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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: 
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 كلمة العدد

المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية تختم عامها الخامس  إن     

بمزيد من األبحاث والدراسات المختلفة التي تعنى بالبحث النفسي 

والتربوي أين تباينت التوجهات النفسية الحديثة التي تدخل ضمن إطار 

 األبحاث التي يتم نشرها في كل عدد من أعدادها.

ى تحقيق العديد من األهداف المسطرة وألن المجلة تصبوا إل      

والمتعلقة بالبحث العلمي والنشر العلمي الموضوعي فإنها تعد منبر 

الكثير من الباحثين الناشرين في جل المجاالت والتخصصات المباشرة 

أو القريبة من العلوم النفسية والتربوية، وهو ما يمكن مالحظته في 

 ية اليوم.المسار العلمي للمجلة منذ صدورها لغا

وفي كل عدد يقف وراء نشر المجلة وفق الصورة المعهودة العديد من 

الباحثين والناشرين إضافة للهيئة العلمية واإلستشارية وكذا هيئة 

التحرير، والذين يساهمون بطرق مختلفة في تحكيم المقاالت وقبولها 

وإخراجها وهو ما يعد عمل متقن يستحقون من خالله كل الشكر 

 نان والتقدير نظير المجهودات المبذولةواإلمت

 منى خرموش ةالدكتور

 رئيس التحرير
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نَور. التحليل السيميائيديداكتيك الحكاية:   ألمثولة الُجرذ والس ِّ

 الحسن بواجالبند. 

 المملكة المغربية -أستاذ التعليم العالي جامعة القاضي عياض، مراكش

 

رذ الحكاية اعتمادا على أمثولة الج  يستهدف هذا البحث تقديم ديداكتيك  ملخص:

نَّور وتحليلها تحليًلا سيميائيًّا، وذلك ارتكازا على نظرية السيم لسردية: ايائيات والس ِّ

ردي النموذج العاملي؛ لهذا صغت  اإلشكالية: إلى أي حد َست مك نني دراسة نص س

ف تمفصل النص وتقديم ديداكتيك الحكاية ية ولهذه الغاية قدمت  نظر ؟من تَعَر 

فها السيميائيات السردية لـ"غريماس". وانصب التحليل على القوى الفاعلة: وظائ

عد وخصائصها، والخطاطة السردية، والبرنامج السردي، والسردية، والعامل... وب

ل المداخ التحليل، تأك دت  من نجاعة المنهج السيميائي، ومن اعتباره مدخًلا من أهم

دور السرد العربي، قديمه وحديثه. وقدمت  أيضا الخرافة وتعلم اللغة، ولتحليل 

 الصورة في فهم الخرافة.

ذج ديداكتيك الحكاية، أمثولة، منهج سيميائي سردي، النمو :تاحيةالكلمات المف

َرذ   نَّور، السرد العربي. العاملي، الج   والس ِّ
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 مقدمة:

في تطوير طرائق التدريس بواسطة  اهتممت  في هذا البحث بموضوع اإلسهام

كي تصور يثري ديداكتيك الحكاية بعد تحليلها سيميائيا. والحكاية سرد قصصي يح

تفاصيل حدث خيالي ويتضمن عقدة وحًل، وهي عدة أنماط؛ حيث نلفي الحكايات: 

هي والعجائبية، والشعبية، وحكاية الشطار، وحكاية الدعابة، وحكاية الحيوانات 

 األحدوثة، وحكاية الدعابة، ...األمثولة، و

رذ وا نَّ ويستهدف هذا البحث تقديم ديداكتيك الحكاية اعتمادا على أمثولة الج  ور لس ِّ

وذج ة: النموتحليلها تحليًلا سيميائيًّا وذلك ارتكازا على نظرية السيميائيات السردي

ف لهذا صغت  اإلشكالية: إلى أي حد َست مك نني دراسة نص سردي من تَ  ؛العاملي عَر 

يات ولهذه الغاية قدمت  نظرية السيميائ ؟تمفصل النص وتقديم ديداكتيك الحكاية

، السردية لـ"غريماس". وانصب التحليل على القوى الفاعلة: وظائفها وخصائصها

، ، والعامل... وبعد التحليلوالخطاطة السردية، والبرنامج السردي، والسردية

تحليل لتأك دت  من نجاعة المنهج السيميائي، ومن اعتباره مدخًلا من أهم المداخل 

ورة في السرد العربي، قديمه وحديثه. وقدمت  أيضا الخرافة وتعلم اللغة، ودور الص

 فهم الخرافة.

فت  الخرافة وعرضت لخصائصها وبنيتها. وقدمت تحليًل سيميائيا لخ رافة وعر 

اكتيكي الجرذ والسنور، وأوضحت ما تتيحه الخرافة لتعلم اللغة، ودور المعين الديد

 حكاية.الصورة في مجال فهم قضايا الخرافة. واتضحت الكفاءة العالية لديداكتيك ال

ي هي حكايات وقصص نثرية ت روى على ألسنة الحيوانات، والت« وحكاية األمثولة

»  ل عبرا ودروسا موجهة لنقد سلوك الناستحكي خرافات وقصصا بطولية تحم

 (.2007)عبد العزيز شبيل، 

فيما  فحكاية األمثولة عبارة عن خرافة تنجز أحداثها بعض الحيوانات التي تتحاور

 ن بيدبابينها كما هو شأن أمثوالت كليلة ودمنة التي ترجمها عبد هللا بن المقفع ع

ة أن واستطاعت الخرافة بما هي حكايالفيلسوف الهندي، و أمثوالت " الفونتين ". 

 تخترق العصور وتتحول إلى جنس أدبي صرف؛ ألنها مثلت صنفا أدبيا ذا مقومات

 سي.محددة. وقدمت الخرافة عدة مهام تربوية نظرا لطبيعة بنيتها ونمطها األجنا

 عناصر البحث:
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ات راسمشكلة البحث، أهداف البحث، الد بنية الخرافة، خصائصها، مفهوم الخرافة،

 لسنور،التحليل السيميائي لخرافة الجرذ وا السابقة، منهج البحث، اإلطار النظري،

 الخرافة وتعلم اللغة، دور المعين الديداكتيكي الصورة في فهم الخرافة.  

 مفهوم الخرافة:

قصة بسيطة قصيرة، تكون شخصيتها من الحيوانات عادة وتستهدف  الخرافة»

مثل  وتسمى مثل هذه القصص أحيانا " خرافة الحيوان "تعليم الحقائق األخًلقية. 

ن كليلة ودمنة، وكتاب األدغال ل " كبلينج ". وينطبق المصطلح في بعض األحيا

على قصص تدور حول شخصيات غيبية وعلى حكايات فائقة للطبيعة وعلى 

 (.1986)إبراهيم فتحي، « األساطير وعلى بعض الترهات 

ور وحكايات البطولة، وترتكز على مغزى أخًلقي، وتدوترتبط الخرافة باألساطير 

ة، إلنسانياأحداثها الخيالية ومغامراتها على ألسنة الحيوانات التي تنوب عن األدوار 

 وتؤدي شخصياتها أحداثا في زمان ومكان غير محددين تجعل القارئ أو المستمع

 في عالم محي ر ومباين لعالمه الواقعي.

لملك ثنا السردي بعبارة " زعموا أن " و " بلغني أيها اوقدوردت الخرافة في ترا

 .السعيد أن "، ولها قيمة سامية؛ ذلك ألنها من كًلم الحكماء

 خصائصها:

إيجاز نص الخرافة مثير جدا ويغري القراء بقراءتها ويرغبهم فيها، وتستدعي 

 طبيعة الخرافة خيالهم فيأسرهم الترقب ويتابعون القراءة بشغف وشوق وحبور

ليتعرفوا نهاية الحكاية وشاكلة حل العقدة الواردة في حناياها، فاألكثر أهمية بالنسبة 

 Anderson».)معرفة المجريات ما حصل وفي مرة واحدة«إلى القارئ هو 

Imbert, 1992 ) 

. ة عموماوتتميز بنية الخرافة ببساطتها مما يسهل على القراء تتبعها والحبكة محدود

 ل الخرافة وسيلة فعالة لبناء تعلمات اللغة.كل هذه الخصائص تجع

 بنية الخرافة:
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تتكون بنية الخرافة من خمس مراحل هي: الوضعية األصلية، والحدث المطلق 

ما كللسرد، فالعنصر المعرقل، ثم تطور األحداث، والوضعية النهائية. وتوضيحها 

 يلي:

 نلفي أجوبة عن أسئلة:  الوضعية األصلية-

 ؟ومتى ؟وأين ؟منفعل هذا

 القوى الفاعلة؛ إذ يتم تقديمها ووصفها. ؟من فعل هذا

 المكان الذي دارت فيه األحداث.  ؟وأين

 لخ....إ ذات يوم، بلغني أيها الملك السعيد ،زعموا أن، زمن األحداث ؟ومتى

 ماذا حصل؟ ولماذا حصل؟ الحدث المطلق للسرد-

 ما هو الحدث الذي أطلق السرد؟

 تفاهم، حدث مهم.ظهور مشكلة، سوء 

في يوم  غالبا وصول قوة فاعلة جديدة أو حيوان أو جماد يشعل فتيل األحداث.

 في الليلة ...، ...

 وفجأة ...

 إذا هو ...

 الخ...

 رد  فعل القوة الفاعلة، العنصر المعرقل-

 هدفها،

 فحزنت اللبؤة... ؟ماذا استشعرت

 فضج ...

 فهو يريد ...
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 الخ...

 أنجزت القوة الفاعلة الرئيسة؟ماذا  تطور األحداث-

 ؟و ماذا أنجزت بقية القوى الفاعلة

 ؟وما هي ردود فعلهم

 محاوالت البحث عن الحل.

 وحاول ... لكن ... كثرة األحداث.

 أنجز ... ولألسف ...

 الخ...

 هل تم  ضبط المشكل وحله؟  الوضعية النهائية-

 ؟وكيف

 ؟وكيف انتهت قصة الخرافة

 ؟علة األخرىوماذا حصل للقوى الفا

 وأخيرا ...   ؟والبطل

 وفي األخير ...

 انطًلقا من هذا اليوم ...

 الخ ...

 مشكلة البحث: 

تنحصر مشكلة هذه الدراسة في اإلسهام في تطوير طرائق التدريس وذلك بتقديم 

تصور يثري ديداكتيك الحكاية عبر تحليل سيميائي لنص حكاية هي عبارة عن 

توضيح المزايا الديداكتيكية للحكاية والمهام التي  أمثولة. وهو ما اقتضى مني

بإمكانها أن تضطلع بها من قبيل إسهامها في إنماء الكفايات الشفهية والكتابية، 
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وإكساب المتعلمين مختلف التعلمات، وتوظيف الخرافة في تعلم اللغة العربية، ودور 

زمة من األسئلة الصورة في فهم األمثولة وغير ذلك، الشيء الذي استلزم طرح ح

 مثل:

  ؟ما عساها أن تكون إسهامات الحكاية في بناء التعلمات -

كتيكيا وما هي المجاالت التعليمية التي يمكن أن تكون فيها الحكاية معينا ديدا -

  ؟مناسبا وناجعا

 ؟وما هو دور الصورة في فهم الحكاية -

ف تلك   اإلسهامات.وجعلت  من المسلكية التطبيقية وسيلة لتعر 

 لهذا البحث عدة أهداف من ذلك:أهداف البحث: 

 إدراك التًلميذ والطلبة مستلزمات ديداكتيك الحكاية.

ف السادة األساتذة أنماط تعثرات المتعلمين في مجال القراءة من خًلل مطالبتهم  تعر 

 بأخذ الكلمة وإعادة سرد الحكاية، أو تلخيص أحداثها. 

ف التًلميذ والطلب  ة شاكلة إدراج تحليل الحكاية في ثنايا الجذاذة.تعر 

يط لع التًلميذ والطلبة على خطوات المنهج التداولي كالمقصدية واالستراتيجية  لفهم 

 مضامين الحكاية.  

 إدراك التًلميذ والطلبة بنية الحكاية.

  إدراك التًلميذ والطلبة الخطوات المنهجية لتحليل الحكاية.

 : الدراسات السابقة

 كتيكيا.لم أجد دراسة تهتم في اآلن نفسه بالتحليل الممنهج للحكاية وتطبيقها ديدا

نَّور تح َرذ والس ِّ ميائيا ليًل سيوانتدبت  نفسي لمأل هذا البياض؛ حيث حللت  حكاية الج 

ن المستويات اآلتية:  ثم أدرجت  هذا التحليل في إطار ديداكتيكي تضم 

 مًلحظة النص، -
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 فهم النص، -

 تحليل النص. -

 أهمية البحث نظريا وتطبيقيا:

فون خطوات المنهج  تتجلى أهمية البحث نظريا في جعل التًلميذ والطلبة يتعر 

ات السيميائي السردي وفق النموذج العاملي ومفهوم كل خطوة على حدة. ومن تجلي

ًلل أجرأة المنهج السيميائي السردي من خشاكلة  أهمية البحث تطبيقيا معاينتهم

َرذ والس ِّ ا . كما نَّورطًلعهم على الجانب التطبيقي وهو التحليل السيميائي لخرافة الج 

 يستفيد التًلميذ والطلبة إجرائيا من مجموع المهام التي تؤديها الحكاية.

 منهج البحث:

يميائي سيجمع هذا البحث بين التحليل والديداكتيك. وبالنسبة إلى التحليل فالمنهج 

داكتيك، السيميائيات السردية عند غريماس، أما فيما يتعلق بالديارتكز تحديدا على 

 فالمنهج وصفي، مما يجعل منهج البحث وصفيا تحليليا.

 اإلطار النظري:

ه قدم الباحث الروسي "فًلديمير بروب" دراسته للحكاية الروسية من خًلل كتاب

 النموذج األول( وكان Morphologie du Conteالقي م )مورفولوجيا الحكاية( )

ات للتحليل البنيوي للحكاية. وقد تأثر به "غريماس" وجعل نظريته في السيمائي

 السردية تستند إليه.

 GroupeD'entrevernesإن السيمائيات منهج للتحليل، " عبارة عن لعب ")

ل  النص ألداء معناه. 1987,  ( ؛ إنها تعنى بتفكيك النص، فالسيميائيات هي تََمْفص 

توضيَح الشروط الناجعة لإلمساك بالنص؛ أي الكتشاف شاكلة اشتغاله وتهتم ب

ا توضيح إنتاج المعنى واستجًلء ما و راء الداخلي. ومن أهداف السيميائيات أيضا

ـ لالمعنى الستخًلص العًلقات التي تنتظم فيها، وسأستعين بالخطوات المنهجية 

ت، أقصد كتاب سعيد "الجرداس جوليان غريماس" في مجال سيميائيات السرديا

 بنكراد: "السيميائيات السردية: مدخل نظري". 
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 والخطوات المنهجية التي تقوم عليها السيمائيات السردية هي: 

 النموذج العاملي، والخطاطة السردية )التحول(، والبرنامج السردي، والمسار

 طيقي. السردي، والسردية، والمربع السيميو

 :ات إلى العًلقاتالنموذج العاملي: من المكون-

ل جعل غريماس النموذج العاملي يتكون من مستويات الفعل الستة اآلتية: العام

ل، والعامل المرَسل إليه، والعامل الذات الفاعلة، والعامل الموضوع ، المرسِّ

د  توضيح العًلقات التي تنتظم فيها عند  والعامًلن: المساعد، والمعارض وَسيَرِّ

 معالجتي المحاور. 

نساني: ويعتبر النموذج العاملي "شكًلا يجمع داخله كل العوامل المحددة للفعل اإل

 اعد علىهدف الفعل، ما يدل على الفعل، المستفيد من الفعل، الرغبة في الفعل، المس

 (2001) بنكراد، سعيد،  الفعل، والمعيق لهذا الفعل".

ة محاور هي: الرغب وأوضح الباحث سعيد بنكراد هذه المكونات الستة ضمن ثًلثة

 واإلبًلغ والصراع؛ حيث قال:  

 محور الرغبة: هو المحور الذي يربط بين الذات والموضوع،  -" 

 محور اإلبًلغ: وهو عنصر الربط بن المرسل والمرسل إليه،  -

 (2001محور الصراع: وهو ما يجمع بين المعيق والمساعد".  ) بنكراد، سعيد،  -

ما ني كيفاط إنساقاته الثًلث أمام العًلقات المشكلة ألي نشويضعنا هذا النموذج بعًل

 .(2001بنكراد، سعيد، كانت طبيعته)

و"تنحصر بساطة النموذج العاملي في تمحوره كله حول موضوع الرغبة، الذي 

تستهدفه الذات والذي يتموقع باعتباره موضوعا للتواصل، بين المرسل والمرسل 

 .Greimas, A)العاملَْين: المساعد والمعارض" لنوايا إليه. وتتغير رغبة الذات تبعاا

J, 1966). 

 الخطاطة السردية: -
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ولة "إن السير المقنن لكل حكي تصويري ال يمكن أن يتحدد إال من خًلل إدخال مق

ه إذا مركزية في السيميائيات السردية، ويتعلق األمر بمقولة "التحوالت"؛ ذلك أن

أولى في مستوى عميق؛ حيث تطرح الداللة، كشكل كانت البرمجة تتم في مرحلة 

 نها تتممنظم، بشكل سابق عن التجلي وقابلة ألن تتجسد في مواد تعبيرية متنوعة، فإ

لتجلي. في مرحلة ثانية داخل ما أشرنا إليه سابقاا كمستوى توسطي بين المحايثة وا

باعتبارها ومن المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية تطرح الخطاطة السردية 

ا في التحوالت. فما يبدو من خًلل قراءة بسيطة لنص  ا ومتحكما ا منظما عنصرا

 –في مستوى آخر  –سردي، وكأنه تنافر وتداخل بين مجموعة من العناصر، يشكل 

ا لكل بنية بالغة االنسجام والتماسك. ومن هنا فإن الخطاطة السردية تشكل نموذجا 

ى يتسم بالمفهومية".  )بنكراد، سعالتحوالت الواقعة بشكل تجريدي في  يد، مستوا

2001) 

 يتضح أن الخطاطة السردية هي العنصر الذي ينظم التحوالت ويتحكم فيها، وهي

ا مقن   يح ناا ي تالنموذج الذي تنتظم في حناياه  كل التحوالت. واقترح غريماس نموذجا

 "تحديد عناصر الخطاطة السردية من خًلل اللحظات السردية اآلتية:

 التحريك. -

 األهلية. -

 اإلنجاز. -

 الجزاء. -

ولكل لحظة من هذه اللحظات موقعها الخاص داخل السير الخطي للحكاية".  ) 

 (2001بنكراد، سعيد، 

 والمراحل األربع متماسكة ومتدرجة.

 البرنامج السردي: -

يعتبر "البرنامج السردي" صيغة تركيبية منظمة للفعل اإلنساني بشكل صريح أو "

ضمني. ويتحدد البرنامج السردي إما من خًلل تعاقد بدئي يحدد نمط تداول 

الموضوعات داخل المساحة النصية الفاصلة بين لحظتي البدء والنهاية، وإما من 
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خًلل إرساء قواعد بنية سجالية تضع على مسرح األحداث ذاتين تتصارعان من 

 (2001أجل الحصول على الموضوع نفسه".) بنكراد، سعيد، 

لى تسلسل عمالبرنامج السردي، إذاا، هو "تتابع الحاالت والتحوالت تتابعاا يتم  بشكل 

 موضوع وتحول تلك العًلقة. يتضمن البرنامج السردي إذاا  -أساس عًلقة فاعل 

 (GroupeD'entrevernes ,1987عدة تحوالت تخضع للتمفصل والتراتبية". )

ا اكلة اْنبِّنائه.وي تيح البرنامج السردي فهم معنى النص وش  سرديًّا ونلفي برنامجا

(، وبرامج سردية مؤيدة له وبرامج Programme Narratif Centralمركزيًّا: )

 سردية معارضة له.

 المسار السردي ونمط الوجود السيميائي: -

موع " إن نمط الوجود السيميائي لعامل ما، ال يمكن اإلمساك به إال من خًلل مج

ين بوالمندرجة ضمن مسار محدد، وتبعاا لذلك جاء التمييز  األفعال الصادرة عنه

 لعاملي،االدور العاملي والوضع العاملي للمحفل؛ ليعطي بعداا ديناميكيًّا للنموذج 

ا أمام تطويع هذا النموذج من داخله لكي يستوعب غنى وتن وع ويدع الباب مفتوحا

 (2001بنكراد، سعيد، )النصوص".

تَرا المسار السردي هو "عبارة تبة. عن توالي وحدات سردية تجمع بينها عًلقات م 

. تلك وتكون إما بسيطة أو معقدة من حيث تواترها؛ إذ تتبادل التأثير فيما بينها

 الوحدات السردية هي عبارة عن تعاقب جمل نحوية بسيطة. أما الفواعل في هذه

ول على مواضيع، أو قيام الجمل، فتتمثل في اكتساب حاالت، أو حص

 ( Greimas, A. J.et courtès. J, 1980)أفعال".ب

 السردية: -

. يتأسس المعنى ضرورة على االختًلف؛ إذ "يرتهن وجود المعنى بوجود االختًلف

ف ووصف لما يتضمنه النص  إن التحليل السيميوطيقي للنصوص، في العمق، تعر 

 (GroupeD'entrevernes ,1987من االختًلف". )

اب الخطختًلف، وتتالي الحاالت والتحوالت الموجودة داخل يتأسس المعنى على اال

 هو ما يوفر ذلك االختًلف.
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 المربع السيميوطيقي: -

هو"نموذج يمثل العًلقات الرئيسة التي أ سندت إليها الوحدات 

 (GroupeD’entrevernes ,1987الداللية".)

لى عويتحدد المربع السيميوطيقي بمجموعة منظمة من العًلقات الداللية القادرة 

 قات. إدراك التمفصًلت الرئيسة للدالالت، فهو بنية لعب االختًلفات ومجموع العًل

 التحليل السيميائي لخرافة الجرذ والسنور:

 السردية: الكفاية

ف التلميذ بنية الحكاية اعتمادا على تحليل نص - نَّ  يتعر  َرذ  والس ِّ  ور.الج 

 األهداف التعلمية:

 قدرة التلميذ على فهم خرافة الجرذ والسنور. -

ف بنية خرافة الجرذ والسنور. -  قدرة التلميذ على تعر 

 قدرة التلميذ على تحليل خرافة الجرذ والسنور. -

نَّور. الـنص:  الُجَرذُ والس ِّ

هذا المثل فاضرب لي مثل رجل كثر " قال دبشليم الملك لبيدبا الفيلسوف: قد سمعت 

اعداؤه وأحدقوا به من كل جانب فأشرف معهم على الهًلك فالتمس النجاة والمخرج 

بمواالة بعض أعدائه ومصالحته فسلم من الخوف وأمن ثم وفَى لمن صالحه منهم. 

قال الفيلسوف: إن المودة والعداوة ال تثبتان على حالة واحدة أبداا. وربما حالت 

ة إلى العداوة وصارت العداوة والية وصداقة. ولهذا حوادث وعلل وتجارب المود

ا جديداا: أما من قبل العدو فبالبأس وأما  وذو الرأي يحدث لكل ما يحدث من ذلك رأيا

من قبل الصديق فباالستئناس وال تمنع ذا العقل عداوة كانت في نفسه لعدوه من 

مرغوب. ومن عمل في ذلك بالحزم  مقاربته واالستنجاد به على دفع مخوف أو جر

نَّور حين وقعا في الورطة فنجوا  رذ والس ِّ ظفر بحاجته. ومثل ذلك مثل الج 

ا من الورطة والشدة قال الملك: وكيف كان ذلك قال بيديا:  باصطًلحهما جميعا

ا منه  زعموا أن شجرة عظيمة كان في أصلها جحر سنور يقال له رومي وكان قريبا
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فريدون وكان الصيادون كثيراا يتداولون ذلك المكان يصيدون فيه جحر جرذ يقال له 

ا من موضع رومي فلم  الوحش والطير فنزل ذات يوم صياد فنصب حبالته قريبا

يلبث أن وقع فيها. فخرج الجرذ يدب، ويطلب ما يأكل، وهو حذر من رومي فبينما 

لفه ابن عرس هو يسعى إذ بصر به في الشرك، فسر   واستبشر، ثم التفت فرأى خ

ا يريد اختطافه، فتحي ر في أمره، وخاف إن رجع وراءه  يريد أخذه، وفي الشجرة بوما

ا أو شماالا اختطفه البوم، وإن تقدم أمامه افترسه  أخذه ابن عرس، وإن ذهب يمينا

، ومحٌن قد  السنور. فقال في نفسه: هذا بًلء قد اكتنفني، وشرور تظاهرت علي 

ي عقلي، فًل يفزعني أمري، وال يهولني شأني، وال أحاطت بي. وبعد ذلك فمع

ا: فالعاقل ال يفرق عند سداد رأيه وال يعزب  يلحقني الدهش، وال يذهب قلبي شعاعا

عنه ذهنه على حال. وإنما العقل شبيهٌ بالبحر الذي ال يدرك غوره وال يبلغ البًلء 

ا يبطره من ذي الرأي مجهوده فيهلكه، وتحقق الرجاء ال ينبغي أن يبلغ م نه مبلغا

ا إال مصالحة  ويسكره: فيعمى عليه أمره ولست أرى لي من هذا البًلء مخلصا

السن ور: فإنه قد نزل به من البًلء مثل ما قد نزل بي أو بعضه ولعل إن سمع كًلمي 

يَح خطابي، ومحض صدقي الذي ال خًلف فيه، وال  الذي أكل مه به، ووعى عن ي فَصِّ

ا.خداع معه ففهمه، وطمع ف  ي معونتي إياه، نَخل ْص جميعا

ثم إن الجرذ دنا من السن ور فقال له: كيف حالك؟ قال له السنور: كما تحب: في 

ا إال  ضنك وضيق قال: وأنا اليوم شريكك في البًلء، ولست أرجو لنفسي خًلصا

بالذي أرجو لك فيه الخًلص وكًلمي هذا ليس فيه كذب وال خديعة وابن عرس ها 

والبوم يرصدني وكًلهما لي ولك عدوٌّ فإن جعلت لي األمان قطعت هو كامٌن لي، 

حبائلك وخل صتك من هذه الورطة فإذا كان ذلك تخل ص كل واحد من ا بسبب صاحبه: 

كالسفينة والركاب في البحر فبالسفينة ينجون وبهم تنجو السفينة. فلما سمع السنور 

ا راغب كًلم الجرذ وعرف أنه صادق قال له: إن قولك هذا لش بيه بالحق وأنا أيضا

فيما أرجو لك ولنفسي به الخًلص. ثم إنك إن فعلت ذلك فسأشكر لك ما بقيت. قال 

الجرذ: فإني سأدنو منك فأقطع الحبائل كلها إال حبًلا واحداا أبقيه ألستوثق لنفسي 

منك ثم أخذ في قرض حبائله ثم إن البوم وابن عرس لما رأيا دنو الجرذ من السنور 

منه وانصرفا ثم إن الجرذ أبطأ على رومي قطع الحبائل فقال له: مالي ال أراك  أيسا

مجداا في قطع حبائلي فإن كنت قد كنت ظفرت بحاجتك: فتغيرت عما كنت عليه 

وتوانيت في حاجتي فما ذلك من فعل الصالحين: فإن الكريم ال يتوانى في حق 

نفع ما قد رأيت. وأنت حقيق أن صاحبه. وقد كان لك في سابق مودتي من الفائدة وال
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تكافئني بذلك وال تذكر العداوة التي بيني وبينك: فالذي حدث بيني وبينك من الصلح 

حقيق أن ينسيك ذلك مع ما في الوفاء من الفضل واألجر  وما في الغدر من سوء 

العاقبة: فإن الكريم ال يكون إال شكوراا غير حقود تنسيه الخلة الوحدة من اإلحسان 

لخًلل الكثيرة من اإلساءة وقد يقال: إن أعجل العقوبة عقوبة الغدر ومن إذا تضرع ا

إليه وسئل العفو فلم يرحم ولم يعف فقد غدر قال الجرذ: إن الصديق صديقان: طائع 

ومضطر وكًلهما يلتمسان المنفعة ويحترسان من المضرة فأما الطائع فيسترسل 

طر ففي بعض األحوال يسترسل إليه وفي إليه ويؤمن في جميع األحوال وأما المض

بعضها يتحذر منه. وال يزال العاقل يرتهن منه بعض حاجاته لبعض ما يتقي 

ويخاف وليس عاقبة التواصل من المتواصل إال طلب عاجل النفع وبلوغ مأموله 

ا أن  وأنا واف لك بما جعلت لك ومحترس منك مع ذلك من حيث أخافك تخوفا

خوفه إلى مصالحتك وألجأك إلى قبول ذلك مني: فإن لكل  يصيبني منك ما ألجأني

ا. فما لم يكن منه في حينه فًل حسن لعاقبته. وأنا قاطع حبائلك كلها غير  عمل حينا

أني تارك عقدة واحدة أرتهنك بها وال أقطعها إال في الساعة التي أعلم أنك فيها عني 

ي قطع حبائل السنور. فبينما مشغول: وذلك عند معاينتي الصياد. ثم إن الجرذ أخذ ف

هو كذلك إذ وافى الصياد فقال له السنور: اآلن جاء الجد في قطع حبائلي. فأجهد 

الجرذ نفسه في القرض حتى إذا فرغ وثب السنور إلى الشجرة على دهش من 

الصياد ودخل الجرذ بعض األحجار وجاء الصياد فأخذ حبائله مقطعةا، ثم انصرف 

ا. ثم إن الجرذ خرج بعد ذلك، وكره أن يدنو من السن ور، فناداه السن ور: أيها  خائبا

الصديق الناصح، ذو البًلء الحسن عندي، ما منعك من الدنوِّ  إلي  ألجازيك بأحسن 

ا، وقطع إخاءه،  ، هلمَّ، إليَّ وال تقطع إخائي: فإنه من اتخذ صديقا ما أسديت إلي 

َم ثمرة إخائه، وأيس من نفع رِّ ه اإلخوان واألصدقاء. وإن يدك وأضاع صداقته، ح 

عندي ال تنسى، وأنت حقيٌق أن تلتمس مكافأة ذلك مني ومن إخواني وأصدقائي. وال 

ا. واعلم أن ما قِّبلي لك مبذوٌل. ثم حلف واجتهد على صدقه فيما قال.  تخافن  مني شيئا

فناداه الجرذ: ربَّ صداقة ظاهرة باطنها عداوة كامنة. وهي أشد من العداوة 

اهرة. ومن لم يحترس منها، وقع موقع الرجل الذي يركب ناب الفيل المغتلم ثم الظ

يغلبه النعاس فيستيقظ تحت فراسن الفيل، فيدوسه ويقتله. وإنما سمي الصديق 

ا: لما يخاف من ضرره. والعاقل إذا  ا: لما يرجى من نفعه، وسمي العدو عدوا صديقا

ر  الصديق أظهر له العداوة. أال رجا نفع العدو أظهر له الصداقة، وإذا خاف ض

ترى؟ تت بع البهائم أمهاتها رجاء ألبانها، فإذا انقطع ذلك انصرفت عنها. وربما قطع 

ه: ألن أصل أمره لم يكن  الصديق عن صديقه بعض ما كان يصله، فلم يخف شر 



 بواجًلبن د.الحسن            والسنور الجرذ ألمثولة السيميائي التحليل الحكاية: ديداكتيك

 

23 

 رلينب-لمانياأ العربي مقراطييالد المركز            سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

عداوة. فأما من كان أصل أمره عداوة جوهرية، ثم أحدث صداقة لحاجة حملته على 

نه إذا زالت الحاجة التي حملته على ذلك، زالت صداقته، فتحولت عداوة ذلك، فإ

رداا. وليس وصار إلى أصل أمره: كالماء الذي يسخن بالنار، فإذا رفع عنها عاد با

لي منك. وقد اضطرني وإياك وإلى ما أحدثنا من المصالحة. من أعدائي عدوٌّ أضر 

يه، وأخاف أن يكون مع ذهابه وقد ذهب األمر الذي احتجت إلي  واحتجت إليك ف

عود العداوة. وال خير للضعيف في قرب العدو القوي، وال للذليل في قرب العدو 

العزيز. وال أعلم لك قبلي حاجة، وليس عندي بك ثقة: فإني قد علمت أن الضعيف 

المحترس من العدو القوي أقرب إلى السًلمة من القوي إذا اغتر بالضعيف 

قل يصالح عدوه إذا اضطر إليه، ويصانعه، ويظهر له ود ه، واسترسل إليه. والعا

ل االنصراف عنه  ويريه من نفسه االسترسال إليه إذا لم يجد من ذلك بد ا، ثم يعج 

حين يجد إلى ذلك سبيًل. واعلم أن سريع االسترسال ال تقال عثرته. والعاقل يفي 

الثقة، وال يأمنه على لمن صالحه من أعدائه بما جعل له من نفسه، وال يثق به كل 

نفسه مع القرب منه. وينبغي أن يبعد عنه ما استطاع. وأنا أودك من بعيد، وأحب لك 

من البقاء والسًلمة ما لم أكن أحبه لك من قبل. وال عليك أن تجازيني على صنيعي 

 (.1989)بيدبا الفيلسوف الهندي، لسًلم"إال بمثل ذلك: إذ ال سبيل إلى اجتماعنا وا

 المالحظة:* سيميائية العنوان: مستوى -

يتكون العنوان من عًلمتين هما: الجرذ والسنور. ويبدو أن الواو قدمت وظيفة 

واقع العطف فقد وصلت بين العًلمتين في العنوان كما هو الشأن في المرجع؛ أي ال

 ذلك ألن بين الجرذ والسنور عداوة تاريخية وعريقة، لكن وقوعهما معا في يد

 برهما على عقد الصلح والصداقة.األعداء أج

ده وقد ورد الجرذ في بداية العنوان، مما يدل على أهميته في أحداث النص وتفر

ر م. وتأخبالبطولة؛ ألنه استرشد بعقله وتمكن من مداراة األعداء ثم النجاة من بطشه

بقوته  ذكر السنور في العنوان بالرغم من قوته وشدة سطوته؛ ذلك ألنه مغفل يتباهى

وتدل بداية النص على تجاور مسكن الجرذ  ولم يأخذ حذره فوقع في المصيدة.

ب الفرضية: يندرج النص في إطار أد –والسنور رغم عداوتهما العريقة جدا.    

 الخرافة نظرا الشتماله على قصة يجري خًللها الحوار بين الحيوانات.

 مستوى الفهم:فهم نص خرافة الجرذ والسنور: -
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التي  لنص السردي بتضمنه للمقامات التخاطبية، ولفهم مجريات األحداثيتميز هذا ا

 تخللتها يستحسن توضيح مقصدية كل القوى الفاعلة لخرافة الجرذ والسنور وهو

مقصدية الجرذ: أخذ الحيطة من األعداء ومداراتهم وتحقيق الصلح  -كاآلتي:

. رِّ ه على ر: اقتراح صداقتمقصدية السنو -مقصدية ابن عرس: التهام الجرذ. -الَحذِّ

قوع ومقصدية الصياد:  -مقصدية البوم: التهام الجرذ. -الجرذ ليخلصه من الشباك.

مقصدية ابن عرس والبوم واحدة وهي الحصول على إن     السنور في شباكه.

نه هو الجرذ، وكذلك كان شأن السنور في البداية، لكنه اقترح الصلح على الجرذ؛ أل

من يقوى على قرض حبائله وتخليصه من الشباك، والصياد متحايل وماكر يتحين 

الفرص. فابن عرس والبوم والصياد وصوليون، والسنور أقوى الحيوانات التي 

 توجد بجواره، والجرذ أذكى من في الغابة ينجو من الهًلك المحدق به كل حين

بفضل دهائه ورجاحة عقله. وارتكزت خرافة الجرذ والسنور على مغزى من كثر 

من  أعداءه فالتمس المخرج بمواالة بعض العدو مع اتخاذ الحيطة والحذر. ولمزيد

تنتظم فيها كل هذه القوى توضيح هذه التضاربات وإدراك نمط العًلقات التي 

طة الفاعلة أرصد خصائصها ووظائفها. واقتناعاا مني بأن معرفة النص تتم  بواس

ملة وى العامعالجة آلياته؛ أي تفتيت النص إلدراك إوالية اشتغاله الداخلي سأحد د الق

النص، ثم أرصد وظائفها وخصائصها، والوظيفة "هي فعل تقوم به شخصية ما من 

 .(2001ه داخل البناء العام للحكاية".) بنكراد، سعيد، زاوية داللت

 خصائص القوى الفاعلة ووظائفها:

القوى 

 الفاعلة

ابن  السنور الجرذ

 عرس

 الصياد البوم

الخصائ

 ص

 الحذر

 رمز الذكاء

 رمز القوة واالستبداد

 الوصولية والبًلدة

الوصولي

 ة

المكر   الوصولية

 واالحتيال

شباك إنقاذ السنور من  الوظائف

 الصياد بقرضه حبائلها

الحذر المستمر من 

 األعداء

 اصطياد الجرذ

عرض الصداقة على 

 الجرذ

اصطياد 

 الجرذ

اصطياد 

 الجرذ

 اصطياد السنور

يمكن تصنيف هذه القوى الفاعلة بناء على معطيات جدول خصائص القوى العاملة 

 ووظائفها من خًلل ثًلثة محاور هي:
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 التطابق: محور -أ

  ابن عرس = البوم   : الوصولية.السنور = 

  السنور = ابن عرس = البوم = الصياد  : العيش على الصيد.

 محور التناقض:  -ب

ل ، تتصارعان من أجل الحصو2وذ  1المقصود بالتناقض أننا "نحن أمام ذاتين ذ 

 (2001على موضوع ما".  ) بنكراد، سعيد، 

 الجرذ وابن عرس والبوم والصياد ( : العداوة.(  ≠السنور 

 السنور وابن عرس والبوم والصياد ( : العداوة.(  ≠الجرذ

 محور  االزدواجية: -ج

نَّور وحده محور  االزدواجية؛ ذلك ألنه يظهر بمظهرين من حيث ا لسلوك يمثل الس ِّ

َرذ بمطارته الدائمة من أجل التهامه، وم  ني هو ظهره الثاأحدهما اإلساءة إلى الج 

ة حسن الجوار لساكنة الغابة وبخاصة جاره الجرذ فقد عرض عليه الصلح والصداق

 والكف عن إذايته. فشخصية السنور مضطربة ومتقلبة األطوار تارة يبدو سلبيا

 وتارة أخرى تحت ضغوط مفاجئة يظهر إيجابيا. 

َرذ كان يمثل رمز الدهاء؛ حيث كان يمتل قاته ك تصورا لعًليمكن استنتاج أن الج 

بمختلف أنماط أعدائه بكيفية ضمنت سًلمته منهم، وأن السنور جمع إلى جانب 

 القوة البًلدة. 

 مستوى تحليل خرافة الجرذ والسنور:  -

 الخطاطة السردية: 

لزمون في  يمثل جدول وظائف الشخوص خطاطة مهمة جدًّا في تحليلنا، ونحن م 

ول بالنظر في معطيات هذا الجدول الستخًلص التحأثناء الخطوات المنهجية كلها 

 والبرنامج السردي، وغير ذلك.
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 فيما يتعل ق بالتحول، نًلحظ أن الجرذ قد خضع لعدة حاالت ضمن عدة وضعيات،

 الشيء الذي يشكل مقاطع النص. ونميز الحاالت اآلتية: 

َرذِّ لمسكن السنور.  -  األولى: وضعية مجاورة سكنى الج 

َرذِّ بحثا عن الطعام. * الخروج ال ر للج   حذِّ

نَّْوَر داخل المصيدة.  - َرذِّ الس ِّ  الثانية: إبصار الج 

نَّْور.  َرذِّ بالس ِّ  * تهكم الج 

- . َرذِّ  الثالثة: كثرة أعداء الج 

نَّْور. َرذِّ ضرورة عقد الصلح مع الس ِّ  * استشعار الج 

 . َرذِّ نَّْور ضرورة عقد الصلح مع الج   *استشعار الس ِّ

َرذِّ إلى الحيلة.الراب-  عة: لجوء الج 

َرذِّ حبال المصيدة إال واحدا.   * قطع الج 

 الخامسة: نجاتهما وخيبة أمل الصياد. -

- . َرذِّ نَّْور صداقته على الج   السادسة: اقتراح الس ِّ

نَّْور من كل األعداء.   * استمرار حذر الس ِّ

 لقد بدأت حركات المتن السردي وحاالته تتضح، وبيان هذا األمر كاآلتي: 

 حركات النص: -

 تحكم النص خمس حركات هي: 

 * الفعل البراغماتي:  ويتمثل في طموح الجرذ إلى النجاة من أعدائه،  

 * وجود أزمة: تربص كل األعداء به،

: الحيلة واستعمال العقل والحذر،  * التفكير في  الحل 
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 * الفعل البراغماتي: مصالحة السنور ومداراته والحذر المستمر،

 * عودة إلى األزمة: استمرار تربص كل األعداء بالجرذ واستمرار حذره منهم.

 وهي كاآلتي:ومن مقتضيات التحليل تقديم الخطاطة السردية لخرافة الجرذ والسنور

 جوار الجرذ والسنور الوضعية األصلية

 التاريخيةعداوتهما 

 وقوع السنور في شباك صياد الحدث المطلق للسرد

 فرح الجرذ العنصر المعرقل

استشعار السنور ضرورة عقد صلح مع الجرذ لتخليص نفسه من 

 الشباك.

 إحداق الخطر بالجرذ متمثل في ابن عرس والبوم تطور األحداث

 استخدام الجرذ عقله وحيلته

 خًلص الجرذ رهين بمصالحة السنور

 اقتراحه الصلح على السنور

 قبول السنور

 قطع الجرذ حبائل الشبكة بحذر

 نجاة الجرذ والسنور وخيبة أمل الصياد. 

 اقتراح السنور صداقته على الجرذ الوضعية النهائية

 استمرار حذر الجرذ من كل األعداء.

  البرنامج السردي:

َرذ في خضم   يشكل مجموع  الحاالت والتحوالت البرنامَج السردي. وكيف يبدو الج 

هذه الحاالت؟ الحظت أنه كان متضايقا من أعدائه وشديد الحذر منهم؛ ذلك ألنهم 

َرذ  في البقاء  كثر ويحفون به من أعلى الغابة وعلى جنبيه وأمامه. فرغبة الج 

"وتربص ابن عرس   narratif centralprogrammeبرنامج سردي مركزي:"

والبوم والسنور به برنامج سردي معارض لهذا البرنامج السردي المركزي؛ ألنه 
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َرذ في البقاء وحياة الهناء، وهو ما ي تيح لي القول إن  مداوم على معارضة رغبة الج 

َرذ هو الفاعل اإلجرائي الذي يحول البرنامج السردي ويتحك م فيه، الشيء الذي  الج 

رذ.يجعله مالكاا   لسلطة السرد وهذا جانب من جوانب بطولة الج 

 المسار السردي:

رذ في أثنائها عدة حاالت، وأنجز في خًلل ها تعاقبت عدة وحدات سردية عرف الج 

الحذر أفعاال عديدة. تتمثل الحاالت في مجاورة الجرذ عدوه اللدود وهو السنور، و

راح مداراة السنور ثم اقتالمستمر من كل األعداء، والتسلح بالحيلة والدهاء، و

الصلح عليه نظرا لكثرة أعدائه، وقبول السنور ليتخلص من شباك المصيدة، 

رذ الذي قبلها بشرط التباعد طلبا للنجاة ن. واألما واقتراح السنور الصداقة على الج 

نه فيبدو الجرذ دائما داخل دوامة من التربصات واألخطار وفي تهديد مستمر، لك

ن مضة األعداء بفضل حذقه ودهائه. وبذلك فالجرذ يعبر  كل مرة كان يفلت من قب

ه من بمنطقة الخطر إلى بر األمان، ليعود مرة أخرى من النجاة إلى تربص األعداء 

جديد وهكذا دواليك. وقد تكرر هذان العبوران، وهو ما يجعل المسار السردي 

لقة سى بن هشام في حدائريًّا وليس خط يًّا كما قديتبادر إلى الذهن. ويدور عي

مفرغة؛حيث يصير الوصول انطًلقة، وهذا الدوران الفارغ جانب من جوانب 

رذ والسنور.  فكاهة نص أمثولة الج 

 السردية:

رذ يسعى كل مرة نحو النجاة، فيجلب لنفسه  اتضح من المسار السردي أن الج 

م وصول، ثتربص األعداء به من جديد، فيتجه بسعيه الدؤوب من االنطًلقة إلى ال

رذ ف ي يتوجه من الوصول إلى حيث االنطًلقة فيعود أدراجه من حيث أتى. و الج 

رذ في خًلل العبور الثاني.   أثناء العبور األول ليس هو الج 

رذ هو عبور نحو األمان.  أ. العبور األول في اعتقاد الج 

 ب. العبور الثاني هو فعًلا عبور نحو الحذر الشديد. 

ا، وهذا جانب من فأثبت العبور الث اني أن العبور األول هو عبور نحو  الحذر  أيضا

رذ نفسه في كل مرة أمام عبورين تعيسين وفي خضم  فكاهة النص؛ حيث يجد الج 

 متاهة التوج س خيفة من األعداء والتزام الحيطة ومداراة األقوى وهو هنا السنور. 
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 ًلف، وهذا التباين:ئي عن االختوفي مستوى السردية، يكشف التحليل السيميا

 )العبور األول يناقض العبور الثاني( هو الذي يؤسس النص سرديًّا.  

رذ تعسة؛ إذ على الرغم من سعيها الد ؤوب نحو النجاة فقد ال زمها إن شخصية الج 

 الحذر.

 عاملي لخرافة الُجرذ والس نور:النموذج ال

رذ والس نور بين عدة عوامل، فيظهر  في البداية العامل المرسل نميز في حكاية الج 

ا العامل الذي يفرض  رذ  وهو أيضا وهو النجاة من األعداء، ثم العامل الذات وهوالج 

شروطه على خصمه والس نور كل مرة دون أن ننسى أنه العامل البطل كذلك؛ ألنه 

ا في المسار السردي ودخل في عًلقة مع كل القوى الفاعلة وفي  احتل موقعاا متميزا

ه دخلت تلك القوى الفاعلة كذلك في عًلقة معه، والعامل الموضوع وهو اآلن نفس

رذ عامل موضوع؛  رذ على نفسه والتماس المخرج بمواالة الس نور، والج  حفاظ الج 

رذ األمان والعيش فينفلت من  ألنه يحمل قيمة راهن عليها السرد وهي تمني الج 

رعان ما ينقلب إلى الحذر  قبضة أعدائه ويذوق قسطا ضئيًل من طعم الطمأنينة س

واستشعار تربص العدو به، وهي القيمة التي نهض عليها الصراع ضمن البرنامج 

رذ؛ أي المرسل إليه وتمثله كثرة  السردي. ونلفي كذلك الفاعل المتلقي لدهاء الج 

األعداء. وبتأمل جدول وظائف الشخصيات، نًلحظ وجود عاملين متناقضين من 

العامل المساعد: وس مي كذلك ألنه يساعد  -نهما بالسرد:  حيث عًلقة كل واحد م

رذ  -العامل  الفاعل على إنجاز البرنامج السردي. ويمثل العامل المساعد حذق الج 

العامل المعارض: وس مي -وحيلته وقدرته على استعمال عقله ومداهنة أعدائه. 

ل المعارض القوى كذلك؛ ألنه يمنع من تحقيق البرنامج السردي. ويمثل هذا العام

الفاعلة: ابن عرس والبوم والس نور. ولمزيد من توضيح النموذج الـعامـلي وشاكلة 

رذ والس نور أقدم الخطاطة اآلتية:  إسهام مختلف العوامل في حركية نص الج 

 عًلقة  التواصل

↔ 

 العامل المرسل إليهالموضوع العامل
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  المرسل

 

على الحفاظ  النجاة من األعداء      

 النفس

والتماس 

 المخرج  

بمواالة بعض 

 العدو

 كثرة األعداء

 الرغبة ↕عًلقة

 العامل المساعد

 

 العامل الذات

 المعارض

حذق الجرذ عقله 

وحيلته            مداراة 

 األعداء

ابن عرس والسنور  الجرذ

 والبوم

 

↔ 

 عًلقة    الصراع .     

لطة هو رمز القوة؛ ألنه كان يمثل الس يبدو الجرذ رمزا لسلطة الذكاء، والسنور

جل عليا ألالعليا في الغابة. وانتصرت سلطة الذكاء وبادرت إلى تقديم الحل للسلطة ال

 خًلصهما.

 البناء الداللي: 

بوصول التحليل السيميوطيقي إلى مرحلة البناء الداللي، نقترب أكثر من تقديم 

في البداية وهو: كيف يتمفصل جواب أنجع وأنفع للسؤال المركزي الذي طرحناه 
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رذ والس نور ألداء معناه؟ نبدأ اقترابنا من الجواب بخطوة إبراز التشاكل  نص الج 

المختفي بين تضاعيف النص. وهذه مرحلة هامة في عملية تفتيت النص؛ الكتشاف 

ا ي عين على فهم معاني النص. فنميز في البداية تشاكًلا على  ثنائياته التي تشكل نظاما

ا اندالليًّا )مس رذ باعتباره يمث ل تصميما د Significatifتوى شخصية الج  ( فيتفر 

بالبطولة والدهاء ومداراة العدو، والمثالية. ونميز أيضاا تماثًل بين القوى الفاعلة 

ا في معارضة البطل في خًلل إنجازه البرنامج السردي  المعارضة التي أد ت دورا

 المركزي.

بعد إبراز التشاكل المختفي في تضاعيف النص كخطوة مهمة في عملية تفتيت و

 النص، ننتقل إلى خطوة أخرى تتجل ى في المربع السيميوطيقي. 

 المربع السيميوطيقي:

رذ مفارقات وصراعات مع القوة والغباء، وأسعى إلى إعادة ترتيب  انتابت حياة الج 

داللي، أطلق عليه "غريماس": المربع  تلك المفارقات والصراعات في إطار تنظيم

السيميوطيقي حتى تتكشف إوالية اشتغال النص الداخلي، ونصل بمعرفتنا كيفية 

 تمفصل النص ألداء معناه إلى أقصى درجاتها. 

َرذ      الــــهيمنة              يريد ابن عرس أخذ الج 

     يريد البوم اختطافه                       

َرذ أمامه افترسه الس ن ور الس  إن تقدم ا  ن ورلج 

َرذ: ال تخافن مني شيئا             كر ه للج 

َرذ أن يدنو من الس ن ور  الج 

 ال خير للضعيف في قرب العدو القوي.

ر  الـــدهاء َرذ حذِّ  الج 

َرذ: معي عقلي   الج 

َرذ الس ن ور         مصالحة الج 

َرذ: أقطع الحبائل إال حبًل   الج 

 ال يثق بعدوه كل الثقةالعاقل 

 أنا أودك من بعيد.

 حقالس ن ور: إن قولك هذا لشبيه بال الـــغباء

وقع موقع الرجل النائم على الفيل فيسقط 

 ويدوسه الفيل

 سريع االسترسال ال ت قال عثرته.

َرذ:  نزل بالس ن ور من البًلء  االســـتسالم ا مالج 

 نزل بي

َرذ للس ن ور: أنا اليوم   شريكك في البًلءالج 

َرذوالس ن ور كالسفينة والركاب.  الج 
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 الـتضــاد

 ..الدهاء. . الهيمنة.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  .. .. ..  ..  ..  .. 

 

 تناقض  تداخل في النفي تداخل في اإلثبات  تناقض

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالغباءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــ االستسالم

 ما تحت التضـاد                              

 الدهاء      ويتجلى أيضا في: االستسًلم  محور التناقض يتمثل في: الغباء

الدهاء      محور التداخل   الهيمنة محور التداخل في اإلثبات: الغباء 

الدهاء.ويمثل التضاد المستوى السطحي للدهاء، في في الـنفي: االستسًلم

 حين يمثل ما تحت التضاد مستواه العميق. 

شهار، ي ستعمل الحكي اليوم في مجاالت التسويق والبيع واإل الخرافة وتعلم اللغة:

للغة. اوالحكي مهم أيضا في التواصل وفي مجال التعليمية والتربية ومناهج اكتساب 

ميذ ويثير الحكي العواطف التي تثير انتباه الكبار.وبالنسبة إلى الصغار ) تًل

مط االبتدائي(، يمكن تقديم صور تجعلهم ينفتحون على عوالم بعيدة عنهم كصور ن

ون، ، وحياة الهنود الحمر في حوض األمازالعيش في الهند بين البادية والمدينة

وبعض الصناعات التقليدية والعصرية في الصين. فيتعرف المتعلمون ألفاظا 

رهم، وبنيات تركيبية جديدة، ويتدربون على كيفية تركيب الجمل والتعبير عن أفكا

فاع وعلى أخذ الكلمة إلعادة سرد أحداث الحكاية ووصف أمكنتها وأزمنتها أو للد

هية يمة معينة، كما يتمرنون على كتابة ملخص لها، مما ينمي كفاياتهم الشفعن ق

 والكتابية.

إن للصورة عددا هائًل من  ورة في فهم الخرافة:لصدور المعين الديداكتيكي ا

الوظائف من قبيل إثارة االنتباه، إفهام مضامين الصورة للتًلميذ، وتشخيص 

تواصلية، وبناء التعلمات، وتقويمها وغير المفاهيم وترسيخها، وإعداد وضعيات 

رذ والس نور. وكل  ذلك. والصور اآلتية تجسد خطوات الخطاطة السردية لحكاية الج 
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صورة يمكن أن تشكل أرضية للنقاش يراوح األستاذ )ة( في خًللها بين عًلمات 

الصورة ونص الحكاية من جهة، وبين العًلقات التي تنتظم فيها تلك العًلمات 

 الحكاية من جهة ثانية. ونص

 الوضعية 

 األصلية

 

الحدث 

المطلق 

 للسرد

 

العنصر 

 المعرقل
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تطور 

 األحداث

 

 

 امتداد

تطور 

 األحداث

 

الوضعية 

 النهائية

 

 خاتمة:
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رذ والس نور  تطبيقه وقدمت  عمًل مزدوجا جمع بين التحليل الممنَهج لنص حكاية الج 

خدمها الديداكتيكي. وتحققت عدة نتائج من قبيل اتضاح المجاالت التعليمية التي ت

هم الحكاية بجًلء مثل اكتساب المتعلمين اللغة العربية، وإثراء معجمهم، وجعل

ما م. وعموة الجرأة األدبية والتعبير السليم لديهيتعرفون أساليب جديدة، وتنمية ملك

 تبي ن كيف تخدم الحكاية الكفايتين: الشفوية والكتابية. 

ا، وحقق التحليل السيميائي الذي جاء به غريماس النتائج المرجوة منه منهجيًّ 

رذ والس نور ليؤدي معناه، وبناءه الدال لي، فاتضحت شاكلة تمفصل نص حكاية الج 

فاءته كما انكشفت أعماق النص. وما يهم هو خدمة المنهج النص األدبي؛ إذ تبينت ك

 المنهجية. 

أهمية  مزيد من التوضيح: فقد جل ى الجانب الديداكتيكيوهي نتائج يمكن مناقشتها ل

يز يكي متمالحكاية وكثرة مهامها ومزاياها الديداكتيكية، وأكد أن الحكي معين ديداكت

يائي وناجع.واهتمامي بالجانب التطبيقي جعل األجرأة تضع الحكاية والمنهج السيم

 على المحك، فاتضح ما يأتي: 

ات مجموع ما تتفرد الحكاية  - ماء نص انت -ديداكتيكية.   tâchesبإنجازه من َمَهم 

رذ والس نور إلى مجال سرديات التراث وتحديدا أدب األمثال.  الج 

 ي يستندتماسك المنهج السيميائي وإحكام بنائه النظري وأهمية األسس النظرية الت -

ته في جاعإليها وفعاليته في تحليل مختلف النصوص السردية، فقد أثبت هذا المنهج ن

 مرور منالكشف عن المعاني المضمرة والبناء الداللي، وكلما تقدمت  في التحليل بال

 خطوة إلى أخرى الحقة تكشفت دالالت جديدة. 

ف  يمكن إذن أن نطبق المنهج السيميائي على نصوص سردية تراثية وحديثة لتعر 

 ثال وحكاياتشاكلة النظام السردي لنصوص: السيرة الذاتية والرحلة وأدب األم

ف كيفية اشتغال بنية السرد في ثنا، والقصة والرواية ألف ليلة وليلة ياها ومن وتعر 

 المسؤول عن إنتاج السرد وتوق فه وغير ذلك.

وبي ن الجانب التطبيقي أن األدب ال يتأهب لخدمة النظرية وإنما العكس؛ فالنظرية 

ها الخطابات السردية، السيميائية هي التي تخدم األدب السردي؛ حيث يفكك من هج 

ويكشف مختلف بنياتها، ويوضح إوالية اشتغال أشكال الخطاب السردي وإنتاج 

 المعنى وما يختفي في شقوق النص األدبي وفجواته من معان. 
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ي التي هواقتناعا مني بأهمية الفكرة المنهجية التي مفادها أن طبيعة النص األدبي 

 ي. تحدد المنهج، فإن أنسب منهج لتحليل الخطابات السردية هو المنهج السيميائ

ومن خًلل هذا البحث بشأن ديداكتيك الحكاية وتأكدي من كفاءتها العالية ديداكتيكيا 

ورة مال الحكاية الخرافية معينا ديداكتيكيا كالصيمكن القول: آن األوان الستع

التعلمية وذلك  –والكتاب المدرسي، واعتبارها جزءا من العملية التعليمية 

ن بدءا م باستعمالها استعماال وظيفيا تخطيطا وتدبيرا وتقويما في كل أسًلك التعليم

 جامعي.التعليم االبتدائي ومرورا بالتعليم الثانوي ووصوال إلى التعليم ال

 قائمة المراجع:

مدخل نظري، منشورات الزمن،  ،( السيميائيات السردية2001بنكراد، سعيد ).1

 . 14 – 114- 109و  108 – 89 - 88و  87  - 78 - 99 -72الرباط، ص:  

تقديم  ( كليلة ودمنة، ترجمة عبد هللا بن المقفع،1989بيدبا الفيلسوف الهندي،).2

 .193إلى  188، ص: من 1لمية، بيروت، ط فاروق سعيد، دار الكتب الع

د ( التناص والتراث العربي بين كليلة ودمنة واألس2007شبيل، عبد العزيز ).3

 .144،ص: 52الغواص، كلية اآلداب والفنون اإلنسانية بمنوبة، عدد 

،  ) 1( معجم المصطلحات األدبية، صفاقص، تونس، ط 1986فتحي، إبراهيم ) .4

 حرف الخاء( .

.5 Anderson Imbert(1992) : Théoria y técnicadelcuentro. 

Barcelona : Ed. Ariel, p: 25. 

.6 Greimas, A. J 1996) ): La Sémantiquestructurale, larousse, 

Paris. 

.7 Greimas, A. J.et courtès.J:(1980)   "Sémiotique" 

dictionnaireraisonné de la théorie du langage, hachette, Paris, 

(parcoursnarrative). 
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.8 GroupeD'entrevernes, (1987): Analysesémiotique des textes., 
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Didactic of theTale: a semiotic analysis of the exemplum of “Eljorad 

and sinaour ’’. 

Dr.  Hassan Bouijellaben 

Professor, Cadi Ayyad University, Marrakesh, Morocco 

 

Abstract: The present research aims at presenting Didactic of theTale on 

the basis of the exemplum of the“Eljoradandthesinaour“ , and 

analyzingthis exemplum, using a semiotic method, based on the theory of 

the narrative semiotic, actantial model.  This is why I formulated the 

problematic: To what extent will the study of a narrative text enable me to 

define the articulation of the text and present the didactic of theTale ? 

For this reason, I presented the narrative semiotics theory of ‘Grimas’. 

The analysis focused on the functions and characteristics of the 

characters, their actantial narrative schema, narrative program, 

narrativivity and the actant... Based on the analysis, the efficiency of the 

semiotic model was confirmed. Accordingly, this semiotic analysis can be 

considered as a reliable approach to analyze the Arabic narrative, both 

ancient and modern.I have treated the fable and language learning, and 

the roll of  picture in understanding fable. 

Keywords: Didactic of theTale, Exemplum, Narrative semiotic analysis, 

Actantial model, Eljoradandsinaour, Arabic narrative. 
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الضغوط النفسية وعالقتها بالرضا الوظيفي لدى طاقم التمريض في مجمع 

 فلسطين الطبي

 و ريم دغامين محمد أحمد شاهين

 

الضغوط النفسية وعالقتها بالرضا  مستوى إلىالتعرف هدفت الدراسة  ملخص:

، باستخدام المنهج الوصفي الوظيفي لدى طاقم التمريض في مجمع فلسطين الطبي

ممرًضا وممرضة. أظهرت النتائج ( 170) هامتيسرة حجماالرتباطي، على عينة 

 الرضا الوظيفيا، وكان مستوى متوسطً  النفسية ومجاالتها كانلضغوط امستوى أن 

ً  ومجاالته أيًضا وجود فروق في الضغوط النفسية ومجاالتها وبينت النتائج  .متوسطا

الذكور، بينما كانت لصالح  ،متغير الجنسلباستثناء الضغوط االجتماعية تعزى 

وأظهرت النتائج  سنوات الخبرة. ، أوالحالة االجتماعية الفروق غير دالة باختالف:

ء مجالي: )أنظمة الترقيات عدم وجود فروق في الرضا الوظيفي ومجاالته باستثنا

. وأشارت الجنس، وجاءت لصالح أنثى باختالفالراتب والعالوات( ووالحوافز، 

إحصائيًا بين الضغوط النفسية والرضا  ةوجود عالقة ارتباط غير دالالنتائج إلى 

أنظمة الترقيات  مجاالت: طبيعة العمل،بين دالة العالقة  بينما كانتالوظيفي، 

، ومجالي: ضغوط العمل، والضغوط قة مع الزمالء والمسؤولينالعال، والحوافز

االقتصادية،وكانت العالقة أيًضا دالة بين الدرجة الكلية للرضا الوظيفي ومجال 

عكسية. العالقة ؛ إذ جاءت الراتب والعالوات، وبين الضغوط االقتصادية

لتنبؤ بالرضا وجود أثر دال إحصائيًا ألبعاد الضغوط النفسية في اوأوضحت النتائج 

( %8.9قد وضح بعُدي: )الضغوط االقتصادية، والضغوط االجتماعية( )فالوظيفي، 

من نسبة التباين في الرضا الوظيفي. أما فيما يتعلق ببعد ضغوط العمل، فإنه لم 

 سهم بشكل دال إحصائيًا في التنبؤ بمستوى الرضا الوظيفي.ي

 .اقم التمريضط ،الرضا الوظيفي ،الضغوط النفسية الكلمات المفتاحية:
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 مقدمة: 

العصر الراهن، الذي يشهد تطورات تحديات من أهم النفسية تعد الضغوط 

ا من حياة الضغوط تشكل جزءً هذه  مجاالت، وأصبحتالوتغيرات سريعة في جميع 

ر في فهي تكاد تنتش، ا لكثرة التحديات التي يواجهها في هذا العصراإلنسان نظرً 

م ، وقد يعاني منها كل األفراد بغض النظر عن فئتهالبيئات والمجتمعاتمختلف 

عرض من الفئات التي تت طاقم التمريضالعمرية. وقد تكون الطواقم الطبية ومنها 

يهم الرضا الوظيفي لدبشكل زائد، ما يستدعي توفير كل متطلبات لضغوط النفسية ل

 لخدمة المرضى. حتى يكون لديهم الدافعية لألداء بأقصى طاقاتهم 

 ؤثر سلبًات فهي المؤسسات، عامالً من العوامل الضارة علىضغوط العمل  وتمثل

نواع تتعرض العديد من المهن ألو .لية الموظفين وكفاءة األداء التنظيمياععلى ف

مهنة المهن هي  واحدة من هذه، ومختلفة من اإلجهاد في بيئة مكان العمل

 ة الصحيةعلية نظام الرعايامن ف احيويً  مكونًاا وحتل دوًرا أساسيً ت تيالتمريض، ال

(Ameen & Faraj, 2019).أو  عرف ضغوط العمل على أنها التوتر النفسيتُ و

مل الضغوط التنظيمية في مكان العكذلك و، كل الموظفين لدىاإلجهاد الذي ينشأ 

 (.Finney et al., 2013متطلبات الوظيفة )ب ذات الصلة

حداث والضغط النفسي هو تلك الحالة الوجدانية التي يخبرها الفرد والناتجة عن أ

ا؛ مواجهتهبوأمور تتضمن تهديدًا إلحساسه بالدنيا الهانئة وتشعره بالقلق فيما يتعلق 

لناشئة فالضغوط النفسية هي حالة نفسية تنعكس في ردود الفعل الجسمية والسلوكية ا

رير د عندما يتعرض للمواقف واألحداث الضاغطة )الغعن التهديد الذي يدركه الفر

(. ويرى الكثيرون أن ظاهرة الضغوط النفسية، تعد من 2009وأبو أسعد، 

 الموضوعات الحديثة نسبيًا، فهي ال تقتصر على مجال من المجاالت، بل امتدت

ً معيناً؛ لذا فإنه من الضرورة بمكا ن أن إلى كل مجال يزاول فبه اإلنسان نشاطا

جري تناول العناصر األساسية لظاهرة الضغوط النفسية وارتباطها بمتغيرات ي

 (.2014أخرى )أبو عون، 

"أن الضغوط استجابة غير محددة للمتطلبات الواقعة على Selleysويرى سيلي "

الفرد، وهذه المتطلبات هي المسببة للضغط، فالضغط هو نوع من التقييم الذهني 

المواقف الضاغطة، ويؤكد على أن األفراد يختلفون  ورد فعل من جانب الفرد على

في تقييمهم للمواقف من حيث الضغط، فالموقف الذي يكون مصدر إزعاج لشخص 

ما قد ال يكون كذلك لشخص آخر. وهو يرى أن الضغوط وأساليب مواجهتها تكون 
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ئة، وهذه نتيجة للمعرفة واإلدراك والتفكير والطريقة التي يقيم بها الفرد عالقته بالبي

 يحدث الضغط أن "سيلي" ويعتبر(. 2008العالقة ال تسير في اتجاه واحد )النعاس، 

 الظرف، أو الحدث مع وتوافق توازن إحداث في العادية الجسم طريقة تفشل حينما

 ,Buck) معه بسهولة يتكيف أن الكائن يستطيع لم إذا ضاغًطا يكون موقف ن أيأو

1988.) 

 لفهم ضرورية مقدمة القلق في"Spiel Berger" ربيرجسبيل  نظرية فهم يعتبرو

 أساس على القلق في نظريته "ر"سبيل بيرجأقام  ؛ حيثالضغوط في نظريته

 ققل وهو، (AnxietyState)قلقالحالة األول؛  :هما ،القلق من نوعين بين التمييز

 القلق وهو ،(AnxietyTraitالسمة ) قلقوالثاني؛  الموضوعي. القلق أو الموقف

 دويستبع والضغط، الحالة قلق نظريته بين في ويربط المزمن، القلق أو العصابي

 من سمة هنا القلق ألن ،والضغط العصابي القلق أو السمة قلق بين عالقة وجود

 ةطبيع لنظريته بتحديد المرجعي اإلطار في "ر"سبيل بيرج ويهتم .الشخصية سمات

 ةالقلق الناتج حاالت بين ويميز ضاغطة، تكون والتي المحيطة البيئية الظروف

 لنواحياتلك  تجنب على تساعد التي الدفاع مكانيات وبين بينها العالقة ويحدد ،عنها

عثمان، السيد القلق) ومفهوم الضغط مفهوم بين"ر"سبيل بيرجويميز. الضاغطة

(2001. 

الت وتُمثل الضغوط النفسية حالة من عدم التوازن الناجم عن تعرض الفرد النفعا

 نفسية سيئة تتسم بالقلق والتوتر والضيق والتفكير المرهق في أحداث وخبرات

اًل، حياتية، التي تعرض لها في الماضي أو يعيشها حاضًرا أو يخشى حدوثها مستقب

الضغوط  اكتسبتو(. 2008، وتسبب اضطرابات فسيولوجية ضارة )الطهراوي

 ،اتحاشيه صعبتها من طبيعة كونها حالة نفسية مستمرة يالداخلية والخارجية أهم

لهذه الضغوط  والتكيفعند الكائن الحي استجابة لحاجته  تفاعاًل  تحدث ألنها

الفرد وتضعف كفاءة وظائف  صحة مباشرةً في التي تؤثر مرتفعةال ومستوياتها

 اوعً ن ببيس استمرار تعرضه لها مع فشل التعامل معها قدأن  أجهزته المختلفة، كما

أو ما  نفسية اضغوطً  ونواجهي األفراد علًما أن جميع ،واإلجهاد العصبي اءعيمن اإل

 .(2009المختلفة )أبو دلو،  ةيميوال اةحيال بضغوط ىسمي

، ضغوط العملمن  ( مصادر مختلفةMark & Smith, 2011) مارك وسميث حددو

 ، فالممرضون والممرضاتفي مجال التمريض الضغوط النفسية وبخاصة

 والتمييز، األطباء، الصراع مع :من الضغوط القوية، مثل يتعرضون يوميًا لعدد
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 واالستمرار في التعامل مع الموت والمرضى وذويهم الثقيل،عبء العمل و

مع مجموعة متنوعة من  وترتبط ضغوط العمل في مهنة التمريض .همعائالتو

واآلثاربين ، اآلثار الصحية الجسدية والنفسيةو االتجاهات السلبية والسلوكية،

 (.Long et al., 2014الرضا الوظيفي )كالعواقب، وبخاصة  المواقف والسلوك

 ( ممرًضا وممرضة، أن125) خالل ( من2021دراسة القحطاني )أظهرت نتائج 

 ويعيةاألولية بمحافظة الق ومراكز الرعاية مستشفىالتمريض في  مهنة في العاملين

 بين عالقة هناك أن نتائجال كشفتوبدرجة مرتفعة،  النفسية الضغوط من يعانون

 في إحصائية داللة ذات فروق ووجود الالعقالنية، واألفكار النفسية الضغوط

 ، وأظهرت نتائج)المتزوجين( لصالحو لصالح )الممرضات(، النفسية الضغوط

( ممرًضا في مركز 30من خالل عينة ضمت ) (2021)فيرود وآخرون دراسة 

مكافحة السرطان بوالية باتنه الجزائرية، أن مستويات الضغط النفسي لدى 

الممرضين مرتفعة، وأن مستويات الرضا الوظيفي متوسطة، كما توجد عالقة 

ارتباط عكسية بين الضغط النفسي لدى الممرضين ورضاهم عن الوظيفة التي 

( إلى وجود Iyayi & Kadiri, 2020إيايي وكاديري) دراسةيمارسونها. وأشارت 

 طاقم التمريض فيلدى الرضا الوظيفي بين ضغوط العمل وعالقة معنوية وسلبية 

( 305)، من خالل عينة ضمت نيجيريا -بنينمدينة مستشفيات عامة مختارة في 

 ة. ممرض

متوسط منمستوى  ( وجودAmeen & Faraj,  2019أمين وفراج ) دراسةوبينت 

، بين طاقم التمريض في مستشفيات الصحة النفسية في السليمانية الوظيفي اإلجهاد

، بينما أظهرت دراسة ( ممرضة75التقرير الذاتي المناسب لعينة من )باستخدام 

من الممرضين والممرضات يرون  (%30)أن حوالي ( 2018الرجوب والخطيب )

( من والممرضين في 337من خالل ) أن الرضا الوظيفي سيء أو سيء جدًا،

( أن مستوى الضغوط النفسية 2018الزاملي والعيد )دراسة فلسطين، كما أشارت 

 والرضا الوظيفي لغالبية الممرضين العاملين في العناية المركزة كان مرتفعاً، من

 Vandevala)فانديفاال وآخرون دراسة، وبينت نتائج ( ممرضاً وممرضة52)خالل 

et al., 2017)( فردًا من األطباء والممرضين الذين يعملون في وحدة 96،من خالل )

 العناية المركزة في بريطانيا، أن الضغط النفسي يرتبط بطول ساعات العمل.

 الكثير باهتمام حظيت التي الموضوعات الوظيفي باعتباره أحد الرضا ويُنظر إلى

 في العاملين إنتاجية على كبير أثر من له لما اإلدارية، في المجاالت الباحثين من
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 الثروة هو البشري العنصر ورسالة المنشأة، ألن أهداف ودفعهم لتحقيق المؤسسات

ما  أغلى هو األعمال. واإلنسان منظمات في لإلنتاج والمحور األساس الحقيقة

 وتعقيدها تطورها درجة بلغت مهما الحديثة واآلالت واألجهزة فالمعدات، نملك،

 ويحركها، يديرها الذي البشري العقل يتوافر إذا لم تعمل ال وقدائدة، ف بدون ستبقى

 عوائد يعطي البشري، ألنه في العنصر االستثمار هو الحقيقي االستثمار لذلك فإن

األخرى )جرينبرج  الموارد يتحكم في الذي األساس المفتاح وهو اإلنتاج، من أعلى

 (.2009وبارون، 

 حليلت بكيفية يتعلق لكونه الباحثين باهتمام يحظى يزال وال الوظيفي وكان الرضا

عليه  التأثير كيفية معرفة أجل من المؤسسات، وذلك في البشري السلوك وفهم

 طريق عن ومهاراتهم، قدرات األفراد من عائد أقصى للمؤسسة يحقق الذي بالشكل

 هاتجاات أن معرفة ذلك لديهم، والمبادرة اإلبداع روح وتنمية وتدريبهم تحفيزهم

ح للنجا للمؤسسات ذهبية فرصة اليوم يشكل الصحيح باالتجاه وقيادتها العاملين

 تفوقها ومصدر المؤسسة أصول أهم البشري المورد فيه يعد عصر في والتميز

(. والرضا الوظيفي هو "الحالة التي تعكس مستوى 2015)قريشي وسبتي،  لاألو

لراتب، العمل بمختلف أبعاده، مثل: ااالتزان في المشاعر اإليجابية والسلبية نحو 

وظروف العمل، والعالقة مع الرؤساء والزمالء وغيرهم" )بوخلوة وبن قرينة، 

2015 :107 .) 

الرضا بشكل عام من  كما يعديعد الرضا الوظيفي أحد فروع الرضا العام، 

اليومية والمهنية، لما له من أثر بالغ على الشعور  الحياةهمة في مال الموضوعات

ورفع الروح المعنوية لدي  ،األداء وتحسينبالراحة والسعادة والجد والمثابرة 

ويشير الرضا الوظيفي إلى مستوى الرضا الذي يشعر به الفرد بخصوص  العاملين.

ويشير عمله، ويتضمن الرضا الوظيفي بعدان: أولهما الرضا الوظيفي العاطفي، 

إلى مشاعر الفرد نحو عمله كل. وثانيهما الرضا الوظيفي المعرفي، ويشير إلى 

 ,Boundlessالرضا عن بعض جوانب العمل، مثل: األجور، وساعات العمل )

2021 .) 

( أن أهمية الرضا الوظيفي تندرج على صعيدين: 2016) بومنقارو الهاشميوأوردا 

تبرز أهميتها من خالل: القدرة على التكيف األول: أهمية الرضا الوظيفي للفرد؛ و

مع بيئة العمل، والرغبة في االبتكار، وزيادة مستوى الطموح والتقدم، والرضا عن 
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الحياة. والثاني: أهمية الرضا الوظيفي للمؤسسة؛ وتبرز أهميتها من خالل: ارتفاع 

 سة.مستوى الفعالية، وتخفيض تكاليف اإلنتاج، وارتفاع مستوى الوالء للمؤس

وعموًما فإن العمل في المستشفيات غالبًا ما يتطلب التعامل مع مواقف صعبة، 

وعلى العاملين في المستشفيات التعامل مع المرضى من مختلف األوساط 

االجتماعية، ومن أصحاب التوجهات المختلفة، ومن جميع الفئات العمرية، وجميع 

لخطيرة التي تهدد الحياة الحاالت المختلفة والمتنوعة بما فيها اإلصابات ا

(Dachalson et al., 2017 وتنجم ضغوط العمل لدى العاملين في الرعاية الصحية .)

عن عوامل متعددة ومتنوعة، منها: أعباء العمل، وساعات العمل الطولية، 

والمناوبات الليلية، وعدم التوازن بين الحياة الشخصية والعمل، وضعف القدرة على 

ي إطار العمل، ونقص االستقاللية وسوء الحالة الصحية، وزيادة التحكم باألمور ف

(، كما إن حوادث العدوان واإلساءة أو موت Abu Helalah, 2014إصابات العمل )

المريض، والمشاركة في إنعاش المرضى، تُمثل تحديات تترك آثارها النفسية 

 Ahwalياتهم )والجسدية على العاملين في القطاع الصحي باختالف مهامهم ومسؤول

& Arora, 2016.) 

 من( Akinyemi et al., 2022وأشارت نتائج دراسة أكينيامي وآخرون )

أن الراتب والرضا الوظيفي لهما عالقة إيجابية كبيرة ، ممرضة (220خالل)

األجر له عالقة إيجابية وأن نيجيريا؛ ب بااللتزام العاطفي للممرضات في والية أوندو

لرضا الوظيفي أهمية حاسمة في اكتساب االلتزام وكان لالوظيفي،  نكبيرة برضاه

 Kimوبينت نتائج دراسة كيم وآخرون ). نالعاطفي للممرضات وتعزيز االحتفاظ به

et al., 2022( على )للطبيب في كوريا الجنوبية اتيعملن كمساعد ( ممرضة130 ،

قي، واالستقاللية أن هناك تأثير للرضا الوظيفي على التعاون، والضيق األخال

وحدة العناية المركزة  يممرضوكان مستوى الرضا الوظيفي معتدالً لدى  .المهنية

(، من خالل عينة Saeidi et al., 2020في دراسة سييدي وآخرون ) لحديثي الوالدة

 ممرًضا يعملون في مستشفيين حكوميين. (30ضمت )

راسة بن درف ومكي متدٍن في دلممرضين دى امستوى الرضا الوظيفي لوكان 

مؤسسات الصحة العمومية (ممرًضا عاماًل في 225شملت)عينة (، من خالل 2020)

ً د فروق دالة إحصائيوجوو ،لوالية مستغانم في الرضا الوظيفي لدى الممرضين  ا

سنوات. وبينت نتائج دراسة  10إلى  5لصالح من  لمتغير األقدمية المهنية تبعًا

ً وممرضة (115ضمت)عينة  ( من خالل2020صميدة ) من العاملين في  ممرضا
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ً إحصائي دالةمستشفى األيمان العام، عدم وجود فروق   الوظيفي مستوى الرضا في ا

. وبينت نتائج دراسة غوادرة ، وعدد سنوات الخدمةلمتغير: الحالة االجتماعيةتبعًا 

غالبية الممرضات راضيات عن عملهن ( أن Ghawadra et al., 2019وآخرون )

دراسة . أما بماليزيا في مستشفى تعليمي ةممرض (932(، من خالل )٪92.0)سبة بن

( من األطباء والممرضين في مدينة 474فأظهرت من خالل )(، 2018الدعمس )

عمان أن مستوى الضغط النفسي لديهم كان متوسًطا، وأشارت النتائج إلى وجود 

( 5–1والخبرة ما بين )فروق في الضغط النفسي والرضا الوظيفي لصالح اإلناث، 

 أعوام، ووجود عالقة بين الضغط النفسي والرضا الوظيفي.

 تثقل بالمشكالوهو مُ  ،ني القطاع الصحي في فلسطين من الكثير من األزماتايعو

والهموم المرتبطة باالحتالل والحصار االقتصادي وتبعاته، فما زال القطاع 

ته الصحي يعاني من قلة الموارد، وعدم المقدرة على تلبية احتياجاته ومستلزما

في  الطبية، والضعف في الكادر من ناحية األعداد والمهارات والقدرات والخبرات

يمارسه  ذيالحصار االقتصادي الخاصة في ظل استمرار بالتعامل مع األوبئة، و

 ةالفلسطيني وربطها بمواقف سياسي الشعبمصادرة حقوق ، والمتمثل في االحتالل

 تتضاعففيروس كورونا، في ظل أزمة كورونا وانتشار و .(2020)أبو زعيتر، 

ي فزادت األعباء والتحديات على العاملين في القطاع الصحي وأعداد المصابين، 

 بسببأرهقت القطاع الصحي والعاملين فيه، ومركبة ومعقدة  تفلسطين، فالمشكال

 ،والصحية ،واالجتماعية ،االقتصادية تالمشكالو ممارسات االحتالل وتعدياته،

 وزارة الصحة) الناتجة عن المستجدات وانتشار الوباء وإعالن حالة الطوارئ

 (.2022الفلسطينية، 

ملين والمعاناة النفسية لدى العاإن موضوع ضغوط العمل وعالقته بالرضا الوظيفي 

مة، في ميدان الصحة أمر مهم للعاملين في ميدان الرعاية الصحية وللمواطنين عا

فالعاملين في ميدان الرعاية الصحية يتعاملون مع المرضى بطريقة مباشرة، 

ويواجهون المشكالت الناجمة عن شدة المرض وعن موت المريض، وهناك 

ة بالكرب النفسي، ما يؤثر في نوعية الخدمات المقدمدالالت على أنهم يشعرون 

ة لضغوط النفسي(. وعليه، فإن الدراسة الحالية ستتطرق ل2018للمرضي )الدعمس، 

 .وعالقتها بالرضا الوظيفي لدى طاقم التمريض في مجمع فلسطين الطبي

 وأسئلتها: مشكلة الدراسة
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م طاق إلى وقت وجهد كبيرين، وألن   تحتاجُ  من المهن التيمريض مهنة الت  تُعد 

ات التمريض من أكثر الفئات التي كانت على احتكاك بالعمل المباشر مع جميع فئ

 فإن الضغوط النَّفسية الذي تعرض لها ،وشرائح المجتمع في ظل جائحة كورونا

لى في ظل جائحِة كورونا من المشكالت التي تؤث ر على حياتهم وع ضطاقم التمري

من راِر األد يمتدُّ هذا األثُر إلى الرضا الوظيفي وينعكُس سلبًا على استقعملهم، وق

 الوظيفي.

الضغوط النفسية أمًرا شائعًا لدى من هم على اتصال دائم مع اآلخرين  وتعتبر

كالممرضين واألطباء، وبخاصة إذا ألقيت عليهم مطالب مفرطة، ويعد الرضا 

الوظيفي الذي كثيًرا ما يتأثر بالضغوط النفسية عاماًل حاسًما في مدى جودة 

من الدراساِت التي تناولت (. وتؤكد العديدَ Gokcen et al., 2013الخدمات المقدمة )

المتغيراِت النَّفسي ة، على ضرورة ربط الضغوط ب اهوعالقتِ ُمتغي َِر الضغوط النفسية 

النفسية بهذه المتغيرات إلبراز الحاجة لدراستها. وهناك دراسات تناولت الضغط 

نام وآخرون  دراسة، و(2021)النفسي والرضا الوظيفي، كدراسة فيرود وآخرون 

(Nam et al., 2016) ودراسة بورسادايان وآخرون ،(Poursadeghiyan et al., 

2016). 

ل راسة، ومن خالدهذه الموضوع قة بع على الدراسات السابقة والمتعل  الط  وباال

لطبي، اومتابعتهما المباشرة في زياراتها لمجمع فلسطين بالمشكلة  انإحساس الباحث

 ِ ض له العاملون في القطاعِ الصحي  ءت جامن ضغوط عمل وأعباء كبيرة،  وما يتعر 

اقم ط لدىلرضا الوظيفي با اوعالقتهضغوط النفسية الللبحث في فكرة هذه الدراسة 

في ة تتلخص مشكلة الدراس ،وبناًء على ما تقدمالتمريض في ُمجمع فلسطين الطبي. 

 :تاليالسؤال الرئيس ال

الرضا الوظيفي لدى طاقم التمريض في وبين الضغوط النفسية هل توجد عالقة 

 ؟رام هللافي مجمع فلسطين الطبي 

 اآلتية:الفرعية هذه الدراسة عن األسئلة  أجابتوبناًء عليه، 

 السؤال األول: ما مستوى الضغوط النفسية لدى طاقم التمريض في مجمع فلسطين

 ؟الطبي

 ي مجمع فلسطينلدى طاقم التمريض ف الرضا الوظيفيالسؤال الثاني: ما مستوى 

 ؟الطبي
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الضغوط هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات  السؤال الثالث:

)الجنس، تعزى لمتغير:  لدى طاقم التمريض في مجمع فلسطين الطبي النفسية

 الحالة االجتماعية، سنوات الخبرة(؟

في هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات الرضا الوظي: الرابعالسؤال 

)الجنس، الحالة تعزى لمتغير:  لدى طاقم التمريض في مجمع فلسطين الطبي

 االجتماعية، سنوات الخبرة(؟

م طاقلدى  والرضا الوظيفي هل توجد عالقة بين الضغوط النفسيةالسؤال الخامس: 

 التمريض في مجمع فلسطين الطبي؟

( α<.05دالة إحصائيًا عند مستوى داللة ) توجد قدرة تنبؤيةالسؤال السادس: هل 

ن ألبعاد الضغوط النفسية في الرضا الوظيفي لدى طاقم التمريض في مجمع فلسطي

 ؟الطبي

 :أهداف الدراسة

 األهداف اآلتية: تحقيقالدراسة إلى  سعت

 لدى طاقم التمريض والرضا الوظيفي الضغوط النفسيةمستوى كل من  التعرف إلى

 .الطبي في مجمع فلسطين

لدى طاقم  والرضا الوظيفي الضغوط النفسيةالكشف عن الفروق بين متوسطات 

)الجنس، الحالة االجتماعية، تعزى لمتغير: التمريض في مجمع فلسطين الطبي 

 .سنوات الخبرة(

يض الرضا الوظيفي لدى طاقم التمروبين الضغوط النفسية التحقق من وجود عالقة 

لرضا تنبؤية ألبعاد الضغوط النفسية في االقدرة ص ال، وفحفي مجمع فلسطين الطبي

 .يهمالوظيفي لد

 :أهمية الدراسة

ل : يعد موضوع الضغوط النفسية، والرضا الوظيفي كمفهوم مستقاألهمية النظرية

_ قائم، وتعتبر من المواضيع الحديثة والدراسات القليلة _ حسب علم الباحثان

إلى  يتوقع أن تكون هذه الدراسة بمثابة إضافةخاصة في المجتمع الفلسطيني؛ لذا 

ذا التراث العلمي النفسي والتربوي، وأن تسهم في إثراء المكتبة العربية في ه

عامل المجال. وحيث إن الفئة التي تقوم عليها الدراسة هي طاقم التمريض، فهي تت

ملية ي عمع أهم الفئات في مجال الصحة، فهم يتعاملون مع أكثر الفئات احتياًجا ف

 تقديم الخدمات الصحية والطبية، وبخاصة في أثناء جائحة كورونا.
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ين في : تقدم الدراسة معطيات وصفية للمرشدين النفسيين العاملاألهمية التطبيقية

خالل  مجال اإلرشاد النفسي، تسهم في االستنارة في التخطيط واتخاذ القرارات، من

خفض ل، والوقاية، والعالجية؛ ةإلرشاديمساعدتهم في اإلعداد والتخطيط للبرامج ا

مستوى الضغوط النفسية، وتحسين مستوى الرضا الوظيفي بما يتناسب مع 

ات التغيرات البيئية، وتسهم في تعزيز قدرات طاقم التمريض في مجال تقديم خدم

 الصحية والطبية بمختلف أنواعها.

 :حدود الدراسة ومحدداتها

 اآلتي:حدود الدراسة الحالية في  تتمثل

اقتصرت الدراسة على طاقم التمريض في مجمع فلسطين الطبي الحدود البشرية: 

 في رام هللا.

 مجمع فلسطين الطبي في رام هللا.هذه الدراسة على  ُطبقتالحدود المكانية: 

 .م2022في العام  هذه الدراسة ُطبقتالحدود الزمانية: 

اردة المفاهيمية والمصطلحات الوالدراسة على الحدود  اقتصرتالحدود المفاهمية: 

 في الدراسة.

 ي،الضغوط النفسية والرضا الوظيف يالدراسة مقياساستخدمت جرائية: الحدود اإل

على األدوات المستخدمة لجمع البيانات، ودرجة صدقها  اقتصرت وهي بالتالي

 المناسبة. حصائيةوخصائصها، والمعالجات اإل وثباتها على عينة الدراسة

 ت االصطالحية واإلجرائية لمتغيري الدراسة:التعريفا

عال تُعرف الضغوط النفسية بأنها: "عبارة عن مزيج من ردود أف الضغوط النفسية:

ة على جسدية ونفسية متعددة، والتي تحدث أينما وجد بعض المتطلبات الملحة الملقا

 عاتق الفرد، وتتطلب منه بعض أنواع األفعال التي يقوم بها، وتتراوح هذه

المتطلبات الملحة في حدتها من مواقف بسيطة غير منطقية إلى أحداث صادمة 

والتي  حادة، وسواًء أكان الضغط حادًا أم بسيًطا، فإنه يوجد هناك عمليات محددة،

تحدث بشكل ثابت بين تزامن حدوث المتطلبات الملحة أو عندما يقوم الشخص 

وتعرف  (.Ciminero, 2014: 7مع الضغط النفسي" )ببعض األفعال لكي يتعامل 

قياس من على فقرات وبالدرجة التي يحصل عليها المبحوث: الضغوط النفسية إجرائيًا

 المطور ألغراض الدراسة.  الضغوط النفسية

الرضا الوظيفي: يعرف الرضا الوظيفي بأنَه: "هو عبارة عن شعور الفرد 

سلوكه الخارجي في باالرتياح النفسي تجاه العمل والعاملين، ويظهر من خالل 
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حرصه على حسن التعامل، وزيادة االنتاجية، وذلك نتيجة ما يحصل عليه من 

حوافز مادية ومعنوية من المؤسسة أو المنظمة التي يعمل بها" )بوخلوة وبن قرينة، 

بالدرجة التي يحصل عليها : إجرائيًا (. ويعرف الرضا الوظيفي35: 2015

 الوظيفي المطور ألغراض الدراسة. الرضان على فقرات مقياس والمبحوث

 :منهجية الدراسة

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي االرتباطي للحصول على المعلومات 

سة؛ الخاصة بموضوع الدراسة، وذلك ألنه أكثر المناهج مالءمة لطبيعة هذه الدرا

منهج لاكونه المنهج الذي يقوم بدراسة وفهم ووصف الظاهرة وصفًا دقيقًا، وإن هذا 

ن إنما يقوم بالربط وتحليل العالقة ما بي ،ال يعتمد فقط على جمع المعلومات

 .المناسبة متغيرات الدراسة للوصول إلى االستنتاجات

 :مجتمع الدراسة وعينتها

تكون مجتمع الدراسة من جميع طاقم التمريض في مجمع فلسطين الطبي في رام 

( حسب بيانات مجمع فلسطين الطبي في رام هللا.أما عينة 418هللا، والبالغ عددهم )

الدراسة، فقد اختيرت بالطريقة المتيسرة، لصعوبة أخذ عينة عشوائية، والوصول 

( من طاقم 170إلى العناصر الذين تحددهم العملية العشوائية. وقد بلغ حجم العينة )

( %40.6ما نسبة )التمريض في مجمع فلسطين الطبي في رام هللا، ومثلت العينة 

( يوضح توزيع عينة الدراسة حسب متغيراتها 1من مجتمع الدراسة، والجدول )

 المستقلة:

 (1الجدول )

 توزيع عينة الدراسة حسب متغيراتها المستقلة

 النسبة % العدد الفئات المتغير

 الجنس

 49.4 84 ذكر

 50.6 86 أنثى

 100 170 المجموع

 الحالة االجتماعية

 33.5 57 عزباءأعزب/ 

 55.9 95 متزوج/ متزوجة

 10.6 18 غير ذلك 

 100 170 المجموع

 سنوات الخبرة

 37.1 63 أعوام 5أقل من 

 27.1 46 أعوام   10أقل من 

 26.5 45 عام   20أقل من  –10

 9.4 16 عام فأكثر 20

 100 170 المجموع
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 :وخصائصهما أداتي الدراسة

بعد االطالع على الدراسات السابقة، وعلى عدد  النفسية: مقياس الضغوط -أوالً 

(، 2021من المقاييس ذات العالقة بالضغوط النفسية، منها: دراسة فيرود وآخرون )

 Vandevala(، ودراسة )2018(، ودراسة الدعمس )2018ودراسة الزاملي والعيد )

et al., 2017( ودراسة ،)Nam et al., 2016( ودراسة ،)Poursadeghiyan et al., 

تطوير مقياس الضغوط  جرى(؛ Tomljenovic et al., 2014(، ودراسة )2016

 .في صورته األولية النفسية

 صدق المقياس:  

للتحقق من الصدق الظاهري أو ما يعرف بصدق المحكمين : الصدق الظاهريأ( 

( محكمين من ذوي 10) على لمقياس الضغوط النفسية، عرض المقياس

( فقرة؛ إذ 50والخبرة، وقد تشكل المقياس في صورته األولية من )االختصاص 

( كحد أدنى لقبول الفقرة. وبناًء على مالحظات وآراء %80اعتمد معيار االتفاق )

( فقرة، 14المحكمين، أجريت التعديالت المقترحة لبعض الفقرات، وحذفت )

 .فقرة (36وأصبح عدد فقرات المقياس )

( 30عينة استطالعية مكونة من ) من خاللق البناء صد : فحصصدق البناءب( 

دم  من طاقم التمريض في مجمع فلسطين الطبي، ومن خارج عينة الدراسة، واستخ 

رتباط، اال( الستخراج قيم معامالت PearsonCorrelationمعامل ارتباط بيرسون )

 (:2كما هو مبين في الجدول )

 (2جدول )

الضغوط النفسية بالمجال الذي تنتمي إليه، وقيم معامالت ارتباط قيم معامالت ارتباط فقرات مقياس 

الفقرات مع الدرجة الكلية للمقياس، كذلك قيم معامالت ارتباط كل مجال مع الدرجة الكلية 

 (30للمقياس)ن=

رة
فق

ال
 

االرتباط 

 مع المجال

االرتباط مع 

رة الدرجة الكلية
فق

ال
 

االرتباط مع 

 المجال

االرتباط مع 

رة الكليةالدرجة 
فق

ال
 

االرتباط مع 

 المجال

االرتباط مع 

 الدرجة الكلية

 الضغوط االجتماعية الضغوط االقتصادية ضغوط العمل

1 .78** .69** 16 .71** .75** 25 .74** .63** 

2 .87** .77** 17 .55** .43** 26 .77** .63** 

3 .73** .61** 18 .87** .80** 27 .74** .58** 

4 .79** .78** 19 .76** .66** 28 .77** .71** 

5 .46** .33* 20 .91** .82** 29 .74** .73** 

6 .83** .79** 21 .43** .30* 30 .84** .77** 

7 .65** .58** 22 .64** .68** 31 .80** .78** 

8 .67** .69** 23 .71** .53** 32 .83** .74** 
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9 .82** .76** 24 .82** .83** 33 .89** .84** 

10 .73** .66** - - - 34 .85** .75** 

11 .75** .65** - - - 35 .55** .46** 

12 .40** .30* - - - 36 .66** .68** 

13 .74** .64** - - - - - - 

14 .80** .72** - - - - - - 

15 .73** .68** - - - - - - 

 **90.درجة كلية للبعد  **90.درجة كلية للبعد  **89.درجة كلية للبعد 

 (  p < .01 **(  **دال إحصائيًا عند مستوى الداللة )p < .05 **دال إحصائيًا عند مستوى الداللة )

.(، 91-.30( أن معامالت ارتباط الفقرات تراوحت ما بين )2يالحظ من الجدول )

( أن (Garcia, 2011وكانت ذات درجات مقبولة ودالة إحصائيًا؛ إذ ذكر جارسيا 

.( تعتبر ضعيفة، والقيم التي تقع ضمن 30تباط التي تقل عن )قيمة معامل االر

.( 70.( تعتبر متوسطة، والقيمة التي تزيد عن )70أقل أو يساوي  -.30المدى )

 تعتبر قوية، لذلك لم تحذف أي فقرة من فقرات المقياس. 

( Cronbach's Alphaثبات مقياس الضغوط النفسية: استخدم معامل كرونباخ ألفا )

 :( يوضح ذلك3بيانات العينة االستطالعية، والجدول )على 
 (3جدول )

 معامالت ثبات مقياس الضغوط النفسية بطريقة كرونباخ ألفا

 كرونباخ ألفا عدد الفقرات البُعد

 .93 15 ضغوط العمل

 .88 9 الضغوط االقتصادية

 .93 12 الضغوط االجتماعية

 .96 36 الدرجة الكلية

( أن قيم معامالت ثبات كرونباخ ألفا لمجاالت الضغوط 3يتضح من الجدول )

 .(، كما يالحظ أن معامل ثبات كرونباخ ألفا93-.88النفسية تراوحت ما بين )

ة للتطبيق .(، وتعتبر هذه القيم مرتفعة وتجعل من األداة قابل96للدرجة الكلية بلغ )

 على العينة األصلية.

دب التربوي والدراسات طالع على األاالبعد  مقياس الرضا الوظيفي: -ثانيًا

وعلى مقاييس الرضا الوظيفي المستخدمة في بعض الدراسات، منها:  ،السابقة

(، ودراسة الرجوب 2020(، ودراسة صميدة )2020ومكي ) بن درف دراسة

(؛ جرى تطوير مقياس الرضا Nam et al., 2016(، ودراسة )2018والخطيب )

 .في صورته األوليةالوظيفي 

 صدق لمقياس الرضا الوظيفي:  ال
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( محكمين من 10صورته األولية على )في رض المقياس : عالصدق الظاهريأ( 

( فقرة؛ 38ذوي االختصاص والخبرة، وقد تشكل المقياس في صورته األولية من )

على مالحظات وآراء  ( كحد أدنى لقبول الفقرة. وبناءً %80عتمد معيار االتفاق )اإذ 

المحكمين، أجريت التعديالت المقترحة، فقد حذفت فقرتان، وعدلت صياغة بعض 

 (.36الفقرات، وأصبح عدد فقرات المقياس )

دم معامل ارتباط بيرسون ):صدق البناءب(  ( PearsonCorrelationاستخ 

 ( يوضح ذلك: 4رتباط، والجدول )االالستخراج قيم معامالت 
 (4جدول )

قيم معامالت ارتباط فقرات مقياس الرضا الوظيفي بالمجال الذي تنتمي إليه، وقيم معامالت ارتباط 

الفقرات مع الدرجة الكلية للمقياس،كذلك قيم معامالت ارتباط كل مجال، مع الدرجة الكلية 

 (30للمقياس)ن=

رة
فق
ال

 

االرتباط 

 مع المجال

االرتباط مع 

رة الدرجة الكلية
فق
ال

 

مع االرتباط 

 المجال

االرتباط مع 

رة الدرجة الكلية
فق
ال

 

االرتباط مع 

 المجال

االرتباط مع 

 الدرجة الكلية

 أنظمة الترقيات والحوافز ظروف العمل طبيعة العمل

1 .73** .59** 9 .75** .64** 16 .91** .82** 

2 .84** .84** 10 .66** .49** 17 .88** .81** 

3 .91** .71** 11 .83** .70** 18 .93** .90** 

4 .79** .71** 12 .84** .68** 19 .94** .92** 

5 .85** .83** 13 .71** .47** 20 .80** .73** 

6 .92** .81** 14 .78** .76** - - - 

7 .92** .78** 15 .61** .59** - - - 

8 .90** .83** - - - - - - 

 **94.درجة كلية للبعد  **83.درجة كلية للبعد  درجة كلية للبعد **89.
رة
فق
ال

 

االرتباط 

 مع المجال

االرتباط مع 

رة الدرجة الكلية
فق
ال

 

االرتباط مع 

 المجال

االرتباط مع 

 الدرجة الكلية

--
 - - 

 ---------- العالقة مع الزمالء والمسؤولين الراتب والعالوات

21 .86** .69** 26 .90** .84** - - - 

22 .94** .73** 27 .86** .74** - - - 

23 .94** .72** 28 .89** .84** - - - 

24 .91** .74** 29 .81** .77** - - - 

25 .66** .72** 30 .86** .76** - - - 

- - - 31 .73** .69** - - - 

- - - 32 .84** .77** - - - 

- - - 33 .91** .84** - - - 

- - - 34 .88** .83** - - - 

- - - 35 .88** .82** - - - 

- - - 36 .86** .79** - - - 

 -------------------- **92.درجة كلية للبعد  **83.درجة كلية للبعد 

 (p < .01 **(     **دال إحصائيًا عند مستوى الداللة )p < .05 **دال إحصائيًا عند مستوى الداللة )    
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 .(،94-.47بين )( أن معامالت ارتباط الفقرات تراوحت ما 4يالحظ من الجدول )

من  كما أن جميع معامالت االرتباط كانت دالة إحصائيًا؛ لذلك لم تحذف أي فقرة

 فقرات المقياس.

( Cronbach'sAlpha: استخدمت معادلة كرونباخ ألفا )ثبات مقياس الرضا الوظيفي

 (: يوضح ذلك:5على بيانات العينة االستطالعية، والجدول )
 (5جدول )

 معامالت ثبات مقياس الرضا الوظيفي بطريقة كرونباخ ألفا

 كرونباخ ألفا عدد الفقرات البعد

 .95 8 طبيعة العمل

 .86 7 ظروف العمل

 .94 5 أنظمة الترقيات والحوافز

 .92 5 الراتب والعالوات

 .96 11 العالقة مع الزمالء والمسؤولين

 .98 36 الدرجة الكلية

ضا ( أن قيم معامالت ثبات كرونباخ ألفا لمجاالت مقياس الر5يتضح من الجدول )

فا .(، كما يالحظ أن معامل ثبات كرونباخ أل96 -. 86الوظيفي تراوحت ما بين )

للتطبيق  .(. وتعد هذه القيم مرتفعة، وتجعل من األداة قابلة98للدرجة الكلية بلغ )

 .الدراسةعلى عينة 

ُطلب من المستجيب تقدير إجاباته عن طريق تدرج  :تصحيح مقياسي الدراسة

( 5( خماسي، وأعطيت األوزان للفقرات كما يلي: تنطبق تماًما )Likertليكرت )

( 2( درجات، تنطبق قلياًل )3( درجات، تنطبق لحد ما )4درجات، تنطبق كثيًرا )

(، درجة واحدة.ولغايات تفسير المتوسطات الحسابية، 1درجتان، ال تنطبق )

تحديد مستوى الضغوط النفسية والرضا الوظيفي لدى عينة الدراسة، حولت ول

( درجات وتصنيف المستوى إلى 5-1العالمة وفق المستوى الذي يتراوح من )

فأقل(، مستوى متوسط  2.33ثالثة مستوياتعلى النحو اآلتي: مستوى منخفض )

 (.5 -3.68(، ومستوى مرتفع )3.67- 2.34)

 ها ومناقشتها:نتائج الدراسة وتفسير

ما مستوى الضغوط النفسية لدى طاقم التمريض في مجمع : نتائج السؤال األول

ُحسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب  فلسطين الطبي؟

المئوية لمقياس الضغوط النفسية لدى طاقم التمريض في مجمع فلسطين الطبي، 

 ( يوضح ذلك:6والجدول )
 (6جدول )
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لكل مجال من مجاالت الضغوط النفسية 

 وعلى المقياس ككل مرتبة تنازليًا

 الرتبة
رقم 

 المجال
 المجاالت

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستوى النسبة المئوية

 متوسط 61.0 0.817 3.05 ضغوط العمل  1 1

 متوسط 61.0 0.912 3.05 االقتصادية  الضغوط 2 2

 متوسط 55.6 0.942 2.78 الضغوط االجتماعية 3 3

 متوسط 59.2 0.795 2.96 الدرجة الكلية للضغوط النفسية 

( أن المتوسط الحسابي لتقديرات عينة الدراسة على مقياس 6يتضح من الجدول )

ومستوى متوسط. أما  (،59.2%(، بنسبة مئوية )2.96الضغوط النفسية ككل بلغ )

المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن مجاالت الضغوط النفسية، 

والضغوط  (، وجاء مجال "ضغوط العمل3.05-2.78فقد تراوحت ما بين )

(، ونسبة مئوية 3.05" بالمرتبة األولى، بمتوسط حسابي قدره )االقتصادية

"الضغوط االجتماعية" في المرتبة  (، ومستوى متوسط، بينما جاء مجال%61.0)

 (، ومستوى متوسط.55.6%(، ونسبة مئوية )2.78األخيرة، بمتوسط حسابي بلغ )

ن فقد أظهرت أ ،(2018دراسة )الدعمس، يجة نتاتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع 

، مستوى الضغوط النفسية لدى األطباء والممرضين في مدينة عمان كان متوسًطا

يد، (، ودراسة )الزاملي والع2021)القحطاني،  ائج كاًل من دراسةواختلفت مع نت

 ةمهن في أن العاملينالتي بينت جميعها (، 2021(، ودراسة )فيرود وآخرون، 2018

 بدرجة مرتفعة. النفسية الضغوط من يعانون التمريض

(لدى أفراد طاقم %60الضغوط المتوسطة التي كانت نسبتها حوالي )ويمكن عزو 

من لدى الممرضين مريض إلى أن مهنة التَّ التمريض في مجمع فلسطين الطبي 

 المستمر لمواقف ضاغطةٍ  عرضُ الت   حيثُ  ؛العمل كثر فيها ضغوطاتُ التي تَ  المهنِ 

. وتعاني وزارة الصحة نفسيةٍ  األمر الذي يؤدي إلى ضغوطاتٍ  ،انفعاليًا ومشحونةٍ 

نقص في القوى التمريضية وسوء توزيع هنة التمريض من الفلسطينية بما يتعلق بم

(، ما زاد العبء على طاقم 2022)موقع وزارة الصحة الفلسطينية،  الموجود منها

التمريض من حيث توزيع المهام والمسؤوليات. وحسب التقرير المعد من قبل 

 التمريض، أوضحت "أن كوادر م07/04/2020منظمة الصحة العالمية بتاريخ 

إذ تقدم خدمات حيوية  ؛تشك ل أكثر من نصف العاملين في مجال الصحة حول العالم

تشمل النظام الصحي برمته. وما زال الممرضون والممرضات، على مر التاريخ 
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وحتى اليوم، في الخطوط األمامية لمكافحة األوبئة والجائحات التي تهدد صحة 

 الناس في أنحاء المعمورة. 

