting the foregoing, it can be said that the 

government is the decision-maker in developing and changing curricula 

within a centralized system, which is the subject under discussion(Şerıfı, 

2014). 
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The system used in primary school education generally proceeds through 

the theoretical system. Based on the foregoing, we conclude that the 

education process in primary schools revolves around the teacher. Also, 

teachers benefit financially through private lessons within the 

compulsory courses. Within the system that the authorities in Iran use to 

develop during this process, in terms of the use of technology in the 

primary curriculum, 2-Credit Information and Communication 

Technology (ICT) is implemented as lessons and workshops within 

primary education. It is noted that teachers were recruited in many 

different ways in previous years, within the system, that has been 

discussed in terms of the method and teacher training courses and whose 

deficits were determined. E.g; Not all of the teachers identified have 

passed the "Teacher Training Courses" also in-service courses. So, it is 

difficult to say that they have gone through a consistent and regular 

program for their recruitment processes. As a result of this, as the 

structure of human resource management needs to change in the name of 

the solution the aims of the system used in teacher training must be 

reconsidered by combining theory and practice, the development of the 

necessary competence in the teaching profession, a program that adopts 

the integration of ICT in the education curriculum and the existing ones 

in the education of teachers. It is necessary to correct the mistakes and 

establish strong relations between universities and other educational 

institutions (primary and secondary education) (Nerad&Zekati, 2009; 

Sheriff, 2013).  

The system of designing, combining and implementing the state and 

secondary education curricula in Iran faces many challenges and flaws, 

both through understanding the concept of curriculum and designing and 

combining curricula. Among the main challenges and shortcomings of 

this educational system is that it is characterized by centralization in the 

design and development of curricula, in addition to the lack of flexibility 

in the curricula. Also the lack of attention to individual and cognitive 

differences among students, lack of attention to cultural, social, ethnic 

and regional differences, lack of interest in scientific, educational and 

cultural developments at the global level, and lack of interest in new 
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approaches and developments in the curricula and new expectations for 

the curriculum(Salsabili, 2007). 

According to Kakojoibari et al (2008), the freedom of private education 

is guaranteed by the state, however, when comparing the Iranian 

education system with the countries of the developed world, Iran is far 

behind and is unsuccessful in central planning compared to these 

countries. (Kakojoibari et al, 2008). 

It is inevitable to move from the Iranian curriculum planning system not 

to focus on curricula design and development and to focus on the school 

curriculum, which is a kind of working philosophy at the conceptual and 

perceptual level. However, the process of change towards 

decentralization and flexibility is not unlimited and faces barriers and 

limitations, the most important of which are teachers' perceptions, levels 

of experience, and their ability to use research and planning. At the same 

time, the curriculum should bring with it degrees of national unity and 

cohesion.  

The situation of curricula planning in Iran's primary education system: 

Curriculum planning 

indicators 

General concept of each 

attribute 

Curriculum concepts product concept 

Curriculum Fundamentals Religious Fundamentals 

Policy-making models in 

curriculum planning 

A model based on public 

policy and management 

Stakeholders in the 

curriculum 

National institutions and 

organizations 

Curriculum design patterns Disciplined curriculum design 

model 

Key elements of the 

curriculum 

Content element 

Curriculum education textbook product 

Teachers' roles in the 
curriculum 

Education role 

Curriculum assessment 

models 

Targeted assessment model 

Curriculum model traditional model 
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Table (3) Situation of Curriculum Planning in Iran's Primary Education 

System, (Bursalim et al., 2017). 

According to what was mentioned previously, we conclude that all the 

foundations of curriculum planning in the Iranian education system are 

based on the same foundations of religious principles. For Iran, this is not 

a new situation. Because historical studies show that educational 

institutions in Iran have not been independent of religious education both 

in ancient times and modern times since their establishment. The fact that 

the goals of religious education are broader and clearer than modern 

education has led to the shift of education in this direction. In general, the 

curriculum based on religious education in primary schools, although it 

strives towards development, remains far from ideal and needs to be 

rearranged(Bursalim et al., 2017). 

Studies show that the disciplined model has been identified as the main 

model in the primary education curriculum system in Iran. However, there 

are serious concerns about the effectiveness of this model. Curriculum 

critics; They admit that there are many negatives in the Iranian educational 

curricula in the primary stage, including the failure to keep pace with the 

rapid spread of knowledge and information, in addition to the dispersal of 

the curriculum, the weak relationship between the curriculum and the 

personal and social life of students, intellectual stagnation in the 

educational curricula and the lack of acceptance of the other. The results of 

the studies carried out in this direction have revealed that objective-

oriented assessment is common as the main assessment model in Iran's 

curriculum planning system. However, some comparative studies reveal a 

fundamental difference like evaluation of leading countries in science and 

technology education in Iran (Mehr, 2009). Based on the development 

strategy that Iran has set in the fields of science and technology in recent 

years, it is necessary to establish important regulations and to test different 

evaluation models from what exists now. According to the results obtained 

from this study, the traditional model, which is the backbone of curriculum 

planning, has a strong presence in primary schools in Iran. The impact of 

this system on cultural and ideological contexts is also evident. 

Accordingly, comparative studies between developing countries 
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(Indonesia, Senegal) and the United States, Canada, England, Singapore, 

and Iran also show that it is necessary to avoid developing curricula based 

on ideological and religious ideology in the curriculum development 

process (Mehir, 2009). The results obtained from the study by Afhemi and 

Bahşti (2015); show the need to focus on issues such as the development 

of imagination, flexibility of goals, providing aesthetic experiences, and 

inner satisfaction. 

