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افتتاحية العدد
يشــّكل البحــث العلمــيُّ التَّربــويُّ أهــمَّ أداِة تقويــمٍ للعمليَّــة التَّعليميَّــة بكافـّـة مكوناتهــا، ويعتمــد 

عــِف فيــه مــن خــال توجيــه أدوات  نجــاُح العمــل التَّربــويِّ علــى مقــدار تتبـّـِع نقــاط القــوة ونقــاط الضَّ

، أو تحليــل عناصــر يُمكــن أن تشــكَِّل محــوراً  البحــث لتوضيــح تطبيــٍق معيَّــٍن أو تبريــر موقــٍف تربــويٍّ

هامَّــاً فــي سلســلة المنظومــة التَّربويـّـة.

َّة ليؤكــَد ســامةَ التَّخطيــط  ــوري َّــة اإللكترونيَّــة السُّ ِل مــن المجلــة التَّربوي ويأتــي إصــداُر العــدد األوَّ

َّــِة تجــاه  ــر المناهــِج التَّربوي وحــسَّ المســؤوليَّة الــذي يمتلُكــُه العاملــون فــي المركــز الوطنــيِّ لتطوي

ــي  ــاً، فاألبحــاث المنشــورة ف ــة عموم ــة التَّربويّ ــي المركــز بشــكٍل خــاصٍّ وتجــاه العملي ــم ف عمله

 ، هــذا العــدِد تــدلُّ علــى تََفهــمِ الباحثيــن لــدور الشــراكة والعمــل التَّعاونــّي فــي تعزيــز البنــاء التَّربــويِّ

َّــة بيــن التَّربيــِة والتَّعليــمِ العالــي فــي ظــلِّ مجتمــِع  حيــث تضمَّنــِت األبحــاُث المنشــورة المناهــَج التَّربوي

المعرفــة والربــط بيــن أهميــِة اليقظــة العقليــة فــي إظهــار دوِر التَّخّصــص األكاديمــي ودراســة نفســيّة 

َّة علــى مســتوى جــودِة الحيــاة لــدى األشــخاِص المعوقيــن َحركيــاً،  النعكاســاِت اإلعاقــة الجســدي

ــام، وضبــط الجــودة فــي العمــل  ونظــم الحوكمــة األكاديميــة، ومحتــوى المناهــِج حــوَل ثقافــة السَّ

ــِر  ــاس التَّفكي ــق قي ، وطرائ ــيِّ ــم األساس ــي التَّعلي ــدى معلم ــد ل ــن بع ــمِ ع ــارات التَّعلي ــوي، ومه التَّرب

َّــِة فــي وزارة التَّربيــة، وعاقــة التَّفكيــِر اإليجابــيِّ  االبتــكارّي عنــد الطَّلبــة، وتصنيــف األنمــاِط القيادي

ــويِّ  ِل الثَّان ــاب األوَّ ــي كت ــِر الفلســفي ف ــر مهــارات التَّفكي ــن، وتوفي ــد المعلمي بالرضــا الوظيفــيِّ عن

ــوِء عنــد ريــاض األطفــال، وهــذه  ــوِت والضَّ األدبــّي، واالســتراتيجية البنائيـّـة فــي تنميــة مفهومــي الصَّ

ِّــَر فــي تحســين جــودة  دٍة يمكنُهــا أن تؤث ــوء علــى جوانــب متعــدِّ جميُعهــا أبحــاٌث هامَّــةٌ تلقــي الضَّ

َّــة. َّــة والتَّربوي التَّعليــمِ وتطويــِر أدواتــِه اإلداري

ونَأمــُل مــن خــال إصــدار هــذا العــدِد أن تكــوَن المجلــةُ قــد حقَّقــِت الغايــة منها في ربــط العمِل 

ــح،  حي ــِط ســيره باالتجــاه الصَّ ــِه وَضب ــي تحســيِن مخرجاِت ــهُم ف ــي تُس ــِة الت ــِه البحثي ــويِّ بأدوات التَّرب

راســات الميدانيــة التــي تضــع للعامليــن فــي  آمليــن أن تكــوَن األعــدادُ القادمــةُ قــاِدرًة علــى التَّوســع بالدِّ

المجــال التَّربــوّي أُسســاً واضحــةً فــي ميــزاِن التَّطويــِر التَّربــويِّ بمــا ينســجُم مــع الحاجــاِت الفعليــِة 

للمتعلِّــمِ مــن جهــٍة ويلبــي احتياجــات المجتمــِع مــن جهــٍة ثانيــة.

                                       واهلل ولي التوفيق.

                                                                                       رئيس التحرير
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تمثــل هــدف البحــث التعــرف علــى مــدى انعــكاس الظــروف الراهنــة فــي وزارتــي التربيــة والتعليــم العالــي 

فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية علــى المناهــج التربويــة، والتعــرف علــى ســبل إبــداع المدرســين فــي أثنــاء 

تطبيــق هــذه المناهــج، حيــث تبيــن مــن خــال الدراســة والتحليــل أهميــة الحاجــة إلــى اســتمرارية تطويــر المناهج،  

وخلــق أســاليب واســتراتيجيات  جديــدة تواكــب متطلبــات العصــر الــذي نعيشــه،  وذلــك مــن خــال العمــل علــى 

توظيــف التقنيــة علــى نطــاق أوســع وأشــمل، وأهميــة اللجــوء إلــى المنهــج الرقمــي والتعليــم اإللكترونــي كمــادة 

رديفــة ومســاعدة فــي عمليتــي التعليــم والتعلــم، يمكــن اللجــوء إليهــا فــي أي زمــان ومــكان وخصوصــاً فــي ظــل 

مــا نعيشــه مــن أزمــات علــى اختــاف أنواعهــا.

فــي ظــل التقــدم العلمــي والتكنولوجــي، وتطــور اســتراتيجيات وأســاليب التدريــس التــي يتعامــل معهــا كل 

مــن المعلــم والمتعلــم فــي جميــع المراحــل الدراســية، أصبحــت الحاجــة ماســة الــى تزويــد الطــاب باألســاليب 

واألدوات المعرفيــة التــي تنمــي قدرتهــم علــى التفكيــر مــن خــال تدريبهــم علــى مهــارات التخطيــط والتحليــل، 

ــا يواكــب تطــورات العصــر، وبســبب هــذه التطــورات  ــة بم ــم الحديث ــات التعل ــي تحســين إكســابهم عملي وبالتال

ــة فــي وزارتــي  ــة التعليمي ــى المنظومــة التربوي ــة التــي يشــهدها العصــر أصبــح لزامــاً عل ــة المعرفي التكنولوجي

ــى اســتراتيجيات مــا وراء  ــة، وأن تلجــأ ال ــا واســتراتيجيتها التعليمي ــي أن تطــّور مناهجه ــم العال ــة والتعلي التربي

المعرفــة وأن تضّمــن هــذه االســتراتيجيات فــي مناهــج التعليــم مــا قبــل الجامعــي والجامعــي.

ــا،  ــا، واقعه ــة، أهميته ــى المناهــج التربوي ــى تســليط الضــوء عل ــا ســبق تهــدف الدراســة ال ــى م ــاًء عل  بن

ــا. ــة عليه ــكاس تطــورات العصــر المعرفي انع

الكلمات المفتاحية: المناهج، التربية، التعليم العالي، مجتمع المعرفة.

الملخص:
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The aim of the research was to identify the extent of the reflection of the 

current conditions in the Ministries of Education in the Syrian Arab Republic 

on the educational curricula, and to identify ways for teachers’ creativity during 

the implementation of these curricula, as it became clear through study and 

analysis the importance of the need for continuous curriculum development, and 

the creation of new methods and strategies that accompany The requirements 

of the era in which we live, by working to employ technology on a larger and 

comprehensive scale, and the importance of resorting to the digital curriculum 

and e-learning as a companion and aid in the teaching and learning processes, 

which can be resorted to at any time and place, especially in light of the various 

crises we are experiencing.

In light of scientific and technological progress, and the development of 

teaching strategies and methods that both the teacher and the learner deal 

with at all school levels, the need has become urgent to provide students with 

methods and cognitive tools that develop their ability to think through training 

them in planning and analysis skills, and thus improve their acquisition of 

modern learning processes In line with the developments of the times, and 

because of these cognitive technological developments in the era, it has 

become imperative for the educational educational system in the Ministries 

of Education and Higher Education to develop its curricula and educational 

strategy, to resort to metacognitive strategies and to include these strategies in 

the curricula of pre-university and university education.

Based on the above, the study aims to shed light on the educational 

curricula, their importance, reality, and the reflection of the developments of 

the knowledge age on them.

ABSTRACT
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 يعــد التعليــم ركيــزة أساســية مــن ركائــز نهضــة األمــم والشــعوب، حيــث إن الــدول المتقدمــة تهتــم بإصــاح 

ــور  ــاره الحجــر األســاس للعنصــر البشــري للعب ــات باعتب ــى رأس األولوي ــه عل ــم ومناهجــه، وتجعل نظــام التعلي

بأمــان إلــى المســتقبل.

ــة  ــة التنمي ــع عجل ــاس لدف ــة األس ــل الدعام ــو يمث ــة؛ وه ــة حقيقي ــة وطني ــروة وقيم ــم ث ــار أن التعلي وباعتب

والتطــور نحــو األمــام، وهــو وســيلة لتحقيــق التميــز والتفــوق لمواجهــة تحديــات العصــر والعولمــة، فبالتالــي لــم 

تعــد غايــة التعليــم فــي المرحلــة مــا قبــل الجامعيــة بعامــة  والمرحلــة الجامعيــة بخاصــة بالمفهــوم الجديــد مجــرد 

ــاً والمــدّرس رائــداً ال  توفيــر المعــارف النظريــة المتراكمــة، بــل أصبحــت تهــدف إلعــداد الطالــب ليكــون باحث

ملقنــاً، وأصبــح مــن واجــب القائميــن علــى التربيــة والتعليــم العالــي تنميــة  العنصــر البشــري الــذي أصبــح محــوراً 

ــة  ــم بتنمي ــي تهت ــة الت ــة والتربوي ــى أســاس أن المؤسســات التعليمي ــي عل رئيســاً فــي ظــل التوجــه العالمــي المبن

ــر  ــى تطوي ــوف عل ــإن الوق ــك ف ــى ذل ــة، إل ــع المعرف ــا مجتم ــة بصــورة أفضــل يفرضه ــا الفكري ــدرات أفراده ق

المناهــج الدراســية كفيــل بتحقيــق التنميــة المســتدامة الشــاملة؛ باعتبارهــا وســيلة وترجمــة فعليــة وعمليــة ألهــداف 

التربيــة وخططهــا، وبالتالــي فــإن مفهــوم التربيــة الجديــد يتعاظــم  دوره مــن أجــل التكيــف مــع المتطلبــات التــي 

أفرزهــا مجتمــع المعرفــة )أم الســعود، 2019، 35(، هــذا ويعــد التعليــم حاجــة إنســانية، وضــرورة اقتصاديــة 

لــكل مــن الفــرد والمجتمــع،  ولــه دور أساســي فــي تحقيــق التنميــة الشــاملة، باعتبــاره حــق للجميــع، فضــاً عــن 

كونــه يعــد اســتثماراً بشــرياً كبيــراً، وممــا ال شــك فيــه بــأن جوهــر الصــراع العالمــي اليــوم هــو الســباق نحــو 

تطويــر التعليــم فــي جميــع مراحلــه، وأن حقيقــة التنافــس الــذي يجــرى فــي العالــم هــو تنافــس معرفــي تعليمــي 

قبــل أي شــيء ، وبنــاًء علــى ذلــك فــإن ثــورة تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت فــي العالــم، تفــرض علينــا أن 

نتحــرك بســرعة وفاعليــة، لنلحــق بركــب تطــورات هــذا العصــر، لذلــك وفــي ظــل واقــع التعليــم مــا قبــل الجامعــي 

ــي  ــم العال ــة والتعلي ــي التربي ــى وزارت ــات، تبق ــن أزم ــا م ــه بادن ــر ب ــا تم ــي بخاصــة، وم ــم العال ــة والتعلي بعام

األمــل المنشــود لتســخير كل الجهــود والطاقــات الممكنــة مــن أجــل االرتقــاء بهــذا الواقــع والنهــوض بمختلــف 

قطاعــات المجتمــع مــن أجــل المســاهمة فــي بنــاء مجتمــع المعرفــة، وترســيخ األســس الداعمــة للواقــع التربــوي 

ــة الســورية  ــة العربي ــي فــي الجمهوري ــم العال ــة والتعلي ــى أحــد أن وزارتــي التربي التعليمــي، هــذا وال يخفــى عل

تواجهــان تحّديــات تعــد انعكاســاً طبيعيــاً للظــروف التــي تمــر بهــا بادنــا حيــث تتجلــى مظاهــر هــذه األزمــة مــن 

خــال واقــع البنيــة التحتيــة والبشــرية، لذلــك وبنــاء علــى مؤشــرات األزمــة، فقــد تبّنــت الــوزارات المعنيــة فــي 

1- مقدمة:
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اســتراتيجياتها الحاليــة مجموعــة مــن التوجهــات واألهــداف للنهــوض بالواقــع التعليمــي مــن خــال التأكيــد علــى 

أهميــة تســليط الضــوء علــى المناهــج الدراســية.

إن عصرنــا الحالــي يتميــز باإلثــارة وكثــرة المطالــب، ذلــك أن التعليــم بعامــة والتعليــم العالــي بخاصــة قــد 

أصبــح فــي قبضــة تغيــر جــذري، بهــدف تلبيــة احتياجــات االقتصــاد العالمــي الجديــد، والتوجــه نحــو حاجــات 

ســوق العمــل )نيومــان وآخــرون، 2004 (، ولقــد شــهدت البيئــة التربويــة والتعليميــة ظروفــاً غيــر طبيعيــة فــي 

بعــض المناطــق مــن وطننــا، وفــي ظــل تغيــرات العصــر الــذي نعيشــه والفاقــد البشــري والمــادي لبعــض البيئــات 

التعليميــة، أصبــح القائمــون علــى العمليــة التعليميــة مطالبيــن بإعــادة النظــر فــي المناهــج بمــا يتناســب مــع واقــع 

التاميــذ والطلبــة فــي مختلــف المراحــل الدراســية، وبمــا يتــاءم  مــع تحديــات العصــر فــي ظــل ثــورة المعلومــات 

واالتصــاالت )العفيشــات والصليبــي، 2019، 82(، ومــن هــذا المنطلــق فــإن وزارتــي التربيــة والتعليــم العالــي 

ــاء اإلنســان  ــة فــي بن ــى التوجهــات العامــة المتمثل ــة الســورية تؤكــدان فــي فلســفتهما عل ــة العربي فــي الجمهوري

الواعــي المتســلح بالعلــم والمعرفــة والقــادر علــى اإلبــداع والتعامــل مــع مســتجدات العصــر علــى نحــو منفتــح 

وهــادف يحتــرم التنــّوع والتمايــز والحــوار بيــن جميــع الثقافات، وتهيئــة البيئــة المناســبة لتعزيــز قــدرات العامليــن 

فــي القطاعيــن بمــا يــؤدي إلــى بنــاء مجتمــع المعرفــة المتطــور، ويتعامــل مــع متغيــرات العصــر وتحدياتــه.

انطاقــاً ممــا ســبق نجــد أن مامــح تأثيــر األزمــة علــى التعليــم مــا قبــل الجامعــي والعالــي بــدأت تتوضــح 

أكثــر، واالعتــراف بــأن الوضــع االجتماعــي واالقتصــادي للبــاد منــذ العــام 2011 قــد دفــع الــى تطويــر أهــداف 

ــة  ــح المدرس ــة، ولتصب ــا بالتنمي ــك ارتباطهم ــد بذل ــا ليزي ــّدل وظائفهم ــي، وتب ــم العال ــة والتعلي ــي التربي وزارت

والجامعــة قوتيــن حيويتيــن فعالتيــن فــي تنميــة المجتمــع وتطويــره، وقــد كان أعظــم تحدييــن للعاقــة بيــن التربيــة 

والتعليــم العالــي والمجتمــع همــا الفهــم العــام لوظائفهمــا الــذي يتجــاوز المنافــع الفرديــة واالقتصاديــة الــى المنافــع 

االجتماعيــة )كيــزار وآخــرون، 2010، 47(، مّمــا ســبق ومــن الظــروف الحاليــة تســعى الدراســة الــى اإلجابــة 

عــن الســؤال الرئيــس اآلتــي:

مــا رؤيــة وزارتــي التربيــة والتعليــم العالــي لتطويــر واقــع المناهــج التربويــة فــي ظــل تحديــات العصــر 

ــة؟  المعرفي

2- مشكلة الدراسة:
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3- أهمية الدراسة:

تنبع أهمية الدراسة من :

1/3 أهميــة الموضــوع المتعلــق بأهميــة المناهــج التربويــة، ومــدى انعكاســها علــى العمليــة التعليميــة فــي 

مرحلتــي التعليــم مــا قبــل الجامعــي والجامعــي فــي ظــل مــا مــرت وتمــر بــه الجمهوريــة العربيــة الســورية.

2/3 أهميــة دور وزارتــي التربيــة والتعليــم العالــي فــي توفيــر التعليــم للمتعلميــن فــي المــدارس وللطــاب 

فــي الجامعــات، وتحقيــق مبــدأ تكافــؤ الفــرص بينهمــا، إضافــًة إلــى متابعــة البحــوث والدراســات، وتوفيــر التدريب 

للمتخصصيــن فــي المجــاالت كافــًة، والعمــل علــى إعــداد الطاقــة البشــرية لألطــر القياديــة فــي مختلــف مناحــي 

الحياة.

هدفت الدراسة الحالية إلى تعّرف: 

1/4 مدى انعكاس الظروف الراهنة على المناهج التربوية في وزارتي التربية والتعليم العالي.

2/4 ســبل تحقيــق مخرجــات تعلــم أفضــل فــي المســتويات المعرفيــة والمهاريــة والســلوكية للطــاب فــي 

جميــع المراحــل الدراســية.

3/4 كيفية توجيه المعلمين والمدّرسين لإلبداع واالبتكار أثناء تطبيق محتوى المناهج.

4/4 أحدث أساليب التقويم بما يساعد على رفع كفاية العملية التعليمية.

ــه  ــة بأن ــع المعرف ــة )Society knowledge(: يعــرف قامــوس أكســفورد مجتم ــع المعرف   1/5 مجتم

المجتمــع الــذي يقــوم علــى أســاس الحصــول علــى مجموعــة مــن المعلومــات، والعمــل علــى توظيفهــا ثــم نشــرها 

ــى  ــدة إل مــن خــال التطــور التقنــي والتكنولوجــي. ويضــم مجموعــة مــن األفــراد الذيــن يضيفــون معرفــة جدي

المعرفــة التــي حصلــوا عليهــا مســبقاً، مــن خــال التعلــم والتفكيــر )كــدر، 2019، 6) 

ويعــرف مجتمــع المعرفــة إجرائيــاً: بالمجتمــع الــذي يوفــر البيئــة المناســبة لتفعيــل المعرفــة بمــا فــي ذلــك 

البيئــة التقنيــة بمــا مــن شــأنه تطويــر اإلنســان وإمكاناتــه ويســهم فــي تحقيــق التنميــة والســعي لتوفيــر حيــاة كريمــة 

للجميــع.

5- مصطلحات الدراسة:

4- أهداف الدراسة:
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 2/5  المنهــج الرقمــي: شــكل مــن أشــكال التعليــم اإللكترونــي، يمثــل مجموعــة الخبــرات التربويــة والعلمية 

التــي يتــم توفيرهــا للمتعلــم عــن طريــق اإلمكانــات الهائلــة التــي تقدمهــا تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت، وهــو 

يمثــل شــكاً جديــداً مــن أشــكال االتصــال بيــن معرفــة الخبيــر والمتعلــم، ويكــون هــذا االتصــال رقميــاً مــن خــال 

شــبكة المعلومــات، أو مــن خــال وســيط رقمــي آخــر مثــل األقــراص المدمجــة )الصالــح،2002، 23).

3/5  التعليــم اإللكترونــي: هــو أحــد التطبيقــات المهمــة لتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت التــي توفــر 

بيئــة جيــدة الســتخدام التكنولوجيــا فــي التعليم.)العتيبــي، 2011، 3).

ويعــرف إجرائيــاً: بأنــه تقديــم المحتوى التعليمي مــع مــا يتضمنــه مــن شــروحات وتماريــن بواســطة 

ــت . ــبكة اإلنترن ــر ش ــي أو عب ــب اآلل ــي الحاس ــة ف ــة مخزون ــج متقدم برام

يلعــب االســتثمار فــي التعليــم دوراً أساســياً فــي تنميــة المــوارد البشــرية وتوســيع فــرص الطــاب وقدراتهــم، 

وفــي هــذا اإلطــار أصبــح العاملــون فــي المعرفــة هــم األســاس لتنميــة الثــروة االقتصاديــة والبشــرية، وأصبحت 

األنشــطة الرئيســية المنتجــة للثــروة تكمــن مــن خــال تطبيــق المعرفــة فــي العمــل.

ــل أهــداف  ــكان تحلي ــة بم ــن األهمي ــإن م ــة، ف ــة المحوري ــذه األهمي ــاة ه ــدى الحي ــة م ــا كان للتربي      ولم

التربيــة والتعليــم العالــي، وبعــض المفاهيــم المرتبطــة بهــا، نظــراً للحاجــة الماســة إليهــا فــي األلفيــة الثالثــة التــي 

تشــهد تغيــراً ســريعاً فــي جميــع مناحــي الحيــاة.

1/6 أهداف التربية والتعليم العالي في الجمهورية العربية السورية: 

إن التربية والتعليم العالي يجب أن تعتمدا على مجموعة من األهداف تتمثل في اآلتي: 

ــذه  ــق ه ــث تحق ــه: حي ــة أطياف ــع بكاف ــه للمجتم ــي وإتاحت ــم العال ــاق بالتعلي ــرص االلتح ــادة ف 1/1/6  زي

ــي، وحاجــات  ــم العال ــة وُمخرجــات التعلي ــن ُمدخــات وزارة التربي ــق واالنســجام بي ــن التواف ــة م السياســة حال

ســوق العمــل.

2/1/6 التطويــر النوعــي للمناهــج والخطــط الدراســية والبرامــج التعليميــة: حيــث تعمــل وزارتــا التربيــة 

والتعليــم العالــي علــى تطويــر المناهــج الدراســية باســتمرار بمــا يتناســب والتقــدم العلمــي والتكنولوجــي، وينســجم 

مــع السياســة العامــة للدولــة وفلســفتها ويحاكــي البيئــة الســورية، مــن خــال العمــل علــى تطويــر أســاليب التعليــم 

وتوفيــر اســتراتيجيات التعليــم الحديثــة المناســبة لــه، والعمــل علــى توفيــر الحــد األدنى مــن المعلومــات والمعارف 

الازمــة والضروريــة لتنميــة المهــارات الحياتيــة الازمــة لتهيئــة المتعلميــن والطــاب لانخــراط بإيجابيــة فــي 

6- اإلطار النظري:



17

ســوق العمــل، وتعزيــز القيــم  المختلفــة لــدى  الطلبــة. 