قدام دورها في شتى أنحاء العالم على نحو مفعم بالعطف واإل وتمارس هذه الكوادر

بق له ، لتبرز مكانتهم القي مة بوضوح لم يس19-والشجاعة في التصدي لجائحة كوفيد

م وعلى الرغم من هذا الدور الها .(2020" )موقع منظمة الصحة العالمية، مثيل

 جتمع الفلسطيني،لمهنة التمريض ما زالت مكانة مهنة التمريض متدنية في الم

اقع (، أفادوا أن "و2021وبحسب ما جاء في التقرير المعد من قبل خيري وآخرون )

التمريض العربي في جولة بعدة مستشفيات من داخل دول عربية شتى، لتفتش عن 

ما معاناة أصحاب الثياب البيضاء التي تخفي داخلها هموم ومشكالت سوداء، لطال

ليها عها قبل أن تتفاقم، ليأتي كورونا ويسلط الضوء حت أصوات في المناداة بحلبُ 

من جديد، ويضيء روعة العمل في مجال التمريض التي ظلت كامنة في الظل، 

 إن بعض تعاني الهوان تارة والتحقير تارة أخرى والتجاهل دائًما. ليس هذا فقط، بل

ا أضافوا إن . كم"ةالثقافات يعتبرها مهنة دونية وعماًل ال تمتهنه إال الطبقات المتدني

ع اإلهمال والنسيان، بعدما تراكمت على العاملين بمجال التمريض هموم وأوجا"

 دفعت أغلبهم إلى الهجرة إلى الخارج بحثًا عن راتب أفضل أو حتى ساعات عمل

ف من أقل، أو حفًظا لكرامتهم التي كثيًرا ما أهدرت بعدما أصبحوا في مرمى العن

غير  إضافة إلى أن مهنة التمريض ."المستشفيات ببالدهمقِبل األهالي في غالبية 

أهيل منصفه سواًء من ناحية األجور التي يتقاضاها الممرضين، أو لجهة دورات الت

والتدريب والترقيات في المؤسسات الرسمية واألهلية والخاصة، كما أن مهنة 

جود التمريض ما زالت تفتقر للقوانين والتشريعات، وهذا كله يتسبب في و

 ضغوطات بمستوى متوسط لدى طاقم التمريض.

ما مستوى الرضا الوظيفي لدى طاقم التمريض في مجمع : نتائج السؤال الثاني

ُحسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب فلسطين الطبي؟

المئوية لمقياس الرضا الوظيفي لدى طاقم التمريض في مجمع فلسطين الطبي، 

 ( يوضح ذلك: 7والجدول )
 (7جدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لكل مجال من مجاالت مقياس الرضا 

 الوظيفي وعلى المقياس ككل مرتبة تنازليًا

رقم  الرتبة

 المجال

المتوسط  المجال

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية

 المستوى

 متوسط 62.8 0.906 3.14 والمسؤولينالعالقة مع الزمالء  5 1
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 متوسط 59.8 0.892 2.99 طبيعة العمل 1 2

 متوسط 56.2 0.955 2.81 أنظمة الترقيات والحوافز 3 3

 متوسط 53.6 0.837 2.68 ظروف العمل 2 4

 متوسط 49.2 0.826 2.46 الراتب والعالوات  4 5

 متوسط 57.6 0.762 2.88 الدرجة الكلية للرضا الوظيفي 

( أن المتوسط الحسابي لتقديرات عينة الدراسة على مقياس 7يتضح من الجدول )

(، ومستوى متوسط. أما 57.6%(، بنسبة مئوية )2.88الرضا الوظيفي ككل بلغ )

المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن مجاالت مقياس الرضا 

وجاء مجال "العالقة مع الزمالء  (،3.14-2.46الوظيفي، فقد تراوحت ما بين )

(، ونسبة مئوية 3.14والمسؤولين" في المرتبة األولى، بمتوسط حسابي قدره )

(، ومستوى متوسط، بينما جاء مجال "الراتب والعالوات" في المرتبة %62.8)

 (، ومستوى متوسط.49.2%(، ونسبة مئوية )2.46األخيرة، بمتوسط حسابي بلغ )

لتي ا( Saeidi et al., 2020راسة )ة الحالية مع نتائج كال من واتفقت نتيجة الدراس

من الرضا الوظيفي لدى ممرضات وحدة العناية متوسطة وجود درجة أظهرت 

في  (، وكان المستوى للرضا الوظيفي أيًضا متوسطNICUالمركزة لحديثي الوالدة )

أن ( 2020كشفت نتائج دراسة صميدة )كما و(، 2021دراسةفيرود وآخرون )

مستوى الرضا الوظيفي كان متوسًطا لدى الممرضين والممرضات بمستشفى 

 .اإليمان العام

الحاجة ،التي أظهرت (Kim et al., 2022نتائج دراسة )واختلفت هذه النتيجة مع 

إلى وجود مستوى أعلى من االستقاللية المهنية بين الممرضين الذين يعملون 

بن درف  نتائج دراسة، ومع يفيكمساعدين لألطباء لزيادة رضاهم الوظ

أظهرت وجود مستوى متدٍن من الرضا الوظيفي لدى ،التي (2020ومكي)

 مع نتائج دراسة كما اختلفتالممرضين العاملين بمؤسسات الصحة العمومية، 

(، التي أظهرت أن الممرضين والممرضات يرون أن 2018الرجوب والخطيب)

 Ghawadra et)واختلفت أيًضا مع نتائج دراسة  الرضا الوظيفي سيء أو سيء جدًا،

al., 2019)(. ٪92.0أن غالبية الممرضات راضيات عن عملهن بنسبة ) ، التي بينت 

ويمكن عزو هذه النتيجة بالنظر إلى أن مهنة التمريض مهنة إنسانية بالدرجة 

ية األولى، وبالتالي فإن هناك قبول لمهنة التمريض رغم الضغوط اإلدارية والنفس

واالقتصادية التي تؤثر على مستوى الرضا لدى طاقم التمريض، من مخالفات 

إدارية كالمحسوبية واستغالل المهام الوظيفية من قبل المسؤولين، وزيادة األعباء 
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الوظيفية من المطالبة بالمناوبة الليلية لكال الجنسين؛ والتي اتفقت مع واقع النتائج، 

 . مستوى متوسطبء والمسؤولين" في المرتبة األولى، مجال "العالقة مع الزمالفجاء 

 ألخيرة،مجال "الراتب والعالوات" المرتبة ا وكان لم يكن مخالفًا للتوقعات احتالل

؛ حيث إن وزارة الصحة الفلسطينية قامت متوسطالمستوى حتى لو كان بنفس ال

ة بتجميد العالوات والترقيات بحجة األزمة المالية والظروف االقتصادي

وغالءالمعيشة، وهي بالتالي انعكست سلبًا على مستوى الرضا الوظيفي لدى 

الممرضين، فجاء بالمستوى المتوسط. وال يخفى على أحد أن الجانب المالي 

للموظف، ومنهم العاملين في القطاع الصحي، يعد مؤشًرا رئيًسا في الرضا 

يعيشها المجتمع الوظيفي، وبخاصة في ظل األوضاع االقتصادية الصعبة التي 

 الفلسطيني، وتحمل الفرد لمسؤوليات نفسه وأسرته، ودون وجود تدخالت ملموسة

مكانات إوفاعلة من الحكومة في تقديم امتيازات للمواطنين أسوة بالدول التي لديها 

 .متقدمةمرتبة في مجال "الراتب والعالوات" اقتصادية، فكان متوقعًا أن يكون 

الضغوط هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات  السؤال الثالث:نتائج 

)الجنس، تعزى لمتغير:  لدى طاقم التمريض في مجمع فلسطين الطبي النفسية

 واالنحرافات الحسابية المتوسطات ُحسبت الحالة االجتماعية، سنوات الخبرة(؟

طاقم  لدىالضغوط النفسية  مقياس على الدراسة عينة أفراد الستجابات المعيارية

الحالة االجتماعية، تعزى لمتغير: الجنس،  التمريض في مجمع فلسطين الطبي

 :ذلك يبين( 8) والجدول ،سنوات الخبرة
 (8) جدول

لدى الستجابات عينة الدراسة على مقياس الضغوط النفسية  المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 الحالة االجتماعية، سنوات الخبرةتعزى لمتغير: الجنس، طاقم التمريض في مجمع فلسطين الطبي 

 اإلحصائي المستوى المتغير
ضغوط 

 العمل

الضغوط 

 االقتصادية

الضغوط 

 االجتماعية

الضغوط النفسية  

 ككل

 الجنس

 ذكر
M 3.24 3.40 2.86 3.15 

SD .697 .836 .948 .729 

 أنثى
M 2.86 2.70 2.70 2.77 

SD .883 .851 .936 .815 

الحالة 

 االجتماعية

 أعزب/ عزباء
M 2.93 2.98 2.60 2.83 

SD .891 .960 .960 .858 

 متزوج/ متزوجة
M 3.14 3.13 2.87 3.05 

SD .830 .953 .991 .817 

 غير ذلك
M 2.90 2.85 2.85 2.87 

SD .304 .334 .456 .264 

 M 3.01 3.14 2.81 2.97 أعوام 5أقل من سنوات 
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 SD .813 .941 .950 .809 الخبرة

 10أقل من  – 5من 

 أعوام

M 3.19 3.14 2.71 3.02 

SD .801 .899 .893 .764 

 عام 20أقل من 
M 2.95 2.85 2.78 2.87 

SD .839 .769 .952 .775 

 عام فأكثر 20
M 3.08 3.00 2.84 2.98 

SD .833 1.167 1.098 .933 

M        المتوسط الحسابي =SDاالنحراف المعياري = 

( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لدرجات 8يتضح من الجدول )

ت أفراد عينة الدراسة على مقياس الضغوط النفسية في ضوء توزيعها حسب متغيرا

الدراسة. وللكشف عن داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية 

متعدد  يالثالثأجري تحليل التباين  غوط النفسية، فقدوالمجاالت الفرعية لمقياس الض

( 9، والجدول )MANOVA "withoutInteraction-3)المتغيرات "بدون تفاعل")

 :يبين ذلك
 (9جدول )

)بدون تفاعل( على الدرجة الكلية والمجاالت الفرعية لمقياس  المتغيرات متعددحليل التباين الثالثي ت

 ، الحالة االجتماعية، سنوات الخبرةمتغير: الجنستعزى إلى الضغوط النفسية 

 مجموع المربعات المجاالت مصدر التباين
درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 Fقيمة 

الداللة 

 اإلحصائية

 الجنس

 *005. 8.218 5.236 1 5.236 ضغوط العمل

28.41 20.077 1 20.077 الضغوط االقتصادية

5 

<.001* 

 295. 1.104 988. 1 988. الضغوط االجتماعية

 *002. 9.595 5.784 1 5.784 الدرجةالكلية

الحالة 

 االجتماعية

 303. 1.204 767. 2 1.534 ضغوط العمل

 435. 837. 591. 2 1.182 الضغوط االقتصادية

 216. 1.546 1.384 2 2.768 الضغوط االجتماعية

 254. 1.384 834. 2 1.668 الدرجةالكلية

 سنوات الخبرة

 493. 805. 513. 3 1.539 ضغوط العمل

 133. 1.890 1.335 3 4.006 الضغوط االقتصادية

 843. 276. 247. 3 741. الضغوط االجتماعية

 607. 613. 370. 3 1.109 الدرجةالكلية

 الخطأ

   637. 163 103.864 ضغوط العمل

   707. 163 115.169 الضغوط االقتصادية

   895. 163 145.928 الضغوط االجتماعية

   603. 163 98.266 الكلية الدرجة

 ً  (p < .05 *عند مستوى الداللة ) *دال إحصائيا

 اومجاالته الضغوط النفسية في(وجود فروق دالة إحصائيًا 9)يتبين من الجدول 

باستثناء مجال الضغوط االجتماعية لدى طاقم التمريض تعزى إلى متغير: الجنس، 
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في مجمع فلسطين الطبي تعزى لمتغير الجنس؛ إذ جاءت الفروق لصالح الذكور. 

، ومع دراسة (2021القحطاني )واتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة 

وجود فروق ذات داللة إحصائية في الضغوط النفسية بين  (2018الدعمس )

فقد (، 2018) الزاملي والعيد دراسةت، بينما اختلفت مع مرضين والممرضاالم

تعزى في الضغوط النفسية  أظهرت نتائجها عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية

 التي(، 2018الدعمس)للجنس. كما اختلفت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة 

طباء والممرضين لصالح أظهرت نتائجها وجود فروق في الضغط النفسي لدى األ

 .اإلناث

 على الرغم من الحالة التي يعيشها كاًل من الممرضين والممرضات، وعمل كاًل 

ن ممنها في مكان واحد )مجمع فلسطين الطبي(، ومواجهتهم لنفس الضغوط النفسية 

في مجتمعنا  –خصوًصا  –حيث أعباء العمل وحتى في تغطية مصاريف الحياة 

ناك فروق لصالح الذكور. ويرجع ذلك إلى طبيعة الذكور الفلسطيني، إال أن ه

ات الفسيولوجية وطبيعة تحمل األعباء بشكل أكبر، كما إن أكثر من يناوبون فتر

ليلية هم الذكور، وأكثر العاملين في حاالت الطوارئ والحروب من الذكور، 

لية الليفالممرضات المتزوجات في فترات الحمل والوالدة ال يعملن في المناوبات 

ط غالبًا، ويجري تعويض أدوراهن بالممرضين الذكور، ما يؤدي إلى زيادة الضغو

 النفسية بشكل أكبر على الممرضين الذكور. 

أما فيما يتعلق بالضغوط االجتماعية، فالضغوط واحدة لكال الجنسين من حيث 

ك من ذلالتحمل والسعي الستقرار األسرة كالتربية وتلبية االحتياجات األساسية، ك

كذلك وحيث العالقات فطبيعة المهنة تزيد من العالقات االجتماعية بين العاملين، 

ل كيمكن أن تقلل من حجم وطبيعة العالقة بين العاملين، وذلك يرجع إلى شخصية 

 عامل من العاملين في مجمع فلسطين الطبي برام هللا.

االتها لدى طاقم عدم وجود فروق في الضغوط النفسية ومجكما أظهرت النتائج 

 التمريض في مجمع فلسطين الطبي في رام هللا تعزى لمتغير الحالة االجتماعية.

( من %55.9(، يالحظ أن أكثر من نصف عينة الدراسة )1باالطالع على جدول )

المتزوجين، وبالتالي هناك تساوي في الواجبات تجاه الزوج/ أو الزوجة، 

ذلك العمل، وهذا قد يعرض الممرضون ومسؤوليات كل منهما تجاه األبناء وك

والممرضات للضغوط النفسية التي يعاني منها المتزوجون، باإلضافة إلى أنهم 

يتقاسمون ضغوط الحياة الزوجية، فيقع على المرأة ضغوط خاصة بالمنزل، 
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وضغوط خاصة بالعمل، كذلك الحال على المتزوج الذكر؛ حيث يقع عليه جزء من 

لعمل، ما يساهم في تعرض المتزوجين والمتزوجات ضغوط المنزل وضغوط ا

للضغوط النفسية على حد سواء. فالجميع يعاني من نفس الضغوط نتيجة الظروف 

 السياسية واالقتصادية الصعبة.

عدم وجود فروق في الضغوط النفسية ومجاالتها لدى طاقم كما أظهرت النتائج 

 لمتغير سنوات الخبرة. التمريض في مجمع فلسطين الطبي في رام هللا تعزى

 (؛ حيث أظهرت2018واختلفت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة الدعمس )

لخبرة لنتائجها وجود فروق في الضغوط النفسية لدى األطباء والممرضين تعزى 

 .( أعوام5–1لصالح )

صي مع إن العاملين الذين لديهم سنوات خبرة قليلة قد يشعرون بتدني إنجازهم الشخ

 زيادة في إجهادهم البدني، وال يحصلون على راتب ينسجم ويتالءم مع متطلبات

 خاصة إذا كانوا من الطموحين الذين يالحياة، ومن ثم فقد يقل رضاهم الوظيف

د قن بالواقع المهني الصعب، مما يسعون ألن يتقدموا في عملهم بسرعة، فينصدمو

لة، يزيد من الضغوط النفسية عليهم، أما الموظفون الذين لديهم سنوات خبرة طوي

ق فيتعرضون أيًضا للضغوط النفسية، نتيجة العديد من العوامل، منها )االحترا

دني الوظيفي،  وسوء في العالقات مع زمالئهم، كثرة متطلبات الحياة، استمرار ت

، فيشعرون باإلحباط. وبالتالي، يتعرض الممرضون كافة بغض النظر الرواتب(

قع عن سنوات الخبرة لهم في العمل إلى نفس الضغوط النفسية وأبعادها في ظل وا

تها فروق في الضغوط النفسية ومجاالالعمل في فلسطين، فكانت النتيجة عدم وجود 

عزى لمتغير سنوات لدى طاقم التمريض في مجمع فلسطين الطبي في رام هللا ت

 .الخبرة

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات الرضا : الرابعالسؤال نتائج 

)الجنس، تعزى لمتغير:  لدى طاقم التمريض في مجمع فلسطين الطبيالوظيفي 

 واالنحرافات الحسابية المتوسطات ُحسبت الحالة االجتماعية، سنوات الخبرة(؟

لدى طاقم الرضا الوظيفي  مقياس على الدراسة عينة أفراد الستجابات المعيارية

الحالة االجتماعية، تعزى لمتغير: الجنس،  التمريض في مجمع فلسطين الطبي

 :ذلك يبين( 10) والجدول ،سنوات الخبرة
 (10) جدول

لدى الستجابات عينة الدراسة على مقياس الرضا الوظيفي  المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 الحالة االجتماعية، سنوات الخبرةتعزى لمتغير: الجنس،  طاقم التمريض في مجمع فلسطين الطبي
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 المستوى المتغير
اإلحصائ

 ي

طبيعة 

 العمل

ظروف 

 العمل

أنظمة 

الترقيات 

 والحوافز

الراتب 

 والعالوات

العالقة مع 

الزمالء 

 والمسؤولين

الرضا 

 الوظيفي

 ككل

 الجنس

 ذكر
M 2.90 2.59 2.66 2.28 3.08 2.77 

SD .931 .767 .945 .717 .812 .722 

 أنثى
M 3.07 2.77 2.96 2.64 3.19 2.97 

SD .848 .896 .947 .888 .991 .791 

الحالة 

 االجتماعية

أعزب/ 

 عزباء

M 2.89 2.57 2.74 2.51 2.98 2.78 

SD .835 .872 1.048 .815 .877 .759 

متزوج/ 

 متزوجة

M 3.02 2.72 2.82 2.38 3.25 2.92 

SD .957 .857 .955 .870 .945 .798 

 غير ذلك
M 3.10 2.85 2.96 2.71 3.04 2.96 

SD .707 .568 .604 .541 .727 .553 

سنوات 

 الخبرة

 5أقل من 

 أعوام

M 3.00 2.67 2.88 2.49 3.08 2.88 

SD .903 .952 1.041 .911 .959 .825 

أقل  – 5من 

 أعوام 10من 

M 2.80 2.46 2.53 2.25 2.97 2.67 

SD .927 .716 .950 .786 .825 .719 

 20أقل من 

 عام

M 3.12 2.78 2.96 2.58 3.41 3.04 

SD .803 .706 .817 .752 .856 .677 

عام  20

 فأكثر

M 3.12 3.07 2.91 2.62 3.06 2.99 

SD .970 .891 .885 .722 .969 .777 

M        المتوسط الحسابي =SD االنحراف المعياري = 

( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لدرجات 10يتضح من الجدول )

في ضوء توزيعها حسب متغيرات  الرضا الوظيفيأفراد عينة الدراسة على مقياس 

الدراسة. وللكشف عن داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية 

متعدد  الثالثيت الفرعية لمقياس الرضا الوظيفي، فقدأجري تحليل التباين والمجاال

( 11، والجدول )MANOVA "without Interaction-3)المتغيرات "بدون تفاعل")

 :يبين ذلك
 (11جدول )

( على الدرجة الكلية والمجاالت الفرعية لمقياس )بدون تفاعل المتغيرات متعددحليل التباين الثالثي ت

 ، الحالة االجتماعية، سنوات الخبرةتعزى إلى متغير: الجنسالرضا الوظيفي 

 مجموع المربعات المجاالت مصدر التباين
درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 الداللة اإلحصائية Fقيمة 

 

 الجنس

 

 229. 1.457 1.162 1 1.162 طبيعة العمل

 174. 1.861 1.272 1 1.272 العمل ظروف

 056. 3.708 3.300 1 3.300 أنظمة الترقيات والحوافز

 *009. 6.995 4.533 1 4.533 الراتب والعالوات

 306. 1.052 848. 1 848. العالقة مع الزمالء والمسؤولين

 089. 2.919 1.660 1 1.660 الدرجة الكلية 

 728. 318. 253. 2 507. العمل طبيعة 
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 الحالة االجتماعية

 

 697. 362. 247. 2 494. ظروف العمل

 779. 251. 223. 2 446. أنظمة الترقيات والحوافز

 410. 896. 580. 2 1.161 الراتب والعالوات

 278. 1.290 1.040 2 2.079 العالقة مع الزمالء والمسؤولين

 687. 376. 214. 2 428. الدرجة الكلية 

 

 سنوات الخبرة

 

 425. 935. 746. 3 2.239 طبيعة العمل

 105. 2.075 1.419 3 4.256 ظروف العمل

 169. 1.699 1.512 3 4.535 أنظمة الترقيات والحوافز

 211. 1.523 987. 3 2.960 الراتب والعالوات

 195. 1.584 1.276 3 3.828 العالقة مع الزمالء والمسؤولين

 171. 1.693 963. 3 2.888 الدرجة الكلية 

 الخطأ

   798. 163 130.025 طبيعة العمل

   684. 163 111.412 ظروف العمل

   890. 163 145.044 أنظمة الترقيات والحوافز

   648. 163 105.615 الراتب والعالوات

   806. 163 131.336 العالقة مع الزمالء والمسؤولين

   568. 163 92.663 الدرجة الكلية 

 ً  (p < .05 *عند مستوى الداللة ) *دال إحصائيا

(عدم وجود فروق في الرضا الوظيفي ومجاالته باستثناء 11)يتبين من الجدول 

ي فالراتب والعالوات( لدى طاقم التمريض ومجالي: )أنظمة الترقيات والحوافز، 

متغير الجنس، وقد جاءت الفروق على مجالي: لمجمع فلسطين الطبي تعزى 

جة واختلفت نتي .اإلناث)أنظمة الترقيات والحوافز، الراتب والعالوات( لصالح 

روق (، فقد أظهرت نتائجها وجود ف2018الدعمس)الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة 

 .في الرضا الوظيفي لدى األطباء والممرضين تعزى للجنس لصالح )اإلناث(

، تشابه في مستوى الرضا الوظيفي لدى أفراد العينة بغض النظر عن جنسهمهناك 

اخل دوذلك العتبارات تشابه بيئة العمل، وتشابه في القوانين اإلدارية المطبقة 

 مجمع فلسطين الطبي من حيث التناوب على الدوام، واإلجازات، وساعات العمل.

 تي جاءتوالراتب والعالوات(، ال أما بما يتعلق بمجالي )أنظمة الترقيات والحوافز،

 الفروق فيها لصالح اإلناث، فاإلناث لديهن درجة رضا وظيفي أعلى، وقد يعزى

ن القانو السبب لتلك المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتق الذكور، وعلى اعتبار أن

الفلسطيني كفل حق الموظفات في الترقيات والحصول على الحوافز، وبالتالي 

 ظفات أكبر من الذكور، ومستوى الرضا لدى اإلناث أكبر من الذكور،ففرص المو

 لقوانينوهذا األمر ينطبق على العالوات. أما بالنسبة للراتب، فالراتب موحد حسب ا

الفلسطينية، كذلك العالوات موضحة ومحددة بالقانون، وجاءت الفروق لصالح 

 اإلناث.
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يفي ومجاالته لدى طاقم عدم وجود فروق في الرضا الوظوأظهرت النتائج 

 اعية.التمريض في مجمع فلسطين الطبي في رام هللا تعزى إلى متغير الحالة االجتم

وق عدم وجود فر،في (2020) صميدةاتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة 

ذات داللة إحصائية لدى الممرضين في مستوى الرضا تبعًا لمتغير الحالة 

 .االجتماعية

 لين في مجمع فلسطين الطبي في زاوية واحدة من الصعوبات والتحدياتإن العام

ة، المختلفة التي تعصف في الواقع الفلسطيني دون النظر إلى حالتهم االجتماعي

 فالمتزوجين وغير المتزوجين كذلك لديهم معطيات عديدة تؤثر في درجات الرضا

ات ، وتقنيعمال المكلفين بهاالوظيفي لديهم، منها: مقدار الراتب والحوافز، وحجم األ

ين ال المؤسسة، وغيرها من المعطيات التي تؤكد بال شك بأن الرضا الوظيفي للعامل

 يرتبط بالحالة االجتماعية لهم.

عدم وجود فروق في الرضا الوظيفي ومجاالته لدى طاقم وأظهرت النتائج 

رة. لخبالتمريض في مجمع فلسطين الطبي في رام هللا تعزى لمتغير سنوات ا

 بن درفدراسة واختلفت نتيجة الدراسة الحالية مع نتائج كاًل من 

وجود فروق ذات داللة إحصائية في الرضا الوظيفي ،التي أظهرت (2020ومكي)

، كما اختلفت مع دراسة لدى الممرضين تبعًا لمتغير األقدمية المهنية

ائية لدى عدم وجود فروق ذات داللة إحص، التي بينت نتائجها (2020صميدة)

 عدد سنوات الخدمة. الممرضين في مستوى الرضا تبعًا لمتغير

ات إن مدة خدمة العاملين في مجمع فلسطين الطبي ال تشفع لهم في مقابل السياس

يني، المتبعة في المجمع أو وزارة الصحة وقوانينها، ال سيما في المجتمع الفلسط

 نها ما هو مرتبط بالبيئةلعدة اعتبارات منها ما هو خاضع لطبيعة العمل، وم

 الخارجية، لذلك من الممكن أن يمتلك العاملين حديثي الخبرة في المجمع رضا

وات وظيفيًا بدرجات أعلى من أقرانهم ممن يمتلكون سجاًل طوياًل من الخبرة وسن

رجة دالخدمة، فحتى المردود المالي لسنوات الخبرة هو محدود وال يكاد يؤثر على 

كون يضين، وكذلك الحال للعالقات مع الزمالء داخل المجمع، فقد الرضا لدى الممر

الموظف حديث العهد في العمل في المجمع أو أي مكان عمل آخر، لكنه يمتلك 

بيعة عالقات موازية أو تفوق من يسبقه في الخبرة بحكم العالقات خارج العمل، وط

 العالقات بين األفراد داخل المجتمع الفلسطيني.



 ريم ،شاهين أحمد محمد  الطبي فلسطين مجمع في التمريض طاقم لدى الوظيفي بالرضا وعالقتها النفسية الضغوط

 دغامين

 

63 

 رلينب-لمانياأ العربي مقراطييالد المركز            سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

 والرضا الوظيفي هل توجد عالقة بين الضغوط النفسيةال الخامس: نتائج السؤ

استخرج معامل ارتباط بيرسون  طاقم التمريض في مجمع فلسطين الطبي؟لدى 

(PersonCorrelation بين مقياسين الضغوط النفسية والرضا الوظيفي لدى طاقم )

( يوضح نتائج اختبار معامل 12التمريض في مجمع فلسطين الطبي، والجدول )

 ارتباط بيرسون: 
 (12جدول )

معامالت ارتباط بيرسون بين درجات أفراد عينة الدراسة على مقياسي الضغوط النفسية والرضا الوظيفي 

 (170لدى طاقم التمريض في مجمع فلسطين الطبي )ن=

 الضغوط النفسية   

الضغوط  ضغوط العمل 

 االقتصادية

الضغوط 

 االجتماعية

 الدرجة الكلية

 معامل ارتباط بيرسون الرضا الوظيفي 

 149.- 029.- *183.- **199.- طبيعة العمل

 013.- 058. 113.- 008.- ظروف العمل

 098.- 039. *158.- *158.- أنظمة الترقيات والحوافز

 052.- 064. *179.- 061.- الراتب والعالوات

 115.- 005.- *151.- *163.- العالقة مع الزمالء والمسؤولين

 108.- 019. *181.- 149.- الرضا الوظيفي ككل

 ( p < .01 **(      **دال إحصائيًا عند مستوى الداللة )p < .05 **دال إحصائيًا عند مستوى الداللة )

مستوى الداللة عند  أنه ال توجد عالقة ذات داللة احصائية (12يتضح من الجدول )

(.05≥α،) الرضا الوظيفي لدى طاقم التمريض في بين بين الضغوط النفسية و

 بينما كانت(، 108.-إذ بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون ) ؛مجمع فلسطين الطبي

طبيعة العمل وأنظمة الترقيات والحوافز مجاالت الرضا الوظيفي: بين دالة العالقة 

العالقة مع الزمالء ، ووبين ضغوط العمل والضغوط االقتصادية عالقة عكسية

الدرجة بين عالقة عكسية ، وكانت الوالمسؤولين وبين ضغوط العمل عالقة عكسية

 .الكلية للرضا الوظيفي والضغوط االقتصادية

، التي (Ameen & Faraj, 2019دراسة )اتفقت نتيجة الدراسة الحالة مع نتائج 

ضغوط العمل إلى عدم وجود عالقة إحصائية ذات داللة إحصائية بين  أشارت

كما أن النتائج الفرعية للعالقة بين أبعاد الضغوط  الرضا الوظيفي للممرضات.و

النفسية والرضا الوظيفي لدى الممرضين في الدراسة الحالية ال تتعارض مع نتائج 

أظهرت وجود عالقة بين الضغط النفسي وكل من التي (، 2018الدعمس) دراسة

وجود عالقة في ( 2021فيرود وآخرون)، ودراسة الرضا الوظيفي واالكتئاب

ارتباط عكسية بين الضغط النفسي لدى الممرضين ورضاهم عن الوظيفة التي 
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وجود ،التي أظهرت (Iyayi & Kadiri, 2020)باإلضافة إلى دراسة  يمارسونها.

كما بينت .عالقة معنوية وسلبية بين ضغوط العمل والرضا الوظيفي للممرضات

( أن هناك ارتباط واضح بين مستوى الضغوط 2018) دراسة الزاملي والعيد

 . النفسية للممرضين العاملين في العناية المركزة ومستوى الرضا الوظيفي لديهم

ا إن المتغيرين )الضغط النفسي والرضا الوظيفي( ال يخضعان فقط لتأثير أحدهم

ا ما، كممنه على اآلخر بشكل شمولي، إنما تحتاج هذه العالقة إلى النظر لألبعاد لكل

قد وإن هذه النتيجة تشير إلى أن هناك عوامل أخرى تؤثر في أحدهما أو كليهما، 

اتضح ذلك من خالل معامل االرتباط، حيث كان غير دال إحصائيًا للدرجتين 

وامل الكليتين؛ أي أن العالقة ضعيفة، وبالتالي قد يكون الرضا الوظيفي خاضع لع

جنس لط النفسية عليه، ومنها ما قد يعود مثاًل محفزة أخرى قللت من تأثير الضغو

يفي العاملين؛ حيت تقارب أعداد الجنسين في العمل، كما أن مستويات الرضا الوظ

تختلف حسب كل بعد، فقد بينت النتائج أن مستوى رضا العالقة مع الزمالء 

والمسؤولين أعلى نسبة في العمل، بينما جاءت مستويات الرضا عن الراتب 

 وات أقل نسبة مقارنه بكل من باقي األبعاد )المجاالت(.والعال

، زأنظمة الترقيات والحوافو طبيعة العمل،بين العكسية الدالة العالقة وتؤشر 

 ة،، ومجالي: ضغوط العمل، والضغوط االقتصاديالعالقة مع الزمالء والمسؤولينو

ن الضغوط وبين الدرجة الكلية للرضا الوظيفي، ومجال الراتب والعالوات وبي

ير االقتصادية، إلى أهمية ضغوط العمل والضغوط االقتصادية بالتحديد في التأث

على مستوى الرضا الوظيفي وأبعاده لدى الممرضين، فهذه الضغوط ترتبط 

طاع بالظروف التي يعيشها المواطن الفلسطيني بشكل عام، ومنهم العاملين في الق

وتحديات، تنعكس سلبًا على  الصحي، وما يواجهه هذا القطاع من معوقات

الممرضين وما يواجهونه من ضغوط عمل وضغوط اقتصادية، وبالتالي التأثير 

 على مستوى الرضا الوظيفي لديهم.

ة توجد قدرة تنبؤية دالة إحصائيًا عند مستوى داللنتائج السؤال السادس: هل 

(α<.05ألبعاد الضغوط النفسية في )  التمريض في الرضا الوظيفي لدى طاقم

من أجل قياس مدى إسهام )أبعاد الضغوط النفسية( في  ؟مجمع فلسطين الطبي

التنبؤ بالرضا الوظيفي لدى طاقم التمريض في مجمع فلسطين الطبي، استخدم 

(، باستخدام StepwiseMultipleRegressionمعامل االنحدار المتعدد التدريجي )

 يوضح ذلك: ( 13(، والجدول )Stepwiseأسلوب اإلدخال )
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 (13جدول )

تحليل االنحدار المتعدد التدريجي لمعرفة مدى إسهام أبعاد الضغوط النفسية في التنبؤ بالرضا الوظيفي 

 لدى طاقم التمريض في مجمع فلسطين الطبي

 النموذج

المعامالت  المعامالت غير المعيارية

المعيارية بيتا 

Beta 

 قيمة ت
مستوى 

 الداللة

معامل 

 االرتباط

(R) 

التباين 

 المفسر

2R 

معامل 

 االرتباط

 المعدل

معامل 

 االنحدار

الخطأ 

 المعياري

    000. 16.536  202. 3.337 الثابت 1

 181a .033 .027. 018. 2.386- 181.- 063. 151.- الضغوط االقتصادية 

    000. 16.115  200. 3.220 الثابت 2

    000. -4.030- 453.- 094. 378.- الضغوط االقتصادية 

 298b .089 .078. 002. 3.210 361. 091. 292. وط االجتماعيةالضغ 

 .000دالة عند مستوى داللة 5.695قيمة "ف" المحسوبة الضغوط االقتصادية= 

 .000دالة عند مستوى داللة   8.156قيمة "ف" المحسوبة الضغوط االقتصاديةو الضغوط االجتماعية =  

 ( p < .05 **دال إحصائيًا عند مستوى الداللة )

( α≤. 05( وجود أثر دال إحصائيًا عند مستوى الداللة )13يتضح من الجدول )

ألبعاد الضغوط النفسية في التنبؤ بالرضا الوظيفي، ويالحظ أن بعُدي: )الضغوط 

( من نسبة التباين في %08.9االقتصادية، والضغوط االجتماعية(، قد وضحا )

سهم بشكل دال يضغوط العمل، فإنه لم الرضا الوظيفي. أما فيما يتعلق ببعد 

إحصائيًا في التنبؤ بمستوى الرضا الوظيفي. وتجدر اإلشارة إلى أن قيم عامل 

( للنماذج التنبؤية الثالثة قد كانت متدنية؛ ما يشير إلى عدم VIFتضخم التباين )

(، التي تشير إلى وجود Multicollinearityوجود إشكالية التساهمية المتعددة )

 يمكن كتابة معادلة االنحدار كما يلي: ،باطات قوية بين المتنبئات.وعليهارت

(y1=3.220-.378X1) ؛ أي كلما تغير بعُد الضغوط االقتصادية درجة واحدة يحدث

(؛ أي 292X2+y2= 3.220.و )(، 378.-تغير عكسي في الرضا الوظيفي بمقدار )

تغير طردي في الرضا كلما تغير بعُد الضغوط االجتماعية درجة واحدة يحدث 

 (. (292.الوظيفي بمقدار

بعُدي )الضغوط االقتصادية، والضغوط االجتماعية(، في التنبؤ وتعزى قدرة 

، ( من نسبة التباين في الرضا الوظيفي%08.9قد وضحا )؛ فبالرضا الوظيفي

، ترتبط بطبيعة عالقة الضغوط االقتصادية، والضغوط االجتماعيةالعتبار أن 

ية سرة والمحيط به ومسؤولياته تجاههما، فبناء العالقات االجتماعالممرض باأل

كبيرة تؤثر في رضا العاملين عن وظائفهم، وكذلك الحال للمسؤوليات االقتصادية ال

ا أم التي يتحملها كل فرد فلسطيني، وبخاصة إذا كان رب أسرة، وسواًء أكان ذكرً 

 أنثى.
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بؤ سهم بشكل دال إحصائيًا في التنيلم  فهوأما فيما يتعلق ببعد ضغوط العمل، 

، وهذا يبدو غير متوافق مع واقع الحال للعاملين في بمستوى الرضا الوظيفي

القطاع الصحي ومنهم الممرضين، وقد يكون مرده إلى ارتباط الرضا الوظيفي 

كل خاص باإلجراءات اإلدارية والمالية، والسياسية التابعة لمجمع فلسطين الطبي بش

 بشكل عام، وليس بضغوط العمل. ةصحة الفلسطينيوبوزارة ال

 والمقترحات: التوصيات

 توصيات الدراسة: -أواًل 

 في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، يمكن التوصية بما يلي:

بالعمل على  في مجمع فلسطين الطبي في رام هللااالهتمام من قبل المسؤولين 

من خالل االجراءات اإلدارية ، طاقم التمريضخفض الضغوط النفسية لدى 

 القانونية التي توفر الرضا الوظيفي المناسب لديهم.

يادة زبالعمل على  في مجمع فلسطين الطبي في رام هللااالهتمام من قبل المسؤولين 

مستوى الرضا الوظيفي لدى طاقم التمريض من خالل تهيئة المناخ المناسب في 

 العاملين بمن فيهم طاقم التمريض.ظروف العمل والعالقات المتبادلة بين 

، االهتمام باحتياجات الممرضات وخصوصية احتياجاتهن في ظل تعدد األدوار لهن

يات وطبيعة المسؤوليات الموكلة للمرأة في المجتمع الفلسطيني، وبخاصة المسؤول

 تجاه الزوج واألبناء مقارنة بالذكر.

 مقترحات الدراسة: -ثانيًا

 اسات حول العالقة بين الرضا الوظيفي ومتغيرات أخرى،إجراء المزيد من الدر

 وذلك لندرة الدراسات العربية والمحلية حول هذا الموضوع.

غير التعمق في دراسة العالقة بين الرضا الوظيفي من خالل المرونة النفسية كمت

 ية.وسيط، وبين الضغوط النفسية باألخذ بمجاالتها وأبعادها وليس بالدرجة الكل

 المراجع: قائمة

 والتوزيع.دار أسامه للنشر  .عمان:النفسيةالصحة (.2009. )أبو دلو، نادر.1

از الضغوط النفسية وعالقتها بالدافعية لإلنج(. 2014.أبو عون، ضياء يوسف. )2

)رسالة ماجستير غير  وفاعلية الذات لدى عينة من الصحفيين بعد حرب غزة.

 ين.منشورة(، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسط

(. الرضا الوظيفي لدى الممرضين في 2020.بن درف، سماعين ومكي، محمد. )3

 .166–144(: 1)9، مجلة الحوار الثقافيظل متغير األقدمية المهنية. 
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لرضا (. أثر تمكين العاملين على ا2015بوخلوة، باديس وبن قرينة، محمد حمزة. )4

 مجلةوالية ورقلة.  –بتقرت الوظيفي دراسة ميدانية في مؤسسة مطاحن الواحات 

 .119–103(: 7)1، أداء المؤسسات الجزائرية

 . )ترجمة:1. طإدارة السلوك في المنظمات(. 2009.جرينبرج، ج. وبارون، ج. )5

 رفاعي رفاعي، واسماعيل بسيوني(. الرياض: دار المريخ للنشر.

وظيفي (. الضغوط النفسية وعالقتها بالرضا ال2018.الدعمس، وفاء خالد. )6

بوية مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات الترواالكتئاب لدى األطباء والممرضين. 

 .749–12(: 5)26والنفسية،

(. الرضا الوظيفي 2018.الرجوب، رشيد محمد والخطيب، عصام أحمد. )7

والضغوط المهنية والسالمة المهنية للممرضين والممرضات في مستشفيات 

جامعة القدس المفتوحة للبحوث االنسانية مجلة محافظة نابلس فلسطين. 

 .10–1(: 46)1، واالجتماعية

ى (. الضغوط النفسية لد2018.الزاملي، أيمن مصطفى والعيد، بيان إبراهيم. )8

الرضا الممرضين العاملين في العناية المركز في المستشفيات الحكومية وعالقتها ب

 . 244–217(: 5)1، مجلة جامعة اإلسراء للعلوم اإلنسانيةالوظيفي. 

ار الفكر . القاهرة: دالقلق وإدارة الضغوط النفسية(. 2001.السيد عثمان، فاروق. )9

 العربي.

(. مستوى الرضا الوظيفي لدى الممرضين 2020.صميدة، عمر بن الصغير. )10

جلة موالممرضات بمستشفى اإليمان العام. المجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث، 

 . 196–180(: 12)4، دية واإلدارية والقانونيةالعلوم االقتصا

ان: . عمالتعامل مع الضغوط النفسية(. 2009.الغرير، أحمد وأبو أسعد، أحمد. )11

 دار الشروق للنشر والتوزيع.

(. أثر الضغوط 2021.فيرود، الطاهر ومزوز، بركو وبن ابراهيم، نوال. )12

ي النفسية على الرضا الوظيفي لدى الممرضين العاملين بمصلحة العالج الكيمائ

 .150–139(: 1)9، مجلة العلوم االجتماعيةبمركز مكافحة السرطان ببناتنة. 

(. الضغوط النفسية وعالقتها باألفكار 2021.القحطاني، عبد هللا صالح. )13

ولية التمريض في مستشفى ومراكز الرعاية األالالعقالنية لدى العاملين في مهنة 

، يةمجلة جامعة الملك عبد العزيز: اآلداب والعلوم اإلنسانبمحافظة القويعية. 

29(1 :)5–113 . 
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Psychological Stress and its Relation with Job Satisfaction Among 

The Nursing Staff in Palestine Medical Complex 

Mohammed A. Shaheen & Reem Y. Daghameen 

Abstract: The study aims to identify the level of psychological stress and 

its relation with job satisfaction among the nursing staff at Palestine 

Medical Complex, using the descriptive correlative approach, on an 

accessible sample consists of 170 male and female nurses. The results 

show that the level of psychological stress and job satisfaction is 

moderate. The results show that there are significant differences in 

psychological stress, due to the gender; in favor of males, while the 

differences are insufficient to indicate psychological stress due to social 

status or years of experience. The results show that there are no 

differences in job satisfaction, except on the promotions and incentives 

systems, salary and bonuses, due to gender, in favor of females. The 

results indicates that there is no significant correlation between 

psychological stress and job satisfaction; while the relationship is 

significant between the nature of work, promotions and incentives 

systems, the relationship with colleagues and officials, and the two 

domains: work stress, economic pressure. There is also a significant 

inverse relation between the total degree of job satisfaction and job 

satisfaction, salary, bonuses, and economic pressures. The results 

indicates that there is a statistically significant effect of (economic 

pressures and social pressures) in predicting job satisfaction, where they 

explains (8.9%) of the percentage of variation in job satisfaction. As for 

the dimension of work stress, it does not contribute significantly to 

predicting the level of job satisfaction. 

Key words: Psychological stress, job satisfaction, nursing staff.  
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 أثر االنفعاالت على أداء الذاكرة

 كمال الزمراوي  

 الحسين باعدي

 المملكة المغربية –جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء 

 

ة تتناول هذه الورقة أثر االنفعاالت على مجموعة من العمليات المعرفي ملخص:

ام االهتم ومنها الذاكرة اإلنسانية،وفقد حظي التفاعل بين االنفعال والمعرفية بعظيم

 لمتبادلمن لدن الباحثين في علم النفس.. وتهدف الورقة إلى تبيان طبيعة التأثير ا

ذلك من وبيان تأثير االنفعاالت على الذاكرة . حيث جرى ت بين االنفعاالت والذاكرة

أثير خالل التطرق أوال لعالقة اإلثارة االنفعالية بالذاكرة وكذا التساؤل عن ت

ل االنفعاالت على آليات تشكيل وتخزين واسترجاع الذاكرة وهو ما تبين من خال

تغال مجموعة من الدراسات التي أبرزت الدور الذي تلعبه االنفعاالت في عملية اش

 الذاكرة. 

 : االنفعاالت، اإلواليات المعرفية، الذاكرة.الكلمات المفتاحية
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 .مقدمة:1

انية وقررت أن تسير إلى كلية اآلداب والعلوم اإلنس ذات يوم، كنت في حالة جيدة

ت ماشيا، وليس راكبا، حيث أن الكلية تبعد عن المكان الذي تقطنه ببضع عمارا

أثناء السير، الحظت شروق الشمس واألشجار والطيور المغردة،  سكنية. في

م الوجوه المبتسمة، كل ذلك وأنت تسير في الطريق، قلت في نفسك "يا له من يو

 ".! رائع

 وبعد بضعة أيام، سرت في نفس الطريق، ولكن كنت في حالة مزاجية سيئة، كان 

سيارتك، واآلن، فمن عليك أن تسير على األقدام ألن صديقك قد استعار منك 

 المحتمل أن ال ترى األشجار والطيور المغردة والوجوه المبتسمة، ولكن سترى

يا له القاذورات في الشارع، والرائحة القذرة للقمامة، وأصوات المرور وستقول: "

 ".! من يوم رديء

وما  من هذه المقدمة الصغيرة، يمكن القول بأن االنفعاالت تؤثر على ما نالحظه 

 ر بهدوءذكره وكيف نفكر، وعندما نواجه قرارا هاما، ينصحنا الناس غالبا بأن نفكنت

ي بأن وبعقالنية، وأال نجعل االنفعاالت تعيق التفكير المنطقي، هذه النصيحة توح

 االنفعاالت تؤدي إلى اتخاذ قرارات سيئة.

 ثالثةأكدت بأنه أثناء الشهور ال (،(Gigerenzer, 2004جيغيرينزرففي دراسة لـ 

 ، فقد كان الناس خائفين من ركوب الطائرة،2001سبتمبر  11األولى بعد هجوم 

زداد لذلك كانوا يذهبون إلى حيث يريدون بسيارتهم، في أثناء هذه الشهور، وقد ا

موتى عدد الناس الذين ماتوا من جراء حوادث السيارات بشكل كبير، بل كان عدد ال

 نفسه. 2001سبتمبر  11هجوم أكبر بكثير من العدد الذي مات في 

: فةاالرتقائي لالنفعال أن االنفعاالت وظيوعلى الجانب اآلخر، يفترض المدخل  

ل بمعنى أنه ينبغي أن تؤدي االنفعاالت إلى تفكير وفعل منتج ومفيد. على سبي

عدم  المثال، إن الخوف من الثعابين، والعناكب يبعدنا عن المخاطر، كما تبين أن

سبتمبر كان خطأ، ولكن لم يكن أحد يعلم ذلك في  11بعد هجوم  ركوب الطائرة

 حينها.

لدرس اأحيانا يكون الخوف مبالغ فيه، لكن قلته قد يوقعنا في مخاطر، وربما كان  

ال شتنبر ليس أ11الذي نتعلمه في زيادة حوادث الطرق أثناء شهور ما بعد هجوم 

سيارات أكثر من خوفنا من نخاف من ركوب الطائرة، ولكن عليناأن نخاف من ال

نها أيدة أم الطائرة. لذا، لنا أن نتساءل: هل االنفعاالت تساعدنا على اتخاذ قرارات ج

 تعطل اتخاذ القرارات؟
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إن إحدى الفرضيات تقول: "إن االنفعال البسيط أو المتوسط يساعدنا على التفكير 

عال يصحبه في الغالب واالستدالل، بينما االنفعال المرتفع يضر وال ينفع"، فاالنف

تنشيط للجهاز العصبي العاطفي )السيمبثاوي(. ووفقا ألحد أقدم النتائج في بحوث 

فإن التعلم يكون جيدا ( Yerkes-Dodsonعلم النفس، وهو قانون "يركس دوسن" )

 Yerkes)عندما يكون التحفيز أو االستثارة أعلى من الالزم، أو أقل مما هو مطلوب 

& Dodson, 1908) . 

بعد ذلك وسع علماء النفس من الفكرة ليقولوا بأن التعلم، والذاكرة، واألداء  

واالستدالل يتم تعزيزها جميعا تحت مستوى متوسط من التنشيط أو الدافعية أو 

(، هناك فكرة تطرأ ببال معظم الناس وهي: " أنا أبذل Teigen, 1994االنفعال )

 ,Blendel)قصارى جهدي إذا كانت درجة اإلثارة قليلة، ولكن ليست من الالزم" 

2002, p. 49). 

عنيه نهناك طريقة أخرى للتفكير في تأثير االنفعال على المعرفة، وهي تحديد ما  

ير الذي ربما يكون من الضرر أو النفع اتخاذ قرارات بناء على نوع التفكبالمعرفة، 

مصطلح "مظلي" يحتوي مدى  –كما يراها علماء النفس  -نتحدث عنه؛ والمعرفة 

تدالل واسع من العمليات المعرفية، وقد يكون لالنفعال تأثير على االنتباه واالس

ا احد. إذعا لتؤثر على قرار فردي وواتخاذ القرارات واللغة والذاكرة، وكلها تتحد م

ر كان األمر كذلك، إذ من األفضل دراسة تأثير االنفعال على كل مظهر من مظاه

 المعرفة بشكل منفصل أو مستقل.

 .مشكلة الدراسة:2

س يشكل موضوع الذاكرة موضوعا في غاية األهمية في مجال علم النفس وعلم النف

 دا. فقد برز هذا الموضوع خالل النصفالمعرفي عموما والعلوم المعرفية تحدي

على  الثاني من القرن العشرين، ومبرر ذلك محاولة سعي العلماء إلى معرفة أثرها

 عملية حفظ المعلومات ومعالجتها.

ضرورة وهي واحدة من أكثر قدراتنا المعرفية قيمة، كما أنها ذات فاعلية  فالذاكرة

في  فهي تمثل مركز الوعي بالنسبة لعديد من األنشطة اليومية التي ال حصر لها.

ات نظام معالجة المعلومات، وأهميتها تكمن في الموازنة بين العديد من العملي

نفيذ إتباع وتوسيرورة االنتباه،  الحياتيةالمعرفية مثل: اإلدراك، االنتباه، والمهارات 

ى من التعليمات المعقدة، واسترجاع المعلومات للحظات، والتفكير اإلبداعي أو حت

 أجل المحافظة على تركيزنا في مشروع ننجزه.
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ما وتؤدي الذاكرة دورا رئيسا في دعم تعلم األطفال على مدى سنوات الدراسة، و

يفة أن التلميذ الذي يمتلك سعة ذاكرة عاملة ضعوراءها في مرحلة البلوغ. بحيث 

 يكون معرضا لمجموعة من الصعوبات على مستوى التعلمات المدرسية.

( 2003كروسبورغن وآخرون ) وقد كشفت الدراسات في هذا المجال ومنها دراسة 

، أن ضعف الذاكرة العاملة يؤدي إلى تأخر في التعلم. وبالتالي، فالعديد من األنشطة 

معالجة األرقام، مهارات في حل المشكالت، تخزين المعارف الرياضية،  (لية الفص

( سيجد فيها التالميذ صعوبات على الحسي. الخصعوبات متعلقة بالتنظيم واإلدراك 

مستوى إما ترميز كل المعلومات اللفظية والبصرية التي يجري تعليمها داخل 

لومات أو حتى على صعيد على مستوى معالجة هذه المع سيرورة التعلمات أو

األطفال هي التي تجعل الباحثين  عند عملية االسترجاع، ومنه فالذاكرة العاملة

 ,.Kroesbergen et al)يميزون بين التالميذ ذوي صعوبات التعلم والتالميذ العاديين 

 . هذا من ناحية؛(2003

ناحية أخرى، تعتبر االنفعاالت من الموضوعات التي حظيت بكثير من  ومن

االهتمام من طرف الباحثين في تاريخ علم النفس الحديث، ومازالت، سواء من 

طرف الباحثين في مجال علم النفس المعرفي أو مجال علم النفس العصبي أو 

االت نظام االنفع غيرها من المجاالت األخرى. ويجد هذا االهتمام مبرره في أهمية

 بوصفه أحد أنظمة الشخصية التي يمكن أن يمارس أدوارا وتأثيرا متصال بحياة

أو  الفرد والجماعات سواء أكان هذا التأثير متعلق بالسلوك أو الحالة النفسية

 اإلواليات والقدرات المعرفية عند الفرد.

على  تنطويمل أنها من المحتفكثيرة من التجارب التي نعيشها على امتداد حياتنا، 

 كل، فالقيمة انفعالية أو عاطفية، بل هذه القيمة هي التي تضفي معنى على حياتنا ك

داية بيمكن أن تتحول تلك التجارب إلى خبرات إذا كانت ناقصة المحتوى االنفعالي 

ي همن مرحلة الطفولة. فاالنفعاالت التي تصاحبنا منذ هذه المرحلة من حياتنا 

. هذا وجهنا نحو تحديد مساراتنا فيما يخص وجودنا المستقل الفرديالبوصلة التي ت

من جهة، ومن جهة أخرى فإن مهمة االنفعاالت هي مساعدة الفرد على تحقيق 

عمليتي التكيف السلس مع مجريات الحياة االجتماعية واالندماج المرن مع 

 اكراهاتها.
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 ناغم معفال يمكن خلق توافق مع العالم الخارجي إذا لم يكن الفرد على قدر من الت 

إلقصاء هذا العالم انفعاليا وعاطفيا، وبدون هذا التوافق سيجد الفرد نفسه ضحية ا

االجتماعي، فعلماء النفس المعرفي وعلماء النفس العصبي يؤكدون أن من بين 

لوقوع اأن االنفعاالت من شأنها تجنيب الفرد وظائف االنفعاالت حفظ الحياة، بحيث 

عين ، فانفعاليالخوف والقلق هما دافMcdogalفي مواقف التهديد. فحسب ماك دوكال 

ة الستزادة الحذر، وانفعالي االعجاب واالنجذاب دافعين لتكوين عالقة الصداق

، ة خالصةوالتكاثر مثال. وقد قال ماك دوكال: " إن السلوك ال يندفع باعتبارات ذهني

 بل يتم ذلك بواسطة الحب والكراهية واالهتمام والحماس والمنافسة".

غير أن الحديث عن االنفعاالت في مجال علم النفس المعرفي، يجرنا إلى الكالم عن 

عالقتها بمجموعة من اإلواليات الذهنية المعرفية كاالنتباه واتخاذ القرارات والتفكير 

لغة والذاكرة وغيرها. فأغلب الدراسات في هذا المجال االبداعي والتفكير الناقد وال

 ,Course-choi)إما تؤكد على دور االنفعاالت في تطوير هذه اإلواليات أو العكس 

Saville, & Derakshan, 2017). 

فإن العديد من وبصدد التأثير الممكن لالنفعاالت على القدرات المعرفية للفرد، 

،أثبتتا أن (Schafer, 2006)شايفروكذلك  (spacholz, 2014)الدراسات كدراستي 

الذاكرة العاملة باعتبارها نظاما معرفيا يمكن أن يتأثر أداؤها بمجموعة من 

المتغيرات ونخص بالذكر االنفعاالت كحاالت تغير ذهني ونفسي وفسيولوجي 

والسيما االنفعاالت غير السارة كالخوف. هذا األخير يمكن أن يكون له تأثير ال 

ل يمكن أن يمتد تأثيره إلى كل العمليات على مكونات الذاكرة العاملة فحسب، ب

. فالمثيرات التي تستحث انفعال الخوف تشوش المعرفية األـخرى كاالنتباه واللغة

 على المعلومات البصرية وليس اللفظية، وذلك في نظام الذاكرة العاملة. 

على أنه من الممكن أن يتحسن هناك مجموعة من الدراسات أكدت  ولكن بالمقابل،

، (langley, 2016)لذاكرة العاملة بفعل تأثير انفعال الخوف مثل دراسة النغليأداء ا

التي قارنت بين تأثير انفعال الخوف وتأثير انفعال المفاجأة على أداء الذاكرة 

 (Kenseinger & Corkin, 2003) ينالعاملة. وهو ما أكدته دراسة كنسنجر وكورك

أظهرت أن االنفعاالت السلبية تؤثر على عمل الذاكرة البعيدة المدى دون أن والتي 

 تشوش أو تضعف من أداء اشتغال الذاكرة العاملة.
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كشف تسعى دراستنا إلى ال ، من خالل هذه المفارقة وهذا اإلحراج المعرفيين،لذا

 اإلنسان. عند الذاكرة عن التأثير المحتمل لالنفعاالت على اشتغال نظام 

ساؤل من خالل الت الدراسة إشكالوعلى ضوء ما سبق، يمكن أن نطرح صياغة  

 Mالتاليالمركزي 

 ؟اإلنسانعند  هل لالنفعاالت تأثير على أداء الذاكرة

 أهداف البحث:.3

رزها توخى تحقيقها، ومن أبتأهداف  اله دراستنا، فإن ةأكاديمي دراسة علميةككل 

 نذكر:

 ؛اإلنسانتحديد طبيعة العالقة بين النظام المعرفي والنظام االنفعالي عند -

 ؛اإلنسانعند  تحديد طبيعة تأثير االنفعاالت المثيرة على أداء الذاكرة-

 .اإلنسانعند  تحديد فعالية وأهمية االنفعاالت في جودة أداء الذاكرة-

 

 :Emotional arousal and Memory اإلثارة االنفعالية والذاكرة.4

حظي  كما سبق اإلشارة إليه سالفا، فمعالجة المعلومات تتأثر باالنفعاالت، بحيث

. لباحثينالتفاعل بين النظامين االنفعالي والمعرفي في معالجة المعلومات باهتمام ا

رة، االنفعالية تؤثر على الوظائف المعرفية والسيما الذاك وتبين أن السيرورات

 د عليهاسواء من خالل التفاعل الحاصل في البنيات الفيزيولوجية العصبية التي تستن

دور وللفرد  االنفعاالت والذاكرة أو فيما يتعلق بتبعية عملية التذكر للحالة المزاجية

على  والمعلومات. فالدراسات تؤكدالشدة االنفعالية في قابلية استذكار األحداث 

أو  إسهام االنفعاالت في اشتغال الذاكرة على مستوى ترميز المعلومات وتخزينها

 على مستوى استرجاعها.

في  إن دراسة الذاكرة في ظروف اإلثارة االنفعالية تعود إلى ما يقرب من قرن، 

ارة أن درجة اإلث، والذي اكتشف  (Whipple, 1909)خالل العمل الذي قام به ويبلي

شف االنفعالية التي تزيد على حد معين تؤدي إلى خفض أداء الذاكرة، ولذلك اكت

 تذكر. ل في الالمعالجون النفسانيون العالقة بين األحداث االنفعالية الشديدة وبين الفش
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ويشير علم النفس إلى وجود آراء متناقضة حول هذا الموضوع، إذ أفادت بعض  

حداث األفراد لألحداث والمعلومات السارة أفضل من تذكرهم لأل الدراسات أن تذكر

والمعلومات غير السارة، بحيث يمكن للشخص أن يظهر ذاكرة قوية في حال 

 ذكره فيتعرضه لإلثارة االنفعالية الشديدة، إذ يتذكر معلومات وتفاصيل تفوق ما يت

 ته يميلن الفرد بطبيعالظروف العادية. وفي هذا الصدد، يشير التحليل النفسي إلى أ

ن مإلى نسيان الخبرات التي تثير في نفسه األلم، وتذكر الحوادث السارة أكثر 

ي فالحوادث غير السارة، وهذا ما يسمى بالكبت حسب فرويد، أي عدم رغبة الفرد 

  .استرجاع األحداث التي قد تسبب له األلم

رة ء الذاكإن األبحاث والدراسات المبكرة حول العالقة بين اإلثارة االنفعالية وأدا 

 وكارل( 1903")فونت ويليامركزت على دور آلية تداعي الكلمات، منها دراسات"

عددا من المفحوصين قائمة  ((Keetأعطى العالم كيت  1648وفي  (.1906) يونع

كل  ا اآلخر مثير انفعاليا، مع تجانسمن الكلمات بعضها حيادي انفعاليا، وبعضه

المتغيرات األخرى، وخاصة تكرار استعمالها، وبعد ذلك قدمت هذه القائمة 

 للمفحوصين للمرة الثانية.

كل دال لقد وجد "كيت" أن المفحوصين فشلوا في تذكر الكلمات المثيرة انفعاليا بش 

الما م بها عدراسة مشابهة قا إحصائيا، مقارنة بالكلمات الحيادية انفعاليا. وقد أجريت

بعد تطوير طريقة البحث  (Levinger & Clark, 1961) كالرك" و"ليفنجرالنفس "

التي اعتمداها في الدراسة مستخدمين طريقة تداعي الكلمات. فقد عرضا على 

 (، neutral words المبحوثين قائمة من الكلمات نصفها كلمات حيادية انفعاليا)

 خطر علىونصفها اآلخر كلمات مثيرة انفعاليا، ثم طلبا منهم أن يقولوا "أول كلمة ت

لما ( كCalvanic skin reponseأذهانهم"، وعند ذلك قيست استجابة الجلد الجلفانية )

 نطق هؤالء بكلمة.

وبعد مضي أربعة أشهر كان  وقد جرى اختبارهم مباشرة "االختبار األول"، 

لمة ي". وعلى العكس من طريقة "كيت" التي اعتمدت استدعاء أي ك"االختبار الثان

تصدر عنهم، فإن المفحوصين في هذه الدراسة، قد طلب منهم تذكر االرتباطات 

فعاليا ثيرة اناألصلية لكل كلمة )تذكر الكلمة التي قلتها المرة األخيرة(. فالكلمات الم

تجابة طا داال بدرجة عالية باسمقارنة مع الكلمات المحايدة ، كانت مرتبطة ارتبا

 الجلد الجلفانية، كما أنها أكثر تعرضا للنسيان.

لقد قام بعض العلماء بقياس استجابات الجلد الجلفانية بالنسبة إلى كلمات حيادية  

وكلمات مثيرة انفعاليا، وذلك حين تعلم المفحوصون أزواجا مترابطة في الكلمات. 

ديم المثيرات األصلية واختبار الذاكرة ، فكانت وقد نوعت فواصل االحتفاظ بين تق

بعد دقيقتين من التعلم، ثم بعد أسبوع. وقد كان تذكر الكلمات المثيرة انفعاليا أقل 
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بشكل دال إحصائيا عن تذكر الكلمات الحيادية خالل الفواصل الزمنية القصيرة، أما 

دال إحصائيا  بالنسبة إلى الفواصل الزمنية األطول فكان تذكرها أفضل بشكل

(Mayer & Duval, 1982). 

ها احتفاظ وقد أجريت دراسات عديدة مماثلة، أثبتت أن الكلمات المثيرة انفعاليا كان 

 (. فقد استعملchristianson, 1991أفضل خالل الزمن الطويل من الزمن القصير )

ستهما. وقد عرض على " مثيرات بصرية ولفظية في دراكريستيانسون"

لونا، عرضت عليهم  18المفحوصين في المختبر مشاهد ألوجه بشرية مؤلفة من 

كان و، وكانت هذه األوجه تمثل مثيرات حيادية ومثيرات انفعالية. Slides)شرائح )

كل واحد منها يتضمن وصفا لفظيا لخصائص متنوعة للشخص، تصنف إلى أربع 

 والسمات الشخصية. فئات: االسم، العمل، الهواية، 

وقد رأى نصف المفحوصين)المجموعة الضابطة( القسم الحيادي من الصورة التي 

تبين أوجه أناس عاديين، أما النصف اآلخر)المجموعة التجريبية(، فقد عرضت 

عليهم األوجه نفسها باستثناء ستة منها، عرضت في منتصف الجرتسك )قطعة فن 

ت و شاذة( لحاالت قضائية مرضية تبين إصابازخرفي تمثل أشكاال بشرية غريبة أ

في الوجه. وقد جرى مالحظة وقياس التغيرات، مثل ضربات القلب، والتنفس 

اس واستجابات الجلد، وذلك قبل وأثناء وبعد عرض األوجه، وقد أجري اختبار لقي

 ذاكرتهم بطريقة االستدعاء اإلشاري والموجه.

جسمية أن المفحوصين كانوا أكثر إثارة في وقد تبين من خالل مالحظة التغيرات ال 

أثناء عرض األوجه الغريبة عليهم، بالمقارنة مع األوجه األخرى الحيادية. لقد كان 

أفراد المجموعة التجريبية أكثر انتباها وإثارة انفعالية من أفراد المجموعة 

لدى  الضابطة. كما ظهر أن التذكر كان أضعف بكثير لدى المجموعة التجريبية منه

 .(Christianson, 1991)أفراد المجموعة الضابطة 

علومات الذاكرة التي تعتمد على االستدعاء الموجه من خالل تقدير كمية الم وتقاس 

جزئتها الصحيحة التي يتذكرها المفحوص، أما المثيرات أو الوقائع المعقدة فيجري ت

إلى مراحل، وكل مرحلة تتضمن عددا من المعلومات أو المواد التي سيجري 

المعلومات( في ضوء  فحصها وقياس درجة تذكرها. وتحسب الدقة )أو صحة

 النسبة المئوية للتفصيالت الكلية التي ذكرها بشكل دقيق وصحيح.

أما أداء الذاكرة فيقدر عادة من خالل التحديد أو التعرف الصحيح أو غير الصحيح  

لعدد من للتفصيالت الخاصة المطلوبة، كأن يحدد ما إذا كان الشخص في المشهد 

ة أو إطالق نار أو استخدم سكينا. في هذه )الحدث المعروض( قد استخدم أسلح

الحالة، تقدر الدقة من خالل النسبة المئوية للمفحوصين الذين ذكروا وحددوا هذه 
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التفصيالت في المجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة. يجب االنتباه إلى 

في  أن طرق قياس الذاكرة وتقديرها على درجة كبيرة من األهمية ، ألنها تؤثر

 النتائج أو األحكام التي ستنتهي إليها حول تذكر األحداث االنفعالية.

ء ية وأداإن إحدى الدراسات المهمة التي أجريت لبحث العالقة بين اإلثارة االنفعال 

حيث عرضا ، (Loftus & Burns, 1982)برونزو لوفتسالذاكرة ، أجراها العالمان 

 المجموعة الضابطة ك. وبالنسبة إلىعلى المفحوصين فيلما يصور السطو على بن

غادر  أخد اللص ما يريد ثم من المفحوصين، لم يظهر المشهد أعمال عنف، وفيه

لنسبة المكان إضافة إلى وجود طفل كان يلعب بلعبته مع أحداث أخرى عادية. أما با

ء إلى المجموعة التجريبية، فقد كان المشهد يتضمن أعمال عنف، لقد شاهد هؤال

طالق واألحداث نفسها مضاف إليها استخدام اللص ألعمال العنف والقتل وإ المشاهد

 النار.

 25وبعد مشاهدتهم للفيلم مباشرة، طلب من جميع المفحوصين أن يجيبوا عن  

نت سؤاال تتعلق بتفصيالت الحدث وسميت هذه الطريقة "مهمة االستدعاء". وقد كا

 فصيالت أخرى طلب منهم تذكرهااألسئلة متضمنة مادة حساسة ومهمة، ثم هناك ت

ينة بالطفل وغيره من أحداث. وقد طلب من بعضهم اآلخر أن يعدون أشياء مع تتعلق

ظهرت بالمشهد، وتسمى هذه "مهمة التعرف". كما طلب منهم جميعا أن يقدروا 

 مستويات اهتماماتهم حول الفيلم.

 نوا أقلالتجريبية كا وقد تبين من هذه الدراسة، أن المفحوصين من أفراد المجموعة 

يالت قدرة على االستدعاء من أفراد المجموعة الضابطة، وأقل منهم في تذكر التفص

 المتعلقة بالطفل وأناس من آخرين في المشهد.

هذا فيما يتعلق باالستدعاء، أما بالنسبة إلى التعرف فكان أفراد المجموعة التجريبية  

لمجموعة الضابطة )كانت نسبة التعرف أقل دقة في تعرفهم بالمقارنة مع أفراد ا

في المائة على التوالي(. وقد كانوا أقل دقة في  55في المائة مقابل  28للمجموعتين 

 ,Loftus & Langey, 2008)تذكر التفصيالت من أقرانهم في المجموعة الضابطة 

p. 152). 

هناك دراسات، فشلت في إيجاد انخفاض ملحوظ في دقة الذاكرة لدى  لكن 

المفحوصين الذين تعرضوا لمواقف إثارة انفعالية، بعد مشاهدتهم أشرطة لمشاهد 

مثيرة انفعاليا. فقد توصلت هذه الدراسات، إلى أن المواد أو المعلومات التي جرى 

لنسيان من المواد المعلومات ترميزها في ظروف إثارة انفعالية عالية، أقل عرضة ل

 . (Christianson, 1991)التي جرت ترميزها ضمن ظروف محايدة انفعاليا 
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، عاليتيننفهم مما سبق بأن احتمال استذكار المعلومات مقترن بالشدة واإلثارة االنف

 الفيزيولوجية والمعرفية أن السيرورات (Lazarus, 1991)فقد افترض "الزاروس" 

قارنة مالتي تستحثها المثيرات االنفعالية، تجعل هذه األخيرة نوعية وغير مألوفة 

 ( للمعلومات هيEmotional Valenceبالمثيرات المحايدة. فالقيمة االنفعالية )

ي سيلم ف المتحكمة في كميتها ونوعيتها ، ومنه نفهم بأن قيمة وإثارة وشدة المثيرات

 عملية استذكار المعلومات.تحسين 

بية (، أكدت نتائجها بأن تذكر المعلومات السلochsner, 2000) ألشنغرففي دراسة  

بقاء أفضل من تذكر المعلومات اإليجابية، ويرجع ذلك إلى أن مبدأ الحفاظ على ال

(Survival يستوجب التركيز على الوضعيات السلبية والخطيرة، وهذا ما تؤكد )

لسن اهناك دراسات أخرى، أكدت أن اإلنسان مع تقدمه في  ،ورية. لكنالنظرية التط

 يتعزز لديه حفظ المعلومات اإليجابية. 

إن االنفعال يؤثر على الذاكرة بطرق عديدة، وعند مراحل متعددة من عملية  

التذكر: الترميز، التخزين واالسترجاع. فمن المفيد الحديث عم كل تأثير في هذه 

مستقل، ألن تأثير االنفعاالت على الذاكرة يعتمد على كل جانب من  التأثيرات بشكل

 .(Schmidt, 2002, p. 356)هذه الجوانب الثالث 

 :Emotion and Memory formation .االنفعال وتشكيل الذاكرة5

 اإلثارةفاالنفعاالت قوة تأثيرية في عملية إثراء وتبلور الذكريات وقوتها،  تمتلك 

كن لية، ولاالنفعالية القوية تقوي الذكريات، حتى ذكريات األحداث التي لم تكن انفعا

قع حدثت فقط أثناء فترة انفعاالت الخوف. فمن حين آخر، ينسى الفرد حدثا ما و

 النفعالاذه األمثلة نادرة. وكقاعدة عامة، فإن أثناء لحظة الهلع الشديد، إال أن ه

 المثار يثري عملية بلورة الذكريات.

 60ففي الدراسات القديمة عن هذه الظاهرة، عرض الباحثون على المشاركين  

صورة فوتوغرافية تتضمن كل أنواع األشياء واألحداث التي تتراوح بين صور 

شديدة االنفعال للرياضات  يومية لمجفف الشعر والمظلة الشمسية إلى صور

الصعبة، ثم طلبوا من المشاركين تقدير كل صورة من حيث كونها سارة أو غير 

 سارة، وما شعورهم بعد رؤيتها: هل شعروا بالهدوء أم باإلثارة؟ .

وبعد مشاهدة كل الصور، طلب من كل مشارك تسمية كل صورة أو تقديم وصف  

صور التي رأوا أنها مثيرة، أكثر من الصور موجز لها، فتبين أن الناس يتذكرون ال

التي رأوا أنها هادئة بغض النظر عما إذا كانت هذه الصورة سارة أو غير سارة. 

وعندما اتصل هؤالء الباحثون بنفس المشاركين بعد عام، وطلبوا منهم وصف أكبر 
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 ,Bradley)عدد من الصور، تبين أن الناس ما زالوا يتذكرون الصور األكثر إثارة 

(Greenwald, Petry, & Lange, 1992, p. 390. 

إن الناس يتذكرون الصور المشحونة انفعاليا أكثر من الصور المحايدة، حتى عندما 

 ,Harris & Pashlerتعرض الصور سريعا، وبانتباه موزع لمنع الناس من التذكر )

(، كما توصلت نتائج دراسات أخرى إلى أن الناس يتذكرون الكلمات 2005

 .Kenseinger & Corkin, 2003, p)االنفعالية أكثر من غيرها من الكلمات المحايدة 

السؤال الذي يمكن أن نطرحه في هذا السياق هو: كيف يمكن أن  ،. لكن (380

 نعرف أن انفعالية الصور المنتجة لإلثارة هي التي تجعلها قابلة للتذكر؟

في  إلى أن المظهر الشعوري لالنفعال هو بالفعل يتجلى النج -جيمستشير نظرية  

 خبرات فسيولوجية عميقة، مثل ضربات القلب السريعة، التنفس السريع، األيدي

ء غزيرة العرق. لو أن األمر كذلك، ولو أن االنفعاالت القوية تؤدي إلى إثرا

و زيادة أبوية أو إضعاف تشفير الذاكرة الذاكرة، إذن فإننا ربما نكون قادرين على تق

 نقصان اإلثارة الفسيولوجية من النوع الذي يرى االنفعال القوي.

تؤدي اإلثارة االنفعالية إلى زيادة إفراز هرمون األدرينالين والكورتيزول من الغدة  

الكظرية. فقد وجدت الدراسات التي أجريت على اإلنسان وعلى بعض الحيوانات 

، أن الحقن المباشر لألدرينالين والكورتيزول يقوي تذكر الحدث الذي بالمختبرات

(، ويحفز األدرينالين والكورتيزول cahill & Mc caugh, 1998يمر به الفرد )

العصب الحائر، والذي بدوره يستثير اللوزة، كما أن التحفيز المباشر للعصب 

 Akirawتخزين الذاكرة )الحائر أو اللوزة لدى الحيوانات في المختبر يقوي أيضا 

& Richler-Kvin, 1994 حتى األحداث التي تستثير استجابة التوتر والضغوط .)

 ,Kolin, Thurowلدينا تحسن الذاكرة، لو كانت الضغوط بسيطة وال تستمر طويال )

Rosenkranz, & Davidson, 2003.) 

تخزين وعلى الجانب اآلخر، فإن اإلثارة الفسيولوجية الضعيفة تضعف من  

ن الذاكرة، فقد بحثت إحدى الدراسات في هذا االفتراض، وذلك بإعطاء المشاركي

 ( وهو دواء يضعف مؤقتاBeta-blockerطوعا نوعا من األقراص، إما موانع بيتا )

يس ( وهو دواء لplacepoبعض مظاهر النشيط التعاطفي السيمبثاوي أو البالسيبو )

اهد المشاركون شريحة تصور بعض له تأثيرات فسيولوجية. ثم بعد ذلك ش

 السيارات المحطمة، وحجرة الطوارئ، وجهاز فحص المخ، وعملية جراحية.

في أثناء المشاهدة، استمع المشاركون إلى أحد قصتين، ففي النسخة المحايدة تقول  

القصة: " كان طفل يسير في الطريق، وينظر إلى السيارات المحطمة، ثم ذهب إلى 

مل والده، ونظر بفضول إلى جهاز فحص المخ، وشاهد فريق المستشفى حيث يع
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األطباء وهم يجرون عملية جراحية تدريبية". وأما مضمون القصة المثيرة فهو 

كالتالي: هذا الطفل صدمته سيارة وهو في طريق لرؤية والده، وأخذ للمستشفى، 

مليات وهناك عمل فحص لمخه، وتبين أن نزيف حاد في المخ، ودخل إلى غرفة الع

إلجراء عملية جراحية. شاهد كل المشاركون نفس مجموعة الصور، ولكن تأثرت 

انفعاالتهم بمحتوى القصة المشفوعة بالصور وباألمراض الذي تناولوها قبل 

 (.Cahill Prins, Weber, & Mc Cangh, 1994العرض )

سؤاال قائمة على أسلوب  80وبعد أسبوع، طلب من المشاركين اإلجابة عن  

 من متعدد عن الشرائح والقصص التي صاحبتها. وكما كان متوقع، فإن الختيارا

لى عاألفراد الذين استمعوا إلى نسخة القصة المحايدة حصلوا على درجات متوسطة 

لنسبة االختيار، ففي المتوسط، أجابوا عن ثلثي األسئلة فقط إجابة صحيحة. أما با

 انوا قديرة، اعتمد التذكر على ما إذا كللمشاركين الذين استمعوا إلى النسخة المث

 تناولوا أقراص موانع بيتا أم الدواء "الوهمي أو البالسيبو".

لقلب فالمشاركون الذين أخذوا "موانع بيتا" ، والذين لم يشعروا بسرعة ضربات ا 

كل أو أي أعراض مشابهة، على الرغم من معرفتهم بأن القصة مخزنة، لم يؤدوا بش

ين راد الذالذاكرة مقارنة بالمشاركين في الحالة المحايدة. أما األف جيد على اختيار

 من األسئلة %85أخذوا الدواء الوهمي، فقد كان أداؤهم أفضل حيث أجابوا على 

 بشكل صحيح في المتوسط.

والتي تقوم  -تؤكد الدراسات التي تستخدم التصوير المغناطيسي الوظائفي للمخ  

على أن اللوزة تكون أكثر نشاطا عندما  –إلى المخ  على التغيرات في تدفق الدم

يشاهد الناس الشرائح شديدة االنفعال مقارنة بمشاهدتهم للشرائح المحايدة. كما أن 

هذه الدراسات نفسها توضح أنه كلما كانت درجة تنشيط اللوزة كبيرة، كانت درجة 

 , Canli, Brewer, Gabrieli & Cahillدقة تذكر المشاركين للصور كبيرا أيضا )

2000.) 

كون نفعال توعليه، فاالنفعاالت الشديدة تقوي الذاكرة، فأنواع األحداث التي تنتج اال

 أكثر أهمية من األحداث األخرى.

 :Emotions and Memory Storage .االنفعاالت وتخزين الذاكرة6
لك، ممكن أن إن لالنفعال تأثير مختلف نوعا ما على تخزين للذكريات. ولتوضيح ذ 

نتأمل األمثلة التالية: إذا فكرنا في المكان الذي كنا فيه وماذا كنا نفعل حينما وقعت 

(، حينما عرفنا بتفشي فيروس 2022فبراير  05حادثة سقوط الطفل ريان في البئر )

، إذا استدعينا من ذاكرتنا الشخصية حادث ذو طبيعة انفعالية. على سبيل 19كوفيد 
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كرنا وقت سمعنا فيه أن أحد األقارب قد مات، إذا تذكرنا اللحظة التي المثال، إذا تذ

 أعلن فيها نجاحنا في نيل شهادة اإلجازة في علم النفس.

مهما تكن الذكريات التي نختارها، إلى أي مدى تكون هذه الذكريات مبهجة  

في ا ومفصلة؟ هل سنتذكر أين كنا؟ ومن كان حولنا؟ وماذا كنا نفعل؟ ما هو شعورن

بعد وذلك الوقت؟ وما هي األفكار التي كانت تطرأ ببالنا؟ هل نتذكر ما حدث قبل 

 هذه اللحظة؟

ارورة قاآلن، لنحاول أن نتذكر حدثا غير انفعالي، مثل آخر مرة ذهبنا فيه لشراء  

 ماء من الدكان، كم من الوقت نستغرق لنتذكر ذلك الحدث؟ هل كنا مع شخص آخر

ء األشيا وقت من اليوم وقع الحدث؟ وما حالة الجو آنذاك؟ ما أم كنا لوحدنا؟. في أي

يها فاألخرى التي اشتريناها؟ وما مدى ثقتنا في دقة ذاكرتنا عن آخر مرة ذهبنا 

 لشراء قارورة ماء؟

 اليومية، تبدو مختلفة عن أحداث الحياة -لكثير من الناس –إن الذكريات االنفعالية  

ريات الذكريات االنفعالية التفصيلية على أنها ذكفعلماء النفس يشيرون إلى هذه 

، ألن لها جودة التصوير الفوتوغرافي Flasbulb memoriesالمصباح الومضي

ت الواضح. ففي أحد الدراسات التجريبية عن هذا الموضوع، الحظ التالميذ كلما

هل ملونة معروضة في أماكن متعددة على شاشة الكمبيوتر، وتمثلت مهمتهم في تجا

اء لكلمات، وعليهم أن يذكروا لون الحبر، وقد كان نصف الكلمات عبارة عن أسما

للحيوانات )مثل: سلحفاة(، والنصف اآلخر عبارة عن شتائم. وقد تم عرض كل 

 كلمة بشكل متكرر، وحدث أن ظهرت بعض الكلمات في مكان واحد.

ف على أي وبعد نهاية هذا اإلجراء، طلب من التالميذ )وكانت مفاجئة( التعر 

الكلمات التي كانت تظهر بشكل ثابت، وفي أي األماكن. على الرغم من عدم وجود 

مبرر لالنتباه إلى معاني الكلمات، إال أنهم كانوا أكثر دقة في التعرف على أماكن 

 ,Mackay & Ahmetzanov)كلمات الشتائم أكثر من الكلمات المحايدة انفعاليا 

. وقد أشار الباحثان إلى أن االنفعاالت التي تظهرها كلمات البذاءة أدت إلى (2005

 .بلورة ذكريات على هيئة صور

وعلى الرغم من أن ذكريات المصباح الومضي واضحة، إال أن هناك من البحوث  

التي وجدت أنه على المدى البعيد، ال تعد هذه الذكريات أكثر دقة من الذكريات 

بفترة قصيرة، سأل الباحثون طلبة  2001سبتمبر  11وبعد هجوم  األخرى.

الواليات المتحدة أن يتذكروا تفاصيل ما كانوا يفعلون عندما سمعوا هذه األخبار. 

وبعد فترة من الزمن سألوا نفس الطلبة عن ذكرياتهم عن هذا الحدث مرة أخرى 



 باعدي الحسين الزمراوي، كمال        الذاكرة أداء على االنفعاالت أثر

 

85 

 رلينب-لمانياأ العربي مقراطييالد المركز            سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

هم حيت أصحبت على مدار أسابيع وشهور. وعبر أسابيع وشهور، تغيرت ذكريات

 .(Marsh, 2007, p. 124)أقل دقة 

ومع ذلك، أصرا الطلبة على أن ذاكرتهم النشطة كانت صحيحة. وبالمثل، فقدت  

عقدت مقابالت مع طلبة إسرائيليين بعد اغتيال رئيس الوزراء "اسحاق رابين" 

د ذكر الطلبة نفس الكالم في المرتين، إال شهرا. وق 11بأسبوعين، ومرة أخرى بعد 

أن أكثر من ثلث هؤالء الطلبة ذكروا أن ما قالوه في المرة األخيرة يتعارض مع ما 

 .(Nachson & Zelig, 2003, p. 520)قالوه في المرة األولى 

وجدت أحد الدراسات التجريبية عن تذكر الناس للصور المحايدة وغير السارة  وقد 

أن الناس قد تذكروا كال النوعين من الصور الفوتوغرافية بشكل متساو، إال أن 

. (Marsh, 2007)ثقتهم كانت أعلى فيما يتعلق بتذكر الصور االنفعالية غير السارة 

 فاألحداث ذات االنفعالية العالية والمرتبطة بذكريات المصباح الومضيوبإيجاز، 

 كانت نشطة بشكل كبير، ومفعمة بالحيوية، وتفصيلية ولكنها أحيانا ما تكون خاطئة.

 Emotion and the retrieval ofاالنفعال واسترجاع الذكريات.7

Memories : 

د شيئا لم الفرعملية استرجاع الذكريات تتأثر بالحالة الداخلية للفرد، فمثال إذا تع إن 

كون وهو في حالة نفسية سعيدة، فإنه يستطيع استرجاع المعلومة بشكل أفضل حين ي

شاهدة سعيدا. وفي هذا الصدد، يحاول الباحثون التأثير في مزاج المبحوثين إما بم

ير ستماع لموسيقى ممتعة أو حزينة. وبعد أن يصأفالم كوميدية أو حزينة أو اال

 مزاج المبحوثين سعيدا أو حزينا، تقدم لهم قوائم كلمات أو مواد أخرى ليتم

 .استذكارها الحقا

، كان المبحوثين يقرأون كلمات أو Mectaffe, 1989)ميكتاف )ففي دراسة ل 

تعلم )قراءة كلمة بارد أو استنتاج أنها ضد ساخن( وقبل ال يقومون باستنتاجاتها

لمادة يستمع هؤالء المبحوثون إلى موسيقى كالسيكية، ممتعة أو حزينة، وال تقدم ا

مع ه. ويستإال بعد أن يتم التأكد من تغيير مزاج المبحوثين في الوتيرة الذي يرغب في

بل قس المزاج أو مزاج آخر المبحوثون باالستماع إلى موسيقى الكالسيكية لحث نف

 اختيار االستذكار الحر.

في هذه الدراسات لم تبرز النتائج تفاعال داال بين الترميز واالسترجاع، رغم أن  

عملية االستذكار تكون أفضل بصور طفيفة حين يحافظ على نفس المزاج في التعلم 

يد الكلمات أثناء تبعية االستذكار للمزاج تبرز بوضوح حتى تم تول ،لكن واالختبار.

عملية التعلم، ويكون استنكار الكلمات المولدة أفضل مرتين لما نحافظ على نفس 
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 .Nachson & Zelig, 2003, p) المزاج في التعلم واالختبار مما لو كان مختلفا

530). 

إن انفعاالتنا الحالية تعدل األحداث التي تتذكرها إلى حد ما عندما نكون في مزاج  

طيب، فمن المحتمل بشكل كبير أن نتذكر األحداث السابقة التي وقعت عندما كنا في 

مزاج طيب، وعندما نكون في مزاج حزين، فمن المحتمل بشكل كبير أن نتذكر 

 (levine & Pizarro, 2004)ة حزيناألحداث السابقة التي كنا فيها في حال

، يمكن أن نؤكد على عدم وجود طريقة بسيطة لوصف تأثيرات  كتخريج عام

 ة، تجذباالنفعال في المعرفية، ذلك ألن "المعرفة" لها دالالت ومستويات عدة. بداي

ية تحسن النفعالاة فإن اإلثارة المثيرات االنفعالية االنتباه. ثم، إذا كانت العوامل ثابت

 من أداء الذاكرة. 

فا فرد خائكما أن االنفعاالت تؤثر في الكيفية التي نفسر بها المعلومات، فلو كان ال

عان ما كان غاضبا فإنه سر فإنه سيرى األحداث الجديدة على أنها مخيفة أيضا. وإذا

ات يعود إلى الغضب مرة أخرى، ولو كان في مزاج جيد فإنه يميل إلى اتخاذ قرار

، متعجلة وسطحية، وبالمقابل، إذا كان حزينا فإنه سيكون حريصا. أضف إلى ذلك

عمليات و اإلبداعيأن االنفعاالت لها تأثير مباشر في قراراتنا األخالقية وتفكيرنا 

 ة ما نتذكره.التذكر وشد
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The Effect of Emotions on Memory 

Kamal Zemraoui 

El houssine Baaddi 

Hassan 2 University. Casablanca. Morroco 

 

Abstract: This study aims at the impact of emotions on a range 

of cognitive processes, including human memory, and the 

interaction between emotion and cognitive has received great 

attention from researchers in psychology. The study aims to 

show the nature of the mutual influence between emotions and 

mental faculties such as attention, decision-making, 

information processing and thinking. creative. In addition, the 

effect of emotions on memory was demonstrated by first 

addressing the relationship of emotional excitement with 

memory, as well as questioning the effect of emotions on the 

mechanisms of formation, storage and retrieval of memory, 

which was shown by a group of studies that highlighted the 

role that emotions play in the process of working memory 

Keywords : Emotion, Memory, Cognitive processes. 
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لعالمية مدى توظيف اإلدارة المدرسية للتقنية اإللكترونية في المدارس الثانوية ا 

 من وجهة نظر المعلمين بمحلية الخرطوم 

 د.بانقا طه الزبير حسين

 السودان -كلية التربية، جامعة الخرطوم

 إسماعيل محمد د.الصديق

 السودان -كلية التربية، جامعة الخرطوم

 أ.سيف الدين إبراهيم الناير أحمد

 السودان -وزارة التعليم

 

هدفت الدراسة إلى التعرف على توظيف اإلدارة المدرسية للتقنية  ملخص:

لخرطوم ااإللكترونية في المدارس الثانوية العالمية من وجهة نظر المعلمين بمحلية 

؛ وشمل في والية الخرطوم. اتبع الباحثون في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي

( 134احثون عينة عشوائية بلغت)( معلًما ومعلمةً. اختار الب356مجتمع الدراسة)

مة ئي الحزمعلًما ومعلمةً. لتحليل البيانات استخدم الباحثون برنامج التحليل اإلحصا

ئج، (. وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتاSPSSاإلحصائية للعلوم االجتماعية)

درجة بأهمها: أن اإلدارة المدرسية توظف التقنية اإللكترونية في عملية التخطيط 

(. وتوظف عملية التنظيم بدرجة متوسطة بمتوسط 3.35متوسطة بمتوسط حسابي)

(، 3.25(، وتوظف عملية التقويم بدرجة متوسطة بمتوسط حسابي)3.32حسابي)

اءت جوأن المشكالت التي واجهت اإلدارة المدرسية في توظف التقنية اإللكترونية 

ائج أوصى الباحثون (. وعلى ضوء هذه النت4.59بدرجة كبيرة بمتوسط حسابي)

ت بجملة من التوصيات أهمها: العمل على توظيف التقنية اإللكترونية في عمليا

ليل اإلدارة المدرسية متمثلة في التخطيط، والتنظيم، والتقويم. والعمل على تذ

 ية. المدرس العقبات المالية التي تواجه توظيف اإلدارة اإللكترونية في تطوير اإلدارة

انوية المدارس الث ،التقنية اإللكترونية، اإلدارة المدرسية احية:الكلمات المفت

 العالمية.
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 . مقدمة:1

بد كان ال ،في ظل هذا التقدم العلمي وظهور ما يسمى التقنية الرقمية أو االلكترونيـة

ا في ذلك بم لدول العالم أن تتجه نحو االستفادة من هذه التقنية في كافة المجـاالت،

نية وكذا في االلكترو اإلدارية، فأدخلت هـذه التقنيـة الرقميـة فـي التجـارةالمجاالت 

ق اإلدارة الدول إلى تطبي مجال اإلدارة االلكترونية واإلدارة الحكومية. حيـث تسـعى

 االلكترونية على كافة تعامالتها، للـتخلص مـن اإلدارة

 التقليدية.

 اخـلديكنة الخاصة بـإدارات العمـل وتتعدى فكرة اإلدارة االلكترونية مفهوم الم

 ،لمتعددةالمؤسسة، إلى مفهوم تكامل البيانات والمعلومات بين اإلدارات المختلفة وا

ؤسسة الم واستخدام تلك البيانات والمعلومــات في توجيه سياسـة وإجــراءات عمـل

 حقة.الالمت نحو تحقيق أهدافها وتوفير المرونـة الالزمـة لالسـتجابة للمتغيـرات

سواًء  تعد اإلدارة عاماًل أساسيًا لنجاح المنظمات على اختالفها، أو حتى فشلها،

مجتمع، كانت منظمات اقتصادية، أو تعليمية، أو غيرها، كما أنها تؤدي إلى تقدم ال

. (,Remake(25 :2013أو تخلفه، وهي تشكل مفتاًحا للتقدُّم على مستوى الدُّول

 عليمية،بني على جهودها العلمية متمثلة في مناهجها التوأن تطور األمم وتقدمها ين

لى كل جابًا عوبيئاتها المدرسية، ونظم إدارة المدارس وآلياتها التي تنعكس سلبًا أو إي

وطلبة  العمليات الحيوية التفاعلية بين عناصر البيئة المدرسية من إدارة ومعلمين

مسكون قبة من خريجيها الذين ي  وعاملين، مما يؤثر ذلك على نوعية األجيال المتعا

حقيق تمستقبال بمفاصل الدولة. وعلى ذلك فإن  إسهام مدير المدرسة والمعلمين في 

إلبداع أهداف التعليم ال يقتصر على أداء واجباتهم الروتينية فحسب بل يقوم على ا

 واالبتكار في محاولة التغلب على العمل المدرسي وممارسة طرق وأساليب أكثر

  (.84: 2013في األنشطة الفنية اإلدارية التي يقومون بها)العياسي،  تطوًرا

والبيئة المدرسية المهيأة والمعدة على أفضل ما يكون ضرورة قصوى ومطلب 

أساسي ألنها تمثل البوتقة التي تنصهر فيها عناصر البيئة المدرسية المكونة من 

المعلمين بمختلف تخصصاتهم اإلدارة بكل مستوياتها: العليا، والوسطى، والدنيا، و

ومؤهالتهم األكاديمية والتربوية، والطلبة بمختلف ثقافاتهم المستمدة من أسرهم التي 

شكلتهم وبيئاتهم التي انحدروا منها والعاملين بمسمياتهم المختلفة بحسب أدوارهم 

عٍد إعدادًا  مميًزا في المدرسةــ تصلح أن تكون محضنًا تربويًا, ومالذًا آمنًا لجيٍل م 

يجعلنا نفَخر ون فاخر به وبقيادته الرشيدة في بناء وطٍن ي مكننا وضعه في مصاف 
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الدول التي ت تَخذ أ نموذًجا أمثال ي حتذى به ويكون بمثابة البوصلة التي ي وجه بها في 

 بناء األوطان والوصول بها لقمة التقدم والتطور والرقي والتحضر.     

عة بل ليوم، ويوًما بعد يوم خطواٍت حثيثة بوتيرة سريوكل ذي بصٍر وبصيرة يشهد ا

لذي متسارعة من التقدم العلمي والتقني الحديث الذي يمتاز به عصرنا الحاضر وا

ايد البد من مواكبته حتى ال نتخلف عن ركب التطور ونتمكن من اللحاق به. والتز

 نتائج رعته تطبيقالمعرفي السريع الذي نشهده هذه األيام أشبه باالنفجار وواكبت س

العلم مما جعل البشرية تعيش مجموعة من التحوالت والتغيرات المتسارعة في 

لعلمي شتى المجاالت وعلى كل األصعدة وأظهر كثيًرا من التحديات أبرزها التقدم ا

على  والتكنولوجي وأحدث التغير في معالم الحياة مما يستدعي اإلصالحات الالزمة

ذه أجهزتها وهياكلها مؤهلة لتقديم صيغة جديدة تواجه همنظومة التعليم لتكون 

التطورات. هذا العصر الذي من سماته التغير اإلداري حيث انتقلت األعمال 

 توظيفه اإلدارية من األسلوب التقليدي إلى استخدام اإلدارة اإللكترونية حيث أصبح

: 2015ل، وبكفاءة عالية ضرورة حتمية وفق التقدم المعرفي والتكنولوجي)خلي

45.) 

 . مشكلة الدراسة: 2

لمدرسية، امجال استخدام اإلدارة اإللكترونية في اإلدارة  في  العربية التجارب تشير

يانات بأنها تساعد في تسيير أعمال اإلدارة المدرسية في إجراءات القبول، وتخزين 

ة الطلبة، وحفظ درجاتهم، ومتابعة المتسربين منهم، وعقد االمتحانات، ومتابع

في فوصنع القرار،  شؤون الموظفين وغيرها، كما أنه يستخدم في التخطيط التربوي

سب ام الحاالهند بدأ مجلس التعليم الثانوي ومجلس التعليم العالي في مانيبور باستخد

ة عبر اآللي في إجراء االمتحانات، وأصبح باإلمكان متابعة نتائج الثانوية العام

 (.  54: 2005شبكة االنترنت بسهولة بالغة)أحمد، 

الم هذه األيام أشبه باالنفجار وواكبت والتزايد المعرفي السريع الذي يشهده الع

سرعته تطبيق نتائج العلم مما جعل البشرية تعيش مجموعة من التحوالت 

والتغيرات المتسارعة في شتى المجاالت وعلى كل األصعدة وأظهر كثيًرا من 

التحديات أبرزها التقدم العلمي والتكنولوجي وأحدث التغير في معالم الحياة مما 

حات الالزمة على منظومة التعليم لتكون أجهزتها وهياكلها مؤهلة يستدعي اإلصال

لتقديم صيغة جديدة تواجه هذه التطورات. هذا العصر الذي من سماته التغير 

اإلداري حيث انتقلت األعمال اإلدارية من األسلوب التقليدي إلى استخدام اإلدارة 
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مية وفق التقدم المعرفي اإللكترونية حيث أصبح توظيفه وبكفاءة عالية ضرورة حت

 (.   95: 2004والتكنولوجي)عطوي، 

الذي  وإن اإلدارة المدرسية الفاعلة مطلب ضروري، وي عول عليها كثيًرا في الدور

 تعليميةتلعبه ألنها تقوم بوظائف أساسية في تحقيق األهداف المرجوة من العملية ال

ن تكون أام أساسية نجاحها في حيث إنها تقوم بالتخطيط، والتنظيم، والتقويم وهي مه

وية ات الحيآلياتها مواكبة للعصر والتطور، تتيح لها أن تلعب دوًرا فاعاًل في العملي

مليات داخل المدرسة وهذه اآلليات كثيرة أهمها، توظيف التقنية اإللكترونية في ع

 وهو التخطيط، والتنظيم، والتقويم بالمدارس الثانوية العالمية بمحلية الخرطوم

 موضوع الدراسة.

ل ومنها على سبيل المثال اال الحصر مث -وهنالك الكثير من الدراسات الحديثة

( وكذلك دراسة سمية 2018( ودراسة عمران والهوني)2010دراسة األسمري )

 ( التي أوصت بمواكبة العصر والتطور في كل العمليات التعليمية2016وأخرون)

ن التي أصبحت سمة من سمات العصر الراه لتوظيف التقنية اإللكترونية الحديثة

ومزية بل ضرورة قصوى من ضرورياته والتي تناسب هذا الجيل المعول عليه 

 فر منهاكثيًرا في المستقبل القريب والبعيد والذي يرفض التقليدية في مدارسنا وين

ي ذلك وال يستسيغها وال يهضمها ويتمرد عليها بل يرفضها رفًضا تاًما وهو محٌق ف

اء ا األرجنها ال تناسبه وذلك نسبة لما يشهده العالم من ثورة علمية تقنية تعج بهأل

ل ي السؤافوتمتلئ  بها اآلفاق تقود إلى مواكبة التطور. وعليه تتمثل مشكلة الدراسة 

لمدارس : ما مدى توظيف اإلدارة المدرسية للتقنية اإللكترونية في االرئيس التالي

 م؟هة نظر المعلمين في محلية الخرطوم بوالية الخرطوالثانوية العالمية من وج

 وتتفرع منه األسئلة الفرعية التالية:

ن تخطيط مإلى أي مدى تستخدم اإلدارة المدرسية التقنية اإللكترونية في عملية ال /1

 وجهة نظر المعلمين؟

 يم منما طبيعة توظيف اإلدارة المدرسية للتقنية اإللكترونية في عملية التنظ /2

 وجهة نظر المعلمين؟

 قويم منإلى أي مدى تستغل اإلدارة المدرسية التقنية اإللكترونية في عملية الت /3

 وجهة نظر المعلمين؟

 ونية منما المشكالت التي تواجه اإلدارة المدرسية في استخدام التقنية اإللكتر /4

 وجهة نظر المعلمين؟
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 . أهداف الدراسة:3

 ف على:تهدف هذه الدراسة إلى التعر

ن وجهة ممدى استخدام اإلدارة المدرسية للتقنية اإللكترونية في عملية التخطيط  /1

 نظر المعلمين.

ن وجهة مطبيعة توظيف اإلدارة المدرسية للتقنية اإللكترونية في عملية التنظيم  /2

 نظر المعلمين.

 ن وجهةم ممدى استغالل اإلدارة المدرسية للتقنية اإللكترونية في عملية التقوي /3

 نظر المعلمين.

ة من المشكالت التي تواجه اإلدارة المدرسية في استخدام التقنية اإللكتروني /4

 وجهة نظر المعلمين.

 . أهمية الدراسة:4

يثة، تكمن أهمية هذه الدراسة في موضوع اإلدارة اإللكترونية من الموضوعات الحد

ير ودفع عجلة البحث العلمي في مجال اإلدارة اإللكترونية، وكذلك أهمية التطو

ة اإلدار اإلداري لدوره الفاعل في تحسين الكفاءة في األداء، وخلق ثقافة التحول من

ً المقدرة على التنافسالتقليدية إلى اإلدارة اإللكتروني  في جلب ة الحديثة، وأيضا

بيق عمل لتطاالستثمار وتدفقه بتذليل معوقاته لدعم االقتصاد وتحسينه، وتهيئة بيئة ال

وإلضافة  اإلدارة اإللكترونية، وإفادة  كل الباحثين والمطلعين في المجال التربوي،

التي  الضرورية الالزمةالمعرفية في مجال اإلدارة المدرسية بشكل عام والمهارات 

لمكتبة يجب توفرها لدى المديرين في المدارس العالمية، كما تقديم إضافة حقيقية ل

 السودانية.

وقد تساعد مديري مرحلة التعليم الثانوي في االستخدام الفاعل والمؤثر لمهامهم في 

لوقت اإلدارة المدرسية بصفة وظيفية وتطبيقية، علًما بأن مدير المدرسة في ذات ا

ي عدُّ مشرفًا تربويًا مقيًما. وأيضاً مساعدة المسؤولين بوزارة التربية والتعليم العام في 

تصميم الدورات التدريبية أثناء الخدمة لمديري المدارس والمعلمين، وذلك وفقًا لما 

ينتج من توصيات عن هذه الدراسة. كما أن اإلدارة المدرسية هي الجهاز المسؤول 

خفاق في تحقيق األهداف التربوية، وانطالقًا من هذه األهمية البد عن النجاح واإل

من أن تدرس طبيعة هذه اإلدارة، ومعرفة واقعها في المدارس، وتحديد مجاالتها 

اإلدارية والفنية. وتشخيص المهام اإلدارية والفنية لمدير المدرسة، ومعرفة أهم 

مثل هذه الدراسات الميدانية المشكالت التي تواجهه في عمله الوظيفي حتى تكون 
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بداية لتطوير هذا المجال. واالستفادة من التقدم العلمي والتقني في كل المجاالت 

 التي منها مجال اإلدارة المدرسية. 

 . حدود الدراسة:5

ة في : يتمثل في مدى توظيف اإلدارة المدرسية للتقنية اإللكترونيالحد الموضوعي

رطوم وجهة نظر المعلمين والمديرين في محلية الخ المدارس الثانوية العالمية من

 بوالية الخرطوم.

 طوم.يتمثل في المعلمين بالمدارس الثانوية العالمية بمحلية الخرالحد البشري: 

 .2022م /2021طبقت هذه الدراسة في الفصل الدراسي األول للعام الحد الزماني: 

الية لمية بمحلية الخرطوم بويتمثل في المدارس الثانوية العاالحد المكاني:  /4

 الخرطوم.

 . مصطلحات الدراسة:6

هي كل نشاط منظم ومقصود وهادف تتحقق من ورائه اإلدارة المدرسية:  /1

 إنما هياألهداف التربوية المنشودة من المدرسة، أي أنها ليست غاية في حد ذاتها و

 (.5: 2021وسيلة لتحقيق أهداف العملية التربوية)حسين، 

 التنظيميقصد الباحثون بعض الوظائف اإلدارية والتي تتمثل في التخطيط و ا:إجرائي  

تي والتقويم ومدى توظيف التقنية اإللكترونية في العمل اإلداري والمشكالت ال

وظيف تواجه مديري المرحلة الثانوية بالمدارس العالمية والمقترحات المناسبة لت

 التقنية لهذه المرحلة.

أضافها  كل ما يقوم به اإلنسان من تغييرات أو تعديالتهيرونية: التقنية اإللكت /2

تي قام إلى األشياء المتواجدة في الطبيعة، باإلضافة لألدوات بمختلف أنواعها وال

رة في بصناعتها لتسهيل األعمال التي يقوم بها، حيث إّن التقنية تشمل مناحٍ كثي

 واالتصاالت، والمواصالت، الحياة مثل: الغذاء، والدواء، والسكن، واللباس،

 (. 58: 2015والرياضة، والعلم وغيرها الكثير)عطية، 

واعها يقصد الباحث بالتقنية االلكترونية أجهزة الكمبيوتر بمختلف أنإجرائيا :  

كي، ومسمياتها، جهاز البصمة، كاميرات المراقبة، الجرس الكهربائي األ وتوماتي

 . share educationإللكتروني، وبرنامج السبورة الذكية، والشبكات والبريد ا

 وكذلك برامج رصد النتائج ومنصات التعلم عن بعد.