Content of Primary Education System in Iran: 

 

As a result, regarding the curriculum of education in Iran, the Iranian 

curriculum is broad but traditional, as in many other countries in the 

Third World; The policy of the Iranian regime also works to instil the 

values of the religious ideological revolution in the minds of children 

from a young age, and the non-acceptance of others (the concepts of the 

Islamic-Shiite revolution) in Iran from a young age, as well as the interest 

in theoretical information and its indoctrination for children. 

4.4. Primary Education Programs in Turkey: 

After the meeting held in 1926, the program changes made in 1936, 10 

years later, have special importance apart from all other meetings, 

because, in this period, reforms were created, they were started to be 

included in the system, and for this reason, many targets were tried to be 
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placed in the system with the 1936 program. The importance of the 1936 

program is that it is a system for practice and practicality rather than a 

rote system. In this way, students will develop more within observation 

and examination with practice-based teaching rather than rote learning 

(Kıncal, 1990; Oz, 2014).  

According to Şimşek (2004), the Turkish Education System, which is 

constantly changing, unfortunately, cannot have permanent features. The 

system, which has not been able to become a long-term program, is far 

from meeting the needs of the century. Therefore the goals are focused 

on moving from old classical information to being open towards 

innovation and innovation (Şimşek, 2004). In the current period, as a 

result of the new education system, some expectations have been 

introduced in the production of knowledge rather than the circulation of 

knowledge only without creativity in it. It is not the one who accepts the 

information conveyed to him by the contemporary world and accepts that 

it is the same; It can be said that he is an individual who actively 

participates in the process of creating meaning by interpreting the 

knowledge he has acquired(Yıldırım&Şimşek, 1999).  

In the same context, there are municipal centres in Turkey where children 

can spend their free time. In Denmark, there are students appointed or 

selected to organize cooperation between students. In Turkey, on the 

other hand, there is a seating arrangement applied to provide classroom 

orders. Therefore, students work on project-based learning techniques 

that are planned according to the column row. The practice of informing 

parents about learning outcomes as well as education is common in 

Denmark )Your &Keskin, 2012) 

Constructivism has been defined as a theory that has begun to develop 

with details about the way that students learn knowledge. Afterwards, it 

turned into an approach regarding how students get knowledge construct 

knowledge (Demirel, 2000). The current curriculum in Turkey needs 

constant renewal due to various factors. The factors mentioned are; 

technological developments, the transition phase from an industrial 

society to an information society, the innovation of educational sciences, 
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the importance of trained manpower with their perspectives on the 

European Union, and government policies (Erdem, 2001). After all these 

factors, diverse curricula drafts were prepared by taking the opinions and 

suggestions of trainers, academicians, and inspectors from various 

provinces of Turkey (MEB, 2005). The most important feature of the 

curriculum is that students are removed from the rote system; It is aimed 

to develop permanent teaching practices based on practice. The aim of 

realizing new understandings such as developing problem-solving skills, 

understanding and realizing the value of knowledge, supporting correct 

decision making, and active participation in life has been stated and 

aimed in the prepared curriculum (MEB, 2005). 

The new curricula based on the constructivist education approach, which 

were prepared in 2004 and put into practice since 2005 (Boydak, 2008; 

Sünbül, 2010), show a contradictory appearance with their practical 

dimension. Today, one paradigm that has collapsed has been replaced by 

another. In the past, when the behaviourist approach was almost blessed, 

it affected every area of the education system and was effective, but 

today this situation has been destroyed, and new problems that cannot be 

solved have taken their place. If the contradictions experienced in the 

goals and practices aren't resolved, it is impossible to foresee future 

wounds and the damage they will cause. More effort will be spent to 

remove the damage that has occurred. Therefore, these contradictions 

need to be resolved and clarified. Erman (2016) focused on what the 

education system in Turkey needs to improve and pointed out the 

problems that exist based on the similar and different aspects of 

education systems in Germany, Kyrgyzstan and Turkey; The study was 

based on the important factors (demographic composition of the country, 

language, the historical development of the education system, authority 

and supervision in the education system, etc.) that make up the 

background of the education system in Germany(Erman, 2016).In this 

context, similar characteristics were identified between the terms of the 

education system in Turkey and France in terms of course content and 

number of courses, but some differences were noted (Sahinek and Erkan, 

2013). 
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2023 Vision: 

In line with the development of education and technological renaissance 

with "Vision 2030 Education", many education plans, projects, and 

programs have been developed regarding the Basic education phase. The 

training programs and action plans related to Vision 20 are explained by 

the relevant institution as follows: 

When the neighborhood culture, which has a significant impact on the 

formation of society, is combined with Education, it is aimed to establish 

school-neighborhood sports clubs in each registration region so that the 

school and children can progress as a part of this development.It aims to 

simplify the language of basic Education and organize it in a way that 

attracts the attention and interest of students, with awareness of the 

importance of strengthening the foundations of education that will be 

provided in the relevant periods, that is, during the primary and 

secondary levels, which form the basis of life. Design skill workshops 

will also be established as concrete examples of this understanding.  

Practice and experience will be created as the basic axis. The protection 

and development of Turkish will be the largest foundation. In this case, 

which can also be called the backbone of education, other goals will 

develop through this spine. the primary school is shaped on the axis of 

Turkish, mathematics, and culture-arts sports A pedagogical-educational 

process will be built that is interested in Turkish affairs, can identify and 

predict the subtleties of the Turkish language, and supports its use both 

locally and internationally. The mentioned skills will be consistent with 

contemporary requirements and will progress within the framework of 

international research and standards. 