3/1/6 تطويــر القــدرات النوعيــة فــي المــدارس والجامعــات ألعضــاء الهيئــة التعليميــة، واعتمــاد نظــام 

لتقويــم األداء ومعاييــر الجــودة: مــن خــال توفيــر المســتلزمات الماديــة والتجهيــزات لارتقــاء بالمســتوى العلمــي 

بمــا ينســجم مــع تطــورات العصــر المتجــددة.

4/1/6 توفيــر البنــى التحتيــة ومســتلزمات العمليــة التعليميــة، والبحثيــة: بإعــادة ترميــم األبنيــة والتوســع 

بهــا ووضــع تصــور جديــد لشــكل البنــاء، وذلــك بمــا يتوافــق وخطــط التطويــر، والعمــل علــى تزويدهــا بالتقانــات 

الحديثــة، وتطويــر الكتــاب، والمكتبــات الجامعيــة وتحديثهــا وربطهــا بقواعــد البيانــات العالمية، وتعميــم تكنولوجيا 

المعلومــات واالتصــاالت، فــي ظــل ازديــاد الطلــب علــى االلتحــاق ببرامــج التعليــم العالــي المختلفــة. 

ــي  ــم العال ــة: حيــث تقــوم وزارة التعلي 5/1/6 دعــم منظومــة البحــث العلمــي وربطهــا باحتياجــات التنمي

بذلــك عبــر اإلســهام برســم سياســة وطنيــة شــاملة للبحــث العلمــي والتطويــر التقانــي بمــا يلبــي متطلبــات التنميــة 

االقتصاديــة واالجتماعيــة، ووضــع هيكليــة تنظيميــة للبحــث العلمي...الــخ.

6/1/6 تحســين مســتوى التعليــم المتوســط وتحديثــه: تولــي وزارة التعليــم العالــي عنايتهــا بإعــادة النظر في 

االختصاصــات المتوافــرة فــي المعاهــد، بهــدف إحــداث اختصاصــات جديــدة والتوســع بهــا بمــا ينســجم ومتطلبــات 

ســوق العمــل، والعمــل علــى تطويــر الخطــط الدراســية والمناهــج، وتوفيــر الخطــط  الازمــة باســتمرار لتطويــر 

ــة التعليميــة بمــا ينســجم مــع التطــورات العلميــة والتكنولوجيــة المســتمرة، والتوســع فــي  قــدرات أعضــاء الهيئ

أبنيــة التعليــم المتوســط بمــا يتوافــق وخطــط التطويــر )عطيــرة، 2012، 24-23).

ــن  ــة واضحــة تبي ــة تعليمي ــر المجتمــع الســوري: مــن خــال فلســفة تربوي ــوازن لتطوي  7/1/6 إيجــاد ت

دور التربيــة والتعليــم العالــي فــي ســد الحاجــات الدائمــة مــن الطاقــة البشــرية عــن طريــق خطــة معرفيــة شــاملة 

ــم، 2013، 10-9).  )إبراهي

2/6 المنهاج الدراسي واقعه، وتطوره:

واقع المنهاج الدراسي:  

تأتــي المناهــج الدراســية فــي كافــة مراحــل العمليــة التعليميــة فــي قمــة المنظومــة التربويــة والتعليميــة ألي 

نظــام تربـــوي، كونهــا محــور العمليــة التعليميــة، ذلـــك ألن أي إصــاح تربــوي ال يتــم بمعــزل عن تطويــر المنهج 

الدراسي.

تكــون  جودتهــا  التعلمية، وبقــدر  من أهم عناصر العملية التعليميــة  تعــد  الدراســية  المناهــج  أن  وبمــا 

جــودة مخرجــات هــذه العملية وإحدى مقومات نجاحهــا، فهــي بحاجــة ليــس فقــط إلــى التطويــر المســتمر، وإنمــا 

إلــى المعرفــة الجديــدة والعمــل علــى تطبيقهــا، إضافــًة الــى مســاعدة المتعلميــن علــى اكتســاب أنمــاط جديــدة مــن 
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التفكيــر، وتوفيــر البيئــة المائمــة التــي تشــجعهم علــى التحليــل والتركيــب واالســتنتاج واالبتــكار.  

ــة  ــم بكاف ــيلة الكتشــاف شــخصية المتعل ــون وس ــج يجــب أن تك ــرى عــودة )عــوده، 2008( أن المناه وي

ــه، وتوســيع  ــداع  لدي ــز واإلب ــق روح التمي ــة لخل ــة، إضاف ــه الذاتي ــة قدرات ــى تنمي مراحــل دراســته، والعمــل عل

مداركــه وآفاقــه العلميــة، وأن تراعــى آفاقــه المعرفيــة بعــد التخــرج فــي ضــوء حاجــات المجتمــع كونهــا ركيــزة 

االنطــاق المرجــوة للتغلــب علــى كّل الصعوبــات االقتصاديــة، ومواكبــة الواقــع، فمــا تتطلبــه ســوق اقتصاديــة 

متطــّورة يمكــن إدراجــه فــي المناهــج التــي تســتطيع أن تقــّدم معطيــات األســواق العالميــة ومنتجاتهــا وخططهــا 

واســتراتيجيات عملهــا علــى شــكل مضاميــن معرفيــة وبحــوث وأنشــطة لتوســيع دائــرة معرفــة الطالــب وإلمامــه 

بالســوق العالميــة، إضافــة إلــى مهــارات متطــورة تمكــن الفــرد مــن االنخــراط بســهولة فــي ســوق العمــل، وتيســر 

ــج  ــي المناه ــوم ف ــا نســتطيع أن نلمســه الي ــذا م ــرات الســريعة للعصــر وه ــي ضــوء التغي ــه ســبل المنافســة ف ل

ــى  ــت عل ــي عمل ــارات الت ــى المه ــة عل ــورية والقائم ــة الس ــة العربي ــي الجمهوري ــة ف ــوزارة التربي ــورة ل المط

توفيرهــا وال تــزال تعمــل باســتمرار، علــى أن تكــون الغايــة األهــم واألســمى هــي النهــوض بالمتعلــم  فكــراً مــن 

خــال االنتقــال مــن النمــط التقليــدي فــي التعليــم عبــر توفيــر البيئــة التعليميــة الحديثــة التــي يكــون فيهــا المعلــم 

مجــرد ميســر لعمــل المتعلميــن،  وموجهــاً لبيئــة التعلــم التــي يكــون محورهــا هــو المتعلــم بحــد ذاتــه وممارســًة 

مــن خــال العمــل علــى تطبيــق األنشــطة المختلفــة التــي يســتطيع أن ينمــي المتعلــم مــن خالهــا مهاراتــه المختلفــة 

فــي الحيــاة القائمــة علــى محــاور تمكيــن الــذات والمواطنــة الفعالــة، التوظيــف والتعلــم . 

هــذا وتتضــح أهميــة تطويــر المناهــج الدراســية نتيجــًة لعــدم وجــود حالــة التــوازن الســليم بيــن التكنولوجيــا 

الحديثــة وبيــن الحيــاة االجتماعيــة نتيجــًة لتدفــق المعــارف العلميــة والعمليــة، فأصبــح الفــرد معهــا غيــر قــادر على 

التكيــف مــع هــذا الكــم الهائــل مــن التطــورات العلميــة والتقنيــة الســريعة فــي حــال عــدم مواكبــة المناهــج لهــذا 

التطــور المعرفــي ولهــذا التقــدم التكنولوجــي.

ــن  ــة احتياجــات المتعلمي ــى تلبي ــل عل ــن العم ــي م ــم العال ــة والتعلي ــي التربي ــد لوزارت ــذا، ال ب ــام كل ه وأم

ــارات  ــر مه ــى تطوي ــة عل ــا، القائم ــم والتكنولوجي ــات المرتبطــة بتطــور العل ــة التحدي ــاً، ومواجه ــع مع والمجتم

ــرن الحــادي والعشــرين.  ــارات الق ــع مه ــا يتناســب م ــن والطــاب بم المتعلمي

وألن الجامعــات كانــت وال تــزال اليــوم تعــد أحــد أهــم المقاييــس لتقــدم المجتمــع وتطــوره بوصفهــا مراكــز 

أكاديميــة منتجــة وناقلــة مجــددة ومتجــددة للمعرفــة لتحقيــق متطلبــات التنميــة المســتدامة )قنديــل، 2004(، لــذا 

بــات مــن الضــروري بمــكان أن نوحــد الجهــود للعمــل علــى مواجهــة التحديــات التــي ظهــرت لتطويــر المناهــج 

ــا المعلومــات واالتصــاالت  لتكــون  ــى توظيــف تكنولوجي ــة، والعمــل عل ــة التطــورات المعرفي مــن أجــل مواكب
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وســيلة ربــط بيــن هــذه التطــورات والمناهــج التــي يجــب أن تراعــي ســوق العمــل،  وهــذا لــن يتحقــق إال بتبنــي 

معاييــر واضحــة محــددة تــؤدي إلــى تطويــر المناهــج، وبنائهــا وفــق معاييــر جــودة عالميــة التــي عرفهــا الــزاوي 

أنهــا: “المحــكات للحكــم علــى جــودة النظــام التعليمــي الــذي يحــث علــى التفــوق والتميــز واإلبــداع واالنتقــال مــن 

ثقافــة الحــد األدنــى إلــى اإلتقــان والتميــز، وأن يكــون المســتقبل هــو الهــدف الــذي نســعى مــن أجلــه” )الــزاوي، 

ــم المــراد إعــداده للمســتقبل ليســتطيع مواجهــة العولمــة  ــة لنوعيــة المتعل 2003(.  وفــي رؤيــة مســتقبلية متفائل

والتفاعــل بنجــاح مــع المتغيــرات الســريعة واالتجاهــات التربويــة العالميــة، واألخــذ بيــده فــي جميــع المراحــل 

التعليميــة مــا قبــل الجامعيــة والجامعيــة مــن خــال العمــل علــى تدريبــه والرفــع مــن شــأنه للنهــوض بالعمليــة 

التعليميــة، فالتعليــم هــو الوســيلة الفعالــة لتغييــر هيكليــة المجتمــع وتقدمــه.

تطور المنهاج الدراسي:  

ــوم  ــأن مفه ــظ ب ــة، ياح ــورة المعرفي ــي للث ــور التاريخ ــل التط ــر مراح ــة عب ــة التربوي ــع للحرك إن المتتب

ــاه وتبدلــت أهدافــه، لدرجــة وجــد معهــا التربويــون أنفســهم أمــام متغيــرات جديــدة،  التربيــة قــد تغيــر فــي معنـ

وتحــوالت عميقــة فــي الفلســفات الـــتي تتبناهـــا، بحيــث تبيــن لهــم احتيــاج األنظمــة التربويــة الســائدة إلــى إعــادة 

النظــر بصــورة متاحقــة فــي فلســفتها وأهـــدافها وبرامجهــا ووســائلها واحتيــاج المناهــج التربويــة إلــى التقويــم 

ــة  ــرات الفلســفة التربوي ــامل للنظــام التعليمــي فــي ضــوء متغي ــل الشـ ــى المراجعــة والتحلي ــم عل ــر القائ والتطوي

المعاصــرة. فمفهــوم التطويــر مرتبــط بمفهــوم المنهــج ألن تطويــر المنهــج يشــمل الحيــاة المدرســية بشــتى أبعادهــا 

ومــا يـــرتبط بهــا مــن وســائل وأهــداف ونظــم التقويــم.  

ــة،  ــورة المعلوماتي ــارع والث ــي المتس ــي والرقم ــو التكنولوج ــي والنم ــدم العلم ــل التق ــي ّظ ــبق وف ــا س مم

أصبحــت الحاجــة ملحــة  إليجــاد مناهــج وأســاليب جديــدة تواكــب متطلبــات العصــر وتحدياتــه، لــذا أصبــح مــن 

الضــروري االســتفادة مــن التقنيــة فــي مجالــي التربيــة والتعليــم، وذلــك مــن خــال االســتعانة بالتعليــم اإللكترونــي 

بوجــود المنصــات التربويــة اإللكترونيــة التــي أحدثتهــا وزارة التربيــة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية ومــا 

تــزال تعمــل علــى توفيرهــا لتلبــي االحتياجــات التعليميــة لــكل متعلــم علــى امتــداد مســاحة الوطــن، مــن خــال 

العمــل علــى توفيــر مناهــج إلكترونيــة تفاعليــة لمختلــف المــواد والمراحــل التعليميــة.  

ــم فــي أي مــكان وزمــان، خصوصــاً فــي ظــل  ــم وســاعده علــى التعل لقــد دعــم التعليــم اإللكترونــي المتعل

ــوي  ــع الترب ــى الواق ــاً مــن أزمــات فرضــت نفســها عل ــا نشــهده حالي ــدول مــن أزمــات ســابقة وم مــا شــهدته ال

والتعليمــي فــي ظــل جائحــة كورونــا كحــل ســريع ومناســب لتعويــض الفاقــد التعليمــي مــن خــال العمــل علــى 

توفيــر المنهــج الرقمــي.
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هــذا ويّعــرف المنهــج الرقمــي: علــى أّنــه عبــارة عــن مجموعــة مــن الخبــرات التربويــة والعلميــة التــي يّتــم 

توفيرهــا للمتعلــم عــن طريــق اإلمكانيــات الكبيــرة التــي تقدمهــا تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت، ويتّميــز المنهــج 

الرقمــي بّعــدة خصائــص أّهمهــا                        :

الجانب البشري: وجود المعلّم والمتعلّم ووجود وسيلة االتصال الّفعالة بينهما.    . 1

الجانب النظري: نظرّيات التعليم والتّعلم الحديثة. . 2

عناصر المنهاج: من األهداف والمحتوى واالستراتيجيات واألنشطة والخبرات وأساليب التقويم.. 3

األجهزة والمّعدات التعليّمية كأجهزة الحاسوب واأللواح اإللكترونّية )حدادة، 2019، 6-5).. 4

3/6 االتجاهات العالمية ودورها في تطوير المناهج التربوية: 

ــه  ــم علي ــاً يحك ــة نوعي ــة التعليمي ــوى العملي ــر محت ــج ويغي ــى المناه ــل إل ــي ال يتوغ إّن أّي إصــاح تعليم

ــوي.  ــاح ترب ــداف أي إص ــي أله ــيد الح ــي التجس ــج ه ــار أن المناه ــل، باعتب بالفش

وفــي الواقــع إن تعليــم أبنائنــا فــي الوقــت الحالــي يحتــاج إلــى االرتبــاط أكثــر بحياتهــم وتوقعاتهــم ويلبــي 

طموحاتهــم المنتظــرة مــن مجتمــع القــرن الحــادي والعشــرين الــذي ســيقضون حياتهــم فيــه، ولعلــه مــن البديهــي 

ــة ومعلوماتيــة  ــد، ومــا يرافقــه مــن تطــورات تكنولوجي فــي ظــل التحــوالت العميقــة فــي النظــام العالمــي الجدي

إعــادة النظــر فــي مناهجنــا التربويــة وفــق معاييــر وأســس مختلفــة مســتندة إلــى رؤيــة مجتمعيــة متقدمــة، هــذا 

ــه   ــة، غــدت في ــة وتكنولوجي ــددة معرفي ــي مجــاالت متع ــرة ف ــاً أدخــل تحــوالت كبي ــاً تاريخي ــد العولمــة حدث وتع

ــم نشــر أنمــاط  ــور الحــدود، والتــي بواســطتها يت ــة الســاح األقــوى للتوغــل وعب ــال الجماهيري ــائل االتصـ وسـ

معينـــة مـــن أســاليب التعبيــر ومناهــج التفكيــر فــكان مــن الطبيعــي للعولمــة صياغــة العقــول طبقــاً ألهدافهــا، ولهذا 

فــان اختــراق العولمــة وانتشــار نفوذهــا علــى العالــم امتــد ليشــمل مجــال التربيــة والتعليــم العالــي، بحيـــث نجـــد 

أن الــدول المتقدمــة وعلــى رأســها الواليــات المتحــدة األمريكيــة تحــاول فــرض مناهجهــا وبرامجهــا علــى الــدول 

الناميــة، وبالتالــي يتــم صقــل عقــول أجيــال جديــدة وفــق نمــاذج محــددة معــدة مســبقاً، فعصــر العولمــة أصبــح فيــه 

كل شــيء قابــل للبيــع والشــراء واالســتثمار بمــا فــي ذلـــك مجـــال التربيــة والتعليــم الــذي جلــب إليــه االســتثمارات 

ــم  ــال الســابقة إذ يت ــن عــن األجي ــن مختلفي ــن المتعلمي ــة مـ ــال القادمـ ــا ســيجعل األجي ــى الســوق مم ــة إل الموجه

إعدادهــم ألداء أعمــال ومهــام معينــة مــن خـــال منـــاهج وبرامــج تعليميــة تــم إعدادهــا لهــذه األهــداف، ويمكــن 

إيجــاز الــدور الــذي تلعبــه االتجاهــات العالميــة فــي تطويــر المناهــج التربويــة فــي النقــاط اآلتيــة:

االنفجــار المعرفــي وســرعة تدفــق المعلومــات وســرعة نقلهــا واســترجاعها وتوصيلهــا وتخزينهــا إلكترونياً، 

ولهــذا يتحتــم تطويــر المناهــج التربويــة حتــى تتماشــى مــع متطلبــات العصر.

الثــورة التكنولوجيــة :إن التقــدم التكنولوجــي أدى إلــى إحــداث تغيــر فــي مجال العمل بظهـــور تقنيـــات جديدة 
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أدت إلــى ضــرورة تغـــيير السياســات التربويــة ومناهجهــا وفق المســتجدات المعرفيــة الجديدة.

االجتيــاح اإلعامــي العالمــي: حيــث أصبحــت وســائل االتصــال ســريعة ومتنوعــة تعبــر القــارات وتغــزو 

البيــوت والعقــول فلــم تعــد الوســائل التحصينيــة التقليديــة قــادرة علــى مواجهتهــا، ولهــذا ســعت كثيــر مــن الــدول 

ــن  ــى تكوي ــادرة عل ــة، لتكــون ق ــا التربوي ــا ومناهجه ــة أنظمته ــى مراجع ــي إل ــم العرب ــا دول العال ــة ومنه العالمي

األفــراد وفــق متطلبــات العصــر الحديــث مــع حســـن إعـــدادهم تربويــاً للضبــط الذاتــي، والتمييــز بيــن مــا هــو 

صالــح ومــا هــو مضــر مــع ضــرورة االحتفــاظ باالنتمــاء الوطنــي للطالــب )زيــن الديــن،2016، 146) .

ــة  ــج التربويـ ــر المناه ــى تطوي ــة تســارع إل ــدول العربي ــل ال ــة لجع ــر كافي ــابقة الذك ــل الس ــذه العوام كل ه

حـــتى تـــتاءم مــع التغييــرات العالميــة، وحتــى ال نســتيقظ علــى كابــوس عولمــة التربيــة والتعليــم، ولهــذا وجــب 

االســتعداد وعــدم التأخــر لمواكبــة المســتجدات مــن خــال رؤيــة مســتقبلية لتطويــر المناهــج التربويــة العربيــة فــي 

ظــل العولمــة، تكــون بعيــدة األمــد تعتمــد علــى مبــادئ أساســية لتطويــر المناهــج التربويــة والتــي أهمهــا:

ــر وضــع . 1 ــوي، عب ــي المجــال الترب ــا ف ــة وأشــكال التكنولوجي ــي المعرف ــة ف مســايرة االتجاهــات العالمي

ــاهج  ــر المنـ ــي تطوي ــدة ف ــدول الرائ ــن تجــارب ال ــتفادة م ــي، واالس ــع المعلومات ــاء المجتم ــة لبن الخطــط الازم

ــة.   التربوي

تبنــي رؤيــة اســتراتيجية خاصــة وواضحــة لكيفيــة إعــداد المتعلــم فــي ظــل مدرســة المســتقبل لمواكبــة . 2

تحديــات عصرنــا الحالــي وينســجم مــع التطــورات المســتمرة. 

ــم . 3 ــارات والقي ــاك المعــارف والمه ــا مــن امت ــى تســمح ألبنائن ــة باســتمرار حت ــر المناهــج التربوي تطوي

ــة. ــة عصــر العولم ــة لمواكب الازم

االهتمــام بتعليــم اللغــات األجنبيــة وتطويرهــا بخبــرات وطنيــة، واالســتفادة قــدر اإلمــكان مــن الخبــرات . 4

العالميــة بمــا ينســجم والبيئــة الســورية.

 االعتمــاد علــى اســتخدام التكنولوجيــا فــي التعليــم وفــي تطبيــق المناهــج التربويــة مــن خــال المناهــج . 5

التفاعليــة التــي تحاكــي عقــول المتعلميــن وتحفزهــم علــى التفكيــر واإلبــداع. 

 إعــداد األخصائييــن والخبــراء فــي مياديــن المناهــج التربويــة وتدريبهــم المســتمر علــى تقنيــات التعليــم . 6

والعمــل علــى توفيــر اإلمكانيــات الماديــة الازمــة إلحــداث التطويــر. 

إبراهيــم، هيفــاء .)2013). تقريــر عــن واقــع التعليــم العالــي فــي ظــل األزمــة الســورية، وزارة التعليــم 

العالــي، الجمهوريــة العربيــة الســورية.

5- المراجع:
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حــدادة، علــي .)2019). تحديــث المناهــج التعليميــة لمواكبــة متطلبــات الثــورة الرقميــة الثانيــة، إعــداد 

اتحــاد الغــرف العربيــة، دائــرة البحــوث االقتصاديــة، كليــة العلــوم االقتصاديــة وإدارة األعمــال، الجامعــة اللبنانية.

ــي، )ط1)  ــي الوطــن العرب ــل ف ــم وأســواق العم ــي التعلي ــد .)2003). الجــودة الشــاملة ف ــزاوي، خال ال

ــة، مصــر. ــل العربي مجموعــة الني

ــد   ــم عــن بع ــج التعلي ــاح برام ــي نج ــرة ف ــي المؤث ــم التعليم ــرات التصمي ــدر.)2002(. متغي ــح، ب - الصال

ــدد 1. ــد 14، الع ــة، المجل ــوم التربوي ــة العل مجل
العتيبــي، ضــرار.)2011). المعوقــات اإلداريــة والتنظيميــة للتعلــم اإللكترونــي- دراســة تطبيقيــة، جامعــة 
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هدفــت الدراســة إلــى معرفــة مســتوى اليقظــة العقليــة Mindfulness لــدى عّينــة مــن طلبــة كليتــي التربيــة 

والصيدلــة فــي جامعــة طرطــوس، ومــا إذا كانــت توجــد فــروق دالــة جوهريــاً فــي متوســطات درجــات اليقظــة 

العقليــة تبعــاً لمتغيــر التخصــص األكاديمــي.

تكّونــت عّينــة الدراســة مــن )214( طالبــاً وطالبــًة، منهــم )104( طالبــاً وطالبــًة مــن كلية التربيــة و)110) 

 Baer,( طالبــاً وطالبــًة مــن كليــة الصيدلــة. اســتخدم الباحثــان مقيــاس كنتاكــي لليقظــة العقليــة الــذي أعــّده بايــر

2006(، واســتخرجا للمقيــاس معامــات الصــدق والثبــات الازمــة، وكان مــن أهــم النتائــج: وجــود مســتويات 

إيجابيــة متوســطة فــي اليقظــة العقليــة لــدى أفــراد العّينــة، ولــم توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطي 

درجــات اليقظــة العقليــة لــدى أفــراد عّينــة البحــث تعــزى إلــى متغيــر التخصــص األكاديمــي.