التعليم الثانوي هو آخر مرحلة من التعليم العام الذي يتلقاه المرحلة الثانوية:  /3

تمثلة بالصفوف  جميع الطلبة، وذلك بعد اجتيازهم مرحلة التعليم األساس الم 
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التي ت قرر طبيعة التخصص الجامعي الذي سيلتحق به  االبتدائيّة، وهي المرحلة

الطالب بعد تخرجه من الثانوية، أو طبيعة المهنة التي سيتعلمها الحقًا، وهذا ما 

ي طلق عليه اسم التعليم العالي، وت سمى مدارس التعليم بعد األساس بالمدارس 

 .ةالثانوية، وغالبًا ما يبدأ التعليم الثانوي خالل سنوات المراهق

وجد ة التي تيقصد الباحث بالمرحلة الثانوية المدارس الثانوية العالميإجرائيا :      

 في محلية الخرطوم بوالية الخرطوم.

 . االطار النظري والدراسات السابقة:7

ك الرئيس للتنمية التي ال يمكن أن تتحقَّق بدونها حتعد اإلدارة ال ّ حر  انت تى لو كم 

دارة تكون إ توف ّرة، علًما بأّن هذه اإلدارة ال ب دّ من أنالعناصر األخرى جميعها م  

ستخدمة في اتّخاذ القرارات، وأدا ئف ء الوظافاعلة، تتَّخذ من الوسائل العلميّة الم 

ّدة سبياًل لها، حيث إنّها تسعى بذلك إلى تحقيق التكيُّ  تّى ف مع شاإلداريّة المتعد 

 ر، واإلبداع.الظروف التي تحيط بها، إضافة إلى التطوُّ 

  :مفهوم اإلدارة المدرسية

اوني العمليات التنفيذية والفنية التي تتم عن طريق العمل الجماعي التع مجموعة

يحفز  المنظم الهادف من أجل توفير المناخ الفكري والنفسي والمادي المناسب الذي

الهمم ويبعث الرغبة في العمل الفردي والجماعي لتحقيق األهداف التربوية 

 واالجتماعية التي تسعى المدرسة لتحقيقها. 

حقيًقا فها البعض اآلخر بأنها كل نشاط تتحقق من ورائه األغراض التربوية تويعرَّ 

دة فاعالً، ويقوم بتنسيق وتوجيه الخبرات المدرسية والتربوية، وفق نماذج محد

أن و .(18: 2002ومختارة من قبل هيئات عليا أو هيئات داخل المدرسة)العمايرة، 

يتها يدولوجها المدرسة في مجتمع ما وفقًا ألاإلدارة المدرسية هي الكيفية التي تدار ب

 لثقافيةوظروفها السياسية واالقتصادية واالجتماعية والجغرافية وغيرها من القوى ا

هيم لتحقيق أهدافها وذلك في إطار مناخ تتوفر فيه عالقة إنسانية سليمة والمفا

 لنتائجواألدوات واألساليب العصرية في التربية واإلدارة للحصول على أفضل ا

 (.Elshammari, 2010.بأقل جهد وبأدنى تكلفة بأقصر وقت ممكن)

 خصائص اإلدارة المدرسية الناجحة:

 ( أن أهم خصائص اإلدارة المدرسية الناجحة تتمثل في:9: 2006يرى إبراهيم)
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ط أو وهذا يعني أنها ال تعتمد على العشوائية أو التخب أن تكون إدارة هادفة: -

ار اياتها، بل تعتمد على الموضوعية والتخطيط السليم في إطالصدفة في تحقيق غ

  .الصالح العام

المواقف  وهذا يعني أنها ال تركن إلى السلبيات أو :ثاني ا: أن تكون إدارة إيجابية

  .الجامدة بل يكون لها الدور القيادي الرائد في مجاالت العمل وتوجيهه

بوية إلى آراء ومذاهب فكرية أو تر أي أنها ال تنحاز :أن تكون إدارة إنسانية -

ة معينة قد تسيء إلى العمل التربوي لسبب أو آلخر بل ينبغي أن تتصف بالمرون

 .وردون إفراط ، وبالتحديد دون إغراق ،وبالجدية دون تزمت ،وبالتقدمية دون غر

ط وهذا يعني أن تكون بعيدة من االستبداد والتسل :أن تكون إدارة اجتماعية -

للمشورة، مدركة للصالح العام عن طريق عمل جاد مشبع بالتعاون مستجيبة 

 واأللفة.

 وظائف اإلدارة المدرسية:

يمكن أن نوضح وظائف اإلدارة المدرسية عن طريق تحديد أهم واجبات ناظر   

: 0212المدرسة باعتباره المسؤول األول عن اإلدارة المدرسية والتي يراها حسين)

 :( أنها تتمثل في اآلتي14

 تحسين المنهج والعملية التعليمية. -

  .تنظيم وتنسيق وإدارة العمل المدرسي -

  .اإلشراف على برنامج النشاط المدرسي -

 القيادة المهنية للمعلمين والنجاح في العمل. -

 .توصية الطالب ومساعدتهم على التكيف -

 .الكتابي والمراسالت، وكذلك العالقات العامة والعمل مع البيئة العمل -

 أهداف اإلدارة المدرسية:

ل ارية، باتسع مجال اإلدارة المدرسية، فلم يعد مقصوًرا على العناية بالنواحي اإلد

أصبح يجمع إلى جانب ذلك النواحي الفنية ويعني كذلك بكل ما يتصل بالطالب 

نامج التدريس والنشاط، واإلشراف الفني، وتمويل البر وبالعاملين والمناهج وطرق

تصل تالتعليمي، وتنظيم العالقة بين المدرسة والمجتمع وغيرها من النواحي التي 

 (.85: 2010األسمري، بالعملية التربوية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة)

هيئة ( أن اإلدارة المدرسية تهدف إلى توفير الوسائل وت124: 2019ويرى حسين)

الظروف التي تساعد على تحقيق األهداف التربوية والتعليمية واالجتماعية 
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وتبلورت أهداف اإلدارة المدرسية بتوفير الوسائل التي تهتم بالطالب، وذلك ببناء 

شخصيته ومساعدته على النمو العقلي والبدني واالجتماعي والثقافي والنفسي 

بالعالقة المتبادلة بين العاملين في والعمل على حل مشكالته، وكذلك االهتمام 

ً االهتمام بتحقيق أهداف المناهج عن  المدرسة عن طريق تنظيم العمل، وأيضا

طريق األنشطة والوسائل التعليمية والمكتبية وبرامج الدراسة، وبناء المواطن 

الصالح في سلوكه ومعتقداته مع مسايرة التقدم العلمي، والعمل على متابعة نجاح 

كما تهتم بتسيير شؤون المدرسة بما يكفل  .توجيه وإرشاد وتقويم الطالببرامج 

عطاء كل فرد في المدرسة واالستفادة من العطاء المدرسي بشكل عام، وتوفير كل 

الظروف واإلمكانات التي تساعد على توجيه نمو الطالب نمًوا كاماًل دينيًا وعقليًا 

لى النظام العام في المدرسة بما يكفل توفير وبدنيًا واجتماعيًا وثقافيًا، والمحافظة ع

  .الجو المالئم للعملية التعلمية والتربوية

 مفهوم اإلدارة اإللكترونية: 

وتطور في  يعد مفهوم اإلدارة اإللكترونية مفهوًما حديثًا ظهر نتيجة للتقدم التقني،

زايـد المت السنوات األخيرة بتطور ثورة المعلومات واالتصاالت في مقابل اإلقبـال

داء أية فـي على استخدام الحاسب اآللي بتطبيقاته المتعددة، وتتمثل اإلدارة اإللكترون

منظمات األعمال وتبادل المعلومات من خالل الوسائل اإللكترونية، وهذا ليس فقط لل

عـات، وعالم األعمال وإنما يمتد إلى جميع فئات المجتمع وشـرائحه أفـرادًا وجما

ـتخدام ة اإللكترونية على مجموعة من وسائل التقنية الحديثة مثل اسوتعتمد اإلدار

أجهزة الحاسب اآللي والشبكات والبريد اإللكتروني وغيرها من الوسائل 

رة م اإلدااإللكترونية التي تساعد على تنفيذ األعمال. وبهذا نستطيع القول بأن مفهو

تنفذ  كترونيةإلى أعمال إدارية إل اإللكترونية هو تحويل األعمـال اإلداريـة التقليدية

 (.27: 2011بشكل سريع ودقيق)ساري، 

ويرى الباحثون أن مفهوم اإلدارة اإللكترونية من المفاهيم الحديثة التي لم تستقر 

على تعريف محدد حتى اآلن؛ بسبب حداثته في مجال اإلدارة، فيشير الصوفي، 

تكنولوجيا المعلومات (: بأنها االستثمار اإليجابي ل199: 2014وأخرون)

واالتصاالت في جميع وظائف العملية اإلدارية القائمة التخطيط، والتنظيم، والتنفيذ، 

والرقابة، والمتابعة والتقويم وذلك بهدف تحسين أدائها وتعزيز مركزها التنافسي، 

فها الصريفي ) ( هي الجهود اإلدارية التي تتضمن تبادل المعلومات 4: 2012وي عّر 

الخدمات للمواطنين وقطاع األعمال بسرعة عالية وتكلفة منخفضة عبر  وتقديم
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أجهزة الحاسوب وشبكة اإلنترنت مع ضمان سرية أمن المعلومات المتناقلة. كما 

ت عّرف بأنها منظومة إلكترونية متكاملة تهدف إلى تحويل العمل اإلداري العادي من 

اإللكترونية والتكنولوجية وذلك إدارة يدوية ورقية إلى إدارة باستخدام األجهزة 

باالعتماد على نظم معلوماتية ومعرفية وعقلية عليا قوية تساعد على اتخاذ القرار 

 (.25: 2010اإلداري بأسرع وقت وبأقل جهد وتكاليف)العامري، 

ية ويرى الباحثون أن جميع التعريفات السابقة تتفق في كون اإلدارة اإللكترون

 مال؛ أي نقلها وتحويلها من أعمال ورقية إلى أعمالعبـارة عـن ميكنـة األع

 إلكترونيـة باالعتمـاد على استخدام التقنية الحديثة.

 أهداف اإلدارة اإللكترونية:

مة من إن الهدف األساس لتطبيق اإلدارة اإللكترونية هو زيادة فاعلية أداء المنظ

 (:37: 2006خالل مجموعة من النقاط كما يراهاالسالمي)

 دارة ومتابعة اإلدارات المختلفة للمؤسسة وكأنها وحدة مركزية.ـــ إ

 ــ تقليص معوقات اتخاذ القرار عن طريق توفير البيانات وربطها. 

 ــ تقليل أوجه الصرف في متابعة عمليات اإلدارة المختلفة. 

 ــ تجميع البيانات من مصادرها األصلية بصورة موحدة. 

ى من أجل دعم وبناء ثقافة مؤسسية إيجابية لدــ توظيف تكنولوجيا المعلومات 

 العاملين كافة.

 ، وبناءــ توفير البيانات والمعلومات للمستفيدين بصورة فورية، والتعلم المستمر 

 المعرفة. 

 . ها كافةــ زيادة الترابط بين العاملين واإلدارة العليا ومتابعة الموارد وإدارات

المؤسسة المختلفة وكذلك بين المؤسسات ــ تسهيل إجراء االتصال بين دوائر 

 األ خرى داخل المؤسسة وخارجها.

 التحول من اإلدارة التقليدية إلى اإلدارة اإللكترونية:

حقيق من أجل التحول من اإلدارة التقليدية إلى اإلدارة اإللكترونية ال بد من ت

 (:54: 2008المراحل التالية كما يراها العريشي)

اتية بنية معلومومات الورقية إلى معلومات الكترونية وتكوين تحويل جميع المعل -

 قوية)نظم معلومات قوية ومتوافقة فيما بينها(.

ومات ضرورية لربط الكل بشبكة معل شبكية تحتية قوية وسريعة وآمنة تأمين بنية -

 واحدة وتبادل المعلومات بين مختلف الجهات. 
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 جميع التعامالت وتحويلها إلى تعامالت إلكترونية. تحديد -

 إيجاد كادر بشري مدرب على استخدام التقنيات الحديثة.  -

طوير توفير كادر بشري تقني قادر على القيام بعمليات الدعم الفني المستمر وت -

 النظم المعلوماتية المختلفة. 

 لثانويةاولقد أصبح مفهوم تطبيق اإلدارة اإللكترونية في المدارس عموًما والمدارس 

بوجه الخصوص ضرورة حتمية لمواكبة المستجدات الحديثة، ومن األسباب التي 

رة من تدعو إلى تطبيق اإلدارة اإللكترونية والتي تتمثل في تزايد األعداد الكبي

لعملية ابعد عام مما يؤدي إلى صعوبة إدارة  الطلبة التي تتدفق إلى المدرسة عاًما

نظم التعليمية في المدرسة دون توفير نظم تساعد على حل المشكالت الموجودة بال

هر في اليدوية التقليدية. وتزايد حدوث أخطاء تراكمية تنجم عنها مشاكل قد ال تظ

 .كثير من األحيان وإذا ظهرت فإنه يصعب متابعتها والتعامل معها

 :اإلدارة اإللكترونيةوظائف 

أن االختالف حول مفهوم وتعريف اإلدارة اإللكترونية ليس إشكالية تستوجب 

جرائية قات اإلالتوقف عندها كثيًرا؛ فالعبرة بالفوائد واإليجابيات، المتمثلة في التطبي

عة ها بطبيوالعملية لإلدارة اإللكترونية في إدارة المؤسسات التجارية والخدمية، ومن

ن جموعة مماإلدارة المدرسية. فاإلدارة اإللكترونية ليست في نهاية األمر إال  الحال

ذي الوسائل الحديثة التي تسهل إنجاز األعمال بدقة وسرعة تتواكب مع العصر ال

الت نعيشه، ومع ثقافة الجيل الجديد، وال ينبغي توقف الباحثين طوياًل حول دال

ة، التي الحديث ث في كيفية االستفادة من التقنياتاأللفاظ وتشعباتها المعنوية، إنما البح

اية تتطور بشكل سريع ومتالحق لذلك يمكن القول أن اإلدارة ووظائفها ستظل في غ

األهمية للمنظمات المختلفة، ولن يطرأ تغير جذري على وظائف اإلدارة 

في  قدماإللكترونية، إالَّ أن كل تقدم في مجال التقنية واالتصاالت سوف يواكبه ت

ظائف مفاهيم اإلدارة وإستراتيجياتها ووظائفها، ومن هذا المنطلق سيتم مقاربة و

 .(Aduwa. Iyamu 2005اإلدارة من خالل تأثرها باإلدارة اإللكترونية)

 :التخطيط اإللكتروني

لى التخطيط اإللكتروني ال يختلف عن التخطيط التقليدي؛ وذلك ألنهما يتفقان ع

رد تئل تحقيقها، إال أن االختالفات األساسية يمكن أن وضع األهداف وتحديد وسا

 :في ثالثة مجاالت
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ة والمرن أوالً: أن التخطيط اإللكتروني عملية ديناميكية في اتجاه األهداف الواسعة

 واآلنية وقصيرة األمد وقابلة للتجديد والتطوير المستمر على خالف التخطيط

 .التقليدي

ما  ق باستمرار، مما يضفي استمرارية على جميعثانيًا: المعلومات الرقمية تتدف

قطع يدور في المؤسسة، بما في ذلك التخطيط، مما يحوله من التخطيط الزمني المت

 .إلى التخطيط المستمر

ي الخط فثالثًا: إن فكرة تقسيم العمل اإلداري التقليدي بين إدارة وأفراد يعملون 

روني مع كل فكرة وفي كل األمامي، كلهم يمكن أن يسهم بالتخطيط اإللكت

 (.85: 2008وقت)نجم، 

 :التنظيم اإللكتروني

م في التنظيم من الوظائف األساسية لإلدارة، وهو ترتيب األنشطة بطريقة تسه يعد

ة اإلدار تحقيق أهداف المنظمة، وقد أكد الكثير من الباحثين أن التنظيم أكثر وظائف

مة كما أن التخطيط يعطي للمنظ .تطوًرا وارتباًطا بالهيكل التنظيمي للمنظمات

خالل المكونات األساسية شخصيتها وميزتها اإلدارية، ويظهر من 

 (.65: 2008للتنظيم)المسعود، 

النحو  وقد أورد الباحثون والكتاب عددًا من المكونات األساسية للتنظيم، وهي على

 :اآلتي

 التقويم اإللكتروني:

هو إصالح المعوج أو المائل أو الخارج عن حد االستقامة أو الصالح أو هو 

 .ت استخدامهإصالح كل ما هو خارج عن هدف ومتطلبا

ألداء اوهو وظيفة إدارية تمثل برنامًجا مستمًرا لمتابعة ومراقبة وتسجيل وتقييم 

دوثها ومقارنته بالمعايير المحققة لألهداف والغايات بهدف اكتشاف األخطاء فور ح

والتنبؤ بالمشاكل والمعوقات ومن ثم توصيلها إلى مرحلة التخطيط لدراستها 

 .(.Russell, 2004اتخاذ القرارات المناسبة)وتحليلها وتصميم الحلول و

تى وهو عملية مستمرة وشاملة ومتكاملة تبدأ مع بدء مرحلة التخطيط للمشروع وح

تحقيق األهداف والغايات وتهتم بكل وظائف المشروع ووظائف اإلدارة وتركز 

 .(142: 2019علي ضرورة تحقيق األهداف القريبة والبعيدة والغايات معًا)حسين، 

رى الباحثون أن الكثير يعتقد أن مفهوم التقويم يقتصر علي عملية التقييم والرقابة وي

وهذا غير صحيح فهناك فرق كبير بين هدف ووظيفة كل منهم، فالرقابة والتقييم 
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هما وسيلتان من وسائل برنامج التقويم وظيفتهما األساسية هي جمع البيانات في 

م فقط. أي أهداف قريبة، أما وظيفة التقويم الوقت المناسب عن جزء معين من النظا

فهي التي تقوم بمقارنة تلك البيانات بالمعايير والمقاييس ودراسة تأثيرها علي 

األهداف العامة والغايات واكتشاف الخلل ونقاط القوة والضعف وتوجيه هذه 

 المعلومات إلى أقسام التخطيط المختلفة لوضع الحلول واتخاذ القرارات المالئمة

 .ومن ثم متابعة تأثير ونتائج تلك الحلول حتى تستقر األوضاع وتعالج المشاكل

 مفهوم التقويم:

مادة تعلم للإصدار الحكم علي الطالب أو المتعلم مع األخذ في االعتبار قابلية هذا الم

عملية. الدراسية، والعمليات العقلية التي مارسها، وميوله واتجاهاته ومهاراته ال

تعليمية والمنهج والمؤسسات ال - يقتصر علي المتعلم بل يشمل المعلمينال: والتقويم

جودة  والتربوية من أفراد وتجهيزات. والتقويم في مجال التربية: تقرير رسمي حول

 منتج تربوي. –عملية تربوية  –وفاعلية أو قيمة برنامج تربوي مشروع أو منهج

 كام، وجمع المعلومات، وشملوإصدار األح –وأهم طرق التقويم: طرق االستقصاء

: 2011تقرير معايير الحكم علي الجودة وقد تكون المعايير نسبية أو ضمنية)عقيل، 

98.) 

 صل إليهالتقويم: مقارنة المواصفات والحقائق لذلك السلوك أو الواقع الذي تم التو

ف هداعن طريق القياس القائم على معيار تم تحديده بدقة للحكم على مدى تحقيق األ

 (. 84: 2004التربوية)ليث، 

 السابقة أهمية اإلدارة اإللكترونية ومدى تطويرها وتظهر البحوث والدراسات

هدفت الدراسة :Bannaga(2019)دراسة  لإلدارة المدرسية ومن هذه الدراسات

لمرحلة لالتعرف إلى متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية لتطوير اإلدارة المدرسية 

 سودان، والصعوبات التي تواجهها، وكان منهج الدراسة المنهجالثانوية في ال

رة ق اإلداالوصفي التحليلي. وأهم نتائج الدراسة: ال توجد معينات تقنية كافية لتطبي

ً وجود عدد من المعوقات اإلدارية ، اإللكترونية في المرحلة الثانوية. وأيضا

رة ر اإلداة اإللكترونية لتطويوالمادية، والبشرية. وعدم توفر متطلبات تطبيق اإلدار

 المدرسية والعمل على إزالة تلك المعوقات.

(: والتي هدفت إلى التعرف على درجة ممارسة 2010وفي دراسة األسمري)

 مديري المدارس الحكومية في إمارة أبو ظبي لإلدارة اإللكترونية. أستخدمت

الدراسة الوصفي التحليلي. ومن أهم نتائج الدراسة: أن درجة ممارسة مديري 
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المدارس الحكومية في منطقة العين التعليمية مرتفعة، ووجود فروق ذات داللة 

إحصائية في درجة ممارسة مديري المدارس الحكومية لإلدارة اإللكترونية في 

واإللكترونية، والرقابة  مجاالت التخطيط، والتنظيم اإللكتروني والتجهيزات

اإللكترونية، والكفاَت اإللكترونية لمديري المدارس، وكانت الفروق لصالح 

 .مساعدي مديري المدارس

(: إلى التعرف على درجة توظيف 2014كما هدفت دراسة الصوافي، وأخرون)

. نطنة عمااإلدارة اإللكترونية في العمليات اإلدارية بمدارس التعليم األساسي في سل

وكان منهج الدراسة: الوصفي، وأهم نتائج الدراسة: أن درجة توظيف اإلدارة 

ات اإللكترونية في محاورها الثالثة، جاء بدرجة متوسطة، وأنه ال توجد فروق ذ

(تعزى لمتغيرات النوع في محاور 0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة)

لخبرة إحصائية تعزى لمتغير ا الدراسة الثالثة. وكذلك ال توجد ف فروق ذات داللة

عزى التكنولوجية في محوري التنظيم والتقويم. وتوجد فروق ذات داللة إحصائية ت

 .)سنوات10أكثرمن( لمتغير الخبرة التكنولوجية في محور التخطيط ولصالح الفئة

(: التي هدفت الدراسة إلى تقديم تصور مقترح لتطوير 2015وفي دراسة عطية)

ن ر اإلداري بمحافظات غزة في ضوء اإلدارة اإللكترونية، وكاعملية صنع القرا

تطوير  منهج الدراسة الوصفي، وأهم نتائج الدراسة: تساهم اإلدارة اإللكترونية في

عمليات صنع القرار اإلداري بالمنظمات، وضرورة االعتماد على قاعدة تقنية 

 .ومعلوماتية في وزارة الصحة

(: هدفت الدراسة إلى الكشف عن مستوى 2016وكذلك دراسة سميعة وآخرون)

دارة إدراك العاملين في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ألهمية تطبيق اإل

سة: اإللكترونية في هذه المؤسسات والمعوقات التي تعرقل تطبيقها. ومنهج الدرا

ة أهميا الوصفي التحليلي. وكانت أهم نتائج الدراسة: أن أغلب العاملين يدركون جيدً 

 .التحول نحو اإلدارة اإللكترونية في مؤسسات التعليم العالي

(: إلى التعرف على دور وأهمية الثقة 2016كما هدفت دراسة عمران وعلي)

التنظيمية في التوجه المعاصر نحو تطبيقات اإلدارة اإللكترونية بجامعة سبها. وكان 

لدراسة: أن هناك اهتمام منهج الدراسة: المنهج الوصفي التحليلي. وأهم نتائج ا

باستخدام التقنيات الحديثة كاإلنترنت والوسائل التقنية األخرى لتلبية كافة متطلبات 

الوظيفة، ووجود عالقة معنوية دالة إحصائيًا بين الثقة التنظيمية والتوجه نحو 
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تطبيق اإلدارة اإللكترونية حيث احتلت الثقة في الرئيس المباشر الترتيب األول من 

 .ث األهمية يلي ذلك الثقة في الزمالء ثم الثقة في اإلدارة العلياحي

ً في دراسة عمران والهوني) (: هدفت الدراسة إلى التعرف على أهم 2018وأيضا

جامعة بالمعوقات التي من شانها أن تكون عائقًا أمام تطبيق اإلدارة اإللكترونية 

د من نتائج الدراسة: وجود العدي سبها. استخدمت الدراسة الوصفي التحليلي. وأهم

 لجامعة.المعوقات التي من شأنها أن تساهم في إعاقة تطبيق اإلدارة اإللكترونية با

وأن المعوقات البشرية هي أقوى المعوقات التي تحول دون تطبيق اإلدارة 

وقات اإللكترونية إضافة إلى المعوقات اإلدارية. وفي المرتبة الثانية نجد المع

 .وأخيًرا المعوقات التقنية المالية،

 . إجراءات الدراسة الميدانية8

ناهج تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي الذي ي عد من أكثر الممنهج الدراسة: 

هرة البحثية مالءمةً للدراسة الحالية، العتماده على وصف الواقع الحقيقي للظا

، حيث وء الواقع الحاليالمدروسة، ومن ثم تحليل النتائج وبناء االستنتاجات في ض

ًفا يعتمد هذا المنهج، على دارسة الواقع أو الظاهرة كما هي، ويهتم بوصفها وص

بناء تاجات ودقيقًا يعبر عنها تعبيًرا كيفيًا وكميًا، وذلك من أجل الوصول إلى االستن

 التوصيات.

 تكّون مجتمع الدراسة من جميع المعلمين بالمدارس الثانويةمجتمع الدراسة: 

 علمةً.( معلًما وم356العالمية بمحلية الخرطوم في والية الخرطوم والبالغ عددهم)

 لعشوائيةنظًرا لكبر حجم مجتمع الدراسة تم اللجوء ألسلوب العينة ا عينة الدراسة: 

معلمةً ( معلًما و134البسيطة وفقًا لتوزيع أفراد مجتمع الدراسة، حيث تم اختيار)

 الطريقة العشوائية البسيطة. ( من المعلمين ب%37.6بنسبة)

لى بناء على طبيعة البيانات التي يريد الباحثون جمعها، وع وصف أدة الدراسة:

ألكثر االمنهج المتبع في الدراسة، والوقت المسموح لهم، وجد الباحثون أن األداة 

جهت لمعلمي المدارس  مالءمة لتحقيق أهداف هذه الدراسة هي: "االستبانة"، و 

ات لعالمية في محلية الخرطوم بوالية الخرطوم وقد تم اتّباع الخطوالثانوية ا

 المنهجية التالية:  

ناء قة في بحيث تم االستفادة من الدراسات الساب أوال : تحديد مصادر بناء االستبانة:

دارة االستبانة من خالل االطالع على البحوث والدراسات السابقة التي تتعلق باإل

 المدرسية.
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 ور ومجاالت االستبانة: تحديد محا

 ستفادةتمت صياغة فقرات محاور االستبانة ومجاالتها من خالل اال  بناء االستبانة:

ات ج الفقرمن الدراسات السابقة واالستبانات المشابهة للدراسة الحالية. كما تم تدري

 –ةوفقًا للتدرج الخماسي )مقياس ليكرت( ولجميع المحاور والمجاالت)أوافق بشد

 ال أوافق بشدة(.  –ال أوافق –محايد –أوافق

عدت أ  يشير صدق االستبانة  إلى قدرة االستبانة أن تقيس ما   صدق أداة الدراسة:

الصدق  لقياسه، ومن أجل التأكد من ذلك فقد أمكن االستدالل بثالثة طرق للتأكد من

وهي: صدق المحكمين أو ما ي عرف بالصدق الظاهري، وصدق االتساق الداخلي 

 فقرات بقياس معامل ارتباط بيرسون بين استجابات العينة االستطالعية علىلل

الفقرات ودرجة كل محور أو مجال على حدة، وصدق التكوين الفرضي أو صدق 

 البناء بحساب معامل ارتباط استجابات العينة االستطالعية على المجاالت مع

 الدرجة الكلية في االستبانة وذلك على النحو التالي: 

تخدم  ل لتََحقُّق  من صدق محتوى االستبانة، والتأك د من كونهالصدق الظاهري: ا

ل أهداف الدراسة، بعد بناء االستبانة تمَّ عرضها مجموعة من المحكمين من أه

الخبرة والتخصص من أعضاء هيئة التدريس جامعة الخرطوم، وجامعة السودانية 

هدف هم من أجل تحكيم االستبانة باألخرى، وذلك لالستفادة من مالحظاتهم وخبرات

أكد من التأكد من شمول عبارات االستبانة وتغطيتها جميع المحاور والمجاالت، والت

 سالمة اللغة بالصياغة ووضوحها وعدم تكرارها.

لداخلي تم التََحقُّق  من صدق االتساق ا صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة:

ء م بإجرابانة على عينة استطالعية، بعد خطوة القيالفقرات االستبانة، بتطبيق االست

( 35تعديالت المحكمين على االستبانة، حيث بلغ عدد أفراد العينة االستطالعية)

درجة  معلًما ومعلمةً من خارج العينة المستهدفة، وعليه تم حساب معامالت ارتباط

 (.1ل)ج في الجدوكل فقرة بالدرجة الكلية لمحورها أو مجالها كما يتبين من النتائ
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ر (: معامالت ارتباط بيرسون بين درجات كل فقرة والدرجة الكلية للمحو1جدول)

 والمجال الذي تنتمي إليه الفقرة

معامل  م

 االرتباط

معامل  م

 االرتباط

معامل  م

 االرتباط

معامل  م

 االرتباط
1 0.60** 1 0.62** 1 0.65** 1 0.70** 

2 0.64** 2 0.60** 2 0.63** 2 0.73** 

3 0.59** 3 0.74** 3 0.55** 3 0.68** 
4 0.69** 4 0.63** 4 0.61** 4 0.59** 
5 0.78** 5 0.57** 5 0.63** 5 0.49** 
6 0.58** 6 0.65** 6 0.62** 6 0.58** 
7 0.61** 7 0.66** 7 0.64** 7 0.65** 
8 0.72** 8 0.77** 8 0.73** 8 0.74** 
9 0.63** 9 0.68** 9 0.62** 9 0.69** 
1

0 

0.64** 10 0.69** 10 0.61** 1

0 

0.68** 
1

1 

0.75** 11 0.71** 11 0.70** 1

1 

0.74** 
 ( 0.01** دال إحصائيًا عند مستوى داللة )

( أن معامالت ارتباط فقرات المحور األول جميعها دالة 2من جدول ) يتبين

 (، حيث تراوحت قيم معامالت ارتباط المحور0.01إحصائًيا عند مستوى داللة )

-0.58ن )األول استخدام اإلدارة المدرسية للتقنية اإللكترونية في عملية التخطيط م

ية نية اإللكترونية في عمل(، المحور الثاني توظف اإلدارة المدرسية للتق0.78

ة ( والمحور الثالث استخدام اإلدارة المدرسية للتقني0.77 -0.57التنظيم من)

س ( وفي المحور الرابع الذي يقي0.73-0.55اإللكترونية في عملية التقويم من)

-0.58ن )المشكالت التي تواجه اإلدارة المدرسية في استخدام التقنية اإللكترونية م

 هذه القيم تعتبر مناسبة في الدراسة الحالية.( وجميع 0.74

 ثبات االستبانة:

ل وفي قصد به قدرة األداة على إعطاء نفس النتائج في حال تطبيقها في مجتمع مماث

 ظروف مماثلة بعد فترة قصيرة.
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 (: معامالت الثبات "ألفا كرو نباخ"  ألبعاد ومحاور االستبانة2جدول)

معامل  العبارات أبعاد االستبانة

 الثبات

المحور 

 األول

 استخدام اإلدارة المدرسية للتقنية اإللكترونية في

 عملية التخطيط

11 0.90 

المحور 

 الثاني

توظف اإلدارة المدرسية للتقنية اإللكترونية في 

 عملية التنظيم

11 0.92 

المحور 

 الثالث

 استخدام اإلدارة المدرسية للتقنية اإللكترونية في

 عملية التقويم

11 0.95 

المحور 

 الرابع

 المشكالت التي تواجه اإلدارة المدرسية في استخدام

 التقنية اإللكترونية

11 0.91 

 0.94 44 معامل الثبات الكلي لالستبانة

 

( السححابق أّن قححيم معححامالت الثبححات جميعهححا قححيم عاليححة حيححث 2يتضححح مححن الجححدول)

( .96020 -.92570بححين ) تراوحححت قححيم معححامالت الثبححات ألبعححاد محححور االسححتبانة

نيحة ق وإمكاوتشير هذه القيم العالية من معامالت الثبات إلى صالحية االستبانة للتطبي

 االعتماد على نتائجها والوثوق بها.

 الصدق الذاتي:

معامل لولقياس معامل الصدق الذاتي لالستبانة، أوجدت الباحثة الجذر التربيعي    

 الثبات وفقاً للمعادلة التالية: 

 الثبات√=   الصدق الذاتي

( SPSSوبعد تطبيق الباحثة للمعادالت عن طريق استخدام البرنامج اإلحصائي)

 تحصل على المعامالت التالية:    
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معاملي الثبات والصدق لمحاور االستبانة واالستبانة (: يوضح 3جدول)

 ككل:

 الصدق الثبات المحاور

استخدام اإلدارة المدرسية للتقنية اإللكترونية في عملية 

 التخطيط

0.90 0.94 

 0.95 0.92 نظيمتوظف اإلدارة المدرسية للتقنية اإللكترونية في عملية الت

 0.97 0.95 لتقويمااإللكترونية في عملية استخدام اإلدارة المدرسية للتقنية 

ة المشكالت التي تواجه اإلدارة المدرسية في استخدام التقني

 اإللكترونية

0.91 0.95 

 0.96 0.94 االستبانة ككل

 

الصدق من نتائج الجدول أعاله يتضح أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات و

 راسة.البيانات من أفراد العينة من ميدان الدمما يؤكد ذلك مدى صالحيتهما لجمع 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة:

ـ باإلضافة إلى ما سبق استخدامه لتقنين أداة الدراسة مثل معامل االرتباط ل

، ومعامل "ألفا (Person Product-moment correlation)"بيرسون" 

ة اإلحصائية التالي، فإنه تم استخدام األساليب (Cronbach Alpha)كرو نباخ" 

 لدراسة،التحليل البيانات التي تم جمعها من واقع تطبيق االستبانة على أفراد عينة 

االنحراف وذلك من خالل التكرارات والنسب المئوية،  والمتوسط الحسابي،  و

 المعياري.

 مفتاح التصحيح ومعيار الحكم على الفقرات:

 لثانويةاقنية اإللكترونية في المرحلة وللحكم على مدى توظيف اإلدارة المدرسية للت

ات من وجهة نظر المعلمين والمديرين بوالية الخرطوم، تمَّ حساب المدى لمستوي

ة وبتقسيم المدى على عدد مستويات تقدير درجة الموافق 0.4االستجابة  وهو = 

 وهو يمثل 0.80كان ناتج القسمة =   0.5على محاور االستبانة، الذي يساوي  

 فئة. وبذلك أصبح معيار الحكم على درجة الموافقة للفقرات والمجاالتطول ال

 (. 4والمحاور كما بالجدول )
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ها (: معيار الحكم لتقدير درجة الموافقة على محاور االستبانة ومجاالت4جدول)

 وفقراتها

 الدرجة االستجابات المتوسط

 منخفضة جداً  ال أوافق بشدة 1.80إلى أقل من  1من 

 منخفضة ال أوافق 2,60إلى أقل من  1.80من 

 متوسطة محايد 3,40إلى أقل من  2.60من 

 عالية أوافق     4,20إلى أقل من  3.40من 

ً  أوافق بشدة   5إلى  4.20من   عالية جدا

 

 عرض وتحليل ومناقشة النتائج

يحاري عن أسئلة الدراسة، فقد تم حساب المتوسط الحسابي واالنححراف المع ولإلجابة

 نازليًحاتألبعاد محاور الدراسة، والتي ححددها البحاحثون، ومحن ثحم ترتيحب هحذه األبعحاد 

 حسب المتوسط الحسابي، والجداول أدناه تبين ذلك:

ي ونية فلكترإجابة السؤال األول: إلى أي مدى تستخدم اإلدارة المدرسية التقنية اإل

 عملية التخطيط من وجهة نظر المعلمين؟

(: يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمدى استخدم اإلدارة 5جدول)

 المدرسية للتقنية اإللكترونية في عملية التخطيط من وجهة نظر المعلمين.

المتوسط  العبارات

 الحسابي

االنحرا

ف 

المعيار

 ي

درجة 

االستجاب

 ة

 متوسطة 0.713 3.340 عامة للمدرسةوضع الخطة ال

 متوسطة 0.821 3.352 رصد بيانات أفراد مجتمع المدرسة

 متوسطة 0.810 3.214 إعداد الجدول الزمني للحصص

 متوسطة 0.809 3.400 وضع خطة عامة لألنشطة المدرسية المختلفة

حصحححححر المحححححوارد البشحححححرية والماديحححححة داخحححححل 

 المدرسة

 متوسطة 0.717 3.317

مسحححححاعدة المعلمحححححين فحححححي تخطحححححيط األنشحححححطة 

 الالصفية ومتابعة تنفيذها

 متوسطة 0.918 3.358

مسححاعدة المعلمححين فححي وضححع الخطححط السححنوية 

 للمناهج الدراسية

 متوسطة 0.825 3.313
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وضححححع خطححححط الطححححالب المحتححححاجين لرعايححححة 

 خاصة

 متوسطة 0.944 3.216

وضع خطط توزيع الطالب على شعب المواد 

 االختيارية

 متوسطة 0.937 3.194

 متوسطة 0.927 3.141 صياغة خطة مجلس اآلباء 

وضححححححع خطححححححط عالجيححححححة لرفححححححع المسححححححتوى 

 التحصيلي للطالب بالمدرسة

 متوسطة 1.001 3.111

 متوسطة 0.954 3.35 المحور  ككل

 

ة ( السححابق أن فقححرات محححور اسححتخدام اإلدارة المدرسححية للتقنيحح5مححن جححدول) يتبححين

اإللكترونيحة فححي عمليحة التخطححيط جحاءت بدرجححة استجابة)متوسحطة( مححن وجهحة نظححر 

( 3.35المعلمين بمحلية الخرطوم، حيث جاء المتوسحط الحسحابي العحام للبعحد الثحاني )

ينة تجانس استجابات أفراد ع( ؛ مما يدل على 0.954بانحراف معياري بلغت قيمته)

ترونيحة الدراسة إلى حد ما على جميحع فقحرات توظيحف اإلدارة المدرسحية للتقنيحة اإللك

 في عملية التخطيط. 

وربمحححا يفسحححر حصحححول توظيحححف اإلدارة المدرسحححية للتقنيحححة اإللكترونيحححة فحححي عمليحححة  

ف التخطيط على درجة "متوسطة" من وجهة نظر المعلمين بأن ذلك يرجع إلى ضع

كانحة رونيحة مقدرة اإلدارة المدرسية إلى حد ما على خلق بيئة تحتل فيها التقنية اإللكت

كبيحححرة وذات قيمحححة عاليحححة، وذات فاعليحححة. ويحححرى البحححاحثون ضحححرورة قيحححام اإلدارة 

هحا محن لالمدرسية بالسعي جاهده لتحقيق المزيحد محن توظيحف التقنيحة اإللكترونيحة لمحا 

ين، ممحححا يسحححاعدهم علحححى تحقيحححق أهحححداف اإلدارة تحححأثير إيجحححابي علحححى أداء المعلمححح

( حيحث 2014المدرسية، وهذا يتفق مع ما أشحارت إليحه دراسحة الصحوافي، وأخحرون)

 ذكححروا أن درجححة توظيححف اإلدارة اإللكترونيححة فححي بعححض العمليححات اإلداريححة، جححاء

 بدرجة متوسطة.

لتخطيط عملية اويرى الباحثون أن توظيف اإلدارة المدرسية للتقنية اإللكترونية في 

ها هي في األساس تعمل على ربط المدير بتطبيق اإلدارة اإللكترونية بكل جوانب

ل وكذلك تعمل على تحفيز المعلمين الستخدام كل التكنولوجيا الحديثة في العم

ة خلق بيئالتدريسي، والعمل اإلداري، وبالتالي يجب أن تعتمد عليها إدارة المدرسة ل

 ية اإللكترونية والتي بدورها تعمل على تحقيق أهدافمناسبة الستخدام التقن

 المدرسة. 
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نية في إجابة السؤال الثاني: ما طبيعة توظيف اإلدارة المدرسية للتقنية اإللكترو

 عملية التنظيم من وجهة نظر المعلمين؟

(: يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لطبيعة توظيف اإلدارة 6جدول)

 ة اإللكترونية في عملية التنظيم من وجهة نظر المعلمين.المدرسية للتقني

المتوسط  العبارات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 درجة االستجابة

 متوسطة 0.803 3.400 حصر وتنظيم بيانات الطالب

تححححححديث بيانحححححات سحححححجالت العحححححاملين 

 دوربًا

 متوسطة 0.713 3.397

 متوسطة 0.774 3.396 توزيع الطالب الجدد على الفصول

 متوسطة 0.825 3.385 تحديث بيانات الطالب دوريًا

 متوسطة 0.971 3.351 تنظيم السجالت والملفات المدرسية

أرشحححححححححفة محاضحححححححححر االجتماعحححححححححات 

 المدرسية

 متوسطة 0.781 3.336

تححححديث سحححجالت الحضحححور والغيحححاب 

 للمعلمين

 متوسطة 0.971 3.321

إعحححححداد سحححححجالت لحضحححححور وغيحححححاب 

 الطالب

 متوسطة 0.945 3.383

 متوسطة 0.831 3.375 متابعة تنفيذ جدول الحصص اليومي

تقسححيم العمححل بححين العححاملين بالمدرسححة 

 وفقًا لتخصصاتهم

 متوسطة 0.791 3.360

تنظيم بيانات المعلمين واإلداريحين فحي 

 المدرسة

 متوسطة 0.935 3.306

 متوسطة 0.957 3.320 المحور ككل

 

يححة ( السححابق أن فقححرات محححور اسححتخدام اإلدارة المدرسححية للتقن6مححن الجححدول) يتضححح

اإللكترونيححة فححي عمليححة التنظححيم جححاءت بدرجححة استجابة)متوسححطة( مححن وجهححة نظححر 

( 3.32المعلمححين بمحليححة الخرطححوم، حيححث جححاء المتوسححط الحسححابي للمحححور ككححل)

دل علححى تجححانس ( وهححي قيمححة عاليححة؛ ممححا يحح0.957بححانحراف معيححاري بلغححت قيمتححه)

اسحححتجابات أفحححراد عينحححة الدراسحححة إلحححى ححححد محححا علحححى جميحححع فقحححرات توظيحححف اإلدارة 

 المدرسية للتقنية اإللكترونية في عملية التنظيم. 



 ن،حسي لزبيرا طه د.بانقا      العالمية الثانوية المدارس في اإللكترونية للتقنية المدرسية اإلدارة توظيف مدى

 أحمد الناير إبراهيم الدين أ.سيف محمد، إسماعيل د.الصديق

 

111 

 رلينب-لمانياأ العربي مقراطييالد المركز            سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

 بطريقحة ويفسر الباحثون عمليات تنظيم بيانات المعلمين واإلداريين في المدرسحة يحتم

ت يححث يحتم تخحزين بيانححامنظمحة محن خححالل توظيحف اإلدارة اإللكترونيحة إلححى ححد محا ح

ية العاملين والطالب واإلداريين في قرص محدمج محن خحالل برنحامج اإلدارة المدرسح

 داريحينوبطريقة إلكترونية، ويعزو الباحثون ذلك لتصدر إدارة بيانحات المعلمحين واإل

ت في المدرسة لفقرات مححور التنظحيم إلحى أن إدارات المحدارس أصحبحت تحنظم بيانحا

ا ديها ممحيين فيها بطريقة إلكترونيحة، محن خحالل البحرامج المتحوفرة لحالمعلمين واإلدار

ة يسححهل عليهححا الرجححوع لهححذه البيانححات وقححت الحاجححة واسححتخدامها فححي توظيححف اإلدار

مححال اإللكترونيححة، وبالتححالي تححوفر عليهححا الجهححد والوقححت والمححال وسححرعة إنجححاز األع

 المطلوبة.

لتنظحيم اللتقنيحة اإللكترونيحة فحي عمليحة ويرى الباحثون أن توظيحف اإلدارة المدرسحية 

 تعمححل فححي األسحححاس علححى ربحححط المححدير بتطبيححق اإلدارة اإللكترونيحححة بكححل جوانبهحححا،

تقنيححة وبالتححالي يجححب أن تعتمححد عليححه إدارة المدرسححة لخلححق بيئححة مناسححبة السححتخدام ال

ن ( حيحث ذكحر أ2010اإللكترونية، وهذا يتفق مع ما أشحارت إليحه دراسحة األسحمري)

ة ممارسححة مححديري المححدارس الحكوميححة فححي منطقححة العححين التعليميححة لتوظيححف درجحح

جحة العمليات اإلدارية في المحدارس جحاءت بدرجحة متوسحطة. وكحذلك اتفقحت هحذه النتي

ة ( حيححث ذكححر أن واقححع توظيححف البوابحح2011مححع النتيجححة التححي توصححل إليهححا الهنححائي)

ءت س التعلححيم األساسححي جحححاالتعليميححة اإللكترونيححة فحححي اإلدارة المدرسححية فححي محححدار

 بدرجة متوسطة.

ي رونية ف إجابة السؤال الثالث: إلى أي مدى تستغل اإلدارة المدرسية التقنية اإللكت

 عملية التقويم من وجهة نظر المعلمين؟

(: يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمدى استخدام اإلدارة 7جدول)

 ية التقويم من وجهة نظر المعلمينالمدرسية للتقنية اإللكترونية في عمل

المتوسط  العبارات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

االستجاب

 ة

 متوسطة 0.670 3.000 تقويم الخطة المدرسية لجميع الطالب

 متوسطة 0.682 3.304 تقويم الخطة المدرسية لجميع المعلمين

 متوسطة 0.781 3.337 إعداد قوائم األرقام السرية لالمتحانات

 متوسطة 0.745 3.329 إعداد قوائم نتائج الطالب

 متوسطة 0.884 3.362تصححميم أدوات يمكححن اسححتخدامها فححي تقححويم أداء 
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 العاملين

 متوسطة 0.861 3.325 تقويم مدى تنفيذ المعلمين للمقررات الدراسية

 متوسطة 0.899 3.354 كتابة تقارير الزيارات الصفية

 متوسطة 0.923 3.340 المستمر في أعمال المدرسةاستخدام التقويم 

 متوسطة 0.954 3.325 طباعة كشوف الغياب عن االختبارات

 متوسطة 0.991 3.324 طباعة مواعيد االختبارات

 متوسطة 0.981 3.380 إعداد تقارير أداء الطالب

 متوسطة 0.854 3.25 المحور ككل

 

ة ( السححابق أن فقححرات محححور اسححتخدام اإلدارة المدرسححية للتقنيحح7مححن جححدول) يتبححين

اإللكترونيححة فححي عمليححة التقححويم جححاءت بدرجححة استجابة)متوسححطة( مححن وجهححة نظححر 

( 3.25المعلمين بمحلية الخرطوم، حيث جاء المتوسط الحسابي العام لمحور التقويم)

نحة جانس استجابات أفحراد عي(؛ مما يدل على ت0.854بانحراف معياري بلغت قيمته)

ترونيحة الدراسة إلى حد ما على جميحع فقحرات توظيحف اإلدارة المدرسحية للتقنيحة اإللك

 في عملية التقويم. 

مدرسحة ويعزو الباحثون توظيحف التقنيحة اإللكترونيحة فحي عمليحة التقحويم فحي أعمحال ال

، كترونيحةعلى بقية فقرات المحور لالرتباط الوثيق بين التقحويم وتوظيحف اإلدارة اإلل

ه حيث تتم عمليات رصد واستخراج النتحائج بطريقحة إلكترونيحة محن خحالل إدخحال هحذ

دام ون اسحتخسية، أو في برنحامج البوابحة التعليميحة دالبيانات في برنامج اإلدارة المدر

أي سحجالت يدويححة، ممححا يجعححل مححن درجحة توظيححف اإلدارة اإللكترونيححة فححي عمليححات 

طححة التقحويم بمحليححة الخرطحوم متوسححطة، وتححرى عينحة الدراسححة أن اسحتخدام تقححويم الخ

بط يححرتالمدرسححية لجميححع الطححالب، وتقححويم مححدى تنفيححذ المعلمححين للمقححررات الدراسححية 

يححة فححي بححالبرامج اإللكترونيححة بشححكل مباشححر وبالتححالي يكححون توظيححف اإلدارة اإللكترون

ألكثحر استخدام التقويم جاء بدرجة متوسطة، ألن التقحويم المسحتمر فحي المدرسحة هحو ا

 توظيفًا في اإلدارة اإللكترونية.

يم التقحو يحةويرى الباحثون أن اسحتخدام اإلدارة المدرسحية للتقنيحة اإللكترونيحة فحي عمل

هحا، هي في األسحاس تعمحل علحى ربحط المحدير بتطبيحق اإلدارة اإللكترونيحة بكحل جوانب

تقنيححة وبالتححالي يجححب أن تعتمححد عليححه إدارة المدرسححة لخلححق بيئححة مناسححبة السححتخدام ال

 اإللكترونية.
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ام إجابة السؤال الرابع: ما المشكالت التي تواجه اإلدارة المدرسية في استخد

 من وجهة نظر المعلمين؟كترونية التقنية اإلل

(: يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للمشكالت التي تواجه 8جدول)

 اإلدارة المدرسية في استخدام التقنية اإللكترونية من وجهة نظر المعلمين

المتوسط  العبارات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 االستجابة

 عالية 0.845 3.962 وعي العاملين بالمميزات المرجوة قلة

 عالية 0.958 3.930 قلة معرفة اإلدارة بأهمية تقنية المعلومات

ضعف مهارات اللغة اإلنجليزية لدى بعحض 

 العاملين

 عالية 1.000 3.903

 عالية 0.899 3.895 ضعف الوعي الثقافي باإلدارة اإللكترونية

 عالية 0.909 3.880 التدريب الخوف من التغييرلضعف

 عالية 0.899 3.843 تداخل المسؤوليات وضعف التنسيق

 عالية 0.945 3.841 نقص االعتمادات المالية

النظحرة إلحى اإلدارة اإللكترونيحة محن منطلحق 

 التكلفة دون الفائدة

 عالية 0.927 3.814

 عالية 0.859 3.813 غياب التشريعات المناسبة

 عالية 0.999 3.634 الالزمة  لإلدارة اإللكترونيةقلة األجهزة 

ارتفححححححححاع تكححححححححاليف الصححححححححيانة لألجهححححححححزة 

 اإللكترونية في غياب الفنيين

 متوسطة 1.001 3.374

 عالية 0.958 4.596 المحور ككل

 

( السحححابق أن فقحححرات مححححور المشحححكالت التحححي تواجحححه اإلدارة 8محححن جحححدول) يتبحححين

جهحة والمدرسية في استخدام التقنيحة اإللكترونيحة جحاءت بدرجحة اسحتجابة)عالية( محن 

ني نظححر المعلمححين بمحليححة الخرطححوم، حيححث جححاء المتوسححط الحسححابي العححام للبعححد الثححا

 ل على تجحانس اسحتجابات( ؛ مما يد0.958( بانحراف معياري بلغت قيمته)3.596)

رة أفححراد عينححة الدراسححة إلححى حححد مححا علححى جميححع فقححرات المشححكالت التححي تواجححه اإلدا

 المدرسية في توظيف التقنية اإللكترونية من وجهة نظر المعلمين.   

وربما ي فسر حصول المشكالت التي تواجه اإلدارة المدرسية في استخدام التقنية 

اإللكترونية على درجة "عالية" من وجهة نظر المعلمين بمحلية الخرطوم بأن ذلك 

ربما يرجع إلى قلة معرفة اإلدارة ببعض المدارس بأهمية توظيف التقنية 
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من منطلق التكلفة دون الفائدة، وأيضاً  اإللكترونية، والنظرة إلى اإلدارة اإللكترونية

ضعف الوعي الثقافي باإلدارة اإللكترونية، وضعف مهارات اللغة اإلنجليزية لدى 

بعض العاملين، وارتفاع تكاليف الصيانة لألجهزة اإللكترونية في غياب الفنيين. 

م( حيث 2018وتتفق هذه النتيجة مع النتيجة التي توصل إليها عمران والهوني)

شارا إلى أن المعوقات البشرية هي أقوى المعوقات التي تحول دون تطبيق اإلدارة أ

االلكترونية إضافة إلى المعوقات اإلدارية. وكذلك المعوقات المالية، وأخيًرا 

 Aduwaكما اتفقت هذه النتيجة أيضاً مع النتيجة التي توصال إليها .المعوقات التقنية

and Iyamu: 2005) حيث توصال إلى أن التكلفة عالية للبرامج ( في دراستهما

واألجهزة، ونقص المهارات، وكذلك ضعف البنية التحتية جميعها تمثل معوقات 

 .تحول دون التطبيق األمثل لالتصال

 نتائج الدراسة

رس توظيف اإلدارة المدرسية للتقنية اإللكترونية في عملية التخطيط بالمدا /1

 ية الخرطوم جاء بدرجة استجابة متوسطة.العالمية بمحلية الخرطوم في وال

المدارس بأن استخدام اإلدارة المدرسية للتقنية اإللكترونية في عملية التنظيم  /2 

 ة.العالمية بمحلية الخرطوم في والية الخرطوم كذلك جاء بدرجة استجابة متوسط

 المدارسب أن استخدام اإلدارة المدرسية للتقنية اإللكترونية في عملية التقويم /3 

 العالمية بمحلية الخرطوم في والية الخرطوم جاءت بدرجة استجابة متوسطة.

ي والية أن تطبيق اإلدارة  اإللكترونية  بالمدارس العالمية بمحلية الخرطوم ف /5 

قات الخرطوم يواجه العديد من المشكالت والمعوقات التي يمكن تصنيفها إلى: معو

 ت إدارية ومعوقات مالية. بشرية، ومعوقات تقنية، ومعوقا

 توصيات الدراسة:

 :في ضوء النتائج التي أسفرت عنها الدراسة الحالية خرجت بالتوصيات التالية

ميع على توظيف اإلدارة اإللكترونية في العمليات اإلدارية بمشاركة ج العمل /1

عليمية يات التالعاملين في وزارة التربية والتعليم االتحادية والتربية والتعليم بالمحل

 .والمدارس

ي فتوفير الموارد المادية والبشرية الالزمة لتوظيف اإلدارة اإللكترونية  /2

مدارس حتية لالتصاالت كتوفير خدمة اإلنترنت وربط الالمدارس، وتوفير البنية الت

 .بشبكات داخلية
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مة زيادة الدورات التدريبية المتخصصة في مجال اإلدارة اإللكترونية المقد /3

لإلداريين والمعلمين في المدارس، وإقامة ورش عمل تخصصية في مجال 

 .الحاسوب لهم

 ونية فياستخدام اإلدارة اإللكتر العمل على تذليل العقبات المالية التي تواجه /4

 تطوير اإلدارة المدرسية.

 قائمة المراجع:

(: نحو تطوير اإلدارة المدرسية دراسات نظرية 2006. أحمد، إبراهيم أحمد)1

 وميدانية. اإلسكندرية: مكتبة المعارف الحديثة الناشر والطابع.

ة في اإلدارة (. تطبيقات اإلدارة اإللكتروني2010. األسمري، علي بن سعد)2

المدرسية ومتطلبات تطويرها من وجهة نظر مديري المدارس الثانوية بمدينة 

، الرياض، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم االجتماعية، قسم التربية

 .جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض

لمة. فهرست (: اإلدارة المدرسية في ظل العو2021. حسين، بانقا طه الزبير)3

 المكتبة الوطنية، الطبعة األولى، مطابع جي تاون، الخرطوم. السودان.

(: إدارة الصفوف الفعالة. فهرست المكتبة 2021. حسين، بانقا طه الزبير)4

 الوطنية، الطبعة األولى، مطابع جي تاون، الخرطوم. السودان.

طوم (: مدخل لإلدارة التربوية، دار جامعة الخر2019طه الزبير) . حسين، بانقا5

 للطباعة والنشر، الطبعة األولى، الخرطوم. السودان.

ثالثة، (: إدارة المؤسسات التربوية في بدايات األلفية ال2015. خليل، نبيل سعد)6

 دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة. 

ر، إلدارة اإللكترونية، دار وائل للنش(: ا2006. السالمي، عالء عبد الرزاق)7

 عمان، األردن.

(. مستوى تطبيق 2013. خليفة، مصطفى وأبو عاشور، ديانا جميل النمري)8

، دارييناإلدارة اإللكترونية في جامعة اليرموك من وجهة نظر الهيئة التدريسية واإل

 ، عدد الثاني. 9المجلة األردنية في العلوم التربوي، مجلد

(. معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في 2011عوض الحسنات) . ساري،9

الجامعة الفلسطينية، رسالة ماجستير غير منشورة، معهد البحوث والدراسات 

 العربية، جامعة الدول العربية، القاهرة.
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 اسي في سلطنة عمان. المجلةفي بعض العمليات اإلدارية بمدارس التعليم األس

 (، عمان، األردن.4(، العدد)3الدولية التربوية المتخصصة، المجلد)

(. تصور مقترح للبوابة التعليمية بوزارة 2010. العامري، محمد بن محسن)13

صرة. التربية والتعليم بسلطنة عمان وفق االحتياجات والمعايير التعليمية المعا

 معهد البحوث والدراسات التربوية، جامعة الدول رسالة دكتوراه غير منشورة،

 .العربية، جمهورية مصر العربية

ي (. إمكانية تطبيق اإلدارة االلكترونية ف2008. العريشي، محمد بن سعيد.)14

نشورة، اإلدارة العامة للتربية والتعليم بالعاصمة المقدسة. رسالة ماجستير غير م

 .عربية السعوديةجامعة أم القرى، الرياض، المملكة ال

(. تطوير عمليات صنع القرار اإلداري في 2015. عطية، حسام الدين حسن.)15

لقطاع ضوء اإلدارة اإللكترونية، ورقة مقدمة لمؤتمر تنمية الموارد البشرية في ا

 الصحي الفلسطيني، فلسطين، غزة.

عة (: معايير الجودة واالعتماد بالمدارس. الطب2011. عقيل، محمود رفاعي)16

 األولى القاهرة: دار السحاب للنشر والتوزيع.

مية (. دور الثقة التنظي2016. عمران، حسن عبدالسالم وعلي، عبدالسالم علي.)17

جلد في التوجه المعاصر نحو تطبيق اإلدارة اإللكترونية، مجلة جامعة سبها، الم

 .الخامس عشر، العدد الثاني

(. معوقات 2018ية محمد عيسى.). عمران، حسن عبد السالم والهوني، فتح18

دريس دراسة تحليليه آلراء عينة من أعضاء هيئة الت -تطبيق اإلدارة االلكترونية
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مليات (. أثر تطبيق اإلدارة اإللكترونية على كفاءة الع2013. العياسي، زرزار)20
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خبر، دارة المدرسية من وجهة نظر مديري ووكالء المدارس الثانوية بمحافظة الاإل

 .رسالة ماجستير غير منشورة. الجامعة الخليجية، البحرين
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The Extent ofSchool Management’s Utilization for The Electronic 

Technology in the International Secondary Schools in the Teacher’s 

Points of Views. 
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Abstract: The study aimed at identifying the extent of school 

management’s utilization for the electronic technology in the international 

secondary schools in the teacher’s points of views. The researchers 

adopted the descriptive analytical methodology. The study population 

comprised 356 male and female teachers at the international secondary 

school in Khartoum locality. A random sample of 134 male and female 

teachers was selected. A questionnaire was used as a tool for collecting 

data for the study. The questionnaire was administered to the teachers. To 

analyze the date, the statistical package for social sciences analysis. The 

study came to many findings, the most important are: The school 

administration employs electronic technology in the planning process to a 

medium degree with a mean of (3.35). The organization process employs 

a medium degree with an arithmetic average of (3.32), and the evaluation 

process employs a medium degree with an arithmetic average of (3.25), 

and that the problems faced by the school administration in employing 

electronic technology came to a high degree with an arithmetic average 

(4.59). In light of these results, the researchers recommended a number of 

recommendations, the most important of which are: Working on the 

employment of electronic technology in school management processes 

represented in planning, organizing, and evaluating. And work to 

overcome the financial obstacles facing the employment of electronic 

administration in the development of school administration. 

Key word: School Management’s.   Electronic Technology. International 

Secondary Schools. 
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الصمود النفسي وعالقته بأساليب مواجهة ضغوط الحياة لدى المطلقات في 

 محافظة الخليل

 فلسطين -جامعة الخليل  –، كلية المهن أ. شروق فهد دعنا

 فلسطين–الخليلجامعة  -قسم علم النفس ، د. إبراهيم سليمان مصري

 

ة الصمود النفسي وعالقته بأساللب  وواه اإلى هدفت هذه الدراسة التعرف  ملخص:

 تكاو  وتتماا الدراساة ة وا  الملقاالف فاي وحلفااة ال،قبا  ضغوط الحبلة لدى عبن

( وا  وتتماا %70( ولقااة وال بسا ته )191( ولقاة وعبنة الدراسة وا  )364و  )

ساة نمال صادقة المتلةاة  ونلبات بتاللد الدراالدراسة  تم اختبالره  بلرقااة العبناة الا

 ققي:

أ  الدرهاااة الكقباااة لقصااامود النفساااي هااال،ف بدرهاااة ورتفعاااة  ةبااا  بقااا  المتوسااا  

( وااا ابحااراف وعباالر  قااادره %68.8( وبنساا ة ويوقااة وااادراهل )3.44الحساالبي )

فااي وتوسااللف الصاامود النفسااي لاادى  إةصااللبة(. وهااود فااروت داف د لااة 0.52)

د واتي عادبنل، لصالل  الملقاالف القااة ال،قب  ت علً لمتغبر عدد األالملقالف في وحلف

ق  قعبشاو  الذبنل، لصلل  ترببة األبنل، أطفلل( ووتغبر ترببة األ 3نثر و  )أ أبنلل  

أو األم  أ  أنثااار اساااتراتبتبلف وواه اااة ضاااغوط الحبااالة ابتشااالراً لااادى األب واااا 

)اساااتراتبتبة الت،لااااب  لحاااا  الملقاااالف تمثقاااات فااااي )اساااتراتبتبة إعاااالدة التاباااابم( 

 المشكالف( )استراتبتبة تحم  المسؤولبة(.

 ( في وتوسللفα) ≤0.05عند وستوى الد لة  إةصللبة  توهد فروت داف د لة 

تغبار استراتبتبلف وواه ة ضغوط الحبلة لدى الملقالف فاي وحلفااة ال،قبا  ت عالً لم

وهاد تعقاى الدرهاة الكقباة  ساتراتبتبلف وواه اة ضاغوط الحبالة  ببنمال بنل، عدد األ

 لصالل األبنال، فروت فاي وساتوى الد لاة فاي وواه اة ضاغوط الحبالة لمتغبار تربباة 

 .أو األماألب وا  ب ا ترببة 

 .الملقالف  ضغوط الحبلة  الصمود النفسي: مفتاحيةالكلمات ال
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 مقدمة:

ً ن بر خلصة في العاد  دلك و  و  هذا الار  األخبرأ  قضلقل المرأة شغقت اهتملول

لذ  اوا إبراز أهمبة الدور   و  أه  رفا وستواهل الثالفي وا هتملعي والسبلسي

   الاوةتاوم به سوا، داخ  األسرة أو داخ  المتتما  ودلك و  خالل ونح ل وزقداً و

 لبياإلقتوالادرة عقى وواه ة اةتبلهلت ل داخ  وتتمع ل بمل قسم  ل ل بللتفلع  

( بـأ  نثرة 2010وأضلفت دردقر )  (2014  وال نل، داخقه. )دروقش

وتؤثر عقى  األفرادالحبلتبة الضلغلة تؤثر عقى ش،صبة  ثواألةداا ضلرابلف 

 لدق م. واألسر التوافق النفسي وا هتملعي 

وا  قكتس  الصمود النفسي أهمبته و  خالل المواه ة الفعللة والتعلقش اإلقتلبي

عرض والصمود النفسي تكوق  ثنللي ال عد قتضم  الت  الاروف التي قمر ب ل الفرد

  وقرت   أو ةتى األزولف والصدولف والتوافق اإلقتلبي وع للقمتلع  والمصلع  

 الصمود بللتدفق ووعنى الحبلة وهمل و  المفلهبم السبكولوهبة داف المضلوب 

وقستدل عقى الصمود النفسي و  خالل وهود خلر   (2015  )سقبمو  قتلببةاإل

ً أو ببيبلً. ً أو اهتملعبل ( Rose,2009)ق دد الفرد سوا، نل  هذا ال،لر ببولوهبل

ت ( بأ  الصمود النفسي قعم  نآلبلف الدفلع ع  الفرد في وق2015وأشلر وحمد )

حمقه تالمح  ولك  هذه األلبلف ت،تقف بلختالف األفراد وال بية المحبلة ب م وول 

( بأ  Barbara &Bia, 2011و  وعلبلة وصعوبلف. وأشلر ن  و  بلربرا وببل )

غم ى استعلدة توازبه النفسي وصحته ال دببة رالصمود النفسي هو قدرة الفرد عق

لبلف آال، راف الصلدوة التي قمر ب ل. والتدقر بللذنر أ  الصمود النفسي قعد و  

ة ة  المشكالف في الوقت الحلضر فقم بعد بمقك التحكم في ضغوط الحبلة البووب

 إلىتلج تحوالتي   لكننل بمقك آلبلف بفسبة لقصمود  التي بلتت تواه نل و  ن  اتتله

 (.Richardson, 2002تنمبة )

ت،تقف قدرة األفراد عقى وواه ة الصعوبلف ووالووة التغبراف التي تحدث داخ  

ف نلك و  قتكبف وقصمد لقضغوط وقتعلو  وع ل وهنلك و    ال بية المحبلة ب م

قاا في دواوة هذه الضغوط ودواوة المالووة وا ستسالم والتعلفي والساوط 

(. قرى صلل  وأبو 2014  هوهر  )قلسب   وف وم الصمود النفسيإلى لقوصول 

( إ  و  أهم ا ستتلبلف ا بفعللبة والعاقبة هي التي تمك  الفرد 2014هدروس )

وا وواقف الحبلة وهي تمتعه بادر و  الصمود النفسي  اإلقتلبيو  التكبف 
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التوافق المنلس  وا تحدقلف الحبلة والمسلعدة عقى تحم  أع ل، إلى لقوصول 

بأ  أصع  الصدولف  Silverman,2004الحبلة. ةب  أشلر سبقفرول  ))

ةب  تواهه   والضغوطلف التي تواه  ل المرأة فادا  شرقك ةبلت ل وا بفصلل عنه

ةسلس المرأة العدقد و  المشلعر النفسبة الضلغلة وغبر المألوفة لدق ل نلإل

 .وتشوش ال وقة النفسبة األلفةبللوةدة وفادا  

وهي ظلهرة   ( أ  اللالت قشك  وشكقة اهتملعبة بفسبة2014تشبر أبو س بتل  )

 علوة في المتتمعلف وقنار ل ل بارة دوببة و  ق   المتتما وتحم  في طبلت ل

  ةفسب( بأبه قترت  عقى الملقاة آثلر ب2007وصمة العب  والعلر. أضلف النلشف )

قت عه الشعور بللوةدة وعدم ا ستارار   نللشعور بللحز  وتدوبر ش،صبت ل

 حاد عقىوالشعور بعدم الكفل،ة الذاتبة ولوم الذاف والاقق وال،وف و  المستا   وال

 اآلخرق .

 مشكلة الدراسة:

و  خالل العم  في وبدا  اإلرشلد النفسي وهد بأ  هنلك الكثبر و  المشلن  

ضوةلً ولك  نلبت أنثر و  تملعبة التي تعلبي ون ل النسل، بشك  علمالنفسبة وا ه

ً بشك  خلص ومل استدعى التلرت لفكرة بح  عمقي  لدى النسل، الملقالف ةدقثل

مود لذا فإ  الص  لمعرفة ط بعة الضغوط النفسبة التي تتعرض ل ل المرأة الملقاة

م م بشك  ن بر في تعقب في الش،صبة نوبه قسلهم قتلببةالنفسي و  المتغبراف اإل

  ل. نبفبة التعلقش وا ال، راف الش،صبة المؤلمة ونبفبة وواه ة الحبلة وضغوطلت

 تساؤالت الدراسة:

 ول وستوى الصمود النفسي لدى الملقالف في وحلفاة ال،قب ؟-

( في α) ≤0.05ه  توهد فروت داف د لة إةصللبة عند وستوى الد لة -

د الملقالف في وحلفاة ال،قب  تعزى لمتغبراف )عد وتوسللف الصمود النفسي لدى

 األبنل،  ووسؤولبة ترببة األبنل،(؟

 ول أهم أسللب  وواه ة ضغوط الحبلة لدى الملقالف في وحلفاة ال،قب ؟-
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( في α) ≤0.05ه  توهد فروت داف د لة إةصللبة عند وستوى الد لة -

الف في وحلفاة ال،قب  وتوسللف استراتبتبلف وواه ة ضغوط الحبلة لدى الملق

 تعزى لمتغبراف )عدد األبنل،  ووسؤولبة ترببة األبنل،(؟

( بب  α) ≤0.05ه  توهد عالقة داف د لة إةصللبة عند وستوى الد لة-

وتوسللف الصمود النفسي وبب  وتوسللف استراتبتبلف وواه ة ضغوط الحبلة 

 لدى الملقالف في وحلفاة ال،قب ؟

 فرضيات الدراسة:

( في α) ≤0.05توهد فروت داف د لة إةصللبة عند وستوى الد لة   -

وتوسللف الصمود النفسي لدى الملقالف في وحلفاة ال،قب  تعزى لمتغبر عدد 

 األبنل،.

( في α) ≤0.05  توهد فروت داف د لة إةصللبة عند وستوى الد لة -

لمتغبر  وتوسللف الصمود النفسي لدى الملقالف في وحلفاة ال،قب  تعزى

 وسؤولبة ترببة األبنل،.

( في α) ≤0.05توهد فروت داف د لة إةصللبة عند وستوى الد لة   -

وتوسللف استراتبتبلف وواه ة ضغوط الحبلة لدى الملقالف في وحلفاة ال،قب  

 تعزى لمتغبر عدد األبنل،.

( في α) ≤0.05  توهد فروت داف د لة إةصللبة عند وستوى الد لة -

لف استراتبتبلف وواه ة ضغوط الحبلة لدى الملقالف في وحلفاة ال،قب  وتوسل

 تعزى لمتغبر وسؤولبة ترببة األبنل،.

( بب  α) ≤0.05توهد عالقة داف د لة إةصللبة عند وستوى الد لة   -

وتوسللف الصمود النفسي وبب  وتوسللف استراتبتبلف وواه ة ضغوط الحبلة 

 قب .لدى الملقالف في وحلفاة ال،

 أهمية الدراسة:

ً في تحدقد ودى قدرة الفرد عقى التكبف وا  ققع  الصمود النفسي دوراً هلول

المصلع  والمواقف الضلغلة التي تواهه الفرد في ةبلته وهو و  أهم وتغبراف 
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الوقلقة أو المالووة النفسبة لآلثلر السق بة لألزولف  وتحلول الدراسة الحللبة اإلس لم 

نفسي نأةد المفلهبم النفسبة التي ظ رف في في التأهب  النار  لمف وم الصمود ال

العالقة بب  إلى وزقد و  الدراسة  والتعرف إلى عقم النفس اإلقتلبي الذ  قحتلج 

الصمود النفسي وأسللب  وواه ة ضغوط الحبلة لدى الملقالف في ضو، المتغبراف 

 الدقموغرافبة.

 أهداف الدراسة:

ة إةصللبة في وستوى الصمود ول نل  هنلك فروت داف د ل إداالتعرف عقى -

 النفسي ت علً لقمتغبراف التللبة: )عدد األبنل،  وسؤولبة ترببة األبنل،(.

ول نل  هنلك فروت داف د لة إةصللبة في وستوى أسللب   إداالتعرف عقى -

 نل،(.بة األبوواه ة ضغوط الحبلة ت علً لقمتغبراف التللبة: )عدد األبنل،  وسؤولبة ترب

العالقة بب  الصمود النفسي لدى الملقالف وأسللب  وواه ة ضغوط الكشف ع  -

 الحبلة لدق م.

 مصطلحات الدراسة:

( الصمود النفسي بأبه الادرة عقى 2013قعرف أبو الحالوة ) الصمود النفسي:

للي في والتأثبر الفعلل والتملسك والث لف ا بفع قتلببةالمحلفاة عقى الحللة اإل

نل  قة وا الشعور بحللة و  ا ست شلر والتفلؤل وا طميظروف الصع ة أو المتحد

 المستا  .إلى 

ً Micheal, 2012,37قرى وبشب  )   ( أ  الصمود النفسي وف وم ةدق  بس بل

بة وقعني به الادرة عقى ا رتداد والتعلفي النفسي بعد التعرض لقضغوط الحبلت

الصع ة وث  ووف عزقز أو خسلرة وفادا  ونزل أو زوج أو تعرض لقكوارث 

 الل بعبة.

هي وتموعة و  النشلطلف والمت وداف المعرفبة  أساليب مواجهة ضغوط الحياة:

وواه ة الموقف الضلغ  وإدارة إلى رد والسقونبة وا بفعللبة قسعى و  خالل ل الف

 Lazarusالمللل  الداخقبة أو ال،لرهبة التي ترهق وتفوت إوكلببلف الفرد )

&Folkman, 1984, 141.) 
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 ( أسللب  المواه ة بأب ل آلبلف دفلع بفسبةShields, 2001,65وعرف شبقدرز )

لتكبف با الفرد اواهتملعبة تتضم  ه وداً واعبة في التعلو  وا األةداث التي قستل

 وع ل.

  هي المرأة التي ابفصقت ع  زوه ل وقضت ودة سنة أو أنثر و المرأة المطلقة:

لك قت ا دو  وتم هذا ا بفصلل بلرقاة ون ثاة و  الدق   فترة الزواج وتم الدخول ب ل

   بتل إهرا،اف رسمبة وقلبوببة وقد قتم بلتفلت اللرفب  أو بإرادة أةدهمل )أبو س

2014  9) . 

 الدراسات السابقة:

( دراسة هدفت إلى استكشلف العالقة 2015العلسمي  العتمي ) أهرى العتمي 

لكوقت  ابب  األو  النفسي والصالبة النفسبة لدى عبنة و  أبنل، الملقاب  في دولة 

ت   ونذلك تعرف عقى الفروت بب  أبنل، اللالواإلبلثوببل  الفروت بب  الذنور 

ل  ( طل100المابمب  عند األم والمابمب  عند األب. وتكوبت عبنة الدراسة و  )

ت ( و  اإلبلث و  أبنل، الملقاب   وتراوة50( و  الذنور و)50وطلل ة بواقا )

اة ( سنة  وقد اختبروا و  بعض المدارس الثلبوقة بمحلف17و15أعملرهم ول بب  )

بة النفسي  ووابلس الصال األو األةمد  بدولة الكوقت. است،دم ال لةثو  وابلس 

النفسبة. وأسفرف الدراسة ع  وهود عالقة ووه ة ودالة بب  األو  النفسي 

نس والصالبة النفسبة لدى أبنل، اللالت  ونذلك وهود فروت في ن  و  وتغبر الت

 ة.النفسي والصالبة النفسب األو في  اإلقلوةووح  

( دراسة هدفت إلى التعرف عقى ط بعة العالقلف بب  2014أهرف أبو س بتل  )

الدعم ا هتملعي والوصمة بللصالبة النفسبة والرضل ع  الحبلة لدى ولقالف 

( ولقاة و  ولقالف 281وحلفالف غزة  وتكوبت العبنة الفعقبة لقدراسة و  )

ود عالقة عكسبة داف د لة وحلفالف غزة  وتوصقت الدارسة إلى النتللد ون ل: وه

إةصللبة بب  الوصمة وبب  الصالبة النفسبة وأبعلدهل لدى النسل، الملقالف في 

وحلفالف غزة. وهود عالقة عكسبة داف د لة إةصللبة بب  الوصمة وبب  الرضل 

ع  الحبلة لدى النسل، الملقالف في وحلفالف غزة. وهود عالقة طردقة داف د لة 

م ا هتملعي وبب  الصالبة النفسبة لدى النسل، الملقالف في إةصللبة بب  الدع

وحلفالف غزة    توهد فروت هوهرقة داف د لة إةصللبة في درهلف الوصمة 

: )ا لتزام  التحكم  التحد ( والرضل ع  الحبلة لدى وأبعلدهوالصالبة النفسبة 
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  وودة األبنل،النسل، الملقالف في وحلفالف غزة تعزى لمتغبراف المحلفاة  عدد 

 الزواج. 

 ( دراسة هدفت إلى التعرف إلى العالقة بب  الدعمHalool, 2013أهرى ةللول )

 سلبنبلفا هتملعي وا رتبلح وا الحبلة  فضالً ع  الاوة النفسبة لدى النسل، الفق

 ( اورأة و  بسل، فقسلبنبلف129فاد  أزواه    وقد تكوبت عبنة الدراسة و  )

ست،دم ال لة  في الدراسة عدة أدواف تضمنت وابلس الدعم فاد  أزواه    وا

دراسة ا هتملعي  وابلس الرضل ع  الحبلة  وابلس الصالبة النفسبة  وقد أسفرف ال

 ا رتبلح: وهود عالقة داف د لة إةصللبة بب  الدعم ا هتملعي واآلتبةع  النتللد 

تي ، القواالنفسبة بب  النسل وا الحبلة    توهد فروت داف د لة إةصللبة بب  الاوة

فاد  أزواه    الد لة اإلةصللبة في الدعم ا هتملعي والرضل ع  الحبلة 

 والصالبة النفسبة تعزى إلى س   واةد هو أ  الموف ش دا،.

( دراسة هدفت إلى التعرف عقى الوضا الصحي Ahmad, 2012أهرى أةمد )

( 200كوبت عبنة الدراسة و  )وا غتراب لقنسل، الملقالف و  بنغالدقش  وقد ت

اورأة ولقاة  واست،دم ال لة  في الدراسة عدة أدواف تضم  است لبة الصحة 

فا   %5.5: أ  اآلتبةالعلوة واست لبة ا غتراب  وقد أسفرف الدراسة ع  النتللد 

% 31.5و  و  الملقالف 200و  النسل، الملقالف هي في ةللة ش ه ط بعبة بب  

قة % و  الملقالف تعلبي و  وشك94.5ونل    المشلن  النفسبةو  النسل، قعلبب  

ا غتراب  نمل أ  النسل، الملقالف و  ق   أزواه   ش دف شعوراً أن ر 

عقى  بل غتراب  نمل   قوهد فرت ن بر في وستوى ا نتيلب النفسي بب  الملقالف

 اختالف ط بعة المشلن  التي تعلبب ل الملقاة.

 مجتمع الدراسة: 

الف تكو  وتتما الدراسة و  همبا الملقالف بمحلفاة ال،قب   إد ق ق  عدد الملق

( ودلك 1015( وبمحلفاة ال،قب  وةدهل )5165في الضفة الغرببة بصورة علوة )

(  وقد 2016الفقسلبني ) اإلةصل،ةس  إةصللبلف رسمبة صلدرة ع  ورنز 

  .( ولقاة في وحلفاة ال،قب364اشتم  وتتما الدراسة عقى )

 عينة الدراسة: 
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( ولقاة تم اختبلره  بلرقاة العبنة الاصدقة 191تكوبت عبنة الدراسة و  )

 ( و  وتتما الدراسة.%70المتلةة  وتمث  العبنة ول بس ته )

 ( توزقا أفراد عبنة الدراسة ةس  عدد األبنل،  ووسؤولبة ترببة األبنل،.1هدول رقم )

 المتموع النس ة الميوقة العدد المتغبر

 191 46.1 88 طف /ة واةد/ة عدد األبنل،

 34.0 65 أطفلل 3إلى طفقب  

 19.9 38 أطفلل 3أنثر و  

 191 48.2 92 األم وسؤولبة ترببة األبنل،

 26.7 51 األب

 25.1 48 غبر دلك

 أداتا الدراسة:

إلى دراسلف ووالقبس سلباة بلإلضلفة إلى العودة وابلس الصمود النفسي: تم 

 وراهعة األدب التربو  والنارقلف وبعدهل تم تلوقر أداة الدراسة  وقد تكو 

 .رة  ووزعة عقى خمسة أبعلد رلبسبة( فا38المابلس و  )

 وابلس استراتبتبلف وواه ة ضغوط الحبلة: بعد ا طالع عقى عدد و  الدراسلف

اسة السلباة واألدواف المست،دوة وعقى األدب التربو  المتعقق بموضوع الدر

لف درهة استراتبتبإلى وأهداف ل وفروض ل تم تلوقر أداة خلصة و  أه  التعّرف 

 ( فارة.39وواه ة ضغوط الحبلة لدى عبنة الدراسة  وقد تكو  المابلس و  )

 نتائج السؤال األول:

 ول وستوى الصمود النفسي لدى الملقالف في وحلفاة ال،قب ؟

لف اج المتوسللف الحسلببة وا بحرافلإلهلبة ع  سؤال الدراسة األول تم است،ر

ة المعبلرقة لمستوى الصمود النفسي بأبعلده الم،تقفة لدى الملقالف في وحلفا

 (.2ال،قب   ودلك نمل هو واض  في التدول )

الحسلببة وا بحرافلف المعبلرقة لمستوى الصمود النفسي بأبعلده  (: المتوسللف2التدول)

 الم،تقفة لدى الملقالف في وحلفاة ال،قب 

المتوس   العدد ال عد ال عد

 الحسلبي

 ا بحراف

 المعبلر 

النس ة 

 الميوقة

 الدرهة الترتب 

 ورتفعة الرابا 68.83 0.61 3.44 191 الرصلبة ال عد األول
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 ورتفعة األول 70.95 0.65 3.55 191 المثلبرة ال عد الثلبي

ا عتملد عقى  ال عد الثلل 
 الذاف

 ورتفعة الثلل  69.28 0.67 3.46 191

 وتوسلة ال،لوس 65.11 0.53 3.26 191 وعنى الحبلة ال عد الرابا

 ورتفعة الثلبي 69.67 0.63 3.48 191 الابم الدقنبة ال عد ال،لوس

 ورتفعة 68.77 0.52 3.44 191 النفسيالدرهة الكقبة لقصمود 

( أ  الدرهة الكقبة لقصمود النفسي هل،ف بدرهة ورتفعة  2قتض  و  التدول )

 ( وا ابحراف%68.8( وبنس ة ويوقة وادراهل )3.44ةب  بق  المتوس  الحسلبي )

الف في (. نمل تم ت ب  أ  أنثر أبعلد الصمود النفسي لدى الملق0.52وعبلر  قدره )

لد عقى ال،قب  بفقسلب  تمثقت في بعد )المثلبرة( )الابم الدقنبة( )ا عتم وحلفاة

 الذاف( )الرصلبة( وبعد )وعنى الحبلة(.

روت ( والتي أندف عقى   توهد ف2014ت،تقف هذه النتبتة وا دراسة )أبو س بتل  

: وأبعلدهفي درهلف الوصمة والصالبة النفسبة  إةصللبةهوهرقة داف د لة 

لفالف التحد ( والرضل ع  الحبلة لدى النسل، الملقالف في وح  التحكم  )ا لتزام

( والتي أندف بأ  Ahmad, 2012غزة بللصحة النفسبة. نمل ت،تقف وا دراسة )

  و  الملقالف 200% فا  و  النسل، الملقالف هي في ةللة ش ه ط بعبة بب  5.5

 و  الملقالف تعلبي %94.5ونل    % و  النسل، قعلبب  المشلن  النفسبة31.5و

 و  وشكقة ا غتراب النفسي.

لفاة وقرى ال لةثل  بأ  ارتفلع درهة الصمود النفسي لدى النسل، الملقالف في وح

دخ  وظروف رعلقت ل بت  ط بعة ال بية التي تعبش فب ل الملقاةإلى ال،قب  قعود 

و  فمل زالت قبم التكلف  والتعل  أخرىاأله  ودوق ل و  ه ة والمتتما و  ه ة 

تغق  أ  الملقاة تحلول الإلى إضلفة   الحس  فعل ً في المتتما الفقسلبني علوة

قب ل وبك  الس   عقى ط بعة الضغوط النفسبة وا هتملعبة وا قتصلدقة الواقعة ع

 و  ق   الوصمة التي تراهل بأب ل سق بة في ةبلت ل نوب ل ولقاة.

 ني:نتائج السؤال الثا

( في α) ≤0.05ه  توهد فروت داف د لة إةصللبة عند وستوى الد لة 

وتوسللف الصمود النفسي لدى الملقالف في وحلفاة ال،قب  تعزى لمتغبراف )عدد 

 األبنل،  ووسؤولبة ترببة األبنل،(؟
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 نتائج الفرضية األولى:

وتوسللف ( في α) ≤0.05عند وستوى الد لة  إةصللبةتوهد فروت داف د لة   

 الصمود النفسي لدى الملقالف في وحلفاة ال،قب  تعزى لمتغبر عدد األبنل،.

لف لقتحاق و  صحة الفرضبة الثللثة تم است،راج المتوسللف الحسلببة وا بحراف

ً لمتغبر عدد األبنل،  ودلك نمل هو  اض  والمعبلرقة لمستوى الصمود النفسي ت عل

 (.3في التدول رقم)

(: المتوسللف الحسلببة وا بحرافلف المعبلرقة لمستوى الصمود النفسي ت علً لمتغبر 3التدول )

 عدد األبنل،

المتوس   العدد عدد األبنل، المتغبر
 الحسلبي

ا بحراف 
 المعبلر 

 0.61 3.34 88 طف /ة واةد/ة الرصلبة

 0.60 3.50 65 أطفلل 3طفقب  إلى 

 0.62 3.58 38 أطفلل 3أنثر و  

 0.70 3.46 88 طف /ة واةد/ة المثلبرة

 0.62 3.64 65 أطفلل 3طفقب  إلى 

 0.60 3.60 38 أطفلل 3أنثر و  

 ا عتملد عقى الذاف

 

 0.68 3.40 88 طف /ة واةد/ة

 0.67 3.51 65 أطفلل 3إلى طفقب  

 0.68 3.53 38 أطفلل 3أنثر و  

 0.56 3.14 88 طف /ة واةد/ة وعنى الحبلة

 0.49 3.31 65 أطفلل 3طفقب  إلى 

 0.48 3.43 38 أطفلل 3أنثر و  

 0.52 3.35 88 طف /ة واةد/ة الابم الدقنبة

 0.63 3.55 65 أطفلل 3طفقب  إلى 

 0.77 3.69 38 أطفلل 3أنثر و  

الدرهة الكقبة لقصمود 

 النفسي

 0.51 3.34 88 طف /ة واةد/ة

 0.50 3.50 65 أطفلل 3طفقب  إلى 

 0.53 3.57 38 أطفلل 3أنثر و  

( وهود اختالف في وتوسللف درهلف الصمود النفسي 3قتض  و  التدول رقم )

 . ولفحص الفرضبة تمأبنلل  لدى الملقالف في وحلفاة ال،قب  عقى اختالف عدد

 (.4است،راج بتللد تحقب  الت لق  األةلد  نمل هو وارد في التدول رقم)
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( One Way Analysis of Varianceاخت لر تحقب  الت لق  األةلد  )(: بتللد 4التدول )

 .األبنل،لقفروت في درهلف الصمود النفسي وفالً لعدد 

وتموع  وصدر الت لق  األبعلد
 المربعلف

درهلف 
 الحرقة

وتوس  
 المربعلف

قبمة ف 
 المحسوبة

الد لة 
 اإلةصللبة

بب   الرصلبة

 المتموعلف

1.825 2 0.912 2.486 

 

0.086 

 

داخ  
 المتموعلف

68.998 188 .3670 

  190 70.823 المتموع

 

 المثلبرة

بب  

 المتموعلف

1.407 2 0.704 1.658 

 

0.193 

 

داخ  

 المتموعلف

79.789 188 0.424 

  190 81.197 المتموع

 
ا عتملد 

 عقى الذاف

بب  
 المتموعلف

0.646 2 0.323 0.707 
 

0.494 
 

داخ  

 المتموعلف

85.915 188 .4570 

  190 86.561 المتموع

بب   وعنى الحبلة

 المتموعلف

2.514 2 1.257 4.602 

 

0.011* 

 

داخ  

 المتموعلف

51.362 188 0.273 

  190 53.876 المتموع

بب   الابم الدقنبة
 المتموعلف

3.572 2 1.786 4.710 
 

0.010* 
 

داخ  

 المتموعلف

71.292 188 0.379 

  190 74.864 المتموع

الدرهة 

الكقبة 
لقصمود 

 النفسي

بب  

 المتموعلف

1.775 2 0.887 3.395 

 

0.036* 

 

داخ  

 المتموعلف

49.139 188 0.261 

  190 50.913 المتموع

≥ (α** دالة إةصللبل بدرهة عللبة عند وستوى    (.α) ≤0.05*دالة إةصللبل عند وستوى 

0.01.) 
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عند وستوى الد لة  إةصللبة( وهود فروت داف د لة 4و  التدول رقم ) قتض 

α) ≤0.05 ً  ( في وتوسللف الصمود النفسي لدى الملقالف في وحلفاة ال،قب  ت عل

بعد  لمتغبر عدد األبنل،  ةب  نلبت الفروت عقى الدرهة الكقبة لقصمود النفسي و

ألبعلد ا)وعنى الحبلة  والابم الدقنبة(  في ةب  ت ب  ابه   توهد فروت عقى بلقي 

رهة الكقبة لقصمود النفسي   فاد بقغت قبمة )ف( المحسوبة عقى الداألخرى

(  ولمعرفة وصدر الفروت واخت لر اتتله 0.723( عند وستوى الد لة )3.395)

 دقنبة( الد لة عقى الدرهة الكقبة لقصمود النفسي وبعد  )وعنى الحبلة  والابم ال

ل هي ( ونلبت بتللد هذا ا خت لر نمTukeyقلوت ال لةثة بلست،دام اخت لر توني )

 (.5قم)في التدول ر

 .األبنل،( لمعرفة اتتله الد لة ت علً لمتغبر عدد Tukey(: بتللد اخت لر توني )5التدول )

 3أنثر و   أطفلل 3طفقب  إلى  طف /ة واةد/ة عدد األبنل، المتغبر

 أطفلل

 .28967*0- 0.16925-  طف /ة واةد/ة وعنى الحبلة

 0.12042-   أطفلل 3طفقب  إلى 

    أطفلل 3أنثر و  

 .34639*0- 0.19956-  طف /ة واةد/ة الابم الدقنبة

 0.14683-   أطفلل 3طفقب  إلى 

    أطفلل 3أنثر و  

الدرهة الكقبة 

 لقصمود النفسي

 *0.22862- 0.16404-  طف /ة واةد/ة

 0.06459-   أطفلل 3طفقب  إلى 

    أطفلل 3أنثر و  

دالة لصلل  المتوسللف الحسلببة ( أ  الفروت نلبت 5قتض  و  التدول رقم )

نفسي األعقى  ةب  تشبر المالربلف ال عدقة لقفروت عقى الدرهة الكقبة لقصمود ال

ب  بت نلبت أ  الفروبنل، وبعد  )وعنى الحبلة  والابم الدقنبة(  ت علً لمتغبر عدد األ

 بنلل  أ )طف /ة واةد/ة( وبب  الملقالف القواتي عدد أبنلل   الملقالف القواتي عدد

(  أطفلل 3)أنثر و   أبنلل   أطفلل( لصللد الملقالف القواتي عدد 3)أنثر و  

نفسي رفض الفرضبة الصفرقة الثللثة عقى الدرهة الكقبة لقصمود الإلى وهذا قدعو 

 .األخرى وبعد  )وعنى الحبلة  والابم الدقنبة( في ةب  تم ق ول ل عقى بلقي األبعلد

( بعدم وهود فروت داف د لة 2014  راسة )أبو س بتل اختقفت بتبتة الدراسة وا د

ةب  أ  الصمود النفسي ق اى بصورة واضحة   تعزى لمتغبر عدد األبنل، إةصللبة

ببنمل في الدراسة الحللبة توهد فروت.   عند الملقالف بغض النار ع  عدد األبنل،
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أطفلل  3نثر و  ق دو بأ  وهود الصمود النفسي نمل هو وفسر بأ  األم التي لدق ل أ

فلألم الملقاة ألنثر و    صمودهل أعقى و  األم التي لدق ل طف  واةد أو طفقب 

ثالث أطفلل تزقد و  قوت ل ووثلبرت ل واعتملدهل عقى دات ل لمواه ة تحدقلف الحبلة 

لب ل نأب ل عللة هي وأو دهل أو إولتكو  قوقة أولم أبنل،هل وأولم المتتما الذ  قنار 

 ل ذه العللقة.نأب ل علر 

 نتائج الفرضية الثانية:

 ( في وتوسللفα) ≤0.05عند وستوى الد لة  إةصللبة  توهد فروت داف د لة 

 الصمود النفسي لدى الملقالف في وحلفاة ال،قب  تعزى لمتغبر وسؤولبة ترببة

 األبنل،.

ف وا بحرافللقتحاق و  صحة الفرضبة ال،لوسة تم است،راج المتوسللف الحسلببة 

و هلك نمل المعبلرقة لمستوى الصمود النفسي ت علً لمتغبر وسؤولبة ترببة األبنل،  ود

 (.6واض  في التدول رقم )

(: المتوسللف الحسلببة  وا بحرافلف المعبلرقة لمستوى الصمود النفسي ت علً لمتغبر وسؤولبة 6التدول )

 ترببة األبنل،.

 ا بحراف المعبلر  المتوس  الحسلبي العدد وسؤولبة ترببة األبنل، المتغبر

 0.59 3.52 92 األم الرصلبة

 0.65 3.56 51 األب

 0.53 3.17 48 غبر دلك

 

 المثلبرة

 0.64 3.57 92 األم

 0.60 3.76 51 األب

 0.64 3.27 48 غبر دلك

 

 ا عتملد عقى الذاف

 0.66 3.48 92 األم

 0.70 3.70 51 األب

 0.58 3.18 48 غبر دلك

 0.48 3.31 92 األم وعنى الحبلة

 0.52 3.40 51 األب

 0.55 2.99 48 غبر دلك

 0.62 3.61 92 األم الابم الدقنبة

 0.69 3.58 51 األب

 0.42 3.14 48 غبر دلك

 0.48 3.50 92 األم الدرهة الكقبة لقصمود النفسي

 0.54 3.60 51 األب

 0.44 3.15 48 غبر دلك
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( وهود اختالف في وتوسللف درهلف الصمود النفسي 6قتض  و  التدول رقم )

 .أبنلل  لدى الملقالف في وحلفاة ال،قب  عقى اختالف وسؤولبة ترببة

 ( لمعرفة اتتله الد لة ت علً لمسؤولبة ترببة األبنل،.Tukey(: بتللد اخت لر توني )7التدول )

 غبر دلك األب األم وسؤولبة ترببة األبنل، المتغبر

 .34864*0 0.04339-  األم الرصلبة

 .39203*0   األب

    غبر دلك

 

 المثلبرة

 .30512*0 0.19172-  األم

 .49685*0   األب

    غبر دلك

 
 ا عتملد عقى الذاف

 .30480*0 0.22073-  األم

 .52553*0   األب

    غبر دلك

 .31733*0 0.09266-  األم وعنى الحبلة

 .40999*0   األب

    غبر دلك

 .47871*0 0.03897  األم الابم الدقنبة

 .43975*0   األب

    غبر دلك

الدرهة الكقبة لقصمود 
 النفسي

 .35092*0 0.10191-  األم

 .45283*0   األب

    غبر دلك

( أ  الفروت نلبت دالة لصلل  المتوسللف الحسلببة 7قتض  و  التدول رقم )

نفسي األعقى  ةب  تشبر المالربلف ال عدقة لقفروت عقى الدرهة الكقبة لقصمود ال

ً لمتغبر وسؤولبة ترببة األ ب  بأ  الفروت نلبت بنل، وبلقي أبعلد األخرى ت عل

قواتي )األم  واألب( وبب  الملقالف ال أبنلل   الملقالف القواتي وسؤولبة ترببة

 بنلل  أ لل  الملقالف القواتي وسؤولبة ترببة)غبر دلك( لص أبنلل   وسؤولبة ترببة

رفض الفرضبة الصفرقة ال،لوسة عقى الدرهة إلى )األم  واألب(  وهذا قدعو 

 الكقبة وبلقي األبعلد األخرى.

  توهد دراسلف تحدثت ع  هذا المتغبر  ةب  أ  الصمود النفسي قت  أ  قكو  

ف ي تسعى أل  تعتمد عقى بفس ل   قدوة في ةبلة أبنل،هل أوورتفا ةتى تكو  األم 

ففي هذه الحللة   ولدق ل وثلبرة ورصلبة تتله الحبلة ولدق ل وعنى لحبلت ل وقبم دقنبة
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فتا ر   هي تعبش وتاوم و  أه  أبنل،هل عقى ول ق دو ق   أ  قكو  و  أه  بفس ل

 لتعوقض م عمل هم فبه.األب أولم أبنل،هل بلألم و

 نتائج السؤال الثالث: 

 م استراتبتبلف وواه ة ضغوط الحبلة لدى الملقالف في وحلفاة ال،قب ؟ول أه

فلف لإلهلبة ع  سؤال الدراسة الثلل  تم است،راج المتوسللف الحسلببة وا بحرا

المعبلرقة ألهم استراتبتبلف وواه ة ضغوط الحبلة لدى الملقالف في وحلفاة 

 (.8ال،قب   ودلك نمل هو واض  في التدول رقم)

(: المتوسللف الحسلببة وا بحرافلف المعبلرقة ألهم استراتبتبلف وواه ة ضغوط 8)التدول 

 الحبلة.

المتوس   العدد ال عد ال عد
 الحسلبي

ا بحرا
 ف

 المعبلر 

النس ة 
 الميوقة

الترتب
 ب

 الدرهة

استراتبتبة الت،لب  لح   ال عد األول
 المشكالف

191 3.45 0.47 69.0
4 

 ورتفعة الثلببة

68.8 0.55 3.44 191 استراتبتبة تحم  المسؤولبة الثلبي ال عد

8 

 ورتفعة الثللثة

58.2 0.46 2.91 191 استراتبتبة التحكم في النفس ال عد الثلل 
2 

ال،لوس
 ة

وتوسل
 ة

70.3 0.56 3.51 191 استراتبتبة إعلدة التاببم ال عد الرابا

0 

 ورتفعة األولى

استراتبتبة ا بتمل، إلى  ال عد ال،لوس
 اآلخرق 

191 3.23 0.46 64.5
9 

وتوسل الرابعة
 ة

الدرهة الكقبة  ستراتبتبلف وواه ة ضغوط 

 الحبلة

191 3.31 0.36 66.2

1 

 وتوسلة

 ( أ  أنثر استراتبتبلف وواه ة ضغوط الحبلة ابتشلراً 8قتض  و  التدول رقم )

ة تراتبتبلدى الملقالف في وحلفاة ال،قب  تمثقت في )استراتبتبة إعلدة التاببم( )اس

  ةالمسؤولبة( وع رة ع  درهة ورتفعالت،لب  لح  المشكالف( )استراتبتبة تحم  

( اآلخرق إلى سة )استراتبتبة ا بتمل، ببنمل هل، في المرت ة الرابعة وال،لو

 )استراتبتبة التحكم في النفس( وع رة ع  درهة وتوسلة.

أ  هنلك عالقة إلى ( التي أشلرف Halool, 2013تتفق هذه النتبتة وا دراسة )

فكقمل نل  هنلك دعم قو  إقتلبي نقمل نل    بب  الدعم واستراتبتبلف وواه ة الحبلة
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( بأ  Ahmad, 2012نمل تتفق وا دراسة )  عنلك قوة في التمتا بللصحة النفسبة

 الملقاة قد قشعر  بل غتراب النفسي ادا لم تتد و  قدعم ل لمواه ة ظروف الحبلة.

ي ة  أ  ا رتفلع في ابتشلر استراتبتبلف وواه ة الضغوط لدى النسل، الملقالف ف

اب  وشكالت   تعني إعلدة ال نل، المعرفي وهذا وؤشر إقتلبي بأ  السبداف   ق 

 األفكلرقفكر  في داخ  اإلطلر وابمل هذا وؤشر عقى إعلدة ترتب  وتنابف 

 والتفكبر بعاالببة أنثر.

 نتائج السؤال الرابع: 

( في α) ≤0.05ه  توهد فروت داف د لة إةصللبة عند وستوى الد لة 

وتوسللف استراتبتبلف وواه ة ضغوط الحبلة لدى الملقالف في وحلفاة ال،قب  

 تعزى لمتغبراف )عدد األبنل،  ووسؤولبة ترببة األبنل،(؟

 نتائج الفرضية الثالثة:

 ( في وتوسللفα) ≤0.05عند وستوى الد لة  إةصللبةتوهد فروت داف د لة   

لف في وحلفاة ال،قب  تعزى استراتبتبلف وواه ة ضغوط الحبلة لدى الملقا

 لمتغبر عدد األبنل،.

لف لقتحاق و  صحة الفرضبة الثلونة تم است،راج المتوسللف الحسلببة وا بحراف

ً لمتغبر عدد األب نل،  المعبلرقة لمستوى استراتبتبلف وواه ة ضغوط الحبلة ت عل

 (.9ودلك نمل هو واض  في التدول )

وا بحرافلف المعبلرقة لمستوى استراتبتبلف وواه ة (: المتوسللف الحسلببة  9التدول )

 ضغوط الحبلة ت علً لمتغبر عدد األبنل،.

 ا بحراف المعبلر  المتوس  الحسلبي العدد عدد األبنل، المتغبر

استراتبتبة الت،لب  لح  
 المشكالف

 0.45 3.37 88 طف /ة

 0.48 3.47 65 أطفلل 3طفقب  إلى 

 0.48 3.61 38 أطفلل 3أنثر و  

 0.55 3.39 88 طف /ة  استراتبتبة تحم  المسؤولبة

 0.52 3.48 65 أطفلل 3طفقب  إلى 

 0.60 3.50 38 أطفلل 3أنثر و  

 0.44 2.89 88 طف /ة  استراتبتبة التحكم في النفس

 0.48 2.93 65 أطفلل 3طفقب  إلى 

 0.50 2.93 38 أطفلل 3أنثر و  
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( وهود تالرب في وتوسللف درهلف استراتبتبلف 9قتض  و  التدول رقم )

وواه ة ضغوط الحبلة لدى الملقالف في وحلفاة ال،قب  عقى اختالف 

ل هو الفرضبة تم است،راج بتللد تحقب  الت لق  األةلد  نم . ولفحصأبنلل  أعداد

 (.10وارد في التدول )

( One Way Analysis of Variance(: بتللد اخت لر تحقب  الت لق  األةلد  )10التدول )

 لقفروت في درهلف استراتبتبلف وواه ة ضغوط الحبلة وفالً لعدد األبنل،.

 األبعلد

 

وتموع  وصدر الت لق 

 لفالمربع

درهلف 

 الحرقة

وتوس  

 المربعلف

قبمة ف 

 المحسوبة

الد لة 

 اإلةصللبة

استراتبتبة الت،لب  
 لح  المشكالف

 3.571 0.781 2 1.562 بب  المتموعلف
 

0.030* 
داخ   

 المتموعلف

41.112 188 .2190 

  190 42.673 المتموع

استراتبتبة تحم  
 المسؤولبة

 0.664 0.202 2 0.404 بب  المتموعلف
 

0.516 
داخ   

 المتموعلف
57.179 188 0.304 

  190 57.582 المتموع

استراتبتبة التحكم 

 في النفس

 0.182 0.039 2 0.079 بب  المتموعلف

 

0.834 

داخ   
 المتموعلف

40.752 188 .2170 

  190 40.831 المتموع

استراتبتبة إعلدة 

 التاببم

 0.063 0.020 2 0.041 بب  المتموعلف

 

0.939 

داخ   

 المتموعلف

60.334 188 0.321 

  190 60.375 المتموع

استراتبتبة ا بتمل، 

 إلى اآلخرق 

 0.518 0.111 2 0.222 بب  المتموعلف

 

0.597 

داخ   
 المتموعلف

40.302 188 0.214 

 استراتبتبة إعلدة التاببم
 

 0.56 3.51 88 طف /ة 

 0.57 3.51 65 أطفلل 3طفقب  إلى 

 0.57 3.54 38 أطفلل 3أنثر و  

استراتبتبة ا بتمل، إلى 

 اآلخرق 

 0.46 3.20 88 طف /ة

 0.47 3.24 65 أطفلل 3طفقب  إلى 

 0.46 3.29 38 أطفلل 3أنثر و  

الدرهة الكقبة  ستراتبتبلف 

 وواه ة ضغوط الحبلة

 0.36 3.27 88 طف /ة 

 0.35 3.33 65 أطفلل 3طفقب  إلى 

 0.37 3.37 38 أطفلل 3أنثر و  
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  190 40.524 المتموع

الدرهة الكقبة 

 ستراتبتبلف 

وواه ة ضغوط 
 الحبلة

 1.173 0.151 2 0.303 بب  المتموعلف

 

0.312 

داخ   

 المتموعلف

24.249 188 .1290 

  190 24.551 المتموع

 (.α) ≤0.01** دالة إةصللبل بدرهة عللبة عند وستوى    (.α) ≤0.05*دالة إةصللبل عند وستوى 

عند وستوى  إةصللبة( ابه   توهد فروت داف د لة 10قتض  و  التدول رقم )

( في وتوسللف استراتبتبلف وواه ة ضغوط الحبلة لدى α) ≤0.05الد لة 

ً لمتغبر عدد األ عقى الدرهة الكقبة بنل، الملقالف في وحلفاة ال،قب  ت عل

 ستراتبتبلف وواه ة ضغوط الحبلة وبلقي األبعلد األخرى بلستثنل، بعد 

ر الفروت واخت لر اتتله )استراتبتبة الت،لب  لح  المشكالف(  ولمعرفة وصد

الد لة عقى )استراتبتبة الت،لب  لح  المشكالف تم است،دام اخت لر توني 

(Tukey(ونلبت بتللد هذا ا خت لر نمل هي في التدول رقم )11.) 