These and similar efforts will focus on: 

-More importance will be given to the growth characteristics of primary 

school children by increasing rest times through lessons.. • Great 

importance will be attached to the development and protection of 

Turkish. • Curriculum will be tailored to students and appeal to students' 

interests and abilities. • The holistic development of students will be 

taken as a basis by reducing course weights. • For each semester, course 
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programs will be arranged under the ages of the students. • Students Will 

be have a lunch system during the education process. • It is planned to 

completely abolish Dual Education. • To increase the sensitivity of 

students, entrepreneurship will be introduced and they will be motivated 

to solve social problems. • The homework system will be restructured in 

terms of deficiencies in learning. • Students will be able to participate in 

an exchange program with different regions in the summer term by using 

facilities such as boarding schools. • Quality will be increasing in the 

regions where schools are located by cooperating with science centers, 

art centers, museums, libraries, techno parks, and universities. • 

Integrated or extracurricular activities will be created with the lessons, 

where students can learn concepts and features such as culture, art, 

production, folklore, local food, games, animal species belonging to their 

region. 

Turkish primary level’s courses: 

 

As a result, it can be said that Turkey has made a lot of effort towards 

developing its educational curricula based on the 2023 vision by 

deepening the use of technology in education and paying attention to the 

biological and psychological aspects of the child as well as developing 

teaching methods, but there are still gaps between theory and practice. 

5. Conclusion: 
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From the foregoing, we can say that the primary school curricula in 

Middle Eastern schools are characterized by the following: 

-The density of theoretical information and the low level of the practical 

side. 

-Building the curriculum on partisan ideological foundations 

-Severe centralization in curriculum design and implementation 

-There is not enough space for freedom of education sub-directors  

-Lack of a clear vision in curriculum development and planning 
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ة مراجعة للمناهج الدراسية في المدارس اإلبتدائية في بعض دول الشرق األوسط )دراس

 مقارنة(

 "بحث مستل من رسالة دكتوراه"

 عمر حراكي

 تركيا -جامعة أتاتورك 

لشرق هدفت الدراسة إلى مقارنة مناهج التعليم على المستوى اإلبتدائي في منطقة ا ملخص:

تم واألوسط. في هذه الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي في تقصي البيانات ومقارنتها، 

 تحديد عينة الدراسة في أربع دول هي سوريا ومصر وإيران وتركيا، بناًء على العينة

تشابهات ق األوسط.أظهرت نتائج الدراسة العديد من االختالفات والالمستهدفة من منطقة الشر

فة على كثا بين أنظمة التعليم في الدول المعنية بالدراسة. تعتمد المناهج التربوية في سوريا

اء المعلومات النظرية وضعف الجانب العملي والتكنولوجي. في السنوات األخيرة  تم إجر

 قتصر علىهج الدراسية لتطويره، ولكن لألسف، كان االهتمام يالعديد من التغييرات على المنا

وجية شكل الكتاب المدرسي، بغض النظر عن أوجه القصور في بيئة التعلم المادية والتكنول

 في عملية التطوير. اعتمدت إيران على الفكر الديني األيديولوجي في تصميم مناهجها

ى وخطط تجديد المناهج التعليمية باتباع رؤ التعليمية. بينما تسعى كل من مصر وتركيا إلى

 ركيز علىمستقبلية لتحسين العملية التعليمية،كما يتم وضع الخطط للعناية ببنية الطفل والت

لمصرية لحكومة االتعلم النشط والتدريس التفاعلي والتقييم القائم على المتعلم. كما زاد اهتمام ا

برات في مع المؤسسات الدولية لالستفادة من الخ بالتعاون الوثيق الذي يشهده قطاع التعليم

 تطوير قطاع التعليم.

 قارنة.مالمناهج الدراسية، المدارس اإلبتدائية، الشرق األوسط، دراسة المفتاحية:الكلمات 



 والنفسية التربوية للدراسات الدولية المجلة

  2021ديسمبر  15العدد 

 المركز الديمقراطي العربي ألمانيا برلين
 

506 

 

 

Organizational climate and its relationship with love of leaderas 

perceived by Omani school teachers 

Prof. Aieman Ahmad Al-Omari 

(Dept. of Foundations and Educational Administration, Sultan 

Qaboos University, Muscat, Sultanate of Oman) 

Dr. WaheedShahbourHammad 

(Dept. of Foundations and Educational Administration, Sultan 

Qaboos University, Muscat, Sultanate of Oman) 

Dr. Rashid Sulaiman Al-Fahadi 

(Dept. of Foundations and Educational Administration, Sultan 

Qaboos University, Muscat, Sultanate of Oman) 

 

 

Abstract: The study aimed to investigate the relationship between 

organizational climate and love of leader (principal) as perceived by 

teachers in Omani public schools, and determine if there were significant 

differences according to teachers’ demographic variables. The study used 

a quantitative methodology and applied two survey instruments, namely 

"OCDQ-All Schools" and "Love of Leader" to collect data. The study 

sample included 242 teachers from public schools in Muscat selected 

randomly. The results revealed that high levels of organizational climate 

and love of leader in the sample schools.There were significant 

differences in the teachers’perceptions of the five dimensions of OC 

according to their gender in favor of male teachers in the dimensions 

(supportive principal behavior, directive principal behavior, frustrated 

teacher behavior, and intimate teacher behavior), and in favor of female 

teachers in the dimension (engaged teacher behavior). No significant 

differences found in relation to their academic qualification, teaching 

experiences, and specialization. Concerning love of leader, no significant 

differences found for the three dimensions in relation to gender, academic 
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qualification, teaching experience, and specialization. There was a 

positive relationship between organizational climate and love of leaders’ 

dimensions. The results of this study can be useful in guiding future 

research on aspects of organizational climate and love of leader in Omani 

schools. 

 

Keywords: Organizational Climate; Love of Leader, Principals; 

Teachers; Omani Schools. 