الكلمات المفتاحية: اليقظة العقلية، طلبة الجامعة.

The study aimed to know the level of a sample of students of the Faculties 

of Education and Pharmacy at Tartus University, and whether there were 

significant differences in the mean scores of Mindfulness according to the 

variable of the academic specialization.  

The study sample consisted of )214( male and female students, of whom 

)104( were male and female students from the College of Education, and 

)110( students were from the College of Pharmacy. The researchers used the 

Kentucky Scale of Mindfulness prepared by Baer )2006(, and extracted for the 

scale the necessary validity and stability coefficients. The results revealed that 

there are relatively middle level in Mindfulness among students. And there were 

no statistically significant differences between the mean scores of Mindfulness 

among the members of the research sample due to the variable of academic 

specialization.

Key words: Mindfulness, University students.

الملخص:

ABSTRACT
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ــة  ــرين الماضي ــنوات العش ــي الس ــن ف ــام الباحثي ــى اهتم ــة Mindfulness عل ــة العقلي ــتحوذت اليقظ اس

ــود  ــاج، وشــهدت العق ــم والع ــة والتعلي ــة كالصح ــاة التطبيقي ــب الحي ــع جوان ــي جمي ــا ف ــد إدراجه خصوصــاً بع

ــكار  ــن األف ــة بي ــة االرتباطي ــم العاق ــن خــال فه ــة م ــة العقلي ــددة لليقظ ــد المتع ــراً بالفوائ ــاً كبي ــرة اهتمام األخي

ــة  ــاة اليومي ــي الحي ــاً ف ــاً متزن ــاً وتحكمــاً ســلوكياً ذاتي ــرد نمطــاً إيجابي ــي تكســب الف ــة وأنمــاط الســلوك الت التلقائي

.(221  ،2019 )ناجوانــي، 

ــي،  ــس اإليجاب ــم النف ــي عل ــاً ف ــتها حالي ــم مناقش ــي يت ــة الت ــن الموضوعــات المهم ــة م ــد اليقظــة العقلي وتع

ــاة اإلنســان بــدالً مــن التركيــز  ــة فــي حي وترجــع أهميتهــا إلــى التوجهــات الحديثــة لاهتمــام بالجوانــب اإليجابي

ــة، 2020، 5). ــب وخريب ــلبية )عبدالمطل ــب الس ــى الجوان عل

وبــدأ دخــول هــذا المفهــوم حديثــاً إلــى علــم النفــس اإلكلينيكــي وعلــم النفــس التربــوي كمتغيــر يمثــل كفــاءة 

الوعــي والقــدرة علــى االســتبصار الذاتــي واالســتجابة بمهــارٍة إلــى العمليــات العقليــة التــي تســهم فــي التركيــز 

والوعــي واألداء األكاديمــي )الــزش، 2016، 89).

كمــا يتجلــى مفهــوم اليقظــة العقليــة مــن خــال الوعــي بماحظــة الــذات والوعــي بالمــدى الكلــي للخبــرات، 

وتقّبــل جميــع األفــكار والمشــاعر واألحــداث كمــا هــي فــي لحظتهــا تمامــاً، والــذي يســاعد الفــرد علــى تعزيــز 

ــكار  ــة األف ــة لمواجه ــتجابات الكيفي ــز االس ــة المحيطــة وتعزي ــى إدارة البيئ ــدرة عل ــاة والق ــى الحي الشــعور بمعن

ــار أفضلهــا )محمــود، 2013، 242).  ــق اختي والمشــاعر، ويعّم

ــة التــي  ــرة فــي اللحظــة الحالي ــى أّن لاهتمــام الواعــي بالخب وتشــير كرســويل )كرســويل، 2016، 3( إل

ــة،  ــور الذهني ــة، والص ــل العاطفي ــمية، وردود الفع ــيس الجس ــمل األحاس ــددة تش ــكاالً متع ــرء أش ــتدعيها الم يس

ــة. ــرات اإلدراكي ــي، والخب ــث العقل والحدي

وتعــّد المرحلــة الجامعيــة إحــدى المراحــل التعليميــة المهّمــة فــي حيــاة الطلبــة حيــث تزودهــم بالعديــد مــن 

المهــارات والخبــرات األكاديميــة والحياتيــة التــي تســاعدهم علــى بلــورة وصقــل شــخصياتهم، وتطويــر مهاراتهــم 

وقدراتهــم وإمكانياتهــم علــى مواجهــة ضغــوط الحيــاة والتكيــف معهــا بفعاليــة )خشــبة، 2018، 501).

وتصــادف الطلبــة فــي حياتهــم الجامعيــة العديــد مــن التحديــات والعقبــات )االقتصاديــة واالجتماعيــة 

ــرات مؤلمــة وربمــا أزمــات  ــي تتــرك خب ــد مــن الصراعــات واإلحباطــات الت ــة(، ويتعّرضــون للعدي واألكاديمي

ــب اليقظــة  ــم، وتلع ــب حياته ــف جوان ــى مختل ــي وعل ــم األكاديم ــى إنجازه ــم وعل ــم وتركيزه ــى وعيه ــر عل تؤث

العقليــة دوراً مهمــاً فــي العمليــة التعليميــة وتعــد أحــد المتطلبــات األساســية للعديــد مــن العمليــات العقليــة )كالتذكــر 

1- مقدمة:
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واإلدراك والتفكيــر( والتــي تعــّد مــن المتطلبــات األساســية للنجــاح األكاديمــي، ويــؤدي انخفــاض مســتوى اليقظــة 

العقليــة إلــى ارتفــاع مســتوى التوتــر لــدى الفــرد وتجعلــه يواجــه صعوبــًة فــي عمليــة التذكــر واإلدراك والتفكيــر 

اإليجابــي ممــا ينتــج عنــه وقوعــه فــي العديــد مــن األخطــاء ســواًء علــى صعيــد عمليــة التفكيــر أو علــى صعيــد 

الســلوك وتنفيــذه ويتدنــى مســتوى أدائــه وينخفــض تحصيلــه األكاديمــي )عبــود وفرنســيس، 2017، 482).

ويذكــر أكيــورك وآخــرون )Akyurek,et,al, 2018, 246( أّن انخفــاض مســتوى اليقظــة العقليــة 

ــدان  ــة وفق ــول بديل ــاج حل ــكات أو إنت ــل المش ــى ح ــدرة عل ــدم الق ــز وع ــتوى التركي ــاض مس ــى انخف ــؤدي إل ي

ــاح )رزق، 2020). ــدم االرتي ــعور بع ــة والش ــرارات مفاجئ ــاذ ق ــب واتخ ــى الغض ــيطرة عل الس

لذلــك يســعى البحــث الحالــي إلــى تعــرف مســتوى اليقظــة العقليــة لــدى طلبــة الجامعــة، وتعــّرف الفــروق 

فــي اليقظــة العقليــة تبعــاً للتخصــص األكاديمــي ) تربيــة- صيدلــة(. 

ــم  ــي حياته ــن أجــل النجــاح ف ــم م ــة قدراته ــة وتنمي ــة الجامع ــارات طلب ــل مه نظــراً للحاجــة الملحــة لصق

العمليــة، ولمــا لليقظــة العقليــة مــن تأثيــر عليهــم عنــد تفاعلهــم مــع المواقــف التعليميــة المختلفــة وعلــى إنجــاز 

المهــام الشــخصية واألكاديميــة، ونظــراً ألهميــة الفئــة العمريــة التــي ينتمــي إليهــا هــؤالء الطلبــة الذيــن ينتمون إلى 

فئــة المراهقــة المتأخــرة، ومــا تحققــه اليقظــة العقليــة مــن حيــث ارتباطهــا بالعديــد مــن المتغيــرات والخصائــص 

اإليجابيــة فــي الشــخصية المهمــة فــي تحقيــق التوافــق والصحــة، ومــن خــال خبــرة الباحثيــن فــي التدريــس فقــد 

ــد مــن الصراعــات  ــون العدي ــا يعان ــاه، كم ــز واالنتب ــون مــن ضعــف التركي ــة يعان ــر مــن الطلب الحظــا أنَّ الكثي

ــاً  ــاك فروق ــر مــن عشــر ســنوات، وأن هن ــذ أكث ــد من ــي يعيشــها البل ــة نتيجــة الظــروف الت النفســية واالجتماعي

واضحــًة بيــن الطلبــة باختــاف الكليــات التــي ينتســبون إليهــا. 

 كمــا الحــظ الباحثــان تباينــاً فــي النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســات الســابقة التــي أظهــرت فــي بعــض 

ــد )2018(، ودراســاٍت أظهــرت  ــل دراســة المعمــوري وعب ــة مث ــاً مــن اليقظــة العقلي ــان مســتوى مرتفع األحي

ــم  ــد )2018(، ول ــوي وعب ــة بدي ــد )2016(، ودراس ــة حم ــل دراس ــة مث ــة العقلي ــن اليقظ ــطاً م ــتوى متوس مس

توجــد دراســاٌت حــول الفــروق فــي اليقظــة العقليــة تبعــاً الختــاف التخصــص فــي البيئــة المحليــة فــي حــدود علــم 

الباحثيــن، وبالرغــم مــن االهتمــام والدراســة إال أن اليقظــة العقليــة لــم تلــق القــدر الكافــي مــن االهتمــام فــي الســياق 

األكاديمــي علــى المســتوى المحلــي لطلبــة الجامعــة. 

وتنبثــق مشــكلة الدراســة الحاليــة مــن فوائــد اليقظــة العقليــة وتأثيرهــا علــى حيــاة الطــاب والــدور الــذي 

2- مشكلة البحث:
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ــاة الطــاب  ــى حي ــر عل ــدة والمهمــة، كمــا أنهــا تؤث ــرات الجدي ــاء المثي ــرد مهــاراٍت النتق ــه فــي إكســاب الف تلعب

وتعتبــر مــن االســتراتيجيات المهمــة فــي التعليــم والتــي تســهم فــي رفــع المســتويات التحصيليــة لديهــم وتســاعدهم 

علــى تنميــة مهــارات التركيــز ومراقبــة النفــس )ناجوانــي، 2019، 225). 

وتتلخص مشكلة البحث في التساؤالت اآلتية:

ما مستوى اليقظة العقلية لدى طلبة جامعة طرطوس )تربية، صيدلة(؟. 1

ــر . 2 ــة تبعــاً لمتغي ــة فــي اليقظــة العقلي ــٍة بيــن متوســطي درجــات الطلب ــٍة إحصائي هــل توجــد فــروق ذاُت دالل

ــة(؟ ــة، صيدل ــة جامعــة طرطــوس )تربي التخصــص األكاديمــي لطلب

تتحدد أهمية البحث من خال اآلتي:

1/3 األهمية النظرية:

أهميــة اليقظــة العقليــة، والتعريــف بمفهومهــا، وحداثــة دراســته لــدى طلبــة الجامعــة والــذي يعتبــر   

ــة وفــي القــدرة علــى  ــادة التركيــز واإلنتاجي ــة نســبياً نظــراً لكونهــا تســهم فــي زي مــن الموضوعــات الحديث

االســتجابة بمهــارٍة للمواقــف الصعبــة فــي الحيــاة، فضــاً عــن كونهــا تســاير االتجاهــات المعاصــرة فــي علــم 

النفــس اإليجابــي.

لــم تحــَظ دراســة اليقظــة العقليــة فــي مجتمعنــا باالهتمــام الــذي نالتــه فــي مجتمعــات أخــرى، وربمــا   

تســاهم الدراســة الحاليــة فــي وضــع لبنــة أساســيٍة فــي البنــاء النظــري لهــذا المفهــوم وإضافــٍة نوعيــة للمعرفــة 

العربيــة فــي هــذا الجانــب.

أهميــة العينــة باعتبــار المرحلــة الجامعيــة مــن المراحــل الدراســية المهمــة التــي تــزود الطلبــة بالعديــد   

مــن المهــارات والخبــرات األكاديميــة والحياتيــة، ويعــد االهتمــام بالشــباب فــي المرحلــة الجامعيــة دليــاً علــى 

ــدم المجتمع. تق

2/3 األهمية التطبيقية:

ــم    ــة وتدريبه ــاب اليقظــة العقلي ــى اكتس ــة عل ــاعد الطلب ــة تس ــادية وتنموي ــج وخطــط إرش ــاء برام بن

ــة. ــن خــال المحاضــرات الجامعي ــج خاصــة أو م ــر برام ــا عب ــاء به ــا واالرتق ــة مكوناته ــا، وتنمي عليه

تزويد مراكز القياس والتقويم بمقياس اليقظة العقلية المائم للبيئة السورية وللطلبة الجامعيين.  

فتح قنوات بحثية جديدة أمام الباحثين لدراسة اليقظة العقلية.  

3- أهمية البحث:
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يهدف البحث الحالي إلى تعّرف :

1/4 مستوى اليقظة العقلية لدى طلبة جامعة طرطوس.

2/4 الفروق في اليقظة العقلية لدى طلبة الجامعة تبعاً لمتغير التخصص األكاديمي )تربية، صيدلة(.

     

استناداً إلى أهداف البحث فإّن فرضية البحث هي:

ــاً  ــة تبع ــي اليقظــة العقلي ــة ف ــة الجامع ــن متوســطي درجــات طلب ــة بي ــة إحصائي ــروق ذات دالل ال توجــد ف

ــة(.  ــة، صيدل ــي )تربي ــر التخصــص األكاديم لمتغي

اســتخدم الباحثــان المنهــج الوصفــي التحليلــي، حيــث أنــه أكثــر ماءمــة ألهــداف البحــث الحالــي للتعــّرف 

ــر التخصــص  ــاً لمتغي ــة تبع ــة العقلي ــي اليقظ ــة ف ــة الجامع ــن طلب ــروق بي ــة والف ــة العقلي ــتويات اليقظ ــى مس عل

ــي.  األكاديم

1/7  الحدود الزمانية: أجري هذا البحث خال الفصل األول من العام الدراسي 2019/ 2020.

2/7  الحدود البشرية: طلبة جامعة طرطوس، السنة الرابعة في كل من كليتي )التربية والصيدلة(.

3/7  الحدود المكانية: جامعة طرطوس.

4/7  الحدود الموضوعية: اليقظة العقلية، والتخّصص الدراسي )تربية، صيدلة(.

: Mindfulness 1/8 اليقظة العقلية

ــه دون إصــدار  ــاه لدي ــز االنتب ــب، وتحف ــا الطال ــي يتفاعــل معه ــرات الت ــل بالمثي ــا الوعــي الكام يقصــد به

ــلوي، 2018، 4). ــي )الش ــاعر الماض ــرات ومش ــغال بخب ــكام، واالنش أح

5- فرضية البحث:

6- منهج البحث:

7- حدود  البحث:

8-  المصطلحات والتعريفات اإلجرائية للبحث:

4- هدف البحث:
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وتعّرف إجرائياً بأنها: الدرجة الكلية التي يحصل عليها الطالب في مقياس اليقظة العقلية. 

:University Students 2/8 طلبة الجامعة 

ــة  ــة الجامعي ــي المرحل ــون ف ــن يدرس ــات الذي ــي: الطــاب والطالب ــث الحال ــي البح ــاً ف ــا إجرائي يقصــد به

ــوس.  ــة طرط ــي جامع ــة( ف ــة، الصيدل ــي )التربي ــي كليت ــة( ف ــنة الرابع ــى )الس األول

1/9 مفهوم اليقظة العقلية: 

يعــّد مصطلــح اليقظــة العقليــة حديثــاً نســبياً مــن حيــث الدراســة، وشــهد تباينــاً واختافــاً فــي الدراســات التــي 

تناولتــه، إال أّن جــذوره التاريخيــة قديمــة، وتعــود إلــى الفلســفة والتقاليــد البوذيــة التــي بــدأت فــي الهنــد، وهنــاك 

ــي، إال أنَّ علمــاء النفــس  ــي الغرب ــي الفكــر األوروب ــة لهــا جــذور فلســفية ف ــى أن اليقظــة العقلي ــل تشــير إل دالئ

ــاءة الوعــي  ــه كف ــاً بأن ــم النفــس، وأصبــح معروف اســتطاعوا أن يطّوعــوا هــذا المفهــوم ويدمجــوه فــي مجــال عل

بالخبــرة اآلنيــة ســواء كانــت داخليــة أم خارجيــة مــع القــدرة علــى الماحظــة والوصــف الدقيــق لمــا تحملــه مــن 

معنــى مباشــٍر دون التقيــد باألحــكام القبليــة وتقّبــل الفــرد لمــا هــو كائــن واإلدراك الواعــي واإلحســاس بمعايشــة 

ــدي، 2017، 46). ــة )خشــبة، 2018، 515(؛ )الولي التجرب

وتشــير النجــر )Langer,2014( فــي خشــبة )2018( إلــى أّن اليقظــة العقليــة: هــي حالــٌة عقليــٌة نشــطٌة 

تتميــز بتحديــد التمايــز الــذي يجعــل الفــرد: 

له وجود في اللحظة اآلنية.  

لديه حساسية موضوعية للسياق والبيئة التي يوجد فيها.  

يسترشد لكن ليس محكوماً بالقواعد والروتين )خشبة، 2018، 517).  

ويذكــر كل مــن )Leong & Rasli, 2013( بــأن اليقظــة العقليــة حالــٌة خاصــٌة مــن الوعــي ينطــوي علــى 

االنتبــاه بطريقــٍة مميــزٍة وهادفــٍة إلــى اللحظــة الراهنــة مــن دون إصــدار حكــم إلشــعار المناطــق المحيطــة بأشــياء 

جديــدة دون الوقــوع فــي بــؤرة التقييــم والمقارنــة، أو أي مــن المعالجــات المعرفيــة األخــرى ذات الصلــة بالــذات 

.(Leong & Rasli ,2013,4(

ونظــراً ألهميــة اليقظــة العقليــة فــي مجــال التربيــة وعلــم النفــس، فقــد تعــّددت األدلــة البحثيــة التــي تشــير 

إلــى أّن لليقظــة العقليــة تأثيــرات مفيــدًة فــي العديــد مــن النتائــج، واعتبرهــا البعــُض مهــارًة أساســيًة فــي الحيــاة 

لــدى كل األفــراد، وأّن تدريباتهــا ترّكــز علــى الوعــي بالعقــل والجســم واالنفعــاالت وتنّمــي الســعادة النفســية لديهــم 

)شــمبولية، 2019، 9).

9- اإلطار النظري للبحث:
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وتؤثــر اليقظــة العقليــة فــي العديــد مــن المهــارات واالســتجابات، ولهــا ارتبــاٌط  مباشــٌر بالعمليــة التعليميــة 

ــن  ــة م ــا حال ــن اعتباره ــة ويمك ــة الجامعي ــي المرحل ــة ف ــي تواجــه الطلب ــّل المشــكات الت ــادة الوعــي، وح وزي

التعبيــر، وهــي تختلــف مــن فــرد آلخــر، ويمكــن تنميتهــا عــن طريــق التدريــب والمــران )الشــلوي، 2018، 5).

2/9 أبعاد اليقظة العقلية:

حدد براون وراين )Brown & Ryan, 2003( أبعاد اليقظة العقلية وفق اآلتي:

وضــوُح الوعــي ) Clarity of Awareness(: حيــث تركــز اليقظــة العقليــة علــى الوعــي الواضــح . 1

للعالَميــن الداخلــي والخارجــي للفــرد، وتركــز بصفــٍة خاصــٍة علــى كل مــن األفكار أو المشــاعر أو األحاســيس 

أو األفعــال أو األشــياء المحيطــة الموجــودة عنــد لحظــة معينــة، لذلــك تعــرف اليقظــة العقليــة باســم االنتبــاه 

» المجــرد« والوعــي »الخالــص« أو »الواضــح« والتــي تكشــف مــا يحــدث قبــل أو بعــد األفــكار التــي يتــم 

تناولهــا، بشــيء يشــبه عمــل المــرآة الامعــة، حيــث يعكــس العقــل مــا يمــر أمامــه، وإن هــذا االســتقبال غيــر 

المتأثــر أو المشــوه يعمــل أيضــاً علــى دعــم التفكيــر حــول الواقــع، حيــث تصبــح حتــى الظواهــر المخفيــة عــن 

.(Brown & Ryan, 2007, 213( األنظــار مرئيــًة أو معروفــة بمزيــد مــن الوضــوح

مرونــة الوعــي واالنتبــاه ) flexibility of Awareness and Attention(: مــن بين الســمات الرئيســية . 2

المميــزة لليقظــة العقليــة مرونتهــا، حيــث تشــبه العدســة المكبــرة فــي إمكانيــة اســترجاعها مــن حــاالت عقليــة 

ــق بتفاصيــل المواقــف )  ــة أفضــل حــول مــا يحــدث ) الوعــي الواضــح(، وفيمــا يتعل ــة الكتســاب رؤي معين

االنتبــاه المركــز( تبعــاً للميــول والرغبــات )Brown & Ryan &Creswell,2007, 8(، كمــا أن اليقظــة 

ــداً  ــة بينهمــا أن التركيــز يحمــل تقيي ــدة، ومــن بيــن الفــوارق الجوهري ــة والتركيــز يعــدان قــدرات فري العقلي

لانتبــاه نحــو عنصــٍر صريــٍح يــؤدي إلــى التخلــي عــن المثيــرات الحســية، إنمــا يشــمل النمــُط اليقــظ للمعالجــة 

.(Kozak,2006,3 ( بمفهومــه الكامــل تنظيمــاً اختياريــاً مرنــاً كحــاالت االنتبــاه والوعــي

3 . Stability& continuity of Attention &  ( واســتمراريتهما  والوعــي  االنتبــاه  اســتقرارية 

Awareness(: تمثــل اليقظــة العقليــة قــدرًة وراثيــًة للكائــن البشــري لكنهــا مــع هــذا تتبايــن بالقــوة، حيــث 

يمكــن أن تكــون اليقظــة فــي بعــض الحــاالت مؤقتــًة أو قليلــَة الحــدوث أو غيــر نظاميــٍة أو مســتمرة، 

فاســتقرار الوعــي أو االنتبــاه يســاعد فــي التخلــص مــن المفاهيــم واألفــكار والمشــاعر المرتبطــة بهــا 

وتحويلهــا إلــى حقائــق مجــردة، ومثــل هــذا الثبــات يســهل فــي التمييــز بيــن األفــكار التصوريــة واالنفعــاالت 

 Brown & Ryan( ًالتــي تجــذرت فــي خبــرٍة ســابقٍة أو الحقــٍة، والعــودة إلــى الوعــي الــذي يحصــل آنيــا

.(&Creswell,2007, 44



31

ــر األمــور . 4 ــى تدبي ــدرة عل ــا »الق ــة أنه ــة الذهني ــة ) Mind Resilience(: تعــرف المرون ــة الذهني المرون

فــي الظــروف الصعبــة أو المهــددة أو حتــى فــي حــاالت المحــن، وهــي القــدرة علــى تعبئــة الطاقــة الذهنيــة 

للقيــام بالتصــرف الجديــد فــي الظــروف التــي تفرضهــا المعوقــات علــى النجــاح وتهــدد نتائجــه« ويتطلــب 

ذلــك تحويــل وجهــات النظــر كليــاً، ويبقــى مــا يتوافــر مــن قــدرات أو إمكانــات، ومهمــا صغــرت المرونــة 

فإنــه يمكــن البقــاء عليهــا بحيــث يفتــح الســبيل أمــام تحــرك الوضــع باتجــاه االنفتــاح )عويــز، 2014، 68).