 ( لمعرفة اتتله الد لة ت علً لمتغبر عدد األبنل،.Tukey(: بتللد اخت لر توني )11التدول)

 3طفقب  إلى  ف /ة واةد/ةط عدد األبنل، المتغبر

 أطفلل

 أطفلل 3أنثر و  

استراتبتبة الت،لب  

 لح  المشكالف

 .23923*0- 0.10376-  طف /ة واةد/ة

 0.13548-   أطفلل 3طفقب  إلى 

    أطفلل 3أنثر و  

( أ  الفروت نلبت دالة لصلل  المتوسللف الحسلببة 11قتض  و  التدول رقم )

لح   المالربلف ال عدقة لقفروت عقى بعد )استراتبتبة الت،لب األعقى  ةب  تشبر 

ً لمتغبر عدد األ تي عدد ت نلبت بب  الملقالف القواأ  الفروبنل، المشكالف(  ت عل

طفلل( أ 3)أنثر و   ةد/ة( وبب  الملقالف القواتي عدد أبنلل  )طف /ة وا أبنلل  

ض رفإلى فلل(  وهذا قدعو أط 3)أنثر و   أبنلل  لصلل  الملقالف القواتي عدد 

ةب   الفرضبة الصفرقة الثلونة عقى بعد )استراتبتبة الت،لب  لح  المشكالف(  في

 تم ق ول ل عقى الدرهة الكقبة وبلقي األبعلد األخرى.

( ووا دراسة 2014  اتفات النتبتة الحللبة لدراسة وا دراسة )أبو س بتل 

لم قؤثر عقى وواه ة ضغوط بنل، ( بأ  عدد األ2015العتمي   العلسمي العتمي)

وواه ة التحدقلف التي إلى الحبلة أل  بوهودهم وفي عدم وهودهم تحتلج الملقالف 

لبس بنل، أ  عدد األإلى تواه  ل في ال بية التي تعبش ب ل ةب  أشلرف الدراسلف 
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وبللرغم و  دلك فإ  النسل، لدق   الادرة عقى وعلقشة   دو تأثبر عقى األم الملقاة

لحبلة بغض النار ع  عدد األبنل،. وأ  عدم وهود فروت بب  أسللب  وواه ة ا

وواه ة لتعبش السبدة إلى أ  الحبلة تحتلج إلى قعود بنل، الضغوط النفسبة وعدد األ

في هذا المتتما بعد اللالت فال قوهد فروت في تحم  المسؤولبة والتحكم بللنفس 

هذه ا ستراتبتبلف لتكبف بفس ل إلى تحتلج  التاببم ألب ل وإعلدةوا بتمل، لآلخرق  

 وا الحبلة التي تغبرف عقب ل.

 نتائج الفرضية الرابعة:

 ( في وتوسللفα) ≤0.05عند وستوى الد لة  إةصللبة  توهد فروت داف د لة 

استراتبتبلف وواه ة ضغوط الحبلة لدى الملقالف في وحلفاة ال،قب  تعزى 

 .لمتغبر وسؤولبة ترببة األبنل،

لف لقتحاق و  صحة الفرضبة العلشرة تم است،راج المتوسللف الحسلببة وا بحراف

ً لمتغبر وسؤولبة  رببة تالمعبلرقة لمستوى استراتبتبلف وواه ة ضغوط الحبلة ت عل

 (.12األبنل،  ودلك نمل هو واض  في التدول رقم)

استراتبتبلف وواه ة ضغوط الحبلة (: المتوسللف الحسلببة  وا بحرافلف المعبلرقة لمستوى 12التدول )

 ت علً لمتغبر وسؤولبة ترببة األبنل،.

المتوس   العدد وسؤولبة ترببة األبنل، المتغبر

 الحسلبي

ا بحراف 

 المعبلر 

 0.50 3.53 92 األم استراتبتبة الت،لب  لح  المشكالف

 0.44 3.45 51 األب

 0.44 3.32 48 غبر دلك

 0.57 3.50 92 األم  المسؤولبةاستراتبتبة تحم  

 0.50 3.56 51 األب

 0.50 3.22 48 غبر دلك

 0.47 2.91 92 األم استراتبتبة التحكم في النفس

 0.51 2.96 51 األب

 0.39 2.86 48 غبر دلك

 استراتبتبة إعلدة التاببم

 

 0.60 3.51 92 األم

 0.57 3.64 51 األب

 0.45 3.39 48 غبر دلك

 0.43 3.25 92 األم استراتبتبة ا بتمل، إلى اآلخرق 

 0.52 3.26 51 األب

 0.46 3.15 48 غبر دلك

الدرهة الكقبة  ستراتبتبلف وواه ة ضغوط 

 الحبلة

 0.36 3.34 92 األم

 0.37 3.37 51 األب
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 0.33 3.18 48 غبر دلك

( وهود اختالف في وتوسللف درهلف استراتبتبلف 12قتض  و  التدول رقم )

وواه ة ضغوط الحبلة لدى الملقالف في وحلفاة ال،قب  عقى اختالف وسؤولبة 

مل هو . ولفحص الفرضبة تم است،راج بتللد تحقب  الت لق  األةلد  نأبنلل  ترببة 

 (.13وارد في التدول )

 ( لمعرفة اتتله الد لة ت علً لمسؤولبة ترببة األبنل،.Tukeyوني )(: بتللد اخت لر ت13التدول )

 غبر دلك األب األم وسؤولبة ترببة األبنل، المتغبر

 .21207*0 0.08110  األم استراتبتبة الت،لب  لح  المشكالف

 *0.13097   األب

    غبر دلك

 .28121*0 0.05892-  األم استراتبتبة تحم  المسؤولبة

 .34013*0   األب

    غبر دلك

الدرهة الكقبة  ستراتبتبلف وواه ة 

 ضغوط الحبلة

 .15146*0 0.03406-  األم

 .18552*0   األب

    غبر دلك

( أ  الفروت نلبت دالة لصلل  المتوسللف الحسلببة 13قتض  و  التدول رقم )

لف  ستراتبتباألعقى  ةب  تشبر المالربلف ال عدقة لقفروت عقى الدرهة الكقبة 

ة وواه ة ضغوط الحبلة وبعد  )استراتبتبة الت،لب  لح  المشكالف  واستراتبتب

ً لمتغبر وسؤولبة ترببة األ   أ  الفروت نلبت بببنل، تحم  المسؤولبة(  ت عل

واتي )األم  واألب( وبب  الملقالف الق أبنلل  الملقالف القواتي وسؤولبة ترببة

 لل  أبنلك( لصلل  الملقالف القواتي وسؤولبة ترببة)غبر د أبنلل  وسؤولبة ترببة

رفض الفرضبة الصفرقة العلشرة عقى الدرهة إلى )األم  واألب(  وهذا قدعو 

الكقبة  ستراتبتبلف وواه ة ضغوط الحبلة وبعد  )استراتبتبة الت،لب  لح  

 لدالمشكالف  واستراتبتبة تحم  المسؤولبة( في ةب  تم ق ول ل عقى بلقي األبع

 األخرى.

  وهود فروت لصلل  وهود   توهد دراسلف بحثت هذا المتغبر وقعزو ال لةثل

أ  األم في ةب  وهود ابن ل وع ل ف ي تتعلو  وا نلفة األب إلى وا األم واألبنل، 

الاروف والمصلع  التي تواه  ل بفلعقبة أنثر وبت،لب  عللي لح  المشكقة 
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ف ي ت ذل قصلر ه دهل لتسلعدهم عقى  بلإلضلفة لتحكم ل بل بعة ةبلة أبنلؤهل

 التكبف وعدم الشعور بللناص.

 السؤال الخامس:

≥ (αه  توهد عالقة داف د لة إةصللبة عند وستوى الد لة ( بب  0.05

وتوسللف الصمود النفسي وبب  وتوسللف استراتبتبلف وواه ة ضغوط الحبلة 

 لدى الملقالف في وحلفاة ال،قب ؟

 :اآلتبةالفرضبة  هواب ثق عن

( بب  α) ≤0.05عند وستوى الد لة  إةصللبةتوهد عالقة داف د لة   

وتوسللف الصمود النفسي وبب  وتوسللف استراتبتبلف وواه ة ضغوط الحبلة 

 لدى الملقالف في وحلفاة ال،قب .

لقتحاق و  صحة الفرضبة الحلدقة عشر است،دوت ال لةثة وعلو  ا رت لط 

ف ( لقعالقة بب  الصمود النفسي وبب  استراتبتبلPearson Correlationببرسو )

 (.14وواه ة ضغوط الحبلة  ودلك نمل هو واض  في التدول رقم )

 

مود ( لقعالقة بب  الصPearson Correlation(: بتللد وعلو  ا رت لط ببرسو  )14التدول )

 حلفاة ال،قب .النفسي وبب  استراتبتبلف وواه ة ضغوط الحبلة لدى الملقالف في و

 م. د )وستوى الد لة(    م. ف )وعلو  ا رت لط(
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 .68** .33** .59** .25** .67** .52** .91** .48** .66** .82** .84** الرصلبة

 .65** .31** .56** .24** .69** .47** .91** .49** .65** .78**  المثلبرة

 .63** .23** .60** .18** .68** .47** .89** .41** .67**  ا عتملد عقى الذاف

 .62** .36** .49** .27** .65** .41** .79** .38**   وعنى الحبلة

 .61** .45** .50** .32** .53** .33** .66**    الابم الدقنبة

 .76** .40** .66** .30** .77** .53**    د. ك. لقصمود النفسي

 .71** .37** .60** .78** .62**     الت،لب  لح  المشكالف

 .87** .39** .78** .20**       تحم  المسؤولبة

 .41** .32** .33**        التحكم في النفس
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 .84** .42**         إعلدة التاببم

 .69**         إلى اآلخرق ا بتمل،

 (.α) ≤0.01** دالة إةصللبل بدرهة عللبة عند وستوى    (.α) ≤0.05*دالة إةصللبل عند وستوى 

لكقبة بب  الدرهة ا إةصللبةداف د لة  إقتلببة( وهود عالقة 14قتض  و  التدول )

لف لقصمود النفسي وهمبا أبعلد الصمود النفسي وبب  الدرهة الكقبة  ستراتبتب

وواه ة ضغوط الحبلة وهمبا أبعلد استراتبتبلف وواه ة ضغوط الحبلة  وت عل 

   الدرهةدالة إةصللبلً بب  الدرهة الكقبة لقصمود النفسي وبب إقتلببةلوهود عالقة 

 الكقبة لالستراتبتبلف فاد تم رفض الفرضبة الصفرقة الحلدقة عشرة.

و تتفق هذه النتبتة بصورة ونلابة وا بتللد نثبر و  الدراسلف وث  دراسة )أب

لعي وهود عالقة طردقة بب  الدعم النفسي ا هتمإلى ( والتي أشلرف 2014 س بتل 

  العلسمي  العتمي ودراسة  لقنسل، الملقالف وأسللب  وواه ة ظروف الحبلة

 وهود عالقة ووه ة ودالة بب  األو  النفسيإلى  أشلرف( والتي 2015العتمي )

( والتي أندف Halool, 2013اللالت  ودراسة )أبنل، والصالبة النفسبة لدى 

 بب  الدعم ا هتملعي وا رتبلح وا الحبلة. إةصللبةوهود عالقة داف د لة 

ا فللصمود النفسي ق،فف و  وق  ونلابة وواقعبةقرى ال لةثل  أ  هذه النتبتة 

افعلً دنمل أ  إةسلس الملقاة بل لتزام والمسؤولبة قمث    الحدث الصلدم والضلغ 

ووواه ة تحدقلف الحبلة    ست،دام أسللب  وآلبلف لمواه ة هذه الضغوط

 المعلصرة بأبعلدهل الم،تقفة.

 التوصيات:

وواه ة ضغوط الحبلة المعلصرة لدى  تل بق براود إرشلدقة لتعزقز أسللب -

 الفيلف الم مشة نللمرأة األروقة والملقاة وغبرهل.

ت  ضرورة وهود ورانز تأهبقبة لقنسل، الملقالف لرعلقة ظروف الحبلة بعد اللال-

 وإعلدة الثاة بللنفس.

ضرورة العم  عقى تعزقز رواب  األسر وال بوف التي قوهد ب ل وشلن  أسرقة -

 وؤسسلف خلصة لقعنلقة بلألسرة. واضحة و  ق  

 قائمة المراجع:
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ت ل (. المروبة النفسبة ولهبت ل ووحددات ل وقبم2013وحمد. )  أبو الحالوة .1

 .29العدد   ش كة العقوم النفسبة العرببة  الوقللبة

ا هتملعي والوصمة وعالقت مل  (. الدعم2014بروب . )  أبو س بتل  .2

رسللة   بللصالبة النفسبة والرضل ع  الحبلة لدى الملقالف في وحلفالف غزة

 غزة.  اإلسالوبةالتلوعة   نقبة الترببة  ولهستبر غبر ونشورة

 (. فلعقبة بربلود إرشلد  عاالبي ابفعللي في تنمبة2010بشوة. )  دردقر .3

لة رسل  الحبلتبة لدى طق ة التلوعة ةداثاألأسللب  وواه ة الضغوط النلتتة ع  

هلوعة   وع د الدراسلف التربوقة  النفسي اإلرشلدقسم   دنتوراه غبر ونشورة

 وصر.  الالهرة

مود (. ا ب سلطبة والمسلبدة ا هتملعبة نمن يلف بللص2014زقن . )  دروقش .4

عة هلو  الدقموغرافبةالنفسي لدى النسل، األراو  في ضو، بعض المتغبراف 

 وصر.  ةقوا 

(. الصمود النفسي ووعنى الحبلة والتدفق و  وه ة 2015رقم. )  سقبمو  .5

وتقة   بار عقم النفس اإلقتلبي دراسة تحقبقبة لصمود التبش العربي والسور 

  هلوعة تشرق   4العدد   (37وتقد )  هلوعة تشرق  لق حوث والدراسلف العقمبة

 سورقل.

(. الصمود النفسي وعالقته 2014قلسرة. )  أبو هدروس  علقدة  صلل  .6

  ةباللع غز األراو بلستراتبتبلف وواه ة تحدقلف الحبلة المعلصرة لدى النسل، 

 .2(50العدد )  السعودقة  دراسلف عرببة في الترببة وعقم النفس

(. الشعور بلألو  2015ةمد. )  العتمي  رقلض  العلسمي راشد  العتمي .7

تقة و  الملقاب  الكوقتبب أبنل، النفسبة لدى عبنة و   النفسي وعالقته بللصالبة

 (.3العدد)  (43المتقد )  الكوقت  العقوم ا هتملعبة

(. الصمود النفسي لدى طق ة التلوعة النلزةب  2015أسب  ص لر. )  وحمد .8

 العرات.  هلوعة بغداد  114العدد   وتقة نقبة اآلداب  وغبر النلزةب 

  األرد  عمل   سرة وترببة اللف . دار المسبرة(. األ2007هدى. )  النلشف .9

(. الصمود النفسي وعالقته بأسللب  2014إقنلس. )  هوهر  ةمد   قلسب  .10

وتقة   وواه ة الضغوط لدى عبنة و  أو لف األطفلل دو  ا ةتبلهلف ال،لصة

 وصر.  هلوعة بن ل  25العدد   (97وتقد )  نقبة الترببة

11. Ahmed, N. (2012). General Health and Alienation Status of 

Divorced Women in Bangladesh. Social Work Chronicle, 1(2), 

1-13. 
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Psychological Resilience and its Relation to Methods of Confronting 

Life Stresses among a Sample of Divorced Women in Hebron 

Governorate 

ShouroqDa'na 

Ibrahim Masri 

Hebron University - Palestine 

 

Abstract: This study attempts to identify the psychological resilience and 

its relation to methods pertaining to confronting life stresses among a 

sample of divorced women in the Hebron Governorate. The survey 

population consisted of (364) divorced women whereas the study sample 

included (191) divorcees i.e. (70%) of the study community. The 

researcher selected the intentional convenient sampling, and the results of 

the study were as follows: 

The overall degree of psychological resilience came with a high degree, 

and the arithmetic average reached (3.44) with (68.8%) and with a 

standard deviation of (0.52). The study showed statistically significant 

differences in the average of psychological resilience among divorced 

women in the Hebron Governorate according to the number of children 

variable in favor of the divorcees whose number of children exceeds 

three, and raising children variable in favor of raising children who live 

with the father or mother.  The most common strategies to face life 

pressures among divorced women were the Re-Evaluation Strategy, 

Problem-Solving Planning Strategy, and the Coping Strategy. 

There are no statistically significant differences at (α≤0.05) in the average 

strategies for coping with life stresses for the divorced women in Hebron 

Governorate according to the number of children variable on the total 

degree of life pressure strategies, while there are differences in the level 

of significance in facing life pressures for the child education variable in 

favor of raising the son with the father or mother. 

Keywords: psychological resilience, life stress, divorced women.  
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 تقويم السلوك اإلنساني في ضوء القصص القرآني سورة النمل نموذجا

 القطاري محمد

 المغرب -تطوان-جامعة عبد المالك السعدي كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

 

 

اهتمت الدراسة بالقصص القرآني باعتباره أحسن القصص؛ لما تضمنه  :ملخص

من فوائد داللية وبالغية؛ مما جعله من خيرة الوسائل لتقويم السلوك اإلنساني رغم 

تغير المكان والزمان. فالواقع المعاصر في أمس الحاجة إلى تقويم العديد من 

ى مستوى الفرد أو على مستوى اإلختالالت العقدية واألخالقية والسلوكية سواء عل

 الجماعة.

وهي من السور المكية -ومن خالل القصص القرآني الذي تضمنته سورة النمل 

رد حسب نقف على العديد من القيم األخالقية والسلوكية المرتبطة بالف -93وآياتها 

 تباين موقعه ومكانته االجتماعية داخل المجتمع. 

هو: أين تتجلى أسس ومظاهر تقويم السلوك وتجيب الدراسة حول إشكال محوري و

اإلنساني في ضوء القصص القرآني سورة النمل نموذجا؟ ولإلجابة عن هذا 

اإلشكال، فقد جعلت البحث في مقدمة وستة محاور وخاتمة، وديلته بفهرست 

 المصادر والمراجع.

 وهللا الموفق للصواب.

لعقدية إلنساني، اإلختالالت االقصص القرآني، تقويم السلوك ا :مفتاحيةالكلمات ال

 واألخالقية، سورة النمل.
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 مقدمة:

في  لقد تنوع الخطاب القرآني من أجل هداية البشرية حسب مدارك الناس وتفاوتهم

اإلدراك؛ حيث نجد الخطاب العقالني موجها ألولي األلباب، وضرب األمثال 

آن األدلة على أن القروالقصص القرآني موجها لما سوى أولي األلباب، وهذا من 

. وعمومهم دون تهميش أو إقصاء الكريم هو خطاب هللا الموجه لسائر المخاطبين

على اعتبار أن طباع الناس متباينة في التصديق؛ فهناك من يصدق بالبرهان، 

ك وهناك من يصدق باألقاويل الجدلية مثل تصديق صاحب البرهان بالبرهان، وهنا

)بن  ية مثل تصديق صاحب البرهان باألقاويل البرهانيةمن يصدق باألقاويل الخطاب

 (.31رشد أبو الوليد،د.ت:

ويعد القصص القرآني أحسن القصص؛ وذلك لما تضمنه من فوائد داللية وقيمية 

وبالغية؛ جعله من خيرة الوسائل لتقويم السلوك اإلنساني رغم تغير الزمان 

 قويم العديد من اإلختالالتوالمكان. فالواقع المعاصر في أمس الحاجة إلى ت

 األخالقية والسلوكية سواء على مستوى الفرد أو على مستوى الجماعة. 

لَْقنَا خَ لَقَدْ ﴿ويعتبر الَخلق القويم مظهرا من مظاهر اإلبداع اإللهي لخلقه، قال تعالى: 

يٖم ﴾ َن فآے أَْحَسنا تَْقوا نَسَٰ الا ولى عز وجل د أثنى الم[، و ق4] من سورة التين، اآلية: اََ۬

بَادُ ﴿ وَ على الُخلق القويم في العديد من اآليات القرآنية ومن ذلك قوله تعالى:   عا

اَلْرضا َهْونٗا َوإاذَا خَ  يَن يَْمشُوَن َعلَي اََ۬ لذا نا ااَ۬ ْحَمَٰ لرَّ
َُ۬ ْلَجَٰ اَطبَهُ ا

َُ۬  ُم ا
 
مٗا لُوَن قَالُواْ َسلََٰ ( 63) ها

دٗا َوقا  ْم سُجَّ يَن يَبايتُوَن لاَرب اها  )َوالذا
 
مٗا يَن 64يََٰ ْف َعنَّا َعذَايَ ( َوالذا ْصرا  َب َجَهنَّمَ قُولُوَن َربَّنَا اََ۪

ٗا وَ 65إانَّ َعذَابََها َكاَن َغَراما  )  )( اانََّها َسآَءْت ُمْستَقَر 
 
يَن 66ُمقَامٗا ذَآ أَنفَقُواْ لَْم إا ( َوالذا

لاَك قََوام فُواْ َولَْم يُْقتاُرواْ َوَكاَن بَْيَن ذََٰ  )يُْسرا
 
ها  ( وَ 67ٗا ا إالََٰ َّ

يَن اَل يَدْعُوَن َمَع للََ۬اَ۬ َخَر َواَل الذا  اَٰ

ا وَ  ُ إاالَّ بااْلَحق  َّ
َم للََ۬اَ۬ لتاے َحرَّ لنَّْفَس اََ۬ لاَك يَلْ ْزنُوَن  َومَ اَل يَ يَْقتُلُوَن اََ۬ ( 68َق أَثَامٗا )ْن يَّْفعَْل ذََٰ

َمةا َويَخْ  ْلقايََٰ
ْلعَذَاُب يَْوَم اََ۬

َُ۬ عَْف لَهُ ا َل َعَماٗل (ااالَّ مَ 69َهانا )لُدْ فايها مُ يَُضَٰ ن تَاَب َوَءاَمَن َوَعما

ٖت   ْم َحَسنََٰ َٔاتاها ُ َسي ـا َّ
َ۬

ُل للَُ۬ا ئاَك يُبَد ا
ٓ لاحٗا فَأُْولََٰ ُ  َوَكاَصَٰ َّ

 ) َن للََ۬اَ۬
 
يمٗا حا َمن تَاَب وَ ( 70َغفُورٗا رَّ

 
 
ا َمتَابٗا َّ

انَّهُۥ يَتُوُب إالَي للََ۬اَ۬ لاحٗا فَإ َل َصَٰ وَر َوإاذَا َمرُّ ( وَ 71)َوَعما لزُّ
يَن اَل يَْشَهدُوَن اََ۬ واْ الذا

( 
 
َرامٗا واْ كا َٔا72بااللَّْغوا َمرُّ ُرواْ بـا يَن إاذَا ذُك ا رُّ ( َوالذا ْم لَْم يَخا تا َرب اها  واْ َعلَْيهَ يََٰ

 
ٗا َوعُْميَانٗا ا ُصم 

نَا وَ 73) جا َن اَْزَوَٰ يَن يَقُولُوَن َربَّنَا َهْب لََنا ما تا ذُر ا ( َوالذا ةَ يََّٰ ُمتَّقايَن ْعيُٖن َواْجعَْلنَا لالْ أَ نَا قُرَّ

 [.74-63] من سورة الفرقان، اآلية: ( ﴾74إاَماما   )

وهي من السور المكية -خالل القصص القرآني الذي تضمنته سورة النمل  ومن

فرد حسب نقف على العديد من القيم األخالقية والسلوكية؛ المرتبطة بال -93وآياتها 

 تباين موقعه ومكانته االجتماعية داخل المجتمع. 
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 وتأسيسا على ما سلف، أين تتجلى أسس ومظاهر تقويم السلوك اإلنساني في ضوء

القصص القرآني، سورة النمل نموذجا؟ ولإلجابة عن هذا اإلشكال، فقد جعلت 

 البحث في مقدمة وستة محاور وخاتمة، وديلته بفهرست المصادر والمراجع.

 مقدمة تتضمن تأطيرا للموضوع، والمحور األول: يقف عند مفهوم تقويم السلوك

في ضوء القصص اإلنساني والمحور الثاني: حول الحمد والشكر والنصيحة 

ج : المنهالقرآني، والمحور الثالث: تفقد الحاكم ألحوال المحكومين، والمحور الرابع

 في التعامل مع األخبار، والمحور الخامس: الشورى في تدبير الشأن السياسي،

 والمحور السادس: الثبات في الدعوة إلى هللا.

 وهللا الموفق للصواب.

 ك اإلنسانيالمحور األول: مفهوم تقويم السلو

 لتعريف تقويم السلوك البد من الوقوف على حده لغة واصطالحا؛ وذلك من خالل

(، 2(، وتعريف السلوك لغة واصطالحا )1تعريف التقويم لغة واصطالحا )

 (3وخالصة )

 : تعريف التقويم لغة واصطالحا1

 تعريف التقويم لغة)أ(، ثم تعريفه اصطالحا)ب( 

 تعريف التقويم لغة:-أ

ه تعالى: واالستقامة: االعتدال. يقال: استقام له األمر. وقول “في كتاب الصحاحجاء 

دون اآللهة.  [ أي في التوجه إليه6]من سورة فصلت، اآلية: ﴾فَاْستَقايُمٓواْ إالَْيها ﴿

لاكَ وَ ﴿وقومت الشئ فهو قويم، أي مستقيم. وقولهم: ما أقومه، شاذ. وقوله تعالى:   ذََٰ

ْلقَي اَمةا  
َُ۬ يُن ا الملة الحنيفية. والقوام:  [ إنما أنثه ألنه أراد5] من سورة البينة، اآلية: ﴾دا

  َوَكانَ ﴿العدل. قال تعالى: 
 
لاَك قََوامٗا اآلية:  ﴾]من سورة الفرقان،بَْيَن ذََٰ

 (.5/2017: 1979الجوهري، )”[67

 تعريف التقويم اصطالحا-ب

َن لقد وردت كلمة تقويم في القرآن الكريم؛ ومن ذلك قوله تعالى:  نَسَٰ الا ﴿لَقَدْ َخلَْقنَا اََ۬

يٖم ﴾ يٖم﴾“[4] من سورة التين، اآلية: فآے أَْحَسنا تَْقوا وهو اعتداله ﴿فآے أَْحَسنا تَْقوا

واستواء شبابه، كذا قال عامة المفسرين، وهو أحسن ما يكون؛ ألنه خلق كل شيء 

على وجهه، وخلقه هو مستويا، وله لسان ذلق، ويد وأصابع يقبض بها. وقال منكبا 

أبو بكر بن طاهر: مزينا بالعقل، مؤديا لألمر، مهديا بالتمييز، مديد القامة؛ يتناول 

 (.22/368: 2006)القرطبي، ”مأكوله بيده
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م تقوي حسنأي: خلقنا جنس اإلنسان كائنا  في أ “وفي فتح القدير قال اإلمام الشوكاني

 هه إال  وتعديل. قال الواحدي: قال المفسرون: إن هللا خلق كل ذي روح مكبا  على وج

 . يقال:اإلنسان، خلقه مديد القامة، يتناول مأكوله بيده. ومعنى التقويم: التعديل

مته، فاستقام  (.5/623الشوكاني،د.ت: )”قو 

ى الجية تهدف إلوهناك من عرف التقويم بكونه عملية قياسية تشخيصية وقائية ع

الكشف عن مواطن الضعف ومواطن القوة من أجل تطوير عمليات التعليم 

 .( 5: 2006والتعلم.)محمود خليل أبو دف،

 : تعريف السلوك اصطالحا2

نتطرق لهذا المطلب من خالل الوقوف على تعريف السلوك لغة )أ(، ثم تعريفه 

 اصطالحا)ب(.

 أ: تعريف السلوك لغة

ْلُك والجميع ال “السلوك لغة حسب ما ورد في كتاب العين وتعريف  سُّلوُك:سلك: الس ا

ْلكة.  والَمْسلَُك: الطريق ته سلوكا  ، َسلَكْ الخيوط التي يُخاط بها الث اياب. الواحدة: سا

سالُك واحد. والسَّْلك: إدخال الش يء في شيء تَْسلُكُه  ن يَْسلُ يه، كالفوالسَّْلُك واإلا ُك ط اعا

يَحته قال: الرُّ   مَح فيه إذا طَعَنه تالقاَء َوْجهه على َسجا

َك ألََمْين على نابالا )ديو      :2004القيس، ان امرئنَْطعَنُهم سُْلَكى وَمْخلوجة      كرَّ

134.) 

يشة إلى النَّب ال في السُّ   : لسُّْلَكىرعة. واوصفه بسرعة الطَّْعن، وشب هه بمن يدفع الر ا

 : ﴾]من ساألَْمر الُمْستَقيم. وقوله جل  وعز  . [42ثر، اآلية: ورة المد﴿َما َسلََككُْم فاےَسَقَر 

 (.5/311)الفراهيدي،  ”أي: ما أدخلكم فيها

سلك: السلوك: مصدر سلك طريقا؛ وسلك المكان يسلكه سلكا “وفي لسان العرب

 ُهذَلي:مناف بن ربع ال وسلوكا وسلكه غيره وفيه وأسلكه إياه وفيه وعليه؛ قال عبد

 حتى إذا أسلكوهم في قُتائدة            شال، كما تطرد الجمالة الشردا   

 وقال ساعدة بن العجالن:

 وهم منعوا الطريق وأسلكوهم       على شماء، مهواها بعيد      

ابن .)”والسَّْلك، بالفتح: مصدر سلكت الشيء في الشيء فانسلك أي أدخلته فيه فدخل

 (.10/442ر،منظو

 وبناء عليه يكون السلوك مصدر لفعل سلك، أي سلك طريقا مثال؛ وهذا يعني أن

لوكا سالسلوك هو فعل خارجي يقوم به اإلنسان وقد يكون سلوكا حسنا كما يقد يكون 

 قبيحا.
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 ب: تعريف السلوك اصطالحا

ين الس لوك:.. بضم السين عند السالك“ذهب العالمة محمد علي التهانوي إلى أن 

ن ععبارة عن تهذيب األخالق ليستعد  للوصول، أي السلوك أن يطه ر العبد نفسه 

 والعجب األخالق الذميمة مثل حب  الدنيا والجاه ومثل الحقد والحسد والكبر والبخل

دة والكذب والغيبة والحرص والظلم ونحوها من المعاصي، ويت صف باألخالق الحمي

 (.1/969: 1996)التهانوي،  .”والعدالة ونحوها مثل العلم والحلم والحياء والرضاء

َن (قَ 42﴿َما َسلََككُْم فاےَسقََر  )و قد جاء في سورة المدثر قوله تعالى:  الُواْ لَْم نَُك ما

ْلُمَصل ايَن ) يَن )43اََ۬ ْسكا ْلما
َُ۬ ُم ا ينَ ( َوكُنَّ 44( َولَْم نَُك نُْطعا ْلَخآئاضا نَّا ( َوكُ 45) ا نَُخوُض َمَع اََ۬

ينا ) لد ا
ُب بايَْوما ااَ۬ ْليَقايُن  )46نَُكذ ا نَا اََ۬ يَٰ ٓ أَتَ۪ [ ؛ 47-42ت:]من سورة المدثر، اآليا(﴾47( َحتَّيَٰ

ما  وهذا استفهام استنكاري، والواضح منه مزيدا من التوبيخ والتخجيل، والمعنى

 (.30/211: 1981حبسكم في هذه الدركة من النار؟.)الرازي، 

لصادرة االباحثين الذين عرفوا السلوك بكونه ثمرة العالقات الديناميكية  وهناك من

عن تفاعل اإلنسان بميوله وحاجاته ونزعاته وحوافزه واتجاهاته، وذلك مع 

اء ( وبن15: 1955إمكانيات البيئة التي تؤثر بدورها في السلوك.)مصطفى فهمى، 

 اعل لماسان، وإنما هو نتاج تفعليه فالسلوك اإلنساني ليس صادرا استقالال عن اإلن

و أهو طبيعي وثقافي في اإلنسان. وهذا الناتج إما أن تطغى عليه نوازع الخير 

َها َما َسوَّ ﴿َونَْفٖس وَ نوازع الشر حسب جهد اإلنسان في الرقي اإلنساني، قال تعالى:  يَٰ

َها )7) َها  ( َوقَدْ َخاَب َمن دَسَّ 9َها )يَٰ ( قَدَ اَْفلََح َمن َزكَّ 8( فَأَْلَهَمَها فُُجوَرَها َوتَْقَويَٰ يَٰ

 [.10-7]من سورة الشمس، اآليات:(﴾10)

نت ويعني السلوك أيضا كل عمل يقوم به اإلنسان في حياته خلف دوافع، فطرية كا

لحميد أم مكتسبة، من أجل إشباع حاجاته الطبيعية، والنفسية واالجتماعية. )عبد ا

 (.554: 1993الصيد الزنتاني، 

أن مفهوم السلوك يختلف من جهة إلى أخرى حسب زوايا النظر وغرض والظاهر 

 الباحث أو المؤلف.

 : خالصة3

إن المتأمل في مفهوم تقويم السلوك يجد أن هللا خلق اإلنسان في أحسن تقويم؛ قال 

يٖم ﴾تعالى:  َن فآے أَْحسَنا تَْقوا نَسَٰ الا اك [. وهن4] من سورة التين، اآلية: ﴿لَقَدْ َخلَْقنَا اََ۬

نكث فقهية عظيمة القدر مرتبط باآلية الكريمة ذكرها الشيخ ابن العربي رحمه هللا 

ليس هلل تعالى خلق هو أحسن من اإلنسان، فإن هللا خلقه حيا عالما،  “في أحكامه

قادرا، مريدا، متكلما، سميعا، بصيرا، مدبرا، حكيما، وهذه صفات الرب، وعنها 
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وله: إن هللا خلق آدم على صورته، يعني على عبر بعض العلماء، ووقع البيان بق

 صفاته التي قدمنا ذكرها.

وفي رواية على صورة الرحمن. ومن أين تكون للرجل صفة مشخصة، فلم يبق إال 

 أن تكون معاني، وقد تكلمنا على الحديث في موضعه بما فيه بيانه.

 بن أبي وقد أخبرنا المبارك بن عبد الجبار األزدي، أخبرنا القاضي أبو القاسم علي

علي القاضي المحسن، عن أبيه قال: كان عيسى بن موسى الهاشمي يحب زوجه 

ضت حبا شديدا قال لها يوما: أنت طالق ثالثا إن لم تكوني أحسن من القمر، فنه

مة. ولما أصبح غدا إلى دار واحتجبت عنه، وقالت: طلقني. وبات بليلة عظي

فسي نالمنصور، فأخبره الخبر وقال: يا أمير المؤمنين، إن تم علي طالقها تصلفت 

غما، وكان الموت أحب إلي من الحياة؛ وأظهر للمنصور جزعا عظيما، فاستحضر 

ب الفقهاء، واستفتاهم، فقال جميع من حضر: قد طلقت، إال رجال واحدا من أصحا

 بسمرجل: كان ساكتا، فقال له المنصور: مالك ال تتكلم؟ فقال له الأبي حنيفة، فإنه 

ْيتُونا ) .هللا الرحمن الرحيم ينايَن 1﴿ َوالت اينا َوالزَّ اَلما 2)( َوطُورا سا ْلبَلَدا ااَ۬ ذَا اََ۬ ( 3ينا )( َوَهَٰ

يٖم ) َن فآے أَْحَسنا تَْقوا نَسَٰ الا [ يا أمير 4-1تين، اآلية:] من سورة ال(﴾4لَقَدْ َخلَْقنَا اََ۬

ن المؤمنين، اإلنسان أحسن األشياء، وال شيء أحسن منه فقال المنصور لعيسى ب

موسى: األمر كما قال؛ فأقبل على زوجك، فأرسل أبو جعفر المنصور إلى زوجه 

 (.4/415ابن العربي، د.ت: .)”أن أطيعي زوجك، وال تعصيه، فما طلقك

لحسن اء أحسن منه كما سلف، فهذا فإذا كان اإلنسان أحسن األشياء تقويما؛ وال شي

ه بيجب أن يشمل سلوك اإلنسان الحسن؛ وذلك على اعتبار أن السلوك الحسن يسلك 

نَا َمن كَ سبل الجنة بَادا ْن عا ُث ما لتاے نُورا
َُ۬ ْلَجنَّةُ ا  ﴾اَن تَقا ﴿ تاْلَك اََ۬

 
ورة مريم، اآلية سمن  ]ي ٗا

لتا ، و قال تعالى [63:
َُ۬ ْلَجنَّةُ ا ثْتُُموَها بامَ ﴿َوتاْلَك اََ۬ ] من سورة ﴾ تَْعَملُوَن  ا كُنتُمْ ٓے أُورا

 [.72الزخرف، اآلية: 

صاحبه وإذا كان السلوك القويم يسلك بصاحبه إلى الجنة فإن السلوك المعوج يهوي ب

ْلُمَصل ايَن )( قَالُواْ لَْم نَكُ 42﴿َما َسلََككُْم فاےَسقََر  )إلى سقر، قال تعالى:  َن اََ۬ لَْم ( وَ 43 ما

يَن )نَ ْسكا ْلما
َُ۬ ُم ا ْلَخآئاضا 44ُك نُْطعا ينا ( َوكُنَّا نَُكذ ا 45يَن )( َوكُنَّا نَُخوُض َمَع اََ۬ لد ا

ُب بايَْوما ااَ۬

ْليَقايُن  )46) نَا اََ۬ يَٰ ٓ أَتَ۪ [ ؛ فالمتأمل في اآلية 47-42] من سورة المدثر، اآلية:(﴾47( َحتَّيَٰ

 و التقريع.يجد أن هذا استفهام استنكاري الغرض منه التوبيخ 

لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل عملية تقويم السلوك كافية لوحدها في تحقيق 

لاَك 1﴿ أَلَٓم ٓا  )الهدف المنشود، أم أن ذلك يفتقر إلى العقيدة السليمة؟ قال تعالى:  ( ذََٰ

ُب اَل َرْيَب  فايها هُدٗي ل اْلُمتَّقايَن ) تََٰ ْلكا نُوَن بااْلغَيْ 2اََ۬ يَن يُوما لذا
ا ( اََ۬ مَّ ةَ َوما لَوَٰ لصَّ با َويُقايُموَن اََ۬
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ُهْم يُنفاقُوَن  ) َرةا هُْم 3َرَزْقنََٰ ن قَْبلاَك َوباااَلخا َل ما ٓ أُنزا َل إالَْيَك َوَما ٓ أُنزا نُوَن باَما يَن يُوما ( َوالذا

ْلُمْفلاُحوَن  4يُوقانُوَن )
َُ۬ ئاَك هُُم ا

ٓ ْم  َوأُْولََٰ ب اها ن رَّ ئاَك َعلَيَٰ هُدٗي م ا
ٓ ]من سورة البقرة، (﴾5 )( أُْولََٰ

وهي أن يجدك هللا فيما أمر و أن  –[. وبالتالي ال يمكن أن تتحقق التقوى 5-1اآلية: 

دون إيمان راسخ. وعليه هناك ارتباط متين بين العقيدة  -ال يجدك فيما نهاك عنه 

والسلوك وكأن السلوك يظهر ما تبطن من معتقدات اإلنسان، وعلى حسب قوة 

سلوكه من حسن إلى أحسن والعكس بالعكس؛ وذلك على اعتبار أنه إيمانه ينتقل 

كلما نقصت القوة اإليمانية أخلد اإلنسان إلى األرض وهوى سلوكيا من درك إلى 

 درك. 

 وكما أن اإليمان يزيد وينقص يزيد بالطاعات  
َُ۬ يَن أَْحَسنُواْ ا يَادَ ْلُحْسنَ۪ ﴿ ل الذا ] ة   ﴾يَٰ َوزا

لذا وينقص بالمعاصي قال تعالى:[ 26من سورة يونس، اآلية:  َب اََ۬ يَن ﴿ أَْم َحسا

يَن َءاَمنُواْ  َٔاتا أَن نَّْجعَلَُهْم َكالذا لسَّي ـا
َُ۬ ْجتََرُحواْ ا لصََّٰ  َوَعما اََ۪

َُ۬ ْحيَ۪ لُواْ ا تا َسَوآء  مَّ اهُْم َوَمَماتُُهْم  لاَحَٰ

 [.21] من سورة الجاثية، اآلية :َسآَء َما يَْحكُُموَن  ﴾

 الحمد والشكر هلل والنصيحةالمحور الثاني: 

يمة لقد جاءت سورة النمل ثرية بمجموعة من القيم اإلنسانية السامية؛ من ذلك ق

 (.2(، وقيمة النصيحة وأهميتها على الفرد والمجتمع )1الحمد والشكر )

 : قيمة الحمد والشكر1

برا ما عااليعد الحمد هلل والشكر هلل من الكالم المتداول بشكل يومي؛ لكنه قد يكون ك

ني في تلوكه األفواه، وقد يكون اعتقادا راسخا يتجلى في التبرؤ من أي تدخل إنسا

اعية االجتم سائر النعم التي أنعم هللا بها على خلقه، واألمر يعظم حسب تباين المكانة

﴾لإلنسان. لهذا قال تعالى:  لشَّكُوُر  َي اََ۬ بَادا ْن عا  .[13، اآلية: ورة سبأس]من ﴿َوقَلايل  م ا

وارحه، أي المتوفر على أداء الشكر، الباذل وسعه فيه، قد شغل به قلبه ولسانه وج“

ى، سعيد، )”.اعتقادا واعترافا وكدحا  (.8/4515: 1985حو 

وهاته النسبية مردها إلى التعود على النعمة ودوامها إلى درجة يعتقد فيها اإلنسان 

﴾أن ما به من نعمة هو من جهده وكسبه. قال تعالى: ا  َّ
َن للََ۬اَ۬ ن ن اْعَمٖة فَما ]من ﴿َوَما باكُم م ا

والعلمية  -الملك و النبوة-[. كما أن علو المكانة االجتماعية 53سورة النحل، اآلية: 

لم يمنع الملك سليمان عليه وعلى نبينا السالم من االعتراف بنعم هللا عليه، قال 

َن تعالى:  تَْينَا دَاوُۥدَ َوسُلَْيَمَٰ ْن ﴿َولَقَدَ اَٰ لَنَا َعلَيَٰ َكثايٖر م ا لذاے فَضَّ ا ااَ۬ ْلَحْمدُ لِلا
ْلمٗا َوقَااَل اََ۬ عا

نايَن  ) ْلُموما ها ااَ۬ بَادا لطَّْيرا 15عا
َق اََ۬ لنَّاُس عُل اْمنَا َمنطا ٓأَيَُّها اََ۬ ُن دَاوُۥدَ َوقَاَل يََٰ َث سُلَْيَمَٰ ( َوَورا

ْلفَ  ذَا لَُهَو اََ۬ ن كُل ا َشْےء   اانَّ َهَٰ )َوأُوتايَنا ما ْلُمبايُن 
َُ۬ ]من سورة النمل، االيات: (﴾16ْضُل ا

[. والمعنى المقصود من اآلية الكريمة؛ ولقد أعطينا داود وسليمان ابنه 15-16
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عليهما السالم جملة عظيمة من العلوم، فعلمنا داود صنعة الدروع ولبوس الحرب، 

منه وكرمه، وعلمنا سليمان منطق الطير والدواب وتسبيح الجبال، فشكرا هللا على 

وقاال الحمد هلل الذي فضلنا بما آتانا من النبوة والكتاب وتسخير الشياطين والجن، 

على كثير من عباده المؤمنين الذين لم يؤتهم مثل ما آتانا. وفى اآلية الكريمة إشارة 

إلى فضل العلم وشرف أهله من حيث شكرا عليه وجعاله معيار الفضل ولم يعتبرا 

يَن َءاَمنُواْ تياه من الملك العظيم مصداقا لقوله تعالى: شيئا دونه مما أو لذا
َُ۬ ُ ا َّ ﴿يَْرفَعا للَ۬ااَ۬

﴾ ٖت  ْلَم دََرَجَٰ ْلعا
َُ۬ يَن أُوتُواْ ا نكُْم َوالذا [ وفيها دعوة للعلماء 11]من سورة المجادلة، اآلية: ما

على أن يحمدوا هللا على ما آتاهم من فضله، وأن يتواضعوا ويعتقدوا أن في عباد 

ْلم  ( قال تعالى:19/127: 1946 من يفضلهم فيه.)المراغى، هللا ﴿َوفَْوَق كُل ا ذاے عا

﴾  .[76]من سورة يوسف، اآلية: َعلايم  

ي وحري بكل ذي علم أن يعرف مصدره، وأن يحمد هللا عليه، وأن ينفقه فيما يرض

ننه مو بعض ههللا. بحيث ال يكون العلم مبعدا  لصاحبه عن هللا، وال منسيا  له إياه. و

وعن  وعطاياه. كما أن العلم الذي يبعد القلب عن ربه علم فاسد، زائغ عن مصدره،

 والقلق هدفه ومبتغاه. ال يثمر سعادة لصاحبه وال للمجتمع، بل يثمر الشقاء والخوف

ب، )سيد قط.والدمار، ألنه ابتعد عن مصدره، وزاغ عن هدفه، وضل طريقه إلى هللا

2003 :5/2633) 

 يحة وأهميتها على الفرد والمجتمع: النص2

لمنصوح ليعد النصح من القيم النبيلة؛ التي تبين ما فيه الخير وتبين ما فيه الشر 

 ماعة.بشكل مجرد عن األهواء واألطماع، وهاته القيمة يعود نفعها على الفرد والج

نصح : نصح الشيء: خلص. والناصح: الخالص من العسل  “و النصح في اللغة

. وكل شيء خلص، فقد نصح... والنصح: نقيض الغش ... ويقال: نصحت له وغيره

ابن منظور، .)”نصيحتي نصوحا أي أخلصت وصدقت، واالسم النصيحة

2/615.) 

يَحة:  وفي االصطالح يعد النصح جعل العمل خالصا عن شوائب الفساد، والنَّصا

 (203جرجانى:.)البمثابة الدعوة إلى ما فيه الصالح، والنهى عما فيه الفساد

ْيَس ﴿لَّ : ىلقد تعددت اآليات القرآنية التي تحت على النصيحة و النصح منها قوله تعال

ينَ  لذا يَٰ َواَل َعلَي اََ۬ ْلَمْرضَ۪ عَفَآءا َواَل َعلَي اََ۬ لضُّ دُوَن َما اَل يَ  َعلَي اََ۬ نفاقُوَن َحَرٌج ااذَا يُ جا

﴾ ا َوَرسُولاهاۦ  قَْوما لَْيَس يضا:أ[. وقال تعالى 91اآلية:]من سورة التوبة، نََصُحواْ لِلا ﴿قَاَل يََٰ

يَن  ) لَما ْلعََٰ ا ااَ۬ ب  ن رَّ ن اے َرُسول  م ا كا لَة  َولََٰ تا َرب اے َوأَنَصُح لَكُ ( أُ 61باےَضلََٰ
لََٰ َسَٰ ْم بَل اغُكُْم را

( ا َما اَل تَْعلَُموَن  َّ
َن للََ۬اَ۬  [.62-61آليات:ا]من سورة األعراف، (﴾62َوأَْعلَُم ما
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من؟ قلنا: ل« الدين النصيحة» علت السنة المطهرة الدين هو النصيحة قال وقد ج

 (1/74:  1991مسلم، «.)هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة المسلمين وعامتهم»قال 

نده؛ والتطبيق العملي لكل ما سبق هو ما جاء في قصة النملة مع سيدنا سليمان وج

َ ٓٓ َحتَّيَٰ ﴿حيث جاء في اآلية الكريمة لنَّ إاذَآ أَت لنَّْملُ الَْت نَْملَ ْملا قَ ْواْ َعلَيَٰ َوادا ااَ۬ ٓأَيَُّها اََ۬  ة  يََٰ

ُن َوُجنُودُهُ  َمنَّكُْم سُلَْيَمَٰ نَكُْم اَل يَْحطا كا دُْخلُواْ َمَسَٰ
ُُ۟ ﴾ اَليَْشعُرُ ۥَوهُمْ ا ]من سورة النمل، وَن 

 ألذىا[. فهاته النملة بنباهتها وقولها السديد حمت قومها ومجتمعها من 18اآلية:

هذا الغير المقصود من الجنود، وحيث وردت كلمة نملة في النظم القرآني نكرة؛ ف

لكن من يعني أن تقديم النصح من أفراد المجتمع ال يشترط مكانة اجتماعية عالية، و

ؤهال استطاع أن ينفع مجتمعه بالخير فليفعل، لكن في تقديرينا أن يكون الناصح م

ه وضى باب النصحية. وهو ما ينطبق على هاتلذلك محصنا بالعلم حتى ال تعم الف

ل فنصحت هذه النملة وأسمعت النم“النملة حسب ظاهر اآلية الكريمة، حيث قامت 

ذى قد لنمل اللإما بنفسها ويكون هللا قد أعطى النمل أسماعا خارقة للعادة، ألن التنبيه 

حولها  مأل الوادى بصوت نملة واحدة من أعجب العجائب، وإما بأنها أخبرت من

من النمل ثم سرى الخبر من بعضهن لبعض حتى بلغ الجميع وأمرتهن بالحذر، 

والطريق في ذلك وهو دخول مساكنهن، وعرفت حالة سليمان وجنوده وعظمة 

سلطانه، واعتذرت عنهم أنهم إن حطموكم فليس عن قصد منهم وال شعور، فسمع 

 (.659السعدي : .)”سليمان عليه الصالة والسالم قولها وفهمه

 المحور الثالث: تفقد الحاكم ألحوال المحكومين

من بين تعد واجبات الحاكم السياسي متعددة وجسيمة ومسؤولية أمام هللا والرعية، و

اجل هاته الواجبات تفقد الحاكم ألحوال المحكومين سواء كانوا أفرادا عاديين د

سالم المجتمع أو مسؤولين؛ من ذلك قصة طائر الهدهد مع نبي هللا سليمان عليه ال

لطَّيْ قال تعالى:  ْلُهدْ ﴿َوتَفَقَّدَ اََ۬ نَ هُدَ أَ َر فَقَاَل َمالاےاَلٓ أََري اََ۬ ْلغَآئابايَن  )ْم َكاَن ما
ُ 20 اََ۬ بَنَّهُۥ ( أَل َعذ ا

يدا  اَْو أَلَاْذْبََحنَّهُۥٓ أَْو لَيَاتايَن اے باسُْلَطَٰ  ]من سورة النمل، اآليات: ﴾(21بايٖن  )ٖن مُّ َعذَابٗا َشدا

20-21.] 

راد طير: اسم جامع، والواحد طائر، والموالتفقد: تطلب ما غاب عنك من شي. وال“

بالطير هنا جنس الطير وجماعتها. وكانت تصحبه في سفره وتظله بأجنحتها. 

اية واختلف الناس في معنى تفقده للطير، فقالت فرقة: ذلك بحسب ما تقتضيه العن

-16/130القرطبي، ”.)بأمور الملك، والتهمم بكل جزء منها، وهذا ظاهر اآلية

129) 
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رصت السنة المشرفة على هذا األمر كذلك وأعطته ما يستحق من العناية وقد ح

كُْم راع . وكُلُّ »أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصواالهتمام، فقد ورد عن رسول هللا 
ئوٌل عن كُْم َمسْ أاَل كُلُّ

يُر الذي علَى النَّاسا راع ، وهو َمْسئُوٌل عن َرعا  . فاألما يَّتاها ُجلُ يَّتاها َرعا راع  علَى  . والرَّ

يَةٌ علَى بَْيتا  أْهلا  ُ راعا ، وهو َمْسئوٌل عْنهْم. واْلَمْرأَة ها  بَْعلا بَْيتاها ، وهي َمْسئولَةٌ ها وَولَدا

ها، وهو َمْسئوٌل عْنه. أال فَ  لُّكُْم َمْسئؤٌل ْم راع . وكُ كُلُّكُ عْنهْم. واْلعَْبدُ راع  علَى مالا َسي ادا

. يَّتاها  (.3/1459مسلم، «.)عن َرعا

ن ة مسؤولة وكل مسؤولية تستوجب محاسبة. ذهب العلماء إلى أفالرعاية هي عناي

الراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم بصالح ما قام عليه، وما هو تحت نظره 

وسلطانه، ففيه أن كل من كان تحت نظره شيء فهو ملزم بالعدل فيه، والقيام 

 (.12/529:  2001)النووي، . بمصالحه في دينه ودنياه ومتعلقاته

كان  الرعية كان منهج الخلفاء رضي هللا عنهم خاصة في باب االعتقاد، حيث وتفقد

الخليفة عمر بن الخطاب حريصا على عقيدة الرعية، والشواهد على ذلك كثير 

 تحب السبت “منها: فقد جاءته وشاية من جارية أم المؤمنين صفية مفادها أنها

 بدلني هللاأسبت فإني لم أحبه منذ وتصل اليهود. فبعث إليها عمر فسألها فقالت: أما ال

ما  لجارية:لبه يوم الجمعة. وأما اليهود فإن لي فيهم رحما وأنا أصلها. قال: ثم قالت 

ابن عبد البر، .)”حملك على ما صنعت قالت: الشيطان. قالت: اذهبي فأنت حرة

1992  :4/1872.) 

ة الرعية خالي قد كان عمر بن الخطاب رضي هللا عنه حريصا على أن تكون أسماء

 من أنت؟ قلت: مسروق بن “من شبهة عقدية، حيث لقي مسروق بن األجدع فقال له

، ولكنك «األجدع شيطان»يقول:  - ملسو هيلع هللا ىلص -األجدع، فقال عمر: سمعت رسول هللا 

د مسروق بن عبد الرحمن، قال عامر: فرأيته في الديوان مكتوبا : مسروق بن عب

 (1/256: 1995أحمد ، .)”ماني عمرالرحمن، فقلت: ما هذا؟ فقال: هكذا س

ومن أجل سالمة عقائد الجيوش من التغيير و التبديل، وسدا لذريعة الفرار إلى جيش 

، قَاَل: َكتََب عَُمُر  “العدو، فقد منع أمراء الجيش من إقامة الحدود يما ْبنا عَُمْير  َعْن َحكا

يُر َجْيش  َواَل  لَهُ ْبُن اْلَخطَّابا: أاَلَّ يَْجلادَنَّ أَما يَّة  أََحد ا َحتَّى يَْطلَُع الدَّْربا لائاَلَّ تَْحما  َسرا

يَّةُ الشَّْيَطانا أَْن يَْلَحَق بااْلكُفَّارا  (.  كما أنه 374-9/373: 2008ابن أبي شيبة،)”َحما

رضي هللا عنه أمر بقطع الشجرة التي تمت تحتها بيعة الرضوان ألن الناس كان 

قال العلماء: سبب  “(. وجاء في المنهاج430: 2013يصلون عندها) بن الجوزي، 

خفائها أن ال يفتتن الناس بها لما جرى تحتها من الخير ونزول الرضوان والسكينة 
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وغير ذلك، فلو بقيت ظاهرة معلومة لخيف تعظيم األعراب والجهال إياها وعبادتهم 

 (13/8)النووي، . ”لها، فكان خفاؤها رحمة من هللا تعالى

فإذا  ر رضي هللا بالعقائد فقط، وإنما كان يحاسب عماله عن أخطائهم،ولم يعتن عم

ظهر ما يدل على سوء تصرف الوالي، يستدعيه إلى المدينة كما حدث مع أبي 

موسى األشعري حاكم البصرة عندما رفعت شكوى ضده؛ حيث استدعاه عمر 

ه م يشاطروحقق معه بنفسه، كما كان يحصي الذمة المالية للعامل وقت إرساله، ث

إنما  ماله وقت عزله إذا زاد رأس ماله بشكل يثير الشبهة، وكان يقول لعماله نحن

ا.)سهيل طقوش،   .(335-336: 2011بعثناكم والة ولم نبعثكم تجار 

حادهم وهذا من الحكم العمرية، التنافي بين الوالية والتجارة؛ على اعتبار أن ات

له دبير السياسي، ويهتم بتراكم أموايؤدي إلى صرف الوالي/الحاكم همته عن الت

لرعية اوزيادتها، وبالمقابل تضيع حقوق العباد وإفقارهم. وهنا أتساءل لمن ستلجأ 

 شاكية غالء األسعار إذا كانت بضاعة الحاكم مطروحة في السوق!؟

ه  ذي يرويوكما كان عمر يهتم بعماله، فقد كان شديد االهتمام برعيته؛ ففي الحديث ال

َي زيد بن “ ُ أسلم، عن أبيه، قال: َخَرْجُت مع عَُمَر بنا الَخطَّابا َرضا ْنه إلى  عللَ۬اَّ

يَر ا قَْت عَُمَر اْمَرأَةٌ َشابَّةٌ، فَقالَْت: يا أما ، فَلَحا ْبيَة  نايَن، َهلَكَ لُمْؤما السُّوقا ي وتََرَك صا   َزْوجا

ُجوَن كَُراع ا، واَل لهْم َزْرعٌ واَل  ا ما يُْنضا ا، وللَ۬اَّ غَار  يُت أْن تَ عٌ، وخَ  َضرْ صا أْكُلَُهمُ شا

دَ  ا، وقدْ َشها ي  فَارا بُُع، وأَنَا بْنُت ُخفَافا بنا إْيَماَء الغا ا لُحدَْيبايَةَ ا أباي الضَّ . ملسو هيلع هللا ىلص مع النَّبي 

، ثُمَّ قاَل: َمْرَحب ا بنََسب  قَرا  ير  مَّ اْنَصرَ يب ، ثُ فََوقََف معَها عَُمُر ولَْم يَْمضا َف إلى بَعا

ير  ك َراَرتَْينا َمأَلَ َظها ، فََحَمَل عليه غا ا، وحَ طَ هُما اَن َمْربُوط ا في الدَّارا َمَل بْينَُهما عَام 

، ثُمَّ قاَل: اْقتَادا  ها َطاما ، فَ نَفَقَة  وثاَياب ا، ثُمَّ نَاَولََها بخا ُ  لَْن يَْفنَىيها ، فَقاَل حتَّى يَأْتايَكُُم للَ۬اَّ  بَخْير 

ناي يَر الُمْؤما لَ َرُجٌل: يا أما ُ َن، أْكثَْرَت لََها ! قاَل عَُمُر: ثَكا ا تَْك أ َك! وللَ۬اَّ ه  إن اي أَلََرى أَبا هذا مُّ

ْصن ا َزَمان ا، فَاْفتَتََحاهُ، ثُمَّ أْصبَ  .) ”ْهَمانَُهما فايها ْستَفايُء سُ ْحنَا نَوأََخاَها، قدْ َحاَصَرا حا

 (.3/61:  2005البخاري ،

عمر بن الخطاب إال مثال في تاريخ األمة اإلسالمية لما ينبغي أن يكون عليه  وما

الحاكم في التدبير الشأن السياسي. قد يقال بأن األمة اإلسالمية كانت حديثة عهد 

بالتكوين، والرعية قلة قليلة؛ مما يسهل االتصال المباشر معها في كل وقت وحين، 

مة وقتئذ أضحت مترامية األطراف، وأصبح فهذا في تقديرينا غير صحيح، بل األ

الخراج يأتي الخليفة من كل حدب وصوب. وبناء عليه نعتقد أن السلوك السياسي 

للخليفة عمر بن الخطاب بلغ الدرجات العلى في التقويم، وذلك بناء على عقيدة 
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راسخة في كون الحاكم السياسي أجيرا لدى األمة، ومسؤوال عليها في عالمي الغيب 

 لشهادة، والرعية عليها واجب الطاعة في المعروف.وا

 المحور الرابع: المنهج في التعامل مع األخبار

خبر نعيش اليوم في واقع متطور، تتسارع أحداثه وتتشكل أخباره، والذي يمتلك ال

يل يمتلك قوة المعلومة وقوة السيطرة والتأثير في الجمهور؛ وذلك من خالل تشك

 لمتعددةتأثير في السلوكيات، وهذا مجال الصحافة ووسائلها االذهنيات واألذواق وال

مة أهم قوة منظ “كالصحيفة مثال؛ التي قامت والزالت بأدوار طالئعية باعتبارها

قدم لألخبار والمعلومات في العالم حاليا، وهي كذلك أكثر من أية وسيلة أخرى ت

جادة والخفيفة، مخزون المعلومات.. الذي يضم مجموعة كبيرة من األخبار، ال

جون ماكسويل هاملتون، جورج )”الخاصة بالمجتمع المحلى واألمة والعالم

 (.11:  2002أ.كريمسكى، 

وعندما نتحدث عن مجال األخبار، فإننا نتحدث عن مجال يحتمل الصدق ويحتمل 

تي الكذب. وال يمكننا أن نتحدث عن الخبر الصادق إال ضمن الصحافة المهنية ال

لم  التأكد من دقة الخبر، وأن تتحمل المسؤولية إذا “جوهرية مثل تمتلك مقومات

جه يكن دقيقا ، وأن تكون شفافا  بشأن مصادر القصص والمعلومات، والوقوف في و

الحكومات، أو مجموعات الضغط، أو المصالح التجارية، أو الشرطة، في حالة 

 ك حماية مصادركقيامهم بتخويفك أو تهديدك أو فرض الرقابة عليك. وعليك كذل

لكفاية من االعتقال وانكشاف هويتهم، وأن تعرف إذا ما كان موقفك قويا  بما فيه ا

فاع عن لتدافع عن المصلحة العامة وخرق القانون واالستعداد للذهاب إلى السجن للد

 قصتك ومصادرك. وأن يكون لديك القدرة على معرفة متى يكون من غير األخالقي

نة بين حقوق األفراد في الخصوصية والحق األوسع وهو نشر شيء ما، والمواز

 (.21:  2020شيريلن آيرتون وجولي بوسيتي،)”خدمة المصلحة العامة

لخبر وعند غياب الصحافة المهنية التي تمتلك المقومات الجوهرية أعاله، ينتشر ا

 الزائف عابثا بالمعطيات الشخصية لألفراد، ومؤثرا في مصيرهم ومحدثا للفتن

 .ماعةل الجماعة عابثا بالسكينة العامة، وباألمن النفسي والصحي والمالي للجداخ

اق، وقد ساهمت وسائل التواصل االجتماعية في بلورة الظاهرة أعاله على أوسع نط

خاصة وأن بعض النفوس المريضة ال تنفلت من الشعور بالخوف والجبن إلى 

 جل نشر األخبار الزائفة.الحرية والشجاعة إال خلف األسماء المستعارة من أ
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ن فإذا كان الخطأ من الصحافي يجعله تحت المساءلة بقانون الصحافة، والخطأ م

ستعارة غير الصحافي يجعله تحت المسألة بالقانون الجنائي فكيف نسائل األسماء الم

 والوهمية في العالم االفتراضي؟ 

وله في تقديرنا تظل المساءلة قائمة بناء على الضمير األخالقي، وانطالقا من ق

يد   )تعالى:  َمالا قَعا لش ا ينا َوَعنا ااَ۬ ْليَما
ا يَلْ 17﴿َعنا ااَ۬ ن قَْول  ااالَّ لَدَْيها َرقايبٌ ( مَّ  فاُظ ما

(  [. 18-17]من سورة ق، اآليات: (﴾18َعتايد  

لية الخبر معني وحده فقط، لكن يتحمل المسؤوونعتقد أيضا أنه ليس صاحب النبأ و

، أيضا المتلقي؛ الذي يعجب بالخبر ويشاركه مع الباقي دون تحقق وتثبت وتبين

؛ وبعقلية وثوقية خالية من الحس النقدي. نعتقد أن اإلنسان مسؤول عن جوارحه

 قفاذ موالتي عليه أن يوظفها فيما يرضي هللا، و ينأى بها عما يغضب هللا، وال يتخ

ْلٌم  اانَّ إال بعلم. قال تعالى عا ئاَك َر َواْلفَُؤادَ كُلُّ أُوْ َع َواْلبَصَ لسَّمْ اََ۬ :﴿َواَل تَْقُف َما لَْيَس لََك باهۦا
ٓ لََٰ

﴾
 
 [. 36]من سورة اإلسراء، اآلية: َكاَن َعْنهُ َمْسـُٔواٗل

نهاجا وارتباطا بالدراسة فقد تضمنت قصة الهدهد ونبي هللا سليمان عليه السالم م

طْ محكما في تمحيص الصدق من الكذب قال تعالى:  ئْتَُك ما باهۦاوَ  ﴿أََحْطتُّ باَما لَْم تُحا ن جا

اِۢ بانَبَٖإ يَقاين   ) ْمَرأَٗة تَْملاكُُهمْ 22َسبَإ َُ۪ ن كُل ا (اان اے َوَجدتُّ ا ا َعْرٌش ْےٖء  َولَهَ  شَ  َوأُوتايَْت ما

يم   ) ن دُونا 23َعظا ا ( َوَجدتَُّها َوقَْوَمَها يَْسُجدُوَن لالشَّْمسا ما َّ ُن أَْعَمَٰ َزيََّن لَهُ وَ  للَ۬ااَ۬ لشَّْيَطَٰ
َُ۬ لَُهْم ُم ا

لسَّبايلا فَُهْم اَل يَْهتَدُوَن ) ُج ( أاَلَّ يَسْ 24فََصدَّهُْم َعنا ااَ۬ لذاے يُْخرا ا ااَ۬ ُجدُواْ لِلا

 
َُ۬ تا َوااَلْرضا َويَْعلَُم َما يُْخفُوَن َومَ ا َوَٰ لسََّمَٰ هَ إاالَّ هَُو َربُّ 25لانُوَن  )ا يُعْ ْلَخْبَءفاےااَ۬

ُ اَلٓإالََٰ َّ
( للََ۬اَ۬

(  ۩ يما ْلعَظا ْلعَْرشا ااَ۬
َُ۬ بايَن  ( ۞ قَاَل َسنَنُظُر أََصدَْقَت أَْم كُن26ا ذا ْلَكَٰ

َن اََ۬ ذْهَ 27 )َت ما ب ( اََ۪

 َ ذَا فَأ باےَهَٰ تََٰ ْم ثُمَّ تََولَّ َعْنُهْم فَانب اكا ۦٓ إاَلْيها عُ ظُْر مَ ْلقاها  (﴾]من سورة النمل،28وَن  )اذَا يَْرجا

 [.28-22األيات: 

جمالي أعتقد أن اآليات العطرات تضمنت معان إجمالية ومعان تفصيلية؛ فالمعنى اإل

ي من وتيتجلى في أن هللا عز وجل ألهم الهدهد فكافح سليمان بهذا الكالم على ما أ

 تالء لهفضل النبوة وكمال الحكمة والعلوم الجمة واإلحاطة بالمعلومات الكثيرة، اب

، في علمه، وإشارة على أن في أدنى خلقه وأضعفه من أحاط علما بما لم يحط به

ذي لتتصاغر إليه نفسه، ويتضاءل إليه علمه، ويكون لطفا له في ترك اإلعجاب ال

 (4/446:  1998.)الزمخشري، هو فتنة العلماء، وأعظم بها فتنة

والمعاني التفصيلية تتجلى كاآلتي، حيث أن الملك سليمان عليه السالم طلب ما فقد 

من الطير على حسب ما تقتضيه طبيعة الملك من العناية واالهتمام بالرعايا عامتهم 

وخاصتهم وال سيما الجند فقال: ألهدهد حاضر ومنع مانع من رؤيته ساتر ونحوه؟ 
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له أنه غائب فقال أم كان قد غاب قبل ذلك ولم أشعر به؟. ثم توعده بالعذاب  ثم الح

إذا لم يجد ما يبرر غيابه مثل: حبسه مع ضده في قفص، ومن ثم قيل: أضيق 

السجون معاشرة األضداد، أو باالستغناء عن خدماته، أو بإلزامه بخدمة أقرانه، أو 

ين غيابه. ثم جاء بعد قليل وبين أن لغيابه ألذبحنه ليعتبر به سواه، أو ليأتيني بحجة تب

أمر هام  لدى سليمان. حيث قال: أحطت علما بما لم تحط به أنت وال جنودك عليه، 

على الرغم من سعة علمك وسلطانك. وقد بدأ كالمه بهذا التمهيد، طمعا في 

يم اإلصغاء إلى عذره، واستمالة قلبه إلى قبوله، ولبيان جلل ما شغله، وأنه أمر عظ

الشأن يجب أن يتدبر فيه، ليكون فيه الخير له ولمملكته، فهو ما كان إال من أجل 

كشف مملكة سبأ، واالضطالع على أحوالها، ومعرفة من يسوس أمورها، ويدبر 

شؤونها. حيث بين من شؤونهم الدنيوية وذكر أن ملكتهم امرأة وهي بلقيس بنت 

د الحرب والسالح وآالت القتال، على شراحيل، وأوتيت من الثراء وأبهة الملك وعتا

عا بالذهب  شاكلة الممالك العظمى، أن لها سريرا عظيما تجلس عليه، مرص 

والجواهر في قصر كبير رفيع الشأن، وفى هذا من األدلة على عظمة الملك وسعة 

رقعته ورفعة شأنه بين الممالك. وبعد أن بين شؤونهم الدنيوية ذكر المعتقدات الدينية 

عبدون الشمس  الرب  الشمس وخالق الكون المحيط علما بكل شيء، وزين حيث ي

لهم الشيطان قبيح أعمالهم، فظنوا أنهم يحسنون صنعا، وصدهم عن الطريق 

 (131-19/132:  1946المستقيم.)المراغى، 

اِۢ بانَبَٖإ فبالرغم من أن طائر الهدهد قال للملك سليمان عليه السالم  ن َسبَإ ئْتَُك ما ﴿َوجا

﴾ وكم من متحدث يصدر كالمه على هذا النحو أو بالقسم من أجل إضفاء عليه  يَقاين  

نوعا من المصداقية والحقيقة. وقد تنطلي الحيلة على األكثرية وتنتشر األخبار 

المكذوبة لكن، المنهج العلمي السليم يقتضي النظر العقلي والتحقيق مثل إشراك 

حتى تتميز األشياء واألخبار والحوادث؛ المخبر في رحلة البحث عن صحة الخبر 

لهذا فالملك سليمان قال لطائر الهدهد سنختبر مقالك، ونتعرف حقيقته باالختبار، 

أصادق أنت فيما تقول، أم كاذب فيه لتتملص من الوعيد. وفى التعبير بقوله: كنت 

قة، وا ختيار من الكاذبين، دون أن يقول أم كذبت، إيذان بأن تلفيق األقوال المنم 

األسلوب العذب الذي يستهوي السامع إلى قبولها دون أن يكون لها حقيقة تعبر عنها 

ال يصدر إال من تمرس على الكذب وصار له طبع حتى ال يجد وسيلة للبعد عنه، 

وهذا يفيد أنه كاذب على أكمل وجه، ومن كان على هذه الشاكلة ال يوثق به. ثم 

مره بتبليغه إلى ملكة سبأ فقال له اذهب بهذا شرع في اختباره؛ فكتب له كتابا وأ

الكتاب فألقه إليهم، ثم تنح عنهم وكن بالقرب منهم، واستمع لمراجعة الملكة لخاصة 
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مملكتها. وبعد أن ذهب الهدهد بالكتاب ألقاه إلى الملكة فقرأته، وجمعت أشراف 

ى غرار قومها ومستشاريها وطلبت تقليب الرأي في ذلك الخطب الذي نزل بها عل

 (135-19/134الدول الديمقراطية. )المراغى،

 المحور الخامس: الشورى في تدبير الشأن السياسي

تعد الشورى من أساليب التدبير السياسي وغيره، وذلك من أجل وضع حد ألي 

ح االصطالاستبداد وانفراد في التدبير. وبناء عليه فما هو مفهوم الشورى في اللغة و

 (. 2كم الشورى وأهميتها من الناحية العملية )(، ثم أين يتجلى ح1)

 : مفهوم الشورى في اللغة واالصطالح1

 تعريف الشورى لغة:-أ

والمشورة، بضم الشين، مفعلة  الشورى“يمكن تعريف الشورى في اللغة كاآلتي:

ت وال تكون مفعولة ألنها مصدر، والمصادر ال تجيء على مثال مفعولة، وإن جاء

على مثال مفعول، وكذلك المشورة؛ وتقول منه: شاورته في األمر واستشرته 

 بمعنى. وفالن خير شير أي يصلح للمشاورة. وشاوره مشاورة وشوارا واستشاره:

ليه ار الرجل يشير إشارة إذا أومأ بيديه. ويقال: شورت إطلب منه المشورة. وأش

ر عليه بيدي وأشرت إليه أي لوحت إليه وألحت أيضا. وأشار إليه باليد: أومأ، وأشا

، بالرأي. وأشار يشير إذا ما وجه الرأي. ويقال: فالن جيد المشورة والمشورة

 (4/437ابن منظور، .)”لغتان

لعاقَل ره، طلب رأيَه ونصيحتَه فيه، إذا شاورت اشاور فالن ا في األمر أي استشا 

 صار عقلُه لك، قال الشاعر:

ها) طرفة            ا وال تعصا بد، بن الع وإن باُب أمر  عليك التوى ... فشاور حكيم 

2002  :51) 

﴾قال تعالى:  اَلْمرا ْرهُْم فاےااَ۬ شُوَرى أي  ،[ 159]من سورة آل عمران، اآلية: ﴿َوَشاوا

ْم ﴿َوأَْمُرهُ ترك عمر رضي هللا عنه الخالفة شوَرى بين المسلمين،  تشاور، لقد

يَٰ بَْينَُهْم﴾ تى يجتمعوا [ بمعنى ال يقطعون أمرا ح38]من سورة الشورى، اآلية: شُورَ۪

 (1246-2/1247:  2008ويتشاوروا فيه.)أحمد مختار عبد الحميد عمر، 

 تعريف الشورى اصطالحا:-ب

مصدر كالفتيا بمعنى “أقوال العلماء بكونها يمكن تعريف الشورى من خالل 

يَٰ بَْينَُهْم﴾التشاور، ومعنى قوله  ي أ[ 38اآلية:  ]من سورة الشورى،﴿َوأَْمُرهُْم شُورَ۪

 (.27/178الرازي، “)ذو شورى 
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و تعني في الواقع المعاصر بكونها تقليب اآلراء المختلفة ووجهات النظر 

واختبارها من أصحاب العقول واأللباب حتى  -في قضية من القضايا-المعروضة 

 من أجل العمل به، لتتحققيتوصل إلى الصواب منها، أو إلى أصوبها وأحسنها، 

 (.79: 1980أحسن النتائج المرجوة.)محمد عبد القادر أبو فارس، 

ي وعليه فمن خالل ما سبق سواء على المستوى اللغوي واالصطالحي هناك اتحاد ف

المعنى؛ حيث ال يكاد يخلو مفهوم الشورى من كونه تقليب الرأي من ذوي 

ه االختصاص في النوازل المعروضة للوصول إلى الرأي الصائب و السديد للعمل ب

 دون االنفراد بالرأي.

 تها من الناحية العملية.: حكم الشورى وأهمي2

هذا  لقد حث القرآن في العديد من اآليات القرآنية على الشورى، كما أنه بين أن

لسان  األسلوب السياسي كان متداوال عند األمم السابقة، مصداقا لقوله تعالى على

ان اَي أُْلقاَي إاَليَّ ملكة سبأ: ْلَمَلُؤاْ اَ۪
ٓأَيَُّها اََ۬ تََٰ ﴿قَالَْت َيَٰ َن َوإانَّهُۥ باْسما 29يٌم )ب  َكرا  كا ن سُلَْيَمَٰ ( اانَّهُۥ ما

يما ) حا لرَّ نا ااَ۬ ْحَمَٰ لرَّ
ا ااَ۬ َّ يَن  )( أاَلَّ تَْعلُواْ َعلَيَّ وَ 30للَ۬ااَ۬ ْلَملَُؤاْ  ( قَالَتْ 31اتُوناےُمْسلاما ٓأَيَُّها اََ۬ يََٰ

عَة  اَْمرا  َحتَّيَٰ تَْشَهدُونا   ے َما كُنُت قَاطا َْفتُوناےفآےأَْمرا ٖة  (32 )اَ۬ قَالُواْ نَْحُن أُْولُواْ قُوَّ

ے َماذَا تَامُ  يٖد َوااَلْمُر إالَْيكا فَانُظرا )َوأُْولُواْ بَأْٖس َشدا يَن  لنمل، اآليات: ا]من سورة (﴾33را

29-33.] 

ي فوعندما نتأمل في مبدأ الحكم بالشورى في اإلسالم نجدها واجبة على الحاكم 

ناء بإن شاء أقامه و إن شاء تركه، وذلك  التدبير السياسي، وليست ترفا سياسيا؛

ا لانَت لَُهْم  َولَوْ على قوله تعالى َّ
َن للََ۬اَ۬ وفَظ ا  َغلا   كُنتَ : ﴿فَباَما َرْحَمٖة م ا ْلقَْلبا اَلنفَضُّ

ْن يَظ اََ۬ اْ ما

اَل  ْرهُْم فاےااَ۬ ا  ْمَت فَ فَإاذَا َعزَ  ْمرا  َحْولاَك  فَاْعُف َعْنُهْم َواْستَْغفاْر لَُهْم َوَشاوا َّ
 إانَّ تََوكَّْل َعلَي للََ۬اَ۬

 ﴾ لايَن  ْلُمتََوك ا
َُ۬ بُّ ا َ يُحا َّ

. فظاهر األمر يفيد الوجوب [159]من سورة آل عمران، اآلية:للََ۬اَ۬

ْرهُْم(.)الرازي،   (9/69في قوله تعالى:) َوَشاوا

وهناك من العلماء من يحصر الشورى في اآلية القرآنية باألمور الحربية حيث قال 

بمشاورة أصحابه، فيما حزبه من أمر  ملسو هيلع هللا ىلصإن هللا جل ثناؤه أمر نبيه  “الطبرياإلمام 

عدوه، ومكايد حربه؛ تألفا منه بذلك من لم تكن بصيرته باإلسالم البصيرة التي 

يؤمن عليه معها فتنة الشيطان، وتعريفا منه أمته مأتى األمور التي تحزبهم من بعده 

نهم، كما ومطلبها؛ ليقتدوا به في ذلك عند النوازل التي تنزل بهم، فيتشاوروا فيما بي

، فإن هللا جل ثناؤه كان يعرفه مطالب ملسو هيلع هللا ىلصيفعله، فأما النبي  ملسو هيلع هللا ىلصكانوا يرونه في حياته 

وجوه ما حزبه من األمور، بوحيه أو إلهامه إياه صواب ذلك. فأما أمته، فإنهم إذا 

تشاوروا مستنين بفعله في ذلك على تصادق وتأخ للحق، وإرادة جميعهم للصواب، 
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الطبري، .)” حيد عن هدى، فاهلل مسددهم وموفقهممن غير ميل إلى هوى، وال

6/191-190.) 

نه خص ع “وهناك من العلماء من له رأي مغاير في المسالة واعتبر أن اللفظ عام 

ولى أما نزل فيه وحي فتبقى حجته في الباقي، والتحقيق في القول أنه تعالى أمر 

ٓأُْولاےااَ۬ األبصار باالعتبار فقال:  را  ﴿فَاْعتَباُرواْ يََٰ َٰ  [2شر، اآلية:ورة الحس﴾]من اَلْبصَ۪

 ﴿لَعَلاَمهُ وكان عليه السالم سيد أولى األبصار، ومدح المستنبطين فقال: 
َُ۬ ينَ ا  لذا

﴾ ْنُهْم  باطُونَهُۥما س عقال وذكاء، وهذا [ وكان أكثر النا83]من سورة النساء، اآلية:يَْستَنِۢ

قوى الوحي، واالجتهاد يتيدل على أنه كان مأمورا باالجتهاد إذا لم ينزل عليه 

 بالمناظرة والمباحثة فلهذا كان مأمورا بالمشاورة. وقد شاورهم يوم بدر في

س األسارى وكان من أمور الدين، والدليل على أنه ال يجوز تخصيص النص بالقيا

هو أن النص كان لعامة المالئكة في سجود آدم، ثم إن إبليس خص نفسه بالقياس و

يٖن  ﴾﴿ َخلَْقتَناے ما قوله ن طا اٖر َوَخلَْقتَهُۥما [فصار 12ة:ف، اآلي]من سورة األعران ن َ۪

ملعونا، فلو كان تخصيص النص بالقياس جائزا لما أستحق اللعن بهذا السبب 

 (.9/69الرازي، “.)

والحكمة من مشروعية الشورى متعددة، ولعل أبرزها في تقديرنا االبتعاد عن 

ي أصل هلذي يؤصل للطبيعة االستبدادية التي النزعة الفرعونية أو الحكم الشمولي ا

يكُُمۥٓ (. قال تعالى على لسان فرعون 51لكل فساد )الكواكبي :  يَٰ َوَمآ الَّ َمآ أَرَ۪ إا ﴿َمآ أُرا

﴾ َشادا  لرَّ
يكُُمۥٓ إاالَّ َسبايَل اََ۬ من الحكمة كذلك أن يتم و[. 29]من سورة غافر، اآلية:أَْهدا

 ي بين الحاكم وصفوة المجتمع.تدبير قضايا األمة بشكل تشارك

ومن الحكمة كذلك للشورى توزيع للمسؤوليات، حتى ال تقع نتيجتها على كاهل 

ن شأنه (. وهذا م86واحد بعينه، بل يتقاسمها الجميع )محمد عبد القادر أبو فارس: 

 أن يجعل المجتمع كالجسد الواحد؛ متضامن في السراء والضراء.

لى بن أبى طالب رضي هللا عنه في المشورة سبع وقد جاء عن أمير المؤمنين ع

خصال وهي: استنباط الصواب واكتساب الرأي والتحصن من السقطة والحرز من 

ه اجعل ان البنالمالمة والنجاة من الندامة واأللفة للقلوب واالتباع لألثر. وقد قال لقم

ي غيرى ل عقل غيرك لك فيما تدعوك الحاجة إلى فعله فقال: االبن كيف أجعل عقل

 قال: تشاوره في أمرك، وقال: إذا استخار الرجل ربه واستشار صحبه ثم اجتهد

أي رأيه فقد قضى ما عليه، ويقضى هللا في أمره ما يحب. وقيل لألحنف بن قيس ب

شيء يكثر صوابك ويقل خطأك، قال: بالمشورة لذى التجارب ومخض زبدة اآلراء 

 (.42)أبو سالم محمد بن طلحة الوزير، د.ت:
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 المحور السادس: الثبات في الدعوة الى هللا

ليه؛ عندما يكون اإلنسان صاحب رسالة، ومبدإ ثابت عليه، فلن يكون األمر هينا ع

يساوم على ثوابته أوال، ثم يهدد، ثم يتعرض للسخرية ويحاصر اجتماعيا. 

ملكة  والمساومة على الثوابت قد تتخذ اإلغراء بالمال؛ لهذا قال تعالى على لسان

ْلُملُوَك إاذَا دََخلُواْ قَْريَة  اَْفَسدُوَها َوَجعَ سبأ:
ةَ أَهْ أَ لُٓواْ ﴿ اانَّ اََ۬ زَّ  َوَكذََٰ عا

 
لَّٗة ٓ أَذا لاَك يَْفعَلُوَن  لاَها

 باَم يَرْ 34)
ُِۢ َرة ظا يَّٖة فَنََٰ م باَهدا لَةٌ االَْيها  ( َوإان اے ُمْرسا

َُ۬ ُع ا ]من سورة النمل، ( ﴾35 )ْلُمْرَسلُوَن  جا

امت به ق[، وفتنة المال شديدة على الرجال إال من عصمه هللا، وهذا ما 35-34ة:اآلي

ب بالفعل ملكة سبأ حيث أرسلت إلى سليمان عليه السالم وملئه رسال بهدية توج

ع المحبة وتشبه االنقياد. من غير اختالل بشرف المملكة، ثم انتظرت بما سيرج

ا جاَء سُلَْيماَن( المرسلون منه،  دُّ )فَلَمَّ ُ( مال  فَما آتونَنا با المرسلون منها )قاَل أَتُما اناَي للَ۬اَّ

ا آتاكُْم( فال أبالى بجميع ما مَّ ضال عن فعندكم  من الملك والحكمة والنبوة هو)َخْيٌر ما

يَّتاكُْم تَْفَرُحوَن(  إذا أهدى إليكم م ها، تفرحون و أهديتم مثلثلها، أالهدية، )بَْل أَْنتُْم باَهدا

 (. 4666-13/4667: 1957أو افتخارا )القاسمي، استكثارا 

تهم وهاته القصة عبرة لبعض أصحاب الفضيلة والدعوة إلى هللا الذين يبيعون آخر

ليه بدنياهم بثمن بخس في أول اختبار؛ من أجل المال والجاه الزائل، فسليمان ع

﴿ ى: عالالسالم قاوم الفتنة، ويمم وجهه شطر نشر دعوة التوحيد، مصداقا  لقوله ت

ْم فَلَنَاتايَنَُّهم باُجنُوٖد الَّ قابََل لَُهم با  عا االَْيها ْرجا َجنَّ َها َولَ اََ۪ لَّٗة وَ نُْخرا نَْهآ أَذا ُروَن  ﴾ُهم م ا غا ]من هُْم َصَٰ

 [.37سورة النمل، اآلية:

و نعتقد أن اختبار المرسلين و األنبياء والصالحين سنة كونية مضطردة فقد تعرض 

فقال: يا ابن أخي إنك  ملسو هيلع هللا ىلصطرف عتبة حيث جلس إلى رسول هللا  من ملسو هيلع هللا ىلصلها الرسول 

منا حيث قد علمت من السطة في العشيرة والمكان في النسب، وقد أتيت قومك بأمر 

عظيم، ففرقت به جماعتهم وسفهت به أحالمهم وعبت به آلهتهم ودينهم، وكفرت 

تقبل منها من مضى من آبائهم فاسمع مني أعرض عليك أمورا  تنظر فيها لعلك 

قل يا أبا الوليد أسمع، فقال يا بن أخي إن كنت إنما تريد : ملسو هيلع هللا ىلصبعضها، فقال رسول هللا 

بما جئت من هذا القول ماال  جمعنا من أموالنا فكنت أكثرنا ماال ، وإن كنت إنما تريد 

شرفا  شرفناك علينا، وإن كنت تريد ملكا  ملكناك، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا  تراه 

ستطيع رده طلبنا لك الطب، ولعل هذا الذي تأتي به شعر جاش به  صدرك، فلما ال ت

أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: : ملسو هيلع هللا ىلصيستمع منه قال رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلصفرغ عتبة ورسول هللا 

بسم هللا الرحمن الرحيم ﴿حم. : ملسو هيلع هللا ىلصنعم، قال: فاستمع مني، قال: أفعل، فقال رسول هللا 

ت آياته قرآنا  عربيا ﴾ فمضى رسول هللا صلى تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصل
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هللا عليه وسلم يقرأها عليه، فلما سمعها عتبة أنصت له، وألقى بيده خلف ظهره 

إلى السجدة فسجد فيها، ثم قال: قد  ملسو هيلع هللا ىلصمعتمدا  عليها يستمع منه حتى انتهى رسول هللا 

 (242-1/243:  2004سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك. )بن إسحاق، 

 خاتمة:

 وتأسيسا لما سلف، فقد اهتمت هاته الدراسة بالقصص القرآني الوارد في سورة

ديرة النمل؛ لما اشتمل عليه من دالالت فكرية وقيمية صالحة لكل زمان ومكان، وج

قصص يم سلوك اإلنسان والرقي به إلى أسنى المراتب، وذلك على اعتبار أن البتقو

 القرآني أحسن القصص والمثال والنموذج األوحد.  

لقد أصبح السلوك اإلنساني في الواقع المعاصر يعاني من اختالالت عقدية و 

لب أخالقية، والبعض من هذا السلوك ينافس الطباع البهيمية، و هذا ينعكس بالس

سلوك، على المجتمع بأسره؛ مما حدى بهاته الدراسة أن تتوقف على  مفهوم تقويم ال

 شكر هللمن أجل إبراز أهمية تقويم السلوك اإلنساني، و الوقوف على قيمة الحمد وال

لفرد اعترافا بفضله ومنه على اإلنسان ، وأهمية النصيحة وأثرها اإليجابي على ا

حاكم لتطرق إلى أهمية العناية واالهتمام من الوالمجتمع، وفي الجانب السياسي ا

ر و ألحوال المحكومين، كما تم التطرق إلى المنهج اإلله في التعامل مع األخبا

ي األحداث و التأكد من مدى صحتها، كما نجد أن اإلسالم قعد أسس الحكم الشور

ي في تدبير الشأن السياسي وتركه خاضعا لالجتهاد في فروعه يساير المدنية ف

 تطورها، وحيث أن الدعوة إلى هللا ليس بالطريق الموطأ بل يحتاج إلى الصبر

 واألناة والنجاة من االختبارات كما بينا ذلك. 

نظرة ونعتقد أن هاته الدراسة ماهي إال لبنة من لبنات البحث العلمي في هاته ال

  صواب.التقويمية للسلوك اإلنساني من منظور القصص القرآني، وهللا الموفق لل
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Abstract :The study focused on Quranic stories as the best stories. 

Because of its semantic and rhetorical benefits; Which made it one of the 

best means to evaluate human behavior despite the change of place and 

time. Contemporary reality is in dire need of correcting many of the 

doctrinal, moral and behavioral imbalances, whether at the individual or 

group level. 

Through the Qur’anic stories included in Surat al-Naml - which is one of 

the Meccan surahs and its 93 verses - we stand on many of the moral and 

behavioral values associated with the individual according to the variation 

of his position and social status within society. 

The study answers a central problem, which is: Where are the foundations 

and aspects of evaluating human behavior in the light of Qur’anic stories, 

Surat al-Naml as a model? To answer this question, I made the research 

into an introduction, six axes, and a conclusion. Godbless the right. 

KeyWords: Quranic stories, evaluating human behavior, doctrinal and 

moral imbalances, Surat An-Naml. 
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الشعور بالوحدة النفسية وعالقته باألمن النفسي لدى عينة من األطفال ذوي 

 الظروف الصعبة في مدينة إب

 عبد الرقيب عبده حزام الشميري .أ.م.د

ة ة، جامعأستاذ اإلرشاد النفسي لألطفال المشارك، قسم العلوم النفسية، كلية التربي

 إب، الجمهورية اليمنية

 

هدف البحث الحالي إلى معرفة مستوى كل من الشعور بالوحدة النفسية  :ملخص

وف واألمن النفسي والعالقة االرتباطية بينهما لدى عينة من األطفال ذوي الظر

إب، كما هدف البحث إلى معرفة الفروق في مستوى الشعور  الصعبة في مدينة

لعمر(. لمتغيري )الجنس، ا تبعا  بالوحدة النفسية واألمن النفسي لدى أفراد العينة

 طفال  ( 60واعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة البحث من )

( سنة، 15-9( إناث تراوحت أعمارهم بين )9( ذكور، و)51وطفلة؛ بواقع )

(، 1980واستخدم الباحث مقياس الشعور بالوحدة النفسية لراسيل وآخرين )

ومقياس األمن النفسي لماسلو، وأشارت نتائج البحث إلى أن مستوى الشعور 

 ، كمامنخفضا  األمن النفسي ، في حين كان مستوىمتوسطا  بالوحدة النفسية كان 

لوحدة بين الشعور با إحصائيا  دالة  كشفت النتائج عن وجود عالقة ارتباطية موجبة

عن  النفسية واألمن النفسي لدى األطفال ذوي الظروف الصعبة. ولم تكشف النتائج

تعزى  في مستوى الشعور بالوحدة النفسية واألمن النفسي إحصائيا  وجود فروق دالة 

 الجنس والعمر. لمتغيري

لظروف ااألطفال ذوي ، األمن النفسي ،الشعور بالوحدة النفسيةالكلمات المفتاحية: 

 الصعبة.

 

 

 

 



 دعب أ.م.د بإ مدينة في الصعبة الظروف ذوي األطفال من عينة لدى النفسي باألمن وعالقته النفسية بالوحدة الشعور

 الشميري حزام عبده الرقيب
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 مقدمة:

 نية حيثتعد مرحلة الطفولة من المراحل اإلنسانية البالغة األهمية في حياة اإلنسا

توضع من خاللها البذور األولى لشخصية الفرد وعلى ضوء خبراته فيها يتحدد 

لك  ضارة على تإطار شخصيته، فإما أن يتكيف مع مجتمعه ونفسه، أو تترك آثارا  

 (.49: 1993الشخصية.)العيسوي، 

شك أن خبرات الطفولة تنعكس على شخصية الطفل في شتى مراحل حياته،  وال

د إلى فخبرات الطفولة تنطبع على شخصية الفرد طوال حياته؛ فالطفولة السعيدة تقو

ا. مراهقة سعيدة، والمراهقة السعيدة بدورها تقود إلى مرحلة شباب سعيدة وهكذ

هينة،  يمكن أن تعد عملية سهلة ومن هنا تبرز أهمية عملية تربية األطفال التي ال

فهي عملية تتطلب الكثير من الوعي النفسي والتربوي لدى اآلباء واألمهات 

ن والمعلمين والكبار عامة، ومما يزيد من صعوبة المهمة تعرض الطفل للكثير م

 (.1: 2006المشكالت واألزمات النفسية. )الحوت،

 ( إلى "أن الطفل حين يولد يرتبط بجماعة معينة همهـ1428وتشير أبو النجا )

بالغة والديه وإخوته ويتفاعل معهم، وتتبلور شخصيته من خالل ذلك التفاعل، وال م

، حين نقول أن األسرة هي الحضن االجتماعي الذي تنمو من خالله شخصية الطفل"

بب لكن قد تحدث ظروف تحرم الطفل من أسرته ألسباب مختلفة، وأيا  كان س

ب الحرمان األسري فإن المحروم من أسرته سيعاني من جراء ذلك الحرمان، ويترت

ي عليه فقدان اتزانه العاطفي واستقراره النفسي وإنجازه المستقبلي. وقد يؤد

يد ال الشدالحرمان العاطفي المتمثل في فقدان الوالدين أو حتى النبذ والقسوة واإلهم

شعور الطفل إلى تنمية السلوك االنسحابي وال من جانبهما أو ممن يقوم على تربية

شعور بالوحدة النفسية وهو من أهم نتائج الحرمان األسري، مما يترتب على ذلك ال

من ضعف بالثقة بالنفس وعدم قدرته على توكيد ذاته بتعبيره عن رأيه بطرحه 

 ويتجلى ذلك في مظاهر السلوك العدواني، نتيجة للقلق الناتج عن هذا الشعور

: 2010. )العنزي،أسريا  اصة في المؤسسات التي نشأت فيها هذه الفئة المحرومة خ

2 .) 

ويعد الشعور بالوحدة النفسية أحد أهم المشكالت النفسية التي طرأت في حياة 

اإلنسان اليوم، والتي نجمت عن التغيرات السريعة والتقدم العلمي والتكنولوجي في 

التي أدت بدورها إلى تعقيد أساليب التوافق  جميع مجاالت الحياة، هذه التغيرات
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وجعلت الفرد يتعرض للكثير من الصراعات والضغوط النفسية واالنفعالية التي 

 تهدد صحته النفسية والعقلية.

لشعور والشعور بالوحدة النفسية خبرة غير محببة تدعو إلى الحزن، وينتج عن هذا ا

( أن هذا 1997سة )شفيق،خلل في عالقات الفرد االجتماعية، وتشير درا

 ، بمعنىاالضطراب النفسي االجتماعي )الشعور بالوحدة النفسية( ال يأتي للفرد فجأة

لوجية، أنه ال ينشأ بدوره من العدم أو من الفراغ. ولكن حسب مبدأ الحتمية السيكو

عض البد وأن يكون وجود هذا الشعور بالوحدة نتيجة أو محصلة أو ميكانيزمات لب

أو الصعوبات أو الصراعات الشديدة التي هيمنت وأجهزت على حياة  اإلحباطات

فق الفرد النفسية، وتوغلت داخل جوانب شخصيته لتصيبه بسوء التكيف وعدم التوا

 (.6: هـ1434النفسي واالجتماعي )العطاس،

ومن ناحية أخرى؛ يعتبر األمن النفسي أحد الحاجات المهمة لبناء الشخصية 

احل د جذوره إلى طفولة الفرد وتستمر حتى شيخوخته عبر المراإلنسانية، حيث تمت

ولة العمرية المختلفة، واألم هي أول مصدر لشعور الطفل باألمان، ولخبرات الطف

في  مهددا  دور مهم في درجة شعور الفرد باألمن النفسي، فأمن الفرد النفسي يصير 

ه لجتماعية ال طاقة أية مرحلة من مراحل العمر إذا ما تعرض لضغوط نفسية أو ا

 بها، مما قد يؤدي إلى االضطراب النفسي، لذلك يعتبر األمن من الحاجات ذات

بو (؛)أ4: 2005المرتبة العليا لإلنسان يتحقق بعد تحقق حاجاته الدنيا. )أقرع،

 (.2: 2012عمرة،

فالحاجة إلى األمن والطمأنينة تأتي في المرتبة الثانية بعد إشباع الحاجات 

جية )األساسية( في النموذج الهرمي للحاجات اإلنسانية عند الفسيولو

، وبالتالي يتبين أن عدم 1970في نظريته التي أعلن عنها عام  Maslowماسلو

األمن النفسي لدى الفرد يؤدي إلى آثار سلبية على الفرد وبالتالي يؤدي إلى آثار 

(. وتبدأ هذه الحاجة مع الطفل منذ 3: 2004وأضرار على المجتمع ككل )العقيلي،

لحظة مولده وترتبط بالوسيلة التي تعامل بها األم طفلها، فإنه منذ بواكير حياته 

يدرك العالم من حوله عن طريق الحواس وهو يترجم اإلحساسات التي تسري في 

أثناء الرضاعة الطبيعية  وخصوصا  جسمه أثناء العناية بتغذيته ونظافته ومداعبته 

أو إلى ألم وجزع وقلق. ومن هنا كانت  مها إما إلى لذة وراحة واطمئنانيترج

الرضاعة الطبيعية بكل ما يصاحبها من دفء هي حجر األساس في توفير الشعور 
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بالطمأنينة للطفل. واإلحساس باألمن ال يأتي للطفل إال إذا عاش ونما داخل أسرة 

و كثرة االنفعاالت بين الحين مترابطة متحابة، ال تعاني من التفكك أو الشجار أ

واآلخر، فانفصال األبوين أو غياب أحدهما لفترات طويلة خارج المنزل، أو وجود 

 إحساسا  صراعات حادة بين األبوين بصفة متكررة، كل ذلك يولد في نفس الطفل 

، آمنا  بالقلق والخوف وعدم األمن، فالبيت اآلمن هو الذي يطيب للطفل أن يعيش فيه 

لمضطرب هو الذي يعاني الطفل منه وال حول له وال قوة في تغييره. والبيت ا

وهناك عوامل تؤدي إلى فقدان الطفل اإلحساس باألمن منها: القلق والنبذ واإلهمال 

على  سلبا  والنقد والسخرية والحماية الزائدة للطفل. وال شك بأن فقدان األمن يؤثر 

عن أداء دوره في المجتمع  عاجزا  نمو الطفل في مختلف المجاالت، وسيكون 

كعضو فعال فيه. فإذا افتقد الطفل األمان فإنه يصاب بأمراض واضطرابات نفسية 

بالكراهية  شعورا  كالخوف والقلق والعصبية وعدم االستقرار، األمر الذي يولد لديه 

من جراء افتقاده لألمن مما يجعله يميل إلى الممارسات السلوكية العدوانية 

 (.37 - 35: 2019)الشميري،

( أن عدم الشعور Fatil & Keddy,1985: 12من فاتيل وكيدي ) كال  ويرى 

باألمن النفسي يؤثر على النمو بصورة عامة؛ فقد أظهرت الدراسات أن شعور 

معرفي في تطوره ونمو شخصيته وفي النمو ال دورا مهما  الفرد باألمن النفسي يلعب 

ن يقلل لتي أجريت بهذا الشأن أن فقدان األمكما أظهرت العديد من الدراسات الديه.

ه من الشهية للطعام ويصيب الطفل بعسر الهضم والهزال والمرض أخيرا . كما أن

سة يؤدي أيضا  إلى إيجاد الخوف واالضطراب عند الطفل مما يجعله مهيئا  لممار

بعض التصرفات المرفوضة كاإلدعاءات الكاذبة والشقاوة والعصيان، وبعض 

ال  بات السلوكية األخرى. كما كشفت الدراسات أيضا  بأن األطفال الذيناالضطرا

يشعرون باألمن إلى جانب آبائهم يتصفون بالنفاق والخوف والصمت والهدوء 

انين والكآبة أحيانا ، أو يصابون بعقد نفسية في أحيان أخرى وينصاعون إلى القو

ية إلى يطالع العوامل المؤد دون نقاش ويكونون بالنتيجة أفرادا  غير أسوياء. ومن

م االضطرابات النفسية واالنحرافات السلوكية سيجد أن الشعور بعدم األمن )عد

ات. إشباع الحاجة إلى األمن( من العوامل التي يكثر تواردها بين هذه االضطراب

 (.37: 2019)الشميري،



 دعب أ.م.د بإ مدينة في الصعبة الظروف ذوي األطفال من عينة لدى النفسي باألمن وعالقته النفسية بالوحدة الشعور

 الشميري حزام عبده الرقيب

 

171 

 رلينب-لمانياأ العربي مقراطييالد المركز            سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

قدان ويعد الشعور بالوحدة النفسية من المتغيرات النفسية وثيقة الصلة بظاهرة ف

األمن النفسي، فهناك خصائص نفسية وسلوكية مشتركة بينهما، يتصدرهما تجنب 

عن انخفاض كل من السلوك التوكيدي  فضال  التفاعل واالحتكاك مع اآلخرين، 

ها في الجوانب السلوكية ولكنوتقدير الذات، وال تنحصر هذه الخصائص المشتركة 

ب جوانب معرفية كالحيرة في كيفية التصرف نحو اآلخرين، إلى جان أيضا  تتضمن 

الشعور باالرتباك، وضعف القدرة على االسترخاء والشعور بعدم الجاذبية 

 (.4: 2010واألهمية. )خويطر،

ي فجاء  وبالنسبة لظاهرة األطفال ذوي الظروف الصعبة على المستوى العالمي فقد

ون ملي 12التقرير الذي أعدته منظمة مراقبة أوضاع حقوق األطفال في العالم أن 

مليون  250طفل يموتون كل عام قبل سن الخسة بأمراض يمكن الوقاية منها، و

ر أن طفل يُْرغمون على أعمال السخرة وبأجر قليل. كما جاء أيضا  في هذا التقري

ليست مقصورة على الدول الفقيرة وإنما معاناة األطفال ذوي الظروف الصعبة 

٪ ببن 44خمس األطفال األمريكيين يعيشون تحت خط الفقر وترتفع النسبة إلى 

 (.54: 2005٪ )الحسيني،33األطفال السود، أما في بريطانيا فالنسبة تصل إلى 

معرفة مستوى الشعور بالوحدة النفسية لذا يسعى مشروع البحث الحالي إلى 

 ب.إالصعبة في مدينة ن النفسي لدى عينة من األطفال ذوي الظروف وعالقته باألم

 مشكلة البحث وأسئلته:

اك ، فهنيشهد العالم اليوم مشكلة ذات عواقب مأساوية ال يمكن التكهن بمخاطرها

ماليين من األطفال الذين يعيشون في ظل ظروف صعبة، حيث يعانون من العزلة 

لحب اوالتشرد وسوء التغذية وسوء المعاملة واالستغالل بكافة أشكاله، ويفتقدون 

نف، والعطف والتعليم والدعم النفسي والمساعدة، ويمارسون التسول والسرقة والع

غير  شعورا  بديلة تمنحهم  أسرا  ألنفسهم ويندمجون في شلل وعصابات ليصنعوا 

طفال حقيقي باألمان والطمأنينة داخل تركيب أسري لم يعتادوه من قبل. فهؤالء األ

الة حالمحرومين من الرعاية األسرية والذين اتخذوا من الشارع مأوى لهم يعيشون 

هيم من التيه والضياع، حيث ال يجدوا من يوجههم ويقيم سلوكهم، وقد يتبنون مفا

 سالبة عن ذواتهم.
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ور فالحرمان من الوالدين أو من اإلطار والمكان الطبيعي للطفل بأي صورة من ص

 الرعايةوالحرمان قد يؤدي إلى حرمانه من العالقة القوية التي تمده بالحب واألمان 

مما قد يؤدي إلى إعاقة نموه الطبيعي وخلق شخصية غير متزنة ومذبذبة بعض 

م ي حرمان الطفل من األسرة نتيجة اليتم أو الطالق إلى عدالشيء. كما قد يؤد

، شعوره بالطمأنينة النفسية وشعور شديد بالوحدة حتى لو كان موجود في جماعة

ويعد األمن النفسي للفرد من أهم الحاجات وأكثرها التصاقا بكل فرد بعينه 

رى ( حيث يMaslow,1970: 39-43(. ويؤكد ذلك ماسلو )6هـ: 1434)العطاس،

رث أهمية شعور الفرد باألمن النفسي في هذا العالم الذي يتصف بالحروب والكوا

 واألزمات االقتصادية وانتشار البطالة والخوف من المستقبل حنى ينمو الفرد

 بالشكل السليم. ويعد البحث الحالي محاولة للتعرف على مستوى كل من الشعور

ي األطفال ذوي الظروف الصعبة ف بالوحدة النفسية واألمن النفسي لدى عينة من

 والعالقة االرتباطية بينهما وعالقتهما بمتغيري الجنس والعمر.  مدينة إب

 وفي ضوء ما تقدم يمكن بلورة مشكلة البحث في األسئلة التالية:

ما مستوى الشعور بالوحدة النفسية لدى األطفال ذوي الظروف الصعبة في  -1

 ؟مدينة إب

 ؟مدينة إبما مستوى األمن النفسي لدى األطفال ذوي الظروف الصعبة في  -2

 فال ذويما طبيعة العالقة بين الشعور بالوحدة النفسية واألمن النفسي لدى األط -3

 ؟مدينة إبالظروف الصعبة في 

طفال في مستوى الشعور بالوحدة النفسية لدى األ إحصائيا  هل توجد فروق دالة  -4

 لمتغيري )الجنس، العمر(؟ تعزىمدينة إبالصعبة في ذوي الظروف 

في مستوى األمن النفسي لدى األطفال ذوي  إحصائيا  هل توجد فروق دالة  -5

 لمتغيري )الجنس، العمر(؟ تعزىمدينة إبالظروف الصعبة في 

 في ضوء أسئلة البحث وأهدافه يمكن صياغة الفروض التالية:فروض البحث: 

 بمستوى مرتفع من الشعور مدينة إبيتمتع األطفال ذوي الظروف الصعبة في  -1

 بالوحدة النفسية.