 

1. Introduction: 

The study of the nature of school workplace has long attracted the 

attention of many educational scholars and researchers. Studies following 

this line of enquiry have used different labels including organizational 

character, milieu, atmosphere, climate, and culture. Interest in studying 

school workplace has been fueled by growing rhetoric about the link 

between workplace factors, school effectiveness and student achievement. 

This is despite a lack of solid, empirical evidence supporting this 

link(Hoy, 1990). 

One of the workplace factors that has been extensively studied by 

researchers is organizational climate. In a school setting, this usually 

referred to as “school climate”, whose foundational work is attributed to 

Halpin and Croft (1963). In his review of the knowledge base on 

organizational climate and school improvement, Lindahl (2006) cited 

Halpin and Croft’s conceptualization of the school climate construct in 

terms of “the social interaction between the principal and the teachers. 

Such interaction includes factors such as “teachers' perceptions that their 

personal needs are being satisfied and they are accomplishing positive 

things in their work, teachers' enjoyment of friendly social relations with 

each other, principals' aloofness and reliance on rules and policies rather 

than informal contacts with teachers, closeness of supervision of teachers 

by the principal, teacher perceptions that the principal is working to move 

the organization in positive directions, and teacher perceptions that the 

principal treats them humanely” (cited in Lindahl, 2006: 2) 
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Research has documented a strong relationship between leadership 

behavior and members’ perceptions of their organization (Miller, 1981). 

Loukas (2007) argued that all of its members do not necessarily 

experience the climate of a school in the same way; rather, there is 

variability in individual perceptions of a school’s climate. Teachers’ 

perceptions of a leader’s behavior play a vital role in the creation of 

school climate and culture. Building a positive school climate relies on 

school leaders who areproactive and interact with those they lead 

(Spillane, 2006). Teachers prefer a school climate in which they feel 

comfortable, accepted, and supported by school leaders. School leaders 

exhibit different leadership styles; some tend to empower their 

subordinates, while others abuse their authority as leaders by intimidating 

and coercing individuals. Teachers want the opportunity to be empowered 

so that they can carry out responsibilities in a manner in which they can 

effectively improve student achievement (Perez-Brandon, 2016). Vail 

(2005) found that supporting new teachers, empowering teachers and 

staff, treating teachers like professionals, and askingthem what is going 

on would help increase school morale.Xiaofu and Qiwen (2007) observed 

significant correlations between the various factors of school climate and 

the different dimensions of teacher job satisfaction. Moreover, Hoyle 

(2002) argued that human conflict decreases when leaders create a 

positive and appreciative school climate, culture and environment. The 

approach taken to manage and lead is critical in the development of high 

performing schools. The schools’ leadership positions are imperative in 

making the school reach the exemplary school model status every 

educational institute aspires to reach. 

Emotions have also been extensively researched in the context of schools 

(Cross & Hong, 2012; Darby, 2008). Emotions form an important part of 

every school’s life, simply because, like all other organizations, schools 

are mainly composed of humans. “Organizations, not matter how 

technical, not matter how mechanical, no matter how structured, are 

comprised of people working together to accomplish a mission or a goal. 

Take the people away and there is no organization; there are ideas, 
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theories, even dreams, but without people, there is nothing but 

infrastructure, not organization (Czarnecki, 2010: 18). 

One of the emotions that has not gained much attention in the context of 

school leadership is love. Czarnecki (2019: 19) argues that love lies “at 

the heart of all leadership activity”. Yet, he draws our attention to the 

meaning of love in the workplace, stating: “The idea of love in the 

workplace may be disorienting, especially if you’re thinking of the kind 

of love the Greeks called “eros”, what we know as sexual or erotic love. 

Obviously, eros is not the appropriate type of love for leaders to practice 

in the workplace” 

Love was a fertile topic for social psychological research during the mid-

1970s, but then, both because political pressure deemed love 

“unscientific” and because empirical studies had to that pointfailed to 

capture the essence of love, interest in this field faded (Berscheid, 1988). 

In the mid-1980s love reemerged in a conceptually broader form as a 

productive area of inquiry. Much new theory and research examined 

interpersonal processes that affect the experience of love in human 

relationships—it is this research that this study is most interested in. 

Because the resurgence of love research is still new and theoretical 

statements have outpaced empirical findings, many of the most interesting 

propositions remain to be tested (Berscheid, 2010). 

Rubin (1973) conducted important research on the difference between 

liking and loving and is commonly credited with the first empirical 

measurement of love. In his book Liking and Loving: An Invitation to 

Social Psychology, he states:Setting out to devise measurements of love is 

like setting out to prepare a gourmet dish with a thousand different 

recipes but no pots and pans. The recipes for love abound. Throughout 

history poets, essayists, novelists, philosophers, theologians, 

psychologists, sociologists, and other men and women of goodwill have 

written more about love than virtually any other topic… But whereas the 

nature of love has been a prime topic of discourse and debate, the number 

of behavioral scientists that have conducted empirical research on love 

can be counted on one’s fingers. 
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Rubin (1970) proposed that love is an attitude and that the conception of 

romantic love included three components: affiliative and dependent need, 

a predisposition to help, and an orientation of exclusiveness and 

absorption. Simply stated Clark & Reis (1988), love consists of 

attachment (needing), caring, and intimacy (willingness to self-disclose).  

In contrast to the study of love as an attitude, Shaver, Hazan, Bradshaw, 

and O'Connor (1987) proposed that love is an emotion. They showed that 

the single-most word that people confidently described as an emotion was 

love (Shaver, Hazan, Bradshaw, & O’Connor, 1987). Shaver et al. (1987) 

conducted additional research that attempted to identify prototypic 

conceptions of love. His research looked at written accounts of love and 

found that love generally characterized in compassionate terms such as 

adoration, affection, and fondness. He also noted that a secondary, more 

passionate oriented, characterization also existed. This represented by 

concepts such as desire and lust (Clark & Reis, 1988). Attitude or 

emotion aside, his work continued to precipitate a core understanding of 

the foundation of what we call love. 