البدائليــة البنــاءة ) Constructive Alternativism(: تعــد البدائليــة مقومــاً مــن مقومــات اليقظــة . 5

ــه  ــدٍة، تتيــح ل ــم األحــداث وفــق إضــاءٍة جدي ــة التــي تتيــح للفــرد تنظي ــة التــي تعنــي القــدرة أو المقارب العقلي

رؤيــة األمــور بشــكٍل مختلــٍف ينفتــح علــى التحــرك والتصــرف، وتنــدرج البدائليــة ضمــن ثاثيــة االقتــدار 

ــى  ــوارد عل ــف الم ــه توظي ــة توج ــة فكري ــه عملي ــاء Selection  والمقصــود ب ــة باالنتق ــي المتمثل المعرف

بعــض مجــاالت النشــاط الوظيفــي، ممــا يوجــه الســلوك بفاعليــة عبــر الزمــان والمــكان والوضــع الحالــي، 

والتعظيــم Optimization  والــذي يتمثــل فــي تعبئــة المهــارات واإلمكانــات والوســائل وتنظيمهــا بأكبــر 

درجــٍة ممكنــٍة مــن الفاعليــة والجــدوى واكتســاب الجديــد، والتعويــض Compensation   الــذي يتمثــل 

فــي اســتعمال وســائل بديلــة حينمــا تعجــز الوســائل الحاليــة أو تفقــد فاعليتهــا، وهــي عمليــاٌت أساســيٌة فــي 

ــراد )الســندي، 2010، 88).   ــى المجتمعــات كمــا األف ــق عل ــاة، ممــا ينطب ــر مســار الحي ــه النمــو عب توجي

3/9 فوائد اليقظة العقلية:  

يشــير ميــس )Mace, 2008( إلــى أّن لليقظــة العقليــة فوائــد عديــدًة، حيــث تســاعد علــى شــعور الفــرد 

بمعنــى الحيــاة واستكشــاف معناهــا، كمــا تحّســن اليقظــة العقليــة شــعور الفــرد بالصابــة النفســية، إذ إن الوعــي 

ــى مواجهــة الضغــوط  ــرد عل ــرات واإلحســاس بهــا، كمــا تســاعد الف ــى الخب ــاح عل لحظــة بلحظــة يســّهل االنفت

مــن خــال إدراكــه ووعيــه وإدارتــه الجيــدة للبيئــة مــن حولــه، كمــا أّن لليقظــة العقليــة فوائــد نفســيًة فــي خفــض 

ــاه، والتســامح والرضــا عــن  ــات االنتب ــى تحســين عملي ــل عل ــق، وتعم ــاب، والقل ــة، واالكتئ المخــاوف المرضي

 .(Bajaj & Panda, 2015( ــية ــعادة النفس ــاة والس الحي

وأوضــح دويــر )Deurr,2008(  وعيســى )2018( أنــه يمكــن اســتخدام اليقظــة الذهنيــة لتنميــة الوعــي 

فــي مــا وراء المعرفــة التــي يتــم تعلّمهــا مــن خــال إدراك األفــكار أو المشــاعر مثــل التفكيــر والعاطفــة، وتشــجيع 

الفــرد علــى تطويــر منظــور عــدم التمركــز، كمــا أّن لليقظــة الذهنيــة فوائــد نفســيًة وفيزيولوجيــة، وتتمّثــل الفوائــد 

ــات  ــى تحســين الذاكــرة العامــة وعملي ــة وتعمــل عل ــق والمخــاوف المرضي النفســية فــي خفــض الضغــوط والقل

ــل  ــرد مث ــب الف ــي تصي ــة الت ــرات الفيزيولوجي ــي التغي ــل ف ــة فتتمّث ــد الفيزيولوجي ــا الفوائ ــاه والتســامح، أم االنتب
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خفــض األلــم المزمــن )عيســى، 2018، 271).

كما تؤدي اليقظة العقلية إلى العديد من الفوائد المتمثلة في:

تمنــع الفــرد مــن التصــرف أو التفكيــر بطريقــة تلقائيــة، وتســمح لــه أن يتحــرر مــن أنمــاط التفكيــر   

ــة  ــات معرفي ــن مخطط ــاالت وتكوي ــة االنفع ــى تنقي ــل عل ــا تعم ــوهة، كم ــكار المش ــل األف ــوائي وتطف العش

ــة. ــل واقعي ــى منطــق ودالئ ــة تســتند عل وإعطــاء دالالت معرفي

تعمــل علــى إبطــال فعــل الطيــار اآللــي فــي العقــل الــذي يجعــل الفــرد يتصــرف كإنســان آلــي دون   

أن يعــي مــا يفعلــه.

تعزيــز الشــعور بالقــدرة علــى إدارة البيئــة المحيطــة مــن خــال تعزيــز االســتجابات الكيفيــة لمواجهــة   

الضغوط.

تحســين الشــعور بالتمســك ألن الوعــي لحظــة بلحظــة ربمــا قــد يســاعد علــى االنفتــاح علــى الخبــرات   

الجديــدة واإلحســاس بهــا.

تعزيز الشعور بمعنى الحياة وتفّتح الذات تجاه البعد الروحي.  

المســاهمة فــي اختيــار الســلوكيات التــي تكــون متســقة مــع احتياجــات الفــرد وقيمــه ومصالحــه، كمــا   

تعمــل علــى تنظيــم الســلوك بطريقــة تلبــي هــذه االحتياجــات.

ــذي    ــر ال ــع، األم ــل الواق ــة ال تمث ــة مؤقت ــداث عقلي ــا أح ــكار واعتباره ــة األف ــن مركزي ــص م التخل

ــود، 2013، 15). ــع ومحم ــاة. ) الضب ــف الحي ــتبصار بمواق ــادة االس ــى زي ــس عل ينعك

كمــا تــرى نــورى )2015( أن اليقظــة العقليــة ترتبــط بزيــادة اإلبــداع وانخفــاض مســتوى االحتــراق   

النفســي وكذلــك ردود الفعــل تجــاه األفــكار والعواطــف، وتحســين القــدرة علــى اتخــاذ القــرارات وزيــادة الثقــة 

بالنفــس، كمــا تــرى أن ممارســة اليقظــة العقليــة تــؤدي إلــى :

عدم التسرع في الحكم على النفس واآلخرين واألحداث عند وقوعها.  

غرس الصبر بالنفس واآلخرين.  

االستمتاع بجمال وحداثة كل لحظة يمر بها الفرد) نورى ، 2012، 218).   

ويضاف لها:

المزيــد مــن التركيــز: حيــن نركــز انتباهنــا نكتســب المزيــد مــن الســيطرة والقــوة فــي جميــع مجــاالت حياتنــا، . 1

ــة  ــاة االجتماعي ــل والدراســة والحي ــي العم ــة يحســن األداء ف ــي عــن اليقظــة العقلي ــز المتأن ــث أن التركي حي

وحتــى فــي التســلية.
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ــب . 2 ــن والكت ــه الطعــام والموســيقا والف ــا نســتمتع ب ــر: كل م ــا بشــكل أكب ــه حواســنا إلين ــا تحمل االســتمتاع بم

والرياضــة والرقــص يتحســن كثيــراً حيــن نمتلــك القــدرة علــى االســترخاء والتحــرر مــن الضغــوط وجلــب 

وعينــا الجســدي الكامــل إلــى حواســنا.

ــا الداخليــة، ســيكون لدينــا . 3 المزيــد مــن اليقظــة العقليــة تجــاه مشــاعرنا: حيــن نكــون متيقظيــن تجــاه كينونتن

ــة تغيــرات مشــاعرنا الحقيقيــة خاصــة تلــك الســلبية. قــدرة متصاعــدة علــى ماحظــة حال

الشــعور المتزايــد بالغبطــة: التيقــظ المتصــل بـــ »هنــا اآلن« يهــدي العقــل مــن أعبــاء كثيــرة، ويســمح لنــا أن . 4

نختبــر أكثــر فأكثــر شــعوراً داخليــاً بالســام والســعادة.

االتصــال بشــكل أعمــق مــن اآلخريــن: حيــن نحقــق مســتوى معيــن مــن الســام الداخلــي، وتنســحب األعبــاء . 5

إلــى الخليــة الصامتــة، ســيكون بإمكاننــا أن نتصــل بشــكل أعمــق مــع اآلخريــن وتعزيــز عرفاننــا بالجميــل 

وتعاطفنــا وربمــا حبنــا لآلخريــن.

ــا . 6 ــذي يربطن ــة، الســام والوعــي ال ــة الداخلي ــد بالحري ــد الروحــي: الشــعور المتزاي ــاه البع ــذات تج ــح ال تفت

أكثــر بالشــعور بغايــٍة تتجــاوز األشــخاص وتفتــح الطريــق مباشــرة الختبــار الحيــاة بأبعــد مــن بعدهــا المــادي 

)صغبينــي، 2011، 20 - 21).  

قــام الباحثــان بعــرض الدراســات الســابقة المرتبطــة بموضــوع البحــث ابتــداًء باألقــدم وذلــك علــى الشــكل 

اآلتــي:

ــة  ــة الذهني ــا باليقظ ــة وعاقته ــة المدرك ــة الذاتي ــوان: الكفاي ــراق، بعن ــي الع ــه )2012) ف ــة عبدالل دراس

ــة. ــة الجامع ــدى طلب ــة ل ــف المعرفي والوظائ

هدفــت الدراســة إلــى التعــرف إلــى الكفايــة الذاتيــة المدركــة وعاقتهــا باليقظــة الذهنيــة والوظائــف المعرفيــة 

لــدى طلبــة جامعــة ديالــى، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )500( طالــب وطالبــة بواقــع )216( طالــب و)284) 

ــة  ــاً ذات دالل ــاك فروق ــة وأن هن ــة ذهني ــم يقظ ــث لديه ــة البح ــراد عين ــى أن أف ــة إل ــت الدراس ــة، وتوصل طالب

ــه ال توجــد  ــح الذكــور، كمــا تبينــت أن ــاث( لصال ــة تبعــاً لمتغيــر الجنس)ذكــور، إن ــة فــي اليقظــة الذهني إحصائي

فــروق ذات داللــة إحصائيــة علــى مقيــاس اليقظــة الذهنيــة وفقــاً لمتغيــر التخصــص) علمــي، إنســاني(، كمــا وجــد 

أن هنــاك فروقــاً ذات داللــة إحصائيــة بالنســبة للتفاعــات بيــن )الجنــس والتخصــص(، وبالتالــي كانــت العاقــة 

بيــن الكفايــة الذاتيــة المدركــة ومجموعــة المتغيــرات ذات داللــة معنويــة.  

10- الدراسات السابقة:



املجلة الرتبوية الإلكرتونية ال�شورية العدد واحد �شهر )12( 342020

دراســة الوليــدي )2017) فــي الســعودية، بعنــوان: اليقظــة العقليــة وعاقتهــا بالســعادة النفســية لــدى طلبــة 

جامعــة الملــك خالــد.

هدفــت الدراســة إلــى تعــرف مســتوى اليقظــة العقليــة لــدى طــاب جامعــة الملــك خالــد، وكذلــك الكشــف 

عــن الفــروق بيــن الجنســين فــي مســتوى اليقظــة العقليــة علــى عّينــة قوامهــا )275( طالبــاً وطالبــة، منهــم )137) 

مــن الذكــور و)138( مــن اإلنــاث، وتــم تطبيــق مقيــاس اليقظــة العقليــة مــن ترجمــة الباحثــة، وخلصــت النتائــج 

إلــى وجــود مســتوى متوســط مــن اليقظــة العقليــة لــدى طــاب الجامعــة، كمــا وجــدت فــروق دالــة إحصائيــة بيــن 

الجنســين فــي اليقظــة العقليــة لصالــح اإلنــاث. 

دراسة بديوي وعبد )2018) في العراق بعنوان: اليقظة الذهنية لدى طلبة الجامعة.

هدفــت إلــى تعــّرف مســتوى اليقظــة الذهنيــة لــدى طلبــة الجامعــة، وأُجــري البحــث علــى عينــة مــن طلبــة 

جامعــة البصــرة مــن كا الجنســين )ذكــور وإنــاث( وحســب التخصــص )علمــي، إنســاني( للعــام 2016/ 2017 

علــى عينــة بلغــت )400( طالــٍب وطالبــة، وتــم تطبيــق مقيــاس اليقظــة الذهنيــة ويتكــون مــن )40( فقــرة موزعــة 

علــى خمســة مجــاالت، وأظهــرت النتائــج أّن عينــة البحــث لديهــا يقظــة ذهنيــة بحــدود الوســط، كمــا توجــد فــروق 

دالــٌة فــي اليقظــة الذهنيــة تبعــاً لمتغيــر الجنــس لصالــح اإلنــاث، وتوجــد فــروق دالــة فــي اليقظــة الذهنيــة تبعــاً 

لمتغيــر التخصــص لصالــح العلمــي.

دراســة خشــبة )2018) فــي مصــر بعنــوان: التنبــؤ بمســتوى اليقظــة العقليــة مــن خــال بعــض المتغيــرات 

النفســية لــدى طالبــات الجامعــة.

هــدف البحــث إلــى فحــص العاقــة بيــن اليقظــة العقليــة وكّل مــن الشــفقة بالــذات والرفاهيــة النفســية وقلــق 

ــة  ــؤ باليقظــة العقلي ــي التنب ــرات البحــث ف ــك الكشــف عــن إســهام متغي ــة، وكذل ــات الجامع ــدى طالب ــار ل االختب

والتعــّرف علــى الفــروق فــي درجاتهــن علــى مقيــاس اليقظــة العقليــة والشــفقة بالــذات والرفاهيــة النفســية وقلــق 

االختبــار تبعــاً لمتغيــري الفرقــة الدراســية )األولــى- الرابعــة( والتخصــص الدراســي )علمــي، أدبــي( وتكّونــت 

عينــة الدراســة مــن )500( طالبــٍة مــن طالبــات جامعــة األزهــر، وأظهــرت النتائــج عــن وجــود عاقــٍة موجبــٍة 

بيــن اليقظــة العقليــة وكّل مــن الشــفقة بالــذات والرفاهيــة النفســية، ووجــود عاقــة ســالبة بيــن اليقظــة العقليــة وقلــق 

االختبــار وإســهام متغيــرات البحــث بالتنبــؤ باليقظــة العقليــة، وأظهــرت وجــود فــروق لصالــح الفرقــة الدراســية 

الرابعــة ولصالــح الفــرع العلمــي فــي الرفاهيــة وعــدم وجــود فــروق فــي قلــق االختبــار.

ــي  ــا وراء المعرف ــر م ــا بالتفكي ــة وعاقته ــة العقلي ــوان: اليقظ ــراق بعن ــي الع ــى )2018) ف ــة عيس دراس

ــق.  ــاء وتطبي ــة: بن ــانية والصرف ــوم اإلنس ــة للعل ــة التربي ــة كلي ــدى طلب ــة ل ــى المعرف ــة إل والحاج
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هدفــت الدراســة إلــى تعــرف الفــروق فــي اليقظــة العقليــة لــدى طلبــة كليــة التربيــة للعلــوم اإلنســانية وكليــة 

الصرفــة، تعــزى لمتغيــر الجنــس )ذكــور وإنــاث( ولمتغيــر الكليــة )إنســانية، صرفــة( وتــم تطبيــق مقيــاس اليقظــة 

العقليــة لتورنتــو )2006( علــى عينــة مــن طلبــة الكليتيــن بلغــت )416( طالبــاً وطالبــة، وأظهــرت النتائــج وجــود 

فــروق دالــة إحصائيــاً فــي متغيــر اليقظــة العقليــة بيــن الذكــور واإلنــاث لصالــح اإلنــاث.

دراســة الشــلوي )2018) بعنــوان: اليقظــة العقليــة وعاقتهــا بالكفــاءة الذاتيــة لــدى عينــة مــن طــاب كليــة 

التربيــة بالدوادمــي.

ــن  ــة م ــدى عين ــة ل ــاءة الذاتي ــة ومســتوى الكف ــى مســتوى اليقظــة العقلي ــى التعــرف عل ــت الدراســة إل هدف

طــاب كليــة التربيــة بمحافظــة الدوادمــي، والكشــف عــن العاقــة بيــن اليقظــة العقليــة والكفــاءة الذاتيــة لديهــم، 

وقــام الباحــث بإعــداد مقياســين فــي اليقظــة العقليــة والكفــاءة الذاتيــة، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )154( طالبــاً 

ــد مســتوى )0.93(،  ــة كان مرتفعــاً عن ــة، وأظهــرت النتائــج أّن مســتوى اليقظــة العقلي ــة التربي مــن طــاب كلي

ومســتوى الكفــاءة الذاتيــة كان مرتفعــاً عنــد مســتوى )0.97( كمــا أظهــرت النتائــج وجــود عاقــة ارتباطيــة ذات 

داللــة إحصائيــة بيــن اليقظــة العقليــة والكفــاءة الذاتيــة عنــد مســتوى )0.01).

دراســة ناجوانــي )2019) فــي ُعمــان بعنــوان:  اليقظــة العقليــة لــدى طلبــة مــا بعــد التعليــم األساســي فــي 

ضــوء بعــض المتغيــرات فــي محافظــة مســقط.

هدفــت الدراســة إلــى الكشــف عــن اليقظــة العقليــة لــدى طلبــة مــا بعــد التعليــم األساســي فــي محافظــة مســقط 

والتعــّرف إلــى الفــروق ذات الداللــة اإلحصائيــة فــي مســتوى اليقظــة العقليــة حســب المتغيــرات، وتكونــت العينــة 

مــن )600( طالــٍب وطالبــة واســتخدم مقيــاس كنتاكــي لليقظــة العقليــة، وتــم حســاب المتوســطات واالنحرافــات 

ــة  ــى أن مســتوى اليقظــة العقلي ــج إل ــن األحــادي، وأشــارت النتائ ــل التباي ــار تحلي ــار )T( واختب ــة واختب المعياري

كان متوســطاً لــدى طلبــة التعليــم مــا بعــد األساســي، كمــا أظهــرت النتائــج إلــى عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً 

تعــزى لمتغيــر الجنــس والصــف الدراســي والعمــر والمســتوى التحصيلــي.

ــة فــي ضــوء نظريــة النجــر ــد المطلــب وخريبــة )2020) فــي مصــر بعنــوان: اليقظــة العقلي دراســة عب

Langer وعاقتهــا بــكّل مــن االتجــاه نحــو التخصــص وأســلوب التعلــم ونــوع االختبــار التحريــري الُمفّضــل 

لــدى طلبــة جامعــة الزقازيــق. 

ــر ــة النج ــوء نظري ــي ض ــا ف ــة ومكوناته ــة العقلي ــر اليقظ ــة تواف ــن درج ــف ع ــى الكش ــث إل ــدف البح ه

Langer لــدى طلبــة جامعــة الزقازيــق، باإلضافــة إلــى التعــرف علــى الفروق فــي اليقظــة العقلية ومكوناتهــا تبعاً 

الختــاف كل مــن الجنســين، واالتجــاه نحــو التخّصــص، وأســلوب التعلــم، ونــوع االختبــار التحريــري الُمفّضــل، 
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ــم  ــاً وطالبــة فــي الكليــات النظريــة والتطبيقيــة بجامعــة الزقازيــق، وت ــة البحــث مــن )575( طالب وتكونــت عين

بنــاء اســتبانة لقيــاس اليقظــة العقليــة، وأظهــرت النتائــج توافــر مكونــات اليقظــة العقليــة بدرجــة متوســطة، كمــا 

أظهــرت أنــه ال توجــد فــروق دالــة إحصائيــاً فــي جميــع مكونــات اليقظــة العقليــة ترجــع إلــى اختــاف الجنســين 

ــاً تبعــاً الختــاف االتجــاه نحــو التخصــص فــي بعــض  ــة إحصائي مــا عــدا مكــون واحــد، وال توجــد فــروق دال

المكونــات، وال توجــد فــروق دالــة إحصائيــاً فــي مكونــات اليقظــة العقليــة ترجــع إلــى اختــاف أســلوب التعلــم 

المفضــل )الســطحي، العميــق( ونــوع االختبــار التحريــري الُمفّضــل، فــي حيــن توجــد فــروق تبعــاً الختــاف نــوع 

االختبــار التحريــري الُمفّضــل لصالــح االختبــار التحريــري الخليــط )موضوعــي ومقالــي معــاً(.

1/10 تعقيب على الدراسات السابقة

بعد االطاع على الدراسات السابقة المرتبطة بمتغيرات البحث، الحظ الباحثان النقاط اآلتية:

أّكــدت معظــم الدراســات الســابقة علــى أهميــة اليقظــة العقليــة كعامــل مــن عوامــل الســعادة النفســية،   

والشــفقة بالــذات والرفاهيــة النفســية، والتفكيــر مــا وراء المعرفــي والحاجــة إلــى المعرفــة، والكفــاءة الذاتيــة 

لــدى طلبــة الجامعــة.

ــى    ــد عل ــا اعتم ــا م ــي الدراســات الســابقة فمنه ــي اســُتخِدمت ف ــة الت ــس اليقظــة العقلي ــت مقايي تنوّع

مقيــاس اليقظــة العقليــة لتورنتــو )2006(، ومقيــاس كنتاكــي Kentucky، ومنهــا مــا اعتمــد علــى مقيــاس 

مــن إعــداد الباحــث.

لــم يجــد الباحثــان بيــن الدراســات الســابقة دراســة محلّيــة تناولــت مفهــوم اليقظــة العقليــة فــي ضــوء   

متغيــر التخصــص األكاديمــي.

ــي    ــتثناء دراســة ناجوان ــة، باس ــة الجامع ــن طلب ــا م ــابقة جميعه ــي  الدراســات الس ــة ف ــت العّين تكّون

ــم األساســي. ــد التعلي ــا بع ــة م ــن طلب ــة م ــت العّين ــث تكّون ــان حي ــي ُعم )2019( ف

اســتفاد الباحثــان مــن الدراســات الســابقة فــي اختيــار األداة واألســاليب اإلحصائيــة المائمــة الختبــار   

فرضيــات الدراســة وتفســير نتائجهــا.

1/11  مجتمع وعينة البحث: 

ــة طرطــوس  ــي جامع ــة( ف ــة )الســنة الرابع ــة والصيدل ــي التربي ــات كليت ــع البحــث مــن طالب ــف مجتم يتأل

للعــام الدراســي 2019/ 2020 والبالــغ عددهــم )214( بواقــع )104( طالبــة فــي كليــة التربيــة )معلــم صــف(، 

و)110( طالبــة فــي كليــة الصيدلــة.  

11- منهج البحث وإجراءاته:
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تــم تطبيــق المقيــاس علــى جميــع الطالبــات المســجات للعــام الدراســي 2019/ 2020 فــي كليــة التربيــة 

وكليــة الصيدلــة، أي أّن العينــة تمثــل المجتمــع األصلــي والجــدول التالــي رقــم )1( يوضــح كيفيــة تــوزع أفــراد 

عينــة البحــث:

جدول)1( توزع أفراد عينة البحث

2/11  منهج البحث وأداته: 

اســتخدم الباحثــان المنهــج الوصفــي التحليلــي، ألنــه »يهتــم بوصــف ظاهــرة أو مشــكلة محــددة، وتصويرهــا 

كميــاً عــن طريــق جمــع بيانــات ومعلومــات مقننــة عــن الظاهــرة أو المشــكلة، وتصنيفهــا وتحليلهــا وإخضاعهــا 

للدراســة الدقيقــة« )ملحــم، 2007، 370). 