بمستوى منخفض من  مدينة إبيتمتع األطفال ذوي الظروف الصعبة في  -2

 الشعور باألمن النفسي. 

ور ( بين الشع0.05عند مستوى الداللة ) إحصائيا  توجد عالقة ارتباطية دالة  -3

 . بمدينة إفسية واألمن النفسي لدى األطفال ذوي الظروف الصعبة في بالوحدة الن
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( في مستوى الشعور 0.05عند مستوى الداللة ) إحصائيا  توجد فروق دالة  -4

ي تعزى لمتغير مدينة إببالوحدة النفسية لدى األطفال ذوي الظروف الصعبة في 

 )الجنس، العمر(.

نفسي ( في مستوى األمن ال0.05لداللة )عند مستوى ا إحصائيا  توجد فروق دالة  -5

 .تعزى لمتغيري )الجنس، العمر( مدينة إبلدى األطفال ذوي الظروف الصعبة في 

 يهدف البحث الحالي إلى تحقيق ما يلي:أهداف البحث: 

ي معرفة مستوى الشعور بالوحدة النفسية لدى األطفال ذوي الظروف الصعبة ف -1

 .مدينة إب

 .مدينة إبمعرفة مستوى األمن النفسي لدى األطفال ذوي الظروف الصعبة في  -2

دى لنفسي لمعرفة طبيعة العالقة االرتباطية بين الشعور بالوحدة النفسية واألمن ا -3

 .مدينة إباألطفال ذوي الظروف الصعبة في 

 وفمعرفة الفروق في مستوى الشعور بالوحدة النفسية لدى األطفال ذوي الظر -4

 لمتغيري )الجنس، العمر(. مدينة إبتبعا  الصعبة في 

ي معرفة الفروق في مستوى األمن النفسي لدى األطفال ذوي الظروف الصعبة ف -5

 لمتغيري )الجنس، العمر(. مدينة إبتبعا  

 أهمية البحث:

قتنا وإلى  2015تكمن أهمية البحث الحالي في أنه في اليمن ومنذ بداية الحرب عام 

الحالي تزايدت أعداد األطفال المعرضين لالنحراف بشكل كبير، كما أن معظم 

األطفال المشردين يتجهون إلى مخالطة األشخاص المشبوهين ويتعرضون لصور 

ئة من عديدة من االنحراف. األمر الذي يستدعي توجيه االهتمام والرعاية لهذه الف

وجيه العمل على حلها وتقديم المساعدة والتاألطفال ومعرفة حاجاتهم ومشكالتهم و

ن لكافي ماواإلرشاد لهم، ألن هذه الفئة من األطفال إذا لم تحظ بالرعاية واالهتمام 

قبل الدولة والمجتمع، فإن خطورتهم على أنفسهم وعلى المجتمع ستكون أشد 

 وأعنف. 

ع، وغياب حيث تشير الدراسات أن هناك ارتباطا بين نمو السلوك المضاد للمجتم

الضمير نظرا لغياب سلطة األب والتأثير السلبي لذلك على نمو الخصائص 
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في ضوء واألخالقية لألطفال، وغياب نموذج التوحد الذكري الكفء أثناء الطفولة.

 ما تقدم يمكن تلخيص أهمية البحث الحالي في النقاط التالية:

ة يتناولها وهي مرحليستمد البحث أهميته من أهمية المرحلة العمرية التي  -1

ع، الطفولة، فاالهتمام بمرحلة الطفولة من المؤشرات الهامة على تقدم أي مجتم

ء مسؤولية بنا مستقبال  فالطفل هو ثروة المستقبل، والذي سوف تقع على عاتقه 

سي المجتمع وتقدمه، وشعوره بالوحدة النفسية من جهة وانخفاض مستوى أمنه النف

 تدمير صحته النفسية.من جهة أخرى من شأنهما 

فسية كما يكتسب هذا البحث أهميته من أهمية دراسة كل من الشعور بالوحدة الن -2

فاع الحتمال ارت نظرا  واألمن النفسي لدى عينة من األطفال ذوي الظروف الصعبة 

من  مستوى الشعور بالوحدة النفسية وانخفاض مستوى األمن النفسي لدى هذه الفئة

وا بظروف صعبة وخبرات مؤلمة وقاسية نتيجة العيش في األطفال كونهم مر

 الشارع والحرمان من البيئة األسرية. 

عالقته وندرة األبحاث والدراسات السابقة التي تناولت الشعور بالوحدة النفسية  -3

 –في حدود علم الباحث  –باألمن النفسي، وعدم وجود دراسات سابقة عربية 

، إذ ين المتغيرين لدى األطفال ذوي الظروف الصعبةتناولت دراسة العالقة بين هذ

، أطفاال  أن الدراسات السابقة أجريت على أفراد في مراحل عمرية متقدمة وليسوا 

ذوي  وبالتالي يعد هذا البحث من البحوث النادرة والحديثة المطبقة على األطفال

 الظروف الصعبة في اليمن. 

من قة بين الشعور بالوحدة النفسية واأليسلط البحث الحالي الضوء على العال -4

، النفسي لدى عينة من األطفال ذوي الظروف الصعبة وعالقتهما ببعض المتغيرات

حمله من لما ت نظرا  للطفل،  ألما  حيث تعد الوحدة النفسية من أكثر الضغوط النفسية 

يمة، مخبرة نفسية مؤلمة، وإحساس بالعجز نتيجة افتقاره للعالقات االجتماعية الح

تماعية باإلضافة إلى النقص الملحوظ في الدعم النفسي الذي يتلقاه من البيئة االج

ن مفي ظهور واستمرار العديد  سببا  المحيطة به، مما يجعل من الوحدة النفسية 

 سهام قداالضطرابات النفسية لدى الطفل، وبالتالي فهذا البحث يقدم إضافة جديدة وإ

  ة بشكل عام والمكتبة اليمنية على وجه الخصوص.يفيد في رفد المكتبة العربي
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لمزيد ايمكن أن يشكل هذا البحث نقطة انطالق للباحثين اآلخرين للقيام بإجراء  -5

عور من األبحاث والدراسات التي تسلط الضوء على متغيرين نفسيين هامين هما الش

 الذين األطفال بالوحدة النفسية واألمن النفسي لدى فئات أخرى من األطفال والسيما

يعيشون في ظل ظروف صعبة وقاسية، ومعرفة عالقة هذين المتغيرين بمتغيرات 

 نفسية أخرى. 

ائية؛ يمكن االستفادة من نتائج هذا البحث في بناء برامج إرشادية نمائية ووق -6

ة، نمائية لزيادة مستوى الشعور باألمن النفسي لدى األطفال ذوي الظروف الصعب

 ولة دون وقوع الطفل فريسة للوحدة النفسية.ووقائية للحيل

 يتحدد البحث الحالي بالمحددات التالية:حدود البحث: 

 الحدود الموضوعية: يقتصر البحث الحالي على معرفة مستوى الشعور بالوحدة -

متغيري النفسية وعالقته بمستوى األمن النفسي والفروق في هذين المتغيرين تبعا  ل

 الجنس والعمر.

 ( طفال  60الحدود البشرية: أجري البحث الحالي على عينة من األطفال بلغت ) -

 وطفلة ممن ينتمون إلى ثالث فئات من فئات األطفال ذوي الظروف الصعبة وهي:

ين بأطفال الشوارع، واألطفال العاملون، واألطفال المتسولون، تراوحت أعمارهم 

نة (، تم اختيارهم بطريقة العي)الذكور واإلناث ( سنة من كال الجنسين15 – 9)

 الغرضية )القصدية(.

 ا أطفالالحدود المكانية: تمثلت حدود البحث المكانية باألماكن التي يتواجد فيه -

دينة الشوارع واألطفال العاملين واألطفال المتسولين في شوارع وأحياء وحارات م

 إب.

 م )الفصل2022عام  الحدود الزمانية: تم إجراء البحث خالل النصف األول من -

 م.2022 /2021الثاني من العام الدراسي 

 مصطلحات البحث:

( الشعور بالوحدة النفسية 9: 1988يُعّرف قشقوش )الشعور بالوحدة النفسية:  -1

بأنه: "إحساس الفرد بوجود فجوة نفسية تباعد بينه وبين أشخاص وموضوعات 

مجاله النفسي إلى درجة يشعر معها الفرد بافتقاد التقبل والتواد والحب من جانب 

اآلخرين، بحيث يترتب على ذلك حرمان الفرد من أهلية االنخراط في عالقات 

ص من أشخاص وموضوعات الوسط الذي يعيش فيه مثمرة ومشبعة مع أي شخ
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( بأنه: "الرغبة في االبتعاد 126: 1993ويمارس دوره من خالله".وتعرفه شقير )

 عن اآلخرين واالستمتاع بالجلوس منعزال  عنهم، مع صعوبة التودد إليهم".

 يلطفل ذوبأنه: حالة يشعر فيها ا إجرائيا  ويُعّرف الباحث الشعور بالوحدة النفسية 

بل الظروف الصعبة بأنه وحيد وبعيد عن اآلخرين وافتقاده للحب واالهتمام من ق

 اآلخرين، وال يستطيع التخلص من مشاعر الوحدة واالنعزال بالرغم من تواجده

وسط اآلخرين، ويقاس من خالل الدرجة التي يحصل عليها طفل الشارع على 

 بحث.مقياس الشعور بالوحدة النفسية المستخدم في هذا ال

يعرف األمن النفسي بأنه: شعور الفرد بأنه محبوب ومقبول  األمن النفسي: -2

ومقدر من قبل اآلخرين، وندرة شعوره بالخطر والتهديد، وإدراكه أن اآلخرين ذوي 

األهمية النفسية في حياته )خاصة الوالدين( مستجيبون لحاجاته ومتواجدون معه 

 Kerns, etاندته ودعمه عند وجود األزمات. )بدنيا  ونفسيا ، لرعايته وحمايته ومس

al,1996: 457.) 

نة من ويعرف الباحث األمن النفسي إجرائيا  بالدرجة التي يحصل عليها أفراد العي

 األطفال ذوي الظروف الصعبة على مقياس ماسلو للشعور باألمن النفسي، ترجمة

 ( المستخدم في هذا البحث.1993وتقنين: الدليم وآخرين )

األطفال ذوي الظروف  -3

 :ChildrenUnderDifficultCircumstancesالصعبة

( األطفال ذوي الظروف الصعبة بأنهم األطفال الذين 21: 1995تُعّرف رمزي )

 وأحيانا  يعيشون تحت وطأة ظروف مجحفة ومؤلمة من الفقر واإلهمال والجهل 

يتعذر عليهم  وأحيانا  التعذيب من األهل أو اآلخرين والحرمان من المأوى والملبس، 

ويعانون من عدم توفر اإلمكانيات المادية،  اقتصاديا  الحياة الشريفة. وهم محرومون 

حيث يحصلون هم وأهلهم على دخول ضعيفة ال تكفي لحاجتهم األساسية مما 

ينعكس على حياتهم االجتماعية والثقافية والمعرفية. ويضم هذا المفهوم أطفال 

قطاء واأليتام والمهملين من أسرهم أو الضالين الذين ال الشوارع واألطفال الل

يعرفون أسرهم نتيجة صغر سنهم، واألطفال الذين يعملون في سن مبكرة مما يهدد 

يتعرض هؤالء األطفال لمطاردة رجال األمن أو االستغالل من قبل  وأحيانا  صحتهم 

 يجدون بعض أصحاب العمل، وبجانب ذلك فإنهم حين يتعرضون ألي حوادث ال

في أنهم تعرضوا  جميعا  من يحميهم أو من يقدم لهم الرعاية الالزمة ويشتركون 
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لتنشئة أسرية خاطئة وغير مالئمة، تنعكس بآثارها السلبية على نضجهم االجتماعي 

 والنفسي مما يؤثر على سماتهم الشخصية وسلوكهم فيما بعد.

جنسين بأنهم: األطفال من ال إجرائي اويعّرف الباحث األطفال ذوي الظروف الصعبة 

ى ( سنة، ممن ينتمون إل15 – 9)الذكور واإلناث( الذين تتراوح أعمارهم بين )

ئة ثالث فئات من فئات األطفال ذوي الظروف الصعبة وهي فئة أطفال الشوارع، وف

شارع، األطفال العاملين، وفئة األطفال المتسولين ممن يقضون معظم أوقاتهم في ال

ض األعمال الهامشية، أو يمتهنون التسول كمصدر دخل لهم ويمارسون بع

م شبه وألسرهم، باإلضافة إلى األطفال المشردين أو الذين بال مأوى وصلتهم بأسره

 مقطوعة.

 اإلطار النظري:

بر مفهوم الشعور بالوحدة النفسية من المفاهيم الحديثة يعت الشعور بالوحدة النفسية:

نسبيا  التي القت اهتماما  كبيرا  من قبل الباحثين في علم النفس، وقد ظهر هذا 

المفهوم عند الغرب أوال  قبل أن يتم بحثه ودراسته في المجتمعات العربية. ولهذا 

 & Perlmanالو)المفهوم العديد من التعريفاتفقد عّرف كل من بيرلمانوبيب

Peplau,1981: 31 الوحدة النفسية بأنها: "خبرة غير سارة تنشأ من وجود عجز )

في شبكة العالقات االجتماعية للفرد سواء من حيث كم أو كيف تلك العالقات". 

( على أنها: "تلك الحالة التي يشعر فيها Killeen,1998: 764وعرفتها كيلين )

ر إنسانية تنتابه عندما يشعر بوجود فجوة من الفرد بمشاعر مؤلمة ومحزنة وغي

الفراغ عندما تخلو حياته من عالقات اجتماعية وعاطفية مشبعة". وعرفها الدسوقي 

( بأنها نتيجة خلل في شبكة العالقات االجتماعية للفرد سواء كان ذلك في 7: 1998)

اد المحبة صورة )كمية( ال يوجد عدد كاف من األصدقاء، أو في صورة )كيفية( افتق

 واأللفة والتواد من اآلخرين". 

( فتعرف الشعور بالوحدة النفسية بأنها: "حالة غير سوية 279: 2002أما شقير )

يصاحبها أعراض من التوتر والضيق مع انخفاض تقدير، واحترام اآلخرين، 

وعجز في تحقيق تواصل انفعالي واجتماعي سوي مع اآلخرين، مع ميل لالنفراد 

الشعور بأنه غير ودود أو محبوب من اآلخرين، وغير جذاب من  والعزلة مع

( الشعور بالوحدة النفسية بأنه: "شعور 6: 2005الجنس اآلخر". كما تعرف شيبي )

الفرد بالنبذ والعزلة والرفض، وإحساسه بعدم كفاءته إلى جانب شعوره بعدم الثقة 
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يه على االرتباط العاطفي في نفسه وعدم تقدير اآلخرين آلرائه، وانعدام القدرة لد

 االجتماعي". 

وفي ضوء ما سبق من تعريفات يتضح للباحث أن الشعور بالوحدة النفسية هي 

 خبرة نفسية مؤلمة وغير سارة يتعرض لها الفرد نتيجة نقص أو غياب العالقات

المحبة واالجتماعية والعاطفية السوية مع اآلخرين، وافتقاد الفرد للشعور باأللفة 

 دير من المحيطين به، بحيث يترتب على ذلك العديد من المشاعر السلبيةوالتق

 المسيطرة على الفرد؛ كالشعور بالتوتر والضيق والملل والضجر وعدم الكفاءة

 وعدم الثقة بالنفس، مع الميل إلى العزلة واالنطواء. 

وللوحدة النفسية أسباب وعوامل متعددة بعضها يعود للشخص نفسه، وبعضها 

( Hu,2007: 30- 31ر يعود للبيئة االجتماعية المحيطة به، ويرجع هو )اآلخ

الوحدة النفسية إلى نوعين من العوامل؛ األول: عوامل داخلية )خصائص 

شخصية(، فالوحدة النفسية هي خاصية شخصية. والثاني: عوامل خارجية 

سية النف. ويرى أن الوحدة State)األحداث الموقفية(، فالوحدة النفسية هي حالة 

كثر الموقفية ترجع إلى أحداث حياتية معينة، وتكون الوحدة النفسية العابرة األ

 شيوعا . 

ويعود شعور الطفل بالوحدة النفسية إلى عدة عوامل متشابهة في األهمية، منها ما 

يحدث خارج محيط المدرسة كالصراع أو الخالف في المنزل، أو ترك الطفل 

ارية، أو إجباره على الجلوس وحيدا  كعقاب من لوحده بالمنزل ألسباب اضطر

والديه، أو إشعاره بعدم محبته وتفضيل أخوته عليه، أو االنتقال إلى مدرسة جديدة 

أو حي جديد، أو فقدان صديق، أو غرض أو ملكية أو حيوان أليف، أو اختبار 

طالق الوالدين، أو اختبار موت شخص مهم أو حيوان أليف... وكل هذه خبرات 

مكن أن يمر بها الطفل، وتجعله يمر بخبرة اإلحساس بالوحدة النفسية، ومنها ما ي

يحدث ضمن محيط المدرسة، كنبذ النظراء للطفل، أو وقوعه ضحية لهم، 

والسخرية منه، واالستهزاء به، وشعوره بأنه غير محبوب أو غير مفضل من قبل 

اعية الالزمة الكتساب زمالئه ومدرسيه بالمدرسة، أو افتقاره للمهارات االجتم

أصدقاء، وهناك أيضا  عوامل تتعلق بخصائص الطفل الوحيد وسماته الشخصية 

والنفسية كالخجل والقلق، وقلة احترام الذات، والتي تعيق الطفل عن تكوين 

(. ويرى كل من باركر Bullock,1998: 2(؛)99: 2001صداقات جيدة )الدهان،
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( أن شعور الطفل بالوحدة النفسية ينبع Parker & Asher,1993: 619وآشر )

من عدة مصادر، والتي يمكن إذا دمجت مع بعضها بعضا  أن تحدد بشكل جاد خبرة 

الطفل للوحدة النفسية، ومن هذه المصادر تلقي الطفل قبوال  ضعيفا  من قبل أقرانه، 

حقق أو افتقاره لصديق يشاركه ميوله واهتماماته، أو امتالكه لعالقة صداقة ال ت

 المتطلبات المهمة لهذه العالقة. 

سية ( أن للوحدة النفYong,1978وللوحدة النفسية أشكال متعددة؛ حيث يرى يونغ )

لفترة  ثالثة أشكال؛ الوحدة النفسية العابرة: وتعني شعور الفرد بالوحدة النفسية

ضي ماالوحدة النفسية المؤقتة: وتصيب األفراد الذين كانوا في الوزمنية قصيرة، 

ة لديهم رضا عن حياتهم وعالقاتهم االجتماعية ولكنهم يشعرون بالوحدة النفسي

عدم بالوحدة النفسية المزمنة: ويتميز المصابون بها وكنتيجة للظروف المستجدة. 

 قدرتهم على تطوير الرضا عن شبكة العالقات االجتماعية التي يملكونها، وقد

 (.637: 2010تستمر لعدة سنوات )ملحم، 

( بين نوعين من الوحدة النفسية هما:الوحدة النفسية Weiss,1983يز ويس )وم

س العاطفية: والتي تنشأ من فقد أو غياب الشخص الذي نرتبط به، ويمنح اإلحسا

تماعية: الوحدة النفسية االجوباألمن، مثل: موت الزوج، المسن الذي يتركه أبناؤه. 

تماء عالقات االجتماعية، ونقص االنوالتي تنتج من الشعور باالنفصال عن شبكة ال

إعاقة  إلى المجتمع مثل: المسن الذي ال يستطيع المشاركة في أنشطة المجتمع نتيجة

 (.Hu,2007: 29(؛ )Abas,2007: 10جسدية )

( إذ يفرق بين نوعين من الوحدة Markler,2007: 1ويشاطره الرأي ماركلر )

لنفسية االوحدة فالوحدة النفسية االنفعالية. النفسية؛ هما: الوحدة النفسية االجتماعية، و

 موعة أواالجتماعية ترجع إلى الحالة السالبة التي يعيشها الفرد نتيجة لعزلة المج

 بة التيلغياب جماعة األقران. والوحدة النفسية االنفعالية تنسب إلى الحالة السال

ى أن "ماركلر" عليعيشها الفرد نتيجة غياب العالقات القوية بين األشخاص. ويؤكد 

، ومنع األصدقاء الحميمين لهم دور مهم في القضاء على الوحدة النفسية االنفعالية

( أن Markler, 2007: 7مشاعر القلق واالكتئاب لدى الفرد. ويرى "ماركلر" )

لة ا: العزالوحدة النفسية االنفعالية واالجتماعية كليهما يتضمن مكونين رئيسيين وهم

Isolationر السالب ، واألثNegative Affect. 
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وقد تعددت النظريات المفسرة للوحدة النفسية؛ حيث يرجع أصحاب نظرية التحليل 

النفسي أسباب الشعور بالوحدة النفسية إلى الخبرات المبكرة التي مر بها الفرد في 

في حين يرى أصحاب النظرية المعرفية أن الوحدة النفسية . مرحلة الطفولة المبكرة

ندما يشعر الفرد بالتناقض ما بين العالقات القائمة والعالقات التي يود أن تنشأ ع

 ,John Bowlby(. بينما يرى جون بولبي )638 - 637: 2010تكون لديه )ملحم،

، أن اإلهمال Attachment Theory( وغيره من أصحاب نظرية التعلق 2973

عليه ال يساعده في إقامة  الذي يلقاه الفرد في طفولته المبكرة من والديه وقسوتهما

عالقة تعلق آمنة بينه وبينهم، ويؤدي ذلك إلى غياب التفاعل والدينامية، وعدم 

شعوره باألمن والطمأنينة، وهو ما يقوده فيما بعد إلى المشكالت المتصلة بالعالقات 

االجتماعية، مما يؤدي إلى سلبيته وانسحابه عن اآلخرين، وبالتالي شعوره بالوحدة 

 (.24: 2013سية )الشبؤون،النف

أما نظرية السمات فترى أن لسمات الشخصية دورا  هاما  في الشعور بالوحدة 

دة النفسية واستمراريتها، أي أن هناك أفرادا  مستهدفون أكثر من غيرهم بالوح

(. 121: 1988النفسية بسبب السمات الشخصية الموجودة لديهم )خضر والشناوي، 

 فلها رؤية موجبة للوحدة النفسية، حيث يرى موستكاس وأما النظرية الوجودية

(Moustakas,1961 أن الوحدة النفسية حقيقة للحياة، ونحن في حاجة إلى أن )

حدة نتقبل هذه الحقيقة والتغلب عليها. وترى النظرية الظاهرية أن الشعور بالو

 آلخرينلاضحة النفسية ينشأ من التناقض بين حقيقة الذات الداخلية للفرد والذات الو

مع التركيز على أهمية الخبرات الحاضرة في تكوين الشعور بالوحدة النفسية 

 (. 638 -637: 2010)ملحم،

وترى النظرية السيكودينامية أن الوحدة النفسية مرض، نتيجة إحباط الحاجة إلى 

التفاعل مع اآلخرين في الطفولة وإلى العوامل الداخلية لدى الفرد. أما النظرية 

جتماعية فتري أن الوحدة النفسية تقع خارج الفرد وهي نتيجة قوى اجتماعية. اال

ويرى أصحاب النظرية التفاعلية أن الوحدة النفسية تنشأ نتيجة تفاعل عوامل لدى 

الفرد، والبيئة االجتماعية المحيطة، وأن الوحدة النفسية شيء طبيعي وعادي، وهي 

فيؤكد  Privacyة العزلة، الخصوصية غريزة فطرية. أما بالنسبة لتفسير نظري

( على أهمية طبيعة العالقة بين األشخاص )الكيف( Margulis,1977مرجلس )
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(؛ Hooper,2003: 3- 10بدال  من االهتمام بمقدار وعدد هذه العالقات )الكم( )

(Abas,2007: 16- 17.) 

فسية ( األمن النفسي بأنه: الطمأنينة الن1989يعرف حامد زهران )األمن النفسي: 

ها أو االنفعالية وهو األمن الشخصي أو أمن كل فرد على حدة وهو حالة يكون في

وغير معرض للخطر وهو محرك الفرد لتحقيق أمنه  مضمونا  إشباع الحاجات 

: 2005قرع،بغريزة المحافظة على البقاء. )أ ارتباطا وثيقا  وترتبط الحاجة إلى األمن 

ما  ( بأنه: اإلحساس باالستقرار وقوة النفس بكل30: 2001ويعرفه الجميلي )(.11

ولها. فيها للوصول إلى فهم وتحقيق الذات وتقديرها، لتصبح متأقلمة مع ما يدور ح

 بأنه شعور الفرد باالستقرار والتحرر من (7 – 6: 2004كما يعرفه العقيلي )

مع  فا  تكيلى إدراك قدراته، وجعله أكثر الخوف والقلق لتحقيق متطلباته ومساعدته ع

 الذات وبالتالي مع المجتمع.

أن بتتضمن مكونات األمن النفسي قدرة الفرد على الشعور مكونات األمن النفسي: 

مما  البيئة المحيطة به تشبع حاجاته النفسية، ومدى رغبة اآلخرين بالتعامل معه

 ت األمنار الفرد النفسي أحد مكونايؤدي به إلى االستقرار النفسي، بمعنى أن استقر

( أن التناسق االجتماعي وحل Mulyadi,2010النفسي، ويرى موالدي )

إلى  المشكالت النفسية واالجتماعية وتجنب الخطر أو الحد منه مكونات أخرى تشير

 (. 116 – 115: 2019وجود األمن النفسي لدى الفرد بمستوى مرتفع )أبو ذويب،

 ( أن لألمن النفسي ثالثة مكونات؛ 20: 2012ويرى )أبو عمرة،

مجتمع : ويشير إلى مدى إشباع الفرد لحاجاته البدنية والجسمية، فالالجسمي األمن

ر ما الذي يوفر ألفراده حاجاتهم األساسية يضمن مستوى من األمن يتناسب مع مقدا

 وفره ألفراده. 

 : ويتضمن شعور الفرد بإشباع حاجاته االجتماعية في محيطهاالجتماعي واألمن

ب، االجتماعي حيث يشعر الفرد بأن له ذات لها دور في محيطها، وتفتقد حيث تغي

االنتماء  يدفعه الشعور بالحاجة إلى مؤثرا   اجتماعيا   دورا  وإن الفرد يدرك أن لها 

ه هو كما لو كانت معاييرللتمسك بتقاليد الجماعة ومعاييرها حيث يتمثلها الفرد 

 الذاتية. 
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هره ق: وهو أن يأمن الفرد على فكره، وعقيدته من أن يتم واألمن الفكري والعقدي

 على ما يخالف ما يعتقده.

( أن األمن النفسي لدى الفرد يتكون من Santrock,2008ويرى سانتروك )

كن الشعور بالثقة بالنفس والقدرة على الحب والعطاء، والصحة الجسمية التي تم

لى عالقدرة الفرد من تنفيذ ما يطلب منه، وامتالك الفرد للوالء والمشاعر اإليجابية و

لخطر، اعن بناء عالقات اجتماعية وانفعالية إيجابية، والتخلص من القلق واالبتعاد 

يبرا سووجود عقيدة وفكر معينين لدى الفرد يتسقان مع المجتمع وثقافته. كما يرى 

(Sepra,2006أن مكونات األمن النفسي األساسية هي: القبول والحب، والدفء ) 

طف، والصداقة والود تجاه الذات واآلخرين، واالستقرار والزواج والرحمة والتعا

ديني نجاز والحميمية وتربية األطفال، واألمن الواإلشباع والرضا الحياتي، واإل

 (.116: 2019واالقتصادي. )أبو ذويب،

س اعتبرها دالة على إحسا مؤشرا  قدم ماسلو أربعة عشر مؤشرات األمن النفسي: 

قبولهم. الشعور بمحبة اآلخرين و -1الفرد باألمن النفسي يمكن تلخيصها فيما يلي:  

ان، مشاعر األم -3نتماء والمكانة بين المجموعة. الشعور بالعالم كوطن، واال -2

ستطيع إدراك العلوم والحياة بدفء ومسرة، حيث ي -4وندرة مشاعر التهديد والقلق. 

 إدراك البشر بصفتهم الخيرة من حيث الجوهر، -5الناس العيس بأخوة وصداقة. 

ح لتساممشاعر الصداقة والثقة نحو اآلخرين، حيث ا -6وبصفتهم ودودين وخيرين. 

االتجاه نحو توقع الخير  -7وقلة العدوانية، ومشاعر المودة مع اآلخرين. 

ء مشاعر الهدو -9الميل للسعادة والقناعة.  -8واإلحساس بالتفاؤل بشكل عام. 

نطالق الميل لال -10والراحة واالسترخاء وانتقاء الصراع، واالستقرار االنفعالي. 

ركز مع العالم ومشكالته بموضوعية دون تم من خارج الذات، والقدرة على التفاعل

 -12تقبل الذات والتسامح معها وتفهم االندفاعات الشخصية.  -11حول الذات. 

لسيطرة من الرغبة في ا بدال  الرغبة بامتالك القوة والكفاية في معالجة المشكالت 

ة الحلو النسبي من االضطرابات العصابية أو الذهانية وقدر -13على اآلخرين. 

االهتمامات االجتماعية وبروز روح التعاون  -14منظمة في مواجهة الواقع. 

 (.11-10: 2007واللطف واالهتمام باآلخرين. )الطهراوي،

 نظريات األمن النفسي:
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ة نظرية التحليل النفسي: ربما كان فرويد صاحب أول نظرية نفسية تؤكد أهمي -

لذي الخبرات التي يتعرض لها الفرد في سنوات الطفولة المبكرة والدور الحاسم ا

تؤديه في إرساء الخصائص األساسية لبناء الشخصية، ويرى أن الشخصية يكتمل 

لدوافع ان العمر، كما يرى فرويد أن القدر األكبر فيها عند نهاية السنة الخامسة م

لبقاء التي تعمل على حماية الذات وبقائها تنتج عما سماه بغرائز الذات وغريزة ا

م تشبع والعدوان، فإذا أشبعت عنده الحاجة إلى الحب معناها الحب واليقاء، وإذا ل

ر يؤدي إلى سلوك عدواني بمعنى أن حاجتهم لم تشبع. وأكد فرويد على أهمية دو

األم في السنوات األولى وفي إحساس الطفل باألمن النفسي في مراحل عمره 

الطفل  عالقة بُعد، كما أكد مستقبال  األولى، وتأثيره على سمات شخصيته واتجاهاته 

شكيل بأمه في مرحلة مبكرة، وقد أكد فرويد أهمية المرحلة الفمية والشرجية في ت

ألم في هذه المرحلة، فإذا أحاطت ا ا  مهم دورا  سمات الشخصية للفرد، وأن لألم 

 طفلها بجو آمن وكانت محبة عطوفة حنونة كان ذلك له أثره البالغ على شخصية

 (.117: 2019)أبو ذويب، مستقبال  الفرد 

أن لدى اإلنسان عدد من الحاجات  Maslowنظرية أبراهام ماسلو: يرى ماسلو -

على أساس قوتها، وعلى  ترتيبا هرميا  الفطرية، وافترض أن هذه الحاجات مرتبة 

الرغم من أن جميع الحاجات فطرية إال أن بعضها أقوى من البعض اآلخر، وكلما 

انخفضت الحاجة في التنظيم الهرمي كانت أكثر قوة، وكلما ارتفعت في التنظيم 

كانت أضعف ومميزة لإلنسان بدرجة أكبر دون أي كائن حي آخر، وقد صنف 

لى سبعة مستويات على شكل تنظيم هرمي وهي: الحاجات ماسلو الحاجات إ

الفسيولوجية التي تحتل قاعدة الهرم، وحاجات األمن، وحاجات االنتماء والحب، 

وحاجات التقدير واالحترام، وحاجات تحقيق الذات، وحاجات المعرفة والفهم، 

الحاجة والحاجات الجمالية التي تقع في قمة الهرم. وهكذا نرى أن ماسلو قد وضع 

 نظرا  إلى األمن في المرتبة الثانية حيث تلي الحاجات الفسيولوجية مباشرة وذلك 

ألهمية هذه الحاجة، ويرى ماسلو أن األمن النفسي مرادف للصحة النفسية، وهي ال 

القدرة على مواجهة اإلحباطات  أيضا  تعني غياب األعراض المرضية فقط بل هي 

ة على التوافق الذاتي والتكيف االجتماعي. التي يتعرض لها الفرد، أي القدر

(. وقد تحدث ماسلو أكثر من غيره من الباحثين عن 585 – 583: 1990)جابر،

لقياس األمن وعدم األمن النفسي وقد جاء  اختبارا  الحاجة إلى األمن النفسي ووضع 

 هذا االختبار حصيلة للبحث العيادي والنظري حول المفهوم النفسي لألمن، ويعتقد
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لألمن النفسي وأن العناصر الثالثة األولى من  عنصرا  أو  عرضا  14ماسلو أن هناك 

هذه العناصر لها جانب إيجابي وهو الشعور بالحب واالنتماء واألمن، ثم الجانب 

السلبي وهو الشعور بالذنب والعزلة والتهديد، وتمثل العناصر الثالثة األولى 

ألمن الفرد  أساسيا   مطلبا  ة ويعد إشباعها )الحب، االنتماء، األمن( حاجات أساسي

 عنصرا  (، بينما األحد عشر 119: 2019النفسي وصحته النفسية )أبو ذويب،

األخرى ناتجة عن الصحة النفسية، وهو يعتبرها حاجات أساسية بالنسبة للفرد 

وإشباعها في الطفولة تعتبر أساس شعور الفرد بالصحة النفسية في مرحلتي الرشد 

 (.585: 1990وإحساسه باألمن )جابر، والنضج

ل نظرية التعلم االجتماعي: تؤكد هذه النظرية على التفاعل الحتمي المتباد -

ه والمستمر للسلوك والمعرفة والتأثيرات البيئية، والسلوك اإلنساني ومحددات

 لة فإنه المن التأثيرات المتبادلة والمتفاع متشابكا   نظاما  الشخصية والبيئية تشكل 

ل يمكن إعطاء أي منهما مكانة متميزة، وتتضح هذه التأثيرات المتبادلة من خال

وك السلوك ذي الداللة. ونستخلص من نظرية التعلم االجتماعي أنها تتصور كل سل

و سلوك متعلم عن طريق التعلم بالمالحظة، لذا فإنها ترى أن مفهوم األمن النفسي ه

ا كانت سي من آبائهم أو المحيطين بهم، فإذمتعلم؛ وذلك بتعلم األطفال األمن النف

لنفسي ااألسرة أو الوالدين يعيشون في استقرار وأمان فإن األطفال يتعلمون األمن 

، ومنه عن طريقهم وإذا كانوا يشعرون بالتهديد والخطر فإنهم يستعملون هذا السلوك

رد علمه فيشعرون بعدم األمان، أي أن شعور الفرد باألمن النفسي سلوك متعلم يت

 (.118: 2019عن أفراد آخرين. )أبو ذويب،

نظرية السمات )جوردن ألبورت(: أعتبر البورت أن األمن االنفعالي من مميزات  -

الشخصية السليمة الناضجة، فاألسوياء من الراشدين يتميزون بسماحة كافية تلزمهم 

الحياة، كما أن  ليتقبلوا، ويتحملوا الصراعات واإلحباطات التي ال يمكن تجنبها في

لديهم صورة موجبة عن أنفسهم، ويقابل هذا ما يحدث عند الشخص األول سواء 

الذي تمتلئ نفسه باإلشفاق على الذات ويتميز بصورة سلبية عن نفسه 

(. ويرى ألبورت أن ما يضفي الشعور باألمن على 277 – 273: 1990)جابر،

فعالة دون اإلصابة الشخص الناضج هو قدرته على مواجهة مشاكله بطرق 

باإلحباط، وأنه ليس من السهل أن يقع فريسة للفوضى أو تثبط همته أو يختل 

توازنه، وهو قادر على االستفادة من خبراته الماضية، وتقبل الذات، ولديه ثقة 
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بالنفس ويمكنه تأجيل إشباع حاجاته وتحمل إحباطات حياته اليومية دون لوم 

: 1998سة سلوك غير مرغوب فيه )عبدالرحمن،اآلخرين على أخطائهم أو ممار

326.) 

( أن هناك ثالثة مهددات 30 – 29: 2005يرى أقرع )مهددات األمن النفسي: 

ر أو لألمن النفسي عند األفراد؛ أوالها: الخطر أو التهديد بالخطر؛ إذ أن الخط

التهديد به يثير الخوف والقلق لدى الفرد بشكل خاص والجماعة بشكل عام، 

رء ويجعاله أكثر حاجة إلى الشعور باألمن من جانبه، ومن جانب المسئولين عن د

الخطر والتهديد، كلما استوجب زيادة تماسك الجماعة  هذا الخطر، وكلما زاد

 ن سببهالمواجهته. وثانيها: األمراض الخطيرة التي يصاب بها اإلنسان والتي قد يكو

لسكري متعلق بالوراثة أو العدوى أو بالمؤثرات البيئية المحيطة بالفرد، ومنها ا

 وتر وقلق مرتفعوالسرطان، وأمراض القلب حيث يصاحبها في كثير من األحيان ت

من واكتئاب وشعور عام بعدم األمن. وثالثها: اإلعاقة الجسمية؛ حيث أن نقص األ

 منها عند العاديين. جسميا  والعصابية تكون أوضح عند المعوقين 

 الدراسات السابقة: 

ي وهدفت إلى التعرف على مستوى الشعور باألمن النفس(: 1991دراسة الخليل ) -

قين في لدى الطلبة المراهقين ذوي األسر المتعددة الزوجات مقارنة بالطلبة المراه

م ( طالب وطالبة تم اختياره160األسر األحادية الزوجية. وتكونت العينة من )

ندا في بالطريقة العشوائية من عدة أسر في مناطق سحاب والقويسمة وأبو عل

ة األردن. وتم تطبيق اختبار ماسلو للشعور باألمن، وأظهرت النتائج أن الطلب

هقين في باألمن من الطلبة المرا شعورا  المراهقين في األسر المتعددة الزوجات أقل 

درجة  األسر األحادية الزوجة، كما تبين أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في

لمتغير الجنس، وترتيب زواج األم لدى الطلبة الشعور باألمن النفسي تعزى 

 المراهقين ذوي األسر متعددة الزوجات.

وهدفت إلى معرفة الشعور بالوحدة النفسية لدى (: 1994دراسة زهران ) -

المراهقين األيتام من الجنسين وعالقته بأساليب اآلباء في تنشئتهم، باإلضافة إلى 

لوحدة النفسية في ضوء متغيرات الجنس معرفة الفروق بين الطالب في الشعور با

وطالبة من طلبة  طالبا  ( 172والحالة األبوية والتفاعل بينهما، وتكونت العينة من )

 – 11المرحلة اإلعدادية بمدينة السويس بمصر، والذين تراوحت أعمارهم بين )
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سنة، واستخدمت الباحثة مقياس المستوى  13( سنة، بمتوسط عمري قدره 15

(، ومقياس كاتل للذكاء 1988ي االقتصادي )إعداد عبدالعزيز الشخص، االجتماع

(، ومقياس اإلحساس بالوحدة النفسية )إعداد 1974)إعداد سالمة وعبدالغفار، 

(، ومقياس أساليب التنشئة الوالدية )إعداد الباحثة(، 1988إبراهيم قشقوش، 

بين أساليب  إحصائيا  لة وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية سالبة ودا

اآلباء اإليجابية والشعور بالوحدة النفسية، ووجود فروق ذات داللة إحصائية في 

الشعور بالوحدة النفسية بين المراهقين األيتام والمراهقين غير األيتام لصالح 

المراهقين األيتام، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في الوحدة النفسية تعزى 

 نس. لمتغير الج

والتي هدفت (: Salomon & Strobel, 1996دراسة سالمون وستروبل ) -

يم إلى الكشف عن عالقة كل من الوحدة النفسية والدعم االجتماعي، وسلوكات تقد

درسة ( سنة بمتغيري األداء التحصيلي في الم13 – 9المساعدة عند أطفال ما بين )

( 151( ذكور، و)179وطفلة؛ ) طفال  ( 330والجنس، وتكونت عينة الدراسة من )

 9إناث في الصفوف الرابع والخامس والسادس االبتدائي، تراوحت أعمارهم بين )

سنة، وقد أجريت الدراسة في مدينة  11.2( سنة بمتوسط عمري قدره 13 –

لرضا امونتريال بكندا، واستخدم الباحثان اختبارا الشعور بالوحدة النفسية وعدم 

واختبار الرغبة في تقديم  Asher & Wheeler, 1985راالجتماعي آلشر وويل

. وأشارت النتائج إلى Newman & Golding, 1990المساعدة لنيومان وكولدينغ

تحصيلي بين الوحدة النفسية واألداء ال إحصائيا  وجود عالقة ارتباطية سالبة دالة 

 لوحدةبين الجنسين في ا إحصائيا  المرتفع في المدرسة، وعدم وجود فروق دالة 

 النفسية. 

وهدفت إلى الكشف عن (: Lau Sing et al, 1999دراسة لو سينغ وآخرون ) -

العالقة بين الجوانب المختلفة للوحدة النفسية واالكتئاب على عينة من األطفال 

والمراهقين الصينيين، والكشف عن الفروق بينهم في كل من الوحدة النفسية 

والجنس، وتكونت عينة الدراسة الكلية من واالكتئاب حسب متغيري العمر 

وتلميذة من الصف الرابع إلى الصف  تلميذا  ( 3650وتلميذة؛ ) تلميذا  ( 6356)

 – 9، تراوحت أعمارهم بين )إناثا  ( 1802، و)ذكورا  ( 1848السادس االبتدائي، )

وتلميذة من الصف السابع إلى الصف التاسع اإلعدادي؛  تلميذا  ( 2706( سنة، و)11
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( سنة، واستخدم 14 – 12، تتراوح أعمارهم بين )إناثا  ( 1464، و)ذكورا  ( 1242)

 ,Marcoen & Brumagneالباحثون اختبار الوحدة النفسية لماركوينوبروماجني

، واختيار Kovacs, 1985، واختبار االكتئاب لألطفال من إعداد كوفكس1985

، وأشارت النتائج إلى Reynolds, 1987االكتئاب للمراهقين من إعداد رينولدز

بين الوحدة النفسية واالكتئاب لدى األطفال  إحصائيا  وجود عالقة ارتباطية دالة 

لدى األطفال والمراهقين في الوحدة  إحصائيا  والمراهقين، وعدم وجود فروق دالة 

 النفسية تعزى لمتغير الجنس.

(: Rotenberg & Macdonald,2002دراسة روتنبرغ وماكدونالد ) -

وهدفت إلى توضيح العالقة بين الثقة بالنظراء والشعور بالوحدة النفسية لدى أطفال 

مرحلة الطفولة المتوسطة، باإلضافة إلى الكشف عن الفروق بين الجنسين في 

من الجنس اآلخر(،  –الوحدة النفسية والثقة باآلخرين من النظراء )من الجنس نفسه 

( من اإلناث 33( من الذكور، و)30طفلة؛ )و طفال  ( 63وتكونت عينة الدراسة من )

( سنة، 11 – 9في الصفين الرابع والخامس االبتدائي، تراوحت أعمارهم بين )

في  Staffordshireسنة، وقد أجريت الدراسة بمدينة  10.6بمتوسط عمري قدره 

 Asher etإنكلترا، واستخدم الباحثان مقياس الشعور بالوحدة النفسية آلشر وآخرين 

al,1984 ومقياس الثقة العامة بالنظراء ألمبرImber,1971 باإلضافة إلى ،

مجموعة من المقاييس لقياس سلوك الثقة المتبادل وقوائم األطفال بأسماء النظراء 

 إحصائيا  الذين يثقون بهم، وأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية سالبة دالة 

عام، وعدم وجود فروق بين الجنسين في بين الوحدة النفسية والثقة باآلخرين بشكل 

 الوحدة النفسية. 

أجريت هذه الدراسة في (: Douglas, et al,2003دراسة دوغالس وآخرون ) -

شمال إنكلترا وهدفت إلى الكشف عن دور العوامل الوراثية والعوامل البيئية في 

ق بين الوحدة النفسية واالكتئاب عند األطفال، باإلضافة إلى الكشف عن الفرو

لمتغيري العمر والجنس، وتكونت عينة  تبعا  األطفال في الوحدة النفسية واالكتئاب 

( إناث من الصف الثالث إلى 90( ذكور، و)103وطفلة؛ ) طفال  ( 193الدراسة من )

 طفال  ( 142( سنة، )12 – 9الصف السادس االبتدائي، تراوحت أعمارهم بين )

( توائم من بويضتين، 40من بويضة واحدة، و)( توائم 22وطفلة توائم أشقاء منهم )

( سنة، واستخدمت الدراسة 14 – 8( توائم متماثلة، تراوحت أعمارهم بين )80و)
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، Asher & Wheeler,1985اختبار الشعور بالوحدة النفسية لألطفال آلشر وويلر

، ومجموعة من االختبارات Kovacs,1985واختبار االكتئاب لألطفال لكوفكس

ية الصداقة وكمها عند األطفال، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من لقياس نوع

بين األطفال في الوحدة النفسية تعزى  إحصائيا  النتائج منها عدم وجود فروق دالة 

لمتغير الجنس، في حين ظهرت فروق ذات داللة إحصائية بين األطفال في الوحدة 

بالوحدة النفسية  شعورا  نوا أقل كا سنا  النفسية تعزى لمتغير العمر، فاألطفال األكبر 

، وهذا يعني أنه بتقدم العمر ينخفض مستوى الشعور سنا  من األطفال األصغر 

 بالوحدة النفسية.

 وهدفت إلى التعرف على الشعور بالوحدة النفسية لدى(: 2006دراسة الحوت ) -

 العمرالطفل اليمني والعربي المقيم في العاصمة صنعاء وعالقة ذلك بمتغيرات 

من  190( طفال  وطفلة؛ )380والصف والنوع، وتكونت عينة الدراسة من )

الصفين  من األطفال العرب المقيمين(، وتم اختيارهم من بين تالميذ 190اليمنيين، و

 ( مدرسة من مدارس التعليم األساسي بأمانة العاصمة،30الخامس والسادس من )

( سنة، واستخدمت 12 -10ين )( إناث تراوحت أعمارهم ب221( ذكور، )159)

(، وكشفت نتائج 1988رجمة: خضر والشناوي )تالدراسة مقياس الوحدة النفسية،

اصمة الدراسة أن األطفال اليمنيون وكذلك األطفال العرب المقيمين في أمانة الع

يشعرون بالوحدة النفسية بدرجة متوسطة، كما توصلت الدراسة إلى عدم وجود 

، ر بالوحدة النفسية بين األطفال بحسب متغيرات الجنسيةفروق في مستوى الشعو

يري أو الصف، أو النوع، أو العمر. كما أشارت النتائج إلى وجود تفاعل بين متغ

الصف والعمر؛ فاألطفال صغار السن في الصفوف العليا لديهم مستوى أعلى من 

الجنس  الشعور بالوحدة النفسية مقارنة باآلخرين، ووجود تفاعل بين متغيري

ى أعلى والعمر؛ حيث أن األطفال الذكور األكبر سنا  واإلناث بشكل عام لديهم مستو

 من الشعور بالوحدة النفسية مقارنة باألطفال صغار السن.

هدفت إلى معرفة العالقة بين الشعور بالوحدة النفسية و(: 2010دراسة العنزي ) -

عية بمدينة الرياض. وتكونت والسلوك العدواني لدى نزالء دار التربية االجتما

( فردا . 42العينة من جميع نزالء دار التربية االجتماعية بمدينة الرياض وعددهم )

واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وتم استخدام مقياس الوحدة النفسية من إعداد 

)إبراهيم قشقوش(، ومقياس السلوك العدواني من إعداد )بص وبيري( تقنين )عبدهللا 
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عباه(. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن مستوى الشعور بالوحدة النفسية لدى أبو 

نزالء دار التربية االجتماعية بمدينة الرياض يعد مرتفعا ، ووجود ارتباط موجب 

 دال إحصائيا  بين الوحدة النفسية والسلوك العدواني.

وهدفت إلى دراسة العالقة بين هوية الذات والشعور (: 2011دراسة زقوت ) -

تغيرات بالوحدة النفسية والتوكيدية لدى مجهولي النسب، ومعرفة الفروق في هذه الم

ي، بحسب )مكان االحتضان، العمر، الجنس، المستوى التعليمي، المستوى االقتصاد

لوحدة دية على االحالة االجتماعية(، وإمكانية التنبؤ بتأثير هوية الذات والتوكي

حثة(، النفسية، وتم استخدام مقياسي هوية الذات والتوكيدية )وهما من إعداد البا

( 58ومقياس الوحدة النفسية )إعداد راتوس(، وأجريت الدراسة على عينة قوامها )

ي من مجهولي النسب المتواجدون في جمعية مبرة الرحمة، والمحتضنين لدى أسر ف

 انات استخدمت الباحثة معامل ارتباط بيرسون وتحليلقطاع غزة، ولتحليل البي

 لمئوية،التباين واالختبار التائي والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسب ا

في هوية الذات والشعور  إحصائيا  وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق دالة 

ر، نس، العمبالوحدة النفسية والتوكيدية لدى مجهولي النسب تعزى لمتغيرات )الج

 المستوى االقتصادي، المستوى التعليمي، الحالة االجتماعية(.

ي وهدفت إلى التعرف على العالقة بين األمن النفس(: 2012دراسة أبو عمرة ) -

ء والطموح والتحصيل الدراسي لدى طلبة الثانوية العامة بمدينة غزة بين أبنا

في تخدم الباحث المنهج الوصالشهداء وأقرانهم تبعا لمتغيري الجنس واألب، واس

قياس ( طالبا وطالبة، واستخدم الباحث م320التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من )

ي فاألمن النفسي، ومقياس الطموح، وهما من إعداد الباحث، وكشف بمعدل الطلبة 

العام الدراسي الماضي، ولتحليل البيانات استخدم الباحث المتوسط الحسابي 

 اري ومعامل ارتباط بيرسون ومعامل ألفا كرونباخ واالختبارواالنحراف المعي

سة عدم التائي وتحليل التباين الثنائي، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدرا

اد بين متوسطات درجات طلبة الثانوية العامة من أفر إحصائيا  وجود فروق دالة 

من ناث على مقياس األالعينة العاديين من الذكور وبين متوسطات أقرانهم من اإل

 النفسي.

وهدفت إلى الكشف عن الشعور بالوحدة النفسية (: 2013دراسة حدواس ) -

وعالقته بالتوافق النفسي االجتماعي ومستوى تقدير الذات لدى المراهق الجانح، 
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واعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت مقياس الشعور 

قشقوش، واختبار الشخصية للمرحلة اإلعدادية والثانوية بالوحدة النفسية إلبراهيم 

إعداد محمود عطية هنا، ومقياس تقدير الذات لكوبر سميث، وتكونت عينة الدراسة 

( مراهق ومراهقة متواجدين بمركز إعادة التربية بواليتي الجزائر 112من )

ق ذات والبليدة، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها عدم وجود فرو

 داللة إحصائية بين الجنسين في كل من الشعور بالوحدة النفسية وتقدير الذات.

 وهدفت إلى التعرف على مستوى الشعور بالطمأنينة(: هـ1434دراسة العطاس ) -

يهم، لدى ذو والوحدة النفسية لدى األيتام المقيمين في دور الرعاية واأليتام المقيمين

ام ( من األيت32صفي المقارن، وتكونت العينة من )واستخدمت الدراسة المنهج الو

ويهم ( من األيتام المقيمين لدى ذ22المقيمين في دور الرعاية بمكة المكرمة، و)

 بمكة المكرمة، واستخدمت الدراسة مقياس الطمأنينة النفسية، ومقياس الشعور

 من فقر بالوحدة، وتوصلت الدراسة إلى أن األيتام المقيمين في دور الرعاية يعانون

م ان األيتفي الطمأنينة النفسية بمستوى أعلى من أقرانهم المقيمين لدى ذويهم، كما أ

ن م إحصائيا  المقيمين لدى ذويهم يشعرون بالطمأنينة النفسية بشكل أكبر ودال 

بين  إحصائيا  األيتام المقيمين في دور الرعاية، ولم تتوصل الدراسة لعالقة دالة 

ينما عاية، بالطمأنينة النفسية والشعور بالوحدة النفسية لأليتام المقيمين في دور الر

الشعور بين الطمأنينة النفسية و إحصائيا  سالبة دالة  كانت هنالك عالقة ارتباطية

 بالوحدة النفسية لأليتام المقيمين لدى ذويهم.

وهدفت إلى التعرف على الشعور باألمن النفسي لدى (:2019دراسة أبو ذويب ) -

طالب المرحلة الثانوية في مديرية تربية قصبة المفرق بالسعودية، وتكونت عينة 

( طالبة، تم اختيارهم 128، و)طالبا  ( 71وطالبة؛ منهم ) البا  ط( 199الدراسة من )

بالطريقة العشوائية من الطلبة السوريين الالجئين المسجلين في مدارس تربية قصبة 

، وتم استخدام مقياس أبو عمرة م2016/2017المفرق للفصل الدراسي األول للعام 

( لقياس مستوى الشعور باألمن النفسي، وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى 2012)

، كما أظهرت مرتفعا  الشعور باألمن النفسي لدى الطالب السوريين الالجئين كان 

النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في األمن النفسي لدى أفراد العينة تعزى 

ات داللة إحصائية في األمن لمتغير الجنس لصالح الذكور، وعدم وجود فروق ذ

 النفسي تعزى لمتغير الصف الدراسي. 
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 من خالل االستعراض السابق للدراسات السابقةتعقيب على الدراسات السابقة: 

 يتبين ما يلي:

فبعض  تنوعت الدراسات السابقة في أهدافها والمتغيرات التي تسعى إلى دراستها؛ -

ي ر بالوحدة النفسية أو األمن النفسالدراسات سعت إلى الكشف عن مستوى الشعو

وعالقة هذين المتغيرين كل على حدة بمتغيرات نفسية أخرى كأساليب التنشئة 

الوالدية، والدعم االجتماعي، واالكتئاب، والخجل، ومفهوم الذات، والسلوك 

العدواني، واضطراب ضغط ما بعد الصدمة، وهوية الذات، والتوكيدية، وتقدير 

ا لطموح، والتحصيل الدراسي، والتوافق النفسي االجتماعي، كمالذات، ومستوى ا

سعت بعض الدراسات إلى الكشف عن الفروق في هذه المتغيرات في ضوء 

 متغيرات النوع االجتماعي، والعمر، والصف الدراسي، والتخصص العلمي.

استهدفت الدراسات السابقة عدد من فئات األطفال ذوي الظروف الصعبة  -

ء، ومجهولي النسب، ونزالء دار التربية االجتماعية، وأبناء الشهداكاأليتام، 

دة والجانحين، والنازحين، وقد حاولت هذه الدراسات معرفة مستوى الشعور بالوح

التي  النفسية واألمن النفسي لدى هؤالء األطفال، أما بالنسبة للدراسات السابقة

ي طفال ذوواألمن النفسي لدى األ تناولت دراسة العالقة بين الشعور بالوحدة النفسية

سوى دراسة واحدة وهي  –في حدود علمه  –الظروف الصعبة فلم يجد الباحث 

( والتي أجريت في السعوديةواستهدفت فئة من فئات هـ1434دراسة العطاس )

 األطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة وهم األطفال األيتام المقيمين في دور

ة ية سابقين لدى ذويهم. وبالتالي لم يجد الباحث دراسة محلالرعاية واأليتام المقيم

فئات  تناولت العالقة بين الشعور بالوحدة النفسية واألمن النفسي لدى أي فئة من

ها األطفال ذوي الظروف الصعبة، مما يجعل الدراسة الحالية تتسم باألصالة كون

يعيشون في ظروف أول دراسة تجرى في البيئة اليمنية تستهدف األطفال الذين 

ن مصعبة، وما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة أنها تستهدف فئات أخرى 

 األطفال ذوي الظروف الصعبة لم تستهدفها الدراسات السابقة كأطفال الشوارع

أوى مواألطفال العاملين واألطفال المتسولين واألطفال المتشردين أو الذين بال 

  واألطفال المهمشين وغيرهم.

استهدفت الدراسات السابقة األفراد من كال الجنسين )الذكور واإلناث( باستثناء  -

( اللتان اقتصرتا على الذكور فقط، هـ1434(، والعطاس )2010دراستي العنزي )

وتتفق هذه الدراسة مع معظم الدراسات السابقة في تناولها لألطفال ذوي الظروف 
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دراسات السابقة على استخدام المنهج الصعبة من كال الجنسين. كما اتفقت ال

الوصفي التحليلي كونه المنهج المناسب لمثل هذه الدراسات، وهو ما تم اعتماده في 

 الدراسة الحالية. 

سية تباينت نتائج الدراسات السابقة في الكشف عن مستوى الشعور بالوحدة النف -

على عدم وجود  واألمن النفسي، في حين أجمعت نتائج معظم الدراسات السابقة

فروق ذات داللة إحصائية في مستوى كل من الشعور بالوحدة النفسية واألمن 

 لمتغيري النوع االجتماعي والعمر. تعزىالنفسي 

ه استفاد الباحث من الدراسات السابقة في تحديد وبلورة مشكلة بحثه وأسئلت -

يد ابقة في تحدوأهدافه وفروضه ومتغيراته، كما استفاد الباحث من الدراسات الس

وات المنهج المناسب للبحث وهو المنهج الوصفي التحليلي، وفي تحديد واختيار أد

الجتها البحث الحالي، واختيار األساليب اإلحصائية المناسبة لتحليل البيانات ومع

 ، وكيفية عرض النتائج ومناقشتها وتفسيرها. إحصائيا  

فسية سعى البحث الحالي إلى معرفة العالقة بين الشعور بالوحدة النمنهج البحث: 

واألمن النفسي لدى عينة من األطفال ذوي الظروف الصعبة، وفي ضوء طبيعة 

 البحث وأهدافه وأسئلته فقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي بمدخله

 هج يرتكز علىاالرتباطي، وذلك لمناسبته لطبيعة البحث الحالي كون هذا المن

وصف الظاهرة في وضعها الراهن وتحليلها وتفسيرها للوصول إلى االستنتاجات 

سة أفضل للظاهرة المدرو فهما  العلمية الصحيحة، فالمنهج الوصفي يحقق للباحث 

طب عن طريق تحليل بنية الظاهرة المدروسة وبيان العالقة بين مكوناتها )أبو ح

 (.105: 1991وصادق، 

نظرا  لعدم وجود إحصائيات رسمية دقيقة توضح حجم وعينته: مجتمع البحث

المجتمع األصلي والمتمثل باألطفال ذوي الظروف الصعبة فقد لجأ الباحث إلى 

استخدام أسلوب العينة القصدية أو الغرضية، وذلك من خالل اختيار عدد من 

رة دائمة األطفال الذين يتواجدون في الشوارع الرئيسية واألسواق والجوالت بصو

ويؤدون أعماال  معينة. وقد استخدم الباحث استراتيجية العينة الشبكية، وذلك من 

خالل طلب الباحث من الطفل المشارك في البحث أن يرشده إلى األطفال اآلخرين 

من نفس فئته، وقد بدأ الباحث بمقابلة األطفال الذين تتاح له مقابلتهم بسهولة. وقد 

 ( إناث.9( ذكور، )51وطفلة؛ ) فال  ط( 60بلغت عينة البحث )
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 أدوات البحث: 

تم استخدام مقياس الشعور بالوحدة  مقياس الشعور بالوحدة النفسية لألطفال: -1

 Oneliness(، والذي يعرف بـ 1980النفسية، وهو من إعداد راسيل وكاترونا )

Scale UCLAL( ويتكون المقياس1985، ترجمة وتقنين: عبدالرقيب البحيري ،) 

( عبارة؛ نصفها إيجابية، والنصف اآلخر سلبية، وتتم اإلجابة على عبارات 20من )

المقياس طبقا  للتدرج الرباعي التالي: أبدا ، نادرا ، أحيانا ، دائما ، وأعطيت األوزان 

على الترتيب في حالة العبارات السالبة، وعكس ذلك في حالة  4، 3، 2، 1التالية: 

( درجة، 80 -20اوح الدرجة الكلية على المقياس بين )العبارات الموجبة. وتتر

( درجة، والدرجة المرتفعة تشير إلى شعور شديد 50وبمتوسط فرضي قدره )

 بالوحدة النفسية، بينما الدرجة المتدنية تشير إلى شعور منخفض بالوحدة النفسية. 

 تم التحقق من صدق المقياس بطريقتين كما يلي:صدق المقياس: 

قام الباحث بعرض المقياس على مجموعة من األساتذة  المحكمين:صدق  -1

( محكمين، وذلك إلبداء آراءهم حول مدى مالءمة 10المتخصصين بلغ عددهم )

فقرات المقياس لقياس الشعور بالوحدة النفسية عند األطفال، ومدى وضوح 

 د حظيت. وقالصياغة اللغوية للفقرات ومالءمتها ألفراد العينة المستهدفة بالدراسة

ية % فما فوق كما تم تعديل الصياغة اللغو90جميع فقرات المقياس بنسبة اتفاق 

 لبعض الفقرات لتناسب أفراد عينة البحث. 

للتعرف على مؤشرات الصدق الصدق التمييزي )صدق المقارنة الطرفية(:  -2

التمييزي لمقياس الشعور بالوحدة النفسية تم ترتيب درجات أفراد العينة 

ت ، ثم قسمتنازليا  وطفلة على المقياس  طفال  ( 20الستطالعية البالغ عددها )ا

تين الدرجات إلى مجموعتين؛ عليا ودنيا، وبعد ذلك تم حساب الفروق بين المجموع

 ( يبين ذلك.1باستخدام اختبار )ت( للعينات المستقلة، والجدول )

)ت( لعينتين مستقلتين لحساب الصدق ( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة 1جدول )

 التمييزي لمقياس الشعور بالوحدة النفسية بطريقة المقارنة الطرفية

 

مقياس 

الشعوربالوحدة 

 النفسية 

المتوسط  المجموعة

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

مستوى  قيمة )ت(

 الداللة 

 0.000 12.6529 3.1875 58.8 العليا

 2.2271 34.2 الدنيا 



 دعب أ.م.د بإ مدينة في الصعبة الظروف ذوي األطفال من عينة لدى النفسي باألمن وعالقته النفسية بالوحدة الشعور

 الشميري حزام عبده الرقيب

 

194 

 رلينب-لمانياأ العربي مقراطييالد المركز            سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

( ومستوى الداللة 12.6529( أن قيمة )ت( تساوي )1يتبين من الجدول )

ما (، م0.01عند مستوى داللة ) إحصائيا  (، وهذا يعني أن قيمة )ت( دالة 0.000)

يدل على أن مقياس الشعور بالوحدة النفسية يتميز بدرجة مقبولة من الصدق 

 التمييزي، وأنه قابل للتطبيق.

ات حثة أسماء عبدالفتاح الحوت باستخراج مؤشرات الثبقامت الباثبات المقياس: 

ي للمقياس من خالل تطبيقه على عينة من األطفال اليمنيين والعرب المقيمين ف

صنعاء بالجمهورية اليمنية، وقد استخدمت الباحثة طريقتي التجزئة النصفية 

(، 0.77) ومعامل ألفا كرونباخ، وبلغ معامل ثبات المقياس بطريقة التجزئة النصفية

 (.0.8355وبطريقة معامل ألفا كرونباخ )

قتي والستخراج مؤشرات ثبات المقياس في البحث الحالي قام الباحث باستخدام طري

 العينة التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ، وذلك بعد تطبيق المقياس على أفراد

 ( يوضح ذلك:2االستطالعية، والجدول )

 (معامالت ثبات مقياس الشعور بالوحدة النفسية بطريقتي التجزئة النصفية وألفا كرونباخ2جدول )

مقياس الشعور 

 بالوحدة النفسية 

عدد 

 الفقرات 

معامل الثبات بطريقة 

 التجزئة النصفية 

معامل الثبات بعد 

إجراء المعادلة 

 التصحيحية 

معامل ثبات ألفا 

 كرونباخ

20 0.734 )**( 0.847 0.819 

( أن معامل ثبات مقياس الشعور بالوحدة النفسية بطريقة 2يتضح من جدول ) 

بعد (، و0.01( وهو دال إحصائيا  عند مستوى داللة )0.734التجزئة النصفية بلغ )

لغ (، في حين ب0.847براون بلغ ) –إجراء المعادلة التصحيحية للثبات لسبيرمان 

تع قيمتان مرتفعتان مما يدلل على تم(، وهما 0.819معامل ثبات ألفا كرونباخ )

 المقياس بقدر كبير من الثبات.

أعد هذا المقياس أبراهام : A. Maslowمقياس األمن النفسي ألبراهام ماسلو -2

( وقام بتعريبه وتقنينه على البيئة األردنية كال  من دواني وديراني 1970ماسلو )

عودية فهد الدليم وآخرين (، كما قام بترجمته وتقنينه على البيئة الس1983)

(، ويطلق على هذا المقياس أيضا  مقياس الطمأنينة النفسية، ويعد هذا 1993)

المقياس ذو فائدة تشخيصية لالضطرابات النفسية، ويمكن تطبيقه بشكل فردي أو 

( 75جماعي، كما يمكن للمفحوص أن يستخدمه ذاتيا . ويتكون هذا المقياس من )

يقة إيجابية والبعض اآلخر صيغت بطريقة سلبية، وقد عبارة؛ بعضها صيغت بطر
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تم وضع ثالثة بدائل لالستجابة على المقياس وهي: نعم، ال، غير متأكد، وتتراوح 

( وذلك تبعا  لمفتاح 1 –الدرجة على كل فقرة من فقرات المقياس بين )صفر 

 –)صفر  التصحيح المرفق بالمقياس، وبالتالي تتراوح الدرجة الكلية للمقياس بين

( درجة، ويتم تصحيح المقياس في اتجاه درجة األمن النفسي، بمعنى أنه إذا 75

حصل المفحوص على درجات عالية في هذا المقياس، فإن ذلك يدل على عدم 

سالمته النفسية وعدم أمنه النفسي والعكس صحيح، حيث تفسر الدرجات على 

الي باألمن النفسي، )من درجة( تعني إحساس ع 11–المقياس كما يلي: )من صفر 

درجة فأكثر( تعني عدم  25درجة( تعني إحساس متوسط باألمن النفسي، ) 24–12

 شعور باألمن النفسي.

 قام الباحث باستخراج مؤشرات الصدق للمقياس كما يلي:صدق المقياس: 

حيث قام الباحث بعرض المقياس على مجموعة من األساتذة الصدق الظاهري:  -1

إلبداء آرائهم ومالحظاتهم حول فقرات المقياس من حيث وضوح المتخصصين، 

بة إن الصياغة اللغوية للفقرات، ومدى صالحية كل فقرة، وإجراء التعديالت المطلو

 %( فما80وجدت سواء بالحذف أو اإلضافة أو التعديل، وقد اتخذ الباحث نسبة )

( %80نسبة اتفاق )فوق كمعيار لقبول الفقرات، وقد حظيت جميع فقرات المقياس ب

ل فما فوق، كما قام الباحث بناء  على آراء ومالحظات السادة المحكمين بتعدي

ات صياغة بعض الفقرات لكي تتناسب مع مستوى فهم أفراد العينة، وهي الفقرات ذ

 (.65، 59، 53، 51، 47، 42، 31، 25، 14األرقام )

( أن هذا النوع من الصدق يعني 553، 1979يرى السيد )الصدق الذاتي:  -2

 صدق الدرجات التجريبية بالنسبة إلى الدرجات الحقيقية التي خلصت من شوائب

ار، أخطاء القياس وتصبح هذه الدرجات الحقيقية هي التي ينسب إليها صدق االختب

ت ويقاس الصدق الذاتي بحساب الجذر التربيعي لمعامل ثبات االختبار. وقد بلغ

لنصفية ذاتي المعتمدة على قيمة الثبات المستخرجة بطريقة التجزئة اقيمة الصدق ال

 -د(، كما بلغت قيمة الصدق الذاتي المعتمدة على قيمة ثبات معادلة كيور0.94)

سي (وهما قيمتان مرتفعتان مما يدل على أن مقياس األمن النف0.90ريتشاردسون )

 ألجله.يتسم بدرجة عالية من الصدق وأنه صالح لقياس ما وضع 

الستخراج مؤشرات الثبات لمقياس األمن النفسي قام الباحث بما ثبات المقياس: 

 يلي:
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 م الباحثبعد تطبيق المقياس على أفراد العينة االستطالعية قاالتجزئة النصفية:  -1

( 38بتجزئة فقرات المقياس إلى نصفين متساويين وذلك بعد استبعاد الفقرة رقم )

( فقرة وهذه الفقرة تقع في منتصف 75قرات المقياس )نظرا  ألن مجموع عدد ف

رتباط االمقياس، وتم حساب العالقة االرتباطية بين نصفي المقياس باستخدام معامل 

 –(، وبعد استخدام معادلة سبيرمان 0.776بيرسون، وقد بلغ معامل االرتباط )

 (.0.88براون التصحيحية للثبات الكلي بلغ معامل الثبات )

قم ريتشاردسون ر –معامل ثبات المقياس من خالل تطبيق معادلة كيورد  إيجاد -٢

21 (KR21 :والتي تنص على ما يلي ) 

 م( –م )ن   – ١)  ن  = 11ر
  ن – ١ن ع2

: معامل الثبات،ن: عدد عبارات المقياس، م: المتوسط الحسابي ١١حيث ر

 : تباين الدرجات.2للدرجات،ع

كفي ي(، وهو أيضا  معامل ثبات مرتفع 0.81الطريقة )وقد بلغ معامل الثبات بهذه 

حث على أفراد عينة الب للثقة في مقياس األمن النفسي لماسلو وإمكانية تطبيقه

 الحالي.

 ألداتي البحث بعد أن تم استخراج الخصائص السيكومتريةإجراءات التطبيق:  -

البيانات  والتأكد من مؤشرات الصدق والثبات لكل أداة، وألجل الحصول على

خالل  المتعلقة بالبحث وأهدافه فقد تم تطبيق األداتين على عينة البحث األساسية

 (.م20/2/2022( إلى )م15/1/2022الفترة الممتدة من )

احث استخدم الب األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل ومعالجة بيانات البحث:

لنسب التكرارات وا التالية: في تحليل ومعالجة بيانات البحث األساليب اإلحصائية

ن، والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، معامل ارتباط بيرسو المئوية

لتائي براون التصحيحية، معامل ثبات ألفا كرونباخ، االختبار ا –معادلة سبيرمان 

 لعينة واحدة، ولعينتين مستقلتين، تحليل التباين األحادي.

 ناقشتها:عرض نتائج البحث وتفسيرها وم

 : النتائج المتعلقة بالهدف األول للبحث:أوالا  -
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فال مستوى الشعور بالوحدة النفسية لدى األطسعى الهدف األول للبحث إلى معرفة 

ر االختبا. ولتحقيق هذا الهدف استخدم الباحث مدينة إبذوي الظروف الصعبة في 

لوحدة لعينة واحدة لحساب متوسط درجات أفراد العينة على مقياس الشعور با التائي

ل ( درجة، والجدو50النفسية ومقارنته بالمتوسط الفرضي للمقياس والذي يبلغ )

 ( يوضح نتائج االختبار. 3)

 ( االختبار التائي لدرجات أفراد العينة على مقياس الشعور بالوحدة النفسية 3جدول )

المتوسط  عدد الفقرات  المتغير

 الفرضي 

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

قيمة 

 )ت(

مستوى 

 الداللة 

مقياس الشعور 

 بالوحدة النفسية 

20 50 47.25 10.5493 - 

1.628 

0.112 

بين المتوسط الفرضي  إحصائيا  ( إلى أنه ال توجد فروق دالة 3يشير الجدول )

– 1.628 والمتوسط الواقعي لمقياس الشعور بالوحدة النفسية، حيث بلغت قيمة ت 

(، 0.05( وهذه القيمة أكبر من مستوى الداللة )0.112( عند مستوى داللة )(

وبالنظر إلى قيم الجدول نجد أن قيمة المتوسط الحسابي لمقياس الشعور بالوحدة 

من  جدا  ( وهذه القيمة قريبة 10.549انحراف معياري )( ب47.25النفسية بلغت )

قيمة المتوسط الفرضي، مما يدل على أن مستوى الشعور بالوحدة النفسية لدى 

قد تحقق بدرجة متوسطة، وهذا بدوره  مدينة إباألطفال ذوي الظروف الصعبة في 

ال يقودنا إلى رفض الفرضية الخاصة بهذا المتغير والتي تنص على تمتع األطف

ذوي الظروف الصعبة بمستوى مرتفع من الشعور بالوحدة النفسية. ويعزو الباحث 

هذه النتيجة إلى أن أفراد العينة من األطفال ذوي الظروف الصعبة ينتشرون في 

الشوارع واألسواق الرئيسية وأمام المحالت التجارية كما يمارس البعض منهم 

األمر الذي يجعلهم يحتكون بالمجتمع  بسيطا   دخال  بعض األعمال التي تدر عليهم 

من حولهم وهذا بدوره يجعلهم يشعرون بمستوى متوسط من اإلحساس بالوحدة 

 النفسية.

( والتي توصلت إلى أن 2006دراسة الحوت ) وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة

راسة داألطفال اليمنيون يشعرون بالوحدة النفسية بدرجة متوسطة. فيما اختلفت مع 

ء بالوحدة النفسية لدى نزال ( والتي توصلت إلى أن مستوى الشعور2010نزي )الع

 .دار التربية االجتماعية بمدينة الرياض يعد مرتفعا  

ا  -  : النتائج المتعلقة بالهدف الثاني للبحث:ثانيا
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ال مستوى الشعور باألمن النفسي لدى األطفسعى الهدف الثاني للبحث إلى معرفة 

تم حساب درجة الشعور  . ولتحقيق هذا الهدفمدينة إبذوي الظروف الصعبة في 

ر باألمن النفسي لدى أفراد العينة من خالل إعطاء إجاباتهم على مقياس الشعو

 يفكما هو موضح درجة واحدة(  –متدرجة تتراوح بين )صفر  قيما  باألمن النفسي 

التصحيح المرفق بالمقياس والذي يحدد معايير مستوى الشعور باألمن  مفتاح

ساب النفسي، وقد سبق اإلشارة إلى ذلك عند عرض أداتي البحث، ثم قام الباحث بح

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات األطفال ذوي الظروف الصعبة 

 ( يبين ذلك.4على مقياس الشعور باألمن النفسي والجدول )

( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات األطفال ذوي الظروف الصعبة على 4جدول )

 مقياس الشعور باألمن النفسي 

عدد  المتغير 

 الفقرات

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

مستوى الشعور 

 باألمن النفسي 

مقياس الشعور 

 باألمن النفسي 

 عدم شعور باألمن 10.6723 43.95 75

 النفسي

( أن المتوسط الحسابي لدرجات األطفال ذوي الظروف 4يتبين من الجدول )

( بانحراف معياري بلغ 43.95الصعبة على مقياس الشعور باألمن النفسي بلغ )

عور وبمقارنة هذا المتوسط الحسابي مع قيم معايير تفسير مستوى الش (،10.6723)

 درج ضمنباألمن النفسي المشار إليها سلفا  نجد أن مستوى الشعور باألمن النفسي ين

ا يعني أن درجة فأكثر( والتي تعني عدم الشعور باألمن النفسي، مم 25الفئة الثالثة )

أنهم  صعبة ال يشعرون باألمن النفسي؛ أيأفراد العينة من األطفال ذوي الظروف ال

يتسمون بمستوى منخفض من الشعور باألمن النفسي، مما يحتم علينا قبول 

الفرضية التي تنص على أن األطفال ذوي الظروف الصعبة يتمتعون بمستوى 

ألطفال منخفض من الشعور باألمن النفسية. ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى افتقار ا

و ألصعبة على اختالف فئاتهم كأطفال الشوارع واألطفال العاملين ذوي الظروف ا

ر المتسولين أو المشردين والذين بال مأوى واأليتام إلى الجو األسري المستق

ة والهادئ الذي يشعرهم باألمن والطمأنينة والدفء والحماية، ويعمل على تلبي

سكن ملبس الالئق والوإشباع حاجاتهم المختلفة، ويوفر لهم التغذية الكافية وال

والمأوى، ويؤمن لهم الحياة الكريمة، األمر الذي يؤدي إلى انخفاض شعورهم 

 باألمن النفسي.
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( هـ1434( ودراسة العطاس )1991وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الخليل )

ال توصلتا إلى أن مستوى الشعور باألمن النفسي لدى المراهقين واألطف واللتان

و ذويب قيمين في دور الرعاية منخفضا ، فيما تختلف مع نتيجة دراسة أباأليتام الم

ة الشعور باألمن النفسي لدى طلبة الثانوي ( والتي أشارت إلى أن مستوى2019)

 .مرتفعا  السوريين الالجئين كان 

ا  -  : النتائج المتعلقة بالهدف الثالث للبحث:ثالثا

الوحدة بمعرفة طبيعة العالقة االرتباطية بين الشعور سعى الهدف الثالث للبحث إلى 

يق ولتحق .مدينة إبالنفسية واألمن النفسي لدى األطفال ذوي الظروف الصعبة في 

 ا  إحصائي توجد عالقة ارتباطية دالةهذا الهدف تم صياغة الفرضية البديلة التالية: "

 ألمن النفسي لدى( بين الشعور بالوحدة النفسية وا0.05عند مستوى الداللة )

من صحة هذه الفرضية ". وللتحقق  مدينة إباألطفال ذوي الظروف الصعبة في 

التها استخدم الباحث معامل ارتباط بيرسون لمعرفة طبيعة العالقة االرتباطية ودال

الجدول واإلحصائية بين الشعور بالوحدة النفسية واألمن النفسي لدى أفراد العينة. 

 ( يبين ذلك.5)

 ( معامل ارتباط بيرسون بين الشعور بالوحدة النفسية واألمن النفسي لدى أفراد العينة 5)جدول 

 مستوى الداللة  معامل االرتباط  المتغير

الشعور بالوحدة النفسية وعالقته باألمن 

 النفسي 

0.6685 0.000 

 0.30(.تفسيرالعالقة االرتباطية )>0.01دالة إحصائيا عند مستوى داللة )(**)

 قوية(. 0.70<متوسطة،  0.70 – 0.30ضعيفة، 

عند مستوى داللة  إحصائيا  ( إلى وجود عالقة ارتباطية دالة 5تشير بيانات الجدول )

( بين الشعور بالوحدة النفسية واألمن النفسي، حيث بلغت قيمة العالقة 0.000)

بين  (، مما يدل على وجود عالقة ارتباطية موجبة )طردية(0.6685االرتباطية )

عند  إحصائيا  الشعور بالوحدة النفسية والشعور باألمن النفسي لدى أفراد العينة دالة 

(، بمعنى أنه كلما زادت درجة الفرد على مقياس الشعور 0.01مستوى داللة )

بالوحدة النفسية زادت درجته على مقياس الشعور باألمن النفسي والعكس صحيح، 

ن مقياسي الشعور بالوحدة النفسية والشعور وبما أن الدرجة المرتفعة على كل م

باألمن النفسي تشير إلى شعور شديد بالوحدة النفسية من جهة، وعدم شعور باألمن 

النفسي من جهة أخرى، فإن هذا يعني أنه كلما زاد شعور الطفل بالوحدة النفسية 

ك زادت شعوره بعدم األمن النفسي.وقد تحققت هذه العالقة بدرجة متوسطة. وبذل
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تشير هذه النتيجة إلى قبول الفرضية البديلة التي نصت على وجود عالقة ارتباطية 

بين الشعور بالوحدة النفسية واألمن النفسي لدى األطفال ذوي  إحصائيا  دالة 

، وبالتالي رفض الفرضية الصفرية. ويعزو الباحث مدينة إبالظروف الصعبة في 

سية يزيد من توتر الطفل وقلقه مما يقلل من هذه النتيجة إلى أن الشعور بالوحدة النف

شعوره باألمن النفسي. ويؤيد هذه النتيجة ما توصلت إليه دراسة كل من جونز 

والتي أشارت ( Jones, Hobbs & Hockenbury,1982) وهوبزوهوكنبيري

إلى أن األشخاص ذوو الشعور بالوحدة النفسية يتصفون بأنهم سلبيون، ال يتفاعلون 

لالختالط باآلخرين، باإلضافة إلى أن  حبا  بشكل إيجابي مع اآلخرين، كما أنهم أقل 

لديهم عدائية وشعورا  باالكتئاب والقلق بدرجة أكبر من األشخاص العاديين 

(Vitkus &Horowitz,1987:1266 كما يفسر الباحث هذه النتيجة في ضوء .)

اإلطار النظري للبحث، حيث أن هذه النتيجة تعتبر نتيجة مقبولة وقريبة من الواقع 

ألنها تبين مدى أهمية األمن النفسي في المحافظة على الصحة النفسية والعقلية 

ألمراض من الوقاية والحماية للفرد من الوقوع فريسة ل نوعا  للفرد، وتوفيرها 

 واالضطرابات النفسية ومن ضمنها الشعور بالوحدة النفسية.

( والتي توصلت إلى وجود هـ1434وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة العطاس )

ية حدة النفسبين الطمأنينة النفسية والشعور بالو إحصائيا  دالة عالقة ارتباطية سالبة 

قة وجود عال فيما يتعلق بعدملأليتام المقيمين لدى ذويهم، بينما اختلفت عنها 

أليتام لبين الطمأنينة النفسية والشعور بالوحدة النفسية  إحصائيا  ارتباطية دالة 

 المقيمين في دور الرعاية.

ا  -  : النتائج المتعلقة بالهدف الرابع للبحث:رابعا

سية معرفة الفروق في مستوى الشعور بالوحدة النفسعى الهدف الرابع للبحث إلى  

. لمتغيري )الجنس، العمر( مدينة إبتبعا  لدى األطفال ذوي الظروف الصعبة في 

 ن لحسابولتحقيق هذا الهدف قام الباحث باستخدام االختبار التائي لعينتين مستقلتي

 النفسيةالفروق بين متوسطات درجات أفراد العينة على مقياس الشعور بالوحدة 

ولين تبعا لمتغيري الجنس والعمر ومعرفة الداللة اإلحصائية لهذه الفروق. والجد

 (التاليين يوضحان النتائج التي تم التوصل إليها. 7( و)6)

( نتائج االختبار التائي لحساب الفروق بين متوسطي درجات الذكور واإلناث على 6جدول )

 مقياس الشعور بالوحدة النفسية 

مستوى  قيمة )ت(االنحراف المتوسط  العدد الجنس المتغير 
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مقياس 

الشعوربالوحدة 

 النفسية 

 الداللة  المعياري  الحسابي 

 0.8231 0.2252 - 10.850 47.088 51 ذكور

 8.591 48.167 9 إناث 

ناث في بين الذكور واإل إحصائيا  ( إلى عدم وجود فروق دالة 6تشير نتائج الجدول )

( 0.8231متوسط درجات الشعور بالوحدة النفسية كون قيمة مستوى الداللة بلغت )

لبديلة ا(. مما يحتم علينا رفض الفرضية 0.05وهذه القيمة أكبر من مستوى الداللة )

 ( في مستوى0.05عند مستوى الداللة ) إحصائيا  التي نصت على وجود فروق دالة 

تعزى  مدينة إبة النفسية لدى األطفال ذوي الظروف الصعبة في الشعور بالوحد

 لمتغير الجنس، وبالتالي قبول الفرضية الصفرية.

( نتائج االختبار التائي لحساب الفروق بين متوسطات درجات أفراد العينة على مقياس 7جدول )

 لمتغير العمر تبعا  الشعور بالوحدة النفسية 

المتوسط  العدد العمر المتغير 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

مستوى  قيمة )ت(

 الداللة 

مقياس 

الشعوربالوحدة 

 النفسية 

(9 – 12 )

 سنة

21 48.143 11.256 0.3836 0.7034 

(13 - 15 )

 سنة 

39 46.769 10.116 

ات بين متوسطات درج إحصائيا  ( إلى عدم وجود فروق دالة 7تشير نتائج الجدول )

يمة أفراد العينة على مقياس الشعور بالوحدة النفسية تعزى لمتغير العمر كون ق

ما م(. 0.05( وهذه القيمة أكبر من مستوى الداللة )0.7034مستوى الداللة بلغت )

د عن إحصائيا  يحتم علينا رفض الفرضية البديلة التي نصت على وجود فروق دالة 

( في مستوى الشعور بالوحدة النفسية لدى األطفال ذوي 0.05مستوى الداللة )

تعزى لمتغير العمر، وبالتالي قبول الفرضية  مدينة إبالظروف الصعبة في 

 الصفرية.

في مستوى الشعور بالوحدة النفسية  إحصائيا  ويعزو الباحث عدم وجود فروق دالة 

بها األطفال ذوي  لمتغيري الجنس والعمر إلى الظروف المتشابهة التي يمر تبعا  

الظروف الصعبة من كال الجنسين وعلى اختالف أعمارهم، فجميعهم يتعرضون 

لنفس الخبرات والمثيرات البيئية واالجتماعية، ويواجهون نفس المشكالت 

واإلحباطات، ويتلقون ذات النظرة الدونية من قبل أفراد المجتمع، حيث ال تميز هذه 

بين الصغار والكبار من أفراد هذه الفئة من النظرة بين الذكور واإلناث وال 

األطفال، األمر الذي يولد لديهم نفس الشعور واإلحساس بالوحدة النفسية. باإلضافة 
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بغض النظر عن جنسه أو -إلى أن الشعور بالوحدة النفسية رد فعل يقوم به الطفل 

صل لحاجته إلى األلفة والتوا نظرا  كنتيجة لما يتعرض له من إحباط  -عمره

االجتماعي مع اآلخرين. أضف إلى ذلك فإن أفراد العينة من األطفال ذوي الظروف 

الصعبة متقاربين من حيث العمر مما يجعلهم متجانسين من حيث العمر األمر الذي 

 يقلل من االختالفات بينهم في مستوى الشعور بالوحدة النفسية باختالف أعمارهم.

(، 1994ن الدراسات السابقة كدراسة زهران )وقد اتفقت هذه النتائج مع العديد م

(، ودراسة لو سينغ Salomon & Strobel, 1996ودراسة سالمون وستروبل )

(، ودراسة روتنبرغ وماكدونالد Lau Sing et al, 1999وآخرين )

(Rotenberg & Macdonald,2002( ودراسة الحوت ،)ودراسة 2006 ،)

( والتي توصلت جميعها إلى عدم وجود 2013(، ودراسة حدواس )2011زقوت )

فروق دالة إحصائيا  في مستوى الشعور بالوحدة النفسية تعزى لمتغيري الجنس 

 Douglas, etوالعمر. كما اتفقت هذه النتائج جزئيا  مع دراسة دوغالس وآخرين )

al,2003 فيما يتعلق بعدم وجود فروق دالة إحصائيا  تعزى لمتغير الجنس، بينما )

ت عنها فيما يتعلق بمتغير العمر؛ حيث توصلت دراسة دوغالس وآخرين إلى اختلف

 بالوحدة النفسية. شعورا  أقل  سنا  أن األطفال األكبر 

ا  -  : النتائج المتعلقة بالهدف الخامس للبحث:خامسا

 معرفة الفروق في مستوى الشعور باألمن النفسيسعى الهدف الخامس للبحث إلى 

. لمتغيري )الجنس، العمر( مدينة إبتبعا  ف الصعبة في لدى األطفال ذوي الظرو

 ن لحسابولتحقيق هذا الهدف قام الباحث باستخدام االختبار التائي لعينتين مستقلتي

 بعا  تالفروق بين متوسطات درجات أفراد العينة على مقياس الشعور باألمن النفسي 

( 8)لمتغيري الجنس والعمر ومعرفة الداللة اإلحصائية لهذه الفروق. والجدولين 

 ( يوضحان النتائج التي تم التوصل إليها. 9و)

( نتائج االختبار التائي لحساب الفروق بين متوسطي درجات الذكور واإلناث على 8جدول )

 مقياس الشعور باألمن النفسي

المتوسط  العدد الجنس المتغير 

 سابي الح

االنحراف 

 المعياري 

مستوى  قيمة )ت(

 الداللة 

مقياس 

الشعور 

باألمن 

 النفسي

 0.3898 0.8699 - 10.394 43.324 51 ذكور

 11.5 47.5 9 إناث 
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ناث في بين الذكور واإل إحصائيا  ( إلى عدم وجود فروق دالة 8تشير نتائج الجدول )

( 0.3898متوسط درجات الشعور باألمن النفسي كون قيمة مستوى الداللة بلغت )

لبديلة ا(. مما يحتم علينا رفض الفرضية 0.05وهذه القيمة أكبر من مستوى الداللة )

 ( في مستوى0.05عند مستوى الداللة ) إحصائيا  التي نصت على وجود فروق دالة 

تعزى  مدينة إبلنفسي لدى األطفال ذوي الظروف الصعبة في الشعور باألمن ا

 لمتغير الجنس، وبالتالي قبول الفرضية الصفرية.

( نتائج االختبار التائي لحساب الفروق بين متوسطات درجات أفراد العينة على مقياس 9جدول )

 لمتغير العمر تبعا  األمن النفسي 

المتوسط  العدد العمر المتغير 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

مستوى  قيمة )ت(

 الداللة 

مقياس 

الشعورباألمن 

 النفسي 

(9 – 12 )

 سنة

21 44.714 11.411 0.3244 0.7474 

(13 - 15 )

 سنة 

39 43.539 10.229 

ات بين متوسطات درج إحصائيا  ( إلى عدم وجود فروق دالة 9تشير نتائج الجدول )

ة أفراد العينة على مقياس الشعور باألمن النفسي تعزى لمتغير العمر كون قيم

ما م(. 0.05( وهذه القيمة أكبر من مستوى الداللة )0.7474مستوى الداللة بلغت )

د عن إحصائيا  يحتم علينا رفض الفرضية البديلة التي نصت على وجود فروق دالة 

في مستوى الشعور باألمن النفسي لدى األطفال ذوي  (0.05مستوى الداللة )

تعزى لمتغير العمر، وبالتالي قبول الفرضية  مدينة إبالظروف الصعبة في 

 الصفرية.

ي في مستوى الشعور باألمن النفس إحصائيا  ويعزو الباحث عدم وجود فروق دالة 

ظروف ل ذوي اللمتغيري الجنس والعمر إلى أن أعمار أفراد العينة من األطفا تبعا  

ء ( سنة، كما أن هؤال15-9؛ حيث أن أعمارهم تتراوح بين )جدا  الصعبة متقاربة 

( يعانون من نفس الظروف المعيشية ذكورا وإناثا  األطفال من كال الجنسين )

الصعبة، وبنفس القدر والمستوى والدرجة والتأثر بهذه الظروف، األمر الذي 

من النفسي، وأدى إلى تشابههم من حيث انعكس بدوره على مستوى شعورهم باأل

تمتعهم بنفس المستوى المنخفض من الشعور باألمن النفسي بغض النظر عن 

 جنسهم أو عمرهم الزمني.

( واللتان 2012(، ودراسة أبو عمرة )1991وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الخليل )

باألمن توصلتا إلى عدم وجود فروق بين الذكور واإلناث في مستوى الشعور 
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توصلت إلى  ( والتي2019أبو ذويب ) النفسي، بينما اختلفت هذه النتيجة مع دراسة

في مستوى الشعور باألمن النفسي بين الجنسين لصالح  إحصائيا  وجود فروق دالة 

 الذكور.

ا من خالل ما تم عرضه من ومناقشته من نتائج يمكن استخالص م خالصة النتائج:

 يلي:

 بمستوى متوسط من الشعور مدينة إبيتمتع األطفال ذوي الظروف الصعبة في  -١

 بالوحدة النفسية. 

بمستوى منخفض من  مدينة إبيتمتع األطفال ذوي الظروف الصعبة في  -٢

 الشعور باألمن النفسي.

 (0.01إحصائيا  عند مستوى داللة )وجود عالقة ارتباطية موجبة )طردية( دالة  -٣

ة في ر بالوحدة النفسية واألمن النفسي لدى األطفال ذوي الظروف الصعببين الشعو

 ، وقد تحققت هذه العالقة بدرجة متوسطة.  مدينة إب

طفال في مستوى الشعور بالوحدة النفسية لدى األ إحصائيا  عدم وجود فروق دالة  -٤

 تعزى لمتغيري الجنس والعمر.  مدينة إبذوي الظروف الصعبة في 

فال في مستوى الشعور باألمن النفسي لدى األط إحصائيا  د فروق دالة عدم وجو -٥

 تعزى لمتغيري الجنس والعمر.  مدينة إبذوي الظروف الصعبة في 

 في ضوء النتائج التي توصل إليها البحث الحالي يمكن التوصيات والمقترحات:

 تقديم التوصيات والمقترحات التالية:

ف بالمزيد من األبحاث والدراسات حول األطفال الذين يعيشون في ظرو القيام -

صعبة لتقديم صورة واضحة ودقيقة عن أوضاعهم الفعلية بما يساعد الجهات 

علة المختصة على تقديم يد العون والمساعدة لهم، وتحويلهم إلى طاقة منتجة وفا

 تسهم في خدمة الوطن وتقدمه وازدهاره.

لرعاية وتأهيل األطفال ذوي الظروف الصعبة كاألطفال إنشاء مراكز خاصة -

ا يكفل المشردين واليتامى والمعدمين والمهمشين والمتسولين والعاملين وغيرهم، بم

الملبس ويلبي احتياجاتهم األساسية من الغذاء و ومهنيا   وتربويا   نفسيا  حمايتهم 

 والمأوى والتعليم والتدريب.

ية والعمل بتقديم العون والدعم المادي من خالل قيام وزارة الشؤون االجتماع -

توسيع شبكة الضمان االجتماعي واستيعاب الحاالت المستحقة بالفعل لذلك الضمان، 
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إلعانتها على مواجهة ظروف الحياة القاسية بحيث تعمل على دفع أبنائها نحو 

 االلتحاق بالمدرسة بدال  من دفعهم إلى الشارع للتسول أو العمل.

تشجيع المؤسسات االجتماعية الخيرية المختلفة والمنظمات اإلنسانية حث و -

اية ورجال الخير وجميع المهتمين بقضايا الطفولة على إنشاء المراكز ودور الرع

الخاصة باألطفال ذوي الظروف الصعبة، تتولى رصد وتوثيق ومتابعة حاالت 

على رعايتهم هؤالء األطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة وقاسية والعمل 

ى وإرشادهم وتوجيههم وتقديم بد المساعدة والعون لهم وألسرهم، بما يساعد عل

انتشالهم من األوضاع المتردية التي يعيشونها، ويضمن صون حقوقهم، وإشباع 

 حاجاتهم األساسية، ويؤمن لهم الحياة المعيشية اآلمنة والكريمة.

ن شأنها تقليص حجم ظاهرة البحث عن الحلول والمعالجات الالزمة التي م -

انية األطفال ذوي الظروف الصعبة، وتفعيل دور المجالس المحلية والمنظمات اإلنس

 والحقوقية ومنظمات المجتمع المدني للحد من هذه الظاهرة.

ستوى إعداد وتصميم البرامج اإلرشادية النمائية والعالجية الهادفة إلى خفض م -

وي مستوى الشعور باألمن النفسي لدى األطفال ذالشعور بالوحدة النفسية، ورفع 

 الظروف الصعبة.

سي إجراء بحوث ودراسات عن العالقة بين الشعور بالوحدة النفسية واألمن النف-

على عينات أخرى من األطفال ذوي الظروف الصعبة في محافظات يمنية أخرى 

 ومقارنة نتائجها مع نتائج البحث الحالي. 

 سات والبحوث المماثلة للبحث الحالي على األطفال ذويإجراء المزيد الدرا -

ي فالظروف الصعبة في اليمن تستهدف متغيرات نفسية أخرى غير التي تم تناولها 

 البحث الحالي مثل مركز الضبط والصالبة النفسية وبعض سمات الشخصية.

 المراجع:قائمة 

(.مناهج البحث وطرق التحليل 1991أبو حطب، فؤاد وصادق، آمال. ).1

جلو اإلحصائي في العلوم النفسية والتربوية واالجتماعية. القاهرة: مكتبة األن

 المصرية. 

 (. "الشعور باألمن النفسي لدى طالب المرحلة2019أبو ذويب، أحمد مسلم. ).2

صبة الثانوية: دراسة ميدانية على الطالب السوريين الالجئين في مدينة تربية ق

 – 109(، 1) 4فرق "، مجلة الشمال للعلوم اإلنسانية، جامعة الحدود الشمالية، الم

136. 
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 غزة، فلسطين. –جامعة األزهر 

لدى  (. الشعور باألمن النفسي وتأثره ببعض المتغيرات2005أقرع، إياد محمد. ).4

عليا، طلبة جامعة النجاح الوطنية. رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الدراسات ال

 جامعة النجاح الوطنية، فلسطين.

رة: (.مقياس الشعور بالوحدة النفسية، القاه1985دالرقيب أحمد. )البحيري، عب.5

 مكتبة النهضة المصرية.

(. نظريات الشخصية، القاهرة: دار النهضة 1990جابر، عبدالحميد جابر. ).6

 العربية. 

ة (.االلتزام الديني وعالقته باألمن النفسي لدى طلب2001الجميلي، حكمت. ).7

 ر غير منشورة، جامعة صنعاء، اليمن.جامعة صنعاء. رسالة ماجستي

(. اإلعالم والمجتمع أطفال في ظروف صعبة 2005الحسيني، أماني عمر. ).8

 ، القاهرة: عالم الكتب.1ووسائل إعالم مؤثرة، ط

 (. الشعور بالوحدة النفسية وعالقته بالتوافق النفسي2013، منال. )حدواس.9

االجتماعي ومستوى تقدير الذات لدى المراهق الجانح. رسالة ماجستير غير 

معمري  منشورة، قسم علم النفس، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة مولود

 تيزي وزو، الجزائر. –

الوحدة النفسية لدى األطفال (.الشعور ب2006الحوت، أسماء عبدالفتاح. ).10

تير أمانة العاصمة، رسالة ماجس –اليمنيين واألطفال العرب المقيمين في صنعاء 

 غير منشورة، قسم علم النفس، كلية التربية، جامعة صنعاء. 

(. "الشعور بالوحدة 1988خضر، علي السيد، الشناوي، محمد محروس. ).11

، 8سنة ة"، مجلة رسالة الخليج العربي، الالنفسية والعالقات االجتماعية المتبادل

 .150 -121، الرياض، المملكة العربية السعودية، ص ص: 25العدد 

ألسر ا(. الشعور باألمن النفسي عند الطلبة المراهقين في 1991الخليل، حمد. ).12

نية، متعددة الزوجات. رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، الجامعة األرد

 ردن.عمان، األ
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 مكتبة األنجلو المصرية. 

ستشفى (.مقياس الطمأنينة النفسية، سلسلة مقاييس م1993الدليم، فهد وآخرين. ).15

 (، مستشفى الصحة النفسية، الطائف: مطابع الشهري.3الطائف )
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 -97(، القاهرة، مصر، 1) 11والمتخلف عقليا  واألصم"، مجلة دراسات نفسية،

125. 

سة (. "اختبار ماسلو للشعور باألمن: درا1983دواني، كمال وديراني، عيد. ).17

 10ة،العلوم اإلنسانية، الجامعة األردني -صدق للبيئة األردنية"، مجلة دراسات 

(2 ،)47 – 56. 

(. أطفال في ظروف صعبة: التوثيق الشارح لألدبيات 1995ناهد. )رمزي، .18

 ، القاهرة: اليونيسيف.1995-1985المنشورة في الفترة من 

لدى  (.هوية الذات وعالقتها بالتوكيدية والوحدة النفسية2011، ماجدة. )زقوت.19

مجهولي النسب. رسالة ماجستير غير منشورة، قسم اإلرشاد النفسي والتوجيه 

 غزة، فلسطين. –ربوي، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية الت

(.دراسة الشعور بالوحدة النفسية لدى 1994زهران، نيفين محمد علي. ).20

ر ماجستي المراهقين األيتام من الجنسين وعالقته بأساليب اآلباء في تنشئتهم. رسالة

القاهرة،  غير منشورة، قسم الصحة النفسية، كلية التربية، جامعة عين شمس،

 مصر.

. 2ط(. علم النفس اإلحصائي وقياس العقل البشري. 1979السيد، فؤاد البهي. ).21

 القاهرة: دار الفكر العربي. 

طفال"، (. "الوحدة النفسية وعالقتها باالكتئاب عند األ2013الشبؤون، دانيا. ).22

 .57 – 15(، 1) 29مجلة جامعة دمشق،

(. "تقدير الذات والعالقات االجتماعية المتبادلة 1993شقير، زينب محمود. ).23

والشعور بالوحدة النفسية لدى عينتين من تلميذات المرحلة اإلعدادية في كل من 
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Psychological Loneliness and its relationship with psychological 

security among the sample of from children under difficult 

circumstances in Ibb City 

Ass.prof.Dr.. AbdulraqeebAbduh Hezam Al-Shamiri 

Ass. Prof. Of Psychological Counseling for Children 

Psychological Sciences Department, Faculty of Education – Ibb 

University, Yemen 

Abstract: This research aimed at identifying the level of psychological 

Loneliness and psychological security and the correlation relationship 

between them among the sample of from children under difficult 

circumstances in Ibb City. The research also aimed at identifying the 

differences in the level of psychological Loneliness and psychological 

security among children due to the variables (sex, age). The research 

depended on the analysis descriptive method. The sample of the research 

consisted of (60) children; (51) males, and (9) females, their ages ranging 

from (9-15) years. The researcher used psychological Loneliness scale for 

children (by: Rassel & et al, 1980), and psychological security scale (by: 

Masslow).The results of the research indicated that the level of 

psychological Loneliness was average, while the level of psychological 

Security was low. In addition, there was a positive relation with a 

statistical significance between psychological Loneliness and 

psychological security. Moreover, there were no statistically significant 

differences in the level of psychological Loneliness, and psychological 

security due to the variables of gender, aage.  

Key Words: Psychological Loneliness,  Psychological Security,  

children Under Difficult Circumstances. 
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نحو التعليم عن بعد  -فلسطين  –الرضا الوظيفي لدى معلمي محافظة طولكرم 

 الكترونيا في ظل جائحة كورونا

 -جامعة بيرزيت  –ماجستير اإلحصاء التطبيقي وعلم البيانات  -هادي قاسم 

 فلسطين

 فلسطين –جامعة بيرزيت  –مدرس  -شما محمود ايو 

 نفلسطي –جامعة بيرزيت  –أستاذ مشارك  -حسين الريماوي 

 

تهدف هذه الدراسة الى التعرف على مدى الرضا الوظيفي لدى معلمي ملخص: 

عتمد امحافظة طولكرم نحو التعليم االلكتروني في ظل جائحة كورونا، تحقيقا لذلك 

 خيار العينة اعتمدوا على المسحي التربوي. وقدالباحثون على المنهج الوصفي 

ة معلما ومعلم 90تشكلت هذه العينة من حيث القصدية نظرا لشيوع جائحة كورونا

ية. من مختلف االعمار والخبرات العملية والدرجات العلمية والمستويات التعليم

ة بعفقرة توزعت فيها على ار 30استخدمت االستبانة كأداة بحثية حيث تكونت من 

اسة. مجاالت تم من خاللها قياس مدى الرضا الوظيفي لدى المعلمين في منطقة الدر

ات فتم وبالنسبة للفرضي وللتحقق من الثبات استخدم معامل كرونباخ الفا االحصائي.

متعلقة ، أما الفرضيات ال( للفرضية المتعلقة بمتغير الجنسT-testر)استخدام اختبا

يل فقد استخدم تحل التعليمية هل العلمي والمرحلةبالعمر وسنوات الخبرة والمؤ

 التباين األحادي.

أظهرت الدراسة درجة رضا متوسطة نحو التعليم اإللكتروني في ظل جائحة 

كورونا لدى معملي محافظة طولكرم، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق 

 تعزى الى متغيرات كل منجوهرية ذات داللة إحصائية في متوسط رضا المعلمين 

 المؤهل العلمي والمرحلة التعليمية وفي جميعوسنوات الخبرة و والعمرالجنس 

 المجاالت.