Berscheid (2010) noted that as the research of love continued to advance, 

the structure and standards how love is classified also matured. She 

described how Kelly (1983) determined that any theories of love should 

include the following: certain observable phenomenon theorized to be its 

characteristic manifestations; the current causes responsible for the 

observable phenomena; the historic antecedents of the current causes; and 

the future course of the phenomenon. 

Kelly (1983) also illuminated the relationship between love and 

commitment. He showed that while love can exist without commitment, 

for the relationship to be positive and stable, both love and commitment 

must be present (Kelly, 1983). This will prove an important concept in the 

discussion of what (if any) components of love influence effective 

leadership.Clark and Reis (1988) presented two studies particularly 

relevant to this research. They show how Davis and Todd (1982) built on 

Shaver, Hazan, Bradshaw, and O'Connor’s research and proposed that a 

cluster of affectionate-companionate traits characterizes love in general 

and that passionate arousal added to this core to differentiate the special 
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case of romantic relationships.Clark and Reis (1988) discussed Fehr’s 

research on how central attributes are on love. Their research showed that 

lay attributes of love, such as trust, caring, honesty and friendship were 

more prevalent thanthe more “romantic” attributes such as passion and 

attraction (Fehr, 1987). Still, this data indicates that passionate arousal-

lust is important secondary feature of romantic love in particular. 

Sternberg (1987) proposed that love has three primary components: 

intimacy, passion, and commitment.The intimacy refers to those feelings 

in a relationship that promote closeness, bondedness, and connectedness 

such as affection, positive regard, self-disclosure, and supportiveness. The 

term “intimacy” derived from the Latin term intimus, meaning inner or 

innermost (Partridge, 1966). Other definitions of intimacy included 

Sullivan’s (1953) definition, which stated it as “a type of situation 

involving two people which permits validation of all components of 

personal worth” (p. 246). Clark and Reis (1988) defined intimacy as “a 

process in which one person expresses important self-relevant feelings 

and information to another” (p. 628). The concept that intimacy was 

simply a one-way street was challenged by Reis and Patrick (1996) when 

they presented that intimacy also depends on the favorable and warm 

response by the other and the resulting positive feeling from the discloser. 

Perhaps the simplest definition is “intimacy is the degree of closeness two 

people achieve” (Hendrick & Hendrick, 1983: 23). 

Passion consists of those motivational and other sources of arousal that 

lead to the experience of passion. Within the context of this research, 

references to passion will focus on the non-sexual factors that contribute 

to the experience of passion, more specifically, the need for self-esteem, 

succorance, nurturance, affiliation, dominance, submission, and self-

actualization (Sternberg, 1987). Hatfield and Walster (1978) defined 

passion as “a state of profound physiological arousal” (p. 9). In the 

context of love,it can be said that passion involves exceptionally strong 

positive feelings toward the other person (Baumeister & Bratslavsky, 

1999). 

The commitment component of love consists of two aspects: (a) the short-

term decision where one loves another and (b) the long-term commitment 
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to maintain that love. Interestingly, although a decision point implied in 

these two subsets, it is not always present. One can be committed to 

loving without admitting that he or she loves or in love with that person, it 

is proposed that effective leaders unconsciously or consciously love those 

whom they lead, short- and long-term commitment will refer to the 

leaders’ short-term resolve to maintain a closerelationship to those whom 

they lead and the long-term dedication to that same person’s success and 

well-being. 

This model chosen because its main components have ties to those traits 

commonly referred to in the study of leadership. While there is increasing 

attention in leadership, there remains a rarity of research that deals in such 

love leaders and its relationship with organizational climate. In Oman 

vision 2040, developing the different levels of the educational system and 

improving educational outcomes have become necessary to build 

Omanis’ confidence in their identity and commitment to their social 

values. This is attainable through increasing the quality of basic and 

higher education and developing scientific and educational curricula, so 

developed educational system also entails the development of educational 

institutions, faculty and staff, the use of modern teaching and learning 

techniques, and the dissemination thereof as national culture. In addition 

to that entails maximizing national capabilities through a national system 

established to nurture talent, creativity and entrepreneurial potential 

(Oman Vision Document, 2019). 

2. PROPLEM AND QUESTIONS OF STUDY 

This study will examine the organizational climate at Omani public 

school and its relationship to love of leader (principal) from the teachers’ 

perspective.  The study seeks also to determine if organizational climate 

and love of leader vary according to teachers’ demographic variables. 

The organizational climate plays an important role in developing the 

school and ideas of the love of leader and the behavior of its subordinates. 

The leader of the organization sets the tone and develops the necessary 

tools to guide the organization climate to success. The modern schooling 

system in Oman established officially in 1970 when His Majesty, Sultan 

Qaboos, started ruling Oman. School numbers jumped from 3 schools 
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before 1970 to nearly 1200 currently. There have been many reforms 

since then with the role of school principals as one of the major 

components of these reforms. As prescribed by the Office of 

Undersecretary for the Education Planning and Human Resources 

Development (2014), school principals in Oman are responsible for 

managing the learning and teaching processes inside effectively through 

creating a positive organizational climate and ethical leadership. The 

principals in Omani schools also entrusted to be the ones who deal with 

the issues of their fellow teachers and solve them. Moreover, the school 

principals are fully responsible for bringing solutions to any social, 

administrative, financial etc. issues facing the school.  

In order to investigate the organizational climate of schools in Sultanate 

of Oman and love of leaders (Principals), and if these perspectives vary 

according to schools' teachers' demographics, this study proposed to 

answer the following questions: 

1.How is the organizational climate perceived by school teachers in 

Oman? 