 Kentucky Inventory of Mindfulness تم استخدام مقياس قائمة اليقظة العقلية

ــة  ــس محصل ــي تقي ــه والت ــن رأي ــب ع ــا الطال ــر فيه ــرة، يعب ــن )39( فق ــف م )Baer, et, al.2006( المؤل

ــداً،  ــاً وأب ــن دائم ــراوح بي ــة ليكــرت، يت ــع طريق ــدرج خماســي يتب ــن خــال ت ــك م ــة وذل مســتوى اليقظــة العقلي

وتحصــل االســتجابة دائمــاً علــى )5( درجــات وغالبــاً )4( درجــات، وأحيانــاً )3( درجــات ونــادراً درجتيــن وأبــداً 

درجــة واحــدة، ويراعــى العكــس بالنســبة للعبــارات الســلبية، وتتــراوح درجــات المقيــاس مــا بيــن )39 - 190(، 

وتــدل الدرجــة المرتفعــة علــى ارتفــاع مســتوى اليقظــة العقليــة لــدى الفــرد والعكــس صحيــح. 

وقــد تــم تقســيم مســتوى اليقظــة العقليــة إلــى خمــس مســتويات، حيــث اســتخدم فــي تفســير النتائــج التصنيــف 

الموضــح فــي الجــدول اآلتــي: 

التخصصالعددالكلية

نظري104التربية

تطبيقي110الصيدلة

214ًالمجموع نظري وتطبيقي معا
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جدول )2( المتوسط المرّجح ومستوى اليقظة العقلية في مقياس ليكرت الخماسي

 أعد المقياس السابق في الجدول رقم )2( بصورته العربية البحيري وآخرون )2014).

1/2/11 الخصائص السيكومترية لألداة:

ــق الصــدق  ــة الجامعــة عــن طري ــة مــن طلب ــى عين ــه عل ــه وثبات ــاس بالتحقــق مــن صدق ــو المقي ــام معّرب ق

العاملــي والصــدق المرتبــط بالمحــك والتحقــق مــن ثباتــه باســتخدام معامــل ألفــا كرونبــاخ واالتســاق الداخلــي، 

ــي. ــات واالتســاق الداخل ــة مــن الصــدق والثب ــع بدرجــة عالي ــاس يتمت وكان المقي

وقام الباحثان الحاليان بالتحقق من الصدق والثبات وفق اآلتي: 

صدق األداة:

الصــدق الظاهــري )صــدق المحكميــن(: حيــث تــم عــرض المقيــاس علــى )10( مــن المحكميــن مــن   

ذوي الخبــرة واالختصــاص للتعــرف علــى آرائهــم حــول المقيــاس ومــدى وضــوح العبــارات مــن الناحيــة 

العلميــة واللغويــة، وكذلــك مــدى ماءمتهــا لطلبــة الجامعــة، وأبــدى المحكمــون بعــض التعديــات التــي تتعلــق 

بالصياغــة اللغويــة وترتيــب الفقــرات، وتــم اعتمــاد معيــار اتفــاق )80%( علــى الفقــرة العتمادهــا.

ــمي    ــة للعاس ــة العقلي ــاس اليقظ ــع مقي ــك م ــط بالمح ــدق المرتب ــاب الص ــم حس ــي: ت ــدق المحك الص

)2012(، وكانــت معامــات االرتبــاط بيــن المقياســين هــي )0.78( وهــي قيمــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى 

.0.01

ثبات األداة:

تــم تطبيــق المقيــاس علــى عينــة بلغــت )50( طالبــة تــم اختيارهــم عشــوائياً مــن طالبــات الســنة الرابعــة 

فــي كليــة التربيــة )معلــم صــف( للعــام الدراســي 2018 /2019،  وتــم إعــادة التطبيــق علــى العينــة نفســها بعــد 

المستوىالمتوسط المرّجح

كبير جدا5ً - 4.2

كبير4.19 – 3.40

متوسط3.39 – 2.60

منخفض2.59 - 1.80

منخفض جدا1.79ً - 1.00
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ــه  ــث بلغــت قيمت ــي حي ــق الثان ــق األول والتطبي ــن التطبي ــاط بي ــم حســاب معامــل االرتب ــاً، وت مضــي )15( يوم

.(0.84(

كمــا تــم حســاب معامــل ألفــا كرونبــاخ وبلغــت قيمــة معامــل الثبــات للمقيــاس )0.778(، وهــي قيمــة دالــة 

إحصائيــاً ممــا يــدل علــى ثبــات المقيــاس.

ممــا ســبق وبعــد التحقــق مــن الخصائــص الســيكومترية للمقيــاس الحالــي نجــد أنــه يتمتــع بالصــدق والثبــات 

الازميــن للثقــة بالنتائــج التــي نحصــل عليهــا مــن خــال تطبيــق المقيــاس. 

2/2/11  األساليب اإلحصائية الُمستخدمة 

المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة لحســاب مســتوى اليقظــة العقليــة لــدى طلبــة كليتــي   

التربيــة والصيدلــة بجامعــة طرطــوس.

معامــل ارتبــاط )بيرســون( لحســاب معامــل ارتبــاط درجــة كل عبــارة مــن عبــارات مقيــاس اليقظــة   

العقليــة والدرجــة الكليــة لــه.

معامل )ألفا كرونباخ( للتحّقق من ثبات االتساق الداخلي للمقياس.  

اختبــار T-test لمعرفــة داللــة الفــروق فــي متوســط درجــات الطلبــة علــى مقيــاس اليقظــة العقليــة   

وفقــاً لمتغيــر التخصــص األكاديمــي.

3/11 عرض النتائج ومناقشتها:

توصل البحث إلى عدد من النتائج، وعرضت تبعاً ألسئلة البحث وفرضياته على النحو اآلتي:

3/11/ 1 نتيجة سؤال الدراسة:

ــي  ــة كليت ــة الدراســة طلب ــدى عّين ــة ل ــا مســتوى اليقظــة العقلي ــه » م ــة عــن ســؤال الدراســة ونّص لإلجاب

التربيــة والصيدلــة بجامعــة طرطــوس؟« قــام الباحثــان بحســاب المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة 

لفقــرات مقيــاس اليقظــة العقليــة علــى كل بعــد مــن أبعــاده الخمســة والجــدول)4( يوضــح ذلــك: 
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جدول )3( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد عينة البحث في مقياس اليقظة 

العقلية وعلى كل بعد من أبعاده

ــة، إذ  ــة البحــث يمتلكــون مســتوى متوســط مــن اليقظــة العقلي ــراد عين يّتضــح مــن الجــدول الســابق أّن أف

بلــغ المتوســط الكلــي علــى المقيــاس )2.95( بانحــراف معيــاري )0.662( أمــا بالنســبة لألبعــاد جــاءت جميعهــا 

بمســتوى متوســط، وتعــّد هــذه النتيجــة منطقيــة ألّن اليقظــة العقليــة تتأثــر بالعمــر وتــزداد بازديــاد العمــر، ونظــراً 

ــتوى  ــون مس ــي أن يك ــن الطبيع ــباب فم ــة الش ــة مرحل ــي بداي ــة ف ــة الجامع ــن طلب ــث م ــة البح ــراد عين ألن أف

اليقظــة لديهــم متوســط، وأيضــاً بســبب الخصائــص النمائيــة لهــذه المرحلــة التــي يواجــه فيهــا الطلبــة العديــد مــن 

الصراعــات واإلحباطــات وقلــق المســتقبل، عــدا عــن ظــروف الحــرب التــي مــّر بهــا بلدهــم، كّل ذلــك يجعــل 

مــن طلبــة الجامعــة ينشــغلون بهــذه األمــور جميعهــا، فيقــّل تركيزهــم ووعيهــم بذاتهــم، وبالتالــي تنخفــض اليقظــة 

العقليــة إلــى المســتوى المتوســط، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع الربيــع )2019( وناجوانــي )2019( وبديــوي وعبــد 

)2018( وتختلــف مــع نتائــج دراســة الشــلوي )2018( التــي أكــدت علــى ارتفــاع مســتوى اليقظــة العقليــة لــدى 

عّينــة مــن طلبــة كليــة التربيــة.

2/3/11  اختبار فرضّية البحث:

وللتحقــق مــن فرضيــة البحــث ونّصهــا »ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطي درجــات طلبة 

الجامعــة فــي اليقظــة العقليــة تبعــاً لمتغيــر التخصــص األكاديمــي« قــام الباحثــان بحســاب المتوســطات الحســابية 

ــات  ــابية واالنحراف ــطات الحس ــن المتوس ــروق بي ــة الف ــار)T-test( لدالل ــة اختب ــة وقيم ــات المعياري واالنحراف

المعياريــة، وحلّــا البيانــات وكانــت النتائــج علــى الشــكل اآلتــي: 

المستوىاالنحراف المعياريالمتوسط الحسابياألبعاد

متوسط2.860.631الماحظة 

متوسط3.020.672الوصف

متوسط3.050.705التصّرف بوعي في اللحظة الحاضرة

متوسط2.990.701عدم الحكم على الخبرات الداخلية

متوسط2.840.601عدم التعامل مع الخبرات الداخلية

متوسط2.950.662الدرجة الكلية
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جدول )4( يوّضح نتيجة اختبار )T-test( لدرجات الطلبة في اليقظة العقلية تبعاً لمتغير التخصص 

األكاديمي 

ــن متوســطي درجــات اليقظــة  ــة بي ــة إحصائي ــروٍق ذات دالل ــن الجــدول الســابق عــدم وجــود ف يّتضــح م

العقليــة عنــد طلبــة كليتــي التربيــة والصيدلــة، وبنــاًء علــى ذلــك نقبــل الفرضيــة الصفريــة، وهــذا يشــير إلــى أّن 

مســتوى اليقظــة العقليــة عنــد طلبــة كليتــي التربيــة والصيدلــة متقــارٌب، وأّن الفــروق بينهمــا ليســت ذات داللــة 

إحصائيــة، ويعــزو الباحثــان هــذه النتيجــة إلــى أن طلبــة الجامعــة يوّجهــون انتباههــم للمثيــرات الجديــدة، وهــي من 

صفــات المتعلميــن الذيــن يتميــزون بيقظــة عقليــة، كمــا أّن التقــدم العلمــي والتكنولوجــي وتوفــر خدمــات وســائل 

االتصــال المتعــددة واإلنترنــت يعــّزز ويدعــم أنــواع جديــدة مــن التعلـّـم وحــب االســتطاع وامتــاك رؤيــة جديــدة 

للواقــع وحــب الفضــول نحــو كل مــا هــو جديــد، وكّل ممــا ســبق مــن صفــات اليقظــة العقليــة التــي تســاعد الطالــب 

المتعلــم علــى امتــاك واســتخدام اســتراتيجيات جديــدة لمواجهــة المواقــف الصعبــة بحلــول إبداعيــة وجديــدة.

ضرورة وجود مراكز تربوية لرفع مستوى اليقظة العقلية لدى طلبة الجامعة.. 1

دراسة اليقظة العقلية على المراحل التعليمية المختلفة. . 2

إجــراء دراســة لمعرفــة العاقــة بيــن اليقظــة العقليــة ومتغيــرات أخــرى مثــل التحصيــل الدراســي وأنــواع . 3

ــذكاءات المتعــددة. ال

ــدى طلبتهــم . 4 ــة ل ــى توظيــف اليقظــة العقلي ــة التدريســية إل ــاه أعضــاء الهيئ ــة توجــه انتب إقامــة دورات تدريبي

ــم والتعليــم خــال عمليــة التعل

اليقظة العقلية

نالعّينة
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

الداللةقيمة Sigت

4063.25.439ذكور
ليست دالة622.536.

6062.2812.026إناث

12- المقترحات:
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ُف مســتوى الصابــة النفســية ومســتوى جــودة الحيــاة لــدى عينــة مــن المعوقيــن حركيــاً  هــدُف البحــث تعــرُّ

مبتــوري األطــراف العلويــة والســفلية ومســتخدمي األطــراف االصطناعيــة، والكشــف عــن طبيعــة العاقــة بيــن 

مســتوى الصابــة النفســية وجــودة الحيــاة لديهــم، وتعــّرف الفــروق فــي مســتوى الصابــة النفســية لــدى عينــة 

البحــث تبعــاً لمتغيــرات )العمــر، ومــكان الطــرف االصطناعــي، ومــكان البتــر، والحالــة االجتماعيــة( .   

تكــون مجتمــع البحــث مــن 100حالــِة بتــِر أطــراٍف علويــة وســفلية مــن مســتخدمي الطــرف الصناعــي. 

وشــملت عينــة البحــث 70 فــرداً مــن المبتوريــن مســتخدمي األطــراف االصطناعيــة المســجلين فــي مركــز إعــادة 

التأهيــل واألطــراف االصطناعيــة التابــع لــوزارة الصحــة فــي مشــفى ابــن النفيــس للعــام 2019-2018 .

ــي  ــزام ف ــد جــاء االلت ــة النفســية، وق ــن الصاب ــاٍل م ــم مســتوى ع ــة لديه ــراد العين ــج أن أف ــرت النتائ أظه

المرتبــة األولــى، ويليــه فــي المرتبــة الثانيــة التحــدي، وجــاء التحكــم فــي المرتبــة األخيــرة، كمــا أظهــرت النتائــج 

أن أفــراد العينــة لديهــم درجــة متوســطة مــن جــودة الحيــاة، وتبيــن وجــود عاقــة ارتباطيــة موجبــة وطرديــة بيــن 

مســتوى الصابــة النفســية ومســتوى جــودة الحيــاة.

كمــا أظهــرت النتائــج وجــود فــروق بيــن أفــراد عينــة البحــث علــى مقيــاس الصابــة النفســية وفــق متغيــر 

العمــر لصالــح األكبــر ســناً أي األكبــر مــن 25 عامــاً، ومتغيــر مــكان الطــرف االصطناعــي لصالــح مســتخدمي 

األطــراف االصطناعيــة الســفلية، ومتغيــر مــكان البتــر لصالــح البتــر دون الركبــة، ومتغيــر الحالــة االجتماعيــة 

لصالــح المتــزوج فــي بعــدي االلتــزام والتحــدي إذ تبيــن أن مســتوى الصابــة النفســية لديهــم أعلــى.

الملخص:
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The aim of the research is to identify the level of psychological toughness 
and the quality of life of a sample of the physically disabled, amputees of upper 
and lower limbs who use prosthetic limbs. And the disclosure of the nature of 
the relationship between the level of psychological hardness and their quality of 
life. The differences in the level of psychological rigidity of a sample of amputees 
are defined according to variables (age, location of the prosthesis, place of 
amputation, and marital status(.

The research population consisted of 100 cases of limb amputations from 
prosthetic users. The research sample included 70 amputees using prosthetic 
limbs registered in the Rehabilitation and Prosthetics Center of the Ministry of 
Health at Ibn Al-Nafees Hospital for the year 2018-2019.

The results showed that the sample members have a high level of 
psychological toughness, and commitment came first, followed by challenge, 
and control came last. The results also showed that the sample members have 
a moderate degree of quality of life. It was found that there is a positive and 
direct correlation between the level of mental toughness and the level of quality 
of life.

The results also showed that there are differences between the members of 
the research sample on the psychological hardness scale according to the age 
variable in favor of the older people, i.e. the older than 25 years. And the variable 
of the place of the prosthesis in favor of the users of the lower prostheses, the 
variable of the place of amputation in favor of amputation without the knee, and 
the variable of the marital status in favor of the married in the two dimensions 
of commitment and challenge, as it was found that the level of psychological 
stiffness they have is higher.

Psychological rigidity - Amputee upper and lower limbs - quality of life.

ABSTRACT
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القــدرةُ علــى مواجهــة ضغــوط الحيــاة تتطلــب نظــرة موضوعيــة ســليمة إلــى الحيــاة ومشــكاتها اليوميــة 

ــل  ــاة الضاغطــة وتحم ــداث الحي ــى أح ــب عل ــن التغل ــان م ــن اإلنس ــة تمّك ــة إيجابي ــع الحاضــر بمرون ــاً م وتكيف

المســؤولية االجتماعيــة ومســؤولية الســلوك الشــخصي والســيطرة علــى الظــروف البيئيــة مــع القــدرة دومــاً علــى 

التجديــد واالبتــكار.

وال بــد مــن دراســة مجموعــة المتغيــرات النفســية واالجتماعيــة التــي تؤثــر فــي كيفيــة رؤيــة الفــرد لألحداث 

ــه علــى مواجهــة  ــم الفــرد فــي مــدى قدرت ــة تقيي ــة إدراكــه وتفســيره لهــا، كمــا تؤثــر فــي كيفي الضاغطــة وكيفي

ــار الســلبية للضغــوط واألزمــات والصدمــات  ــة والمقاومــة النفســية لآلث ــا الوقاي األحــداث، ومــن أهــم متغيراته

واإلحباطــات هــو متغيــر الصابــة النفســية. 

وتــرى كوبــازا أن تأثيــر الصابــة فــي الصحــة النفســية يتوســط التقييــم المعرفــي للفــرد لألوضــاع الضاغطة 

حيــث يمتلــك الفــرد إســتراتيجيات المواجهــة، فالصابــة تغيــر اثنيــن مــن عناصــر التقييــم همــا التقليــل مــن تقييــم 

التهديــد وتزيــد مــن تقييــم الفــرد لنجــاح المواجهــة، وترتبــط الصابــة بأنشــطة الفــرد وتركــز علــى إســتراتيجيات 

مواجهــة المشــكلة والتعامــل مــع األحــداث الضاغطــة )شــند، الســعدي، محمــود، 2015).

ــة بأنهــا القــدرة العاليــة علــى مواجهــة الضغــوط وحلهــا، التــي تعكــس  ويعــرف حبيــب )2006( الصاب

مــدى اعتقــاده فاعليتــه فــي االســتخدام األمثــل لــكل مصــادر الشــخصية كــي يــدرك ويفســر ويوجــه أحــداث الحيــاة 

ويحقــق اإلنجاز)مريــم، 2019).

ــة  ــال التربي ــاً مج ــت حديث ــي دخل ــم الت ــن المفاهي ــاة ) Quality of life( م ــودة الحي ــوم ج ــّد مفه    ويع

ــن  ــم م ــم كغيره ــة، فه ــراد ذوي اإلعاق ــع لألف ــا المجتم ــي يقدمه ــات الت ــم والخدم ــر عــن الدع الخاصــة ، إذ يعب

األســوياء محتاجــون إلــى تعــّرف حاجاتهــم وتلبيــة متطلباتهــم وتهيئــة ســبل الرعايــة المناســبة لقدراتهــم وإمكاناتهــم 

ــد عــرف كاظــم  ــعادة والرضــا، وق ــم، والشــعور بالس ــاة لديه ــي جــودة الحي ــي ف ــر إيجاب ــن أث ــه م ــا ل ــة، لم كاف

ومنســي)2006( جــودة الحيــاة بأنهــا شــعور الفــرد بالرضــا والســعادة والقــدرة علــى إشــباع حاجاتــه مــن خــال 

ثــراء البيئــة ورقــي الخدمــات التــي تقــدم لــه فــي المجــاالت الصحيــة واالجتماعيــة والثقافيــة والتعليميــة والنفســية 

ــوة واالســتفادة منها)يحــي،2016). وحســن إدارة الق

  وتحديــد جــودة الحيــاة لــدى المعوقيــن وخاصــة المعوقيــن حركيــاً مــن المهــام الصعبــة ألنهــا تحــدد مــن 

وجهــة نظرهــم، كمــا أن الرضــا عــن الحيــاة هــو العامــل األساســي فــي إدراكهــم جــودة الحيــاة، فهــم ينظــرون 

1- مقدمة:
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إلــى الحيــاة بنظــرة تختلــف عــن اآلخريــن، ألنهــم أكثــر مــن يدركــون أهميــة الفقــد أو العجــز، كمــا تتأثــر نظرتهــم 

إلــى الحيــاة بظــروف اإلعاقــة ومــا يحصلــون عليــه مــن خدمــات ودعــم اجتماعــي.  

 وجــودة حيــاة الشــخص ذي اإلعاقــة هــي درجــة إحساســه بالكفــاءة وإجادتــه التعامــل مــع التحديــات، وحســن 

ــع بالصحــة الجســمية  ــه والتمت ــط ب ــي تحي ــة الت ــتمتاع بالبيئ ــه واالس ــه والرضــا عــن حيات ــباع حاجات ــه وإش حال

والنفســية  )خلــف ،2018).

ــن  ــة المبتوري ــة الحركي ــذوي االعاق ــة النفســية ل ــا جــاءت فكــرة البحــث بدراســة مســتوى الصاب ومــن هن

ــم. ــاة لديه ــا بجــودة الحي ــة وعاقته مســتخدمي األطــراف االصطناعي

مهمــا تعــّددت األدوار التــي يؤديهــا اإلنســان فــي الحيــاة الشــخصية والمهنيــة يبقــى العامــل النفســي المحــّرك 

األساســي لنجاحهــا أو فشــلها، األمــر الــذي يتــرك أثــره فــي األهــداف المعلّقــة علــى هــذه األدوار. 

يعــد البتــر حالــة مــن حــاالت العجــز يفقــد الفــرد فيهــا أحــد أطرافــه أو بعضهــا أو كلهــا، ألســباب عديــدة 

منهــا الحــروب، حــوادث الطــرق، وإصابــات العمــل، واألمــراض والجراحــة، وأســباب خلقيــة،  كمــا يــرى بعــض 

الباحثيــن أن البتــر يشــكل تهديــداً ثاثيــاً للفــرد؛ األول فقــدان اإلحســاس والثانــي فقــدان الوظيفــة للطــرف، والثالــث 

(John,2002( .حــدوث خلــل فــي صــورة الجســم

فيجــد الشــخص مبتــور الطــرف نفســه غيــر قــادر بســبب حالتــه الجســدية أو النفســية علــى المشــاركة الكليــة 

فــي النشــاطات التــي تتناســب مــع عمــره، وقــد يتــرك البتــر آثــاًرا ســلبية كبيــرة فــي وظائــف الحيــاة العاديــة، فــي 

ــدان عضــو مــن الجســد،  ــي نتيجــة الشــعور بالخســارة لفق ــه المهن ــي التوجي ــة وف ــة والتربوي ــن االجتماعي الميادي

ويعانــي صاحبهــا مــن األعــراض واألمــراض النفســية)معمري، 2015).