 ينحس شما، ايو محمود قاسم، هادي بعد عن التعليم نحو -فلسطين-طولكرم محافظة معلمي لدى الوظيفي الرضا

 الريماوي

 

213 

 رلينب-لمانياأ العربي مقراطييالد المركز            سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

تقنيات أوصت الدراسة بزيادة عدد معلمي مادة التكنلوجيا والمشرفين المختصين بال 

فة الى من اجل تنمية قدرات المعلمين وتطوير مهاراتهم في التعليم عن بعد، باإلضا

 اتباع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية لسياسات تربوية خاصة لكل رورةض

ة باإلضافة الى مرونة أكثر في تقويم المعلمين في ظل الجائح .مرحلة على حدة

ع حتى ال يقع مزيد من الضغط واالرتباك في صفوف المعلمين وهذا كله كفيل برف

ملية التعليم االلكتروني والع مستوى رضا المعلمين الوظيفي وبالتالي رفع مستوى

 التعليمية بكافة مجاالتها.

 عليمتالوظيفي، المعلمون في محافظة طولكرم،  : فلسطين، الرضاكلمات المفتاحيةال

 الكتروني، اختبارات، تحليل التباين.

 المقدمة:

في محافظة طولكرم في تلقي هذه الدراسة الضوء على الرضا الوظيفي للمعلم

أحد  وبدون استئذان منعلى عاتقه. باألساس الن العملية التعليمية تقف فلسطين 

وتسبب  على جميع مناحي الحياة في كافة انحاء العالمأثرجاء وباء كورونا وبدوره 

( بحالة من الفزع واالرتباك على 19 –هذا الفيروس وهو ما يعرف )كوفيد 

ت لطوارئ الصحية، ووجدالمستوى العالمي واستخدمت العديد من الدول قوانين ا

تالي هذه الدول نفسها امام ازمات صحية اثرت على بقية نواحي الحياة واثرت بال

 على االقتصاد والتعليم ومجاالت اخرى.

يعتبر قطاع التعليم من القطاعات التي تأثرت بشكل مباشر بظهور هذا الفايروس 

بعد رغم عدم االستعداد  مما ادى الى اغالق المدارس وبالتالي اعتمادها التعليم عن

له. وفي فلسطين اضطرت وزارة التربية والتعليم في بداية االمر الى اغالق 

المدارس، ومن ثم اتبعت اسلوب التعليم المدمج وهو مزيج بين التعليم الوجاهي 

والتعليم عن بعد الكترونيا مع االخذ بعين االعتبار البرتوكوالت الصحية التي 

العالمية بهدف توفير الحماية الصحية والتقليل من  اصدرتها منظمة الصحة

اعتمدت هذه الدراسة على المنهج (. 23 -1: 2021االصابات )االمم المتحدة،

الوصفي المسحي التربوي كمنهاج للدراسة، وذلك لمعرفة مدى الرضا الوظيفي 

 لدى المعلمين في محافظة طولكرم نحو التعليم اإللكتروني في ظل جائحة كورونا،

وقد تم اعتماد االستبانة كأداة لجمع البيانات الالزمة للدراسة، واستخدمت فيها العينة 
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القصدية كطريقة لجمع البيانات. حاول الباحثون اإلجابة على السؤالين التاليين: 

فلسطين نحو  -السؤال األول ما مدى الرضا الوظيفي لمعلمي محافظة طولكرم 

كورونا؟ اما السؤال الثاني فيتناول فيما إذا كان  التعليم اإللكتروني في ظل جائحة

هناك فروق ذات داللة احصائية في متوسط رضا المعلمين الوظيفي في محافظة 

طولكرم نحو التعليم اإللكتروني في ظل جائحة كورونا وتعزى الى متغيرات: 

الجنس، العمر، الخبرة، المؤهل العلمي والمرحلة التعليمية. وكانت درجة رضا 

لموظفين متوسطة فيما يخص امتالك المعلم المهارات الالزمة للقيام بالعملية ا

التعليمية وتوفر التقنيات الالزمة واالتصال والتواصل والتطور المهني للمعلم في 

مجال التعليم اإلليكتروني ويمكن تفسير ذلك بان التعليم االليكتروني جاء بطريقة 

لمهارات الالزمة إلدارة العملية التعليمية عن مفاجئة. اما بخصوص امتالك المعلم ل

 بعد فقد جاء رضاه متوسطا أيضا.

اما السؤال الثاني والذي يتناول فيما إذا كانت هنا كفروق ذات داللة احصائية في 

متوسط اتجاهات معلمي محافظة طولكرم نحو مشرفي التربية والتعليم يعود الى 

والمؤهل العلمي والمرحلة التعليمية؟  متغيرات: الجنس والعمر وسنوات الخبرة 

تبين للباحثين ان رضا المعلمين هو  f-testواختبار t-testبعد تطبيق اختباري و

فروق جوهرية ذات داللة إحصائية في متوسط رضا  بدرجة متوسطة وانه ال توجد

المعلمين الوظيفي تعزى لمتغيرات الجنس والعمر والمؤهل العلمي والمرحلة 

التعليمية التي يعمل بها المعلمين نحو مشرفي التربية والتعليم. أوضحت الدراسة 

تروني الرضا الوظيفي لدى المعلمين نحو التعليم اإللكأيضا انه ال توجد فروق في 

في ظل جائحة كورونا تعزى لمتغير الجنس فيما يتعلق بامتالك المعلم للمهارات 

الالزمة للتعليم اإللكتروني وتوفر التقنيات الالزمة واالتصال والتواصل والتطور 

المهني للمعلم في مجال التعليم اإللكتروني وسبب ذلك ان المعلمين بغض النظر عن 

ما فيما يتعلق بالعمر فاتضح انه ال توجد فروق جنسهم تعرضوا لنفس الظروف. ا

جوهرية بين المعلمين تعزى لمتغير العمر ويعود ذلك الى المعلمين صغار السن 

ممن يتمتعون بمهارات تقنية عالية عملوا على مساعدة زمالئهم األكبر سنا واالقل 

ال توجد فروق  معرفة بالمهارات التقنية. اما متغير الخبرة التعليمية فاتضح أيضا انه

جوهرية بين المعلمين تعزى لمتغير الخبرة في المجاالت األربعة. وفيما يخص 

المستوى التعليمي للمعلمين فجاء أيضا انه ال توجد فروق جوهرية بين المعلمين في 

المجاالت األربعة. وكذلك االمر بالنسبة للمرحلة التعليمية التي يعمل بها المعلم 
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ن التعليم اإللكتروني فاجأ جميع المعلمين بغض النظر عن ويعود الى ذلك الى ا

 المرحلة التعليمية الذين يعملون بها ولم يكن الجميع مستعدا لهذا االمر.

 مشكلة الدراسة:

( مفاجئا سكان الكرة 19بدون اخذ اذن من أحد، جاء فايروس كورونا )كوفيد 

ة األهمية في جميع األرضية بشكل عام وفلسطين بشكل خاص وكان له اثار بالغ

ى مناحي الحياة االجتماعية واالقتصادية والتعليمية والصحية وغيرها. كان عل

من يمية. ففلسطين ان تالئم نفسها مع الوضع الجديد وخاصة فيما يتعلق بالعملية التعل

ا المعروف ان أكثر من مليون تلميذ يجلسون على مقاعد الدراسة في فلسطين وهذ

سكان الضفة الغربية وقطاع غزة البالغ عددهم حوالي  % من20يشكل حوالي 

ما كخمسة مليون نسمة )ثالثة مليون في الضفة الغربية ومليونين في قطاع غزة(. 

اما  معلما ومعلمة وحوالي ثالثة االف مدرسة. 57000ان عدد المعلمين بلغ حوالي 

 33حوالي  بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي من جامعات وكليات متوسطة فبلغت

-2018مؤسسة وذلك بناء على بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 

(. كان لزاما على الحكومة 2019)الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  2019

ير الفلسطينية ان تتأهب لمواجهة هذا الفايروس وفي نفس الوقت ان تحافظ على س

ظيفي للمعلمين خاصة وان الرضا العملية التعليمية دون االضرار بالرضا الو

سهم ة مما يالوظيفي لدى المعلم يرفع من درجة الكفاءة االنتاجية في العملية التعليمي

علم حفز المتفي رفع مستوى الطلبة ويعزز فهمهم للمادة التعليمية. كما انه اداة فعالة 

لتي اامل نحو اداء تعليمي أفضل االمر الذي دفع الكثير من الباحثين لدراسة العو

تؤثر في رضا العاملين في الميدان التربوي بشكل عام ورضا المعلمين بشكل 

خاص.  وقد توصلت تلك الدراسات الى ان مراعاة احتياجات المعلمين وتوفير 

 االمن والحرية واألمان الوظيفي هي اهم العوامل المؤثرة في الرضا الوظيفي

 (. 92-65: 2016)باوزير والعبد الجبار،

( الى اتباع وزارة التربية والتعليم في 19-ظهور وباء فيروس كورونا )كوفيدأدى 

فلسطين سياسة التعليم المدمج وهو مزيح بين التعليم الوجاهي والتعليم عن بعد 

وبصورة مفاجئة. نتيجة لذلك واجه المعلمون مشكلة التعامل مع الواقع الجديد 

منهم للمهارات الالزمة للتعليم واسلوب تعليم مفاجئ في ظل عدم امتالك شريحة 

عن بعد والتعليم االلكتروني بوجه خاص مما أثر على رضاهم الوظيفي وبدت 
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معاناة بعض المعلمين واضحة سواء في عدم امتالكهم ألدوات التعليم عن بعد 

 الالزمة إلدارة العملية التعليمية او عدم كفاية المهارات إلدارتها.

مدى الرضا الوظيفي لمعملي محافظة طولكرم نحو  من هنا ظهرت الحاجة لدراسة

، وكذلك وضع اليد على 2021التعليم اإللكتروني في ظل جائحة كورونا لعام 

داء ألالصعوبات والعوائق التي تواجه المعلمين من اجل اكتساب المهارات الالزمة 

لرضا وكفاية تعليمية مرضية. وبناء على ذلك فان مشكلة الدراسة تكمن في معرفة ا

الوظيفي لمعلمي محافظة طولكرم في فلسطين نحو التعليم اإللكتروني في ظل 

 جائحة كورونا. وبناء على ذلك فان هذه الدراسة حاولت اإلجابة على األسئلة

 التالية:

ل ظما مدى الرضا الوظيفي لمعلمي محافظة طولكرم نحو التعليم اإللكتروني في -

 جائحة كورونا؟

ية ذات داللة احصائية في متوسط رضا المعلمين الوظيفي هل هناك فروق جوهر-

مية تعزى الى متغيرات: الجنس، العمر، الخبرة، المؤهل العلمي والمرحلة التعلي

 التي يدرسها المعلم.

 أهداف الدراسة:

التعرف على مدى الرضى الوظيفي لدى معلمي محافظة طولكرم نحو التعليم عن -

 رونا.بعد الكترونيا في ظل جائحة كو

التعرف فيما إذا كان هناك فروق جوهرية ذات داللة احصائية في متوسط رضا -

المعلمين الوظيفي في محافظة طولكرم نحو التعليم اإللكتروني في ظل جائحة 

ة كورونا وتعزى الى متغيرات: الجنس، العمر، الخبرة، المؤهل العلمي والمرحل

 التعليمية التي يعمل بها المعلم. 

 لدراسة:فرضيات ا

هناك رضا وظيفي لمعلمي محافظة طولكرم في ظل التعليم اإللكتروني خالل -

 جائحة كورونا؟

( في α≤ 0.05توجد فروق جوهرية ذات داللة احصائية عند مستوى داللة )-

متوسط رضا المعلمين الوظيفي في ظل جائحة كورونا تعزى لمتغيرات كل من 
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الجنس والعمر والخبرة العملية والمؤهل العلمي والمرحلة التعليمية الذي يعمل بها 

 المعلم.

 

 أهمية الدراسة:

تعليم تكمن أهمية الدراسة في انها تلقي الضوء على رضا المعلمين الوظيفي نحو ال

حد يكتروني في ظل جائحة كورونا خاصة وان هذا النوع من الرضا لم يبحثه أاإلل

لى من قبل نظرا لحداثة الظاهرة.  كما تكمن اهمية الدراسة أنها تسلط الضوء ع

لى كل عموضوع تربوي يلبي احتياجات العملية التعليمية االمر الذي يعود بالفائدة 

كل. كعليمية لتعليم والمهتمين بالعملية التمن المعلمين والعاملين في قطاع التربية وا

الخرى كما انه يؤثر ايضا على الطلبة في منطقة الدراسة والمحافظات الفلسطينية ا

ى سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة، باإلضافة الى انها تساعد في الوقوف عل

ني.  االسباب التي ساهمت في توجهات معلمي محافظة طولكرم نحو التعليم اإللكترو

داء وتكتسب هذه الدراسة أهميتها في انها تحاكي رضا المعلمين الوظيفي اثناء أ

على  عملهم التعليمي في المدارس المختلفة. إضافة الى ذلك يمكن بتعميم نتائجها

الد لة في بمعلمي وزارة التربية والتعليم الفلسطينية وتفتح افاقا للقيام ببحوث مماث

قول دة من نتائجها على المستوى العربي. ومن نافل العربية أخرى وكذلك االستفا

نس ان أهمية هذه الدراسة تناقش مسائل رضا المعلمين الوظيفي فيما يتعلق بالج

يخص  والعمر والخبرة العملية والمرحلة التعليمية التي يعمل بها المعلمين فيما

زمة قنيات الالامتالكهم للمهارات الالزمة للقيام بالعملية التعليمية وتوفر الت

 واالتصال والتواصل والتطور المهني في مجال التعليم اإللكتروني.

 تحديد مصطلحات الدراسة:

 يلي: تتناول هذه الدراسة العديد من المصطلحات والتي ال بد من تعريفها وهي كما

ويعبر عن مدى احساس العامل بالتوافق النفسي واالجتماعي  الرضا الوظيفي:

، Aliواالنتماء لبيئة العمل وايضا مدى الشعور االيجابي والفخر نحو عمله )

( ويقصد به ايضا الدرجة بين توقعات اإلنسان من عمله وما يحصل عليه 2016

للفرد (. كما عرف بأنه "الحالة الشخصية 2020بالفعل من هذا العمل )عمران، 

والتي تعبر عن مدى قبوله العام لمجموعة العوامل الوظيفية المحيطة ببيئة العمل 

(. اما التعريف االجرائي للرضا فهو شعور المعلم بالرضا الذاتي 2018)باصفار، 
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عن العمل مع الطلبة الكترونيا ورضاه ايضا عن ادائه في الوظيفة اجتماعيا وعلميا، 

الطلبة ومشرفيه التربويين ومديره وزمالئه في  وعالقته في العمل مع اهالي

 (.2016العمل)باوزير، 

تصال ا: اسلوب وطريقة للتعلم باستخدام مصادر ووسائل وأليات التعليم اإللكتروني

ط حديثة باستخدام الحاسوب والهواتف المحمولة بوساطة شبكة االنترنت والوسائ

(. 2020ونية )المهناوي، المتعددة من صوت وصورة وفيديوهات ومكتبات الكتر

وعرف ايضا بأنه طريقة للتعليم باستخدام اليات االتصال الحديثة من حاسوب 

وشبكات ووسائط متعددة سواء اكان عن بعد او في الفصل الدراسي )سيدهم، 

ونيا (. وتنوعت التعريفات وتعددت االساليب في تعريف التعليم عن بعد الكتر2019

الذي دراسة بالتعليم اإللكتروني هو التعليم عن بعد وغير ان المقصود في هذه ال

متعددة استخدم فيه الحاسب اآللي في تقديم المحتوى التعليمي مستعينا بالوسائط ال

 والشبكة العنكبوتية إلنجازه. 

قع زيادة مفاجئة وسريعة في عدد حاالت المرضى على نحو أعلى من المتو: الوباء

 .رقعة جغرافية أوسعفي مجتمع معين ولكنه يمتد على 

اب انتشار للوباء او المرض الى بلدان عدة بصورة سريعة وعادة ما يص الجائحة:

 عدد كبير من السكان.

مـرض معـد يسـببه فيـروس كورونـا المكتشـف مؤخـرا ولم يكن  مرض كورونا:

ــي هناك أي علم بوجوده، وهــذا المرض بدأ فــي مدينــة يوهــان الصينيــة ف

 (.23 -1: 2021االمم المتحدة،) 2019ديسـمبر من عام  /كانــون اول

 منهجية الدراسة:

مدى الرضا الوظيفي لدى  اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي وذلك لمعرفة

المعلمين في محافظة طولكرم نحو التعليم اإللكتروني في ظل جائحة كورونا. تم 

استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات واستخدمت فيها العينة القصدية كطريقة لجمع 

البيانات، ونتيجة لظروف الجائحة فقد أرسلت االستبانة الكترونيا لتسعين معلما 

دورهم استجابوا استجابة كاملة وقد ساعد على ذلك اتصال الباحثين وهؤالء ب

مجتمع الدراسة فتشكل من معلمي ومعلمات بالمعلمين وادارات مدارسهم. اما
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محافظة طولكرم، ممن يعملون في المدارس الحكومية والخاصة التابعة لوزارة 

 2020عام الدراسي التربية والتعليم، وهم الذين شاركوا في التعليم اإللكتروني لل

/2021. 

 مصادر البيانات:

 %من االناث.62%من الذكور مقابل 38معلما ومعلمة بواقع 90تكونت العينة من 

 5سنة وخبراتهم تراوحت من 50سنة الى اقل من 25تراوحت اعمار المعلمين من

ختلفة سنة. كما ان نسب المعلمين في المراحل التعليمية الم 15سنوات الى اقل من 

عليا  سنوات( واساسية 6متقاربة وهذه المراحل هي المرحلة االساسية الدنيا ) فهي

 سنوات لكل منهما(.  3وثانوية )

 أداة الدراسة 

قام الباحثون بتصميم استبانة، بهدف التعرف على مدى الرضا الوظيفي لدى 

م تحكيالمعلمين في منطقة الدراسة. كما قام اساتذة من جامعة بيرزيت في فلسطين ب

قياس فقرة باالعتماد على م 30تكونت االستبانة من االستبانة والتأكد منصحتها و

ت ليكرت. حددت اتجاهات المعلمين باعتبار المتوسط الحسابي لكل فقرة من فقرا

 أداة الدراسة )االستبانة( وفق المعادلة اآلتية:

 ) الحد األدنى للبدائل/ )عدد المستويات –الحد األعلى للبدائل 

(5-1) / 3  =1.33 

 2.33=1.33+ 1المستوى األول االتجاه منخفض:  -

 3.67=1.33+2.34المستوى الثاني االتجاه متوسط: -

 (.2020)زيد،  5= 1.33+  3.68المستوى الثالث االتجاه مرتفع: -

معلومات ديموغرافية والمؤهل العلمي والمرحلة التعليمية  ن:وتكونت االستبانة م

لم ومجاالت الرضا الوظيفي األربعة وهي امتالك المعلم التي يعمل بها المع

( فقرات، ومدى 9للمهارات الالزمة إلدارة العملية التعليمية عن بعد ويتكون من )

( فقرات، 7توفر التقنيات الالزمة إلدارة العملية التعليمية الكترونيا ويتكون من )

المهني في مجال  ( فقرات والتطور والنمو9 (واالتصال والتواصل ويتكون من

 ( فقرات. 5التعليم اإللكتروني ويتكون من )
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 األساليب اإلحصائية المستخدمة:

وصفي و استخدم الباحثون في هذه الدراسة األساليب اإلحصائية التالية: اإلحصاء ال

حليل تاو   Fإليجاد فيما اذا كان هناك فروق بين مجموعتين وكذلك اختبار Tاختبار 

 ر. يجاد فيما اذا كان هناك فروق بين ثالث مجموعات او اكثالتباين األحادي إل

 صدق أدوات الدراسة وثباتها 

ة تم التأكد من ترابط الفقرات في كل مجال والمراجعة اللغوي الصدق الظاهري:

 ووضوح النص.

عرضت االستبانة على عينة استطالعية عشوائية مكونة من : صدق المحتوى - 

محافظة طولكرم ومن خارج عينة الدراسة. وعرضت ايضا معلما ومعلمة من  25

على مجموعة من اساتذة الجامعات وعدد من المشرفين التربويين وطلب من 

م تالمحكمين إبداء وجهات نظرهم في فقراتها. وبعد اجراء التعديالت المطلوبة 

 الحصول على النسخة المعدلة واألخيرة من االستبانة.

 ثبات االداة  -

( 25من ثبات االستبانة طبقت االستبانة على عينة استطالعية تكونت من )للتحقق 

من المدارس التي ينفذ فيها التعليم اإللكتروني خارج عينة الدراسة،  ومعلما   معلمة

 Cronbach’sوتم حساب معامل ثبات األداة بتطبيق معادلة كرون باخ ألفا 

Alpha) على استجابات العينة االستطالعية، وكان معامل الثبات لجميع مجاالت )

(، اما بالنسبة لعينة الدراسة فتم حساب %86.8(وبالنسبة المئوية )0.868األداة )

معامل ثبات االستبانة على عينة الدراسة وكان معامل الثبات الكلي لألداة 

 . %(، وهذه القيم مقبولة ألغراض البحث العلمي86.3)

 حدود الدراسة:

.اما الحدود المكانية فقد شملت 2021تمت هذه الدراسة في النصف االول من عام 

 300(. تبلغ مساحة المحافظة حوالي 1جميع انحاء محافظة طولكرم )شكل رقم 

كيلومترا مربعا، وتعدّ مدينة طولكرم مركز المحافظة الرئيسي وبلغ عدد سكان هذه 

نسمة وذلك حسب التعداد السكاني للجهاز  183,205حوالي  2017المحافظة عام 

المركزي لإلحصاء الفلسطيني. كما ان هذه المحافظة تبعد عن شاطئ البحر 
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كيلومترا فقط وهي من المحافظات التي تشتهر بالزراعة بمختلف  12المتوسط 

 أنواعها وخاصة الزيتون والحمضيات.

 

 
 ( موقع محافظة طولكرم في فلسطين1شكل رقم )

 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة
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 اإلطار النظري -

 الرضا الوظيفي:

يعد الرضا الوظيفي مثار اهتمام لدى الباحثين والدارسين في مختلف العلوم 

 اإلنسانية ألنه يعكس الحالة النفسية للموظف ومدى رضاه عن عمله، كما يعكس

بها.  تصادية التي يعملمدى رضاه عن الظروف البيئية واالجتماعية والنفسية واالق

ظف والرضا الوظيفي يعتبر مصدرا للدافعية والتحفيز للعمل التي يشعر بها المو

 ويعزز ايضا روح االخالص واالمانة تجاه مؤسسته والشريحة المستفيدة من هذه

 (.17: 2018المهنة )حمية وغربي وحاج سعد، 

 مفهوم الرضا الوظيفي:

تجاه وظائفهم والناتج عن ادراكهم الحالي لما يعبر المفهوم عن مشاعر العاملين 

تقدمه الوظيفة ولما ينبغي ان يحصلوا عليه منها، وهو ايضا مفهوم متعدد االبعاد 

يتمثل بالرضا الكلي الذي يستمده الموظف من خالل اداء وظيفته وجماعة العمل 

التي يعمل معها من رؤساء وزمالء عمل والبيئة المحيطة به في مكان عمله 

( أن الرضا 749-712: 2018(. تضيف الدعمس )137-2011:87)الفوزان،

الوظيفي يشير الى "مستوى الرضا الذي يشعر به الفرد بخصوص عمله ويتضمن 

أولهما الرضا الوظيفي العاطفي ويشير الى مشاعر الفرد  الرضا الوظيفي بعدين:

ضا عن بعض نحو عمله ككل وثانيهما الرضا الوظيفي المعرفي ويشير الى الر

جوانب العمل مثل األجور وساعات العمل".  ومن ناحية أخرى فانه يمكن القول ان 

الرضا الوظيفي متعدد األبعاد وفقا لمعايير متعددة، فهناك الرضا الوظيفي 

 والمتعلقوفق هذا المعيار نجد  أنه اوال  يتفرع منه الرضا الوظيفي الداخليوالشمولي

مثل االعتراف والثقة والقبول والشعور بالتمكن واإلنجاز بالجوانب الداخلية للعامل 

يتعلق بالجوانب الخارجية  الرضا الخارجي وهذاالثاني فهو اما والتعبير عن الذات،

العمل، وطبيعة ونمط  )البيئة( للموظف في محيط العمل مثل المدير، وزمالء

ور بالرضا الوظيفي وهو مجمل الشع الرضا الكلي العام، والبعد الثالث يتعلق بالعمل

اتجاه األبعاد الداخلية والخارجية معا. اما بالنسبة للرضا الوظيفي حسب معيار 

الزمن فيندرج منه انواع منها الرضا الوظيفي المتوقع حيث يشعر الموظف بهذا 

الوظيفي، إذا كان متوقعا أن ما يبذله من جهد يتناسب  النوع من خالل عملية األداء
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يشعر به الموظف بعد مرحلة الرضا  الرضا الوظيفي الفعليما ان. كمع هدف المهام

الوظيفي المتوقع حسب ما يبذله من جهد متوقعا تحقيقا لألهداف نتيجة لهذا العمل، 

وهناك من يصنف الرضا .تحقق هذا الهدف يشعر حينها بالرضا الوظيفي وعند

عن جميع يمثل رضا الموظف  والذي الرضا الكلي الوظيفي إلى قسمين وهما

جوانب ومكونات العمل، وهنا يكون الموظف قد وصل الى أقصى درجة الرضا 

الرضا الجزئي فيمثل شعور الفرد الوجداني عن بعض أجزاء  عن عمله. اما

ومكونات العمل، وهناك يكون الموظف قد وصل درجة كافية من الرضا عن بعض 

: 2018؛ الغريز، 2017جوانب العمل وبالتالي يكتفى بها. )بن موفق وبن صافي، 

. وللرضا الوظيفي أهمية كبيرة لما له من اثر نفسي ومعنوي ينعكس 38-57

بصورة ايجابية او سلبية حسب درجة رضاه في المؤسسة التي يعمل بها االمر الذي 

بدوره ينعكس على طريقة اداءه وعمله بصورة عامة من ناحية وعلى كفاءة 

وبالتالي إذا كان الرضا الوظيفي لدى  .وفاعلية نتائج عمله من ناحية اخرى

ويعطي دافعا  الموظف ايجابيا فانه يؤدي الى القدرة على التكيف مع بيئة العمل،

ورغبة في اإلبداع واالبتكار، واخيرا فانه ينمي الشعور بالرغبة في اإلنجاز 

ة اما اهمية الرضا الوظيفي للمؤسسة فإنها تسعى الى تحقيق الرياد وتحسين األداء.

 (.17-1: 2019)عطية وعباس،والنجاح والتقدم.

 التعليم عن بعد:

هو استعمال التقنية ووسائلها في التعليم وتسخيرها لكي يتعلم الطالب ذاتيا  وجماعي ا 

وجعله محور المحاضرة، بدءا من التقنيات المستخدمة للعرض داخل الصف 

الخروج عن المكونات الدراسي من وسائط متعددة وأجهزة إلكترونية، وانتهاء  ب

التعليم االلكتروني عن بعد فانه  (. اما804-780 2020المادية للتعليم )العيداني،

يعبر عن نوع من انواع التعليم بحيث يكون خارج اسوار المدرسة في صفوف 

افتراضية مستخدما االجهزة الذكية ومستعينا بالبرامج اإللكترونية والوسائط 

وذلك لتحقيق أهداف منها تجاوز الصعوبات التي  التعليميةالمتعددة لتنفيذ العملية 

تحول دون الوصول للمدارس.  ومن ميزات التعليم اإللكتروني ان تكلفته منخفضة، 

كما يمكن للمتعلم والمعلم من الوصول اليه من أي مكان سواء من البيت او مكتب 

بفاعلية كبيرة  العمل او حتى الفصل الدراسي. إضافة الى ذلك فانه يوفر محتوى

وبأدوات وأساليب جاذب وأكثر تفاعلية من خالل مقاطع فيديو او مقاطع صوتية 
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وهذا يسهل عملية فهم محتوى المادة التعليمية وتطبيقها عمليا. اما بالنسبة للمعلم فان 

هذا النوع من التعليم يوفر نسقا ثابتا في التدريس يمكن اتباعه في أي وقت. ويمكن 

وير طريقة تدريسه بين حين واخر مستفيدا من توفر تقنيات حديثة. للمعلم من تط

ومن فوائد التعليم اإللكتروني انه يتيح عملية التعليم المتزامن بحيث يتفاعل المعلم 

مع طلبته من خالل االتصال المرئي المباشر او الصوتي او من خالل دردشة 

والعودة اليه الحقا. ويتيح ومراسلة فورية.  ويمكن تسجيل هذا النوع من التعليم 

التعليم اإللكتروني إمكانية التعليم غير المتزامن بحيث يتفاعل المعلم مع طالبه عبر 

االنترنت في أوقات مختلفة وذلك من خالل توفير الدروس التعليمية على أجهزة 

الحاسوب او من مواقع ويب خاصة تمكن الطالب الوصول اليها في أي وقت وهذا 

؛ الصوالحة، 2020للطلبة التفاعل مع بعضهم البعض )عبد الحميد، يتيح أيضا 

(. ومن اهداف التعليم اإللكتروني انه يمكن المعلم من التواصل غير الوجاهي 2021

مع طلبته وان يكون هذا التواصل في ساعات محددة من اليوم ويمكن ان يستمر 

ص معوقات التعليم في على مدار الساعة خالل الفصل الدراسي. كما يهدف الى تقلي

 (.544-505: 2018حالة اغالق المدارس نظرا ألسباب صحية او امنية )العامري،

يتضح مما سبق ان الرضا الوظيفي قد تمت مناقشته من جوانب عدة حيث ان 

نع او االنسان يعمل في مناحي مختلفة في حياته آلنه ربما يعمل في الحقل او المص

و اد من تحقيق رضاه الوظيفي من أجل يعطي العامل في وظيفة مكتبية. ولذلك الب

ت الموظف انتاجا جيدا وبنوعية عالية ويبقى عنصرا فاعال في مجتمعه وقد أجري

لت ها تناوالعديد من الدراسات التي تناولت الرضا الوظيفي. اال ان الجديد في هذه أن

 إلليكترونيموضوع الرضا الوظيفي في ظل جائحة كورونا وكذلك في ظل التعليم ا

الذي فرض نفسه على الجميع استجابة لمتطلبات هذه الجائحة. وقد اخذت دول 

ن العالم ومنها الدولة الفلسطينية اجراءات صارمة من اجل المحافظة على األم

 الصحي للمجتمع وديمومته.

 دراسات السابقة:ال

( في 163-129: 2019لسعدان ): اتضح الرضا الوظيفي تبعا لمتغير الجنس

دراسة بعنوان الرضا الوظيفي لدى ممارسي العالقات العامة في الجمهورية 

اليمنية: دراسة مقارنة بين القطاعين الحكومي والخاص الى عدم وجود فروق ذات 

داللة احصائية تبعا لمتغير الجنس، كما جاءت نتائج الرضا الوظيفي فيها متدنية 
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تدني الرواتب وغياب حوافز وعزى الباحث ذلك للظروف التي يمر بها اليمن و

( الموسومة بـالرضا 210-188: 2016وقد اتفق معه بلعيد في دراسته )العمل.

شركة الخليج للنفط  الوظيفي وعالقته باألجر والترقية وظروف العمل المادية لدى

أشار الباحث الى عدم وجود فروق ذات داللة احصائية تعزى لمتغير  في ليبيا.

ن الرضا الوظيفي حسب رأيه ال عالقة له بكون الفرد ذكرا الباحث ا الجنس، وجد

( في دراسته والتي هي بعنوان 62-13: 2016او انثى. أكد على ذلك القرواني )

درجة تأثير ممارسة إدارة التغيير في الجامعات الفلسطينية في شمال الضفة الغربية 

ه ال توجد فروق على الرضا الوظيفي للعاملين فيها من وجهة نظرهم حيث وجد ان

. ومن ذات داللة احصائية تبعا لمتغير الجنس لمعظم محاور ومجاالت الدراسة

( في دراستهم بعنوان الرضا 2018الجزائر أشار حمية وغربي وحاج سعد )

الوظيفي وأثره على أداء العاملين في المؤسسة دراسة حالة مؤسسة الرواد للصناعة 

الوادي حيث ذكروا انه ال توجد فروق ذات والخدمات بالمنطقة الصناعية كونين 

داللة احصائية للرضا الوظيفي تبعا لمتغير الجنس.  واضافة الى ما ذكره بن زيدان 

( في بحثهم بعنوان مستوى الرضا عن الحياة 59-46: 2019ومقراني وأحسن )

في والية معسكر  لدى أساتذة التعليم المتوسط الممارسين ألنشطة الترويح الرياضي

لجزائرية حيث اشاروا الى عدم وجود فروق ذات داللة احصائية تبعا لمتغير ا

الجنس اال ان مستوى الرضا الوظيفي كان مرتفعا لديهم من حيث طبيعة العمل 

وظروفها وانشطة الترويح الرياضي التي اسهمت في رفع الروح المعنوية اثناء 

( في 134-103: 2014تأدية العمل. ووافقهم في ذلك عبد الفتاح والشريف )

قياس الرضا الوظيفي للممرضين العاملين في المؤسسة العمومية  دراستهما بعنوان

الى عدم تأثير عامل الجنس  بالجزائر جيجل –الميلية –االستشفائية بشير منتوري 

تعزى لمتغير  في دراستهما حيث ذكرا انه ال توجد فروق ذات داللة احصائية

( بعنوان الرضا 544-504: 2018العامري في بحثه )الجنس. ومن العراق ايدهم 

الوظيفي وعالقته بالضغوط المهنية لدى المرشدين التربويين فرأى في بحثه ايضا 

 انه ال توجد فروق ذات داللة احصائية تعزى لمتغير الجنس. 

ومن ناحية أخرى فقد تبين في كثير من الدراسات وجود فروق جوهرية ذات داللة 

الذكور واالناث فيما يتعلق بالرضا الوظيفي منهاما إحصائية بين 

( فقد أشاروا الى تفوق االناث في 2018 :1-21)  Carvajal&Popoviciقامبه

مجال الرضا الوظيفي حيث كان هناك فروق ذات داللة احصائية وكانت لصالح 



 ينحس شما، ايو محمود قاسم، هادي بعد عن التعليم نحو -فلسطين-طولكرم محافظة معلمي لدى الوظيفي الرضا

 الريماوي

 

226 

 رلينب-لمانياأ العربي مقراطييالد المركز            سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

االناث الن االناث يشعرن أكثر بالرضا لعملهن في مجال الصيدلة في مدينة 

 ,Carvajal, Popviciاخر قام الباحثونبحث  وفياالسبانية.  غرناطة

&Hardigan (2019 :32-38 بدراسة حول الرضا الوظيفي للصيادلة في  )

وجود فروق ذات داللة احصائية تبعا لمتغير  الواليات المتحدة حيث اشار بحثهم الى

أكثر في  الجنس وكانت الفروق لصالح االناث حيث ان االناث ايضا يشعرن بالرضا

: 2017ومن ناحية أخرى أجرى المعايطة) ظروف عملهن وأكثر تكيفا من الرجال.

في شركة مناجم  ( دراسة بعنوان الرضا الوظيفي وأثره على أداء العاملين58-75

حيث وجد ان هناك فروق ذات داللة  الفوسفات االردنية المساهمة المحدودة

روق ايضا لصالح االناث وعزى ذلك احصائية تعزى لمتغير الجنس وكانت هذه الف

بينما يرى الذكور انه في  الى اقتصار اعمالهن على االعمال االدارية والمكتبية،

اجحاف بحقهم نتيجة لمساواة الرواتب وذلك بسبب خروجهم الماكن العمل الميداني 

 Al-Haroon and Al-Qahtaniوفي دراسة لـ وما يتبعه من ارهاق ومخاطرة.

فروق ذات داللة احصائية تبعا لمتغير  ( اشارتا في دراستهن الى32-38: 2019)

الجنس ولصالح الذكور نظرا  الن الممرضات االناث  يشعرن برضا اقل لما 

يتعرضن له من ضغوط العمل بسبب كونهن يعملن في مجتمع ذكوري ولما فيه من  

راسته ( في د2015تقييد لحركتهن وحريتهن في العمل، وأيدهن في ذلك معاني)

درجة التحفيز والرضا الوظيفي والعالقة بينهما من وجهة نظر مدراء  التي تناولت

المدارس الحكومية الثانوية في محافظات شمال الضفة الغربية حيث وجد فروق 

وقد فسر الباحث ذلك  ذات داللة احصائية تبعا لمتغير الجنس وذلك لصالح الذكور.

-301: 2014لعمل، وايده في ذلك الخزاعلة )بامتالك الذكور الحافز والدافعية ل

( حيث اشار في بحثه "مدى الرضا الوظيفي لدى موظفي جامعة الملك فيصل 303

في المملكة العربية السعودية" الى وجود فروق ذات داللة احصائية لصالح الذكور 

واالستقرار  في مجاالت الرضا عن الوظيفة، والرضا عن بيئة العمل وزمالئه

 يعود الى ان لدى الذكور ميزات في الحركة وحوافز مادية تعطى لهم أكثر الوظيفي

 من االناث.

تعددت الدراسات التي تناولت الرضا الوظيفي  الرضا الوظيفي تبعا لمتغير العمر:

وقارنت فيه متغير العمر حسب فئات متقاربة حيث اشار باوزير والعبد 

الوظيفي لدى معلمات برامج عن الرضا  ( في دراستهما92-65: 2016الجبار)

صعوبات التعلم في مدينة الرياض حيث اشارا الى عدم وجود فروق ذات داللة 
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احصائية تعزى لمتغير العمر الن المعلمات يخترن وظائفهن بمحض ارادتهن 

وافقتهم في ذلك  والسلم الوظيفي يعطي كل ذي حق حقه بغض النظر عن العمر.

اول الرضا الوظيفي لدى العامالت في مكاتب ( في بحثها الذي تن2016الشروف)

وزارة الشؤون االجتماعية في جنوب الضفة الغربية من وجهة نظرهن الى عدم 

وجود فروق ذات داللة احصائية تبعا لمتغير العمر وعزت الباحثة ذلك الى ان 

المختلفة أظهرن نتائج متقاربة في مستوى الرضا  العامالت بالفئات العمرية

نهن يتمتعن بنفس الفرص الوظيفية وعالقات العمل وغيرها من ابعاد الوظيفي ال

( 804-780: 2017اتفق الغانم) الرضا الوظيفي والتي ال يدخل العمر كمحدد لها.

مع ذلك في دراسته عن الرضا الوظيفي لدى الصحفيين الرياضيين في دولة 

لمتغير العمر في فلسطين حيث اشار الى عدم وجود فروق ذات داللة احصائية تبعا 

حين كان الرضا الوظيفي لدى الصحفيين مرتفعا لما يتمتع به الصحفيين من حوافز 

 Siengthai andباإلضافة للحرية التي يتمتعون بها أثناء عملهم. خالفهم في الرأي 

Pila- Nagram  (2016 :160-180 في دراستهما عن تأثير إعادة تصميم )

تبين من هذه الدراسة وجود فروق ذات داللة  الهيكل الوظيفي على اداء الموظفين.

-37احصائية تبعا لمتغير العمر وكانت لصالح لمن هم من اصحاب الفئة العمرية)

 العمل.( وذلك بسبب تمتعهم باالستقرار في وظيفتهم وتعودهم على ظروف 47

( في بحثهما فقد 2018 :1-20)  Carvajal, and Popoviciوايضا ايدهم في ذلك

الى وجود فروق ذات داللة احصائية تعزى لمتغير العمر وذلك لصالح الفئة ا أشار

سنة( وهي فئة الموظفين الصغار الى جانب فئة الكبار في  28 -20العمرية)

يشعران أكثر بالرضا عن الوظيفة  سنة فأعلى( وأصحاب هاتان الفئتان 60العمر)

في مجال الصيدلة في مدينة غرناطة في اسبانيا حيث ان الشباب يتمتعون برضا 

وفي وكبار السن تحقق لهم االمن الوظيفي. وظيفي بسبب حداثة التحاقهم بالوظيفة 

( حول الرضا 2019 :32-38) CarvajalPopovici, Hardiganandدراسة لـ

الواليات المتحدة تبين لهما وجود فروق ذات داللة احصائية  الوظيفي للصيادلة في

سنة فأعلى( حيث ان كبار السن  60تبعا لمتغير العمر وكانت الفروق لصالح فئة )

يعتبرون الوظيفة بيئة للتواصل االجتماعي التواصل مع االخرين خاصة وان كبار 

م في معظمهم السن في تلك الدولة يواجهون مشكلة التواصل االجتماعي النه

هذا باإلضافة الى ان هذه االعمال في كبرهم تحقق لهم  يعيشون لوحدهم في بيوتهم.

كما ايد هكذا  لبناء مستقبلهم. استقرارا وظيفيا وانهم ال يبحثون عن حوافز في العمل
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( في بحث تناول تمظهرات الرضا الوظيفي 229 - 219: 2019دراسات الحدادي)

 د البشرية التابعة وزارة التربية الوطنية في الجزائر،لدى موظفي مديرية الموار

 51شار الى وجود فروق ذات داللة احصائية تبعا لمتغير العمر ولصالح فئة)أحيث 

 .سنة فأكثر(وذلك بسبب ان الرضا الوظيفي يزداد بتقدم العمر

فيرى الرشيدي  أما بالنسبة للرضا الوظيفي تبعا لمتغير سنوات الخبرة:

 ( الى عدم وجود فروق ذات داللة احصائية تبعا لمتغير196-180: 2020وصميدة)

سنوات الخبرة في بحثهما والذي تناول مستوى الرضا الوظيفي لدى الممرضين 

رجع يوالممرضات بمستشفى االيمان في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. 

كما ان الرضا ذلك إلى السلم الوظيفي للعاملين الذي بعطي كل ذي حق حقه 

 الوظيفي يحصل عليه الموظف لحظة التحاقه في العمل خاصة ويأخذ العاملون في

( في 62-13: 2016أكد على ذلك القرواني) اعتبارهم ان نسبة البطالة مرتفعة.

خبرة، دراسته اذ وجد انه ال توجد فروق ذات داللة احصائية تبعا لمتغير سنوات ال

 ( فذكروا انه ال توجد فروق2018بي وحاج سعد)كما اشاروا في بحثهم حمية وغر

جود ولم يقف على ذكر اسباب عدم وذات داللة احصائية تبعا لمتغير سنوات الخبرة

 فروق تبعا لمتغير سنوات الخبرة.

: Soomro, Breitenecker and Shah( )2018خالفهم في النتائج كل من

اشاروا في بحثهم الى وجود فروق ذات داللة احصائية تبعا  حيث(129-146

( في 111-2011:84لمتغير سنوات الخبرة وايده في ذلك عبد الفتاح وعمارة )

بحثهما عالقة الرضا الوظيفي بالعوامل الديموغرافية في المؤسسة العمومية 

 داللة ق ذاتالجزائرية دراسة الحالة العمومية االستشفائية حيث ذكرا انه توجد فرو

 ثر.عاما فأك 25احصائية تبعا لمتغير سنوات الخبرة ولصالح فئة من هم ذو خبرة 

( فأشار ايضا في دراسته الى وجود فروق 343-301: 2014اما الخزاعلة )

جوهرية ذات داللة إحصائية تبعا لمتغير سنوات الخبرة في جامعة الملك فيصل 

ديهم خمس سنوات من الخبرة وعلل ذلك بالسعودية ولكن كانت لصالح فئة الذين ل

بأن الجامعة زادت من قيمة الرواتب وزادت من قيمة المبلغ المدخر للموظف وقد 

اتخذ هذا القرار حديثا وكان يطال اصحاب الخبرات القليلة فعند بلوغهم سن التقاعد 

-58: 2017وايدهم ايضا المعايطة) بالتأكيد ستكون مكافئاتهم ورواتبهم مجزية. 

( حيث اشار الى وجود فروق ذات داللة احصائية تبعا لمتغير سنوات الخبرة 75
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سنة( والذين يعملون في  15-11وكانت حسب دراسته لصالح من هم ذو خبرة)

ويعزى الباحث ذلك ان من لديهم هذه المدة من الخبرة شركة الفوسفات األردنية 

ه ولم يصلوا الى مرحلة قانعين بواقعهم وال يريدون تغيير واقع عملهم او ظروف

الملل وهم راضون بشكل عام عن عملهم وهم أيضا يتشبثون بوظائفهم في بلد يعاني 

( الذي أشار في دراسته 229-219: 2019وايضا الحدادي)من ارتفاع نسبة البطالة.

عن وجود فروق ذات داللة احصائية تبعا لمتغير سنوات الخبرة لدى موظفي 

في وزارة التربية الوطنية في مدينة الرباط بالمغرب مديرية الموارد البشرية 

اغلب  بكون أن وقد تفسر هذه النتيجةولصالح من لديهم خبرة اقل من عشرين سنة 

الملحقين  % من أفراد العينة من التقنيين أو72.5الموظفين والموظفات أي 

تلتحق  بالتالي فهذه الفئة المهنية من الموظفين هي فئة جديدة بدأت اإلداريين.

بمديرية الموارد البشرية لوزارة التربية الوطنية، والتي كانت تعمل سابقا في ميدان 

 التدريس. 

: 2020وصميدة) أشار الرشيدي الرضا الوظيفي تبعا لمتغير المؤهل العلمي:

( في دراستهما عن مستوى الرضا الوظيفي لدى الممرضين 180-196

الواقع في الرياض بالسعودية حيث اشارا الى والممرضات بمستشفى االيمان العام 

عدم وجود فروق ذات داللة احصائية تبعا لمتغير المؤهل العلمي الن العاملين 

يتقاربون في مؤهالتهم ولذلك شعروا ان متغيرات أخرى تؤثر في الرضا الوظيفي 

القة الحوافز المادية والتدريب العملي للوظيفة والعوامل اإلدارية والنفسية وع مثل

( في 163-129: 2019.ايده في سعدان)الزمالء ومدراء العمل بعضهم ببعض

دراسة بعنوان الرضا الوظيفي لدى ممارسي العالقات العامة في الجمهورية اليمنية 

في القطاعين الحكومي والخاص الى عدم وجود فروق ذات داللة احصائية تبعا 

لسياسية واالقتصادية التي تمر لمتغير المؤهل العلمي ولذلك بسبب سوء الظروف ا

( في دراستهما عن الرضا 285-267: 2014كما ايد كل من عليمات وعقيل).باليمن

الوظيفي لدى معلمات رياض األطفال في المدارس الحكومية بإقليم الوسط  بالمملكة 

العربية السعودية من وجهة نظرهّن حيث ال يوجد فروق ذات داللة احصائية تبعا 

ألن أغلب المعلمات يطمحن الى مناصب عليا وانهن ايضا  علمي،للمتغير ال

راضيات عن عملهن في هذا المجال وتفسر ايضا هذه النتيجة من منطلق ان المؤهل 

العلمي مهما كان مستواه يجعل المعلمة اكثر تفاعال وتكيفا مع البيئة الدراسية واكثر 

العلمي ليس ضروريا من وجهة معرفة والماما بالمهارات المختلفة  كما ان المؤهل 
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نظر المعلمات الن المعلمات يخضعن لدورات في مجال الطفولة تكسبهن المهارات 

 .الالزمة

في  فيما يتعلق بالرضا الوظيفي لكل من الذكور واالناث في الدول العربية انه 

توجد فروق جوهرية بينهما ولكن في بعض الحاالت وجدت فروق ذات  الغالب ال

عمال إحصائية نظرا لقيام االناث بأعمال إدارية ليست صعبة بينما تترك االداللة 

لب كان الصعبة للذكور. اما الدراسات السابقة التي أجريت في دول اجنبية ففي الغا

 هناك فروق تبعا لمتغير الجنس وذلك الن االناث يقمن بأعمال مريحة أكثر من

 اعمال الرجال.

ين بتوجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية  انه الاما من حيث العمر فلقد اتضح 

ات الدراس العاملين تبعا للفئة العمرية في البالد العربية التي أجريت فيها مثل هذه

وذلك الن السلم الوظيفي يأخذ في اعتباره الشريحة العمرية وخاصة من حيث 

 ح أصحابالرواتب والحوافز. اال انه في بعض الدول العربية تأتي الفروق لصال

. الفئات العمرية الصغيرة حيث يشعر هؤالء بالرضا كونهم تحصلوا على وظائفهم

هم في  اما في الدول األجنبية فتاتي الفروق لصالح الفئات العمرية الكبيرة أي من

من  سن الستين سنة من العمر فما فوق ألنهم يشعرون انهم تحصلوا على ما يريدون

اعيا في سن فوق الستين سنة يوفر لهم تواصال اجتموظائفهم إضافة الى عملهم وهم 

 من الزبائن وهذا يخرجهم من وحدتهم التي يعانون منها.  

من حيث عامل الخبرة العملية في مجال العمل فتبين ان هناك فروق في متوسط 

اعة رضا المعلمين وجاء ذلك لصالح من لديهم خبرة أطول الن الخبرة تعطيهم القن

ي او البال وهذا اندرج في الدراسات التي أجريت في الوطن العربفي العمل وراحة 

ة في الدول األجنبية. ومن حيث المستوى التعليمي فتبين انه ال توجد فروق جوهري

 تقاربونرضا الموظفين تبعا لمتغير المستوى التعليمي ويعود ذلك الى ان المعلمين ي

 في مستوياتهم التعليمية وألنهم قانعون في عملهم.

 

 نتائج الدراسة: 
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رم لإلجابة عن السؤال األول والمتعلق بالرضا الوظيفي لدى معلمي محافظة طولك

نحو التعليم اإللكتروني في ظل جائحة كورونا تم حساب متوسطات استجابات 

رقم  المعلمين عن المجاالت االربعة في االستبانة، وتظهر نتيجة ذلك على الجدول

( كأعلى رضا 3.358رجة رضا المعلمين كانت )(. ومنه يتضح ان متوسط د1)

يم على المجال الرابع والمتعلق بالتطور والنمو المهني للمعلم في مجال التعل

اإللكتروني وكانت درجة الرضا فيها متوسطة. يمكن تفسير ذلك بان التعليم 

اإللكتروني جاء بصورة مفاجئة ولم يكن للمعلمين أدنى فكرة عنه. اال انه 

يبية رات تدربة لهذا النوع من التعليم قام المعلم بتطوير نفسه بل انه اخذ دوولالستجا

ل واق ية.من قبل فنيي وزارة التربية والتعليم ليصبح مؤهال للقيام بالعملية التربو

يات ( وهي للمجال الثاني والمتعلق بتوفر التقن2.722الفقرات رضا كانت بمتوسط)

 ة ايضا.الكترونيا وكانت درجة الرضا لها متوسط الالزمة إلدارة العملية التعليمية

تربية يعود السبب في ان درجة الرضا لهذه الفقرة انها االقل الن مدارس وزارة ال

لك حة، ولذوالتعليم لم تتوفر فيها التقنيات الالزمة للتعليم عن بعد في بداية الجائ

ية وزارة الترب قامت المدارس بتطوير بنيتها التقنية تدريجيا وبمساعدة طواقم

يث والتعليم ايضا. والدرجة الكلية كانت متوسطة بشكل عام ولجميع المجاالت، ح

 (.3.146) بلغ متوسط جميع المجاالت

 ( المتوسطات الحسابية لدرجة الرضا الوظيفي لدى المعلمين وفق المجاالت االربعة1جدول )

المتوسط  العدد المجال

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة  الترتيب

 الرضا

درجة امتالك المعلم للمهارات الالزمة 

 إلدارة العملية التعليمية عن بعد
 متوسطة 2 0.467 3.354 90

توفر التقنيات الالزمة إلدارة العملية 

 التعليمية الكترونيا
 متوسطة 4 0.774 2.722 90

 متوسطة 3 0.569 3.151 90 االتصال والتواصل

للمعلم في مجال التطور والنمو المهني 

 التعليم اإللكتروني
 متوسطة 1 0.618 3.358 90

 متوسطة  0.447 3.146 90 الدرجة الكلية

ولمعرفـة متوسـطات اتجاهـات المعلمـين نحـو اإلشراف التربـوي في كـل فقـرة 

بينت  مـن مجاالت الدراسة استخرج متوسط كل فقـرة مـن هـذه الفقـرات.

متوسطات المجال االول والمتعلق بامتالك المعلم للمهارات الالزمة إلدارة العملية 



 ينحس شما، ايو محمود قاسم، هادي بعد عن التعليم نحو -فلسطين-طولكرم محافظة معلمي لدى الوظيفي الرضا

 الريماوي

 

232 

 رلينب-لمانياأ العربي مقراطييالد المركز            سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

( والتي تشير الى ان لدى 7التعليمية عن بعد بانها متوسطة باستثناء الفقرة رقم )

المعلم الوقت الكافي إلدارة التعليم اإللكتروني حيث جاءت بمتوسط رضا مرتفع. 

م ذهاب المعلم الى مدرسته ذهابا وايابا مما وفر له وقتا يعود السبب في ذلك الى عد

كافيا للقيام بعملية التعليم عن بعد. هذا باإلضافة الى حجر السكان في منازلهم نتيجة 

النتشار فايروس كورونا اضاف وقتا اضافيا للمعلم. اما الفقرات االخرى لهذا 

لمعلمين واستعدادهم المجال فقد تمتعت بدرجات متوسطة وهذا يشير الى رضا ا

 إلدارة هذه العملية التعليمية الجديدة. 

عليمية وفي المجال الثاني والمتعلق بتوفر التقنيات الالزمة إلدارة العملية الت 

معلمين ( وهذا يعني رضا ال2.7الكترونيا فان جميع فقراتها تتمتع بمتوسط وقيمته )

 بدرجة متوسطة لهذا المجال رغم مفاجئة كورونا للجميع ويشير ايضا الى توفر

الى  ة بشكل معقول خاصة وأنها سعت منذ مدةالبنية التحتية لدى المدارس الحكومي

 رقمنة العملية التعليمية منذ ما قبل شيوع الجائحة.

طلبة اما في المجال الثالث والمتعلق باالتصال والتواصل بين المعلم من جهة وال

 عليم منوالمدير والمشرفين على العملية التعليمية عن بعد في مديرية التربية والت

 ( فقرات فقد جاء رضا المعلمين فيه ايضا بدرجة9تكون من )جهة اخرى والذي ي

متوسطة، وهي االكثر ارتفاعا في هذه المتوسطات حيث كان متوسط الفقرة رقم 

ل على وهذا يد ( والمتعلق بمتابعة ادارة المدرسة للعملية التعليمية،3.6(هو )16)

 رورة ان يقومقيام ادارات المدارس بواجبها الوظيفي وهذا يعطي مؤشرا على ض

علمين معلمي المدارس بتقييم ادارة مدارسهم مما يؤدي الى توفر الشفافية بين الم

 والمشرفين وادارات المدارس.

بمجال التطور والنمو المهني للمعلم في مجال  اخيرا وفي المجال الرابع والمتعلق

الفقرة  (،اال ان3.3التعليم اإللكتروني فقد كانت درجة الرضا لها متوسطة وهي )

للمعيقات محاوال حلها في العملية التعليمية فقد جاءت  المتعلقة بمواجهة المعلم

(وهذا امر متوقع الن التعليم اإللكتروني جديدا ولم يكن 3.7مرتفعة وبمتوسط قدره)

 المعلم جاهزا له حيث حاول مواجهة المعيقات والبحث عن حلول من اجل تجاوزها.

( وهي اعلى الفقرات 3.8( بمتوسط قدره )29رقم ) وبالمقابل فقد جاءت الفقرة

والتي تشير الى قيام  تحقق رضا وبدرجة مرتفعة من بين جميع فقرات االستبانة،

المعلم بمتابعة الجديد ومواكبة التطورات في التعليم اإللكتروني ويشكل هذا محاولة 
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سطها هو جدية من المعلم بتدارك المعيقات التي يواجهها وليس غريبا ان متو

اتفقت نتائج هذا السؤال مع دراسة الحدادي المتوسط االعلى من بين جميع الفقرات.

( 69-46 :2019بن زيدان ومقراني وأحسن) ودراسة( 219-229 :2019)

( ودراسة باوزير 2016( ودراسة الشروف)804-789 :2017دراسة الغانم)و

 (.92-65 :2016والعبد الجبار)

جوهرية ذات داللة احصائية في ذا كان هناك فروق نأتي لنقاش فرضية فيما إ

 متوسط اتجاهات معلمي محافظة طولكرم نحو مشرفي التربية والتعليم يعود الى

التي  والمرحلة التعليمية الخبرة، المؤهل العلمي متغيرات: الجنس، العمر، سنوات

 .يعمل بها المعلم

( في α≤0.05توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ) متغير الجنس:

 متوسط رضا المعلمين الوظيفي في محافظة طولكرم نحو التعليم االلكتروني في

 ظل جائحة كورونا تعزى لمتغير الجنس".

 test-t Sample)والختبار الفرضية االولى تم تطبيق اختبار ت للعينات المستقبل 

Independent)  ( يتضح أنه ال توجد فروق 2نتيجة ذلك في جدول رقم )وتظهر

( في متوسط رضا المعلمين (α≤ 0.05ذات داللة احصائية عند مستوى داللة 

الوظيفي في محافظة طولكرم نحو التعليم االلكتروني في ظل جائحة كورونا تعزى 

ات لمتغير الجنس سواء على مستوى المجاالت أو الدرجة الكلية لها حيث إن مستوي

 (. 0.05لها جميعا  أكبرمن ) االحصائيةالداللة

والعامري (210-188: 2016بلعيد )اتفقت هذه الدراسة مع دراسات كل من

( في عدم وجود فروق جوهرية 163-129: 2019) وسعدان (544-504: 2018)

 ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس. 

-Carvajal and Popovici (2018 :1اال ان نتيجة هذه الفرضية اختلف معها

( حيث جاءت 229-219: 2019(،والحدادي)75-58: 2017(،والمعايطة)21

لصالح متغير االناث ألنها تواجه ضغوط ومتطلبات الحياة  الفروق الجوهرية

ما دراسة أبصورة اقل نسبيا من الرجل لذلك يتمتعن برضا وظيفي اعلى من الذكور.

Al-Haroon and Al-qahtani (2019 :32-38(والخزاعلة )301: 2013-
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( حيث كانت الفروق لصالح الذكور فبالوظيفة يعتد الشخص بنفسه وبهيبته 343

ومكانته بين زمالئه في المجتمع، إضافة إلى أن الذكور أكثر تحمل لطبيعة العمل، 

اآلخر وزيادة األلفة التي تؤدي إلى الهدوء واالستقرار  مما ينعكس على تقبل

 واالستقرار الوظيفي.والشعور باألمن 

( رضا المعلمين الوظيفي في ظل جائحة كورونا تعزى لمتغيرات الجنس والعمر 2جدول )

 والخبرة والمستوى العلمي والمرحلة التعليمية التي يعمل بها المعلمين

 المجال

 Fقيمة 

متغير 

 العمر

مستوى 

 الداللة

متغير 

 العمر

 Fقيمة 

متغير 

سنوات 

 الخبرة

مستوى 

 الداللة

متغير 

سنوات 

 الخبرة

 Fقيمة 

متغير 

المؤهل 

 العلمي

مستوى 

 الداللة

متغير 

المؤهل 

 العلمي

 Fقيمة 

متغير 

المرحلة 

 التعليمية

مستوى 

 الداللة

متغير 

المرحلة 

 التعليمية

امتالك المعلم للمهارات 

الالزمة إلدارة العملية 

 التعليمية عن بعد

0.009 

 

 

0.958 0.724 0.488 2.623 0.078 0.140 0.870 

توفر التقنيات الالزمة 

إلدارة العملية التعليمية 

 الكترونيا

1.376 0.260 0.683 0.508 0.001 0.999 1.199 0.306 

 االتصال والتواصل

 
0.544 0.582 0.629 0.535 0.926 0.400 0.654 0.523 

التطور و النمو المهني في 

 مجال التعليم اإللكتروني
0.487 0.616 0.450 0.639 1.106 0.335 1.359 0.262 

 0.273 1.319 0.406 0.911 0.373 0.996 0.675 0.395 الدرجة الكلية

( في α≤0.05وجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة )ت متغير العمر:

متوسط رضا المعلمين الوظيفي في محافظة طولكرم نحو التعليم اإللكتروني في 

تم تطبيق اختبار تحليل التباين األحادي، ظل جائحة كورونا تعزى لمتغير العمر. 

سنة،  30جاء على ثالثة مستويات )أقل من حيث ان متغير العمر( 2جدول رقم )

يوضح بأنه ال توجد فروق ذات داللة سنة(الذي  45سنة وأكثر من  45 -30و

إلى متغير العمر سواء كان ذلك  ( تعزىα≤ 0.05) إحصائية على مستوى الداللة

على مستوى المجاالت األربع أو الدرجة الكلية لها فمستويات الداللة لها جميعا  أكبر 

ان المجتمع في محافظة طولكرم يمتاز بميزة التعاون والترابط،  ذلك 0.05)من )
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وسنة وأكثر قليال يجد من يعاونهم من المعلمين من ذوي  45من كانوا من عمر ف

سنة ولديهم معرفة والمام سابق  45المعرفة في المجال التكنولوجي، وهم دون سن 

في استخدام التقنيات الحديثة سواء اثناء دراستهم الجامعية او من خالل دورات 

 تدريبية او من خالل مجهوداتهم الذاتية.

( 92-65، 2016تفقت نتائج هذه الفرضية مع دراسة باوزير والعبد الجبار )ا 

( ودراسة حمية وغربي وحاج سعد 163-129، 2019ودراسة سعدان )

مع  ( اختلفت2018 :1-21) Carvajal and Popovici(.بيد ان نتائج 2018)

 ر.حيث اشارا لوجود فروق ذات داللة احصائية لمتغير العم نتيجة هذه الفرضية

( ودراسة 75-58: 2017كما اختلفت نتائج الفرضية ايضا مع دراسة المعايطة )

اشار في  ( مختلفة مع نتائج فرضية هذه الدراسة حيث229-219: 2019الحدادي )

 51بحثه لوجود فروق ذات داللة احصائية تبعا لمتغير العمر وذلك لصالح فئة )

 يفي ترتفع مع تقدم العمر.  عاما فأكثر( حيث فسر ذلك بأن درجة الرضا الوظ

توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة  متغير سنوات الخبرة:

(α≤0.05 في متوسط رضا المعلمين الوظيفي في محافظة طولكرم نحو التعليم )

ار تم تطبيق اختباإللكتروني في ظل جائحة كورونا تعزى لمتغير سنوات الخبرة. 

ات فيما إذا كان هناك فروق جوهرية ذللتحقق( 2تحليل التباين األحادي، جدول )

يم متوسط رضا المعلمين الوظيفي في محافظة طولكرم نحو التعلداللة إحصائية في

. وقد جاء هذا اإللكتروني في ظل جائحة كورونا تعزى لمتغير سنوات الخبرة

 10سنوات، أكثر من  10-5سنوات،  5ل من ثالثة مستويات )أق في المتغير

 سنوات(. 

( بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى 2يتضح من جدول رقم )

لى تعزى إلى متغير سنوات الخبرة التعليمية سواء كان ذلك ع (α≤0.05) الداللة

من  أكبر ا  مستوى المجاالت االربعة أو الدرجة الكلية لها فمستويات الداللة لها جميع

((0.05 

( 196-180: 2020اتفقت نتائج هذه الفرضية مع دراسة الرشيدي وصميدة )

-65: 2016باوزير والعبد الجبار ) ( ودراسة804-789: 2017ودراسة الغانم)
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(ودراسة حمية وغربي وحاج 163-129: 2019( ودراسة سعدان )92

 (.2018سعد)

وكذلك  فرضية هذه الدراسة( نتائج 229-219: 2019وخالفت دراسة الحدادي )

( ودراسة 343-301: 2014(ودراسة الخزاعلة )76-58: 2017دراسة المعايطة )

 (.111-84: 2014عبد الفتاح وعمارة )

ويرى الباحث ان عدم وجود فروقات بين العاملين في الوظائف المختلفة تعزى 

حيث  ان العمللمتغير سنوات الخبرة يعود الى تشابه اراء االفراد وتقاربهم في مك

يعيش الموظفون كمجتمع خاص يؤثرون في بعضهم البعض ويكتسبون صفات 

خرى المجتمع الواحد. كما ان محافظة طولكرم صغيرة نسبيا مقارنة بالمحافظات اال

مع  ومجتمعها متقارب وفي ظل هذه الجائحة يتعاون المعلمون ذوي الخبرة الكبيرة

د وجهات نظر بعضهم البعض. لذلك ال يوجزمالئهم ذوي الخبرة االقل ويتأثرون ب

تباعد في وجهات النظر او اختالف في الرضا الوظيفي لديهم، على عكس 

ظيفي الدراسات التي كان فيها اختالف مع نتائج الفرضية فمنها دراسات للرضا الو

 مختلفة في اميركا واسبانيا التي تتمتع بظروف اجتماعية وثقافية واقتصادية وعلمية

فع الموظف للشعور بعدم الرضا خاصة إذا كانت ظروف عمله اقل من مما يد

سبيا نمستوى الرضا المتوقع لديه. اما بالنسبة للروابط االجتماعية فهي متباعدة 

 مقارنة بالمجتمع الفلسطيني.

توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة  متغير المؤهل العلمي:

(α≤0.05في متوسط رضا المعلمين )  الوظيفي في محافظة طولكرم نحو التعليم

ج يتضح من نتائااللكتروني في ظل جائحة كورونا تعزى لمتغير المؤهل العلمي. 

جاء في ثالث  الذي معلمينالعلمي لللمتغير المؤهل تحليل التباين األحادي

 ( فأنه2مستويات)دبلوم، بكالوريوس، ماجستير فأعلى( كما يتضح في جدول رقم)

تعزى إلى  (  α≤ 0.05) روق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللةال توجد ف

 متغير المؤهل العلمي سواء كان ذلك على مستوى المجاالت االربعة أو الدرجة

 (.0.05الكلية لها فمستويات الداللة لها جميعا  أكبر من )

( 2015(ودراسة معاني )2016اتفقت نتائج هذه الفرضية مع دراسة شروف )

-180: 2020وصميدة ) ( ودراسة الرشيدي804-789: 2017الغانم ) ودراسة

: 2016( ودراسة بلعيد )92-65: 2016( ودراسة باوزير والعبد الجبار )196
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( وهناك دراسات جاءت مخالفة 163-129، 2019سعدان ) ( ودراسة188-210

 (.2008فلمبان ) ( ودراسة343-301: 2013لهذه النتيجة مثل دراسة الخزاعلة)

ن يرى الباحثون ان اتفاق معظم الدراسات مع نتيجة هذه الفرضية لتشابه المكا

 لتقارب الجغرافي والثقافة العامة لدى سكان المنطقة التي تمت فيها الدراسات كذلك

احدة، واالساليب التعليمية التي تتبع في وزارة التربية والتعليم وادارة تربوية 

مناطق لفكرية واالجتماعية لدى المعلمين في الواضافة الى تشابه وتقارب السمات ا

 التي اجريت فيها هذه الدراسات.

ائية توجد فروق ذات داللة احص متغير المرحلة التعليمية التي يعمل بها المعلم:

( في متوسط رضا المعلمين الوظيفي في محافظة α≤0.05عند مستوى داللة )

رونا تعزى لمتغير المرحلة طولكرم نحو التعليم اإللكتروني في ظل جائحة كو

ث متغير المرحلة التعليمية في ثال وقد جاء التعليمة التي يعمل بها المعلم.

( 2قم)النتائج في الجدول المرفق ر مستويات)أساسية، أساسية عليا، ثانوية( وتتضح

ى تعزى إل(α≤0.05)في أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة

التعليمية التي يدرس فيها المعلم سواء كان ذلك على مستوى  متغير المرحلة

من  رالمجاالت االربعة أو الدرجة الكلية لها فمستويات الداللة لها جميعا  أكب

 ة،(.يالحظ ان هذه الفرضية مستحدثة ولم يناقشها اي من الدراسات السابق0.05)

ة لتعليمية ومحاولوهذا يعزز اهمية هذا المحور  لتسليط الضوء على المراحل ا

ي فكتروني بحث مدى توافق احتياجات المراحل التعليمية  المختلفة اثناء التعليم اإلل

ظل جائحة كورونا، وكذلك رؤية مدى اختالف رضا المعلمين في مرحلة تعليمية 

روني عن اخرى، فالمرحلة االساسية وتعليم االطفال الصغار اثناء التعليم اإللكت

مر مختلف كصعوبة ايصال المعلومات وتعاون ذوي االطفال وعن بعد ربما هو ا

 ،وانضباط الصف عنه في المراحل العليا من مرحلة اساسية عليا ومرحلة ثانوية

 فة. وكذلك اسلوب طرح المحتوى التعليمي واختالفه في المراحل التعليمية المختل

لدى المعلمين عزا  الباحثون عدم وجود فروق ذات داللة احصائية للرضا الوظيفي 

تبعا لمتغير المرحلة التعليمية التي يعملون بها  بسبب ظروف انتشار الوباء بسرعة 

كبيرة وفرض نفسها على الجميع مما أدى الى اغالق المدارس واتخاذ التعليم 

اإللكتروني كوسيلة عاجلة من اجل مواصلة العملية التعليمية مما شكل ضغطا 

ف المراحل التعليمية  لذلك لم يكن هناك فروق في متساويا على المعلمين في مختل

الرؤية واضحة التخاذ خطوات تعليمية واضحة تجاه كل مرحلة  الردود ولم تكن
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تعليمية  فواجه جميع المعلمين الصعوبات نفسها والفروق في الخبرات لدى معظم 

 المعلمين كانت متقاربة.

تقاد اسة والذي يتعلق بمدى اعمن حيث السؤال المفتوح الذي احتوته استبانة الدر

% من 52المعلمين باستمرار جزئي للتعليم اإللكتروني بعد انتهاء الجائحة تبين ان 

بما عينة الدراسة توقعوا استمرار التعليم عن بعد رغم انتهاء جائحة كورونا ور

يعود السبب الى انهم توقعوا ايضا استمرار التحرز الحكومي من عودة جائحة 

صالح ل% من المعلمين توقعوا انتهاء التعليم اإللكتروني 39 ان هناك كورونا. اال

 يث سيتمالتعليم الوجاهي وذلك ألنهم ربما يعتقدون ان هذه الجائحة ستنتهي تماما ح

شاركين % من الم9السيطرة عليها وطنيا واقليميا ودوليا. فيما كان هناك ما نسبته 

 في االستبيان محايدين.

 توصياتملخص النتائج وال

 ملخص النتائج

م أشارت النتائج الى ان متوسط الرضا الوظيفي لدى المعلمين في محافظة طولكر

اءت نحو التعليم اإللكتروني في ظل جائحة كورونا على كافة مجاالت االستبانة ج

ه كما اتضح ان متوسطة. كما جاءت غالبية فقرات االستبانة ايضا بدرجة متوسطة.

ي ذات داللة احصائية في متوسط رضا المعلمين الوظيفي فال توجد فروق جوهرية 

 محافظة طولكرم نحو التعليم اإللكتروني في ظل جائحة كورونا التي تعزى الى

يعمل  التعليمية التي والمرحلة الخبرة، المؤهل العلمي، العمر، متغيرات: الجنس،

نية ركين بإمكا% من المشا52بها المدرس.اما بالنسبة للسؤال المفتوح فقد اعتقد 

م فرض استمرار التعليم اإللكتروني وهؤالء ربما يعتقدون ان هذا النوع من التعلي

 نفسه على الجميع وانه أصبح جزءا من العملية التعليمية خاصة وان المعلمين

اخرى  ومن ناحية والطلبة وذويهم وادارات المدارس قد الفوا التعليم اإلليكتروني.

المشاركين الرأي حيث توقعوا امكانية عدم استمرار % من 39خالف ما نسبته 

الفضل التعليمي اإللكتروني وعودة التعليم وجاهيا فقط الن التعليم الوجاهي هو ا

 المجتمع. سواء على مستوى الوزارة أو وأكثر قبوال

 التوصيات
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نيا في يرى الباحثون ان هناك ضرورة لزيادة عدد المشرفين التربويين المدربين تق-

المدارس، ليساعدوا المعلمين على التطور العلمي والمهني وخصوصا على صعيد 

 التعليم اإللكتروني.

ضرورة تدريب المعلمين على استخدام البرامج اإللكترونية من اجل مواكبة -

تباع التطور العلمي. وحيث ان التعليم اإللكتروني فرض نفسه فجأة فهناك مدعاة ال

تبيان ومين انتظارا لتحديد سياسات التعليم اإللكتروني أسلوب مرن في تقييم المعل

 معالمه.

 :المراجعقائمة 
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 . 749-712(: 5) 26والنفسية. مجلد 

يرية تمظهرات الرضا الوظيفي لدى موظفي مد(. "2019الحدادي، أحمد. ).8

: 7.  لنفسالموارد البشرية التابعة وزارة التربية الوطنية". المجلة العربية لعلم ا

219-229. 

الرضا الوظيفي (."2018حمية، حمزة؛ غربي، عادل وحاج سعد، عبد الكريم ).9

وأثره على أداء العاملين في المؤسسة دراسة حالة مؤسسة الرواد للصناعة 

 . رسالة ماجستير غير منشورة.ونين الوادي"والخدمات بالمنطقة الصناعية ك

 : والية الوادي، الجزائر. جامعة حمه لخضر

مدى الرضا الوظيفي لدى موظفي جامعة الملك (. "2013الخزاعلة، محمد. ).10

 20مجلة المنارة للبحوث والدراسات.  فيصل في المملكة العربية السعودية".

 .343-301ب(: 1)

مستوى الرضا الوظيفي لدى (. "2020عمر. ) الرشيدي، خالد وصميدة،.11

مجلة العلوم االقتصادية الممرضين والممرضات بمستشفى االيمان العامة. "

 .190-180(: 12) 4واإلدارية والقانونية.  

 اتجاهات مديري التربية والتعليم ومديري المدارس(. "2012زيد، ثروت.  ).12

 . رسالةاالشراف التربوي المقيم"الحكومية والمعلمين في الضفة الغربية نحو 

 فلسطين.جامعةبيرزيت،  ماجستير غير منشورة.

الرضا الوظيفي لدى ممارسي العالقات العامة في (. "2019سعدان، فؤاد. ).13

حاث الجمهورية اليمنية: دراسة مقارنة بين القطاعين الحكومي والخاص". مجلة أب

 .163-129(: 129) 28 .اليرموك

الوظيفي لدى العامالت فب مكاتب وزارة  (. "الرضا2016. )شروف، ميسون.14

. رسالة الشؤون االجتماعية في جنوب الضفة الغربية من وجهات نظرهن"

 ، فلسطين.جامعة النجاح الوطنيةماجستير غير منشورة، 



 ينحس شما، ايو محمود قاسم، هادي بعد عن التعليم نحو -فلسطين-طولكرم محافظة معلمي لدى الوظيفي الرضا

 الريماوي

 

241 

 رلينب-لمانياأ العربي مقراطييالد المركز            سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

 (. مفهوم التعليم اإللكتروني ومميزاته.موضوع.2021الصوالحة، رشا.  ).15

https://mawdoo3.com.    27-1-2022.  

 ال. (. معلومات عن تعريف التعليم االلكتروني. مق2020عبد الحميد، راندا. ).16

https://mqaall.com/e-learning/  8-3-2020. 

قته بالضغوط المهنية لدى "الرضا الوظيفي وعال(.2018العامري، علي. ).17

 . 544-505: 27مجلة العلوم النفسية. المرشدين التربويين".

(. "قياس الرضا الوظيفي في 2011عبد الفتاح، بوخمخم والشريف، عمارة. ).18

بشير  المؤسسة العمومية االستشفائية: دراسة حالة المؤسسة العمومية االستشفائية

 .134-103(: 103) 7تصاد والمجتمع.  الميلية جيجل". مجلة االق –منتوري 

 الرضا الوظيفي وعالقته بفاعلية(. "2019عطية، راغب وعباس، اسامة. ).19

لرابع . مجلة دراسات مالية محاسبية ومالية.  عدد خاص، المؤتمر الوطني ااألداء"

 . 17-1للدراسات العليا.

معلمات رياض الرضا الوظيفي لدى (. "2020عقيل، محمد وعليمات، علي. ).20

رة . مجلة المنااألطفال في المدارس الحكومية بإقليم الوسط، من وجهة نظرهّن"

 .285-267(: 2) 20للبحوث والدراسات. 

 (. "عالقة الرضا الوظيفي بالعوامل الديموغرافية في2014عمارة، أشرف. ).21

 . المؤسسة العمومية الجزائرية: دراسة حالة المؤسسة العمومية االستشفائي"

The Scientific Journal Arab Academy in Denmark.4: 84-111 

وني( أهمية استخدام أرضية مودل )التعليم اإللكتر(. "2020العيداني، محمد. ).22

ير . رسالة ماجستير غفي التعليم عن بعد لدى طلبة اإلدارة والتسيير الرياضي"

 ، الجزائر.جامعة محمد بوضيافمنشورة. 

ة الرضا الوظيفي لدى الصحفيين الرياضيين في دول(. "2017ذ. )الغانم، معا.23

 . 804-780(: 4) 32فلسطين". مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية(. 

https://mawdoo3.com/
https://mqaall.com/e-learning/


 ينحس شما، ايو محمود قاسم، هادي بعد عن التعليم نحو -فلسطين-طولكرم محافظة معلمي لدى الوظيفي الرضا

 الريماوي

 

242 

 رلينب-لمانياأ العربي مقراطييالد المركز            سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة
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Job Satisfaction of Teachers in Tulkarm District – Palestine Toward 

Online Teaching in Time of Cov19 

HadiQasem, MA Degree in Applied Sciences and Data Sciences, Birzeit 

University, Palestine 

Mahmoud Abu Shama- Lecturere – Birzeit University - Palestine 

Hussein Al-Rimmawi – Associate Professor – Birzeit University – 

Palestine 

Abstract: This study aimed at exploring teachersjob satisfaction 

throughout online education amid Covid-19 pandemic in the district of 

Tulkarm, Palestine.In order to carry out this study, researchers used the 

descriptivemethodology. A job satisfaction questionnaire wasdesigned 

and reviewed by experts.It was distributed on a convenient the sample 

which was composed of 90 teachers working in public schools. The study 

was composed by selective sample of 90teachersof gender,different 

ages,experiences,educational qualifications, and educational levels.A 

questionnaire of 29 items was designed, reviewed,tested and distributed to 

(90) teachers to measuretheir Job Satisfaction towards Onlineteaching.To 

check out data reliability, Cronbach’s alpha was implemented.Data was 

analyzed,using statistical package of SPSS in whichT- Test and One –

Way ANOVA were applied to check the hypotheses.  

Researchers recommend increasing numberof technologyteachers, 

supervisors in the directorates of education in order to upgrade online 

teaching. In addition, Palestinian ministry of education should follow 

educational policies for every school level and to furnish adequate 

teachers training.Furthermore, flexible teachers’ evaluation should be 

carried out in order to lessen their stresses and confusions. following 

special policies for every level ofeducation, and finally flexible teacher 

evaluation should be carried out in order to avoid teachers stress. All of 

this will raise level of teachers’ job satisfaction and consequently raise the 

level of e-learning and educational processes as well.  

Keywords: Palestine, Job satisfaction, teachers of Tulkarm District, 

Electronic Teaching, t-Test, Analysis of Variance. 
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قلق المستقبل وعالقته بالتوافق األسري لدى المتزوجين في ظل جائحة كورونا 

 فلسطين \في محافظات شمال الضفة الغربية

 أحمد ساطي فايز العمرو

 فلسطين-وزارة التربية والتعليم الفلسطينية

 اسماعيل نزال

 فلسطين -نابلس-جامعة النجاح الوطنية

 

هذه  الدراسة إلى التعرف على مستوى قلق المستقبل وعالقته  هدفت ملخص:

حة بالتوافق األسري لدى المتزوجين في محافظات شمال الضفة الغربية في ظل جائ

كورونا، كما هدفت إلى التعرف على دور كل من متغيرات الدراسة )الجنس، 

ي العلمي، العمل، الدخل الشهري، حجم األسرة، ومكان السكن( فالعمر، المؤهل 

 مستوى قلق المستقبل وعالقته بالتوافق األسري، وقد تكونت عينة الدراسة من

( متزوج من محافظات شمال الضفة الغربية، وتم استخدام المنهج الوصفي 200)

س خدام: مقيااالرتباطي لتحقيق أغراض الدراسة، ومن أجل جمع المعلومات تم است

ق ( لقياس التواف2018( لقياس قلق المستقبل، ومقياس إبراهيم )2009المشيخي )

ان وقد أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى قلق المستقبل لدى المتزوجين ك األسري.

ة متوسطاً، وارتفاع مستوى التوافق األسري، وأظهرت نتائج الدراسة وجود عالق

ات ق األسري، أضافة إلى وجود فروق في استجابعكسية بين قلق المستقبل والتواف

 العينة نحو قلق المستقبل والتوافق األسري في ظل جائحة كورونا في محافظات

عمل، شمال الضفة الغربية تعزى إلى متغيرات الدراسة )العمر، المؤهل العلمي، ال

 الدخل الشهري، حجم األسرة، ومكان السكن(.

ال شم(، 19ل، التوافق األسري، كورونا )كوفيد قلق المستقب: الكلمات المفتاحية

 .الضفة الغربية
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 مقدمة: .1

لقد أثرت جائحة كورونا على جميع مناحي الحياة، اإلجتماعية، اإلقتصادية، 

 الصحية، النفسية، وكون األسرة هي جزء ال يتجزأ من السياق اإلجتماعي الذي

قة يعيشه الفرد فقد كان لها نصيب من الضرر الناجم عن هذه الجائحة سواء العال

لى لى ذلك التغيير الذي طرأ عبين الزوجين او بين الزوجين واالبناء، إضافة ا

ق الوضع اإلقتصادي كان له تداعياته على األسرة من حيث الشعور بالخوف والقل

 وظهور المشاعر السلبية والتي أثرت بدورها على توافق الزوجين. 

والحزن  والفرح اإلنسان كمشاعر الغضب لدى الطبيعية من المشاعر القلق ويعد

دة حتى نهاية الحياة، حيث يظهر القلق من خالل التي ترافق اإلنسان منذ الوال

المواقف التي يقيمها الفرد على أنها تشكل خطر على حياته وأن من الصعب 

السيطرة عليها وبالتالي يؤدي إلى شعوره بالضيق والعجز عن التعامل مع هذه 

بل المواقف، وأن القلق له عدة أوجه ومنها قلق المستقبل حيث أن التفكير في المستق

أصبح من األمور المهمة التي تشغل تفكير الكثير من األفراد وكأنها أصبحت 

غريزة فطرية في حياة اإلنسان، وأن االهتمام الزائد من قبل اإلفراد بنوع هذا القلق 

 كثرة المشاكل واألزمات على كافة األصعدة الحياتية. 

 حيث ة،الدراس قد تستحقالمستقبل يعتبر من الظواهر اإلنسانية المهمة والتي  و قلق

 التيو األهداف تحقيق القدرة على عدم القلق الناجم عن من األفراد في حالة يعيش

 بعدم المتمثلة كافة، البشرية المجتمعات بها تمر التي الظروف مع تتعارض

ً  تكون والمادي والنفسي والتي واإلقتصادي السياسي اإلستقرار  دةزيا على باعثا

 اوم السريعة والتغيرات والضغوطات واألزمات التوترات حيث المستقبل من القلق

 من القلق حالة تثير أن شأنها من استقرار وعدم صراعات من العالم في ينتشر

 .المستقبل

اما التوافق األسري والذي يعتبر من أهم ركائز الصحة النفسية ، لعل وجود 

ى كافة له انعكاساته عل الزوجين في ظل حياة يسودها هذا التوافق البد من ان يكون

ية نواحي حياتهم، وبالتالي يستطيع الزوجين تلبية كافة متطلبات الحياة األسر

فع وإشباع الدوافع والحاجات األساسية كدافع الحب والتقدير بين الزوجين، ودا

 ذي يعودالوالدية تجاه األبناء، ونشوء األبناء في ظل توافق أسري إيجابي األمر ال

ضاغطة بالصحة النفسية اإليجابية قادرين على التعامل مع المواقف العلى األبناء 

 التي تعتري حياتهم والقدرة على التخطيط السليم للمستقبل.

وكون  الحياة الزوجية ال تسير على نمط معين إذ ال بد أن تعتريها المشاكل 

نفسية، والضغوطات سواء األسرية أو الحياتية أو اإلقتصادية أو اإلجتماعية أو ال
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ً على األبناء وعلى المحيط األسري ككل،  وبالتالي هذه الضغوطات تنعكس أيضا

وبالتالي فان غياب التوافق األسري والزواجي يؤدي إلى فقدان مشاعر الحب 

واالحترام وغياب مشاعر العاطفة وتشرد األبناء وغياب مفهوم الصحة النفسية 

 اإليجابية داخل إطار هذه األسرة.

سباب اح جائحة كورونا العالم وإنتشارها بشكل واسع جعلها أحد أهم األولعل اجتي

لى التي أثرت على جميع مناحي الحياة وما خلفته هذه الجائحة من أثار سلبيه ع

لى إالمستوى النفسي واالجتماعي واالقتصادي والمهني واألسري، األمر الذي أدى 

سرة وخاصة أنها تأثر على األالقلق من إستمرار هذه الجائحة لمدة زمنية طويلة 

بشكل خاص الذي قد يؤدي إلى زعزعة العالقة الزوجية بين الزوجين وفقدان 

أن  التوافق الزواجي بين الزوجين والعيش في ظل من العزلة والوحدة ومما ال شك

 (.2020ذلك سوف ينتقل إلى األبناء )غبيشي، 

يق األحالم فحسب، بل "أن المستقبل لم يعد مجرد مصدر لبلوغ األهداف وتحق

ان أصبح مصدر لعدم اإلستقرار والخوف والقلق وشعور الفرد بحالة من عدم اإلتز

ر النفسي لما يحمله المستقبل من أهداف مجهولة وغير محددة، إذ يعتبر التفكي

 (.120: 2000بالمستقبل أحد األسباب الرئيسية المسببة للقلق لدى الفرد" )العناني، 

حيث يظهر قلق المستقبل نتيجة تعرض الشخص لمجموعة من التغييرات المعبرة 

 اث تهددعن الشعور بعدم الثقة بالمستقبل، و ينشأ القلق من ما يحمله الفرد من أحد

ثها في وجوده وإنسانية، فقلق المستقبل ينجم من الخوف بشأن أمور يتوقع الفرد حدو

 (.2004الذي يستثير القلق )الجنابي وصبيح، المستقبل، أي أن المستقبل هو العامل 

يئة إن الحاالت الشديدة للقلق تبعث على الخوف، ويحول حياة الفرد إلى حياة مل

يطلق باالضطراب والعجز، لعدم قدرته على التفاعل االجتماعي والتوافق البناء، و

( على هذا العجز بأنه "ذلك العجز المكتسب بالتعلم"، Seligmanسيليجمان )

( أن Zaleskiويرى إن الشعور بالعجز يرتبط مباشرة بالكآبة، ويرى زاليسكي )

بما كل أنواع القلق تقريبا يتضمن عنصر المستقبل، لكن القلق هذا يكون محددا ر

إلى  لدقائق، أو ساعات أو أيام على األكثر، أما مفهوم قلق المستقبل فأنه يشير

ة من نه يمكن تصور قلق المستقبل كحالالمستقبل المتمثل بمسافة زمنية أكبر، وبأ

التخوف والغموض، والخوف، والهلع واالكتراث لتغييرات غير محمودة في 

 المستقبل الشخصي البعيد أو يشير إلى توقع حدوث أمر سيء، وعدم القدرة على

 (.2007النجاح في كثير من المواقف المستقبلية )كريمان، 
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ة عائق ق الذي يؤثر على األفراد ويكون بمثابويعتبر قلق المستقبل أحد مصادر القل

 لتحقيق طموحاتهم ورغباتهم وتحقيق ذاتهم، حيث أن قلق المستقبل أصبح واضحاً 

عة لما يحمله المستقبل من تغيرات مجهولة المصير، ويرتبط قلق المستقبل بمجمو

لوقت ا تغيرات كرؤية الواقع بطريقة سلبية بسبب المشكالت التي يعيشها األفراد في

 (.2015الحاضر )األسي، 

ه من يقوم التوافق األسري على أساس أن لكل فرد دوراً في األسرة يجب أن يقوم ب

سرة، أجل الحفاظ على تماسكها وتحمل الفرد األعباء الملقاة على عاتقه داخل األ

قات وأن تسود عالقة الود واالحترام بين أفرادها، حيث أن كل من الزوجين له عال

ها ة تفرضها عليه األوضاع التي عاش في ظلها قبل الزواج، كما قد تفرضاجتماعي

ما عليه طبيعة عمله ومهنته، ومما ال شك فيه أن تفهم كل من الزوجين لعالقاته

ذا االجتماعية أمر ضروري من أجل أن تسير الحياة في طريق التوافق بينهما، وه

اليده من أجل استمرار يحدث من خالل أن يتنازل كل طرف عن بعض عاداته وتق

ين مما الحياة الزوجية بالشكل المطلوب، فالبد أن يسود مبدأ التنازالت بين الزوج

 األبناءيجعلها متوافقة ومتكيفة مع ذاتها سواء كان بين الزوجين أو بين الزوجين و

 (.2012)الكندري، 

تماسك سية لتعد األسرة المتماسكة التي يسودها الجو األسري السليم الدعامة األسا

 ام وبيناألسرة وسالمتها وتقدمها، لكن قد تتأثر العالقة بين أفراد األسرة بشكل ع

 الزوجين بشكل خاص، فعندما تسود مشاعر اإلحباط فأن ذلك يقود إلى العدوان،

 ي تحقيقوالعدوان هو االستجابة الطبيعية لإلحباط، فشعور الفرد باإلحباط والفشل ف

 العدوان حيث يوجه مباشرة إلى الشخص أو الشيء الذي إشباع حاجاته يؤدي إلى

راد تسبب باإلحباط أو بالفشل، أو قد يوجه شخص آخر )قد تكون الزوجة أو أحد أف

ً لمن تسبب له في اإلحباط وذلك عندما يكون مصدر اإلحباط قو يا األسرة( خالفا

 (. 2008يخشى الفرد من تجاوزه )كمال، 

ت على األسرة بشكل كبير نتيجة الحجر الصحي حيث أن جائحة كورونا قد أثر

عدم والقلق أن تكون هذه الجائحة طويلة األمد وذلك أدى إلى التوقف عن العمل و

وافق وجود دخل مادي على األسرة حيث كان ذلك كافياً بأن يكون سبباً في عدم الت

حة ائبين الزوجين وفقدان االنسجام داخل األسرة نتيجة الحالة التي جاءت بها ج

 (.2020كورونا )سنوسي و جلولي، 

 مشكلة الدراسة .2

لقد كان لجائحة كورونا تأثير كبير على الحياة بشكل عام وعلى المتزوجين بشكل 

خاص، حيث عانى  االزواج  من الضغط النفسي واألفكار المشوهة بسبب استمرار 
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الجائحة، ومن ضمن هذه األفكار القلق من المستقبل، حيث يؤثر بشكل كبير على 

وجين واألبناء، ويقلل من اإلنسجام األسرة من حيث التوافق بين الزوجين وبين الز

وفقدان الشعور بالعاطفة والحب وغياب التواصل بين الزوجين، وعدم القدرة على 

تلبية االحتياجات سواء األسرية أو الزوجية، حيث أن القلق من المستقبل يؤثر بشكل 

كبير على إستقرار األسرة وحدوث خلل في توازنها، وغياب دور كل من الزوج 

ً من حيث نشاتهم  والزوج ة في األسرة، األمر الذي يعود على األبناء أيضا

كمضطربين نفسياً وغير أسوياء، ومن هنا جاءت مشكلة هذه الدراسة لإلجابة على 

 السؤال الرئيسي التالي: 

 ما مستوى قلق المستقبل وعالقته بالعنف األسري لدى المتزوجين في ظل جائحة

 الغربية؟ كورونا في محافظات شمال الضفة

 ويتفرع عن هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية:

ما مستوى قلق المستقبل لدى المتزوجين في ظل جائحة كورونا في محافظات -

 شمال الضفة الغربية؟

ة ما العالقة بين قلق المستقبل والتوافق األسري لدى المتزوجين في ظل جائح-

لمتغيرات الدراسة )الجنس، كورونا في محافظات شمال الضفة الغربية تعزى 

 العمر، المؤهل العلمي، العمل، الدخل الشهري، حجم األسرة، ومكان السكن(؟

 مصطلحات الدراسة .3

 قلق المستقبل:

"هو الشعور بعدم اإلرتياح والتفكير السلبي تجاه المستقبل، والنظرة السلبية للحياة 

ي اعتبار الذات وفقدان وعدم القدرة على مواجهة االحداث الحياتية الضاغطة، وتدن

 (.47: 2009الشعور باألمن مع عدم الثقة بالنفس" )المشيخي، 

 التوافق الزواجي:

"أن يقوم كل طرف من أطراف األسرة بدوره الطبيعي المتوقع منه حتى يحافظ 

ناك على كيان هذه األسرة وأن يتحمل األعباء المختلفة داخل األسرة وأن يكون ه

ين بتوافق بين األطراف المختلفة داخل هذه األسرة، أي عالقات الود واالحترام 

ر" ب به وأن يحافظ على هذا الدواألطراف كلها وأن يقوم كل منهم بدوره المطلو

 (.77: 2005)زهران، 

 الدراسات السابقة .4

 ,Telles, Valenc, Barros, Silva)هدفت دراسة تيليز، فالنس، باروس، سيلفا 

إلى تبيان اثر جائحة كرونا على العنف المنزلي من خالل استخدام المنهج   (2020

على طبيعتها والوصول إلى الوصفي االرتباطي الذي يصف الظاهرة بغية التعرف 

نتائج حيث طبقت على عينة من الزوجات، وهذه الدراسة من الدراسات الكيفية 
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من خالل  COVID-19حيث توصلت الدراسة إلى أن تجاوز تداعيات جائحة 

تدابير منع انتقال المرض وتقليل تأثيره على سكان العالم. على الرغم من أن التباعد 

قيح، إال أنه يعرض األسر المختلفة للعنف المنزلي االجتماعي يحمي من التل

الجسدي والعاطفي واالقتصادي، والذي يمكن أن يؤدي إلى إعاقة دائمة أو وفاة 

الضحايا وذريتهم )قتل اإلناث الممتد(، تشير الدراسات إلى أن المعدالت المتزايدة 

ا ألنه يجب اعتبار للعنف المنزلي بعد وقوع كارثة طبيعية تمتد غالبًا لعدة أشهر نظرً 

، فإن تدخالت الشرطة COVID-19العنف المنزلي نتيجة صحية عامة لوباء 

والطب النفسي ضرورية، ويجب أن يكون المهنيون على دراية بذلك. احتمالية 

عالية لزيادة معدالت اإليذاء، سواء أثناء األزمة أو بعدها بفترة طويلة، ال سيما بين 

 لها تاريخ سابق أو عوامل خطر للعنف المنزلي.العائالت المعزولة والتي 

( إلى قياس مستوى قلق المستقبل عند الشباب 2010هذا وهدفت دراسة محمد )

ة، والتعرف على الفروق بينهم وفق متغيرات العمر، والجنس، والحالة االجتماعي

ارهم ( شابا وشابة والذين تتراوح أعم151والمهنة، حيث تكونت عينة الدراسة من )

(، حيث أستخدمت المنهج الوصفي التحليلي، وطبق مقياس قلق 30 _18من )

 (، وأظهرت النتائج أن العينة لديها مستوى2006المستقبل من إعداد )مسعود، 

قبل عالي من قلق المستقبل، وهناك فروق ذات داللة إحصائية في مستوى قلق المست

متغير ناك فروق دالة وفقا لوفق الحالة االجتماعية لصالح غير المتزوجين، وليس ه

 .المهنة

 ,Eysenk, Payne & Santosكما هدفت دراسة أيزنك وبيني وسانتوس 

( إلى الكشف عن تأثير القلق واالكتئاب على الماضي والحاضر والمستقبل، (2006

( 17 _ 13حيث تكونت من مجموعة من المراهقين، وتراوحت أعمارهم من )

( ومجموعة أخرى 29 _18وحت أعمارهم من )عاماً، ومجموعة من الشباب ترا

في سن الثالثينيات، حيث استخدمت المنهج الوصفي التحليلي، وطبق عليهم مقياس 

القلق واالكتئاب من إعداد الباحثين، وأظهرت النتائج أن شعور القلق مرتبط 

 .باألحداث المتوقع حدوثها في المستقبل عن التي حدثت في الماضي

 ,Kagan, MacLeod& Poteجان وماكلويد وبوتي )كما هدفت دراسة كا

( إلى فحص استخدام التغيرات التي يعطيها المراهقين إلى أحداث المستقبل 2004

( 123وعالقتها بزيادة معدل الشعور بالقلق واالكتئاب، وتكونت عينة الدراسة من )

قدروا ( سنة، طلب منهم جميعا أن ي17_11من المراهقين تتراوح أعمارهم ما بين )

إمكانية حدوث أحداث مستقبلية إيجابية أو سلبية وأن يقدموا تفسير لسبب حدوث هذه 

األحداث لهم، )األسباب المساندة( أو عدم حدوثها )األسباب المناقضة(، حيث 

استخدمت المنهج الوصفي التحليلي، وقد أظهرت النتائج أن الطلبة الذين يعانون من 

ى إلمكانية حدوث األحداث السلبية لهم، وأشارت الشعور بالقلق أعطوا نسبة أعل

النتائج أن تأثير األحداث السلبية وااليجابية له عالقة بتوقع النتائج االيجابية والسلبية 
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لألحداث المستقبل، كما أن النظرة التشاؤمية تؤثر على المراهقين وبالتالي يشعرون 

 .بالقلق واالكتئاب

ى التعرف على مستوى التوافق الزواجي ( إل2015هذا وهدفت دراسة السيد )

الفروق وطرق اختيار شريك الحياة والمعايير األكثر شيوعاً الختيار شريك الحياة و

ً للمتغيرات الديموغرافية، وتكونت عينة الدراس ة من بين األزواج والزوجات تبغا

( زوجة في السعودية، حيث استخدمت المنهج الوصفي 358( زوج و )624)

هم ، وتم استخدام مقياس التوافق الزواجي من إعداد الباحث، وكانت أاالرتباطي

اً، %(من أفراد العينة كان منخفض16.5النتائج أن مستوى التوافق الزواجي لدى )

ً لدى )19.6ولدى )  %(،63%( كان مرتفعاً، بينما كان التوافق الزواجي متوسطا

ً في   التوافق الزواجي تعزىكما بينت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائيا

 لمتغير المؤهل العلمي لصالح الحاصلين على التعليم العالي.

( إلى معرفة العالقة بين التوافق الزواجي 2015كما هدفت دراسة صحاف )

نة واإلستقرار األسري لدى عينة من المتزوجين بمدينة مكة المكرمة، وتكونت عي

ة مكة المكرمة، حيث ( زوج من مدين246( زوجة، و )313الدراسة من )

 استخدمت المنهج الوصفي االرتباطي، واستخدم الباحث مقياس التوافق الزواجي

اللة (، وبينت النتائج وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات د2010من إعداد العنزي )

 ، وكذلكاحصائية بين الدرجة الكلية للتوافق الزواجي وبين أبعاد االستقرار األسري

توافق ه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات البينت النتائج بأن

الزوجي تعزى لمتغير العمر، وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 

متوسطات درجات التوافق الزواجي تعزى لمتغير المستوى االقتصادي للزوج في 

ق ود فرواتجاه دخل الزوج أقل بكثير من مستوى دخل الزوجية، وبينت النتائج وج

ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات التوافق الزواجي تعزى لمتغير 

كما  المستوى التعليمي للزوجة في اتجاه األزواج ذوي المستوى التعليمي األعلى،

وضحت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات االستقرار 

لصالح مرتفعي التوافق  األسري لدى مرتفعي ومنخفضي التوافق الزواجي

 الزواجي.

( إلى التعرف Ozden and Celen, 2014هذا وهدفت دراسة أوزدن و سيلين )

على العالقة بين خصائص التطور اإلنساني الموروثة والمكتسبة والتوافق 

الزواجي، واستخدم البحاثان مقياس التوافق الزواجي ومقياس العوامل الخمسة 

راسة المنهج الوصفي االرتباطي، وذلك من خالل للشخصية، حيث استخدمت الد

( زوجا وزوجة يعيشون في اسطنبول، 130تطبيق المقاييس على عينة مكونه من )

حي تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة، وقد توصلت الدراسة إلى وجود 

عالقة ارتباطية بين الموافقة والتوافق الزواجي لدى الرجال، وبين الموافقة 

مرونة لدى كل من األزواج والزوجات، كما توصلت الدراسة إلى انخفاض وال
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معدل التوافق الزواجي عند األزواج والزوجات عندما يفشل كال الزوجين في 

ممارسة سمة االنفصال والفردية بكفاءة، حيث أشارت النتائج انخفاض التوافق 

 ة أمهاتهم.الزواجي لدى األزواج الذين يشعرون أنهم ما زالوا تحت سيطر

 التعقيب على الدراسات السابقة

من خالل النظر إلى الدراسات السابقة تبين أن هذه الدراسة اختلفت مع الدراسات 

 ,Telles, Valenc, Barros)السابقة كدراسة دراسة تيليز، فالنس، باروس، سيلفا 

Silva, 2020)  ( و دراسة أيزنك وبيني وسانتوس 2010ودراسة محمد ،)

Eysenk, Payne & Santos, 2006) ودراسة كاجان وماكلويد وبوتي ،)

(Kagan, MacLeod& Pote, 2004 من حيث نوعية العينة حيث أن عينة )

 الدراسات السابقة كانت ما بين الشباب والشابات، والمراهقين.

ً مع الدراسات السابقة من حيث المنهج المستخدم كدراسة محمد  كما اختلفت أيضا

 ,Eysenk, Payne & Santosسة أيزنك وبيني وسانتوس (، ودرا2010)

 ,Kagan, MacLeod& Pote(، ودراسة كاجان وماكلويد وبوتي )(2006

 ( حيث استخدمت هذه الدراسات المنهج الوصفي التحليلي.2004

(،و 2015(، ودراسة صحاف )2015واتفقت الدراسة الحالية مع دراسة السيد )

( من حيث العينة إذ أن Ozden and Celen, 2014دراسة أوزدن و سيلين )

دم إذ الدراسات السابقة كانت من المتزوجين، واتفقت أيضاً من حيث المنهج المستخ

 أن الدراسات السابقة استخدمت المنهج االرتباطي.

 الدراسة: يةمنهج .5

تم استخدام المنهج الوصفي االرتباطي، وهو منهج قـائم علـى مجموعة من 

لجتهـا الذي يعتمد على جمع الحقائق والبيانات، وتصنيفها ومعا اإلجراءات البحثية

ً الستخالص داللتها والوصول إلى نتائج أو ً ودقيقا ت تعميما وتحليلها تحليالً كافيا

لق عن الظاهرة محل الدراسة، وإيجاد طبيعة واتجاه العالقة بين كل من متغير ق

 ة.الدراس األنسب إلجراء مثل هذه المستقبل مع التوافق األسري، ألنهـذا المـنهج هـو

 مجتمع وعينة  الدراسة:

تكون مجتمع الدراسة من المتزوجين في منطقة شمال الضفة الغربية )جنين، 

( 200طوباس، طولكرم، نابلس، قلقيلية، سلفيت(، فيما تكونت عينة الدراسة من )

 من المتزوجين في منطقة شمال الضفة الغربية.

 المعالجات اإلحصائية
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إلجابة عن تساؤالت هذه الدراسة، تم إستخدام برنـامج الرزمـة اإلحصـائية للعلـوم ل

 :إستخدام المعالجات اإلحصائية اآلتية وتم (SPSS) اإلجتماعية

 التكرارات والن ِّسب المئوية، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية.

 Pearson Product-Moment) اختبار بيرسـون لمعامـل االرتبـاط

Correlation Coefficient). 