2.What is the level of love of leader as perceived by school teachers in 

Oman? 

3.Are there significant relationships between organizational climate and 

love of leader as perceived by teachers? 

4.Do teachers’ perceptions of organizational climate differ based on their 

gender, academic qualification, teaching experience, and specialization? 

5.Do teachers’ perceptions of the love of leader differ based on their 

gender, academic qualification, teaching experience, and specialization? 

3. SIGNIFICANCE OF STUDY 

Until now, no research exists that ties together the psychology of love and 

leadership behavior. These two schools of thought have been individually 

studied and published in separate bodies of research. Although the word 

“love” appears in a few instances, in leadership discussions it is generally 

in the context of being “related” to leadership. A gap exists in the 

literature that connects love and leadership and this research is an initial 

exploration into whether such a connection exists. If this research shows 
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that such a connection exists, it will justify the need for further in-depth 

research. 

This study is important for several reasons. Organizational climatemay 

influence the love of leader of any given organization. The findings of 

this study will contribute to the knowledge of organizational climate of 

schools, revealing actions that will help to lead love of leaders (school 

principals). The study may also suggest areas where additional research in 

organizational climate and love of leader needed. It likewise anticipated 

that the findings of this study could improve the way educational 

organizations operate and leaders lead. 

4. DEFINITIONS 

The following terms used in this research study: School Climate- The 

personality of the organization within the environment in which 

itcontinuously operates (Hoy et al., 1991). School climate describes the 

environment that affects the behavior of teachers and students; 

characterizes the organization at the school building and classroom level 

(Hoy, & Miskel, 2005). The feelings and attitudes that elicited by a 

school’s environment are often referred to as school climate (Loukas, 

2007).Organizational climate: a set of measurable properties of the work 

environment perceived directly or indirectly by the people who live and 

work in this environment and assumed to influence their motivation and 

behavior (Litwin & Stringer, 1968). 

Love of Leaders (Principals): For the purpose of this study, love defined 

as intimacy, passion, and commitment (Sternberg, 1987). Similarly, the 

word leadership meant to represent the common components of the 

theories contained in the neocharismatic leadership body of literature. 

This commonality is associated with leadership research in recent years 

that highlight the influence of values as part of leader’s ability to achieve 

sustained effectiveness. 

5. METHODOLOGY 

A detailed description of the analysis and the validation of the scale given in 

the following section.  

5.1 Research Design 

This study used asurvey to collect data as a quantitative methodology.  
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5.2 Population and Sample  

The population of this study included teachers who currently work in the 

participating public schools in Muscat governorate.The total number of 

the population is 7647(1808 males and 5839 females).  A sample of 

242teacherswas randomly selected, which included117 (48%) and 

125(52%) females. According to academic qualification,142 

teachers(59%)held a Bachelor degree, and 100(41%)a graduate degree. 

Regarding teaching experience, 79 teachers (32.7%)had less than 5 years 

of experience, 80(33.1%)had5 to 10 years, and 83(34.2%)had more than 

10 years. 

5.3 Instrument 

Two instruments used to gather the data from public school principals in 

Muscat.  Love of Leader Instrument:Sternberg’s (1987) 44-question 

Triangular Love Scale used to analyze an individual perceived level of a 

leader’s love. Respondents asked to complete the survey with respect to 

their current principal. The questionnaire is broken up into three sections, 

one for each of Sternberg’s main components of love. The first 15 items 

in the scale reflect intimacy, the second 14-measure passion, and the final 

15 reflect commitment. Scores totaled and averaged to determine the 

degree to which the individual experiences each of these three 

components of love. 

The Organizational Climate Descriptive Questionnaire (All Schools) 

(OCDQ-All Schools) used to measure organizational climate (Hoy, 

Tarter, & Kottkamp, 1991). The organizational climate instrument was a 

34-item survey that consisted of five dimensions: supportive principal 

behavior, directive principal behavior, engaged teacher behavior, 

frustrated teacher behavior, and intimate teacher behavior.The 

instruments included a 5-point Likert scale as follows: (1) Rarely Occurs; 

(2) Sometimes Occurs; (3) moderate occurs; (4) Often Occurs; and (5) 

Very Frequently Occurs.   

For examining the validity of the instruments in this study, face validity 

used. The instruments presented to five experts in educational 

administration, research and evaluation and educational measurement. 

They asked to check whether the items in the instrument were clear and 
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linked appropriately with the problem of study. Based on the experts' 

comments, some revisions regarding the language done to the instrument. 

Regarding the reliability of the instrument in this study, an internal 

consistency procedure (to estimate the consistency across the items) used. 

A pilot study of 20 participants conducted. Those participants did not 

participate in the final study. The instructions were clear and all of the 

items of instrument functioning in appropriate manner. The values of 

alpha (the internal consistency coefficient) for the dimensions of the 

organizational climate instrument were as follows: The questionnaire 

consists of five dimensions with 34 items.Supportive principal behavior 

with Cronbach alpha: 0.83, directive principal behavior with Cronbach 

alpha: 0.89, engaged teacher behavior with Cronbach alpha: 0.82, 

frustrated teacher behavior with Cronbach alpha: 0.83, and intimate 

teacher behavior with Cronbach alpha: 0.79.The values of alpha (the 

internal consistency coefficient) for "Love of Leader Instrument" 

dimensions with 44 items: intimacy=0.82; passion=0.79; and 

commitment=.87.  The previous values considered reasonably satisfactory 

to achieve the objectives of the current study. 

Statistical Package for Social Sciences used to analyze the data. Means, 

standard deviations, MANOVA and ANOVA analysis calculated for the 

research questions. Regarding cut points, the response scale of each item 

that ranged from 1 (Never) to 5 (Very often) will be determined as 

follows: 1-2.33 = low, 2.34 to 3.67 = moderate, and 3.68-5.00 = high. 