وتؤكــد الدراســات أن عمليــة البتــر تصبــح “خصوصيــة تميــز أصحابهــا مــن اآلخريــن ونظــًرا إلــى أهميــة 

هــذه الصــورة فــي بنــاء المشــاعر”، فــإن هــؤالء األفــراد محتاجــون إلــى دعــم نفســي واجتماعــي ومــادي، بهــدف 

(Srivastava at all,2010 (.زيــادة التأقلــم وتعزيــز التكيــف وتبديــل الصــورة الســلبية عــن الجســم

ــد مــع الضغــوط،  ــى التعامــل الجي ــرد عل ــي تســاعد الف ــة النفســية إحــدى ســمات الشــخصية الت إن الصاب

ــي؛  ــدوء االنفعال ــاؤل واله ــة بالتف ــية؛ إذ » يتصــف ذوو الشــخصية الصلب ــة الجســمية والنفس ــاظ بالصح واالحتف

ــإن امتاك  ــذا ف ــًدا«. ل ــل تهدي ــى مواقــف أق ــل المواقــف الضاغطــة إل ــون النجــاح ويســتطيعون تحوي ــك يحقق لذل

الفرد للصابة النفسية يتيح له إدارك المتغيرات والضغوط التي يتعرض لها وتقبلهــا، فهي مصدر من مصادر 

2- مشكلة البحث:



51

الشخصيّة الذاتية التي تقّيم بواقعيــة الضغــوط الحياتية وتواجهها علــى نحــو إيجابــي، يعزز ثقته بنفسه فيمتلك قدرة 

(.Physiopedia ,2019( على التحكم في األحداث وتحدي األزمات التي تواجهه

وتلفــت الدراســات إلــى أن فئــة مبتــوري األطــراف تواجــه مشــكات معقــدة وحساســة فــي مختلــف 

ــراد  ــي األف ــر ف ــة، تؤث ــل مشــكلة جســمّية نفســية اجتماعي ــر خصوًصــا يمث ــا والبت ــة عموًم المجتمعــات، واإلعاق

ومحيطهــم، وتتــرك آثــاًرا بالغــة وتغيــرات مهمــة فــي التكويــن النفســي واالجتماعــي للشــخص مبتــور األطــراف 

مــا ينعكــس علــى حياتــه العامــة والخاصــة، وينعكــس أيًضــا علــى درجــة تقبلــه صــورة جســمه ومفهــوم الــذات 

. (John ,2002 ( لديه ومستوى النضج، ودرجة تفاؤله بالحياة، وصابته النفسية. 

وقــد بحثــت دارســة )Margaret,et,al 2003( تأثيــر الصابــة وأســاليب المواجهــة فــي المقاومــة خــال 

االســتجابة ألحــداث الحيــاة الضاغطــة، ودعمــت النتائــج نمــوذج التأثيــر المباشــر للعاقــة بيــن ضغــوط الحيــاة 

والصحــة النفســية والجســدية، كمــا برهنــت النتائــج دور الصابــة بوصفهــا عامــاً معــدالً لنواتــج الضغــوط علــى 

ــك  ــة لتل ــة االســتجابة االنفعالي ــد نوعي ــى تحدي ــف الضاغطــة عل ــي للمواق ــل التفســير اإليجاب ــث يعم الصحــة حي

الضغــوط ) بلحشــاني وبالطاهــر،2018)

ــة فــي ســورية  ــى أطــراف صناعي ــن إل ــة حــول عــدد األشــخاص المحتاجي ــات دقيق ــاك إحصائي ليســت هن

حتــى اآلن وفقــا لمــا ورد عــن مركــز إعــادة التأهيــل واألطــراف االصطناعيــة، مــع أن هنــاك مــن يتحــدث عــن 

مليــون ونصــف المليــون مصــاب خــال ســنوات الحــرب علــى ســورية أصبحــوا يعانــون مــن إعاقــات تتعلــق 

باألطــراف ســواء أكانــوا مــن العســكريين أم المدنييــن، إال أن اإلنتــاج المحلــي ووجــود مراكــز متخصصــة فــي 

ــاً) مركــز إعــادة  ــت كابوســاً مخيف ــي متابعــة حياتهــم بعــد أن كان ــن ف هــذا المجــال أعــاد األمــل آلالف المصابي

ــة(. ــل واألطــراف االصطناعي التأهي

وبعــد ظهــور عمليــات التأهيــل وتركيــب األطــراف االصطناعيــة تغيــرت نظــرة األفــراد المبتوريــن إلــى 

أجســامهم إذ أظهرت دراســة ) Murray, Fox, 2002 ( أن هناك عاقة ايجابية بين صورة الجســم واســتخدام 

الطــرف البديــل، ألن تركيــب الطــرف البديــل يســاعد علــى التوافــق النفســي االجتماعــي لــدى المبتوريــن، وقــد 

أشــارت بعــض الدراســات األجنبيــة والعربيــة كدراســة) Donovan et al, 2002(  ودراســة الغمــري 

)2016(  التــي أجريــت علــى عينــة مــن األفــراد المبتوريــن أن ارتــداء طــرف اصطناعــي قــد ســاهم فــي ارتفــاع 

مســتوى التوافــق النفســي لديهــم .

كمــا تؤثــر اإلعاقــة الحركيــة فــي جوانــب الحيــاة المختلفــة للفــرد فــي مراحــل العمــر المتباينــة ســواء أكان 

ذكــراً أم أنثــى، وأن تلــك اإلعاقــة ال تقتصــر علــى األداء الحركــي والجســمي فقــط بــل كثيــر منهــا قــد يترتــب 
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عليــه تبعــات نفســية مختلفــة تتجلــى فــي مظاهــر الشــعور بالعجــز والنقــص إضافــة إلــى ســوء توافــق شــخصي أو 

اجتماعــي أو مدرســي أو نفســي يؤثــر ســلباً فــي جــودة الحيــاة لديــه. )عبــد القــادر، 2005).

هــذا مــا أكدتــه بعــض الدراســات كدراســة )Khlaif& Mohammed 2017( ودراســة هاشــم )2001) 

ــدة  ــاة وش ــودة الحي ــن ج ــة بي ــود عاق ــا وج ــرز نتائجه ــن أب ــي كان م ــة )Bakula et al, 2011( الت ودراس

اإلعاقــة الحركيــة، فكلمــا كانــت شــدة اإلعاقــة أكبــر كان التأثيــر أكثــر ســلبية علــى جــودة الحيــاة لديهــم .

كمــا أوضحــت بعــض الدراســات أن تأثــر جــودة الحيــاة لــدى المعاقيــن حركيــاً بعــدد مــن المتغيــرات كالدعــم 

االجتماعــي المقــدم مــن األســرة أو المجتمــع، هــذا مــا أظهرتــه دراســة الهنــداوي )2011( التــي أكــدت وجــود 

ــا دراســة  ــاً، أم ــن حركي ــدى المعاقي ــاة ل ــة ومســتوى الرضــا عــن الحي ــن المســاندة االجتماعي ــة بي ــة إيجابي عاق

)Jalayondeja,etal, 2016( فبينــت أن النشــاط البدنــي وتقديــر الــذات يســاعد المعاقيــن حركيــاً علــى 

االســتقالية والتمتــع بجــودة حيــاة جيــدة.

وبمــا أن جــودة حيــاة المعــوق هــي درجــة إحساســه بالكفــاءة وإجادتــه التعامــل مــع التحديــات، وحســن حالــه 

وإشــباع حاجاتــه والرضــا عــن حياتــه واالســتمتاع بالبيئــة التــي تحيــط بــه والتمتــع بالصحــة الجســمية والنفســية، 

وتقــاس مــن وجهــة نظرهــم، ألنهــم أكثــر مــن يدركــون أهميــة الفقــد أو العجــز. )خلــف ،2018) 

هــذا مــا دفــع الباحثــة لتقصــي جــودة الحيــاة والصابــة النفســية لــدى عينــة مــن مبتــوري األطــراف مــن 

وجهــة نظرهــم لكــون هــذه الفئــة فــي حالــة ازديــاد نتيجــة الحــرب التــي شــهدتها ســورية .

ــن  ــن المبتوري ــة م ــدى عين ــة النفســية ل ــة مســتوى الصاب ــي معرف ــة ف ــل مشــكلة الدراســة الحالي ــذا تتمث ل

ــة  ــن مســتوى الصاب ــة بي ــم، وإيضــاح العاق ــاة لديه ــة ومســتوى جــودة الحي مســتخدمي األطــراف االصطناعي

ــاة.  ــى جــودة الحي ــم إل النفســية لديهــم ونظرته

يمكن تحديد مشكلة البحث بالسؤال اآلتي :

مــا مســتوى الصابــة النفســية لــدى عينــة مــن المعوقيــن حركيــاً مبتــوري األطــراف االصطناعيــة العلويــة 

والســفلية ومســتخدمي األطــراف االصطناعيــة ومــا عاقتهــا بجــودة الحيــاة ؟

تنبع أهمية البحث من االعتبارات التالية :

1/3  الرمز إلى فئٍة ازداد عددها في ظل الحرب على سورية هي فئة مبتوري األطراف.

ــة النفســية لمواجهــة األحــداث الضاغطــة،  ــر الصاب ــي تناولهــا متغي ــة هــذه الدراســة ف 2/3  تكمــن أهمي

3- أهمية البحث:
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ــة  ــد تكــون هــذه الدراســة إضاف ــن بصحــة نفســية وجســدية، وق ــوا أصحــاء متمتعي ــراد ليكون ــث تســاعد األف حي

ــة  ــا مبتــوري األطــراف العلوي ــة المعوقيــن حركي ــة النفســية لفئ ــى الدراســات الســابقة لتناولهــا متغيــر الصاب إل

والســفلية ومســتخدمي األطــراف االصطناعيــة وهــي الدراســة األولــى فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية بحــدود 

علــم الباحثــة .  

3/3  تحديــد مســتوى جــودة الحيــاة لــدى األشــخاص المعوقيــن حركيــاً مبتــوري األطــراف العلوية والســفلية 

ــا أن دراســة  ــة النفســية ، كم ــم الصحي ــذي يعكــس  صــورة عــن حالته ــة ال ومســتخدمي األطــراف االصطناعي

ــة  ــى مواجه ــم عل ــن قدراته ــة تعبرع ــة تقويمّي ــه دالل ــاة ل ــودة الحي ــية وج ــة النفس ــتوى الصاب ــن مس ــة بي العاق

ضغــوط الحيــاة الناتجــة عــن حالــة البتــر. 

4/3  قــد يفيــد صنــاع القــرار والمســؤولون فــي االرتقــاء بتأميــن الخدمــات التــي تســهم فــي تحســين مســتوى 

الصابــة النفســية لديهــم، وضــرورة توفيــر الرعايــة النفســية مــن خــال برامــج إرشــادية نفســية لتحســين درجــة 

الصابــة النفســية للمصابيــن.

 يهدف البحث إلى :

1/4  تعــّرف مســتوى الصابــة النفســية لــدى عينــة مــن األشــخاص المعوقيــن حركيــاً مبتــوري األطــراف 

العلويــة والســفلية مســتخدمي األطــراف االصطناعيــة.

ــوري األطــراف  ــاً مبت ــن حركي ــن األشــخاص المعوقي ــة م ــدى عين ــاة ل ــّرف مســتوى جــودة الحي 2/4  تع

ــة. ــراف االصطناعي ــتخدمي األط ــفلية مس ــة والس العلوي

3/4  الكشف عن طبيعة العاقة بين مستوى الصابة النفسية وجودة الحياة لدى عينة البحث. 

 4/4  تعــّرف الفــروق فــي مســتوى الصابــة النفســية لــدى عينــة البحــث تبعــاً لمتغيــرات ) العمــر، ومــكان 

الطــرف االصطناعــي ، ومــكان البتــر، والحالــة االجتماعيــة( .   

ــة والســفلية مســتخدمي  ــوري األطــراف العلوي ــة مــن مبت ــدى عين ــة النفســية ل ــا مســتوى الصاب  1/5  م
ــة ؟ ــراف االصطناعي األط

2/5   مــا مســتوى جــودة الحيــاة لــدى عينــة مــن مبتــوري األطــراف العلويــة والســفلية مســتخدمي األطراف 
االصطناعية ؟

4- أهداف  البحث:

5- أسئلة البحث:
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 1/6  ال توجــد عاقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســط درجــات الصابــة النفســية ومتوســط درجــات 

جــودة الحيــاة لــدى عينــة مــن مبتــوري األطــراف العلويــة والســفلية مســتخدمي األطــراف االصطناعيــة.

ــوري  ــن مبت ــة م ــدى عين ــية ل ــة النفس ــتوى الصاب ــي مس ــة ف ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف  2/6  ال توج

األطــراف العلويــة والســفلية مســتخدمي األطــراف االصطناعيــة تعــزى إلــى متغيــر العمــر) دون -25 فــوق 25).

ــوري  ــن مبت ــة م ــدى عين ــية ل ــة النفس ــتوى الصاب ــي مس ــة ف ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف 3/6  ال توج

األطــراف العلويــة والســفلية مســتخدمي األطــراف االصطناعيــة تعــزى إلــى متغيــر مــكان الطــرف الصناعــي) 

ــوي – ســفلي(. عل

ــوري  ــن مبت ــة م ــدى عين ــية ل ــة النفس ــتوى الصاب ــي مس ــة ف ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف 4/6  ال توج

األطــراف العلويــة والســفلية مســتخدمي األطــراف االصطناعيــة الســفلية تعــزى إلــى مــكان البتر)فــوق الركبــة- 

ــة(.  تحــت الركب

ــوري  ــن مبت ــة م ــدى عين ــية ل ــة النفس ــتوى الصاب ــي مس ــة ف ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف 5/6  ال توج

األطــراف العلويــة والســفلية مســتخدمي األطــراف االصطناعيــة تعــزى إلــى متغيــر الحالــة االجتماعيــة )متــزوج، 

أعــزب(.

1/7 الصابــة النفســية :عرفتهــا كوبــاز بأنهــا »مجموعــة مــن الســمات تتمثــل فــي اعتقــاد واتجــاه عــام لــدى 

الفــرد فــي فاعليتــه وقدرتــه علــى اســتغال المصــادر النفســية  كلهــا والبيئــة المتاحــة كــي يــدرك بفاعليــة أحــداث 

الحيــاة الضاغطــة الشــاقة إداركاً غيــر محــرف أو مشــوه، ويفســرها بواقعيــة وموضوعيــة ومنطقيــة، ويتعايــش 

معهــا علــى نحــو إيجابــي، وتتضمــن ثاثــة أبعــاد هــي )االلتــزام، والتحكــم، والتحــّدي(

االلتــزام: يمثــل القــدرة علــى إدراك الفــرد قيمــه وأهدافــه وتقديــر إمكانياتــه ليكــون لديــه هــدٌف   

يحققــه، وكذلــك صنــع القــرارات التــي تدعــم التــوازن والتراكيــب الداخليــة، فااللتــزام يمثــل االلتــزام 

الذاتــي مــن جانــب الفــرد نحــو نفســه وأهدافــه وقيمــه واآلخريــن.

ــى    ــة إل ــددة باإلضاف ــل متع ــن بدائ ــار بي ــرارات واالختي ــاذ الق ــى اتخ ــدرة عل ــو الق ــم :ه التحك

ــر الحــدث  ــي أث ــم الشــخص ف ــي الحــدث الضاغــط، وتحك ــم ف ــي التحك ــة ف ــات الفكري اســتخدام العملي

6- فرضيات البحث:

7- مصطلحات البحث والتعاريف اإلجرائية:
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الضاغــط مــن خــال القيــام ببعــض الســلوكات لتعديلــه أو تغييــره، والتحكــم بمعتقــدات الفــرد الســابقة 

ــه. عــن الموقــف وطبيعت

 التحــدي: هــو اعتقــاد الفــرد بــأن التغييــر المتجــدد فــي أحداث الحياة هــو أمٌر طبيعــي بل حتمٌي   

البــد منــه الرتقائــه أكثــر مــن كونــه تهديــداً ألمنــه وثقتــه بنفســه وســامته النفســية )الرئيســي،2016 ، 

.(421-420

وتعــّرف الباحثــة إجرائيــاً الّصابــَة النفســية: بأنهــا امتــاك الفــرد مجموعــة من الســمات التي تعمــل متوازنًة 

فــي مواقــف الحيــاة الضاغطــة ممــا يســاعد علــى مواجهــة الضغــوط والتكيــف مــع حالــة البتــر، وتتضمــن ثاثــة 

أبعــاد رئيســة االلتــزام والتحكــم والتحــّدي، وتقــاس فــي هــذا البحــث بمجمــوع متوســط الدرجــات التــي يحصــل 

عليهــا أفــراد عينــة البحــث فــي مقيــاس الصابــة النفســية المســتخدم فــي البحــث.

2/7 جــودة الحيــاة: عرفــت منظمــة الصحــة العالميــة WHO مفهــوم جــودة الحيــاة بأنهــا »إدراك األفــراد 

ــم  ــك بأهدافه ــة ذل ــا وعاق ــي يعيشــون فيه ــم الت ــة والقي ــياق نظــم الثقاف ــي س ــم ف ــم وموقعه ــم ووضعه وتصّوره

ــه  ــر بالصحــة الجســدية للشــخص وحالت ــم، وهــو مفهــوم واســع النطــاق يتأث ــم ومعاييرهــم واعتباراته وتوقعاته

ــف،2018) ــة« )خل ــه االجتماعي ــه الشــخصية وعاقات النفســية ومعتقدات

ــق  ــي يعيشــها وف ــاة الت ــور األطــراف عــن الحي ــاة: بأنهــا رضــا مبت ــاً جــودَة الحي ــة إجرائي وتعــّرف الباحث

معاييــر يراهــا مــن منظــوره ويقيــم بهــا حياتــه، ويشــعر مــن خالهــا بالســعادة والطمأنينــة والرضــا، والتكيــف 

والتوافــق مــع إعاقتــه والرغبــة فــي الحيــاة، وســيتم قياســها مــن خــال الدرجــة التــي يحصــل عليهــا المفحــوص 

علــى مقيــاس جــودة الحيــاة لمنظمــة الصحــة العالميــة.

3/7 اإلعاقــة الحركيــة: تلــك االعاقــة التــي تصيــب األشــخاص الذيــن يعانــون مــن حالــة عجــز عظميــة أو 

عضليــة أو عصبيــة أو حالــة مرضيــة مزمنــة تحــد مــن قدرتهــم علــى اســتخدام أجســامهم بشــكل طبيعــي ممــا 

تؤثــر ســلباً علــى إمكانيــة مشــاركتهم فــي واحــدة أو أكثــر مــن النشــاطات الحياتيــة. )الخطيــب، الحديــدي،)2009   

ــر  ــاً يؤث ــاً دائم ــدان العضــو فقدان ــا فق ــب عليه ــي يترت ــات الجســدية الت ــر أحــد اإلعاق ــد البت ــر: يع 4/7 البت

فــي حيــاة الفــرد الشــخصية واالجتماعيــة والمهنيــة بدرجــات متفاوتــة تتوقــف علــى حالــة البتــر ونوعهــا ومداهــا 

ومــدى ارتباطهــا بجوانــب حياتــه والســيما النفســية االجتماعيــة والمهنيــة، ويعرفــه الخطيــب بأنــه: إزالــة أو عــدم 

نمــو الطــرف أو جــزء منــه والبتــر إمــا أن يكــون والديــاً أو مكتســباً ) الخطيــب، الحديــدي،2009).

5/7 األطــراف االصطناعية:وهــي أعضــاء صناعيــة يتــم اســتخدامها بــدالً مــن األعضــاء المفقــودة مثــل 

ــن  ــود م ــزء المفق ــة الج ــر وطبيع ــتوى البت ــق مس ــي وف ــوع الطــرف الصناع ــد ن ــم تحدي ــل، وت ــدي واألرج األي
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(Nguyen ،2013( ــرى ــل أخ ــى عوام ــة إل ــرف باإلضاف الط

التعريف اإلجرائي لألشخاص المعّوقين حركيا مبتوري األطراف العلوية والسفلية مستخدمي

 األطــراف االصطناعيــة: هــم األشــخاص المعوقــون حركيــاً ولديهــم حالــة بتــر فــي أحــد أطرافهــم العلويــة 

أو الســفلية أو كليهمــا الجهــة اليمنــى أو اليســرى نتيجــة إصابتهــم فــي أحــداث الحــرب فــي الجمهوريــة العربيــة 

الســورية أو نتيجــة األمــراض أو الحــوادث ومســتخدمو األطــراف االصطناعيــة والمتــرددون علــى مركــز إعــادة 

التأهيــل واألطــراف االصطناعيــة التابــع لــوزارة الصحــة فــي مدينــة دمشــق.

ــع  ــة التاب ــراف االصطناعي ــل واألط ــادة التأهي ــز إع ــي مرك ــث ف ــق البح ــم تطبي ــة: ت ــدود المكاني 1/8 الح

ــة دمشــق. ــي مدين ــس ف ــن النفي ــي مشــفى اب ــوزارة الصحــة ف ل

8/ 2 الحدود الزمانية: تم تطبيق أداة البحث في عام 2019-2018

8/ 3 الحــدود البشــرية: تــم تطبيــق البحــث علــى عينــة مــن األشــخاص المعوقيــن حركيــاً مبتــوري األطراف 

العلويــة والســفلية مســتخدمي األطــراف االصطناعية.

8/ 4 الحــدود العلميــة: تتحــدد نتائــج البحــث بالبيانــات التــي تــم جمعهــا مــن أدوات البحــث وهــي مقيــاس 

الصابــة النفســية ومقيــاس جــودة الحيــاة المختصــر لمنظمــة الصحــة العالميــة.

ــة  ــرات  الدراس ــة بمتغي ــة ذات الصل ــة واألجنبي ــات العربي ــن الدراس ــة م ــرض مجموع ــة بع ــت الباحث قام

ــدم لألحــدث ــا للتسلســل الزمنــي مــن األق ــم عرضهــا وفق ــة وت ــذوي اإلعاق ــاة( ل ــة النفســية وجــودة الحي )الصاب

Vanthauze M, Sandra M )2014( 

QUALITY OF LIFE IN ADOLESCENTS WITH DISABILITIES

جودة الحياة في سن المراهقة لذوي اإلعاقة

هــدف الدراســة: تقييــم إدراك نوعيــة حيــاة الطــاب المراهقيــن الذيــن يعانــون مــن إعاقــات جســدية وبصريــة 

وسمعية. 

ــي 26  ــا ، ف ــن 10 و 19 عاًم ــم بي ــراوح أعماره ــا تت ــة الدراســة 98 مراهًق ــة الدراســة: شــملت عين عين

.Recife-PE ــة ــور الدول ــة لجمه ــة تابع ــة تعليمي مؤسس

8- حدود  البحث:

9- دراسات سابقة:
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أدوات الدراســة:  لتقييــم نوعيــة الحيــاة تــم اســتخدام أداة التقييــم المختصــرة لنوعيــة حيــاة منظمــة الصحــة 

العالميــة.

ــن ذوي  ــاة والمراهقي ــة مجــاالت الحي ــي إدراك نوعي ــج الدراســة  انخفاضــاً ف ــت نتائ ــج الدراســة : بين نتائ

ــج  ــرت النتائ ــد أظه ــاف الســمع، فق ــاف البصــر وضع ــة األشــخاص ضع ــا يّتصــُل بعين ــات الجســدية فيم اإلعاق

انخفــاض مســتوى جــودة الحيــاة لديهــم. قــدم المراهقــون ذوو اإلعاقــة فــي غــرف خاصــة أنفســهم كأكثــر الفئــات 

ــق  ــم التحقي ــن ت ــن الطــاب الذي ــة بي ــة والبيئي ــاة النفســية واالجتماعي ــي اإلدراك والجــودة الشــاملة للحي ــاً ف ضعف

معهــم، يشــير إلــى الحاجــة إلــى توعيــة الجمهــور وتحســين إمكانيــة الوصــول إلــى هــذه الفئــة مــن الســكان وأمنهم.

John Ivar Brevik )MD(، Sigurd W. Hystad)2015(   

Evaluation of Psychological Hardiness and Coping Style as Risk/Resilience 

Factors for Health Risk Behavior.