 ادوات الدراسة:

 مقياس قلق المستقبل 

( الخاص بقلق المستقبل، والذي يحتوي على 2009تم  إستخدام مقياس المشيخي )

( فقرة في صورته األصلية، ويقوم المقياس على تقدير الفرد لنفسه بطريقة 43)

ت الفقرات باالتجاه اإليجابي ذاتية، فيجيب بالطريقة التي يرى فيها نفسه، وبني

دائما(،  /5ووضعت األوزان للفقرات حسب السلم الخماسي بحيث اعطيت الدرجة )

( أبداً، 1( نادرا، والدرجة )2أحياناً(، والدرجة ) /3غالبا(، والدرجة ) /4والدرجة )

 (.Cronbach Alpha( )0.82حيث بلغ معامل كرونباخ ألفا )

 مقياس التوافق األسري 

ى ( الخاص بالتوافق األسري، والذي يحتوي عل2018إستخدام مقياس إبراهيم )تم 

ة ( فقرة في صورته األصلية، ويقوم المقياس على تقدير الفرد لنفسه بطريق37)

جابي ذاتية، فيجيب بالطريقة التي يرى فيها نفسه، وبنيت الفقرات باالتجاه اإلي

دائما(،  /5ث اعطيت الدرجة )ووضعت األوزان للفقرات حسب السلم الخماسي بحي

 /1) نادرا(، والدرجة /(2أحياناً(، والدرجة  /3غالبا(، والدرجة ) 4/والدرجة )

 (.Cronbach Alpha( )0.841أبداً(، حيث بلغ معامل كرونباخ ألفا )

 نتائج الدراسة ومناقشتها .6

ي ظل فالنتائج المتعلقة بالسؤال األول: "ما مستوى قلق المستقبل لدى المتزوجين 

 جائحة كورونا في محافظات شمال الضفة الغربية؟"

أظهرت النتائج المرتبطة بالسؤال أن فقرات ما مستوى القلق المستقبل لدى 

المتزوجين في ظل جائحة كورونا في محافظات شمال الضفة الغربية كانت جميعها 

( 3.27( إلى )2.90متوسطة، فقد تراوحت المتوسطات الحسابية للفقرات ما بين )

وتشير هذه النتيجة إلى أن مستوى مشاعر القلق المستقبل لدى المتزوجين في ظل 



 حمدأ الضفة شمال محافظات في كورونا جائحة ظل في المتزوجين لدى األسري بالتوافق وعالقته المستقبل قلق

 نزال اسماعيل العمرو، فايز ساطي

 

254 

 رلينب-لمانياأ العربي مقراطييالد المركز            سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

جائحة كورونا في محافظات شمال الضفة الغربية كانت متوسطة، وذلك بداللة 

 %(.61.6( نسبتها المئوية )3.08الدرجة الكلية التي بلغ متوسطها الحسابي )

لدى المتزوجين في ظل جائحة  ولقد أظهرت النتائج أن مستوى قلق المستقبل

كورونا في محافظات شمال الضفة الغربية كانت متوسطة، وذلك نتيجة ارتفاع 

االسعار، واالنشغال بتحقيق متطلبات الحياة والتزاماتها المادية المتزايدة، ويرتبط 

قلق المستقبل بمجموعة تغيرات، كرؤية الواقع بطريقة سلبية بسبب المشكالت التي 

ألفراد في الوقت الحاضر، ونتيجة للجائحة التي نمر بها فان هناك متطلبات يعيشها ا

للسالمة تفرضها الظروف الحالية، مما يؤثر على االعمال المختلفة لألفراد، كما ان 

عدم وضوح انتهاء هذه الجائحة يجعل الكثير يفكر في المستقبل وما يخبئ من 

المختلفة، بما أن قلق المستقبل هو مفاجئات قد تحول بين تحقيق الفرد لطموحاته 

حالة انفعالية غير سارة تنتج من األفكار الالعقالنية كالتفكير السلبي بالمستقبل 

والتوهم حيث تدفع الفرد بحالة من التوجس واالرتباك والخوف والتشاؤم وتوقع 

السلبيات، فان المتزوجين والمتزوجات لديهم حوف نوعا ما من المستقبل وتغيراته 

لسلبية نتيجة ما تمر به البالد من جائحة، والهواجس المتعلقة بالمستقبل والخوف ا

من عدم القدرة على التخطيط للمستقبل، وإن المستقبل يحمل في طياته الكثير من 

الصعوبات، حيث أن األشخاص الذين يعانون من قلق المستقبل يتسمون بنظرة 

منشغلون بأفكار سلبية، كما أنهم  تشاؤمية لألحداث التي تحدث معهم، فهم دائما

ضعيفو اإلنتاجية في كافة مجاالت الحياة، والشعور بعدم الرضا عن ذاتهم، كما 

ً من أن يأتي  لديهم تشتت في تحديد أولوياتهم ووضع الخطط المستقبلية خوفا

المستقبل بما هو غير متوقع، وهذا يؤدي بالفرد في النهاية إلى اتخاذ قرارات خاطئة 

ل في حل المشكالت، وهنا نرى أن المتزوجين لديهم نوعا من النظرة والفش

التشاؤمية نحو المستقبل وضعف في بناء الخطط المستقبلية مما ولد لديهم شعورا 

متوسطا من قلق المستقبل، وترى نظرية التعلم االجتماعي والنظرية المعرفية 

مر بها الفرد تحدث لديه االجتماعية بتفسير قلق المستقبل على ان الخبرات التي ي

التوقع لألحداث وبالتالي فان قلق المستقبل هو خبرة منفرة بحيث يكون الشخص 

غير قادر على التحكم بالنتائج غير السارة، والمرتبطة باألحداث المنفرة والتي 

أحدثت القلق لدى الفرد، وبالتالي فان المتزوجين لديهم خبره منفرة نوعا ما نحو 

المستقبلية، كما يرى النموذج المعرفي القلق من نوعين اولي توقع االحداث 

وثانوي، وأن التقييم المعرفي للفرد ال يحدث عن طريق الوعي بل يحدث من خالل 

التقييم وإعادة التقييم بطريقة أتوماتيكية، وهنا فأن المتزوجين لديهم تقييم سلبي نوعا 

قعة مستقبال، كما ترى نظرية ما اتجاه الحياة التي يعيشونها، واالحداث المتو

التوقعات المعرفية ان التوقعات االساسية للقلق تشمل توقع خطر جسدي أو 

اجتماعي وهذه التوقعات والتنبؤات تتزايد ليس فقط من خالل استجابة شرطية 
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وكذلك أيضا من خالل مالحظة النماذج السلوكية في المجتمع، وانتقال المعلومات 

ستقبلي السلبي لما سيحدث للفرد مما يؤدي إلى القلق حيال توقع والتفكير والتوقع الم

حدوث نتيجة سلبية يعتقد االنسان بحتمية وقوعها دون دالئل وقرائن واضحه 

المعالم، وان جائحة كورونا فرضت تشاؤما لدى المتزوجين نحو المستقبل حيث 

ل الجائحة التوقعات السلبية لما سيحدث حيث ان هناك تذبذب في المعلومات حو

جعلتهم يتشاءمون من المستقبل نتيجة هذه المعلومات بطريقة فرضت نفسها من 

 خالل النماذج المتبعة في المجتمع لمحاربة هذا الوباء.

ي لدى ق األسرالنتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: "ما العالقة بين قلق المستقبل والتواف

ل الضفة الغربية تعزى المتزوجين في ظل جائحة كورونا في محافظات شما

جم لمتغيرات الدراسة )الجنس، العمر، المؤهل العلمي، العمل، الدخل الشهري، ح

 األسرة، ومكان السكن(؟"

لإلجابة على هذا السؤال تم حساب معامالت ارتباط  بيرسون الخطي 

(Pearson Product-Moment Correlation Coefficient بين )

 ( يوضح ذلك: 1ي والجداول )قلق المستقبل والتوافق األسر

(: نتائج اختبار بيرسون الخطي بين قلق المستقبل والتوافق األسري 1الجدول )

 والمتغيرات الديموغرافية
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 العمر الجنس

المؤه

ل 

 العلمي

 العمل

الدخل 

الشهر

 ي

حجم 

االسر

 ة

قلق 

المستق

 بل

_        

التواف

ق 

األسر

 ي

0.28

** 
-       

      _ 0.08- 0.05- الجنس

 العمر

-

0.14

* 

-

0.27*

* 

-

0.16

* 

_     

المؤه

ل 

-

0.24

0.27*

* 
0.06 

0.35

** 
_    



 حمدأ الضفة شمال محافظات في كورونا جائحة ظل في المتزوجين لدى األسري بالتوافق وعالقته المستقبل قلق

 نزال اسماعيل العمرو، فايز ساطي

 

256 

 رلينب-لمانياأ العربي مقراطييالد المركز            سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة
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 .α=0.05)(, *دالة االحصائية عند مستوى )α=0.01**دال عند مستوى معنوي )

 ( وجود عالقة بين قلق المستقبل والتوافق األسري، ووجود1يتضح من الجدول )

لدخل والتوافق األسري وكل من العمر، المؤهل العلمي، اعالقة بين قلق المستقبل 

 الشهري، ووجود عالقة بين التوافق األسري وكل من العمل ومكان السكن.

أظهرت النتائج وجود عالقة بين قلق المستقبل والتوافق األسري لدى المتزوجين في 

لة ظل جائحة كورونا في محافظات شمال الضفة الغربية حيث كانت مستوى الدال

-(، فيما بلغت قيمة معامل االرتباط للدرجة الكلية α=0.05لالختبار أقل من )

( وهو معامل إرتباط )عكسي(، وهذا يعني أنه كلما زاد قلق المستقبل قل (**0.28

التوافق األسري، حيث أن العالقة بين قلق المستقبل والتوافق األسري تتناسب 

عكسيا فيما بينهما، أي أنه كلما زادت مشاعر قلق المستقبل قل التوافق األسري، 

األسري، حيث يكون بمثابة عائق  ويعود ذلك إلى أن قلق المستقبل يؤثر في التوافق

لتحقيق طموحاتهم ورغباتهم وتحقيق ذاتهم، حيث أن قلق المستقبل أصبح واضحاً 

لما يحمله المستقبل من تغيرات مجهولة المصير، ويرتبط قلق المستقبل بمجموعة 

تغيرات كرؤية الواقع بطريقة سلبية بسبب المشكالت التي يعيشها األفراد في الوقت 

ويؤثر على التوافق األسري من خالل عدم قيام كل طرف من أفراد  الحاضر،

األسرة بدوره الطبيعي المتوقع منه حتى يحافظ على كيان هذه األسرة وأن يتحمل 

األعباء المختلفة داخل األسرة، مما يؤدي إلى سوء التوافق األسري، وذلك نتيجة 

د نفسه فيها، وعدم وجود التوترات والعزلة االجتماعية والنفسية التي يضع الفر

 مقاربات سليمة لألمور التي تعترض اشباع الحاجات.
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كما أظهرت نتائج السؤال أن الفروق على محور التوافق األسري بين الزوجين 

لما سنة فأكثر( وهذا يعني انه ك 40سنة(، ) 40- 30كانت لصالح الفئة العمرية )

 أزداد الفرد في العمر زاد التوافق األسري.

ق كن أن تعزى هذه النتيجة إلى أنه كلما أرتفع عمر المتزوجين زاد التوافويم

نعدام األسري، وهنا تلعب الخبرات الحياتية التي يمر بها الفرد دورا مهما في وا

ية ة األسرالتوافق األسري، فالمتزوجين من الفئات الدنيا لديهم خبرة قليلة في الحيا

ي فية نابعة من ضغط الحياة وتدخل االهل لذلك تكون لديهم مشكالت زواجية واسر

  حياة الزوجين األمر الذي يترتب عليه إنخفاض مستوى التوافق األسري بينهم.

كما أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى       

سري ( فياستجابات عينة الدراسة نحو قلق المستقبل والتوافق األα=0.05الداللة )

جائحة كورونا في محافظات شمال الضفة الغربية تعزى لمتغير المؤهل  في ظل

 العلمي وأن الفروق على محور قلق المستقبل كانت لصالح حملة المؤهل العلمي

نوية ثانوية عامة فأقل، ولصالح حملة المؤهل العلمي بكالوريوس أي أن حملة الثا

ى ستقبل، وأن الفروق علالعامة فأقل وحملة البكالوريوس أكثر شعورا بقلق الم

ا، محور التوافق األسري كانت بين حملة المؤهل العلمي بكالوريوس ودراسات علي

 أي أن حملة البكالوريوس والدراسات عليا اكثر شعورا بالتوافق األسري.

تقبل ويمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى أن المؤهل العلمي يلعب دورا  في قلق المس

ور جائحة كورونا، مما أدى إلى االختالف في هذه المحاوالتوافق األسري في ظل 

لمهرة احيث أن حملة الثانوية العامة أقل هم من طبقة العمال سواء المهرة أو غير 

هم لم الذين يعتمدون في دخلهم على عملهم اليومي، أما حملة البكالوريوس فإن بعض

امل في ويقوم بوظيفة عيحالفه الحظ في وظيفة ثابتة أو الجلوس على قائمة البطالة 

الورش والمصانع، وفي ظل الجائحة التي ادت إلى االغالقات المتعدة اصبحت 

 األسري حياتهم المعيشية مهددة مما أدى إلى ارتفاع قلق المستقبل وانخفاض التوافق

ة الذي يتطلب وجود سبل العيش الكريم وهذا أدى إلى التشاؤم والشعور بالتعاس

 م.دم الثقة، وسرعة الغضب، وعدم اإلتزان اإلنفعالي لديهوالبؤس، واإلحساس بع

وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

(0.05=αفياستجابات عينة الدراسة نحو التوافق األسري في ظل جائحة كورون ) ا

 في محافظات شمال الضفة الغربية تعزى لمتغير العمل.

ة إلى أن المتزوجين الذين يعملون لديهم توافقا أسرياًأكثر من ويمكن عزو النتيج

الذين ال يعملون ويعود ذلك إلى أن العمل يحقق لهم اشباع حاجاتهم األسرية، 
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والمشاركة في تحمل أعباء األسرة، وتحقيق التفاهم بينهم، وتحقيق التكامل في 

ع وإشباع الحاجات بصفة األدوار، فالتوافق ينشأ عندما تستطيع الذات مواجهة الواق

عامة أو إشباعها حسب الحاجات اإلنسانية، فالعاملين من المتزوجين يحاولون 

إشباع حاجاتهم اإلنسانية ومواجهة الواقع، أما الذين ال يعملون فهم غير قادرين على 

 إشباع احتياجاتهم األسرية مما يؤدي إلى إنخفاض مستوى التوافق األسري لديهم.

 ائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةكما أظهرت نت

(0.05=αفي استجابات عينة الدراسة نحو قلق المستقبل والتوافق األسري في ) 

ي ظل جائحة كورونا في محافظات شمال الضفة الغربية تعزى لمتغير الدخل الشهر

 3000أقل من وأن الفروق على محور قلق المستقبل كانت لصالح الذين دخلهم )

أن وشيكل( اكثر شعورا بقلق المستقبل،  3000شيكل( أي أن الذين دخلهم )أقل من 

 6000_  3000الفروق على محور التوافق األسري كانت لصالح الفئتين )من 

شيكل( و  6000_  3000شيكل( أي أن الفئتين )من  6000شيكل( و )أكثر من 

 األسري. شيكل( أكثر شعورا بالتوافق 6000)أكثر من 

وتعزى هذه النتيجة أن مستوى الدخل الشهري لألسرة يلعب دورا في ارتفاع 

حقيق تمستوى قلق المستقبل وانخفاض التوافق األسري فكلما كان الدخل متدنيا فأن 

ق األسرة للحاجات الملحة يكون أمامه عوائق تحول دون تحقيقه، حيث ينتج القل

يعاني  ية للفرد على التكيف مع المشكلة التيللمستقبل عند عدم وجود القدرة الكاف

لتوافق امنها، أما بالنسبة للتوافق األسري فكلما أرتفع مستوى الدخل أرتفع مستوى 

جات األسري، فأن التوافق ينشأ عندما تستطيع الذات مواجهة الواقع وإشباع الحا

 بصفة عامة، أو إشباعها حسب الحاجات اإلنسانية.

 الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةكما أظهرت نتائج 

(0.05=αفي استجابات عينة الدراسة نحو قلق المستقبل والتوافق األسري في ) 

 ظل جائحة كورونا في محافظات شمال الضفة الغربية تعزى لمتغير حجم األسرة.

ستجابات عينة ويمكن عزو هذه النتيجة  إلى أن حجم األسرة لم يكن له تأثير على ا

الدراسة في مجال قلق المستقبل والتوافق األسري، ويعود ذلك إلى األسرة مهما بلغ 

حجمها لها احتياجات يجب اإليفاء بها من أجل تحقيق التوازن لها وهذه االحتياجات 

تتمثل بالعوامل النفسية واإلجتماعية واإلقتصادية، وحيث أن هذه االحتياجات هي 

كل أسرة مهما كان حجمها، لذلك لم يكن لذلك تأثير في استجابات احتياجات تتطلبها 

المستجيبين، كما أن عدم تحقيق التوازن لألسرة يسبب عدم تمكن الفرد من تحقيق 

االحتياجات الملحة والضرورية لألسرة من مأكل وملبس ومسكن، كما أن عدم 
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فأن الفرد يسعى  تحقيق هذه االحتياجات يؤدي إلى إنخفاض التوافق األسري، لذلك

 إلى تحقيق الحد األدنى من هذه المتطلبات لتحقيق توازن األسرة.

كما أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

ة ( في استجابات عينة الدراسة نحو قلق المستقبل في ظل جائحα=0.05الداللة )

متغير حجم األسرة وذلك ألن كورونا في محافظات شمال الضفة الغربية تعزى ل

(، وأن الفروق على محور التوافق األسري α=0.05مستوى الداللة أكبر من )

فق كانت لصالح سكان المدينة، أي أن الذين يسكنون المدينة أكثر شعورا بالتوا

 األسري.

ي رتفاع فويمكن عزو هذه النتيجة إلى أن التوافق األسري عند سكان المدينة  لديها ا

هداف، فق األسري، فالتوافق األسري كعملية يتم فيها إنجاز أعمال، وتحقيق أالتوا

وإشباع حاجات، ومواجهة مشكالت، وتحمل ضغوط، واحتواء أزمات في األسرة، 

ويقرر روجرز أن معايير التوافق األسري تتكون في ثالث نقاط وهي: اإلحساس 

، ووفق باع حاجاتها الذاتيةبالحرية، واإلنفتاح على الخبرة، والثقة بالمشاعر وإش

ت الحاجا هذه النظرية فأنه التوافق ينشأ عندما تستطيع الذات مواجهة الواقع وإشباع

 بصفة عامة، أو إشباعها حسب الحاجات اإلنسانية.

 التوصيات:  .7

ئحة التعامل مع المشكالت التي تواجههم في ظل جا كيفية المتزوجين على مساعدة-

 .لمستقبلهم بطريقة ايجابية والتخطيط أهدافهم كورونا وتحديد

 عالقاتهم تحسين أجلمن  الفعال التواصل مهارات على تدريب المتزوجين-

 .األسرية

بما  وتطويرها دورها تفعيل على والعمل زيادة مراكز االستشارات األسرية-

 األسرة مجال في المتغيرات مع يتماشى

 خاتمة الدراسة: .8

صة استعراض قلق المستقبل كمتغير البد من دراسته وخامن خالل هذه الدراسة تم 

كل في ظل الظروف المستجدة التي يعيشها العالم بشكل عام والشعب الفلسطيني بش

تضرر خاص، باالضافة الى متغير  التوافق األسري، إذ أن األسرة كانت بمثابة الم

يث ط نفسي، حاألكبر من جائحة كورونا في البيئة الفلسطينية ولما واجهته من ضغ

 كان البد من دراسة هذه المتغيرات في ظل الجائحة.
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مقارنة  توصلت اليه الدراسة من نتائج ومناقشة هذه النتائج ثم تمت االشارة الى ما

بالدراسات السابقة ذات العالقة، ومن ثم الخروج بعدد من التوصيات في ضوء 

 .نتائج هذه الدراسة

 قائمة المراجع:

(. فاعلية برنامج إرشادي سلوكي للتخفيف من أعراض قلق 2015األسي، طالل. ) .1

المستقبل لدى مرضى السكري بغزة، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة 

 .اإلسالمية، كلية التربية، قسم علم النفس، غزة. فلسطين

(. قلق المستقبل لدى 2004الجنابي، رنـا فاضل وصبيح، زهراء عمران. ) .2

وي ظل العراق الجديد.دراسة قدمت في المؤتمر العلمي السنالعراقية في  المرأة

 الثالث عشر لمركز البحوث النفسية، بغداد. العراق.

. دار مدبولي للطباعة 3(. علم االجتماع األسري. ط2005زهران، حامد. ) .3

 والنشر، القاهرة، مصر.

(. الصحة النفسية في ظل انتشار 2020سنوسي، بو مدين وجلولي، زينب. ) .4

والتباعد االجتماعي والحجر الصحي، مجلة التمكين 19 -س كورونا كوفيدفيرو

 (،جامعة الجزائر. الجزائر.2)2االجتماعي، 

ق ( معايير اختيار شريك الحياة وأثرها في تحقي2015السيد، الحسين بن حسن. ) .5

 التوافق الزواجي، جمعية المودة للتنمية األسرية.

ة ي وعالقته باالستقرار األسري لدى عين(. التوافق الزواج2015صحاف، خلود. ) .6

ية، من المتزوجين بمدينة مكة المكرمة، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الترب

 جامعة أم القرى.

(. فاعلية برنامج البرمجة اللغوية العصبية في خفض قلق 2010عسلية، محمد ) .7

غزة. مجلة المستقبل لدى طلبة جامعة األقصى المنتسبين للتنظيمات بمحافظات 

 30 – 45.(، 5جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية(. )

لنشر، (. الصحة النفسية، دار الفكر للطباعة وا2000العناني، حنان عبد الحميد. ) .8

 عمان. األردن.

(. فيروس كرونا ماهي اآلثار النفسية للحجر الصحي 2020غبيشي، بوعالم. ) .9

 عالمية، المركز الديموقراطي العربي،وكيف يمكن تجنبها، مجلة الدراسات اإل

 برلين، ألمانيا.

ن (. سمات الشخصية وعالقتها بقلق المستقبل لدى العاملي2007كريمان، صالح. ) .10

ة(، بصورة وقتية من الجالية العراقية في أستراليا، )رسالة دكتوراه غير منشور

 األكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك. الدنمارك.

رة. (. األسرة والتوافق األسري، دار النشر للجامعات، القاه2008. )كمال، مرسي .11

 .مصر
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Future anxiety and its relationship to family Adjustment among 

couples in light of Corona pandemic in the northern West Bank 

Palestine \governorates 

 

Ahmad Sati Fayez Alamro 

Palestinian Ministry of Education 

Filasteen Ismail Nazzal 

An-Najah National University – Palestine 

 

Abstract :The aim of the current experiment was to investigate the 

effects of the Corona pandemic on the level of anxiety of the future, and 

its relationship with family Adjustment in couples in the northern West 

Bank governorates.  In addition, the role of different variables such as 

gender, age, education level, occupation, monthly income, family size, 

and place of residence was examined. The sample consisted of 200 

volunteer couples were studied using the descriptive correlation approach 

with different scales. Data was collected using the anxiety of the future 

scale and the family Adjustment scale. The results showed that the level 

of anxiety from the future was moderate. In contrast, the level of family 

Adjustment were high. In general, an inverse relationship was found 

between future anxiety and family Adjustment. In addition, there were 

differences between anxiety from the future and family adjustment, and 

the individual factors (age, educational qualification, occupation, monthly 

income, family size, and place of residence). 

Keywords: Future anxiety, family Adjustment, Corona (Covid-19), 

northern West Bank. 
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 بيداغوجيةمقاربات ومداخل  –نحو معالجة فعالة لألخطاء التعلُّمية 

 د. عمر شهبي 

 المملكة المغربية -القنيطرة  -سال –أستاذ وباحث بأكاديمية الرباط  

 

ا التربوية لألخطاء باعتبارها أمريتناول هذا المقال موضوع المعالجة  ملخص:

لى ع، ودليل كذلك أدوات الكتساب المعرفةي َمية. وه  ما للعملية التعليمية التعل  مالز

ي الذ -الفاعلية المتعلم ومؤشر على اشتغاله المعرفي. ولهذا فقد سعينا في هذا المق

 ربويةإلى تقديم مقاربة لموضوع المعالجة الت –لم نكتف فيه بالوصف والتشخيص

ذه هيتداخل فيها البعد النظري بنظيره اإلجرائي العملي، على اعتبار أن نجاعة 

مي تعل  بالفهم العميق لطبيعة الخطأ ال -في تصورنا  –المعالجة وفعاليتها مشروطة 

تربوية ودالالته ووظائفه التربوية، وكذا التمكن من الخطوات والطرق واألساليب ال

 ا للتعلم والكتساب المعارف والمهارات.  الكفيلة بجعل الخطأ منطلق

  .المعرفة،  التربوية معالجةال ،التعلم  ،األخطاء الكلمات المفتاحية:
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 مقدمة

 ارتبطت يكن التعلم يوما أمرا هامشيا أو طارئا بالنسبة لإلنسان، بل هي ممارسة لم

ظم التعلم وأهميته البالغة ودوره ا ي لحاسم فبه منذ خلقه أول مرة، وهذا يدل على ع 

تشكل الحضارة وعمارة األرض وتحقيق االستخالف. فاهلل سبحانه وتعالى أولى 

 ول هللاعليه السالم وعلمه األسماء كلها. يق للتعلم مكانة خاصة، ذلك أنه خلق آدم

َماَء ُكلََّها ثُمَّ َعَرَضُهمأ َعلَى تعالى: ﴿ َسأ مَ ئ َكة  فَقَ الأَماَل  َوَعلََّم آدََم األأ ب ئُون ي ب أَسأ اء  اَل أَنأ

ق ينَ  أن النهوض  إلى شارةإوفي هذا  (.31)سورة البقرة، اآلية:  ﴾َهُؤاَلء  إ نأ ُكنأتُمأ َصاد 

 القمين انة التي حملها اإلنسان تقتضي التسلح بالتعلم بوصفه المفتاح األوحدباألم

بحانه بفتح ما استغلق على اإلنسان من أمور الدين والدنيا. ولعل استهالل هللا س

ة ة إشاريوتعالى للقرآن الكريم بفعل "اقرأ" الذي يحيل على التعلم، ينطوي على دالل

 مانة الرا يضع أساسا متينا لبناء الحضارة، فاألتتواشج المعاني داخلها لتؤلف تصو

م إال يمكن الوفاء بمقتضياتها إال بالحرص على التعلم، وهو بدوره ال يمكن أن يت

ليمية بالحرص على القراءة بوصفها القاعدة األساس التي تقوم عليها العملية التع

 مية برمتها. التعل  

 إلنسانية، ويظهر ذلك عند الطفلإن التعلم إذن أمر مركوز وراسخ في النفس ا

"الطبيعي" الذي ال يكف عن طرح األسئلة على اآلخرين، في محاولة منه لرفع 

الغطاء عن العالم وكشف غموضه واستجالء معالمه، أي أنه من خالل السؤال 

ه ستجاب ليسعى إلى التعلم، وهو هنا ال يقوم إال باالستجابة إلى ذاك النداء الذي ا

ار حين ي البشر والذين توارثوا بدورهم ذلك عن أجدادهم. وهكذا فالكبأسالفه من بن

م، يسألون من لدن الصغار )المتعلمين( إنما يتموقعون بالضرورة في موقع المعل   

ياة وهو ما يستدعي منهم نظرا "لجسامة" المهمة استحضار أهمية هذه اللحظة في ح

لديه والسماح له بارتكاب هذا الطفل الصغير، والعمل على تنمية حس التعلم 

 األخطاء وعدم التأفف منها. 

و ألصغار سواء عند ا يعد ارتكاب األخطاء أمرا مالزما للعملية التعليمية التعل مية

 ، فال يمكننا أن نتصور تعلما دون هفوات أو أخطاء تنشأ عن االحتكاكالكبار

ء معالجة األخطابالمعرفة واالشتباك مع أسئلتها. ومن هنا تنبع أهمية موضوع 

ة على التعل مية السيما في السياق المدرسي، وذلك بالنظر إلى تأثيراتها النفسي

صة إذا فية، خاسباتهم المعركتَ المتعلمين وتداعياتها التربوية السلبية على تعلماتهم ومُ 

ء تم التعامل معها انطالقا من منظور سلبي ال يتم فيه استحضار أهمية األخطا

متعلم تعلم باعتبارها أداة الكتساب المعرفة، ودليال على فاعلية الودورها في ال

 ومؤشرا على اشتغاله المعرفي. 
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ى يتناول هذه المقال بالدرس التحليل إشكالية معرفية يمكن صياغة مفاصلها عل

 من أجل النحو التالي: إلى أي حد يمكن االنطالق من الخطأ بوصفه أداة للتعلم وذلك

 ناجعة وفعالة؟ صياغة خطة عالجية

وتتفرع عن هذا السؤال المركزي أسئلة فرعية من قبيل: ما المقصود بالخطأ 

ا تعلم؟ موبالمعالجة التربوية؟ كيف يمكن جعل الخطأ استراتيجية من أجل التعليم وال

ساليب هي العالقة القائمة بين التقويم والمعالجة التربوية؟ وما هي الخطوات واأل

م أخطاءالتي يمكن انتهاجها   من أجل معالجة تربوية فعالة؟ وإلى أي حد تسه 

 مية؟ المدرس في ارتكاب التالميذ ألخطاء تعل  

جة لقد انطلقنا في مقاربة هذه اإلشكالية من فرضية مركزية مفادها: أن المعال

لنسبة التربوية لألخطاء التعل مية هي ممارسة ذات أهمية بالغة وأدوار حاسمة با

اعتبار أن رحلة التعلم هي باألساس رحلة معرفية الرتكاب  للمتعلمين، على

مة أن تتأسس هذه الممارسة التربوية الها -في تصورنا –األخطاء، ولهذا ينبغي 

تصورات مي ومختلف الدالالت التي تتجاذبه، والعلى فهم عميق لطبيعة الخطأ التعل  

بوية، طأ ووظائفه الترالسلبية التي علقت به، وكذا على استيعاب أعمق ألدوار الخ

الجة ن من مختلف الخطوات والطرق واألساليب الكفيلة بإجراء معك  وأيضا على تمَ 

 تربوية أكثر نجاعة وفعالية. 

 إضاءة تعريفية حول مفهوم الخطأ:  .1

البحث عن مالح مفهوم ما وتجلية مختلف المعاني التي  إن أول خطوة يقتضيها

 تشتبك به، هي تناول البعد اللغوي، بما هو بعد أساسي يؤثر والشك في صياغة

عثر الداللة االصطالحية ويطبعها بميسمه. فالخطأ وفق لسان العرب يشير إلى الت

َوقَدأ  َواب . الصَّ الَخَطأُ والَخطاُء: ضد  والعدول عن جادة الصواب. يقول ابن منظور:"

طَ  : )َولَيأَس َعلَيأُكمأ ُجناٌح ف يما أَخأ يل  َطأَ، َوف ي التَّنأز  ( أأتُمأ أَخأ بَاء  ألَنه ف ي َمعأ  عدَّاه.ب ه  نَى ب الأ

تُم" )ابن منظور،  تُم أَو َغل طأ الخطأ يشير ف(. أما في المعجم الوسيط 65: 1414َعثَرأ

دا، فأخطأ أو "خطَئ َوغلط )حاد َعن إلى إصرار الشخص على ارتكاب الذنب عم

َطأَ فَلهُ أجر( َويُقَال أَ  تهد فَأَخأ يث )من اجأ َواب( َوف ي الَحد  مدا أَو اَلن أذأنب عخَطأ فالصَّ

وه لم يصبهُ". ) والزيات وعبد القادر إبراهيم مصطفى َسهوا والهدف َونَحأ

، الت السالفةوال يبتعد معجم اللغة العربية المعاصرة عن الدال (242والنجار:

َئ الشَّخُص: ئ في رأيه "فخط  ر هو بشَ  -حاد عن الصَّواب، غل ط، ضد  أصاب "خط 

تَغأف  أو  ،يخطأ ويصيب" د الذَّنَب " }قَالُوا يَا أَبَانَا اسأ إ نَّا ُكنَّا  ا ذُنُوبَنَارأ لَنَأذنب، تعم 

بأه" ) ئ السَّهُم الهدَف: تجاوزه، لم يُص  ئ يَن{". خط  يد د الحمار عبأحمد مختَخاط 

 (.658: 2008، وآخرون
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 -قةكما يظهر من خالل التعريفات الساب –ينطوي لفظ الخطأ من الناحية اللغوية 

هدف على داللتين مرتبطين ببعدين متمايزين، فهو من جهة يحيل على عدم تحقيق ال

المنشود، أو عدم إصابة الغرض المرجو، أو الفشل في الوصول إلى النتيجة 

و المطلوبة، وقد يكون ذلك بتقصير أو إهمال من المخطئ، أو سوء تقدير منه، أ

همة بالضرورة قبل إتقانه للم أمرا تلقائيا مرتبطا بطبيعة اإلنسان الذي يتعثر

الرغم بالموكولة إليه. إن الجامع بين كل أوجه الخطأ هنا أنه فعل غير مقصود يقع 

 من إرادة المخطئ وتوقه إلى تحقيق النجاح وبذله للجهود ربما.

ومن جهة أخرى، يتخذ الخطأ لغويا بعدا أخالقيا ينطوي على مصادمة لمعايير 

لشرائع دينية، وذلك من خالل ارتكاب ما يسمى  وقواعد أخالقية أو مخالفة

ذا كان إبالمعاصي أو المنكرات أو الذنوب، وقد تسمى بالكبائر في السياق اإلسالمي 

األمر يتعلق بذنوب عظيمة ومخالفات كبرى منصوص عليها في النصوص الدينية. 

و إن الخطأ هنا ليس مجرد فعل تولد عن سوء تقدير أو فهم أو غيره، وإنما ه

ة، أي "خطيئة" ارتكبها صاحبها وهو على علم بخطورتها وتبعاتها الدينية والدنيوي

باح هذا السياق، مما يجعل الخطأ ينتقل من دائرة الم أن شرط اإلرادة يتوفر في

 والمسموح به، إلى دائرة المكروه والحرام أحيانا. 

باالهتمام هو الفعل ذاته يظهر من خالل تناول البعد اللغوي أن الجانب الذي يحظى 

أو  الذي يتم الحكم عليه، فيصنف في باب "الخطأ" بناء على اعتبارات أو معايير

هي ويوجه عملية التصنيف،  هام عدمرجعيات معينة. وهنا البد من اإلشارة إلى بُ 

إرادة المصنف أو صاحب الحكم الذي يفرض رؤيته وتصوره بغض النظر عن 

جمه عل هذا يتقاطع مع ما أشار إليه جميل صليبا في معصوابيتها أو "خطئها". ول

 بأنه شيء على تحكم أن وهو الصواب نقيض الفلسفي، إذ يعتبر أن "الخطأ هو

 في ال الحكم إذن في فالخطأ .باطل وهو حق بأنه عليه تحكم أو حق، وهو باطل

 (.530 :1982التصور" )صليبا،  في وال اإلحساس

السياق المدرسي بالحكم على المتعلم بعدم انضباطه وهكذا فالخطأ يتصل في 

ا ميفضي إلى نتائج غير مالئمة، ولعل هذا  ، ممالمعايير وقواعد متعارف عليها

يمثل  ينسجم مع التعريف الذي اقترحه معجم ديداكتيك اللغة الذي يعتبر أن "الخطأ

هذه المعايير  (.Galisson et Coste, 1976: 215) خروجا عن معايير معينة"

درس أي أن الم .اللغوية أو المعرفية أو المهارية المقررة من لدن أهل االختصاص

 ناء علىال يحكم على ما يأتيه المتعلم بأنه خطأ انطالقا من تصوره الخاص، وإنما ب

مرجعيات معرفية تحظى بالمصداقية والثقة. وكلما كثر خروج المتعلمين عن 

كم في ف عليها كانت إشارة إلى عدم استيعاب أو عدم تحالمعايير والقواعد المتعار

زة، كما لقواعد الهم -على سبيل المثال–الكفاية. فعدم انضباط المتعلم بشكل متكرر 

 هي مقررة في كتب النحو يدل على عدم استيعاب للقاعدة اللغوية. 
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يكشف عن بدا للمدرس على أنه وجه من أجه عدم االستيعاب إال أنه  الخطأ وإنأ  إنَّ 

لى إاالشتغال المعرفي لدى المتعلم الذي يصطدم ذهنه بالمعرفة العلمية، فيلجأ 

دة أو سلسلة من العمليات العقلية التي يحاول من خاللها تجريب مدى صالحية القاع

 وهي واستخالص االستنتاجات الضرورية. هاالمعرفة الجديدة، وقياس مجال تطبيق

ر هة المشكالت التي تعترض المتعلم، الذي يضططريقة أو أسلوب من أساليب مواج

ع ملتعامل إلى استنفار إمكاناته ومعارفه وتصوراته السابقة، والتي قد ال تسعفه في ا

طاء وضعيات مشكلة جديدة، فتنشأ هنا عوائق تكون سببا في إتيان المتعلمين لألخ

 وتكرارها. 

لوجية إلى خمسة عوائق العوائق التي يصفها باإلبستمو Bachelard يقسم باشالر

أساسية تتسبب في ارتكاب األخطاء أو إعادة ارتكابها مجددا وهي: العوائق 

ا ، وأخيرالمرتبطة بالمعرفة العامة، العائق الجوهري، العائق الحسي، العائق اللغوي

علم هذه العوائق ال تنتصب أمام المت(. :Pelpel, 2004 39-38العائق اإلحيائي")

ة فحسب أثناء عملية اكتساب المعرفة، بل هي أيضا عوائق ترتبط بطبيعة المعرف

 -الركما يقول باش –العلمية نفسها التي تنشأ نتيجة تصحيح األخطاء، فنحن نعرف 

 مضادة المعرفة السابقة، وذلك بتحطيم المعارف الخاطئة، متجاوزين"من خالل 

 (Pelpel, 2004: 14)التي أعاقت صفاء عقلنا ذاته"  العوائق

سم بالصبغة التراكمية وارتباطها الوثيق بالخطأ تإن المعرفة في تصور باشالر ت

اوز بوصفه أحد لوازمها وضروراتها، فالمعرفة الجديدة ال تنبثق إال من خالل تج

ي فيدة تحمل عوائق معينة مرتبطة بمعرفة خاطئة، وهو األمر الذي ينتج معرفة جد

 أخطاء أخرى. ولعل هذا التصور هو ما جعل باشالر ينظر إلى -ربما –ثناياها 

أن  الخطأ نظرة مختلفة، فهو يرى أن له "دورا إيجابيا في تطور المعرفة وعلينا

 .(Pelpel, 2004: 15) نقتنع ونقنع بأن الخطأ ليس شرا"

للخطأ في السياق المعرفي مضمونا جديدا باعتباره تجليا لما سماه  لقد منح باشالر

ر بل بالعائق اإلبستمولوجي، أي أن الخطأ ليس اختالال أو مظهرا للنقص أو القصو

هو خطوة أساسية على درب اكتساب المعرفة. إن باشالر هنا وهو يرسم مالمح 

قليدية كار والتوجهات التجديدة للخطأ، يدعو إلى القطع مع كل تلك التصورات واألف

ثقافي التي  تقرن الخطأ بالشر انطالقا من نسق ثقافي منغرس في أعماق الالوعي ال

ب" اإلنساني يعد كل خروج عن "المعايير" أو "الضوابط" بمثابة "خطيئة" أو "ذن

 تم التصريح بذلك بصورة مباشرة. يحتى وإن لم 

ب األخطاء، وإنما تأثيم الذي يلحق مرتك  والحق أن باشالر لم يكن وحده الذي انتقد ال

وداعية إلى  ،ارتفعت أصوات العديد من المفكرين واألدباء والباحثين منددة بذلك

االعتراف بحق اإلنسان في الخطأ بوصفه تجليا إلنسانيته. ففي األدب الفرنسي نقرأ 

انا، الذي يقول:" أن تكون مذنبا يعني أن تكون إنس Pierre Dangerلبيير دونجي 

. أما (Canérot, 1991: 4)وأن تصرح بالخطأ يعني أن تصرح بأنك إنسان" 
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الخطأ، بالنسبة لعلم النفس فيرى أن  James Reasonالباحث جيمس ريزن 

 ,25Reason)المعرفي، هو وسيلة لعرض العمليات العقلية التي يتعذر علينا كشفها 

(. أي أن الخطأ ليس مجرد تجل إلنسانية اإلنسان، وإنما هو صورة مجلوة  :1993

ن  للعمليات العقلية والمعرفية، والتي من شأن الكشف عنها وتحليلها وفهمها أن يَُمك  

 من معالجة االختالالت والنقائص في مكتسبات المتعلمين وتعلماتهم. 

 الخطأ بوصفه استراتيجية للتعليم والتعلم .2

لتصور النسقي المتعلق بالخطأ باعتباره شرا استنبت في الذهنية الجماعية إن ا

على وجه الخصوص تصورا ينظر إلى  ةالمدرسي بعض األوساط عموما وفي

مثل الخطأ باعتباره عنصرا سلبيا وجب استئصاله ومحاصرته والقضاء عليه، ألنه ي

م ارتكاب خروجا عن الوضعية "الطبيعية"، وهي بطبيعة الحال وضعية عد

 األخطاء. هذا التصور هو الذي أفضى إلى تصنيف المتعلمين إلى فريقين؛ فريق

حيازة لتها، وهو ما يضمن له تحقيق "النجاح" ويمتاز بعدم اقترافه لألخطاء أو ق  

ن عألقاب التفوق واالجتهاد. أما الفريق اآلخر فيضم أولئك الذين ال يتورعون 

 يضعهم في خانة "المتهاونين" و"المقصرين"،ارتكاب األخطاء وهو األمر الذي 

 ويجعلهم مستحقين للتوبيخ والعقوبة والرسوب.

 والواضح أن هذا التصنيف إنما يصدر عن نظرة تقليدية للخطأ كانت سائدة )وال

تزال رغم بعض االنحسار( في األوساط التربوية السيما لدى المدرسين، وهي 

ئة ابة خطيه كان يعد في الكثير من األحيان بمثنظرة تعتبر الخطأ أمرا منبوذا، بل إن

تستوجب العقاب. فالموقف التقليدي كان ينظر إلى الخطأ بوصفه نتاج نقص في 

ال المعرفة أو قلة اهتمام أو قصور في بذل الجهد، والواضح أن القصور إنما يط

ية وجهذه التصور، على اعتبار أن الدراسات التربوية الحديثة والسيما اإلبستمول

ب أبرزت أن المعرفة ذاتها تطرح إشكاالت نظرية يضطر معها المتعلم إلى ارتكا

أخطاء سبقته البشرية إلى ارتكابها، فضال عن أن بعض األخطاء قد ال ترتبط 

سي بعوامل معرفية أو دراسية بقدر ما تتصل بعوامل تتعلق بالنمو الذهني والنف

 للمتعلم.

ي الذي االتجاهات التي تناولت مسألة الخطأ بالدرس والتحليل، االتجاه المعرف ومن

لمعرفي ايعتبر أن إرساء الشروط المالئمة للتعلم يقتضي اإللمام الدقيق باالشتغال 

إال  كن فهمهالمتعلم، أي كيفية اشتغال المتعلم على المعرفة. هذا االشتغال الذي ال يم

تها جمة للتمثالت التي تكونها ذات المتعلم في عالقمن خالل األخطاء بوصفها تر

ابقة بالمعرفة. ذلك أن هذه المعرفة ال تنتج إال من خالل صراع بين المعارف الس

 والمعارف الحالية. 
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يرى في  وهو االتجاه البنائي الذي وهناك اتجاه آخر له منظور مختلف للخطأ،

 هي حين أن اللحظة المركزية فيها العملية التعليمية التعلمية سيرورة مستمرة، إال

يدة يضطر المتعلم إلى التخلي عن المفاهيم القبلية، وامتالك بنية مفاهيمية جد

ن ممرتبطة بالكفاية التي هو بصدد بنائها، ومعنى هذا أن الخطأ مرحلة أساسية 

ء" أو مراحل بناء المعرفة، وال ينبغي اعتباره بأي شكل من األشكال فشال أو "غبا

 را" في الذكاء. فالتعلم حسب االتجاه البنائي هو فعل نشيط يقتضي بناء"قصو

المعرفة الحالية على سابقاتها. ومن ثم فالمطلوب من المدرس أن يعمل على 

استشكاف األخطاء وفهمها وتحليلها وذلك بغرض وضع خطة لتدبيرها ومعالجتها 

 واستثمارها في بناء تعلمات التالميذ. 

، لتربويةاإن تغير النظرة التقليدية للخطأ أسهم في إحالله مكانة خاصة في المنظومة 

إذ تشكلت نتيجة الدراسات التي تمحورت حول الخطأ منظومة بيداغوجية تأتلف 

ها فيها عدد التصورات والرؤى، التي تتقاطع لتنسج خيوط بيداغوجيا الخطأ بوصف

تعليم باألساس على اعتباره استراتيجية للمي، تقوم مقاربة مختلفة للخطأ التعل  

لتعليم والتعلم. فبيداغوجيا الخطأ وفق عبد الكريم غريب هي "تصور ومنهج لعملية ا

ي ضوء ظَّم فوالتعلم، وهي استراتيجية للتعلم ألن الوضعيات الديداكتيكية تُعَد  وتُنَ

 مكن أنبحثه وما ي المسار الذي يقطعه المتعلم الكتساب المعرفة أو بنائها من خالل

ابيا يتخلل هذا البحث من أخطاء، وهو استراتيجية تعتبر الخطأ أمرا طبيعيا وإيج

 (.723: 2006)غريب،  يترجم سعي المتعلم للوصول إلى المعرفة"

علم؛ يم والتإن معالجة األخطاء ال يمكن أن تتم إال إذا تم اعتبارها استراتيجية للتعل

لمتعلم لتيجية للتعلم ألنه يفصح عن االشتغال المعرفي فالخطأ يبرز باعتباره استرا

لى أن واالستراتيجيات المعرفية التي يعتمدها، وهو استراتيجية للتعليم بالنظر إ

 ن من صياغةك   مَ تحليل هذه األخطاء، وكشف مصادرها وفهم أسباها وبواعثها يُ 

الالت عالجة االختوضعيات ديداكتيكية في إطار الدعم التربوي الذي ما ُوجد إال لم

ا إال التي يتم تسجيلها بخصوص تعلًّمات التالميذ، والتي ال يمكن تشخيصها وكشفه

 من خالل األخطاء.

وهكذا فبيداغوجيا الخطأ هي مقاربة تربوية وديداكتيكية تنظر إلى الخطأ بوصفه 

عنى بتشخيص األخطاء وتحليلها والكشف عن نقطة انطالق التعلم، ولهذا فهي تُ 

ة نظرية ومفاهيمية ومنهجية دَّ رها وتحديد طرق معالجتها، انطالقا من عُ مصاد

توفرها حقول معرفية مختلفة إبستمولوجية وسيكولوجية وسوسيولوجية. إذ تستند 

"إلى مبادئ علم النفس التكويني  -كما يقول عبد الكريم غريب –بيداغوجيا الخطأ 

ستمولوجي لهذا التصور في ومباحث إبستمولوجيا باشالر، ويتجلى البعد اإلب

االعتراف بحق المتعلم في العلم. ويتجلى البعد السيكولوجي لبيداغوجيا األخطاء في 
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اعتبارها ترجمة للتمثالت التي تنظم بواسطتها الذات تجربتها التي تكون ذات عالقة 

بالنمو المعرفي للمتعلم. أما البعد البيداغوجي، فيتجلى في إتاحة الفرصة أمام 

 (.723: 2006ميذ للخروج عن الموضوع، وارتكاب الخطأ") غريب، التال

 إن مهمة المدرس ال تكمن في محاصرة المتعلم وتصيد أخطائه والحكم عليه، بل

ارتكاب المطلوب منه تربويا مساعدة هذا المتعلم ومواكبته وتشجيعه على المبادرة و

معارفه وتقويمها. األخطاء بوصفها لحظات تعل مية أساسية تمكنه من تصحيح 

م ويُشترط هنا أن يحرص المدرس على توفير أجواء تربوية مالئمة، تضمن للمتعل

هذا ما وحرية التفكير والفعل دون أن يكون قلقا من ردود أفعال المدرس أو زمالئه، 

في  سيتيح له بناء معارفه وإبراز قدراته ومواهبه وتجاوز أخطائه وعدم تكرارها

 رى.سياقات تعل مية أخ

 نحو معالجة فعالة لألخطاء التعلُّمية  .3

 عن التقويم –ولو باقتضاب  –ال يستقيم تناول مبحث معالجة األخطاء دون الحديث 

هامة وآلية منهجية أساسية  ( بوصفه مرحلة ديداكتيكيةEvaluationأو التقييم ) 

للكشف عن األخطاء واستجالئها. ذلك أن المتعلم ال يشتبك مع المعرفة وال يخوض 

رحلة التعلم، التي تكتنفها بالضرورة مطبات وإخفاقات وكذا نجاحات، دون أن 

يكون مسلحا بعدد من التصورات القبلية أو التمثالت التي تشكلت إثر خوضه 

افية، أسهمت في اكتسابه لحمولة معرفية، قد تكون عامال لتجارب اجتماعية وثق

ميسرا الكتساب المعرفة الجديدة، كما قد تكون على خالف ذلك، عنصرا معيقا 

للتعلم وعامال أساسيا في ارتكاب األخطاء، لتتموقع هذه التمثالت والمعارف القبلية 

 ضمن ما يسميه باشالر بالعوائق اإلبستيمولوجية. 

 : وهي هذه العوائق إلى ثالثة أنماط باشالر يقسم

 أي ولى،األ تجربتنا من نستقيها التي المعرفة عن ناتج وهو األولى: التجربة عائق -

 يف االنطباع ذلك ويترسخ األولية البسيطة، التجربة من به نخرج الذي االنطباع

 .للنقض قابلة غير حقيقة إلى ويتحول الذهن

 ىإل تؤدي بحيث مجازا أي مدلوالتها، غير في ألفاظ استخدام وهو لفظي: عائق -

 محددة مصطلحات استخدام عدم المرادة بسبب الحقيقية المعاني على وتعمية خلط

 .المعاني

 أي لها،يقاب الذي الدقيق العلمي باالسم الظاهرة تسمية عدم وهو الجوهري: العائق -

  محتواه على يدل ال الغالف أن

 إلى وميلنا الظاهرة، على ومشاعرنا أحاسيسنا إضفاء وهو :اإلحيائي العائق -

 ,Bachelard)حياتنا الداخلية  بإسقاط واألشياء الخارجية، الظواهر مع التعامل

1971: 98.) 
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في والتمعن فيها إن أهمية التقويم تنبع من كونه يقدم للمدرس صورة مجلوة يتيح 

ويم يسهم تحليل نتائج التقالكشف عن مواطن القوة ومكامن الضعف، كما  تفاصيلها

عفه في فهم األخطاء والكشف عن مصادرها. وهو أداة مساعدة للمتعلم كذلك، إذ يس

هو ومية ووضعيات مشكلة، في تطبيق القواعد المكتسبة وتنزيلها في سياقات تعل  

 لمهاراتااألمر الذي يمكنه من التحقق من مدى استيعابه للمادة المعرفية وتمكنه من 

 ة واكتسابه للقدرات المستهدفة. المطلوب

 التقويم بوصفه "مسرحا" الجتراح األخطاء  3.1

التقويم التربوي محطة مركزية ضمن سيرورة التعلم سواء بالنسبة للمدرس أو 

قيقي حتعل مي  -ساسية، فال يمكن تصور فعل تعليميالمتعلم، إذ هو من لوازمها األ

مية التعل   التي تمكن من قياس مدى نجاعة العمليةيتم فيه تغييب هذه اآللية المحورية 

 بريجيت أهدافها. وينبني هذا التقويم أساسا على معايير ثابتة مسبقة حسب ق  وتحق  

تعلم، ، التي تعرفه بأنه "تقدير درجة نجاح عملية الBrigitte Petitjean جينبيتي

تعلم ممقارنة أداء ومن خالل تحديد إمكانية  من خالل ربطها بمعيار ثابت مسبقًا،

ويعني هذا أن . Petitjean, 1984: 5))بآخر، ضمن نفس المستوى التعليمي

فه التقويم ال يقدم صورة عن التقدم الذي يحققه المتعلم وتطور مدركاته ومعار

هم إلى فحسب، بل هو أداة لمقارنة أداء المتعلمين، التي تفضي بالضرورة إلى تصنفي

 فئات.

وهكذا فالتقويم بالنسبة للمدرس يكتسب أهميته وقيمته من كونه أداة فعالة لجمع  

المعلومات بخصوص مكتسبات المتعلمين وكذا إصدار أحكام "موضوعية" نسبيا 

في التعريف   Jean Pierre Cuqكوكعلى تعلماتهم. ولعل هذا ما أشار جون بيير 

المعلومات حول التعلم ، وإصدار نهج يقوم على جمع الذي اقترحه للتقويم، بأنه" 

 ,CUQ)التعلم"  األحكام على المعلومات التي تم جمعها والتركيز على استمرار

2003: 90.) 

مية ناجعة وفعالة دون ممارسة الخطأ، وهذا وال يمكن تصور عملية تعليمية تعل  

يفضي إلى القول إن ممارسة فعل التعليم يقتضي بالضرورة اإليمان المطلق بأن 

المتعلم لديه كل الحق في ارتكاب الخطأ. ولهذا فالتقويم ليس مجاال إلبراز النبوغ 

في  والذكاء والتمكن فحسب، وإنما هو "مسرح" يمارس فيه المتعلم بكل حرية حقه

اجتراح األخطاء. ومن ثم على المدرس الذي يباشر عملية التقويم أن يعي أن الخطأ 

أكثر  -نفسيا –ليس مجرد أمر مسموح به، بل هو حق للمتعلم، ولعل هذا ما سيجعله 

تقبال ألخطاء تالميذه وأكثر استعدادا لتحليلها ومعالجتها. إذ ال يكفي أن يكون 

ء وأدوارها المعرفية والديداكتيكية، بل من المهم المدرس على علم بأهمية األخطا
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أن يكون موقنا بذلك معرفيا وتربويا، ولديه القابلية النفسية لتلقي الخطأ، الذي يظل 

 شئنا أم أبينا شيئا "منبوذا" أو "غير محمود" في الوعينا الثقافي. 

كن من ا يمَ وإذا كان التقويم مجاال الرتكاب الخطأ، فهو إلى جانب ذلك يمثل منظار

مَ رؤيته، إذ ال يمكن للمدرس أن يُقأ  خطأ الجة للبمعية المتعلمين على مباشرة أي مع د 

أن "الخطأ،  على Reuterإيف رويتر دون أن يكون مكشوفا للجميع. ولهذا يؤكد 

لك (. وال يمكن أن يتم ذReuter, 1984: 122) " الذي يتعين تحليله، يجب رؤيته

-غة جال اللفي ماجا معرفيا يسمح برؤية الخطأ، فنقطة البداية إال إذا قدم المتعلم إنت

هي  Jean-Louis Dumortier وفقا لجون لويس دومورتيي –على سبيل المثال

علم وتبعا لذلك فمطالبة المت (. Dumortier, 1997: 4"نص من إنتاج المتعلم"  )

ناصية اكتسابه ل في إطار التقويم بالكتابة أي إنتاج نص، يتيح للمتعلم التحقق من

جية استخدامها تعليميا من أجل وضع خطة عال اللغة، كما يوفر للمدرس مادة يمكن

 انطالقا من األخطاء المرتكبة. 

 إضاءة حول مفهوم المعالجة التربوية  3.2 

قبل الخوض في تقديم مختلف التعريفات التي تناولت مفهوم المعالجة، وجبت 

لتي اير في العلوم الطبية إلى مختلف الممارسات اإلشارة إلى أن هذا المفهوم يش

لذي ايلجأ إليها الطبيب من أجل مداواة مريضه، وذلك بعد أن يقوم بفعل التشخيص 

 يتأسس على الفحص والمالحظة المباشرة والحوار مع المريض مع ما يقتضيه ذلك

ا بين زئيا جأحيانا من إنجاز لفحوصات باألشعة أو تحاليل مخبرية. ولعل ثمة تشابه

و من أ –ما يقوم به المدرس، الذي ال يباشر عملية المعالجة ما يقوم به الطبيب و

ملية إال بعد القيام بتقويم لمكتسبات المتعلمين، والذي يقابل ع –المفترض ذلك 

 الفحص والتشخيص في الممارسة الطبية. 

مفهوم المعالجة ولعل هذه المعاني يمكن استشفافها من مختلف التعريفات التي تقدم ل

مجموعة من األنشطة يرى أنها"   Jean Pierre Cuqكوكبيير التربوية. فجون 

التي تحل الصعوبات التي يواجهها المتعلم. ويتم تحديدها من خالل التشخيص 

المعالجة، التي يتم تصورها باعتبارها دعما تربويا،  تتم بوصفه أحد وظائف التقييم.

 ,CUQ")من حيث المبدأ وفقًا ألساليب تربوية مختلفة، وغالبًا بطريقة فردية

كتاب )البيداغوجيا: قاموس وينسجم هذا التعريف مع ما ورد في  .(213 :2003

تقوم على آلية الذي يعتبر المعالجة التربوية بمثابة ميكانيزم أو  المفاهيم المفاتيح(

تزويد المتعلم بأنشطة تعليمية جديدة للسماح له بملء الفجوات التي تم تشخيصها 

  ( Pédagogie dictionnaire des concepts clés)أثناء التقييم" 



 شهبي د.عمر    بيداغوجية ومداخل مقاربة-التعلمية لألخطاء فعالة معالجة نحو

 

273 

 رلينب-لمانياأ العربي مقراطييالد المركز            سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

 حليلهامية وتإن المعالجة إذن ال تتم إال بعد رصد أوجه القصور والصعوبات التعل  

التشخيص األمثل لألخطاء يفضي بالضرورة وكشف مصادرها. فمن الواضح أن 

إلى وضع خطة عالجية ناجعة تنبني أساسا على أنشطة مختلفة عن تلك التي تم 

 تقديمها أثناء مرحلة التعلم. إذ تستدعي المعالجة من المدرس تغييرا للطرق

وذلك بالنظر إلى اختالف  ،واألساليب السابقة وإبداعا لطرق أساليب جديدة

نا فية. وهعلمين اإلدراكية وعدم قدرتهم على التعلم بنفس الوتيرة والكيمستويات المت

ماد يمكن للمدرس أن يلجأ إلى استخدام الوسائل السمعية البصرية كما يمكنه اعت

وغيرها  العمل الفردي أو العمل بالمجموعات أو التعلم باللعب أو اعتماد المحاكاة،

صودة، إلسهام في  معالجة األخطاء المرمن الطرق التربوية التي من شأن تطبيقها ا

وتعزيز انتماء المتعلمين للوسط التربوي بوصفه مدخال كذلك لتحقيق النجاح 

 (77 :2022) شهبي، الدراسي.

 عتدف وهكذا فالمعالجة التربوية وفق العربي السليماني ورشيد الخديمي" طريقة

 عملية من االنتهاء بعد سالمدر إليها ويلتجئ  الدراسي، النجاح تحقيق إلى المتعلم

 مواطن تشخيص بغية والروائز واالمتحانات االختبارات أو الفروض تصحيح

بغي (. غير أن هذه الطريقة ال ين101: 2005والقوة. )اسليماني والخديمي، الضعف

 ل ينبغيأن تكون اجترارا وتكرارا لألنشطة التي تم القيام بها في مرحلة التعلم، ب

كة التركيز فيها على تشجيع المتعلم على تحمل مسؤولية مواجهة أخطائه والمشار

من المدرس أن يقوم  في سد الفجوات والنقص الحاصل في تعلماته، إذ المطلوب

ر لعملية المعالجة، وذلك من خالل اقتراح األنشطة ب والميس   المواك   بدور

ن م، وهذا والتطبيقات وفتح المجال للمتعلمين للمناقشة فيما بينهم وتبادل المعلومات

 ، والتيشأنه تعزيز التفاعل البيني بوصفه أحد مرتكزات المعالجة الداخلية لألخطاء

ية تنصب على المستويات النفسية ينبغي أن ترافقها أحيانا معالجة خارج

، واالجتماعية، وهذه مهمة المتخصصين في الدعم االجتماعي والنفسي للمتعلمين

فع الذين يتولون التعاطي مع بعض الظواهر، التي قد تكون بين العوامل التي تد

ة، نعزاليالمتعلمين إلى ارتكاب لألخطاء، من قبيل القلق وفقدان الثقة في النفس واال

هذا  ها من الظواهر النفسية واالجتماعية، التي ال تشكل موضوع اهتمامنا فيوغير

 .ميةالمقال، الذي نركز فيه باألساس على المعالجة التربوية لألخطاء التعل  

 خطوات المعالجة التربوية: 3.3

كان نجاح المتعلمين وتحقيقهم للتفوق الدراسي يبعث لدى المدرسين بشكل عام  إذا

شعورا بالفخر واالنتشاء، فإن الفشل أو التعثر قد يكون سببا في إحساس بعضهم 

باالنزعاج وربما الغضب. غير أنه من األفضل أال يتم التعامل مع الخطأ، بوصفه 

يما أن الممارسة التعليمية تقوم تجليا للتعثر، من منطلق عاطفي وجداني، الس
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باألساس على التخطيط الجيد لألنشطة التربوية وعلى التدبير األمثل لشؤون 

الفصل، وهو ما يستدعي التحلي بأقصى درجات العقالنية والنظر العلمي 

الموضوعي، ومن ثم تقتضي الشجاعة األدبية اإلقرار بأن ادعاء المسؤولية عن 

الستعداد لتحمل مسؤولية تعثر المتعلمين وأخطائهم. فعلى النجاح يعني بالضرورة ا

كيف تدعي، من ناحية، المسؤولية عن األداء الجيد "  Reuterحد تعبير رويتر 

مات المكتسبة والنجاحات، بينما ترفض، من ناحية أخرى، والتعل  

 (.Reuter, 2005: 217)المشاكل"

تهم ن لألخطاء سواء في إنتاجاومن هذا المنطلق فالمطلوب إزاء اقتراف المتعلمي

ضع والكتابية أو الشفهية، التفكير في أفضل السبل القمينة بمعالجتها من خالل 

االفتراضات بشأنها وتحليلها والبحث عن مصدرها، وذلك في جو يسوده األمن 

ق سبب قلمية، إن بالتربوي، أي دون أن تتسبب األخطاء في إرباك سير العملية التعل  

ا إذا شعرن "إال -كما يقول رويتر –إذ ال يمكننا التقدم أو انزعاج مدرسهم،  المتعلمين

باألمان، وإذا استطعنا البحث، دون خوف، عن إجابات أخرى ووضع افتراضات" 

(Reuter, 1984: 120.) 

درس إن معالجة األخطاء تقتضي اقتفاء عدد من الخطوات المنهجية التي تنأى بالم

ني أن عن التعاطي االرتجالي مع الخطأ باعتباره أمرا حتميا بل وضروريا. وهذا يع

أداة والمدرس ملزم بالتوفر على خطة مسبقة للتعامل معه، ألن الخطأ أساس التعلم 

 ا تنبني على رصده وتجاوزه ومعالجته. للتكوين، فالعملية التعليمية برمته

ة يقترح الباحثان السليماني ورشيد الخديمي عددا من الخطوات الكفيلة بمعالج

صود األخطاء، والتي تتحدد في افتراض الخطأ ومواجهته وتحليله ومعالجته. والمق

 بطةمرت وإنجازات إجابات وترقب مي،التعل   التعليمي بافتراض الخطأ هو "البناء

 عدتسا صحيحة التمثالت هذه تكون وقد. للموضوع الجديد التالميذ بتمثالت اساأس

 يصوغ أن للمدرس ينبغي وهكذا للدرس، معرقلة تكون وقد الدرس، في التقدم على

 ،الخاطئة األجوبة ترقبات في ذلك بما الدرس، بناء أثناء الفرضيات من مجموعة

أم اجتماعية" )اسليماني  نفسية أم معرفة أم بيداغوجية أصولها أكانت سواء

 (.101: 2005والخديمي،

 بارهبالخطأ، واعت اإلحساس إلى التلميذ األستاذ يدفع "أن ويقصد بمواجهة الخطأ

ليل أما تح .(101: 2005)اسليماني والخديمي،" جميعا الناس منها يمر حالة عابرة

 ده أويساع أن مدرسال فعلى يستطع، لم فإذا المتعلم؛ به يقوم أن فيستحسنالخطأ، "

 مثال: أن رأي ومنافسة شريفة، شكل في لكن التحليل، محاولة زمالئه من يطلب

 التي األخطاء زمالئه، بتصنيف بمشاركة أو أستاذه أو بمساعدة وحده يقوم التلميذ،

 كل واحد بتحليل يقوم ثم وداللية؛ وصرفية وتركيبية نحوية إلى فيها وقع

 (.101: 2005والخديمي، منها")اسليماني
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الخديمي مسلكين  ورشيد اسليماني وتتخذ معالجة الخطأ حسب الباحثين العربي

 أو آفة الخطأ اعتبار عقدة من األول يرتكز على جعل المتعلم يتحرر أساسيين؛

 ويتلمس الخطأ، إلى به أدت التي األسباب يكشف جعله وبالتالي مرضية ظاهرة

 الثاني مسلكال. أما المالئمة المعرفة بناء أجل من عنها تحدثنا التي الجدلية إفرازاته

 بذل منه يتطلب الذي الشيء الحياة، مدى التعلم بضرورة المتعلم إشعار في فيتمثل

 مأ صحيحة وردوده أجوبته أكانت سواء والروية، واألناة بالصبر والتحلي الجهد

يقة بطر يسيران اللذين المسلكين بين األستاذ يفصل أن تربويا وال ينبغي .خاطئة

 (.101: 2005متوازية )اسليماني والخديمي،

إن هذه الخطوات المقترحة تمثل خارطة طريق نظرية قد تسعف في التعامل مع 

داخل  األخطاء ومعالجتها إذا أحسن المدرس تنزيلها على واقع العملية التعل مية

 ة الخطأ. ذلك أن المدرس قدالفصل، وهذا في تصورنا يمثل أهم محدد في معالج

جح في ينجح في افتراض األخطاء التي من المحتمل أن يقع فيها تالميذه، وقد ال ين

ي ا يستدعذلك. لكن المهم هو استعداده الدائم للتعامل مع الوضعيات الطارئة، وهذا م

بداع إلة على امنه التمكن التام من المادة المعرفية المقدمة للمتعلمين، وكذا قدرة فائق

 والبحث عن بدائل أخرى إذا استعصى عليهم الفهم واالستيعاب. 

جة، يمثل إشعار المتعلم بالخطأ خطوة مركزية ألنها تؤشر على بدء مرحلة المعال

لحرص اومن هنا تأتي أهميتها باعتبارها لحظة غير محببة المتعلمين، ولهذا ينبغي 

بعد وراج السيما أمام زمالئه. على أن تتم بسالسة ودون أن تتسبب للمتعلم في إح

إال سمح للمتعلم "المخطئ" نفسه بتحليل خطئه وتحديد مصدره ثم تصحيحه، وذلك يُ 

 طلب من المدرس وكذا المتعلمين المساعدة في ذلك. فيُ 

، تقتضي المعالجة من المدرس إعادة النظر في الطرق واالستراتيجيات المعتمدة

عتماد اتكشف عنها األخطاء التعل مية، إذ يمكن وذلك من أجل سد االختالالت التي 

حاور مية واالشتغال على المالتغذية الراجعة من خالل استرجاع المضامين التعل  

 والمفاهيم والمعطيات التي تطرح إشكاالت لبعض المتعلمين، كما يمكن اقتراح

ها. تريالخلل والنواقص التي قد تعمكتسبات المتعلمين وتقويتها وسد أنشطة لدعم 

تى ومن المهم كذلك في هذا الصدد العمل على تغيير منهجيات التدريس وطرائقه م

و تبين وجود خلل ما لدى المتعلمين. وهنا يمكن اعتماد منهجية حل المشكالت أ

و غيرها من أاإلدماج أو االكتشاف أو العمل بالمجموعات أو التعلم الذاتي، 

 دة. لمالءمة بينها وبين األخطاء المرصوالمنهجيات، لكن شريطة استحضار معيار ا

 المعالجة الفورية لألخطاء الشفهية  3.4

ال غرو أن المدرس فاعل مركزي في العملية التعليمية التعل مية تخطيطا وتدبيرا 

وتقويما، وهذا يعني أنه يتحمل مسؤولية تربوية جسيمة تقتضي منه بذل كل الجهود 

العقبات أمام تالميذه. غير أن المدرس ال ينبغي من أجل تذليل الصعوبات وتيسير 

مية برمتها، بالشكل الذي يجعله محورا تربويا أن يحمل على عاتقه العملية التعل  
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يدور في فلكه المتعلمون. فهؤالء مطالبون بأن يكونوا فاعلين ومساهمين في بناء 

 الئهم ومدرسهم. ثم بمعية زم ،تعلماتهم وقادرين على معالجة أخطائهم بأنفسهم أوال

راجعا وإذا كان المتعلم مطالبا بأن يكون فاعال ال منفعال فحسب، فهذا ال يعني ت

لها  ألدوار المدرس وانكفاء لوظائفه التربوية المركزية. وإنما هو إعادة صياغة

بصورة يمسي معها المدرس موجها ومؤطرا وميسرا للمتعلم سبل اكتساب 

 وات باستقاللية. وهذه لعمري مهمات أصعب منللمعارف والمهارات وتصحيح الهف

ساعد التلقين والحشو والتصحيح العمودي ألنها تتطلب من المدرس أن يبدع آليات ت

 المتعلمين على بناء معارفهم الخاصة، بدل محاولة نقلها إليهم. 

ا إن المدرس وفق هذا المنظور ال يحاول تالفي ارتكاب متعلميه لألخطاء، وإنم

م جديدة ثمية التي تتيح لهم إسقاط تمثيالتهم على المعرفة اليات التعل  يصمم الوضع

ة أو الخطأ بوصفه فجو في المتعلمين وقوعاختبار فرضياتهم وهذا ما قد يتسبب في 

قول تشرخا ينتصب بين التمثيالت السابقة ومتطلبات المعرفة أو المهمة الجديدة. 

في معرض الحديث عن دور المدرس  Paula Maria Risteaباوال ماريا ريستيا 

واقف م"يتمثل دور المعلم أوالً وقبل كل شيء في إعداد في العملية التعل مية:" 

رات مشكلة، وتشجيع التعبير عن تمثيالت المتعلمين وقبول أخطائهم كمؤشرات لمها

دو أنها تب من رغمبالإن األخطاء وفق الباحثة (. Ristea, 2006: 12انتقالية. )

لحقيقة اسين كمؤشرات على االختالالت التي تعتري عملية التعلم، إال أنها في للمدر

 االستيعاب أو التحكم في المهارة.  تسبق مؤشرات على مرحلة انتقالية

ي يرتها فكانت األخطاء تنقسم إلى تلك التي تُرتكب أثناء اإلنتاج الشفهي، ونظ ولئن

اإلنتاج الكتابي، فإن ثمة خصوصيات تميز طريقة المعالجة في كال الصنفين. 

كابها مع ارت فاألخطاء الشفهية ال يتم تأخير معالجتها، إذ ينبغي القيام بذلك بالتزامن

تي المدرس على معالجة األخطاء في اللحظة الأو بفارق زمني بسيط. وهكذا يعمل 

نه ال . غير أيرتكب فيها المتعلم الخطأ، وله أن ينتظر انتهاء كالم المتعلم أو مداخلته

سبة يمكن تأجيل ذلك إلى اليوم الموالي أو األسبوع المقبل، كما هو الشأن بالن

 لالمتحانات أو األعمال الكتابية التي يحتفظ بها المدرس. 

من األفضل بالنسبة لألخطاء الشفهية أن ينتظر المدرس إنهاء المتعلم لمداخلته ولعل 

أفكاره، ويجعله أكثر وعدم مقاطعته، وهذا ما يتيح له الحفاظ على توازنه وتسلسل 

ات المدرس وزمالئه. وهكذا للمدرس أن ينصت جيدا للمتعلم ويدون ما يبتقبال لتصو

باسترجاع كلمة أو مفهوم أو مقطع، وهو  يستدعي التعديل والتصويب، ثم يطالبه

األمر الذي قد يسمح للمتعلم بإعادة النظر في كالمه وإدراك خطئه وتصويبه، وثم 

يتحقق ما يسمى بالتصحيح الذاتي. وإذا تعذر على المتعلم القيام بذلك يُفتح المجال 

مطالبا  لزمالئه، وهذه فرصة للتحقق من مدى انتباههم واهتمامهم. إن المتعلم ليس
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بعدم ارتكاب الخطأ مطلقا، فهذا أمر مستحيل، بل المطلوب منه مواجهة الخطأ 

ليس هو عدم اقتراف الخطأ بل  فما يسمح للمتعلم باكتساب الصواببجرأة وثبات، 

االشتباك معه. وهذا يعني مواجهة األخطاء بوصفها عقبات بجرأة وهمة وقوة. 

 وضعيات تعليمية تدفعإلى وضع رس المد يعمدويقتضي االشتباك مع الخطأ أن 

ثم التخلي عنها حين يظهر  ،اختبار فرضياتبالمشكلة، و المتعلم إلى االحتكاك

 ُعوراها وعدم صالحيتها. 

على المدرس في كل األحوال أن يسعى إلى أن تمر عملية المعالجة في أجواء 

"، " أو غلطتربوية سليمة، وهنا ينبغي االبتعاد ما أمكن عن استعمال لفظ " خطأ

حه، واالستعاضة عن ذلك بلغة اإلشارة من أجل تيسير إدراك المتعلم لخطئه وتصحي

خرى أو التأكيد على أن الجواب المقدم أو اللفظ المستعمل قد يصلح في سياقات أ

ور وغيرها من اآلليات التي تخفف من وقع الخطأ على المتعلم وتنأى به عن الشع

 بالذنب.

هاز جأو الوسائل اإللكترونية الحديثة كالمسالط الضوئي أو إن استعمال السبورة 

 ية التيالعرض أو السبورة التفاعلية، قد يكون مفيدا للمتعلمين ذوي الذاكرة البصر

لمناسب اتلتقط ما يُكتب وال تلتفت في غالب األحيان لما يقال شفهيا. وقد يكون من 

لمعاجم وكتب النحو أن يطالب المدرس تالميذ بالبحث في بعض المصادر كا

 والصرف وكتاب التاريخ وغيرها، وذلك من أجل تحفيز المتعلمين على االعتماد

علية على أنفسهم في معالجة األخطاء، مما يعزز من استقالليتهم ويجعلهم أكثر فا

أن  في درسعلى" رغبة الم -وفق تعبير ريستيا –وإيجابية. فنجاح المعالجة يعتمد 

ا . وإذا كان هذ(Ristea, 2006: 12تنتهي حريته حيث تبدأ استقاللية الطالب")

مل األمر ممكنا في المستويات الدراسية التي يصير فيها المتعلم قادرا على تح

ء مع المسؤولية واالعتماد على الذات، فإن تدخل المدرس في عملية معالجة األخطا

هم اية، وذلك لعدم تحقيق هؤالء الستقالليتالمتعلمين الصغار تبدو ضرورية للغ

 .  الكاملة، وبالتالي حاجتهم إلى التوجيه من أجل الكشف عن األخطاء وتصحيحها

 لمعالجة البعدية لألخطاء الكتابيةا 3.4

إذا كانت األخطاء الشفهية تستدعي القيام بمعالجة آنية وعدم التراخي في ذلك أو 

لمرتكبة سواء في الواجبات الفصلية أو المنزلية أو تأجيله، فإن األخطاء الكتابية ا

االمتحانات المحروسة، يمكن معالجتها في حصة مخصوصة في اليوم التالي أو 

األسبوع الموالي،  وذلك بعد القيام بتصحيح الواجبات ورصد هفوات المتعلمين 

وأخطائهم، ثم تصنيفها وتحليلها ووضع افتراضات بشأنها، وسيناريوهات 

ن بإيالء حصة التصحيح أهمية قصوى، يجتها. فإذا كان المتعلمون مطالبلمعال
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ئ لها بكامل يبالمقارنة مع حصص تقديم المدروس، فالمدرس يتوجب عليه أن يه

 الجدية والفعالية الالزمة. 

 ومن هذا المنطلق، فالمدرس قبل مباشرة حصة المعالجة والدعم، عليه أن يقوم

نوعها وأهميتها بالنسبة لموضوع التمرين  بتصنيف أخطاء المتعلمين حسب

س أو وأهدافه. إذ يتم التركيز أساسا على األخطاء الهامة المرتبطة بموضوع الدر

، ذلك الدروس المراد تقويمها. وهنا ال بد من استحضار خصوصيات المتعلم النمائية

 عالجها في سن صعوبةأن بعض األخطاء تختفي مع النضج والتقدم في السن، رغم 

لتي اغير أن التركيز على األخطاء الهامة ال يعني إهمال وإغفال األخطاء  أصغر.

برت أقل أهمية، بل من الواجب وضع تصنيف هرمي يشكل منطلقا لوضع اعتُ 

ء استراتيجية مستقبلية من أجل معالجة األخطاء األخرى سواء بشكل مندمج أثنا

  لذلك. إنجاز الدروس، أو بتخصيص حصص

لمدرس اتعلمين وأعمالهم وإنتاجاتهم وضع تقتضي عملية تصحيح إنجازات الم

لتعليقات توضيحية على أوراق التحرير. وهي تكتسي أهمية قصوى بالنسبة 

ع على للمتعلم، السيما إذا علمنا أنها تعد ثاني شيء يستأثر باهتمامه بعد االطال

ستطيع يمعقولة ومعللة وواضحة،  مجموع النقط. ولهذا ينبغي االهتمام بها بأن تكون

ن المتعلم قراءتها واستيعاب مضمونها بسهولة وذلك حتى يتحقق الهدف منها. وم

ر األفضل تجنب إظهار السخط أو الغضب بتجسيد ذلك على ورقة التحرير ألن تأثي

ومثل ذلك  ذلك على نفسية المتعلم ال يمكن توقعه، وال شك أنه لن يكون إال سلبيا.

ع مدرس إلجابة مختلفة دون توضيح أسباب رفض اإلجابة السابقة، أو وضتقديم ال

 عالمة تشير إلى خطأ دون توضيح طبيعة هذا الخطأ وماهيته.

 المتحانإن الرهان الحقيقي من التعليقات التوضيحية التي تقدم للمتعلم على ورقة ا

تتيح له هو تقديم النصائح والتوجيهات للمتعلم، نصائح موجهة له بشكل شخصي 

ة لتوضيحياالشعور بأنه يحظى باالهتمام والمتابعة بوصفه تلميذا. لكن هذه التعليقات 

ن ال ينبغي أن تنحصر في اإلشارة إلى "األخطاء" أو "الهفوات"، وإنما قد تكو

موسا، تقدما ملعبارة عن تشجيع أو تهنئة إذا بذل المتعلم مجهودات معتبرة أو حقق 

ه بمجهوداته، وهذا ما قد يحفز من يقدر عمله ويعترف وذلك حتى يشعر بأن هناك

 ويدفعه إلى مواصلة العمل بكل الجدية الالزمة.

أحد أشكال المعالجة  هاتهدف حصة تصحيح االمتحانات وإنجازات المتعلمين بوصف 

التربوية، إلى دفعهم لمواجهة أخطائهم وتحليلها ومعالجتها، في أفق عدم تكرارها 

لنتائج الدراسية، أي أن التصحيح ال يتوخى إطالقا إحراج وبالتالي تحسين ا

المتعلمين أو وضعهم في موضع المذنب، بل المطلوب منه أن يكون تمرينا مفيدا 

 يسمح للمتعلم بفهم أفضل ألخطائه وتحقيق تقدم على مستوى تعلماته.للجميع، بحيث 
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به المدرس،  وعلى هذا األساس فالتصحيح العمودي أو األحادي، الذي قد يقوم

 بحيث يحتكر الكالم فيقوم بتقديم منظوره الخاص فقط بخصوص تصحيح االمتحان،

  يبدونالال يبدو حال مناسبا، السيما وأن المتعلمين يستثقلون حصة التصحيح كما قد 

 اهتماما بتصحيح األخطاء بقدر اهتمامهم بمجموع النقط المحصل عليها. 

 يها ليسفبدوا اهتماما بعملية التصحيح والمشاركة وإذا كنا نريد من المتعلمين أن ي

 وجب مراجعة بعض طرق التصحيح التقليدية.تبوصفهم مستمعين وإنما فاعلين، في

كما هي في واقع  –فأول شيء يتبادر إلى ذهن من يتأمل حصص التصحيح 

ها، ذلك هو الجو الثقيل والمزعج والممل الذي يخيم علي -الممارسة التربوية اليوم 

يخوض "معركة" للعثور على متطوعين يقبلون المشاركة في  دأن المدرس ق

 يظل في أغلبفيلجأ المدرس إلى مطالبة أحد التالميذ باإلجابة  قدالتصحيح. و

م األحيان صامتا، مما يحول حصة التصحيح إلى ما يشبه حصة تعذيب نفسي للمتعل

 كما للمدرس.

يء الشروط الموضوعية والظروف ولهذا فعلى المدرس أن يحاول ما أمكن تهي

صة المناسبة من أجل نجاح حصة تصحيح االمتحان، وذلك بالتأكيد على أن هذه الح

 ال تقل أهمية عن الحصص األخرى ثم عدم إشعار المتعلمين بالذنب، ألن الهدف

 المنتج ليس هو معاقبتهم، وإنما جعل هذه الحصة مناسبة للمناقشة المثمرة والتكوين

اإليجابي. كما أن إبداع طرق غير تقليدية لتدبير حصة تصحيح والتفاعل 

ة ن الطريقاالمتحانات واإلنجازات يمثل أمرا في غاية األهمية، شريطة أن تضمَ 

ا، الجديدة مشاركة المتعلمين في عملية المعالجة وتحقق األهداف المنشودة منه

 الليتهمالمتعلمين وتعزيز استق ماتوعلى رأسها معالجة االختالالت التي تشوب تعل  

 الذاتية.

 مسؤولية المدرس في أخطاء المتعلمين، نحو فهم مختلف  .4

مي موضوعا لها في غالب األحيان تركز معظم الدراسات التي تتخذ الخطأ التعل  

مية معقدة على المتعلم، فال تنظر إلى الخطأ إال من زاويته، والحال أن العملية التعل  

خل فيها العديد األطراف، ويؤثر فيها فاعلون آخرون إلى جانب ومتشابكة، تتد

ونحن هنا في هذا المقام لسنا بصدد دراسة كل العوامل المؤثرة في ارتكاب  المتعلم.

المتعلمين لألخطاء وال استجالء مسؤولية كل األطراف المتدخلة في العملية 

نما يهمنا في هذا السياق مية، فهذا ليس موضوع اشتغالنا في هذا المقال. وإالتعل  

مقاربة مسؤولية فاعل مركزي ال يقل أهمية عن المتعلم، وهو المدرس الذي قلما يتم 

طرح مسؤوليته حين يتم مقاربة موضوع أخطاء المتعلمين. فالمدرس بدوره ليس 

معصوما، ذلك أنه قد يرتكب الكثير من األخطاء في ممارسته التعليمية، إما بسبب 
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أو إعراضه عن تجديد  ،أو نقص تجاربه ،و حداثة ممارسته للمهنةأ ،ضعف تكوينه

 .وتحديث معارفه وطرقه البيداغوجية

بخصوصية تجعلها مختلفة عن أية  ،بوصفها حرفها ،تتسم ممارسة التدريس

عام ممارسة مهنية أخرى، فنجاح عملية التعلم في معظم األحيان رهين بالمناخ ال

 نسانيةلجو النفسي المخيم عليه وطبيعة العالقات اإلالسائد داخل الفصل الدراسي وا

داخل  الشتغالاالقائمة بين الفاعلين في العملية التعليمية التعل مية. وال شك أن مناخ 

ن الفصل يعتمد أساسا على المدرس وسلوكه ونظرته للمتعلمين. فهؤالء ال ينظرو

د يتبنى قلمقابل ابيا منهم. وفي اإليه وإلى عملية التعلم بإيجابية إال إذا كان موقفه إيج

ذ موقف ج عنها أخطاء تعلمية إذا كان المدرس نفسه يتخالمتعلمون مواقف سلبية تنتُ 

 سلبيا يعب  ر عنه إما بتعليقات مسيئة شفهيا أو كتابيا. 

هذا غير يظهر الموقف السلبي لبعض المدرسين من خالل تعليقات من قبيل: "

ذه ه"، "لم تفهموا شيئا"، "يجب إعادة كل هذا". فيعتاد تالميذهم سماع مثل كاف

ك، األلفاظ، وهذا ما يورث في أنفسهم إحباطا وقلقا وربما عجزا. عالوة على ذل

داخل  فأمثال هؤالء المدرسين في الكثير من األحيان ال يشيعون جوا من االطمئنان

يع ى وجوههم، أو أن تتسرب كلمة تشجالفصل، فال يسمحون لالبتسامة أن تتسلل إل

من أفواههم، فيتحدثون بصوت بطيئ ورتيب، ويتكئون على الخطاب الرسمي الذي 

مسين يعكس المسافة بينهم وبين التالميذ. وربما هذا ما يجعل المتعلمين غير متح

و ليق سيء ألبذل أي جهد ألنهم يعلمون أنهم قد يكونون عرضة لسلوك صادم أو تع

 لجهد المبذول.لل عدم تقدير على األق

 تسهم مواقف المدرس وسلوكاته داخل الفصل في تشكيل مواقف المتعلمين، وتؤثر

غير  بشكل بالغ في عملهم وانخراطهم في السيرورة التعل مية، فكلما بدا المدرس

 متعاطف في نظر المتعلم، كلما تضاءلت رغبة األخير في االستثمار في التعلم

. لتعلمايفتقد لألمان والثقة، وهما شرطان أساسيان في عملية ألنه واإلقبال عليه، 

 علماته،ولسوء الحظ، فالضحية األولى هو المتعلم الذي ينعزل، وال يشارك في بناء ت

 فيرتكب أخطاء في االمتحانات يعاقب عليها بتخفيض معدل النقط. 

وز السلطة تختلف ردود أفعال المتعلمين إزاء سلوكات المدرس التي قد تتجا

 بمفهومها التربوي المقبول لتصل إلى االستبداد. فبعض المتعلمين قد تجدهم

حدى لديهم دافع كبير وجاد ويرفعون أيديهم دائًما للمشاركة في حصص إ متحمسين،

ماما، المواد الدراسية، إال أنهم في مواد أخرى قد يتحولون إلى أشخاص مختلفين ت

دوات المدرس تترجم عنه سلوكات نحو: عدم إحضار أرون سلوًكا عدائيًا تجاه فيظه  

م في ثم الخربشة أو الرس ،االشتغال، وعدم التفاعل مع المدرس أو تجاهله أحيانا

 األخرى.  الدفتر وغيرها من السلوكات
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مثل هؤالء المدرسين يفرضون في غالب األحيان "اتفاقا" يحصلون بموجبه  إن 

تين على صمت تام في الفصل، حتى أنهم قد يطردون تلميذا إذا تبادل كلمة أو كلم

ة تسلط السابقة إلى مقاوم مع زميله. ولهذا يعمد بعض المتعلمين من خالل السلوكات

. راع معه يفضي إلى فقدان الثقة، وهذا ما يعني وضع أنفسهم في حالة صالمدرس

  لبا علىسوبالتالي تتراجع الدافعية لدى المتعلم لالشتغال في المادة، وهو ما يؤثر 

 نتائج التحصيل الدراسي وفق التقويمات التي يجريها المدرس.

لمين ومن األخطاء التي يقع فيها بعض المدرسين والتي قد تتسبب في ارتكاب المتع

ية أو اغة التعليمات أو األسئلة، سواء أثناء التقويمات الشفهصي طريقة لألخطاء،

بهم  الكتابية. فبعض المتعلمين قد يواجهون مشكلة حقيقية مع التعليمات قد تفضي

عن  إما إلى عدم اإلجابة عن األسئلة، أو اإلجابة ،بسبب عدم فهم المطلوب منهم

ا على المدرس أن أو التورط في اإلجابة خارج الموضوع. ولهذ بعضها فحسب،

 يحرص على أن تكون أسئلته وتعليماته الموجهة للمتعلمين واضحة، وأن يصوغها

ت بطريقة ال تطرح مشكال للمتعلمين على مستوى الفهم، فال تكون هذه التعليما

واألسئلة مبهمة، أو فضفاضة، أو تمت صياغتها بلغة ال تتناسب مع المستوى 

 اإلدراكي للمتعلمين.

 تيمور اللتعليمات تكتسي أهمية بالغة، فالكتابة وتدبير السبورة، من األوإذا كانت ا

شكل تقل عنها أهمية، ذلك أن المدرس الذي ال يتقن تنظيم السبورة أو يكتب ب ال

ءة أو سيء للغاية، قد يتسبب في ارتكاب المتعلمين لألخطاء سواء على مستوى القرا

ين المتعلم تسهم الكتابة السيئة في اكتسابنقل الدروس والتمارين إلى الدفتر، كما قد 

 ألخطاء معرفية.

 ،طاءومن بين أخطاء المدرس التي قد تتسبب في ارتباك المتعلمين وارتكابهم لألخ

م يما بالنسبة لألقساقلق المدرس من عدم إكمال برنامجه في الوقت المحدد الس

 باال في لمدرس ال يلقيدًما بأي ثمن. هذا اوبالتالي رغبته في المضي قُ  ،اإلشهادية

 ي أن تتماستيعابهم، بقدر ما يهمه السرعة التي ينبغوغالب األحيان لفهم المتعلمين 

يقاعه إيعجزون عن مسايرة  نبها األمور، ولهذا تجده يشتكي من بطء المتعلمين الذي

س هذا أو الذين يستوقفونه من طرح األسئلة أو محاولة الفهم، ذلك أن هاج ،السريع

 هنا ال س هو إنهاء المقرر بأي ثمن، قبل انصرام السنة الدراسية. ولعل الثمنالمدر

 يقدمه المدرس، وإنما يقدمه التلميذ من تعلماته ومكتسباته ومعارفه. 

إننا ال نزعم أننا أحطنا، في هذه اإلطاللة السريعة، بكل األخطاء التي قد يقع فيها 

فيه، لكن حسبنا أننا أشرنا إلى بعض لتفصيل لالمدرس، فهذا مما ال يتسع المقام 

الهفوات التي قد تسهم في إلقاء الضوء على هذا الجانب المعتم، والذي ال يحظى 

بالقدر الكافي من الدراسة. ومن جهة أخرى فإننا حين نسلط الضوء على مسؤولية 
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المدرس في أخطاء المتعلمين، ال نتوخى المساس بمركزية الدور الذي يقوم به أو 

، بل على العكس من ذلك فنحن ننطلق من اقتناعنا الراسخ بأن النجاح هامل عليالتح

الدراسي هو نتاج تضافر جهود العديد من الفاعلين وعلى رأسهم المدرس، مثلما أن 

مية هي نتاج للعديد من العوامل ومن بينها أخطاء الفشل الدراسي أو األخطاء التعل  

 المدرس. 

 خاتمة

كاك مية بالضرورة على األخطاء باعتبارها تجليا لالحتالتعل  تنطوي السيرورة  

زال من يم دون أخطاء، وهذا أمر كان وال بالعالم واالشتباك مع المعرفة، فال تعل  

لى اكتساب األخطاء لوضعية تتج ذلكم وضروراتها. ويترتب عن لوازم عملية التعل

تعلم و المستهجنة لدى المفيها مفارقة صارخة؛ فهي من جهة من األمور المنبوذة أ

من  ء، أو هي غير محببة على األقل. فالنفس اإلنسانية تأنفاوالمعلم على حد سو

ة الزلل والخطأ وترنو إلى الصواب، ألنها تنشد الكمال دوما. ولعل هذه النظر

نيفات "السلبية" للخطأ هي التي تولدت عنها ممارسات كاللوم والعقاب أو تلك التص

 علمين الذين يرتكبون الكثير من األخطاء في خانات معينة. التي تضع المت

ن من يؤم اء ال يتلمسه إالغير أن األخطاء من جهة ثانية ذات وجه إيجابي وملمح بنَّ 

رية ، إال أنها ضروابوظائفها التربوية الهامة، فهي كالدواء وإن كان طعمها مر

ساب وتحصيل المعرفة واكتلتحصيل الصحة والعالج. وقد تكون أداة أساسية للتعلم 

 –بوصفه المسؤول عن تدبير شؤون جماعة الفصل  -المهارات إذا أحسن المدرس 

استثمارها وذلك من خالل البحث عن أفضل السبل، التي تمكن من استجالئها 

ن موكشفها ومعالجتها، وبالتالي جعلها وسيلة لتحسين األداء التربوي والتمكن 

 النجاح الدراسيالمعارف والمهارات وتحقيق 
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Abstract: This article deals with the issue of pedagogical treatment of 

errors as something inherent in the educational process. They are also 

tools for acquiring knowledge, and evidence of the learner's effectiveness 

and cognitive engagement. Therefore, we have sought in this article to 

present an approach in which the theoretical dimension overlaps with its 

procedural counterpart, given that the effectiveness of the educational 

treatment is conditional on a deep understanding of the nature of the 

learning error and its implications and educational functions, as well as 

being able to take steps, and educational methods that can make the error 

a starting point for learning and acquiring knowledge and skills. 
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 تقومي مهارة إجناز املبياانت اجلغرافية لدى تالميذ السنة األوىل بكالوراي علوم 

 خمترب العلوم اإلنسانية التطبيقية  ،ابحث بسلك الدكتوراه طالب محري: حممد 
 املغرب  – جامعة سيدي حممد بن عبد هللا، فاس -املدرسة العليا لألساتذة فاس 

 

الدعامات الديداكتيكية؛ وهي دعامة   إحدى تسليط الضوء على الدراسة إل هدفت هذه  :ملخص 
املبياانت اليت حتتل مكانة متميزة داخل كتب اجلغرافيا املدرسية جبميع مستوايهتا الدراسية، وذلك من  

ولتحقيق ذلك  . ميذ السنة األول بكالوراي علوم خالل تقومي مهارة إجناز املبياانت اجلغرافية لدى تال
تلميذا)ة(. أما خبصوص أداة   60بلغت التحليلي مستخدمني عينة عشوائية  –إستعنا ابملنهج الوصفي 

ثالثة أنواع من   وى األول هًم تقومي مهارة إجنازالبحث فكانت عبارة عن إختبار تضمن مستويني؛ املست
العناصر اخلارجية للمبياانت اجلغرافية   املبياانت اجلغرافية، أما املستوى الثاين فهًم تقومي مهارة إجناز

أن هناك حتكما جيدا جدا يف   :الثالث. ويف األخري توصلت الدراسة إل عدة نتائج؛ لكن يبقى أمهها
إجناز املبياانت اجلغرافية )اإلخراج الداخلي( ابإلضافة إل مهارة إجناز العناصر اخلارجية  كل من مهارة 

 لدى تالميذ األول بكالوراي علوم. اإلخراج اخلارجي(  املرافقة للمبياانت اجلغرافية )

 اإلخراج الداخلي، اإلخراج اخلارجي.  املهارة، املبياانت اجلغرافية،  ، التقومي: فتاحية املكلمات  ال

 
 
 

 



 محري أ.حممد              علوم بكالوراي األول السنة تالميذ لدى اجلغرافية املبياانت إجناز مهارة تقومي
 

286 

 برلين-أملانيا العربي مقراطييالد املركز            سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية املجلة

 

I. اإلطار املنهجي للدراسة : 
 : مشكلة الدراسة .1

مكانة   Les moyens d’expression géographiques تتبوأ وسائل التعبري اجلغرايف 
  جند أن  ويف هذا اإلطاروتعترب مكوان مركزاي من مكوانت هذا احلقل املعريف.  متميزة يف حقل اجلغرافيا، 

اجلغرافيا والتكوين الفكري  "احممد زكور" قد ميز يف أطروحته " باحث املغريب يف ديداكتيك اجلغرافيا ال
التعبري   :بناء منوذج ديداكتيكي" يف أشكال التعبري اجلغرايف بني ثالثة أصناف رئيسية  إسهام يف

،  l’expression numérique، والتعبري العددي  L’expression littéraireاللفظي 
 les، ويف هذا الصنف يدخل التعبري املبياين l’expression graphiqueوالتعبري البياين

diagrammes  التعبري الكارطغرايف ابإلضافة إل l’expression cartographique  
(Zgor, 1990: 123  كما متثل وسائل التعبري اجلغرايف السالفة الذكر كما هي متداولة يف .)

اجلغرافيا القنوات التواصلية اليت مير عربها تقدمي الكياانت اجلغرافية املوصوفة، وأن لكل شكل من هذه  
 وكيفية إستعماهلا.  مة تتحكم يف بنائها األشكال التعبريية قواعد صار 

حيث   أصبحت اجلغرافيا حمورا أساسيا تقوم عليه عملية التعلم، ويرجع ذلك إل الوظائف اليت تؤديها، 
هارات متنوعة قد تكون معرفية أو  املتعلم مل هتدف اجلغرافيا كغريها من املواد الدراسية إل إكساب

الرتبوية للجغرافيا املدرسية تتحدد يف كوهنا جماال خصبا لتدريب املتعلمني  أدائية، هلذا جند أن القيمة 
تعددة كاملهارات اليت  افيا، فهو ميارس مهارات كثرية وم على مهارات متنوعة. فاملتعلم أثناء تعلمه للجغر 

يف   )حتويل معطيات واردة  وحتويلها إل مبياانت جغرافية مناسبة تتعلق ابستخدام اجلداول اإلحصائية 
 جدول إل مبيان ابألعمدة، ابملنحىن، ابلدائرة،...(.  

إحدى أهم الدعامات الديداكتيكية اليت يشتغل عليها ومن   أبنواعها املختلفة تعترب املبياانت اجلغرافية
تاب املدرسي  من أجل دراسته ملختلف الظاهرات اجلغرافية املتضمنة يف الك  ،خالهلا مدرس اجلغرافيا
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هذه الدعامة ال يكاد درس جغرايف خيلو منها حيث يعتمد عليها كوسيلة فعالة  . نوي خاصة مرحلة الثا 
سواء منها الطبيعية أو   ، وانجعة من أجل إيصال وتبليغ جمموعة من املعلومات واملعطيات اجلغرافية 

 البشرية للمتعلم أثناء احلصة الدراسية.  

يسمى ابملوارد املهارية واحلسحركية، حيث   ومن أجل إكتساب هذه املهارات البد للمتعلم أن ميتلك ما 
أن هذه املوارد تتوخى متلك املتعلم ملهارات حسابية فكرية )حساب بعض العالقات(، ومهارات فنية  
)الرسم والتلوين يدواي(، ومهارات تكنولوجية )إجنازها على برامج لرسم املبياانت(. ويعترب اإلشتغال  

 مبياانت مناسبة مبثابة فرصة حقيقة ألجرأة هذه املهارات  على اجلداول اإلحصائية وحتويلها إل 
وإكتساهبا متهيدا الكتساب الكفاايت اجلغرافية. وتتجلى املهارات املعنية ابإلكتساب يف بناء أدوات  

  -التعبري املبياين اجلغرايف وفق ما أشار إليه اإلطار املرجعي لإلمتحان اجلهوي )شعب العلوم( فيما يلي: 
 ابلدائرة، وذلك لتمثيل خمتلف الظواهر اجلغرافية.  -ابألعمدة  -ان ابملنحىن إجناز مبي

يتضح إذن أبن هذا النوع من املبياانت اجلغرافية قد يكون أحدها مطلب مساءلة وإجناز يف اإلختبار  
وحد  املهوي اجلمتحان اإلكالوراي علوم مقبلون على إجتياز وحبكم أن تالميذ السنة األول باإلشهادي. 

مهارة إجناز املبياانت   حتليل ابلعمل على  يف آخر السنة الدراسية يف مادة اجلغرافيا، فهم مطالبون 
وتنفيذ هذه اخلطوات بدقة وإتقان.  إل خطوات إجرائية ضمن خطة منظمة،  اجلغرافية أبنواعها الثالث 

؛ هي  كتساهباالتحكم فيها وإ تالميذ السنة األول بكالوراي علوماليت جيب على ات ولعل أهم هذه املهار 
  املبيان ابلدائرة؛ أي مهارة  –املبيان ابألعمدة  –بيان ابملنحىن امل : الثالث مهارة إجناز املبياانت اجلغرافية 

  –املقياس  –)العنوان  :)اإلخراج الداخلي(، ابإلضافة إل متلك مهارة إجناز العناصر املصاحبة للمبيان 
 )اإلخراج اخلارجي(.  ؛ أي مهارة اإلطار( –املصدر   –املفتاح  

 : وأتسيسا على ما سبق ميكن صياغة مشكلة دراستنا ابلسؤال التايل
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املقبلون على إجتياز اإلمتحان اجلهوي   إل أي درجة يتحكم تالميذ السنة األول بكالوراي علوم -
)اإلخراج الداخلي( وإجناز العناصر  أبنواعها الثالث  يف كل من مهاريت إجناز املبياانت اجلغرافية املوحد

   املصاحبة هلذه املبياانت )اإلخراج اخلارجي( ؟

 : ويتفرع عن هذا السؤال الرئيس األسئلة البحثية التالية 

  : بكالوراي علوم متملكون ملهارة إجناز املبياانت اجلغرافية أبنواعها الثالث تالميذ السنة األول  هل-
 املبيان الدائري ؟  –املبيان ابملنحىن   –املبيان ابألعمدة  

 إجنازه ؟ علوم ما هو أصعب مبيان جغرايف يستطيع تالميذ السنة األول بكالوراي  -

مهارة إجناز العناصر املصاحبة للمبيان )العنوان  ما مدى حتكم تالميذ السنة األول بكالوراي علوم يف -
 اإلطار( ؟   –املصدر   –املفتاح   –املقياس   –

 : فرضيات الدراسة -أ

ترتبط صياغة فرضيات موضوع الدراسة بطبيعة اإلشكالية واألسئلة املتفرعة عنها، هلذا حاولنا صياغة  
 طرحناها، حيث سننطلق من  األسئلة اليت جمموعة من الفرضيات مبثابة إجاابت مؤقتة لإلجابة عن 

 .الفرضيات اآلتية 

 : الفرضية املركزیة

تالميذ السنة األول بكالوراي علوم يف كل من مهارة إجناز املبياانت اجلغرافية أبنواعها الثالث  يتحكم -
العناصر املصاحبة هلذه املبياانت )اإلخراج اخلارجي( بدرجة جيدة   ومهارة إجناز  )اإلخراج الداخلي(، 

 جدا.

 : الفرضيات الفرعية
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املبيان   : يتملك تالميذ السنة األول بكالوراي علوم مهارة إجناز املبياانت اجلغرافية أبنواعها الثالث -
 املبيان الدائري بدرجة جيدة جدا؛  –املبيان ابملنحىن  –ابألعمدة 

املبيان اجلغرايف ابملنحىن مقارنة مع املبيان  تالميذ السنة األول بكالوراي علوم صعوبة كبرية يف إجناز جيد -
 ابألعمدة واملبيان الدائري؛ 

هناك حتكم جيد جدا لدى تالميذ السنة األول بكالوراي علوم يف مهارة إجناز العناصر املصاحبة  -
 اإلطار(.  –املصدر   –املفتاح   –املقياس  –للمبيان )العنوان 

 : أمهية الدراسة  .2

دينامي يتطور ابملشاهدة الدقيقة والتفكري املنطقي الواعي واجلغرافيا بذلك موضوع  "إن اجلغرافيا علم 
مزدوج له جانبان، اجلانب العلمي، واجلانب العملي، ويتضمن اجلانب العملي إستخدام طرائق  

  : وأساليب فنية ختتص جبمع املادة مث عرضها يف منهج جغرايف سليم")مسعودي، حممد عبد، بدون سنة 
ث تعد مادة اجلغرافيا من املواد الدراسية "األكثر إرتباطا حبياة اجملتمع وثقافته، بل تساهم  حي (.235

يف تنشئة املتعلم إجتماعيا وثقافيا وعلميا وإقتصاداي وسياسيا. كما أهنا تشكل انفذة مهمة للجغرايف  
جتماعية والثقافية  يطل من خالهلا على العامل مبختلف بيئاته وبتعدد مظاهره الطبيعية والبشرية واإل

والبيئية، غري أن اجلغرافية أقل املواد جذاب يف جمتمعنا ويف النظام الرتبوي داخل املدرسة. حيث تنعت  
ة تقتصر على تقدمي  اجلغرافيا املدرسية احلالية بكوهنا مادة ملخصات موجهة للحفظ واإلستظهار، وماد

معلومات  ن ترسيخ معرفة عملية إجرائية ) م قلة ابألحداث واملعلومات، وال متكنث معرفة نظرية م
 . ( 96 :2008(" )حليداوي، ت شكالومفاهيم أساسية، مهارات فكرية واجتماعية، حل امل

أضحت املبياانت حتتل ركنا  وملا كانت دراسة اجلغرافيا تنطوي على كثري من نواحي الصعوبة واألمهية، 
كثرية لتعلم املفاهيم اخلاصة ابجلغرافيا، و   أساسيا من أركان تعلم اجلغرافيا من خالل تقدميها فرصا

مساعدهتا على فهم املتعلم)ة( ملختلف الظواهر اجلغرافية، وابلتايل التكوين الفكري للمتعلم)ة( من  
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خالل تنمية مهارات الوصف والتفسري والتعميم أبقل كلفة زمنية وذهنية ممكنة، وذلك ابعتبارها أداة  
 اجلغرافية.   ودعامة مركزة وملخصة للمعلومات 

وابلتايل لكي حتقق املبياانت اجلغرافية أهدافها داخل حصة اجلغرافيا البد للمتعلم)ة( أن يتملك مهارة  
بعة إلجناز املبياانت  إجناز هذه املبياانت؛ حبيث جيب عليه أن يكون ملما ومدركا ألهم اخلطوات املت

ابألعمدة، ابملنحىن، ابلدائرة(؛ أي اإلخراج   )املبيان  :خاصة املبياانت اجلغرافية األساسية ؛ اجلغرافية
  : ابإلضافة إل متلك املتعلم)ة( ملهارة إجناز العناصر املرافقة للمبيان واملتمثلة يف  الداخلي للمبيان.