6. RESULTS 

6.1   Q 1. How is the organizational climate perceived by school 

teachers in Oman? 

Means and standard deviations for teachers’ perceptionsof the 

organizational climate in Omani schools were calculated for each 

dimension as follows: All dimensions of organizational climate for Oman 

were in high level (M=3.64, SD=.634), supportive principal behavior 

(M=3.65, SD=.616), directive principal behavior (M=3.59, SD=.791), 

engaged teacher behavior (M=3.70, SD=.698), frustrated teacher behavior 

(M=3.76, SD=.750), and intimate teacher behavior (M=3.49, SD=.910). 
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6.2 Q 2. What is the level of love of leader as perceived by school 

teachers in Oman? 

Means and standard deviations for teachers’ perceptions of the level of 

love of leader in Omani schools were calculated for each dimension as 

follows: All dimensions of the level of love of leader for Oman were in 

high level (M=3.94, SD=.567), intimacy (M=4.37, SD=.505), passion 

(M=3.62, SD=.798), commitment (M=3.83, SD=.607). 

6.3 Q 3. Are there significant relationships between 

organizational climate and love of leader as perceived by teachers? 

Pearson correlation between OC and love of leader were used. 

Table1shows the Pearson correlation values. The values show a positive 

relationship between OC and love of leader “total” as perceived by Omani 

teachers (r=-.865). Table 1 also shows that there is a positive relationship 

between OC dimensions and love of leader dimensions as perceived by 

Omani teachers at Omani schools ranged from (r= .305) to (r= .873). 

Table 1: Person correlation between OC and love of leader as perceived 

by teachers in Oman 

OC dimensions Intimacy Passion commitment Total 

supportive principal behavior *427. *689. *667. *689. 

 directive principal behavior *349. *873. *810. *803. 

engaged teacher behavior *638. *813. *806. *860. 

frustrated teacher behavior *543. *598. *584. *651. 

intimate teacher behavior *305. *745. *651. *673. 

Total *523. *882. *828. *865. 

*. Correlation is significant at the 0.01 level 

6.4 Q 4. Do teachers’ perceptions of organizational climate 

differ based on their gender, academic qualification, teaching 

experience, and specialization? 

To answer this question, descriptive statistics including means and 

standard dev were used. Table 2 includes the mean and standard deviation 

for teachers’ perceptions of the organizational climate of schools based on 

their gender, academic qualification, teaching experience, and 

specialization.  

Table 2:  Means and Standard deviation for perceived OC based on study 

variables 
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Dimensions Gender Academic 
qualification 

Teaching Experience Specializa
tion 

Male Femal

e 

BA Grad Less 

than 5 

5 to 

10 

Mo

re 

tha
n 

10 

Hu

ma

niti
es 

Sci

enti

fic 

supportive 
principal 

behavior 

3.66 
(.659) 

3.65 
(.576) 

3.69 
.633 

3.59 
.590 

3.67 
.622 

3.58 
.676 

3.7
1 

.54

5 

3.6
9 

.65

0 

3.6
2 

.58

4 

directive 
principal 

behavior 

3.61 

.809 

3.59 

.777 

3.63 

.772 

3.56 

.820 

3.54 

.832 

3.58 

.796 

3.67 

.751 

3.58 

.850 

3.62 

.736 

engaged 
teacher 

behavior 

3.62 

.731 

3.77 

.660 

3.75 

.684 

3.63 

.716 

3.61 

.745 

3.69 

.674 

3.79 

.671 

3.72 

.711 

3.69 

.689 

frustrated 

teacher 
behavior 

3.78 

.769 

3.73 

.733 

3.76 

.726 

3.75 

.786 

3.67 

.812 

3.68 

.695 

3.92 

.722 

3.79 

.721 

3.76 

.750 

intimate 

teacher 

behavior 

3.55 

.936 

3.42 

.958 

3.45 

.897 

3.54 

.929 

3.51 

.933 

3.46 

.940 

3.49 

.868 

3.48 

.940 

3.49 

.823 

Total 3.64 

.660 

3.63 

.612 

3.65 

.616 

3.61 

.662 

3.59 

.672 

3.60 

.646 

3.71 

.584 

3.65 

.678 

3.63 

.594 

To achieve the significant differences in the teachers perceived OC of 

school as related to their gender, academic qualification, teaching 

experience, and specialization, Multivariate analysis of variance (Four-

Way MANOVA) were used, the results of MANOVA presented in table 

3. 

Table 3 shows that there are significant differences in the 

teachers'perceptions of the five dimensions of OC of school as related to 

their gender, in favor for male teachers in 4 dimensions: supportive 

principal behavior, directive principal behavior, frustrated teacher 

behavior, and intimate teacher behavior, and in favor for female teachers 

in one dimension, namely engaged teacher behavior. No significant 

differences related to their academic qualification, teaching experiences, 

and specialization were found. 
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Table 3:Four-Way MANOVA tests for teachers’perceptions of the five 
dimensions of OC of school as related to their gender, academic qualification, 

teaching experience, and specialization. 

Effect  Valu
e 

F Hypothesi
s df 

Error df Sig. 

Gender Hotelling'

s Trace 

.061 2.15

2 

6.000 213.00

0 

.049

* 

Academic 
Qualification 

Hotelling'
s Trace 

.046 1.65
0 

6.000 213.00
0 

.135 

Teaching 

experience 

Wilks' 

Lambda 

.922 .148

1 

12.00 4.26 .128 

Specializatio
n 

Hotelling'
s Trace 

.031 1.11
7 

6.000 213.00
0 

.353 

6.5 Q 5. Do teachers’ perceptions of the love of leader differ based 

on their gender, academic qualification, teaching experience, and 

specialization? 