تقييم الصابة النفسية وأساليب المواجهة )المرونة والسلوك ( لذوي المخاطر الصحية

هــدف الدراســة: هدفــت الدراســة إلــى تعــرف مســتوى الصابــة النفســية للعســكريين النرويجيــن وارتباطــه 

بســلوكات تعرضهــم للخطــر الصحــي كإدمــان المخــدرات.

عينة الدراسة : مجموعة من العسكريين النرويجيين.

نتائــج الدراســة: بينــت نتائــج الدراســة أن العســكريين ُعرضة لمشــاكل الكحول والمخــدرات، ومن المعروف 

ــتراتيجيات  ــى إس ــاد عل ــى االعتم ــون إل ــة يميل ــي المرون ــديد ف ــاض ش ــن انخف ــون م ــن يعان ــخاص الذي أن األش

ــة  ــم بمنزل ــة المنخفضــة لديه ــتويات الصاب ــون مس ــُن أن تك ــاد، فيمك ــب حــاالت اإلجه ــلبية لتجن ــة الس المواجه

عامــة خطــر إلدمــان الكحــول وتعاطــي المخــدرات، ومــن خــال تقييــم الّصلــة بيــن الصابــة النفســية المنخفضــة 

وتجنــب أســلوب المواجهــة مــع أنمــاط اســتخدام الكحــول فــي عينــة وطنيــة كبيــرة مــن أفــراد الدفــاع العســكري 

النرويجــي بينــت النتائــج أن انخفــاض مســتوى الصابــة النفســية يعرضهــم لخطــر تعاطــي الكحــول والمخــدرات، 

ــي  ــط المهن ــى أن الضغ ــير إل ــا يش ــة، م ــر صعوب ــاة أكث ــارب حي ــم تج ــن لديه ــك الذي ــر ألولئ ــر أكب ــذا التأثي وه

التراكمــي قــد يكــون لــه أثــر كبيــر فــي العســكريين، ويشــير هــذا البحــث إلــى الطرائــق الجديــدة للتعــرف المبكــر 

ــاد واســتخدام أســاليب  ــواد المرتبطــة باإلجه ــن لخطــر إســاءة اســتخدام الم ــال العســكريين المعرضي ــى العم عل

الوقايــة الفعالــة معهــم.

Chutima, Wattana, Jattuporn  )2016(
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PHYSICAL ACTIVITY, SELF-ESTEEM, AND QUALITY OF LIFE AMONG 

PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITY

النشاط البدني وتقدير الذات ونوعية الحياة لدى األشخاص ذوي اإلعاقة الجسدية

ــن  ــاة )QOL( لألشــخاص المعاقي ــي تحســين صحــة الحي ــي ف ــر النشــاط البدن ــّرف أث هــدف الدراســة: تع

حركيــا ونوعيتهــا، ودراســة العاقــات بيــن العوامــل بمــا فــي ذلــك شــدة اإلعاقــة، والنشــاط فــي الحيــاة اليوميــة 

ــذات.  ــر ال واإلجهــاد وتقدي

عينــة الدراســة : شــملت الدراســة مئــة وســتين معاقــاً حركيــاً تتــراوح أعمارهــم بيــن 18-48  ســنة مســجلين 

فــي المدرســة المهنية. 

 ،)RSES( ــذات ــر ال ــرغ لتقدي ــاس روزنب ــور )PSS( ، مقي ــاد المتص ــاس اإلجه ــة:  مقي أدوات الدراس

 .(PASIPD( ــدية ــات الجس ــراد ذوي اإلعاق ــي لألف ــاط البدن ــاس النش ومقي

ــع  ــذات بمســتوى مرتف ــر ال ــة البحــث يشــعرون بتقدي ــراد عين ــج الدراســة أن أف ــت نتائ ــج الدراســة: بين نتائ

وأنهــم فخــورون بأنفســهم وال يشــعرون بالنقــص ويشــعرون بالرضــا عــن الحيــاة وقــد ســجلوا مســتوى عاليــاً مــن 

األنشــطة.

)خليفة ومحمد ،2017)

جودة حياة المعوقين جسدياً في مركز ذي قار إلعادة التأهيل في مدينة الناصرية

ــاة )QoL( للبالغيــن ذوي اإلعاقــة الجســدية فــي  هــدف الدراســة: هدفــت الدراســة إلــى تقييــم نوعيــة الحي

مركــز ذي قــار إلعــادة التأهيــل، وتحديــد العاقــة بيــن نوعيــة الحيــاة والخصائــص االجتماعيــة والفيزيولوجيــة 

ــة  ــة الســكنية والوظيف ــة والمســتوى التعليمــي والمنطق ــة الزوّجي ــر والحال ــس والعم ــل: الجن ــن جســدًيا مث للمعاقي

ودرجــة اإلعاقــة وأســباب اإلعاقــة ومــدة اإلعاقــة. 

ــات  ــع البيان ــم جم ــاق وت ــغ مع ــخص بال ــن 100 ش ــة م ــة مقصــودة مكون ــار عين ــم اختي ــث: ت ــة البح عين

باســتخدام اســتبيانة ذاتيــة اإلدارة. 

نتائــج البحــث: كشــفت الدراســة أن العمــر األكثــر شــيوًعا كان بيــن -20 29عاًمــا ، كان )55%( منهــم ال 

يعملــون، وتشــير الدراســة إلــى أن المعوقيــن جســدياً لديهــم مســتوى معتــدل مــن نوعيــة الحيــاة. وتظهــر النتيجــة 

ــس  ــر والجن ــك )العم ــي ذل ــا ف ــة بم ــرات الفيزيولوجي ــي QoL والمتغي ــن إجمال ــة بي ــة معنوي ــود عاق ــدم وج ع

والحالــة الزواجيــة ومســتوى التعليــم والمهنــة واإلقامــة( علــى أن هنــاك أهميــة كبيــرة للعاقــة بيــن QoL وشــدة 

ــن  ــى أن البالغي ــة إل ــت الدراس ــا. وخلص ــة ومدته ــباب اإلعاق ــن QoL وأس ــرة بي ــة كبي ــاك عاق ــة، وهن اإلعاق
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المعّوقيــن جســدياً كاَن لديهــم القــدرة علــى التعامــل مــع إعاقاتهــم بدرجــة معتدلــة مــن نوعيــة الحيــاة، ولــم تتأثــر 

خصائصهــا مثــل العمــر والجنــس والمســتوى التعليمــي والحالــة الزوجيــة واإلقامــة والمهنــة.

الخير، )2019)

تأثير إعادة التأهيل في نوعية الحياة لدى مصابي الحرب في محافظة الاذقية

هــدف الدراســة: هدفــت الدراســة إلــى تحديــد تأثيــر إعــادة التأهيــل فــي نوعيــة الحيــاة لــدى مصابــي الحــرب 

ــي  ــدى مصاب ــاة ل ــة الحي ــق الباحــث بدراســة معــدل نوعي ــة، وتتلخــص أســئلة الدراســة وف ــي محافظــة الاذقي ف

الحــرب )الشــلل الســفلي( , ومعــدل نوعيــة الحيــاة لــدى مصابــي الحــرب )البتــر الســفلي(، وتأثيــر إعــادة التأهيــل 

)النفســي - الحركــي( فــي نوعيــة الحيــاة لــدى مصابــي الحــرب )الشــلل الســفلي(، وتأثيــر إعــادة التأهيــل )النفســي 

- الحركــي( فــي نوعيــة الحيــاة لــدى مصابــي الحــرب )البتــر الســفلي(، والعاقــة بيــن المتغيــرات الديموغرافيــة 

وأبعــاد نوعيــة الحيــاة لــدى مصابــي الحــرب.

نتائــج الدراســة: أظهــرت نتائــج الدراســة عــدم توفــر مستشــفيات وأماكــن كافيــة خاصــة مجهــزة بــاألدوات 

ــل  ــن بتأهي ــن والمتخصصي ــن الفيزيائيي ــن المعالجي ــدد كاف م ــود ع ــدم وج ــل، وع ــة للتأهي ــزات الازم والتجهي

مصابــي الحــرب ممــا يشــكل تحديــاً حقيقيــاً أمــام المنظومــة الصحيــة فــي ســوريا، باإلضافــة إلــى عــدم وجــود 

مؤسســات وجمعيــات متخصصــة بموضــوع اإلعاقــات الناجمــة عــن الحــروب، وعــدم التنســيق والتكامــل بيــن 

ــة  ــة المتكامل ــم الرعاي ــي تقدي ــرة ف ــا يشــكل فجــوة كبي ــم الدعــم االجتماعــي م ــة بتقدي ــة المهتم ــات األهلي الجمعي

لمصابــي الحــرب. إن إهمــال الجانــب النفســي ونــدرة المتخصصيــن فــي التأهيــل النفســي علــى أهميتــه يعــد أحــد 

ــي  ــق لمصاب ــاً برامــج نفســية تطب ــون وعائاتهــم، إذ ال يوجــد حالي ــا المصاب ــي منه ــي يعان ــة الت المشــاكل الفعلي

الحــرب إضافــة إلــى أن عــدم وجــود البرامــج التأهيليــة المتكاملــة خــارج المستشــفيات التــي تعنــى بالمصــاب فــي 

منزلــه وبيئتــه الخاصــة يســبب مشــكلة تــؤدي إلــى حرمانــه مــن الرعايــة المناســبة عنــد الحاجــة لهــا بســبب بعــد 

األماكــن وصعوبــة االنتقــال وكلفتهــا، كذلــك ال يعــد كادر التمريــض الموجــود فــي المراكــز الصحيــة الــذي يقــوم 

بالزيــارات المنزليــة، مؤهــاً للقيــام بالتأهيــل الحركــي والنفســي لمصابــي الحــرب.

هاجر)2019(: فلسطين

صورة الذات وتنظيم الذات وعاقتهما بجودة الحياة لدى مبتوري األطراف بعد الحرب األخيرة على غزة 

 2014

ــوري  ــدى مبت ــاة ل ــودة الحي ــذات وج ــم ال ــذات وتنظي ــورة ال ــتوى ص ــن مس ــف ع ــة: الكش ــدف الدراس ه

ــم  ــذات وتنظي ــن صــورة ال ــن كل م ــة بي ــح العاق ــى غــزة 2014 وتوضي ــرة عل ــد الحــرب األخي األطــراف بع
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الــذات وجــودة الحيــاة، والفــروق فــي مســتوى صــورة الــذات وتنظيــم الــذات وجــودة الحيــاة لديهــم فــي ضــوء 

بعــض المتغيــرات الشــخصية،  ولتحقيــق  األهــداف  جــرى  اســتخدام  المنهــج  الوصفــي  التحليلــي،  وصممــت  الباحثــة  

ــاة . ــذات،  و اســتبيانةً  لجــودة  الحي ــم  ال ــذات، اســتبانة  لتنظي ــك  اســتبيانة لصــورة  ال ألجــل  ذل

عينــة البحــث:  طبقــت  علــى  جميــع  حــاالت  البتــر  بعــد  الحــرب  األخيــرة علــى  غــزة  2014   البالــغ  عددهــم 

)105(   بعــد  اســتبعاد  )14(  حالــة  بتــر  لعــدم  اســتيفائها  شــروط  الدراســة،  فاســتجاب  منهــم   )98(  حالــة فقــط.

نتائــج الدراســة: مســتوى صــورة الــذات لــدى مبتــوري األطــراف بعــد الحــرب األخيــرة علــى غــزة 2014 

جــاء أدنــى مــن المتوســط، كمــا أظهــرت النتائــج وجــود عاقــة ســلبية بيــن صــورة الــذات وجــودة الحيــاة، بينمــا 

توجــد عاقــة موجبــة بيــن تنظيــم الــذات وجــودة الحيــاة، وأظهــرت النتائــج عــدم وجــود أثــر لمتغيــر العمــر وعــدد 

أفــراد األســرة واألطــراف المبتــورة والترتيــب الميــادي والحالــة االجتماعيــة فــي مســتوى تنظيــم الــذات بينمــا 

يوجــد أثــر لمتغيــر مــكان الســكن.

Fatima M. S. Al Badrani)2019(

The level of psychological rigidity of the physically disabled in the state of 

Ouargla Asst., University of Mosul /College of Islamic Sciences.

مستوى الصابة النفسية للمعاقين جسدًيا في والية ورقلة أست في جامعة العلوم اإلسامية

هــدف الدراســة: هدفــت الدراســة إلــى الكشــف عــن مســتوى الصابــة النفســية للمعاقيــن جســدًيا فــي واليــة 

ورقلــة أســت فــي جامعــة العلــوم االســامية.

عينة الدراسة: شملت عينة الدراسة 60 معاقاً ومعاقة حركياً في والية ورقلة

نتائــج الدراســة: أظهــرت نتائــج الدراســة أن أفــراد العينــة تمتعــت بمســتوى صابــة نفســية مرتفــع، وعــدم 

وجــود فــروق بيــن الذكــور واإلنــاث فــي مســتوى الصابــة النفســية، وكذلــك توجــد فــروق فــي مســتوى الصابــة 

النفســية وفــق متغيــر المســتوى التعليمــي لصالــح التعليــم الجامعــي. 

تعقيب على الدراسات السابقة :

بعــد االطــاع علــى الدراســات الســابقة ) العربيــة واألجنبيــة ( يمكــن تحديــد أوجــه اإلفــادة منهــا فــي توجيــه 

الدراســة الحاليــة فــي مجــاالت بحثيــة عــدة هــي : 

االستفادة من منهجية الدراسات السابقة في صوغ مشكلة الدراسة الحالية .  

تصميم أدوات الدراسة .  

االستفادة من الدراسات السابقة في تفسير نتائج الدراسة الحالية وتحليلها.  
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ومــع اســتفادة  هــذه الدراســة مــن الدراســات الســابقة تبيــن أنهــا تتميــز بكونهــا الدراســة المحليــة – حســب 

علــم الباحثــة – التــي تبحــث فــي الصابــة النفســية وجــودة الحيــاة لمبتوري األطــراف العلوية والســفلية مســتخدمي 

األطــراف االصطناعيــة فــي مركــز التأهيــل واألطــراف االصطناعيــة فــي مشــفى ابــن النفيــس فــي مدينــة دمشــق. 

1/10 منهج البحث:

اقتضــت طبيعــة الدراســة فــي هــذا البحــث االعتمــاد علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي ألنــه المنهــج المناســب 

لهــذا البحــث ، ُيعــّرف »بالمنهــج الــذي يــدرس المتغيــرات كمــا هــي فــي حاالتهــا الطبيعيــة, لتحديــد العاقــات 

التــي يمكــن أن تحــدث بيــن هــذه المتغيرات«)ميخائيــل،2006(. قامــت الباحثــة مــن خــال هــذا المنهــج بإعــداد 

ــت  ــم ُجمع ــابقة ث ــات الس ــى األدب النظــري والدراس ــن خــال االطــاع عل ــك م ــية وذل ــة النفس ــاس الصاب مقي

البيانــات مــن أفــراد عينــة البحــث وتــم وصفهــا وتحليلهــا مــن خــال العمليــات اإلحصائيــة المناســبة وبعــد ذلــك 

نوقشــت وفســرت فــي ضــوء األدب الســابق والواقــع الميدانــي. 

2/10 مجتمع البحث وعينته: 

تكــون مجتمــع البحــث مــن 100حالــة بتــر األطــراف مســتخدمي الطــرف الصناعــي، تكونــت عينــة البحــث 

مــن 70 فــرداً مــن المبتوريــن مســتخدمي األطــراف االصطناعيــة المســجلين فــي مركز إعــادة التأهيــل واألطراف 

االصطناعيــة التابــع لــوزارة الصحــة فــي مشــفى ابــن النفيــس فــي مدينــة دمشــق للعــام 2019-2018.

جدول )1( توزيع عينة البحث وفق متغير العمر ومكان الطرف ومكان البتر والحالة االجتماعية

10- منهج البحث وإجراءاته:

النسبة المئويةالعددالمتغير

مكان الطرف الصناعي
57,14 %40سفلي
42,86 %30علوي

100 %70المجموع

العمر
45,71 %32دون 25 سنة

54,29 %38أكثر من 25 سنة
100 %70المجموع

مكان البتر
42,5 %17فوق الركبة
57,5 %23تحت الركبة
100 %40المجموع

الحالة االجتماعية
57.58 %41أعزب
41,43 %29متزوج

100 %70المجموع
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1/11 مقياس الصابة النفسية:

1/1/11 هــدف المقيــاس: فــي ضــوء الهــدف مــن هــذا البحــث » تحديــد مســتوى الصابــة النفســية لعينــة 

مــن المعوقيــن حركًيــا مبتــوري األطــراف العلويــة والســفلية مســتخدمي األطــراف االصطناعيــة« ومــن مبــررات 

ــة النفســية المناســبة لطبيعــة  ــة بالصاب ــة ذات الصل ــة المطلوب ــات الوصفي ــاس يســاعد فــي جمــع البيان ــاء مقي بن

عينــة البحــث وهــم األشــخاص ذوو اإلعاقــة الحركيــة مبتــورو األطــراف. 

2/1/11  إعداد المقياس: تم إعداد المقياس على النحو اآلتي:

ــية  ــة النفس ــاس الصاب ــال قي ــي مج ــت ف ــي أجري ــس الت ــض المقايي ــى بع ــاع عل 1/2/1/11 االط

والدراســات المتاحــة كدراســة ) بلحاشــني وبلطاهــر،2018  (، ) ديــان،2018( و)صالــح، 2019()عبــد 

  (John at, all,2015( النــور،2015 

2/2/1/11  تحديــد أبعــاد المقيــاس: فــي ضــوء القــراءات الســابقة تــم تحديــد األبعــاد التــي يمكــن أن 

يتــم قيــاس الصابــة النفســية للمبتوريــن مســتخدمي األطــراف فــي ضوئهــا وهــي:

االلتزام. 1

التحدي. 2

التحكم. . 3

3/2/1/11 الصياغــة اإلجرائيــة لعبــارات المقيــاس: قامــت الباحثــة بصياغــة مجموعــة مــن العبــارات 

ــة، ال  ــة الصياغ ــون واضح ــارات أن تك ــذه العب ــي ه ــي ف ــد روع ــا، وق ــابقة وتحديده ــاد الس ــاول األبع ــي تتن الت

تحتــوي علــى كلمــات أو جمــل غامضــة تحمــل الَلْبــس، بســيطة فــي كلماتهــا، ومناســبة للموضــوع المــراد قياســه، 

ــاول األبعــاد الثــاث التــي  ــارًة تتن ــة )30( عب ــه المبدئي ــاس فــي صورت ــارات المقي ــك بلغــت عب وفــي ضــوء ذل

شــملها المقيــاس.

ــى  ــه عل ــك بعرض ــاس، وذل ــدق المقي ــن ص ــق م ــم التحق ــية: ت ــة النفس ــاس الصاب 4/2/1/11  مقي

مجموعــة مــن المحّكميــن، وقــد ُســلِّم لــكل منهــم صــورة عــن المقيــاس بصورتــه األوليــة، بغــرض َتعــّرف آرائهــم 

ــاس  ــى قي ــا عل ــة، وقدرته ــا اللغوي ــارات، وحســن صياغته ــث مــدى وضــوح العب ــاس مــن حي ــَرات المقي ــي ِفْق ف

الصابــة النفســية للمبتوريــن مســتخدمي األطــراف االصطناعيــة، وأوصــى المحّكمــون بإجــراء بعــض التعديــات 

التــي شــملت:

11- أدوات  البحث:
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 إعادة صياغة بعض العبارات لتصبح أكثر وضوحاً.ــ

ونقل بعض العبارات من بعد إلى بعد آخر أكثر مناسبةــ

 وتحويــل العبــارات المركبــة إلــى عبارتيــن منفصلتيــن لضمــان الحصــول علــى اســتجابات أكثــر ــ

دقــة.

ــن،  ــادة المحّكمي ــن الس ــة م ــة المقدم ــات واآلراء المختلف  5/2/1/11 ُدرســت الماحظــات والتوجيه

ــث  ــا، بحي ــة لبعضه ــل الصياغــة اللغوي ــود، وتعدي ــم حــذف بعــض البن ــم ت ــم وماحظاته ــي ضــوء اقتراحاته وف

ــداً. ــة )26( بن ــه النهائي ــاس بصيغت ــوى المقي احت

ــع  ــاً( أرب ــات، )غالب ــس درج ــاً( خم ــلم خماســي )دائم ــى س ــاد عل ــم االعتم ــاس: ت ــح المقي 3/1/11 تصحي

ــاس. ــح المقي ــدة لتصحي ــة واح ــداً ( درج ــان، ) أب ــادراً( درجت ــات،) ن ــاث درج ــاً( ث ــات، )أحيان درج

4/1/11 صدق المقياس: 

جــرى التحقــق مــن صــدق المقيــاس باســتخدام عــدة أنــواع مــن الصــدق هــي صــدق المحتــوى، والصــدق 

البنيــوي بطريقــة االتســاق الداخلــي، والصــدق التمييــزي.

:Content Validity 1/4/1/11 صدق المحتوى

ويعــرف بأنــه” رفــع اســتثارة المفحوصيــن للحــد األقصــى لتقبــل المقيــاس، ولضمــان تعــاون المفحوصيــن 

فــي الموقــف االختبــاري” )أبــو عــام، 2004، 257).

ُعــِرَض المقيــاس – فــي صورتــه األوليــة علــى مجموعــة مــن المحكميــن المتخصصيــن مــن أعضــاء هيئــة 

التدريــس فــي كليــة التربيــة بجامعــة دمشــق، بقصــد التأكــد مــن صاحيتــه علميــاً وتمثيلــه للغــرض الــذي ُوضــع 

مــن أجلــه، واإلفــادة مــن ماحظاتهــم ومقترحاتهــم كمــا ذكــر ســابقاً.

الدراسة االستطاعية:

تــم تطبيــق المقيــاس فــي صورتــه النهائيــة علــى عينــة اســتطاعية قوامهــا )30 ( مــن المبتورين مســتخدمي 

األطــراف االصطناعيــة، واختيــرت مــن المبتوريــن الموجوديــن فــي مشــفى ابــن النفيــس فــي مدينــة دمشــق للعــام 

الدراســي 2018-2019، وهــي مــن خــارج عينــة البحــث األساســية، وذلــك بهــدف معرفــة مــدى ماءمــة بنــود 

المقيــاس ووضوحهــا ألفــراد عينــة البحــث، وتــم اســتكمال دراســة صــدق المقيــاس وثباِتــِه إحصائيــاً علــى النحــو 

اآلتي:

:Internal Consistency Validity 2/4/1/11 الصدق البنيوي بطريقة االتساق الداخلي

 صــدق االتســاق الداخلــي مــن أهــم أنــواع الصــدق التــي يمكــن اســتخدامها للتحقــق مــن صــدق المقيــاس، 
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ــن مســتخدمي  ــن المبتوري ــة )30( م ــات البالغ ــة الصــدق والثب ــى عين ــة النفســية عل ــاس الصاب ــق مقي ــم تطبي ت

األطــراف االصطناعيــة، وللتحقــق مــن هــذه الطريقــة تــم القيــام بمــا يلــي:

ــن  ــم )2( يبي ــة: والجــدول رق ــا بالدرجــة الكلي ــا بينه ــة فيم ــاد الفرعي ــاط األبع ــة بحســاب ارتب قامــت الباحث

ــاط الناتجــة. معامــات االرتب

جدول )2(: ارتباط األبعاد الفرعية مع بعضها بعضاً ومع الدرجة الكلية

** دال عند مستوى الداللة 0.01 / * دال عند مستوى الداللة 0.05

يتبيــن مــن الجــدول الســابق أن جميــع معامــات االرتبــاط بيــن كل مــن درجــات األبعــاد الفرعية مــع بعضها 

بعضــاً وبينهــا وبيــن الدرجــة الكليــة للمقيــاس موجبة ودالــة إحصائياً وتتــراوح بيــن )**0.868/**0.481) .