 اإلطار(؛ أي اإلخراج اخلارجي للمبيان.   –املصدر   –املفتاح  –املقياس   –)العنوان  

 : ف الدراسة اأهد .3

احلالية إل تقومي كل من مهارة إجناز املبياانت اجلغرافية ومهارة إجناز العناصر املرافقة  هتدف الدراسة 
املبيان   : للمبيان لدى تالميذ السنة األول بكالوراي علوم، وابلضبط درجة إجناز املبياانت اجلغرافية التالية 

ة حتكم تالميذ السنة األول  ابألعمدة، املبيان ابملنحىن، املبيان الدائري، ابإلضافة إل معرفة درج
بكالوراي علوم يف اإلخراج النهائي للمبياانت اجلغرافية؛ أي إجناز العناصر املكونة للمبيان اجلغرايف  

 العنوان، املقياس، املفتاح، املصدر، اإلطار.  : واملتمثلة يف العناصر التالية 

 : حدود الدراسة .4

 قليمية بتازة. الثانوايت التأهيلية ابملديرية اإل :حدود مكانية 

 . تالميذ السنة األول بكالوراي علوم : حدود بشریة

 . 2022 – 2021املوسم الدراسي  : حدود زمانية
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املبيان   : تقتصر حدود الدراسة العلمية على مهارة إجناز املبياانت اجلغرافية، وابلضبط  : حدود علمية
ابألعمدة، املبيان ابملنحىن، املبيان الدائري )القطاعي(، مث العناصر املكونة للمبيان واملرافقة له واملتمثلة  

 العنوان، املقياس، املفتاح، املصدر، اإلطار.  : يف

 : حتدید املصطلحات  .5

املداخل اهلامة إلصالح التعليم يعترب التقومي جزءا ال يتجزأ من عملية التعليم والتعلم، وأحد " :التقومي
وتطويره؛ إذ يعد موجها بوصليا للمنظومة الرتبوية والتعليمية بكافة مكوانهتا وعناصرها. إذ ميكن من  
إنتقاء أهداف العملية التعليمية والتعلمية وبلوغ مستوايت عالية فيها، كما أنه يساعد املتعلم على تقوية  

 (. 63 :2017وأدائه")أكراصي،  نتائجه، واملدرس على تقومي كفاءاته 

"هي جمموعة من األداءات واإلجنازات اليت تساهم يف بناء القدرة، تؤشر على األداء املتقن   : املهارة
القائم على الفهم، يتمكن الفرد من أداء مهام حمددة إبتقان يتسم ابلتناسق والنجاعة والثبات النسيب،  

ولد اكتساهبا قدرات لدى املتعلمني ألداء مهام بشكل  كما تكون املهارة هدفا من أهداف التعلم، ي 
واملهارة مرتبطة بعدة   (.53 :2016دقيق، ويرتجم هذا األداء درجة التحكم يف املهارة" )نباري، 

وهو املمارسة   : وهو الوقت الذي يستغرقه املتعلم الكتساب املهارة مث النشاط  : "الزمن : عناصر هي 
وتتعلق بدرجة التعلم املطلوبة وفق للمعايري املطلوبة   : أخريا الدقة واإلتقانواجلهد املبذول يف أداء العمل و 

 (. 11 : 2003سابقا")قفصي، 

مبثابة ترمجة مرئية للجدول اإلحصائي، ميكن من إبراز خاصية أو وترية تطور لظاهرة  "يعترب  : املبياانت
عبري اجلغرايف، بواسطته  ما واليت يصعب استكشافها عن طريق اجلدول فقط، وهو شكل من أشكال الت 

تتحول األرقام والنسب املائوية إل معلومات وحقائق واضحة ومشخصة تسهل عملية املالحظة  
واملقارنة والتحليل واستخالص النتائج والتنبؤ. فإدراك إجتاهات الظواهر اجلغرافية من البياانت يكون  

(.كما  230 : 2000صفوح، ئية" ) غالبا أيسر من إدراكها من البياانت املعروضة يف جداول إحصا 
ينظر إليها كوسائل للتعبري عن احلقائق الكمية يف صورة مرئية تؤدي إل توضيح هذه  " أن الرسوم البيانية 
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أكثر سهولة وسرعة...، وبذلك تصبح الرسوم البيانية مصدرا ومرسال فعاال   احلقائق. وجتعل تعلمها 
 (. 118 :1997)خريشة، خليفة،  " للمعلومات

التعريف اإلجرائي ملهارة إجناز املبياانت اجلغرافية هو التحكم الفعلي والدقيق   : مهارة إجناز املبياانت 
بطريقة   -اإلخراج الداخلي  –بياانت اجلغرافية إجناز امل يف مهارة لتالميذ السنة األول بكالوراي علوم

 بدرجة عالية.  -اإلخراج النهائي  –صحيحة وضبط مكوانهتا وعناصرها األساسية  

ميكن أن نقر أن اجلغرافيا مل يعد ذلك العلم الذي يهتم بوصف الظاهرات الطبيعية والبشرية  " :اجلغرافيا 
تطور العلمي والثقايف احلديث املستند على التحليل  بعيدا عن الواقع. بل أصبح هذا العلم يتماشى وال 

والقياس والربط واستخدام النماذج الرايضية احلديثة ونظم املعلومات اجلغرافية. وبذلك سار يف اإلجتاه  
التطبيقي. وبدأت اجلغرافيا حتتل موقعا متميزا بني العلوم خاصة يف الدول املتقدمة. كوهنا علما تطبيقيا  

ار والعامة بسواء يف فهم العديد من الظواهر داخل أي وحدة مكانية وخارجها يف  تعني صناع القر 
 (. 07 :2020التنظيم املكاين واإلدارة املكانية واإلدراك املكاين السياسي سواء بسواء" )السماك، 

   :منهج الدراسة  .6

نتناوهلا وذلك لتحليل ودراسة البحوث   يت التحليلي نظرا لطبيعة الدراسة ال –قمنا ابتباع املنهج الوصفي 
وإعداد اإلطار النظري للدراسة اخلاصة بتقومي مهارة إجناز املبياانت اجلغرافية لدى   ،والدراسات السابقة 

 تالميذ السنة األول بكالوراي علوم، وإعداد أدوات الدراسة وحتليل النتائج وتفسريها. 

   : جمتمع الدراسة وعينتها .7

تلميذا )ة( والذين مت اختيارهم بطريقة عشوائية من إحدى الثانوايت   60 احلايل  بلغ جمتمع الدراسة 
التأهيلية التابعة للمديرية اإلقليمية بتازة، حيث مت توزيعم على ثالث جمموعات متجانسة من حيث  

 تلميذا )ة(.  20اجلنس )ذكور وإانث(؛ كل جمموعة تكونت من 

   : أداة الدراسة .8
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"إجراء منظم ملالحظة سلوك متعلم ما، عن طريق   اإلختبار مبثابة اإلختبار؛ حيث يعدعتمدان على أدة إ
جمموعة من األسئلة أو املهام الواجب عليه اإلجابة عنها إما كتابيا أو شفواي للتأكد من مدى حتقق  

،  األهداف املسطرة، ووصف اإلجاابت مبقاييس عددية أو تقديرية مت التخطيط هلا مسبقا" )الشرقاوي
أما فيما خيص اإلختبار الذي قمنا إبجنازه يف هذه الدراسة فقد إعتمدان فيه على   (. 58، ص2014

صنف اإلختبارات املوضوعية ابعتبار أن هذا النوع من اإلختبارات ميتاز ابلدقة والوثوقية، وهذا ما دفعنا  
 للرتكيز عليها. 

   : الدراسات السابقة .9

 :  املبياين حيتلها يف تدريس اجلغرافيا، فقد تناولته أحباث كل من نظرا لألمهية اليت أضحى موضوع التعبري 

اعتمد الباحث يف حبثه على استبيان وجه  ، حيث (Haidaoui, 1984)"احليداوي حلسن" 
على   5%منها على الوصف و  95%سؤاال وجه للتالميذ وركز  30لألساتذة واختبار مكون من 

التوجيهات الرتبوية حول استعماالت اخلريطة واملبيان يف درس  التفسري. فتوصل الباحث إل أن ضعف 
جعل آراء هؤالء األساتذة تتباين حول مهارات  اجلغرافيا، ونقص معرفة األساتذة هبذه االستعماالت، 

وجود نقص كبري يف  وابلتايل  اخلرائط واملبياانت اليت ينبغي تعلمها وتقوميها لتالميذ التعليم الثانوي. 
مما   توحيد األهداف املسطرة لدى األساتذة وتفاوت كبري فيما بينهم عند التعامل مع هذه األهداف،

إل أن التالميذ يف التعليم الثانوي يعانون من   الباحث  علمني. كما توصلينعكس سلبا على إجنازات املت
نقص كبري يف مهارات اخلرائط واملبياانت، حيث لوحظت اختالفات ذات داللة واضحة يف هذا  

 التكوين ال ميكن أن تعزى إل الصدفة، ولكنها ترتبط بتأثري فعل ديداكتيكي غري متجانس. 

سؤاال   33حيث اعتمد الباحث يف حبثه على إختبار مكون من  (، 2018"محري حممد" )محري، 
  –وجه لتالميذ السنة الثانية بكالوراي آداب، من أجل تقومي العمليات الفكرية اجلغرافية )الوصف 

التعميم( انطالقا من اإلشتغال على التعبري املبياين. فتوصل الباحث إل أن تالميذ السلك   –التفسري 
مستوى الثانية بكالوراي آداب يستطيعون القيام ابلعمليات الفكرية للنهج اجلغرايف  الثانوي التأهيلي، 
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  تفسري تفاوت وفق الرتتيب التايل: الالوصف، التفسري والتعميم انطالقا من التعبري املبياين، بشكل م
(؛ أي أن نسبة إجناز هذه العمليات الفكرية  %42(، وأخريا التعميم )%45) وصف(، ال47%)

، مما جعل الباحث  50 %، وهي النسبة اليت مل تصل لعتبة 44.66% اجلغرافية جمتمعة مل تتجاوز
ملية  هي التعميم، بينما أسهل ع السنة الثانية بكالوراي آدابيستنتج أن أصعب عملية يقوم هبا تالميذ 

 ، كل هذا انطالقا من التعبري املبياين. تقوم هبا نفس الفئة هي التفسري

 التعقيب على الدراسات السابقة والتعليق عليها: 

 يتضح من خالل العرض السابق لبعض من الدراسات احمللية ذات العالقة مبوضوع الدراسة احلالية: 

أن الدراسات السابقة املرتبطة ابإلشتغال على التعبري املبياين اهتمت بدراسة التعبري املبياين يف اجلانب  
الفكرية اجلغرافية )الوصف والتفسري دراسة احليداوي(، و )الوصف، التفسري  املتعلق إبجناز العمليات 

والتعميم ابلنسبة لدراسة محري(.كما تباينت الدراسات السابقة من حيث العينة، حيث تنوعت  
 العينات املستخدمة يف الدراسات السابقة، من حيث الفئة املستهدفة وطبيعتها وحجمها. 

للدراسات السابقة والدراسة احلالية، فتتجلى يف كون الدراسة احلالية قد   أمما خبصوص النقط املشرتكة
إشرتكت مع الدراسات السابقة يف تناوهلا ملوضوع التعبري املبياين واستخدامها لنفس األداة وهي  

 اإلختبار كأداة للدراسة. 

ية على حد علمنا  إن ما مييز الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة هو أهنا تعترب أول دراسة حمل
تتحدث عن مهارة إجناز املبياانت اجلغرافية أبنواعها الثالث، وكذا مهارة إجناز العناصر املصاحبة هلذه  

 املبياانت. وهذا ما مل تتطرق له أي من الدراسات السابقة. 

جناز  مهارة إجناز املبياانت اجلغرافية ومهارة إ تقومي كل من يتضح إذن أن الدراسة احلالية تبحث عن 
املقبلون على إجتياز اإلمتحان   لدى تالميذ السنة األول بكالوراي علوم  ت العناصر املرافقة للمبياان

املبيان ابألعمدة، املبيان ابملنحىن،  ):، وابلضبط درجة إجناز املبياانت اجلغرافية التالية اجلهوي املوحد
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ة األول بكالوراي علوم يف اإلخراج النهائي  ، ابإلضافة إل معرفة درجة حتكم تالميذ السن ( املبيان الدائري 
العنوان،  ) :للمبياانت اجلغرافية؛ أي إجناز العناصر املكونة للمبيان اجلغرايف واملتمثلة يف العناصر التالية

قد يعد إضافة جديدة قد يستفيد منها املتعلمون والباحثون يف   مما  .( املقياس، املفتاح، املصدر، اإلطار 
 مادة اجلغرافيا على حد سواء.  

II. اإلطار النظري للدراسة : 
 : رطوغرافية املستعملة يف املبياانت االتقنيات الك .1

إذا كانت اللغة البشرية ختتلف من شعب آلخر، ومن قارة ألخرى فإن اللغة الكارطوغرافية عكس ذلك  
  -اجز اللغوية، بل تتميز بعامليتها )وسيلة عاملية للتفاهم بني الشعوب( يف مجيع أحناء العامل تتخطى احلو 

حيث تتضمن لغة املبياانت كميات هائلة من املعلومات واملعطيات عن   -خاصة بني اجلغرافيني 
مثلها يف ذلك  الظواهر الطبيعة والبشرية. لذلك فاملبياانت تعرب عن مفاهيم وتصورات وعمليات فكرية 

 . مثل اللغة املكتوبة 

ومثل أي لغة أخرى من اللغات، يعترب تعلم لغة املبياانت قبل البدء ابستعماهلا أمرا ضروراي، خاصة فيما  
واألساسية حىت تضمن   اليت تستوجب جمموعة من املعايري والشروط الثانوية  -يرتبط إبجناز املبياانت 

داكتيكية انجعة وفعالة  املبياانت تعد وسيلة دي؛ ذلك أن -إجنازا جيدا من طرف كل املهتمني هبا 
ملعاجلة جمموعة من اإلشكاليات والظواهر اجلغرافية، وإبرازها بلغة بيانية تعتمد على جمموعة من األسس  

واليت تسهم يف توظيف حاسة البصر لدى املتعلم من خالل عرض جمموعة  العلمية واملنهجية الدقيقة، 
رموز وألوان من شأهنا أن تساعد املتعلم)ة( يف  من املعلومات واملعطيات اجلغرافية عرب استخدام عدة 

إدراك املعاين والدالالت واستخالص املعلومات وحىت التنبؤ، وحتويلها إل لغة لفظية واإلحتفاظ هبا يف  
 بنيتهم املعرفية. 

عرب اإلختيار احملكم للرموز املستعملة   فالتعبري املعقلن بواسطة هذه الرسوم خالل الدرس اجلغرايف مير 
 التقدير املناسب للحمولة اليت ميكن لكل مبيان أن ينقلها، مما جيعل املتعلم)ة( يستوعب املعطيات  وعرب
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  –هذا كله يتوقف على مدى احرتامها  اجلغرافية املدروسة أبقل جهد فكري وذهين ويف وقت وجيز. 
ها لفك شفرهتا وفهمها،  جملموعة من الشروط الفنية والتقنية، اليت جيب أن تتوفر في - اجلغرافية املبياانت

واإلستعمال اجليد واملنظم للتعبري الكارطوغرايف واملتغريات البصرية بشكل متناسق ومتناغم حىت ال ترتك  
تشويشا بصراي لدى املتعلم، وينعكس سلبا على املعرفة اجلغرافية املقدمة إليه، ومن مت حيدث خلال يف  

العاملة إل املعرفة اجلغرافية املكتسبة، ومن مت فإن مجيع العناصر  نقل املعرفة اجلغرافية من املعرفة اجلغرافية 
السابقة الذكر، تعد أركاان أساس جلعل املبيان مكتمال وقادرا على أتدية وظيفته، واملتمثلة يف تنمية  

 املهارات والكفاايت اجلغرافية لتحقيق األهداف املتوخاة منها لدى املتعلم)ة(. 

)الصور الرمزية(، والذي يسمح   les icônesبياين هو نظام من الرموز واأليقوانت والتمثيل أو التعبري امل 
  ، أشكال التعبري األخرى: اللغوية  ابلتعبري عن األفكار )له معاين ودالالت معينة(، مثله يف ذلك مثل ابقي 

املعلومات ومالحظتها مرئيا مث قراءهتا  الكمية والعددية، اخلرائطية ...، وللتعبري املبياين القدرة على إختزال 
وحتليلها..... لذا فمن أهم خصائص الرسم املبياين أنه خياطب حاسة البصر، وميكن من حتقيق التواصل بني  

 املدرس واملتعلم أبقل كلفة ذهنية وزمنية. 

ءا من  وابعتبارها تستعمل جمموعة من الرموز واألشكال اهلندسية، فإن الرسوم املبيانية تعترب جز 
.  (les symboles)، وهي العلم الذي يهتم بتحليل لغة الرموز (la sémiologie)السيميولوجيا 

من جمموعة من األشكال الرمزية واليت ختتلف   -مثلها يف ذلك مثل اخلرائط  -فالرسوم املبيانية تتألف 
  Jacques Bertin "جاك برياتن"  ددها اجلغرايف الفرنسي ح املتغريات املرئية األساسية اليت حسب 

 la taille)واحلجم  (la forme)الشكل  :وهي  (، Bertin, 1977: 43يف ست متغريات )
ou grandeur)  واإلجتاه(l’orientation)   واللون(la couleur)  والقيمة أو احلدة(la 

trame) مث البنية أو النسيج ،(la structure ou le motif)  . 
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الرموز   الطبيعية أو البشرية اجلغرافية يف املبياانت، ال بد من إستعمال جمموعة منولتمثيل الظواهر 
الكارطوغرافية واألشكال اليت ختتلف ابختالف الظواهر املدروسة، واليت تسمى يف اللغة السيميولوجية  

 متغريات أساسية.   6 ب "املتغريات البصرية"، هذه األخرية تنقسم إل

 Paegelow, 2000: 38, Avec) املتغريات املرئية الست األساسيةوفيما يلي 
modification) : 

 

 

 

 

 

 

 : األمهية الدیداكتيكية للمبيان يف تدریس اجلغرافيا املدرسية  .2

  مبياانت و  غرافيا ابلتعدد والتنوع، من نصوص الديداكتيكية املستعملة يف تدريس مادة اجلتتميز الوسائل 
غري أن أهم املشكالت اليت تواجه مدرس اجلغرافيا هي "تقريب املفاهيم  خرائط وصور...، و  خطاطات و 

لظواهر  اخلاصة للعالقات املكانية بني الظواهر الطبيعية وصعوبة مالمستها وبيان أوجه التفاعل بني ا 
سيما وأن قدرات املتعلمني يف السنني املبكرة عاجزة عن إدراك مثل هذه العالقات  الالطبيعية والبشرية 

(. ومن أجل جتاوز هذه املشكالت اليت تعرتض   99 :1994اليت يطبعها نوع من التجريد" )مبشور، 
لنقل املعرفة اجلغرافية   مدرس اجلغرافيا كان لزاما البحث عن أفضل الدعامات الديداكتيكية وأجنعها

وتتضح أمهية املبياانت يف تدريس وتعلم   أهم هذه الدعامات هي املبياانت. من للمتعلم)ة(، ولعل

 )البصریة( ية ئاملتغريات املر :  1شكل رقم 

Martin Paegelow, 2000, Avec modification. 
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مشاهدهتا بصورة مباشرة،   )ة(اجلغرافيا يف أن املبياانت تعرب عن الظواهر اجلغرافية اليت ال يستطيع املتعلم
 كما لو كانت بني يديه. 

ا يف تدريس مادة اجلغرافيا على نطاق واسع الستحضار وتقدمي اخلربات  "تستخدم املبياانت كثري 
اجلديدة للمتعلمني، فهي تكشف الغموض عن الظواهر الطبيعية، اجلغرافية واجملالية، وتبعث الروح  
واملعىن يف حمتوى املادة املقروءة، وتفسر اخلربات وتضيف إليها األبعاد واملعاين الضرورية اليت قد يكون  

  :2007)داين،  الصعب على املتعلمني استجالؤها وتلمسها إن هي ظلت يف جداول إحصائية" من 
"لغة اثنية يشرح ويوضح هبا املدرس املواضيع   (. كما ميكن أن نعترب أن الرسوم املبيانية ومتثيلها مبثابة 13

اجلداول. وميتاز الرسم  اجلغرافية دون أن جيهد القارئ واملشاهد يف إستخالص احلقائق من األرقام أو 
البياين لبياانت الظواهر اجلغرافية أبنه يعطي فكرة سريعة للناظر إليه من أول وهلة بينما ال يظهر هذا  

(، وابلتايل التغلب على مجود  77 :2015األثر إذا ما نظران إل اجلداول اإلحصائية" )األسدي، 
اجملال اجلغرايف، واستكشاف الروابط   لى تصورمساعدة املتعلمني ع وجتريد املادة اجلغرافية من خالل

عليها من حيث التوزيع اجملايل   العالئقية القائمة بني الظواهر الطبيعية والبشرية..، والكيفية اليت تتموضع
 وذهنية.  والزمين )الكرونولوجي( وتبسيط املعرفة للمتعلمني بغية إيصاهلا بسهولة وأبقل كلفة زمنية 

ن أجنح وسائل تلخيص ونقل املعلومات اجلغرافية، على اعتبار أهنا تقدم  كما تعترب املبياانت م
للمتعلم)ة( عددا من الظواهر اجلغرافية املوجودة على سطح األرض أو داخل اجملتمعات يف حيز صغري  
داخل الكتاب املدرسي، أو عرب تقنيات العرض الرقمية، وقد حيتاج املتعلم)ة( لدراسة هذه الظاهرات  

نصوص طويلة تستغرق مدة زمية ال يستهان هبا من أجل فهم هذه الظواهر. فاملبياانت تعد   إل نص أو
من أفضل وأجنح الوسائل لتلخيص املعلومات اجلغرافية، حيث جتعل املعلومات يف مكان واحد أمام  
  املتعلمني، فيستطيع املتعلمون أن يقوموا بدراسة ومقارنة العالقات بني هذه الظاهرات مع بعضها 

 البعض )مثال مقارنة تطور السكان بني جهات املغرب خالل فرتة زمنية حمددة(. 
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يتضح إذن أن التعبري املبياين يف جمال التدريس له أمهية كربى خاصة يف تدريس اجلغرافيا، حيث تعترب  
جلغرافية  مصدرا مهما من مصادر احلصول على املعرفة اجلغرافية، وتيسري فهم الظواهر ااجلغرافية املبياانت 

الطبيعية منها والبشرية، وابلتايل فهي تعمل على الوصول ابملدرس وابملتعلم إل حتقيق األهداف  
الفعالية ويف نفس املدة   التعليمية املرجوة واليت ال تستطيع مصادر ودعامات أخرى حتقيقها بنفس 

ا وتفسريها تعترب من الكفاايت  لذا فإن إتقان مهارة إجناز املبياانت وإخراجها النهائي وقراءهت . الزمنية
   األساسية للمتعلم)ة( يف مادة اجلغرافيا. 

 : ن خالل عدة مستوايت وذلك من خاللكما تلعب الرسوم البيانية دورا فعاال م
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 : بعض مواصفات املبيان اجلغرايف -أ

إن أمهية الوسائل يف تدريس اجلغرافية انبع ابألساس من التحول اإلبستمولوجي الذي عرفته اجلغرافية  "
موضوعا ومنهجا ابلعديد من العلوم ومبوازاة هذه التحول  يف السنوات األخرية والذي جعلها ترتبط 

اإلبستمولوجي حدث حتول يف ديداكتيك اجلغرافية حيث مل يعد يقتصر تدريسها على تزويد املتعلم  
مبشور،  ابملعارف واملعلومات بل أصبح مدرس اجلغرافية يتوخى حتقيق فوائد وأهداف تربوية مضبوطة" )

تكرر للرسوم املبيانية جيعل احملتوى أقل جتريدا، وأكثر متعة بل أنه  فاإلستخدام امل. "(106 :1994

 : األمهية الدیداكتيكية للمبياانت يف الدرس اجلغرايف   1خطاطة رقم 

أو الحجمفتيهصبإحدىاملورفولوجية،مفهومخطابها،يهيكلالتيالظواهر عناملبياناتتعبر •

فهوممأو (مثالاملدراجأو باألشرطةمخططأو قطاعيمخططشكلعلىاملبيانات)البنية
علىدةاألعمأوالدوائر )املكانوعبر (الكرنولوجيةاملبيانات)الزمنفيبصفتيهالحركة

.(الخرائط

المستوى اإلبستمولوجي

درة على تمكن املبيانات املتعلمين من تنمية عدة عمليات وسيرورات  فكرية ومنهجية كالق•

.ةبأقل كلفة ذهنية وزمنية ممكن.........الوصف، التفسير، التعميم، املقارنة، التنبؤ

المستوى الديداكتيكي 

الفصل تعتبر املبيانات كغيرها من الدعامات الديداكتيكية، أداة للتواصل التربوي داخل•

افية الدراس ي، تمكن من خلق حوار ومنح املتعلم فرصة للتعبير والتموقع في الظاهرة ال جغر

.......املدروسة

المستوى التواصلي

حيزاهمنحعبر وخارجهالدراس يالفصلفياملتعلملدىحركي-الحسالجانبإثارةخاللمن•

(العالقاتبعضحساب)فكريةحسابيةمهاراتلديهتنميالتياملبياناتبعضإلنجاز زمنيا
-WORD:ناتاملبيالرسمبرامجعلىإنجازها)وتكنولوجية(يدوياوالتلوينالرسم)وفنية

EXCELمثال).

المستوى المهاري
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ميثل أساسا للتعلم اإلستقصائي حيث ال يقوم املتعلم بقراءة وتفسري هذه الرسوم اليت تلخص وتوضح  
كميات كبرية من البياانت املعقدة فحسب بل يتعداه إل استخالص حقائق، وتكوين مفاهيم،  

تعميمات. فإشراك املتعلمني يف إعداد الرسوم املبيانية جيعلهم جزءا من العملية  والوصول إل مبادئ و 
التعلمية، حيث يفرض عليهم إستخدام مهارات التحليل والرتكيب والتقومي، وتطوير   –التعليمية 

ختاذ قرارات فعالة يف املستقبل"  إساب املعلومات ومعاجلتها من أجل مهارات التفكري الناقد وكيفية إكت 
 ، بتصرف(.  118 : 1997)خليفة، 

فعندما يقوم مدرس اجلغرافيا بتوظيف املبياانت يف الدرس اجلغرايف، ولكي تتحقق األهداف املتوخاة  
ينبغي أن يراعي جمموعة من الضوابط ويركز على عدة مرتكزات من أجل ضمان   -املبياانت  –منها 

 : اجلغرافية املدرسية، وهي كالتايلالتوظيف األمثل للمبيان خدمة للمواضيع 

 أن حيدد املدرس اهلدف املتوخى منها؛ أي عالقتها أبهداف الدرس. -

 أن تعرض يف الوقت واملوقف التعليمي املناسبني، وحسب تسلسل املقاطع واألنشطة التعلمية. -

  - نصوص –خرائط  –يف تكامل مع ابقي الدعامات الديداكتيكية األخرى )جداول  أن تستخدم-
 .).... 

 أن ترسم بدقة ومتيز موضوعاهتا أبلوان وأشكال خمتلفة. -

، وكذا ابملصدر  هتا وفهمهااء قياس لتيسري قر م مفتاح و ، و أن ترفق بعنوان قصري ودال على موضوعها -
 إلدراك مصداقيتها.  الذي أخذت منه اجلداول اإلحصائية املمثلة يف الرسم

 إل تسهيل التعليم والتعلم.  أن تستعمل األسئلة اإلستقرائية اهلادفة -
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اإلنتقال يف قراءة املبياانت من الفكرة الرئيسية إل التفاصيل، ويف احرتام اتم خلطوات النهج اجلغرايف  -
 التعميم(.  –التفسري   –)الوصف  

  املستهدفة من  هدافألأن يلخص املدرس مبساعدة املتعلمني الفكرة العامة للمبيان وعالقتها اب-
 ….  اجلغرايف  الدرس

 : جماالت توظيف املبياانت يف الدرس اجلغرايف  -ب

  جغرافية  إن مدرس)ة( اجلغرافيا الذي ال يوظف املبياانت خالل درسه فإنه عادة ما يقدم موضوعات 
وال يدركها وابلتايل سوف تكون له هذه املادة مملة وغري حمببة لنفسه. أما   )ة(جافة ال يستوعبها املتعلم

املدرس)ة( الناجح فهو الذي يقوم ابختيار وحسن توظيف املبياانت املناسبة للموضوع اجلغرايف املدرس  
مما يؤدي إل إدخال عنصر اإلاثرة والتشويق وإكساب املتعلمني   ، وحيسن إستخدامها أثناء الشرح 

لذا "فالتدريس اجليد يف  والكفاايت اجلغرافية.  واملهارات  القدرات حصة اجلغرافيا العديد من خالل 
اجلغرافيا ليس جمرد توصيل املعرفة واملعلومات إل املتعلمني وإمنا يتم عن طريق خلق مواقف تدريسية  

والطرائق املتنوعة   تيجياتاتؤدي بصورة طبيعية إل أنواع مرغوب فيها من الفعاليات واألساليب واإلسرت 
احلديثة اليت تؤكد على إاثرة إنتباه املتعلمني، فاملدرس)ة( اجليد هو الذي يستطيع بتأثري شخصيته  
وفعاليته وحتفيزه على العمل والنشاط من خالل التدريس واقرتاح الفعاليات اجلديدة والنقد واإلحياء  

 (. 45 –  44 :2015املباشر" )األسدي، 

ح يف اجلغرافيا، يتدرج يف عملية تدريس مهارة إجناز وقراءة رموز املبياانت، وعليه أن  املدرس)ة( الناجإن 
يراعي يف ذلك مستوايت املتعلمني العقلية، فاألنشطة اليت ينبغي على املدرس)ة( القيام هبا مع املتعلمني  

ميكن  حيث ت. ختتلف من مستوى دراسي إل آخر، وذلك فيما خيص تنمية مهارة إجناز وقراءة املبياان
لألستاذ)ة( أن يوظف املبيان يف خمتلف مراحل الدرس تبعا لطبيعة موضوع الدرس واألهداف احملددة  

فهناك عدة جماالت ميكن أن توظف فيها املبياانت ابعتبارها أحد املعينات الديداكتيكية اليت  له. 
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التعلمية، فهي تساعد على حتقيق وتنمية بعض املعارف   -تساعد على تيسري العملية التعليمية 
ا  واملهارات والكفاايت اجلغرافية يف حالة حسن توظيفها واستخدامها، حيث ابإلمكان أن تتخذ إم

كمدخل )بداية الدرس( من أجل تقييم حصيلة سابقة تساعد املدرس)ة( على بناء الدرس اجلديد. أو  
أثناء سريورة الدرس عرب توظيفها يف البناء املرحلي أو التكويين مدعما هبا األنشطة واملقاطع التعلمية  

ة الدرس( كوسيلة / أداة اليت يبنيها مع املتعلمني خالل احلصة، أو كمخرج جملموعة من األنشطة )هناي 
يقوم من خالهلا بتقومي احلصيلة اإلمجالية للتدريس، أو للتقومي جبميع أشكاله )تقومي تشخيصي،  

 مرحلي، إمجايل، إشهادي(. 

 : وعموما هناك عدة إمكانيات لتوظيف املبيان يف الدرس اجلغرايف إذ ميكن

اجلغرافية يف أي نشاط داخل احلصة   أن يوظفها املدرس)ة( يف عملية شرح وتوضيح معىن الظاهرات-
 الدراسية؛ 

أن يتخذ كمدخل للدرس عندما يتضمن طرحا إلشكالية ما، وهنا يكون مهما يف التمهيد وإاثرة  -
 إنتباه املتعلمني؛ 

ميكن أن يغطي املبيان فقرة أو عدة فقرات من الدرس، ويوظف حينئذ الستخراج أهم األفكار، وهنا  -
 سية يف الدرس؛ يكون وسيلة تعليمية رئي

 أن يستعمل كوسيلة للتعزيز واإلستشهاد والتوضيح لدعم وتثبيث األفكار اليت مت شرحها؛ -

أن يوظف يف العملية التقوميية، ملراقبة معارف ومهارات املتعلمني، والتأكد من مدى حتقيق األهداف  -
سواء يف التقومي املرتبط إبجناز   ، املسطرة للدرس كمطالبتهم ابلتعليق عليه أو إستخراج خصائص معينة 
 الدرس أو يف اإلختبارات الكتابية احملروسة أو يف اإلمتحاانت املوحدة؛ 
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أن يكون جماال لإلستغالل خارج الفصل، يف إطار أعمال منزلية، إما لتعميق فهم الدرس املنجز أو  -
انت مناسبة، أو التعليق  لتحضري الدرس املقبل…) تكليف املتعلمني بتحويل جداول إحصائية إل مبيا 

 على مبياانت جاهزة واملقارنة بينها …(. 

توظيف هذا التعبري يساهم يف حتقيق جمموعة من املهارات كالوصف، التلخيص  يتضح إذن أن " 
  71 :2001)خلصاضي،  " والتحليل، وميكن من حصر خصائص الظواهر املالحظة ومقارنتها كميا

ألهنا توضح أوجه التشابه والتباين   تنوع من الظواهر اجلغرافية،موذلك من خالل تركيب ومتثيل عدد . (
فية اليت تعمل على إكتشاف  بني الظواهر اجلغرافية املختلفة. وابلتايل فاجلغرافية الناجحة هي اجلغرا

 ويف أقل مدة زمنية.  بني الظواهر اجلغرافية أبقل كلفة ذهنية   اتالعالق 

 وحتليل املبيان اجلغرايف: لقراءة مسامهة دیداكتيكية   .3
 : اجلغرايف منهجية قراءة وحتليل املبيان  .1.3

من أجل ضمان قراءة وحتليل جيد للمبيان البد من إتباع جمموعة من املراحل من أجل ضبط آلية  
من العنوان واملفتاح واملقياس   أي قراءة كل ؛ ، فاملرحلة األول تبدأ ابلقراءةاإلشتغال على املبياانت

والتاريخ املرافق للمبيان. مث بعدها أتيت مرحلة التحليل وذلك من خالل القيام بعملييت املالحظة  
والوصف ابلنسبة للظاهرة اجلغرافية املدروسة. وأخريا مرحلة التفسري أي من خالل توضيح األسباب  

نهجية لقراءة وحتليل  البطاقة امل  ميكن العودة إلاليت أدت إل وجود الظاهرة أو مواصفات تلك الظاهرة ) 
 (. 107األساسي يف اجلغرافيا"، السنة الثانية من سلك البكالوراي ص املبيان الواردة يف كتاب "

للمبيان، وذلك من خالل اإلشتغال على املبيان الزمين كمسامهة   امنهجي وبدوران سنقدم قراءة وحتليال
 . ( 1رقم  )أنظر اجلدولاجلغرايف  ديداكتيكية لقراءة وحتليل املبيان
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 : أمنوذج مقرتح لقراءة وحتليل املبيان الزمن  1جدول رقم 

 عمل شخصي  : املصدر
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 : النهج اجلغرايف  مراحل األسئلة اجلغرافية املصاحبة لقرءاة املبيان وفق  .2.3

الدراسة اجلغرافية على جمموعة من األسئلة األساسية يفرتض يف املتعلم)ة( أن جييب عنها حسب   تركز
طبيعة املوضوع اجلغرايف، كما يفرتض من املتعلم)ة( أن يكون ملما ومدركا خلطوات النهج اجلغرايف؛ أي  

األسئلة املرافقة لكل   وأن يكون مدركا لطبيعة .)الوصف، التفسري والتعميم(  للعمليات الفكرية اجلغرافية 
من أجل متوقعه يف املرحلة وتيسري فهمه للظاهرة اجلغرافية وقدرته على   ،النهج هذا خطوة من خطوات 

 زمنية.   اإلجابة واإلحاطة ابلظاهرة املدروسة أبقل كلفة ذهنية ويف أقصر مدة

 وفيما يلي األسئلة املرافقة لقراءة املبيان وفق خطوات النهج اجلغرايف. 
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III. 86-81، ص 2018املصدر: حممد محري،  : اإلطار التطبيقي للدراسة. 

 86-81، ص 2018املصدر: حممد محري، 
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 : حتليل وتفسري البياانت  .1

بعد أن تتبعنا اجلانب النظري للدراسة وتعرفنا على اإلجراءات املنهجية املتبعة إلمتام الدراسة، نكون قد  
  ستخالص النتائج. إوهي مرحلة التحليل والتفسري و وصلنا اآلن إل أهم مرحلة يف البحث العلمي، 

وفيما يلي أهم النتائج املتوصل إليها بعد إجرائنا لإلختبار على عينة من تالميذ السنة األول بكالوراي  
 تلميذ)ة( موزعني على ثالث جمموعات متجانسة من حيث اجلنس.   60علوم، واليت بلغت 

 

أن نسبة اإلجاابت الصحيحة فيما خيص إجناز املبيان ابألعمدة   3يتضح لنا إنطالقا من اجلدول رقم 
أما فيما يرتبط إبجناز   .%10، فيما بلغت نسبة اإلجاابت اخلاطئة ما نسبته %90بلغت ما نسبته 

اإلجاابت   ، أما نسبة%70املبيان ابملنحىن فنالحظ أن نسبة اإلجاابت الصحيحة قد بلغت ما نسبته 
ويف شأن إجناز املبيان القطاعي )ابلدائرة( فبلغت نسبة اإلجاابت   . %30اخلاطئة فبلغت ما نسبته 

وفيما يلي مبيان   . %55، يف حني بلغت نسبة اإلجاابت اخلاطئة ما نسبته %45الصحيحة ما نسبته 
 ابلدائرة.   –ابملنحىن   –يوضح نسب إجناز كل من املبيان ابألعمدة 

 اإلجابات الصحيحة  اإلجابات الخاطئة 
عدد 
 التالميذ

نوع المبيان 
  المطلوب إنجازه
)البنية الداخلية 

 للمبيان(

النسبة 
 المئوية

 التردد
النسبة 
 المئوية

 التردد

 مبيان باألعمدة 20 18 90% 2 10%
 مبيان بالمنحى 20 14 70% 6 30%
 مبيان دائري  20 9 45% 11 55%
 2022حبث ميداين    املصدر: المجموع 60 39 65% 21 35%

 ابلدائرة /ابملنحىن/إجناز املبياانت ابألعمدة: نسب اإلجاابت الصحيحة واخلاطئة فيما خيص  3جدول رقم 
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( أن املبيان الذي يتحكم فيه تالميذ  1يتضح لنا من خالل النتائج احملصل عليها )أنظر املبيان رقم 
،  (%70) ، يليه املبيان ابملنحىن(%90)السنة األول بكالوراي علوم بشكل كبري هو املبيان ابألعمدة 

وابلتايل فأسهل   .(%45)ويف األخري املبيان ابلدائرة كأقل مبيان مت التحكم فيه من طرف هذه الفئة 
ستطاع تالميذ السنة األول بكالوراي علوم إجنازه هو املبيان ابألعمدة، يف حني أن أصعب مبيان  إ مبيان 

)ابلدائرة(. وفيما يلي جدول يبني   إستطاع تالميذ السنة األول بكالوراي علوم إجنازه هو املبيان القطاعي 
 داللة كل نسبة مئوية على حدة. 

 

0%

50%

100%

املبيان 

باألعمدة

نحنىاملبيان بامل ائرةاملبيان بالد

رة نسب اإلجابات الصحيحة والخاطئة فيما يخص مها: 1مبيان رقم 

بالدائرة/باملنحنى/إنجاز كل من املبيان باألعمدة

اإلجابات الصحيحة

اإلجابات الخاطئة

 2022حبث ميداين    املصدر:

 وداللتها  ابلدائرة/ابملنحىن/ابألعمدةالعناصر الداخلية لكل من املبيان  إجناز التحكم يف مهارة: نسب  4جدول رقم 

 2022حبث ميداين    املصدر:
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  وفيما خيص داللة نسب مهارة إجناز املبيان ابألعمدة من طرف  4إنطالقا من مالحظتنا للجدول رقم 
ما ممتازا يف ما خيص  ، يتضح لنا أن هناك حتك(%90)تالميذ السنة األول بكالوراي علوم واليت بلغت 

تالميذ  داللة نسبة إجناز املبيان ابملنحىن من طرف هذا النوع من املبياانت. أما يف ما خيص  مهارة إجناز
جيدا جدا يف ما خيص   ما فيتضح لنا أن هناك حتك، (%70)السنة األول بكالوراي علوم واليت بلغت 

تالميذ  داللة نسبة إجناز املبيان ابألعمدة من طرف هذا النوع من املبياانت. أما خبصوص  مهارة إجناز
، فيتبني لنا أن هناك حتكما جيدا يف ما خيص مهارة  (%45)السنة األول بكالوراي علوم واليت بلغت 

 هذا النوع من املبياانت.  إجناز

وحبساب املتوسط احلسايب لنسب مهارة إجناز املبياانت الثالت )املبيان   3اجلدول رقم نطالقا من إو 
أن متوسط نسب اإلجاابت الصحيحة قد بلغ ما نسبته   ابألعمدة، ابملنحىن، ابلدائرة( يتضح لنا 

هو متوسط نسب اإلجاابت اخلاطئة. وفيما يلي مبيان يوضح املتوسط   %35، يف مقابل 65%
ابلدائرة )مهارة التحكم يف اإلخراج   –ابملنحىن  –جناز كل من املبيان ابألعمدة احلسايب لنسب إ

 (. 2للمبياانت اجلغرافية( )أنظر املبيان رقم  داخليال

 

65%
35%

اف: 2مبيان رقم  ية نسبة التحكم في إنجاز املبيانات الجغر

(بالدائرة/باملنحنى/املبيان باألعمدة)

متحكم

غير متحكم
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ابألعمدة  يتبني لنا أن نسبة التحكم يف مهارة إجناز املبياانت الثالث )املبيان  2إنطالقا من املبيان رقم 
؛ مما يعين أن هناك حتكما جيدا جدا يف مهارة إجناز  (%65) ابلدائرة( بلغت ما نسبته –ابملنحىن  –

هذه األنواع من املبياانت، وذلك ابلرغم من التفاواتت املوجودة يف مهارة إجناز كل نوع من املبياانت  
أسهل مبيان مت إجنازه هو املبيان   اجلغرافية )أصعب مبيان مت إجنازه هو املبيان القطاعي، يف حني أن 

 ابألعمدة(. 

 

يتضح لنا أن نسب اإلجاابت الصحيحة املتعلقة إبجناز العناصر اخلارجية   4 رقم اجلدول إنطالقا من 
ابلنسبة إلجناز العنوان فبلغت نسبة اإلجاابت الصحيحة   :للمبيان ابألعمدة جاءت على النحو التايل 

، يف حني وصلت نسبة  %94، أما ابلنسبة إلجناز املفتاح فبلغت نسبة اإلجاابت الصحيحة 100%
، كما بلغت نسبة اإلجاابت الصحيحة املتعلقة  %74املقياس  يحة فيما يرتبط إبجنازاإلجاابت الصح
.  %38، ويف األخري بلغت نسبة اإلجاابت الصحيحة املتعلقة إبجناز اإلطار %57إبجناز املصدر 

اخلارجية للمبيان ابألعمدة )أنظر املبيان رقم   وضح نسب التحكم يف إجناز العناصروفيما يلي مبيان ي
3 .) 

 اجلغرافية لمبياانتالعناصر اخلارجية املرافقة لإجناز  التحكم يف مهارة: نسب  5 جدول رقم
 ابلدائرة /ابملنحىن/ابألعمدة

 2022حبث ميداين    املصدر:
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يتضح لنا أن أسهل عنصر خارجي يتحكم فيه تالميذ السنة األول بكالوراي   3إنطالقا من املبيان رقم 
، يف حني يتضح أن أصعب  %100علوم ابلنسبة للمبيان ابألعمدة هو العنوان وذلك بنسبة بلغت 

عنصر خارجي يتحكم فيه تالميذ السنة األول بكالوراي علوم ابلنسبة للمبيان ابألعمدة هو اإلطار  
 . %38وذلك بنسبة وصلت 

ابلنسبة للمبيان ابملنحىن وفيما يرتبط إبجناز العناصر اخلارجية هلذا األخري يتضح لنا من خالل  أما 
، أما خبصوص إجناز  %100الصحيحة خبصوص العنوان هي أن نسب اإلجاابت  5اجلدول رقم 

، يف  %77، وفيما يرتبط بنسبة إجناز املقياس فبلغت %88املفتاح فبلغت نسبة اإلجاابت الصحيحة 
، وأخريا بلغت نسبة  %63حني وصلت نسبة اإلجاابت الصحيحة املتعلقة إبجناز املصدر ل 

وفيما يلي مبيان يوضح نسب التحكم يف إجناز   .%42اإلجاابت الصحيحة املتعلقة إبجناز اإلطار 
 (. 4العناصر اخلارجية للمبيان ابملنحىن )أنظر املبيان رقم 

 

 2022املصدر : حبث ميداين  

 2022حبث ميداين    املصدر:

0% 50% 100% 150%

العنوان

املفتاح

املقياس

املصدر

اإلطار

نسب إنجاز العناصر الخارجية للمبيان باألعمدة : 3مبيان رقم 

(اإلخراج النهائي)

اإلجابات الخاطئة

اإلجابات الصحيحة
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يتبني لنا أن أسهل عنصر خارجي يتحكم فيه تالميذ السنة األول بكالوراي علوم   4إستقراء للمبيان رقم 
، يف حني يتضح أن أصعب عنصر  %100ابلنسبة للمبيان ابملنحىن هو العنوان وذلك بنسبة بلغت 

اإلطار وذلك بنسبة  خارجي يتحكم فيه تالميذ السنة األول بكالوراي علوم ابلنسبة للمبيان ابملنحىن هو 
 . %42وصلت 

أما ابلنسبة للمبيان القطاعي )الدائري( ويف عالقة إبجناز العناصر اخلارجية املرافقة له، فبلغت نسبة  
، يف حني بلغت نسبة اإلجاابت الصحيحة  %100 اإلجاابت الصحيحة فيما خيص إجناز العنوان 

ز املصدر فبلغت  ، وخبصوص نسبة اإلجاابت الصحيحة املرتبطة إبجنا %90املتعلقة إبجناز املفتاح 
. وفيما يلي مبيان يوضح نسب  %62ما خبصوص نسبة إجناز اإلطار فوصلت النسبة إل أ ، 74%

 (. 5ظر املبيان رقم التحكم يف إجناز العناصر اخلارجية للمبيان ابلدائرة )أن 

 2022حبث ميداين    املصدر:

0% 50% 100% 150%

العنوان

املفتاح

املقياس

املصدر

اإلطار

ى نسب إنجاز العناصر الخارجية للمبيان باملنحن:4مبيان رقم 

(اإلخراج النهائي)

اإلجابات الخاطئة

اإلجابات الصحيحة
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يتبني لنا أن أسهل عنصر خارجي يتحكم فيه تالميذ السنة األول بكالوراي علوم   5إستقراء للمبيان رقم 
، يف حني يتضح أن أصعب عنصر  %100ابلنسبة للمبيان القطاعي هو العنوان وذلك بنسبة بلغت 

طار وذلك  خارجي يتحكم فيه تالميذ السنة األول بكالوراي علوم ابلنسبة للمبيان القطاعي هو اإل 
 . %62بنسبة وصلت 

  -وحبساب املتوسط احلسايب لنسب إجناز العناصر اخلارجية )العنوان 4نطالقا من اجلدول رقم إ
اإلطار( للمبياانت الثالت )املبيان ابألعمدة، ابملنحىن، ابلدائرة( يتضح لنا   -املصدر  -املقياس -املفتاح

، يف حني  %100لعنوان قد بلغت ما نسبته أن متوسط نسب اإلجاابت الصحيحة فيما خيص إجناز ا
، يف حني بلغ متوسط  %90.5بلغ متوسط نسب اإلجاابت الصحيحة فيما خيص إجناز املفتاح 

، أما فيما يرتبط مبتوسط نسب  %75.5نسب اإلجاابت الصحيحة فيما خيص إجناز املقياس 
، ويف األخري بلغ متوسط نسب  %64.5اإلجاابت الصحيحة فيما خيص إجناز املصدر فبلغت 

 (. 6)أنظر املبيان رقم   %47 اإلجاابت الصحيحة فيما خيص إجناز اإلطار

 

 

 2022حبث ميداين    املصدر:

0% 50% 100% 150%

العنوان

املفتاح

املقياس

املصدر

اإلطار

ي نسب إنجاز العناصر الخارجية للمبيان الدائر : 5مبيان رقم 

(اإلخراج النهائي)

اإلجابات الخاطئة

اإلجابات الصحيحة
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أن أسهل عنصر خارجي مرافق للمبياانت مت إجنازه من قبل تالميذ   6نطالقا من املبيان رقم إ يتضح 
، يف حني يعترب اإلطار أصعب عنصر  %100السنة األول بكالوراي علوم هو العنوان بنسبة بلغت 

مرافق للمبياانت مت إجنازه من قبل تالميذ السنة األول بكالوراي علوم بنسبة إجاابت صحيحة  خارجي 
 . وفيما يلي جدول يبني داللة كل نسبة مئوية على حدة.%47مل تتجاوز 

 

خيص داللة نسب مهارة إجناز العناصر اخلارجية )العنوان  وفيما  6إنطالقا من مالحظتنا للجدول رقم 
ابلدائرة، يتبني لنا أن  /ابملنحىن/ اإلطار( لكل من املبيان ابألعمدة –املصدر  –املقياس  –املفتاح  –

 وداللتها  ابلدائرة/ابملنحىن/ابألعمدةالعناصر اخلارجية لكل من املبيان  إجناز التحكم يف مهارة: نسب  6 جدول رقم

 2022املصدر : حبث ميداين  

0%

50%

100%

150%

نسب إنجاز العناصر الخارجية للمبيان : 6مبيان رقم 

بالدائرة/باملنحنى/باألعمدة

اإلجابات الصحيحة

اإلجابات الخاطئة

 2022حبث ميداين    املصدر:
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أما يف ما   ، ( %90.5) ( واملفتاح%100هناك حتكما ممتازا فيما يرتبط مبهارة إجناز كل من العنوان )
( فداللة هذه النسب تدل على أن  %64.5( واملصدر )%75.5خيص مهارة إجناز كل من املقياس )

( فداللة هذه النسبة تدل على أن  %47هناك حتكم جيد جدا. أما فيما يتعلق مبهارة إجناز اإلطار )
 تالميذ السنة األول بكالوراي علوم. من طرف هناك حتكم جيد يف هذه املهارة 

  –)العنوان وحبساب املتوسط احلسايب لنسب مهارة إجناز العناصر اخلارجية  5وابلعودة إل اجلدول رقم 
للمبياانت الثالت )املبيان ابألعمدة، ابملنحىن، ابلدائرة( يتضح   اإلطار(  –املصدر  –املقياس  –املفتاح 

متوسط نسب   %25 ، يف مقابل %75 لنا أن متوسط نسب اإلجاابت الصحيحة قد بلغ ما نسبته
املفتاح   –اإلجاابت اخلاطئة. وفيما يلي مبيان يوضح املتوسط احلسايب لنسب إجناز كل من )العنوان 

 (. 7اإلطار( للمبياانت الثالث، )أنظر املبيان رقم  –املصدر   –املقياس   –

املفتاح   –)العنوان  العناصر اخلارجية  يتبني لنا أن نسبة التحكم يف مهارة إجناز  7إنطالقا من املبيان رقم 
( من طرف  للمبياانت الثالت )املبيان ابألعمدة، ابملنحىن، ابلدائرة اإلطار(  –املصدر  –املقياس  –

أن هناك حتكما جيدا جدا يف   ؛ مما يعين(%75) تالميذ السنة األول بكالوراي علوم بلغت ما نسبته 
مهارة اإلخراج النهائي   – ة غرافية أبنواعها الثالثمهارة إجناز هذه العناصر اخلارجية املرافقة للمبياانت اجل

75%

25%

نسبة التحكم في اإلخراج النهائي للمبيانات: 7مبيان رقم 

افية  (بالدائرة/باملنحنى/باألعمدة)الجغر

متحكم

غير متحكم
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على حدة؛ )أصعب عنصر خارجي مت   ، وذلك ابلرغم من التفاواتت املوجودة يف إجناز كل عنصر-
 خارجي مرافق للمبياانت اجلغرافية مت إجنازه هو العنوان(. إجنازه هو اإلطار، يف حني أن أسهل عنصر 

 التحقق من الفرضيات: 

ققت، فالنتائج اليت  ن الفرضية الفرعية األول أهنا حت إنطالقا من اجلدول أعاله ميكننا القول يف شأ
اجلغرافية   توصلنا إليها تبني لنا أن تالميذ السنة األول بكالوراي علوم يتملكون مهارة إجناز املبياانت

املبيان الدائري بشكل جيد جدا، وذلك مبا   –املبيان ابملنحىن  –املبيان ابألعمدة  :أبنواعها الثالث 
 . (%65)نسبته  

أما خبصوص الفرضية الفرعية الثانية فلم تتحقق، فالنتائج املتوصل إليها توضح لنا أن تالميذ السنة  
املبيان اجلغرايف ابملنحىن مقارنة بباقي املبياانت اجلغرافية  األول بكالوراي علوم ال جيدون صعوبة يف إجناز 

؛ عكس املبيان الدائري  (%70) حيث وصلت نسبة اإلجاابت الصحيحة ملا نسبته  ،األخرى
)القطاعي( الذي أثبتت النتائج أن تالميذ السنة األول بكالوراي علوم جيدون صعوبة كبرية يف إجنازه؛  

بيان الدائري أصعب  (. وابلتايل يعترب امل45%ا نسبته )مل حيحةحيث وصلت نسبة اإلجاابت الص
)أصعب مبيان مت إجنازه هو املبيان   ستطاع تالميذ السنة األول بكالوراي علوم إجنازه؛إمبيان جغرايف 

 القطاعي، يف حني أن أسهل مبيان مت إجنازه هو املبيان ابألعمدة(. 

ققت حيث أكدت النتائج املتوصل إليها أبن تالميذ السنة  أما يف شأن الفرضية الفرعية الثالثة فقد حت
األول بكالوراي علوم يتحكمون يف إجناز العناصر اخلارجية املرافقة للمبياانت اجلغرافية الثالث بشكل  

  –املقياس  –املفتاح  –العنوان  : جيد جدا، حيث وصلت نسبة التحكم يف مهارة إجناز هذه العناصر 
 . (%75)ا نسبته ملاإلطار )اإلخراج النهائي(  -صدر امل

اليت   جا خمتلف النتائوأخريا ويف شأن الفرضية املركزية ميكننا القول بتحقق هذه الفرضية حيث أثبتت لن
بياانت اجلغرافية  ز امل إجناكل من مهارة    يفتوصلنا إليها أبن تالميذ السنة األول بكالوراي علوم يتحكمون 



 محري أ.حممد              علوم بكالوراي األول السنة تالميذ لدى اجلغرافية املبياانت إجناز مهارة تقومي
 

318 

 برلين-أملانيا العربي مقراطييالد املركز            سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية املجلة

ومهارة إجناز   . اإلخراج الداخلي أي ابلدائرة؛  –ابملنحىن  –ت ابألعمدة املبياانث: أبنواعها الثال
اإلطار؛ أي اإلخراج   –املصدر  –املقياس  –املفتاح  –العنوان  : هلذه املبياانت  العناصر املصاحبة

 اخلارجي بدرجة جيدة جدا. 

 : النتائج

 : ستنتاج ما يليومناقشتها ميكن إ نتائج الدراسة احلالية  عرض يف ضوء 

أن دعامة التعبري املبياين ابتت حتتل مكانة متميزة يف السريورة الديداكتيكية ملادة اجلغرافيا ابلثانوي  -
 التأهيلي؛ 

أن حتويل اجلداول اإلحصائية إل مبياانت جغرافية مسألة تتطلب مهارات دقيقة ومنظمة، وتداريب  -
 ؛ اإلمتحان اجلهوي يف مادة اجلغرافيافة من قبل املتعلمني املقبلني على إجتياز مكث

هارة إجناز  ملتملكون املقبلون على إجتياز اإلمتحان اجلهوي م  تالميذ السنة األول بكالوراي علومأن -
املبيان الدائري بشكل جيد   –املبيان ابملنحىن  –املبياانت اجلغرافية أبنواعها الثالث: املبيان ابألعمدة 

 ؛جدا

يف   كبرية جيدون صعوبةاملقبلون على إجتياز اإلمتحان اجلهوي  علوم أن تالميذ السنة األول بكالوراي-
املبيان   –)املبيان ابألعمدة  مقارنة بباقي املبياانت اجلغرافية األخرىدائري )القطاعي( إجناز املبيان ال

 ابملنحىن(؛ 

ول بكالوراي علوم يتحكمون يف إجناز العناصر اخلارجية املرافقة للمبياانت اجلغرافية  تالميذ السنة األأن  -
 (. اإلطار  –املصدر  –املقياس   –املفتاح   –العنوان ؛ وهي: )الثالث بشكل جيد جدا

 : خامتة
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اإلخراج النهائي  سبيل اخلتم ميكن القول أن التحكم يف مهارة إجناز املبياانت اجلغرافية وكذا مهارة  على
هلذه املبياانت سواء من طرف املدرس )لتسهيل وتيسري عملية النقل الديداكتيكي وإيصال املعلومات  
اجلغرافية للمتعلم(، أو ابلنسبة للمتعلم)ة( )لتيسري وسهولة إستيعابه وفهمه للظواهر اجلغرافية خالل  

كتيكية املتميزة يف حقل اجلغرافيا  احلصة الدراسية(، رهني مبدى حسن توظيف هذه الدعامة الديدا 
جملموعة من الشروط   إتباع منهجية ديداكتيكية ختضع من خالل   أحسن توظيف خالل الدرس اجلغرايف،

اليت من شأهنا تيسري عملية إجناز هذه املبياانت وإخراجها النهائي. كل هذا من أجل حتقيق والوصول  
املبيان   :خاصة  والتحكم فيهاغرافية ابملتعلم)ة( إل ضبط مهارة إجناز املبياانت اجل

ابإلضافة إل ضبط مهارة إجناز العناصر املرافقة للمبياانت اجلغرافية )العنوان  .  ابلدائرة/ابملنحىن/ابألعمدة
 اإلطار( أبقصى فعالية وأبقل كلفة ذهنية وزمنية ممكنة.   –املصدر   –املقياس   –املفتاح  –

 قائمة املراجع: 

جتماعيات ابلتعليم الثانوي املغريب بني األدبيات الرتبوية  تقومي اإل . (2014أمحد ) ، الشرقاوي  .1
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مناهج البحث اجلغرايف مبنظور معاصر بني املنهج العام   . (2020سعيد ) ، حممد أزهر السماك .2

 . ومناهج التخصصات الفرعية، دار اليازوري العلمية للنشر 
سرتاتيجيات وطرائق تدريس  (. إ2015)حممد محيد  ،املسعوديو  ؛ سعيد جاسم ،األسدي .3
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 محري أ.حممد              علوم بكالوراي األول السنة تالميذ لدى اجلغرافية املبياانت إجناز مهارة تقومي
 

320 

 برلين-أملانيا العربي مقراطييالد املركز            سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية املجلة

فعالية استخدام اجلداول والرسوم البيانية يف فهم   .(1997غازي )  ،خليفة و  ؛على  ، شةبخر  .6
ردن للمعلومات اجلغرافية، جملة أحباث الريمو  ك "سلسلة العلوم  طالب الصف السادس األساسي يف األأ

 )ب(.   2، العدد 13اإلنسانية واإلجتماعية"، اجمللد 
 جملة دنيا الوطن.  ،تدريس اجلغرافيا  . (2007حممد ) ، داين .7
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Assessing of the ability to fill in geographical diagrams 

when the students of the first year of the scientific 

baccalaureate  

Mohammed Hamri 

 Sidi Mohammed Ben Abdellah University, Fes - Morocco  

 

Abstract: This study aimed to shed light some one didactic 

support; it is a support of diagrams that occupies a special 

place inside geography books at all levels of study, through 

assess the skill to fill in geographical diagrams when the 

students of the first year of the scientific baccalaureate, The 

researcher used the descriptive - analytical method using a 

random sample of 60 students. As for the research tool it was a 

test that included to levels; the first level is related to the assess 

the skill to fill three types of geographical diagrams, the second 

level was associated the assess the skill to fill outside elements 

for geographical diagrams. The research results revealed to 

several finding; but the most important: that there is very good 

control over both the skill of accomplishing geographical 

diagrams (internal output) in addition to the skill of 

accomplishing the elements accompanying geographical 

diagrams (external output) when the students of the first year of 

the scientific baccalaureate. 

KeyWords: Evaluation, Skill, geographical diagrams, internal 

output, external output.  
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Abstract: The study aimed to identify the relation between nomophobia 

and psychological alienation, the detection of differences between males 

and females in research variables, and know the degree of the relative 

contribution of nomophobia in predicting psychological alienation for 

Palestinian-teenagers. The researchers used the descriptive method, and a 

nomophobia scale-(Yildirim Correia, 2015), and psychological alienation-

scale was prepared by them, as they were applied to a sample of (600) 

male and female teenagers in Gaza Governorates, the results concluded 

that: there is a positive relation between nomophobia and psychological 

alienation, and there are statistically significant differences in 

nomophobia and psychological alienation due to gender, in favor of 

femalesand nomophobia contributed (0.35) to predicting psychological 
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alienation. In light of the research results, the recommendations were 

proposed, the most important: Conducting guided training programs and 

courses for teenagers about the dangers of excessive mobile phone use, 

and its impact on their behavior and mental health. 

Key Words: Nomophobia, Psychological Alienation, Teenager. 

 

1. Introduction 

Adolescence is a pivotal critical, since it is a transitional period 

between childhood and adulthood. It is an important and dangerous phase 

in life that a person experiences.Within this stage, individual is exposed to 

many successive changes, sexual, physical, social and psychological. This 

stage, whose time period varies from one society to another, is very 

uneasy and harsh for adolescents. 

There are many problems facing teenagers, the most important of 

which are, the feelings of alienation resulting from the teenager’s inability 

to create social relations with his/her peers, lack of recreational activities 

that fit with the society culture, inability to communicate ideas, and poor 

cultural adaptation. 

 This leads to confusion, frustration and difficulty of integrating 

into the social fabric. As a result, the adolescent may resort to social 

networking sites as an alternative since they are easy to use. Social 

networking contributes to the formation of new self-contained virtual 

communities (Abdel Razek, et al., 2021). 

The teenager has found himself/herself indulged in the digital 

world, computers and smart devices, has taken place in every aspect of 

life including home, work, school, street. The digital world has become 
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one of the most important factors in developing adolescent’s personality. 

Smartphone is one of the most popular modern technological applications 

for it helps user accommodate many useful applications including 

publishing videos and photos, communicating with friends and 

acquaintances, following the latest news, playing at leisure time, learning 

and exchanging ideas. 

Smart phones have caused a global movement in all societies. 

User can employ several advanced applications in just one ‘device’, the 

smartphone has become both an encyclopedia and an open world for 

people exactly as Aladdin’s Magic Lamp. Smart phone has eased the 

tasks of life!(Nuri, et al., 2021: 107) define smartphone as “the integration 

of computer systems with the phone system in order to facilitate the 

features of social media applications for individuals”. 

Mobile phones have become of a great influence in everyone’s life 

no matter what their age is. A study conducted by Copaja-Corzo, et al. 

(2022) shows that nearly 50% of the world's population holds a smart 

phone since it is of low cost and easy use. Feeling protected, everyone 

prefers to communicate invisibly behind the scene.  

Teenagersspend their time on smartphones to get the world’s 

recent updates. Such a deleterious widespread use of phones among 

teenagers has magnified their addiction. This has led to many negative 

effects in the teens’ lives.Othman (2021) shows that mobile phone has 

become a pivotal part in teenagers’ lives since it accommodates several 

applications that they use for various purposes. This results in teenagers’ 

feeling of anxiety and discomfort when being unattached to their 

smartphones. 
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Information and communication technologies have drastically 

become a people’s way of life. Therefore, various problems and disorders 

have emerged in the contemporary societies. Nomophobia is one of these 

fatal issues, fear of losing the phone, abbreviation for "no mobile phobia" 

(Copaja-Corzo, et al., 2022: 1).Nomophobia causes a range of behavioral 

manifestations, individuals holding their mobile phones wherever they go 

even inside the bathroom, they cannot stay or leave home without the 

phone, they feel anxious and uncomfortable without it (Abdel Razek, et 

al., 2021). 

In their report on psychology and inspired by a case with panic 

disorder, King, Valenca&Nardi (2010) addressed nomophobia as a term 

for the first time,they describe ‘nomophobia’ as the 21st century’s 

disorder.  King, et al. (2014) define nomophobia as a state of discomfort, 

and anxiety that a person experiences when being detached from his/her 

phone. The term is also defined as “a set of behaviors and symptoms 

related to excessive mobile phone use” (Abdel Razek, et al., 2021:19). 

Nomophobia was first introduced in 2008 by the Postal Service in 

England where a study found that 53% of participants felt anxious when 

being outside the network coverage, or being attachedfrom their 

smartphone, or the phone battery had run out (Nuri, et al., 2021: 

107).Yildirim (2014) defines nomophobia as the fear of not being able to 

use the mobile phone or the services it provides, or the inability to 

communicate with others, or the inability of accessing desired 

information.   

All the aforementioned definitions about nomophobia agree that 

nomophobia is an unjustifiable and irrational fear resulting from one’s 
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being detached from mobiles phone. Such a problem mainly results from 

one’s excessive use of social networking applications. Thus, emerges 

such as anxiety and obsessive-compulsive disorder, unnecessary 

obsession of checking the received notifications (Abdel Razek, et al., 

2021: 20). 

There is an overlap between nomophobia and other mental 

disorders where nomophobia is not perceived as a specific phobia in the 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5, 

nomophobia has been compared with other psychiatric diseases by 

looking at the similarities and differences in the diagnostic criteria 

(Copaja-Corzo, et al., 2022). 

Yildirim (2014) indicates four dimensions of nomophobia: the 

inability to communicate, information inaccessibility, network 

disconnection, and tiredness, and the difficulty of the teenager’s will of 

being detached from his phone or from turning it off no matter what the 

situation is.Teens feel extreme panic in case the phone battery is running 

out. They thus try their best to connect the phone to the charger 

immediately, no matter how much effort and money it may cost them, 

teens feel terrified and anxious when sitting in a place where there are no 

mobile networks or internet coverage. 

There are many theoretical frameworks thatattempt to investigate 

nomophobia, such as social-cognitive theoretical interpretation 

nomophobia in line with the processes of self-regulation and feedback. 

Such attempts help interpret the teens’ misuse of smart phones, and of 

how this results in anxiety that may lead to phobic behavior due to which 
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an individual cannot effectively be self-disciplined (AbdelRazek, et al., 

2021). 

The theory of “Optimal Flow” explains one’s use of smartphone 

as a process that keeps one’s all senses very occupied to the extent that 

they do not feel the outside world around (Al-Harbi, 2020: 4). 

“Attachment Theory” proposes that nomophobia results from people’s 

over-attachment to their mobile phones. This attachment relates to their 

psychological comfort and sense of safety; therefore, they feel 

uncomfortable losing or being detached from their phones (Qadduri, 

2021: 339). 

Due to the deleterious misuse of digital technology, psychological 

gap, alienation and marginalization have broadened between teenagers 

and their families.In fact, the use of smartphones has become an obstacle 

to mental health. This negatively affects one’s feeling of safety, 

reassurance, psychological instability and loneliness, the misuse of 

smartphone leads to self-withdrawal or ‘psychological alienation’ as well 

as loss of self-harmony. 

Alienation is a dangerous socio-psychological phenomenon that 

immensely affects community,it threatens the social fabric between the 

individuals of one homogeneous society, destroys social norms, distorts 

and replaces constructively profound values with other values that 

encourage each individual to do whatever he/she wants without taking 

into account the customs and traditions of society. This leads to moral 

disintegration. In this modern time, the alienated person has become of a 

great danger not only to himself, but to the society,alienation washes 

away the individual’s sense of belonging and fidelity. This results from 
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the individual’s lack of confidence to achieving their goals, needs and a 

social position despite their efforts and hard work (Al-Shazli, 2008: 6). 

Alienation has become very essential for teenagers because of 

their critical and rapidly changing lifestyle which distorts their 

psychological and emotional needs as well as family values,teens prefer 

being away from their society, and so they feel isolated and bored 

(Trivedi&Prakasha, 2021: 1150). 

Alienation expresses human’s misery and psychological pain,this 

generates feelings of anxiety, frustration and incompatibility between the 

individual and his/her environment,this dissociates one of his being 

human and of happiness, prosperity and tranquility (Nasima, 2019: 9). 

           Alienation as a term has taken on various meanings including 

feelings of loneliness, isolation, aimlessness, oddity, and difference from 

others. According to Oxford dictionary, alienation as a definition refers to 

the feeling of isolation or lack of involvement in an activity or group of 

people (Trivedi&Prakasha, 2021 :1150). 

The concept of alienation is one of the most problematic concepts 

for it has not yet been translated into the Arabic language. It istranslated 

into more than one ‘specific term’ such as ‘isolation’, ‘alienation’, 

separation’ or ‘withdrawal’.The term has been used in many sciences, 

sociology, philosophy, psychology, and law. In the present research, both 

authors have employed the meaning of the term in relation with 

‘psychology’ to refer to one’s loss of mental power and senses.  

Looking for the linguistic roots of the concept of ‘alienation’, we 

find that the Arabic word "األغتراب" is the English equivalent “alienation” 

derived from the Latin word “alienation” whose origin is the Latin verb 
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“alienare”, which means to transfer the ownership of something to 

someone else, or to take something away. This verb is derived from 

another word, Alienus, which means someone or something that belongs 

to someone, or something being attached to someone. This word is 

derived from the word Alius, which denotes another utterance, whether as 

a noun or as an adjective. The meanings of ‘alienation’ dominate the 

negative meanings, especially in the context of its English uses derived 

from ‘Alien’(Brishi&Youb, 2015: 198). 

Perhaps what makes the concept of alienation more ambiguous is 

the attempt of social psychologists to measure it. Some argue that 

alienation is a multidimensional concept, while others argue that it is a 

one-dimensional concept. Among those who argue that alienation is 

multidimensional is Melvin Seeman in 1959, who identified five 

Dimensions of alienation: powerlessness, normlessness, meaninglessness, 

isolation, and self-estrangement (Brishi&Youb, 2015: 203). 

The researchers find that the theoretical models having attempted 

to explain the concept of alienation are summarized in the following: 

behavioral theory whose interpretation of ‘alienation’ depends on the fact 

that reward and punishment are the basis for an individual’s alienation in 

respect with behavior and action, Psychoanalytic theory proposes that 

there are psychological forces within individual that drive their 

behavior,the theory of meaning, Frankl believes that human existence is 

an existence that is marred by anxiety and alienation. As for the humanist 

theory, Maslow views alienation as the falsification of consciousness as a 

result of man’s detachment from himself, and his core. This falsification 

causes the individual to lose his sense of identity (Nasima, 2019). 
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There are many types of alienation such as social, economic, 

cultural, religious, and psychological (Nasima, 2019). Similarly, there are 

many causes of alienation: external including global currents, colonialism 

and its impact on world conditions politically, economically, socially, 

culturally and religiously, and internal causes associated with a specific 

society influenced by specific political, economic and social conditions. 

Psychological alienation could also be due to psychological causes that 

pertain to a person such as conflict, frustration, deprivation and horrific 

experiences. Some other reasons are related to ‘socialization’ (Al-Anzi, 

2020). 

Psychological alienation affects an individual’s personality in 

different ways such as one’s feelings of loneliness, helplessness, and 

aimlessness. This hinders his social harmony and adaptation, leading him 

to ignore the values and norms of society, and to live indifferently with no 

interest (Aliwa, et al., 2021: 147). 

Studying nomophobia and alienation is pivotal for teenagers in 

particular since they are the cornerstone of the family, and the real 

contributor to society.This is undoubtedly a psychological, human and 

social problem that the civilized man faces in all societies, regardless of 

their financial and educational level.  

The present study argues that a large percentage of teenagers 

suffers from nomophobia and psychological alienation. This thus 

necessitates a new study to investigate the prevalence of nomophobia 

amongteenagers.The present study attempts to come up with new findings 

that may benefit specialists and counselors to develop counseling 

programs to mitigate the negative effects of nomophobia and 
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psychological alienation amongteenagers. As a response to the 

contemporary social changes and developments, this study attempts to 

find ways to help individuals accomplish sustainable development in the 

society.  

There are many of previous studies having handled the 

nomophobia and psychological alienation variables and their relationship 

with other variables, although each variable is independent of the other. 

Okur, et al. (2022) examined the mediating role of social media 

usage habits in the relationship between FoMo, phobia of missing things 

and nomophobia. The sample consisted of (177) men and (280) women 

whose ages ranged between (18-70). The results indicated that there was a 

positive relationship between the variables, and that social media usage 

habits played a partial mediating role in the relationship between Fomo 

and Nomophobia. 

Othman’s (2021) study aimed to identify a sample of teenagers’ 

nomophobia and its relationship to lifestyle and mental health, and to 

identify nomophobia as a predictor of lifestyle and mental health in the 

sample. The study revealed some results related to the differences in 

teenagers’ nomophobia due to sex, specialization, and duration of use the 

phone.The sample included (276) high school students. The researcher 

used the nomophobia scale (Yildirim & Correia, 2015), the lifestyle scale, 

and the mental health scale prepared by the researchers. The results 

revealed that there was a significant relationship between nomophobia 

and lifestyle and mental health of the participants, and that there is a 

contribution of nomophobia in predicting lifestyle and mental health 

among the teenagers. The study also revealed that there were no 
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significant differences in the dimensions of the nomophobia scale 

according to the variable of specialization and gender, while there were 

differences in respect with the time period used by teenagers in using 

phone. 

Megawer&Agagah (2021) conducted a study to investigate the 

relationship between nomophobia, depression and alexithymia. Authors 

used descriptive correlative predictive approach. The sample consisted of 

(310) high school students. The two researchers employed the 

Nomophobia Questionnaire (NMP-Q) (Yildirim & Correia,2015), the 

Toronto Alexithymia Scale (TAS) and the Beck Depression Inventory 

Scale (BDI). The results showed that there were positive correlation 

coefficients between nomophobia, alexithymia and depression. 

On a sample consisting of (307) university students, Nuri, et al. 

(2021) conducted a study to examine the mediating role of smartphone 

addiction on the relationship between nomophobia and university 

students’ degree of aggression. Authors used a short form of the 

Smartphone Addiction Scale, the Buss Perry Aggression Scale, the 

Nomophobia Scale, and the Baron and Kenny Mediation Model. The 

results emphasized that there was a partial influence resulting from the 

relationship between nomophobia and anger.  

AbdelRazek, et al. (2021) identified the nature of the correlation 

between fear of missing out and nomophobia among expatriate teenagers. 

They investigated the gender differences in both fear of missing out and 

nomophobia, and examined the relative contribution of fear of missing 

out to predicting nomophobia in a sample consisting of (584) expatriate 

teenagers in Saudi Arabia. Participants’ ages ranged between (15-17) 
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years. The researchers usedthe scale of fear of missing out (Przyylski, et 

al., 2013), and the scale of nomophobia prepared by them. The results 

indicated that there was a positive correlation between the fear of missing 

out and nomophobia among expatriate teenagers, and there were no 

significant differences between males and females in the fear of missing 

out. And there were differences in nomophobia scale in favor of females, 

and the contribution of fear of missing out to the prediction of 

nomophobia in expatriate teenagers. 

AbdelAziz's (2020) conducted a rational, emotional, behavioral 

counseling program to reduce the level of nomophobia and develop self-

esteem among a sample of 20 university students. He used a counseling 

program prepared by the researcher. He also used the Nomophobia Scale, 

(Yildirim and Korea,2015), and the Rosenberg Self-Esteem Scale (1965). 

The results of the study found that the program was effective in reducing 

nomophobia and developing self-esteem among university students. 

Al-Harbi’s study (2020) examined the level of nomophobia and 

the relationship between it and anxiety. He studied how (112) BA and 

MA students at King Abdelaziz University had different symptoms of 

nomophobia. The researcher adopted both the Yildirim scale (2014). The 

results indicated that the level of nomophobia was medium. While there 

was a significant relationship between nomophobia and anxiety, there 

were significant differences in nomophobia due to the academic 

specialization, and there were no differences due to the educational level. 

 Canli&Demirtas’s (2022) study investigated the relationship 

between leadership levels in social justice for school principals and in 

levels of alienation among students in Turkey. They examined students’ 
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perceptions of social justice leadership and alienation in school, and 

examined whether there were significant differences based on gender, 

social status and students’ economic levels. Their study sample consisted 

of (493) male and female students from the secondary school. The social 

justice leadership scale and the student alienation scale were used. The 

results indicated that there were significant differences between students’ 

perceptions about alienation and the leadership of social justice for school 

principals based on the school’s social and economic status, gender, and 

grade level. The study found that there was a negative relationship 

between alienation and social justice leadership. 

Deniz & Kazu (2022) studied the relationships between social 

media attitudes and perceptions of school climate, and the percentage of 

students’ alienation in secondary schools in the year (2018-2019). The 

sample consisted of (418) secondary students. The results indicated that 

alienation was positively affected by students’ sharing of their needs, 

social alienation and a safe learning environment. The study found that 

safe learning environment variable was negatively affected by the social 

competence variable, while it was positively affected by the social 

alienation variable. 

In the same context, Alkhamaiseh’s (2022) study identified the 

percentage of psychological alienation among teenagers and its 

relationship to academic achievement in public schools in Amman.The 

sample consisted of (330) teenagers, the researcher used scales of 

psychological alienation and academic achievementprepared by him, the 

study found that psychological alienation and academic achievement 

among teenagers were moderate.  And there was a negative relationship 
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between psychological alienation and academic achievement among 

teenagers. 

Trivedi&Prakasha’s (2021) study examined the relationship 

between students’ alienation and organizational culture in an educational 

institution. The study adopted the descriptive research approach. The 

sample consisted of (600) university students between (18-22) years old. 

The study found a negative correlation between student alienation and 

organizational culture. 

Abbas &Bouazza’s (2021) study aimed to search for the effect of 

using social media on the degree of psychological alienation among 

university students majoring in psychology. The sample included (12) 

male and female students from Abu BakrBelkaid University in (2020). 

The results revealed that there were significant differences between 

females and males in respect with the psychological alienation scale, and 

in the percentage of social media use. 

Aliwa, et al. (2021) conducted a study to identify the extent to 

which a sample of (100) university students were addicted to the Internet 

and how this was corelated to ‘psychological alienation’. The sample 

consisted of (100) university students. Authors employed the 

psychological alienation scale prepared by Amal Abdel SamieBaza 

(2004), and the internet addiction scale by Sahar Mokhtar and others 

(2019). The study found a significant relationship between internet 

addiction and psychological alienation among university students. 

Alanzi’s study (2020) attempted to identify the correlation 

between addiction to social networking sites and psychological alienation 

among teenagers. The sample consisted of (406) secondary students from 
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Elham School in Giza for the year (2019). The researcher adopted the 

descriptive approach. He used young’sinternet addiction scale as well as 

the psychological alienation scale. The results indicated that there was a 

positive correlation between internet addiction and psychological 

alienation among students, and that there were differences between males 

and females in favor of males. 

Mahajan’s (2020) study examined alienation, its causes and the 

differences between male and female college students. The sample 

consisted of (100) university students, (50) male and (50) female from 

Aurangabad in an age group of (17-18) years. Sharma’s (1988) alienation 

scale was used. The results showed that female students suffered from 

more alienation than male students did. 

Kartal's (2018) investigated young people’s feelings of being 

alienated in the virtual society. The sample consisted of (477) students 

aged between (18-31) years. These users were considered active to use 

Facebook. The spiral of silence (SoS) was taken as evidence of students’ 

alienation. The results indicated that young people were in a spiral of 

silence in participating in political, social, religious and cultural-related 

matters. The results revealed that there was no relationship between the 

spiral of silence and skepticism in one’s posts, which led to the possibility 

that skepticism in the participation of others was effective in solving the 

problem of alienation in the network community. 

Having reviewed the extant literature, the authors have found that 

the vast majority of the reviewed studies have shared similar goals and 

that most of these studies have employed the NMP-Q nomophobia scale 

by (Yildirim & Correia, 2015). Besides, most of these studies were 
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applied to university students, and so neglected teenagers. The present 

study argues that there is a research gap in both Arabic and foreign 

literature in addressing the issue of adolescents’ ‘nomophobia’. 

The significance of this study lies in the fact that nomophobia 

plays an essential role in predicting psychological alienation. Such a 

research gap is what distinguishes the present study from others. The 

present study has benefited from the previous studies in determining the 

geographical location of the study sample and preparing the study 

instruments. Furthermore, previous studies have helped the authors of the 

present study to formulate the research problem of the study under 

investigation.   

2. Problem  

In fact, the problem of the study lies in the researchers' 

observation of their children during adolescence. They observed that their 

children never stayed away from their mobile phones. Other colleagues of 

the researchers had the same observation to that of the researchers. It 

became very clear that nomophobia is a serious issue that all children in 

general and teenagers in particular suffer from.    

After teens were asked why they were connected to their mobile phones, they reported that it was where they feel secured and comfortable to be with friends, acquaintances, and society. As a result, they remained constantly connected to the virtual world of such applications.   Such a phenomenon has gone uncontrolled due to 

Israel’s wars and siege on Gaza, national division between Palestinian 

political factions, teens’ alienation, loneliness, and disagreement with the 

social environment. E-learning due to COVID-19 pandemic has played a 

crucial role in increasing students’ addiction to mobile phones.  

Such a misuse of teens for mobile phone has resulted in various 

unreasonable behaviors such as irrational continuous checking of the 

smartphone, holding a charger or a power bank all the time, checking 
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apps’ new notifications frequently before and after bed, spending endless 

hours on phone, avoiding places where there is no Internet, having more 

than one phone, and keeping devices close even at sleep time. 

This phenomenon has gone beyond the individual level to become 

the young generation’s distinctive habit. This in fact tremendously affects 

spiritual and moral values of humans since teenagers represent one of the 

most pivotal social categories able to contribute to the development and 

prosperity of the society. 

The researchers’ main aim of conducting the present study is to: 

a- investigate nomophobia and its relationship with alienation. 

b- identify the nature of the relationship between the two variables of the 

study. 

c- examine the extent of hownomophobia helps predict psychological 

alienation among teenagers. The study tries to answer these questions:  

1- What is the nature of the relationship between nomophobia and 

psychological alienation among Palestinian teenagers? 

2- Are there statistically significant differences in the degree of 

nomophobia among Palestinian teenagers due to the gender variable? 

3- Are there significant differences in the degree of psychological 

alienation among Palestinian teenagers due to the gender variable? 

4- What is the contribution of nomophobia to predicting psychological 

alienation among Palestinian teenagers? 

3. Purpose  

The present study aims to highlights nomophobia and 

psychological alienation, and to propose some theoretical perceptions and 

intellectual frameworks to identify the psychological problems resulting 
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from teenagers’ suffering of nomophobia. Furthermore, it attempts to 

investigate the relationship between nomophobia and psychological 

alienation, and to examine whether there are statistical differences related 

to the gender variable in the degree of nomophobia and psychological 

alienation. 

The present study attempts to explain the predictive ability of 

nomophobia in teenagers and its relationship with psychological 

alienation. Besides it attempts to propose some recommendations that 

may assist psychologists in developing counseling, developmental, 

preventive and treatment programs that develop effective skills in 

teenagers in order to optimally use mobile phones. This may significantly 

help teenagers to positively face nomophobia and psychological 

alienation. 

4. Concepts  

4.1. Nomophobia 

The researchers define Nomophobia, is a term used to describe 

one’s tension, anxiety and turmoil resulting from the fear of being 

detached from mobile phone connectivity. This could be due to battery 

depletion, network disconnection, Internet inaccessibility, or poor data 

signals, which causes a teen to not be able to be in touch with others. 

4.2. Psychological alienation  

The researchers of the present study have developed a procedural 

definition of psychological alienation in line with the current research. 

They define psychological alienation as an adolescent’s feeling of a 

number of negative emotions such as loneliness, alienation, loss of self-
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confidence, loss of sense of belonging, demotivation and psychological 

barriers with others despite living with them in the same place. This is the 

highest degree that the adolescent reaches in line with the psychological 

alienation scale prepared for this purpose. 

4.3. PalestinianTeenagers 

The United Nations defines young teenagers as individuals whose 

age ranges between 15-24 years old (Trivedi&Prakasha, 2021: 1153). 

Some researchers argue that adolescence begins between the years 12-14 

for. It continues until the year 18-19. It may take ten years (Al-Fifi, 

1438).In this study, the two researchers adopt the Palestinian Statistics 

Center's definition of teenagers as a group categorized between the years 

14-19 years, who live in Palestine(governorates of Gaza). 

5. Limitations  

The present study narrows its scope to identify the correlation 

between nomophobia and psychological alienation. The study only 

focuses on a sample of Palestinian student- teenagers in the governorates 

of Gaza for the second semester of the academic year 2021/2022. The 

study uses nomophobia scale by Yildirim and Correia (2015), and uses 

the psychological alienation scale prepared by the authors of the present 

study. The instrument of the study was electronically prepared via the 

Internet (Google Form). Statistical methods are used for data processing, 

which determines the generalization of the results to different 

environments. 

6. Procedures 

6.1.  Method &Participants 
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The researchers used the descriptive analytical method to describe, 

analyze and compare the data.  The study population consists of teenagers 

living in Gaza Strip. The total population number is (59109) of whom 

(28992) females and (30116) males. Such numbers were taken from the 

Palestinian Central Bureau of Statistics (2021). 

The researcher applied the study instrument to an exploratory 

sample of (60) male and female teenagers out of the study sample. 

Respondents were selected as available.The study sample consists of 

(600) male and female student-teenagers,whose ages ranged between(14-

19) years in the governorates of Gaza. This is (10%) of the total number. 

Participants were chosen randomly without prior arrangement. The table 

below demonstrates the distribution of the sample participants in line with 

the study variables. 

Table (1) Demographic characteristics of Participants 

Gender  Frequency  Percentage  

Male teens 223 37.2 

Female teens 377 62.8 

Total  600 100% 

 

6.2. Measures 

6.2.1. Nomophobia questionnaire (NMP-Q) 

The two researchers used the NMP-Q Nomophobia Scale 

formulated by Yildirim and Correia (2015). Yildirim (2014) activated the 
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theoretical framework in a research tool consisting of a self-report that 

explains teenagers’ relationship with connected smartphones to the 

Internet. The questionnaire was developed in (2015), and thus proved to 

be a valid tool for evaluating teenagers’ level of ‘nomophobia’. The 

questionnaire was adopted and translated into other languages such as 

Spanish, Chinese, Italian, Persian, Indonesian etc. The scale consists of 

(20) items and four domains (inaccessibility of information, abandonment 

of comfort, inability to communicate, network disconnection). To obtain 

an equal item scale, items were given estimates (1,2,3) for a triple 

gradient scale (agree, neutral, disagree). Scores range from (20-60) with 

higher scores indicating higher levels of nomophobia. 

6.2.2. Scale of psychological alienation  

Reviewing the psychological scales dealing with the psychological 

alienation variable, such as: Ibrahim Scale (2019), Abbas Scale (2016), 

Banat Scale (2005) and others. The researchers presented the scale in its 

initial form with (32) items to a group of specialists in psychology and 

mental health in Palestinian universities. Specialists’ opinions and 

recommendations were seriously taken into consideration, which resulted 

in modifying the scale items. The scale’s final form consists of (28) items. 

(4) items were deleted in line with the referees’ consultation. The scale 

items are categorized according to four paragraphs, namely: self-

estrangement which consists of (7) items, social isolation consisting of (7) 

items, meaninglessness consisting of (8) items, and the loss of the sense 

of belonging consisting of (8) items. To obtain equal weights for the 

items, the items are given estimates (1,2,3) for a three-tiered scale (agree, 
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neutral, disagree). The highest score a teenager can get is (84), and the 

lowest is (28). 

 

Having designed the scale of psychological alienation, both researchers 

calculated the psychometric characteristics of the two scales as follows: 

6.2.3. Test-reliability  

The consistency of the two scales of nomophobia and 

psychological alienation is calculated using the "Cronbach's alpha". The 

degree of consistency of the nomophobia scale is between (0.76-0.94), 

and the total score is (0.85). The coefficient of consistency of 

psychological alienation is between (0.66-0.92), and the total score is 

(0.81), which is a high consistency coefficient. 

Consistency is also calculated by re-testing. This is done by 

applying the two scales to an exploratory sample of (60) teenagers from 

Gaza governorates. After a month, the two scales were applied again to 

the same sample. 

       The consistency coefficients of the nomophobia scale ranges between 

(0.79-0.90), and the total score of the scale is (0.87). The consistency 

coefficient of the psychological alienation scale ranges between (0.56-

0.90), and the total score is (0.71). This indicates that both scales have a 

high consistency degree, which proves their application to the study 

sample. 

6.2.4. Content Validity 

The tools were initially presented to a couple of specialists in 

psychology, mental health, measurement and evaluation. This was in 
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order to assess the validity of the scale items, their suitability for the study 

sample, the extent of their ability to measure what they were developed 

for, and their linguistic accuracy.  

According to the referees’ feedback, the nomophobia scale was 

used without any modifications. four items were deleted from the 

psychological alienation scale, and some minor modifications were made 

to some other phrases. Other items with an agreement of 90 % were kept 

unchanged, which was in line with the referees’ feedback. In its final 

version, nomophobia has only (20) paragraphs. The total score of the 

scale ranges between (20-60) degrees. The final version of the 

psychological alienation consists of (28) items, and thus the total score of 

the scale ranges between (28-48) degrees. The total score of the scale 

ranges between (20-60%).  The final version of the psychological 

alienation scale consists of (28) paragraphs, and therefore the total score 

ranges between (28-48%). 

6.2.5. Internal consistency 

The validity of the internal consistency of the nomophobia and 

psychological alienation scales was verified. This was done by the 

researchers’ application of the scale to a survey sample of (60) Palestinian 

teenagers from the governorates of Gaza outside the study sample. This 

was achieved by calculating the correlation coefficients between the 

degree of each item of each scale, and the total score of the domain that 

each item belongs to. 

The correlation coefficients for the items of the nomophobia 

domains range as follows: 1- inaccessibility of information ranging 
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between (0.44-0.96), 2- the abandonment of comfort ranging between 

(0.36-0.78), 3- the inability to communicate ranging between (0.68-0.82), 

and 4- network disconnection ranging between (0.62-0.79) . 

The correlation coefficients of the items of the psychological 

alienation scale are: self-estrangement ranging between (0.21-0.91), social 

isolation ranging between (0.21-0.88), meaninglessness ranging between 

(0.71-0.91), and loss of the sense of belonging ranging between (0.52-

0.88). This indicates a high correlation coefficient. This reassures that 

there is a possibility for the researchers to apply the two scales to the 

study sample. 

The correlation coefficients are calculated between the scores of 

each domain of the nomophobia scale. This is in line with calculating the 

total score of the scale. The correlation coefficients of the percentage of 

the inaccessibility of information are (0.76), of the percentage of the 

abandonment of comfort are (0.82), of the percentage of the inability to 

communicate are (0.84), and of the percentage for network disconnection 

are (0.89). The correlation coefficients of the total score of the 

nomophobia scale are  (0.80) . 

The correlation coefficients between the scores of each domain of 

the psychological alienation scale and the total score of the scale are 

calculated. The correlation coefficients of the percentage of the alienation 

domain are (0.76), of the percentage of the social isolation domain are 

(0.81), of the percentage of the domain of meaninglessness are (0.90), and 

of the percentage of the domain of the loss of the sense of belonging are 

(0.51). The correlation coefficients of the total score of the psychological 

alienation scale are (0.82), which indicates, according to what is 
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aforementioned, that both the nomophobia and psychological alienation 

scales have high validity. This proves that both scales could be applied to 

the study sample. 

6.2.6. Statistical Methods 

The statistical program for the social sciences (SPSS) is used, and 

the data is processed by the researchers’ use of these statistical methods: 

percentages and frequencies, arithmetic averages, standard deviations, 

Pearson correlation coefficient, and simple regression coefficient t-test 

(simple linear regression t-test). These methods were chosen in line with 

the study variables, questions, and objectives. sample size, and the nature 

of the instruments. 

7. Results 

7.1. Descriptive Data and Inter-Correlations 

Table (2) demonstrates the correlation coefficients between the total 

score of all domains of the nomophobia and psychological alienation 

scales and the total score of the scale of the Palestinian teenagers in 

Gaza governorates (n = 600). 

Paragraphs  Self-

alienation  

Social-

alienation  

Meaningless Loss of 

the 

feeling of 

belonging  

The total 

percentage 

of the scale  

Inaccessibility 

of information  

*0.95 **0.63 **0.52 **0.52 **0.65 

Abandonment **0.75 **0.62 **0.99 **0.55 **0.77 
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of comfort  

Inability to 

communicate 

*0.53 **0.60 **0.93 **0.67 **0.80 

Network 

disconnection  

**0.52 **0.54 **0.74 **0.95 **0.78 

The scale’s 

total 

percentage  

**0.66 **0.77 **0.77 **0.78 **0.92 

/// statistically insignificant ** significant (0.01) * significant (0.05) 

 

Table(2) demonstrates a positive relationship between the total score and 

all the domains of the nomophobia and psychological alienation scales 

among the Palestinian teenagers in Gaza governorates. 

Table (3) demonstrates the arithmetic averages, standard deviations, 

and t-value of the nomophobia scale according to the gender variable 

among Palestinian teenagers in Gaza governorates (n = 600).   

Items  Variable  Numbe

r  

Arithmeti

c means  

Standar

d 

deviation 

T-

valu

e  

Degree of 

statistical 

significanc

e  

Inaccessibility 

of 

information  

Male 

teenager

s 

223 2.36 0.52 2.47 ** 

Female 

teenager

377 2.23 0.62  
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s  

Abandonmen

t of comfort  

Male 

teenager

s 

223 1.92 0.55 2.05 ** 

Female 

teenager

s 

377 2.03 0.65  

Unable to 

communicate  

Male 

teenager

s 

223 1.92 0.63 2.37 ** 

Male 

teenager

s 

377 1.94 0.64  

Network 

disconnection  

Male 

teenager

s 

223 1.80 0.64 2.57 ** 

Female 

teenager

s 

377 1.93 0.64  

The total 

percentage of 

the scale 

Male 

teenager

s 

223 2.07 0.47 2.43 ** 

Female 

teenager

s  

377 2.17 0.50  
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percentage of statistical significance 1.64=0.05 percentage of statistical 

significance 2.33=0.01. 

         Table )3  ( demonstrates the domains of the nomophobia scale and 

the total score of the scale are all significantly significant at (0.01). This 

excludes one item “the abandonment of comfort”, which is statistically 

significant at (0.05). This indicates that there are differences in all the 

items of the scale in favor of female teenagers. 

 

 

 

Table (4) demonstrates the arithmetic averages, standard deviations, 

and t-value of the nomophobia scale according to the gender variable 

among Palestinian teenagers in Gaza governorates (n = 600).   

Paragraphs  Variable  Number  Arithmetic 

means  

Standard 

deviation 

T-

value  

Degree of 

statistical 

significance  

Self-

alienation   

Male 

teenagers 

223 1.98 0.48 2.16 * 

Female 

teenagers 

377 2.07 0.49  

Social 

isolation  

Male 

teenagers 

223 2.09 0.57 2.23 * 

Female 

teenagers 

377 2.20 0.59  

Meaningless  Male 223 2.07 0.57 2.56 ** 
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teenagers 

Male 

teenagers 

377 2.20 0.60  

Loss of the 

sense of 

belonging  

Male 

teenagers 

223 1.89 0.42 2.26 * 

Female 

teenagers 

1.97 1.97 0.49  

The total 

percentage 

of the scale 

Male 

teenagers 

223 1.96 0.36 2.81 ** 

Female 

teenagers 

377 2.06 0.40  

Table (4) shows that the total scale of ‘meaninglessness’ and the total 

scale of psychological alienation are statistically significant at (0.01). 

Other domains are statistically significant at (0.05), which indicates that 

there are differences in all domains of the scale, which shows that the 

total score is in favor of female teenagers. 

Table (5) demonstrates the beta coefficients of the contribution of the 

independent variable nomophobia to the dependent variable 

psychological alienation among Palestinianteenagers in Gaza 

governorates (n = 600). 

Indepen

dent 

variable 

Depen

dent 

variab

le  

Beta 

coefficie

nts 

Percentage 

of 

contributi

on (2R) 

R-

squared (

R2)  

Change 

in value 

“F” 

Fixed 

value 

Slope of 

regressio

n line (A 

linear 

regressio

Statistic

al 

signific

ance  
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n line) 

Nomop

hobia  

Psycho

logical 

alienati

on  

0.093 0.92 0.85 3447.99 0.16 0.25 000 

Table (5) demonstrates that the independent variable ‘nomophobia’ 

contributes to the dependent variable ‘psychological alienation’ with a 

percentage of (0.92) %. The change in the value of “F” for the regression 

analysis is “3447.99”, which is statistically significant. The prediction 

equation can be formulated as follows: Y= a + bx  

psychological alienation = 0.85 +0.16. 

7.2. Discussion 

The main purpose of this study was to examine the relative 

contribution of nomophobia in predicting psychological alienation for 

Palestinian-teenagers.The results study confirmed a positive relationship 

between nomophobia andpsychological alienation. No previous research 

has addressed the relationship between nomophobia andpsychological 

alienation, this study's results are important. 

 The findings of this study were supported by several previous 

studies (Aliwa, et al., 2021; Abbas &Bouazza, 2021; Al-Anzi, 2020), 

which indicates thatsuch relationis logical. Considering the theoretical 

background of the present study, it is clear that Internet addiction leads 

teenagers to be alienated and lonely. This could result from the teens’ 

easy use and available access of the Internet. The findings shows that 
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teens are vulnerable to psychological problems and disorders that 

significantly affect their lives. 

This relationship is explained in light of the societal conditions 

such as wars, national factional divisions and COVID-19 pandemic 

having affected education system and turned it into digital-based. These 

conditions took place at the time of applying the study instruments. 

This has greatly affected teenagers’ life style. Needless to say, the 

excessive use of technology in the educational process negatively affects 

students’ habits of using technology outside the classroom. Such findings 

can also be interpreted in line with the teenagers’ point of view that social 

networking sites are the only way to live, which is consistent with the 

findings by (AbdelRazek, et al., 2021). This can also be attributed to the 

fact that teenagers’ feeling of psychological alienation is evidenced by the 

fear of friendship and avoidance of responsibility.  

Teenagers usually seek to fulfil their social and psychological 

needs by creating their own pages on social media sites. This could be 

due to the fact that teenagers’ use of the Internet is their valuable social 

asset that leads them to overuse social sites. Such a finding is consistent 

with many other previous studies. 

In terms of differencesin teenagers’ degree of nomophobia and 

psychological alienation due to the gender variable among Palestinian 

teenagers,according to (AbdelRazek, et al., 2021; Qadduri, 2021; 

Abbas&Bouazza, 2021) showed thatthere are differences in nomophobia 

in favor of female teenagers. Researchers find that there are differences 

between male and female teenagers. This is attributed to the girls’ longer 

free time compared to males, and excessive use of mobile phone for long 
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hours at home, and having of the mobile phone as an alternative means 

since they cannot go out for entertainment at any time.  

As a result, female teenagers spend longer times using their 

phones in order to keep pace with fashion, well-known stars’ news, and 

fictional romantic movies. Unlike female teenagers, however, both 

researchers find that male teenagers spend longer times with their friends 

outside. This could be, according to the researchers’ observation, due to 

social values and norms as well as socialization that restrict girls’ 

freedom.  

In addition,the present study shows differences between teenagers 

of both genders in respect with ‘psychological alienation’.The findings of 

the present study are consistent with the findings by (Mahajan, 2020; 

Alkhamaiseh, 2022), while they differ from the findings by (Al-Anzi, 

2020; Abbas&Bouazza, 2021). 

This result is in fact different from the vast majority of previous 

studies that show no differences between teenagers of both genders in 

respect with the degree of alienation. Such indifference could be 

attributed to the concept of ‘quality’ between man and woman.  

 This result can be explained by how the eastern Arabs in general 

and the Palestinians in particular view the role and duties of males and 

females. Such a view is in line with Islamic religion and Arab culture that 

man should take complete care of family and woman. In other words, 

man is believed to be the guardians of woman. According to such a view, 

woman should be subordinate and obedient to man, which sometimes 

shakes her confidence in herself and thus leads her to rebel against man. 

This may lead her to hide behind the virtual world, which increases her 
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feelings of anxiety, helplessness and loneliness, and which causes her to 

be more vulnerable to suffer from psychological alienation. Different 

from woman, man is lesser to be affected by psychological alienation 

since he is more to accept change. 

In addition to the fact that teenager girls are unable to determine 

their own destiny, as they are completely dependent on their parents. 

Besides teenager girls are hesitant to make firm sound decisions to 

develop a plan for their lives, which significantly leads them to 

psychological alienation. 

It can be concluded that, this estimated relationship can be 

explained by the fact that Internet addiction causes teenagers to suffer 

from a disorder in the way they socially communicate with others, which 

leads to psychological alienation. The result is also explained in the light 

of Attachment Theory. 

The study finds that teenagers’ being detached from mobile phone 

leads them to suffer from anxiety and tension. This thus leads them to 

suffer from nomophobia. That teenagers overuse social networking sites 

in order not to feel isolated or alienated leads them to an unhealthy use of 

their mobile phones. Such an attachment is undoubtedly unsafe.   

A teenager’s use of the smartphone for a long period of time 

causes undesirable consequences such as lesser social interaction, social 

isolation, alienation, avoiding of confronting others face to face. This all 

leads to psychological alienation. 

8.1. Conclusion 

This study has contributed to the positive psychology literature 

and mental health. The relationship between nomophobia and 
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psychological alienation is of considerable novelty. Such a relationship is 

very essential to help researchers in studying the mechanisms of 

personality in respect with psychology, emotions, mind and physical 

health of Palestinian teenagers-the most important social category. 

Therefore, this study is of great importance because of its role in clearly 

revealing teenagers’ psychological and social problems. Such an 

investigation also provides evidence for teenagers’ personality.  

The present study may be of great ‘practical implications’ since it 

provides scientific implications to help teenagers fulfil their counseling 

needs. The study may assist counselors, psychologists, and experts of 

psychology, family and education to serve in institutes of psychology and 

education in order to help design recreational and psychological support 

programs that assist specialists to alleviate teenagers’ nomophobia and 

psychological alienation, and to raise parents’ awareness to pay attention 

to the way their children use mobile phones, especially when their 

children become considerably unsociable. 

 Although of that, this study has some limitations. Firstly, the study 

group was relatively small and did not include samples drawn from all 

governorates in Gaza Strip. In addition, the sample did not include 

various age groups and also was limited to student- teenagers.Therefore, 

it is not clear to what extent this result will generalize across teenagers 

from various groups. For this reason, the research needs to be repeated 

with participants from other population. Moreover, in this study, self-

reports measuring was used to evaluatenomophobia andpsychological 

alienation. 
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Therefore, it's clear that there is a need for more studies among 

Palestinian teenagers using different methods for evaluation of these 

variables, such as reports from families, friends, teachers, neighbors. 

These reports could decrease the subjectivity limitation of the results. 

8.2.Recommendations 

1. Holding seminars, counseling and educational sessions for teenagers to 

be aware about the negative effects of the excessive use of smartphone, 

and the impact of this on teenagers’ behavior and mental health. 

2. Issuing awareness brochures to help teenagers be aware about the 

negative effects of the excessive use of mobile phone, and about how to 

use smartphone positively. 

3. Conducting training and consultation programs to mitigate ateenagers’ 

psychological alienation. 

4. Encouraging teens to have close communication relationships between 

family members and colleagues, which helps them not to be alienated.   

8.3. Suggestions 

1. Conducting a similar study on other samples such as husbands and 

teachers. 

2. Conducting a study to find out the relationship between nomophobia 

and other variables such as (personality traits, cognitive biases, self-

control). 

3. Conducting an effective selective counseling program to reducing 

nomophobia and psychological alienation among teenagers. 

4. Conducting a study of nomophobia and psychological alienation 

among expatriate students. 
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قين اإلسهام النسبي للنوموفوبيا في التنبؤ باالغتراب النفسي لدى المراه

 الفلسطينيين

 نجوى على بهلول

 فلسطين-غزة، جامعة األقصى-كلية التربية

 نجاح عواد السميري

 فلسطين-غزة، جامعة األقصى-كلية التربية

اب هدفت الدراسة الحالية التعرف إلى العالقة بين النوموفوبيا واالغتر ملخص:

النفسي، والكشف عن الفروق بين الذكور واإلناث في متغيرات البحث، ومعرفة 

قين درجة اإلسهام النسبي للنوموفوبيا في التنبؤ باالغتراب النفسي لدى المراه

فوبيا لتحليلي، ومقياس النوموالفلسطينيين، واستخدمت الباحثتان المنهج الوصفي ا

(Yildirim &Correia, 2015 ومقياس االغتراب النفسي من إعدادهما، تم ،)

ً ومراهقةً من محافظات غزة، وأظهرت 600تطبيقهما على عينة من ) ( مراهقا

 جد فروقالنتائج  وجود عالقة إيجابية بين النوموفوبيا واالغتراب النفسي، وأنه تو

ت في النوموفوبيا واالغتراب النفسي لصالح اإلناث، وأسهمتعزى لمتغير الجنس 

م اقتراح ( بالتنبؤ باالغتراب النفسي، وفي ضوء النتائج ت0.35النوموفوبيا بمقدار )

ول توصيات من أهمها عقد الندوات والدورات اإلرشادية والتثقيفية للمراهقين ح

 لى سلوكهم وصحتهممدى خطورة اإلفراط في استخدام الهاتف النقال، وتأثيره ع

 .النفسية

 .المراهقينالنوموفوبيا، االغتراب النفسي، الكلمات مفتاحية: 
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