To answer this question, descriptive statistics including means and 

standard deviations were used. Table 4 includes the mean and standard 

deviations for teachers’ perceptions of the love of leader based on their 

gender, academic qualification, and teaching experience. 

Table 4:Means and Standard deviation for the perceived love of leader based on 

study variables 
Dimensions Gender Academic 

qualification 

Teaching Experience Specialization 

Male Female BA Grad Less 

than 
5 

5 to 

10 

More 

than 
10 

Humaniti

es 

Scien

tific 

Intimacy 4.35 

.438 

4.38 

.563 

4.42 

.539 

4.30 

.464 

4.26 

.466 

4.29 

.461 

4.53 

.543 

4.38 

.469 

4.35 

.538 

Passion 3.59 

.760 

3.65 

.835 

3.66 

.801 

3.58 

.796 

3.49 

.812 

3.60 

.785 

3.77 

.785 

3.67 

.834 

3.59 

.765 

Commitment 3.76 

.563 

3.90 

.640 

3.86 

.622 

3.79 

.587 

3.73 

.594 

3.82 

.611 

3.95 

.603 

3.85 

.632 

3.82 

.586 

Total 3.90 

.519 

3.98 

.608 

3.98 

.581 

3.89 

.544 

3.83 

.558 

3.90 

.541 

4.08 

.576 

3.97 

.577 

3.92 

.558 

A Four-Way MANOVA was used to test the teachers’perceptions of the 

three dimensions of love of leader as related to their gender, academic 

qualification, teaching experience, and specialization. The results of 

MANOVA are presented in table 5.The results indicate that no significant 
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differences were found in the teachers’perceptions of the three 

dimensions of love of leader in relation to the above-mentioned variables. 

Table 5Four-Way MANOVA tests for teachers’perceptions of the three 
dimensions of love of leader as related to their gender, academic qualification, 

teaching experience, and specialization. 
Effect  Value F Hypoth

esis df 

Error df Sig. 

Gender Hotelling's Trace .036 2.576 3.000 216.000 .055 

Academic 

qualification 

Hotelling's Trace .010 .749 3.000 216.000 .524 

Teaching 

experience 

Wilks' Lambda  .954 1.732 6.000 432.000 .112 

Specialization Hotelling's Trace .014 .987 3.000 216.000 .400 

SUMMARY, DISCUSSION AND RECOMMENDATIONS 

In summary, the results of this study revealed that the degree of 

organizational climate in Omani schools were in high level from the 

teachers’ perspective. There are significant differences in the 

teachers’perceptions of the five dimensions of OC of school as related to 

their gender, interaction between gender and qualification, interaction 

between gender and specialization. No significant differences found in 

relation to their academic qualification, teaching experiences, and 

specialization. The results of this study can be used to create opportunities 

for future research of aspects of organizational climate at Omani schools.  

There aresignificant differences in OC in all dimensions related to 

interaction between gender and qualification, that female with BA have 

"supportive principal behavior", "engaged teacher behavior", "frustrated 

teacher behavior", "intimate teacher behavior", higher than male. Male 

with BA have "directive principal behavior" dimension higher than 

female. Male with Graduate have higher "supportive principal behavior", 

"engaged teacher behavior", "frustrated teacher behavior", "intimate 

teacher behavior" than female. While female with Graduate have higher 

"directive principal behavior" than male. There is significance difference 

in "frustrated teacher behavior" dimension of OC related to interaction 

between gender and specialization, that female with Humanities 

specialization have "frustrated teacher behavior" dimension higher than 

male. While Male with Scientific specialization have higher "frustrated 
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teacher behavior" than female. The results of this study can be used to 

create opportunities for future research of aspects of organizational 

climate at Omani schools.  

The level of love of leader of Schools Principal's in Omani schools in all 

dimensionswere in higher level. No significant differences in the teachers 

perceived the three dimensions of love of leader as related to their gender, 

academic qualification, teaching experience, and specialization.There is a 

positive relationship between ethical leadership dimensions and 

organizational health dimensions perceived by Omani teachers at Omani 

schools. 

School climate shaped by quality relationships. Student, teacher, 

principal, parent and school–community relationshipsare all important 

matters in shaping the social dimension included in school climate 

(Demarayet al., 2012). The importance of positive relationships in schools 

reflected by students’ that encouraged them making positive life course 

decisions and positive perceptions regarding their cooperation, self-

efficacy and the ability to solve social problems (Jimerson et al., 2012), 

decrease the probability of violence (Loukas, 2007), having a healthy 

informalorganization (Hoy & Miskel,2005).  Teachers can be more 

effective in providing increased and improved emotional support to 

students as they move through their education (Freeman et al., 2011). 

Teachers can work with parents of students, emphasizing that parents' 

knowledge of their roles in supporting the school climate needs to be 

increased and more accessible (Craig et al., 2010). 

Recommendations 

In this research paper, we contributed significant theoretical and empirical 

aspects regarding organizational climate and love of leader as perceived 

by teachers. We reviewed literature on organizational climate and love of 

leader that led us to propose new understanding of the relationship 

between organizational climate and love of leader. Thus, we filled a 

research gap by translating the understanding the relationship between 

organizational climate and love of leader into understanding this 

relationship for the specifics of the school administration level. 
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Due to the limitations of this study, the following recommendations for 

future research are as following: This research can be done with larger 

sample of participants, can be done with basic and high schools, can be 

done in the public and private schools, and future research could survey 

perceptions of parents and community of the school.In general, these 

recommendations could also serve as a fundamental framework for 

further investigate studies in different districts of education in Sultanate 

of Oman and other countries that are not as familiar with the idea of 

organizational climate and love of leader 
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