:Discriminant Validate 3/4/1/11 الصدق التمييزي

ــذ  ــم أخ ــاً، وت ــية تنازلي ــة النفس ــاس الصاب ــى مقي ــات عل ــة الصــدق والثب ــراد عين ــات أف ــب درج ــم ترتي ت

ــن  ــن المجموعتي ــَبت متوســطات هاتي ــم ُحِس ــا 8(، ث ــة الدني ــى 25 % )الفئ ــا 8( وأدن ــة العلي ــى 25 % )الفئ أعل

وانحرافهمــا المعيــاري، واســُتِخدَم اختبــار “مــان وتنــي” لبيــان داللــة الفــروق بيــن المتوســطين للفئــة العليــا والدنيــا 

علــى الدرجــة الكليــة للمقيــاس واألبعــاد الفرعيــة، والجــدول رقــم )3( يوضــح الفــرق بيــن هاتيــن المجموعتيــن:
جدول )3(: داللة الفروق بين المتوسطين للفئة العليا والدنيا على الدرجة الكلية للمقياس واألبعاد الفرعية  قيمة 

“مان وتني” 

الدرجة الكليةالتحديالتحكمااللتزاماألبعاد الفرعية

**0.5180.868**0.689**-االلتزام

**0.4810.850*--التحكم

**0.807---التحدي

----الدرجة الكلية

الفئاتالعدداألبعاد الفرعية
متوسط 
الرتب

مجموع 
الرتب

Z
مستوى 
الداللة

القرار

دال**12,51003,450,001الفئة العليا8االلتزام 4,536الفئة الدنيا8

دال**12,51003,400,001الفئة العليا8التحكم 4,536الفئة الدنيا8

دال**12,51003,700,001الفئة العليا8التحدي 4,536الفئة الدنيا8

دال**12,51003,390,001الفئة العليا8الدرجة الكلية 4,536الفئة الدنيا8
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يتضــح مــن الجــدول الســابق أن هنــاك فروقــاً ذات داللــة إحصائيــة بيــن المجموعتيــن، وهــذه الفــروق لصالــح 

الفئــة العليــا.

4/4/1/11  ثبات المقياس:

تم التحقق من الثبات باستخدام طرائق التجزئة النصفية والفا-كرونباخ.

 :Split Half 1/4/4/1/11 التجزئة النصفية

تــم حســاب الثبــات بهــذه الطريقــة علــى عينــة الصــدق والثبــات البالغــة )30( مــن المبتوريــن مســتخدمي 

ــت  ــة بلغ ــة النصفي ــات التجزئ ــد أن درج ــبيرمان-براون ، ونج ــل س ــق معام ــة عــن طري األطــراف االصطناعي

ــة. ــات عالي ــى درجــة ثب ــدل عل )0,664( وت

:Internal Consistency 2/4/4/1/11  ألفا كرونباخ

ــدق  ــة الص ــى عين ــاخCronbach’s alpha  عل ــا كرونب ــل ألف ــق معام ــن طري ــات ع ــاب الثب ــم حس ت

والثبــات البالغــة )30( مــن المبتوريــن مســتخدمي األطــراف االصطناعيــة ونجــد أن قيــم معامــل ألفــا لكرونبــاخ 

ــة. ــات عالي ــى درجــة ثب ــدل عل بلغــت )0.827( وت

ــه  ــات، تجعل ــة النفســية يتصــف بدرجــة مناســبة مــن الصــدق والثب ــاس الصاب ــا ســبق أن مقي ــن مم ويتبي

ــي. ــتخدام كأداة للبحــث الحال ــاً لاس صالح

ــابية  ــطات الحس ــاب المتوس ــة بحس ــت الباحث ــة، قام ــراد العين ــدى أف ــية ل ــة النفس ــتوى الصاب ــّرف مس لتع

ــم  ــي الجــدول وت ــد ف ــق المحــك المعتم ــة النفســية وف ــاس الصاب ــوزن النســبي لمقي ــة وال ــات المعياري واالنحراف

ــة )4÷5=0,8)  ــى طــول الفئ ــة للحصــول عل ــات المطلوب ــى عــدد الفئ ــدى )1-5=4( وتقســيمه عل حســاب الم

وبعــد ذلــك إضافــة هــذه القيمــة إلــى أقــل قيمــة فــي المقيــاس )بدايــة المقيــاس: الواحــد الصحيح(.واســتناداً إلــى 

ــي: ــى النحــو التال ــب الرياضــي، يمكــن التعامــل مــع متوســطات الدرجــات عل قاعــدة التقري

جدول )4( المحك المعتمد في البحث

مستوى الصابة النفسيةالنسبة المئوية المقابلةطول الفئة

منخفضة جداًمن 20 % إلى  36%من 1 إلى 1,8

منخفضةأكبر من 36 % إلى 52%أكبر من 1,8 إلى 2,6

متوسطةأكبر من 52 % إلى 68%أكبر من 2,6 إلى 3,4

عاليٍأكبر من 68 % إلى 84%أكبر من 3,4 إلى 4,2

عاليٍ جداًأكبر من 84 % إلى 100%أكبر من 4,2 إلى 5
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2/11 مقياس جودة الحياة المختصر لمنظمة الصحة العالمية:

ــة عــام 1996  ــاة إعــداد منظمــة الصحــة العالمي ــاس جــودة الحي ــم اعتمــاد النســخة المختصــرة مــن مقي ت

ــر صــورة المختصــرة  ــارة وتعتب ــه بشــرى أحمــد عــام 2008 والمكــون مــن )26( عب ــه وتقنين وقامــت بتعريب

ــة وتــم التحقــق مــن صــدق المقيــاس وثباتــه علــى النحــو اآلتــي: شــاملة ومتكامل

1/2/11 صدق المقياس وثباته: 

تــّم التحقــق مــن صــدق مقيــاس جــودة الحيــاة وثباتــه مــن خــال دراســة ســيكومترية علــى عّينــة مؤلّفــة مــن 

)30( مبتــوراً مــن المعاقيــن حركيــاً مبتــوري األطــراف العلويــة والســفلية مســتخدمي األطــراف االصطناعيــة ، 

وجــاءت النتائــج كمــا يأتــي:

1/1/2/11 دراسة الصدق:

ــد  ــا أع ــس م ــار يقي ــا إذا كان االختب ــى م ــير إل ــوى األداة، ويش ــي لمحت ــص المنهج ــدق الفح ــد بالص يقص

ــال: ــن خ ــدق م ــة الص ــت دراس ــل، 2006، 255(، وتم ــه )ميخائي ــن أن نقيس ــا نح ــا أردن ــه، أو م لقياس

:Discriminant Validate 1/1/1/2/11 الصدق التمييزي

تــم ترتيــب درجــات أفــراد عينــة الصــدق والثبــات علــى مقيــاس جــودة الحيــاة تنازليــاً، وتــم أخــذ أعلــى 25 

% )الفئــة العليــا 8( وأدنــى 25 % )الفئــة الدنيــا 8(، ثــم حســاب متوســطات هاتيــن المجموعتيــن وانحرافهمــا 

المعيــاري، واســتخدمت الباحثــة اختبــار “مــان وتنــي” لبيــان داللــة الفــروق بيــن المتوســطين علــى الدرجــة الكليــة 

للمقيــاس، والجــدول رقــم )5( يوضــح الفــرق بيــن هاتيــن المجموعتيــن:

جدول )5(: داللة الفروق بين متوسطين للدرجة الكلية للمقياس قيمة “مان وتني” 

ــروق  ــذه الف ــن، وه ــن المجموعتي ــة بي ــة إحصائي ــاً ذات دالل ــاك فروق ــابق أن هن ــدول الس ــن الج يتضــح م

ــا. ــة العلي ــح الفئ لصال

2/1/1/2/11 دراسة الثبات:

قامــت الباحثــة بحســاب ثبــات المقيــاس بطريقتيــن: )ألفــا كرونبــاخ، التجزئــة النصفيــة(، وتبيــن أّن المقيــاس 

الدرجة الكلية
الفئاتالعدد

متوسط 
الرتب

مجموع 
الرتب

Z
مستوى 
الداللة

القرار

دال**12,51003,410,001الفئة العليا8 12,536الفئة الدنيا8
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يتصــف بمعامــات ثبــات جيــدة بلغــت )0,741( بطريقــة ألفــا كرونبــاخ، وبلغــت )0,722( بطريقــة التجزئــة 

النصفيــة وجميعهــا قيــم مقبولــة إحصائيــاً، فيصبــح المقيــاس جاهــزاً للتطبيــق علــى عينــة البحــث.

1/12 أسئلة البحث:

1/1/12  ما مستوى الصابة النفسية لدى عينة من المبتورين مستخدمي األطراف االصطناعية ؟

ــابية  ــطات الحس ــاب المتوس ــة بحس ــت الباحث ــة، قام ــراد العين ــدى أف ــية ل ــة النفس ــتوى الصاب ف مس ــرُّ لِّتع

واالنحرافــات المعياريــة والــوزن النســبي لمقيــاس الصابــة النفســية وفــق المحــك المعتمــد فــي الجــدول )4( وفــي 

ضــوء هــذا الجــدول يمكــن تحديــد مســتوى الصابــة النفســية لــدى عينــة مــن المبتوريــن مســتخدمي األطــراف 

االصطناعيــة فــي مقيــاس الصابــة النفســية وأبعــاده الفرعيــة كمــا يلــي:

جدول )6( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لمقياس الصابة النفسية وأبعاده 

لدى أفراد العينة )ن=70)

أظهــرت النتائــج أن متوســط المبتوريــن مســتخدمي األطــراف االصطناعيــة بلــغ 69,62 وبــوزن نســبي 

بلــغ 47,32 % وهــذا يــدل علــى أن أفــراد العينــة لديهــم مســتوى عــاٍل مــن الصابــة النفســية، وبمــا أن المقيــاس 

ــدل  ــى بمتوســط 3,85 وبــوزن نســبي 77,03 % وي ــة األول ــزام بالمرتب ــلَّ بعــد االلت ــد َح ــة أبعــاد فق ــه ثاث لدي

علــى درجــة عاليــة، ويليــه فــي المرتبــة الثانيــة التحــدي بمتوســط 3,81 وبــوزن نســبي 76,14 % ويــدل علــى 

درجــة عاليــة، فيمــا َحــّلً بعــد التحكــم بالمرتبــة األخيــرة بدرجــة عاليــة أيضــاً.

وتفســر الباحثــة وجــود مســتوى عــال مــن الصابــة لــدى عينــة البحــث بســبب االهتمــام بهــذه الفئــة مــن 

المبتوريــن واالهتمــام بتركيــب الطــرف الصناعــي الــذي ســاعدهم علــى تجــاوز العديــد مــن المشــكات بحياتهــم، 

ــي األنشــطة  ــة ف ــة والمجتمــع ومشــاركتهم الفعال ــة مــن طــرف الدول ــي األنشــطة االجتماعي ــة دمجهــم ف ومحاول

12-نتائج البحث:

عدد الفقراتاألبعاد الفرعية
المتوسطات 

الحسابية
االنحرافات 

المعيارية

المتوسطات 
الحسابية 
المرجحة

األوزان

النسبية%
المستوى

عاليٍ%830,814,783,8577,03االلتزام

عاليٍ%827,744,743,4769,35التحكم

عاليٍ%1038,075,233,8176,14التحدي

عاليٍ%2669,6212,993,7347,32الدرجة الكلية للمقياس
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ــة. ــة واالجتماعي الرياضي

كمــا أن افتتــاح مركــز لتركيــب األطــراف االصطناعيــة وتأهيــل األشــخاص المبتوريــن كان لــه دور كبيــر 

فــي دمجهــم فــي المجتمــع  فالمركــز ال يقتصــر علــى تركيــب األطــراف االصطناعيــة، بــل تدريــب المصابيــن 

وإعــادة تأهيلهــم وتقديــم العــاج الفيزيائــي والحركــي المناســبين قبــل تركيــب الطــرف الصناعــي أثنــاءه وبعــده، 

وهــذا أمــر يقدمــه المركــز عــن طريــق معالجيــن مختصيــن، مجانــاً فمتابعــة األشــخاص وتأهيلهــم بعــد تركيــب 

الطــرف لــه دور كبيــر فــي تحســين مســتوى ثقتهــم بأنفســهم وتحمــل مســؤولياتهم وتحــدي المواقــف ومتاعبهــا.

ــى تحســين  ــن عل ــراد المبتوري ــي مســاعدة األف ــرة ف ــة كبي ــة أن للطــرف االصطناعــي أهمي ــرى الباحث وت

صــورة الجســد لديهــم مــا يســاعدهم علــى التقبــل والرضــا لحالتهــم الصحيــة، لينعكــَس إيجابــاً علــى تقييــم الفــرد 

لذاتــه، وقــد يكــون هــذا ســبباً لظهــور درجــة عاليــة مــن الصابــة النفســية لديهــم.

ــي حــل  ــاً ف ــرى أن للطــرف االصطناعــي دوراً هام ــي ت ــه دراســة )القاضــي، 2009( الت ــا أكدت وهــذا م

الصراعــات وإعــادة بنــاء شــخصية الفــرد وإعــادة التوافــق النفســي واالجتماعــي لــه ليكــون مشــاركاً وفاعــاً فــي 

جميــع جوانــب الحيــاة المســتقبلية فــي محيطــه األســري واالجتماعــي. 

وتفســر الباحثــة وجــود درجــة عاليــة مــن االلتــزم ألفــراد عينــة البحــث بشــعور الفــرد أنــه مــا زال قــادراً 

علــى القيــام بواجباتــه فمــن خــال التواصــل مــع أفــراد عينــة البحــث تبيــن أن كاَ منهــم المعيــل الوحيــد ألفــراد 

أســرته وهــذا الشــعور لديهــم كان الحافــز األكبــر ألنهــم المســؤولون عــن عوائلهــم وعــن تلبيــة متطلباتهــم كافــة، 

وهــذا مــا زاد مــن شــعور التحــدي لديهــم بقدرتهــم علــى ممارســة األنشــطة التــي كانــوا يمارســونها قبــل البتــر، 

فالتحــدي لــم يكــن علــى صعيــد األنشــطة الرياضيــة فحســب بــل كان التحــدي لعينــة البحــث -وهــي ذكــور حصــراً- 

ــا  ــة كل م ــى تلبي ــه عل ــي ظــل الحــرب، وقدرت ــة ف ــة كاف ــى مســتوى تحــدي الظــروف المعيشــية الصعب كان عل

يلزمهــم للعيــش الكريــم حتــى ال يتعــرض أفــراد أســرته ألي مذلــة أو إهانــة بســبب العــوز المــادي. 

واتفقــت نتيجــة هــذه الدراســة مــع نتيجــة دراســة )Chutima, Wattana, Jattuporn,2016(  التــي 

ــورون  ــم فخ ــع، وأنه ــتوى مرتف ــذات بمس ــر ال ــعرون بتقدي ــاً يش ــن حركي ــخاص المعاقي ــا أن األش ــت نتائجه بين

بأنفســهم وال يشــعرون بالنقصــل ويشــعرون بالرضــا عــن الحيــاة ، وقــد ســجلوا مســتوى عاليــاً مــن األنشــطة، 

ودراســة )Fatima، 2019( التــي أظهــرت نتائجهــا أن أفــراد العينــة مــن المبتوريــن يتمتعــون بمســتوى صابــة 

ــى العســكريين  ــت عل ــي طبق ــع نتيجــة دراســة )at,all  John , 2015(الت ــق م ــم تتف ــا ل ــع، بينم نفســية مرتف

وبينــت النتائــج انخفــاض مســتوى الصابــة النفســية لديهــم.

2/1/12 ما مستوى جودة الحياة لدى عينة من المبتورين مستخدمي األطراف االصطناعية؟
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ف مســتوى جــودة الحيــاة لــدى أفــراد العينــة، قامــت الباحثــة بحســاب المتوســطات الحســابية  لتعــرُّ

ــي  ــد ف ــك المعتم ــق المح ــاة وف ــودة الحي ــاس ج ــة لمقي ــة الكلي ــبي للدرج ــوزن النس ــة وال ــات المعياري واالنحراف

الجــدول )4( وفــي ضــوء هــذا الجــدول يمكــن تحديــد مســتوى جــودة الحيــاة لــدى عينــة مــن المبتوريــن مســتخدمي 

ــي: ــا يل ــاس كم ــي المقي ــة ف األطــراف االصطناعي

جدول )7( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لمقياس جودة الحياة لدى أفراد 

العينة )ن=70)

أظهــرت النتائــج أن متوســط المبتوريــن مســتخدمي األطــراف االصطناعيــة بلــغ 84,45 وبــوزن نســبي 

بلــغ 64,96 وهــذا يــدل علــى أن أفــراد العينــة لديهــم درجــة متوســطة مــن جــودة الحيــاة.

تــرى الباحثــة أن خبــرة البتــر واحــدةٌ مــن أكثــر الخبــرات األكثــر تأثيــراً فــي حالــة الفــرد فــي حياتــه النفســية 

ــاة الشــخص  ــي حي ــرة ف ــد مــن األمــور الميســرة المتوف ــاة مرتبطــة بالعدي ــة، وجــودة الحي ــة والمهني واالجتماعي

كاالســتقرار فــي المنــزل، وتكييــف المــكان بمــا يتناســب مــع الحالــة الصحيــة للفــرد ووجــود الدعــم المالــي لتغطيــة 

النفقــات الصحيــة لــدى الشــخص المبتــور، لــذا تــرى الباحثــة أن وجــود مســتوى متوســط مــن جــودة الحيــاة فــي 

ظــل الظــروف االقتصاديــة الصعبــة التــي يعيشــها أفــراد المجتمــع  يعــد جيــداً مقارنــة بالظــروف الصعبــة التــي 

يعيشــها أغلــب أفــراد المجتمــع، كمــا يمكــن تفســير هــذا المســتوى المتوســط بتركيــب الطــرف الصناعــي الــذي 

ســاعد الشــخص علــى االنخــراط بأنشــطة الحيــاة كافــة.

ــن  ــن األشــخاص المعاقي ــة م ــى عين ــد )2017( عل ــة ومحم ــع دراســة خليف ــة البحــث م ــت نتيج ــد اتفق وق

 Vanthauze,(  ــاة، واختلفــت مــع نتيجــة دراســة ــة الحي ــدالً مــن نوعي ــن أن لديهــم مســتوى معت ــاً وتبي حركي

ــم. ــاة لديه ــودة الحي ــتوى ج ــاض مس ــا انخف ــرت نتيجته ــي أظه Sandra ,2014( الت

3/1/12 ال توجــد عاقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســط درجــات الصابــة النفســية ومتوســط درجــات 

جــودة الحيــاة لــدى عينــة مــن المبتوريــن مســتخدمي األطــراف االصطناعيــة.

الختبــار صحــة الفرضيــة تــم اســتخدام معامــل االرتبــاط بيرســون بيــن أبعــاد الصابــة النفســية والدرجــة 

الكليــة لمقيــاس جــودة الحيــاة، وكانــت النتائــج كمــا هــو موضــح فــي الجــدول اآلتــي:

مقياس 

جودة الحياة

عدد الفقرات
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

المتوسط الحسابي 
المرجح

الوزن 
النسبي%

المستوى

متوسطة2684,456,263,2564,96
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الجدول )8( معامات ارتباط بيرسون بين الصابة النفسية وجودة الحياة

** = دال عند )0,01(، * = دال عند )0,05)

يتبيــن مــن الجــدول الســابق أن معامــات االرتبــاط بيــن أبعــاد الصابــة النفســية والدرجــة الكليــة لمقيــاس 

جــودة الحيــاة تراوحــت بيــن )0,421**( و )0,562**(، وهــي ارتباطــات موجبــة وطرديــة دالــة عنــد مســتوى 

داللــة )0.01).

تعــد الصابــة النفســية جوهــر الشــخصية الســوية التــي تــزرع بداخــل الفــرد روح التحــدي وتقــوي عزيمتــه 

ــرات  ــاة مــن أهــم المتغي ــاً لجودتهــا، وتعــد جــودة الحي ــر تحقيق ــاة ويكــون أكث ــى مســتقبٍل أفضــل للحي ــع إل ليتطل

ــة  ــة أن وجــود عاق ــرى الباحث ــذا  ت ــراد، ل ــدى األف ــة النفســية ل ــر بمســتوى الصاب ــر وتتأث ــي يمكــن أن تؤث الت

ــاج  ــك نت ــة النفســية العالــي وذل ــاة يعــود لمســتوى الصاب ــة النفســية وجــودة الحي ــة بيــن الصاب إيجابيــة وطردي

ــة  ــات الصاب ــى أن مقوم ــدل عل ــذا ي ــل، وه ــوة والتحم ــه الق ــي تمنح ــة الت ــات الكامن ــدرات والطاق ــتثمار الق اس

ــى الشــعور  ــة وصــوالً إل ــة وإيجابي ــاة الضاغطــة ومواجهتهــا بفاعلي النفســية يمكــن أن تســاهم فــي مواقــف الحي

بالرضــا واالســتمتاع بالحيــاة، كمــا تــرى الباحثــة أن الصابــة النفســية تتمثــل بالــدور الوســيط للتقييــم المعرفــي 

للتجــارب الضاغطــة وبيــن االســتعداد والتجهيــز لمواجهــة تلــك الضغــوط، فالفــرد الــذي يتمتــع بصابــة نفســية 

ويســتخدم إســتراتيجيات مواجهــة فاعليــة ســينعكس هــذا علــى قدرتــه علــى تلبيــة متطلبــات حياتــه وســيكون لهــا 

أثــر واضــح فــي جــودة الحيــاة، وكمــا تبيــن مــن نتائــج الســؤال األول وجــود مســتوى عــاٍل مــن االلتــزام والتحكــم 

والتصــدي لــدى عينــة البحــث فهــم يــرون أنهــم قــادرون علــى المشــاركة بكافــة النشــاطات الحياتيــة علــى الرغــم 

مــن حالــة البتــر ولديهــم درجــة عاليــة مــن المثابــرة ألداء مهامهــم وملتزمــون بتلبيــة متطلبــات عوائلهــم وحاجاتهــم 

الدرجة للكلية لجودة الحياةاألبعاد الفرعية للصابة النفسية

االلتزام
**0.501معامل االرتباط

0.000مستوى الداللة

التحكم
**0.421معامل االرتباط

0.001مستوى الداللة

التحدي
**0.555معامل االرتباط

0.000مستوى الداللة

الدرجة الكلية
**0.562معامل االرتباط

0.000مستوى الداللة
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ــرد األســرية  ــاة الف ــى حي ــوي عل ــات انعكســت بشــكل ق ــكل هــذه الصف ــى إدارة انفعاالتهــم ف ــادرون عل ــة وق كاف

ــراد أســرهم  ــن أف ــة بي ــه المتبادل ــى تفاعات ــة والنفســية فمــن خــال شــعوره بالمســؤولّية انعكــس عل واالجتماعي

ومحيطهــم االجتماعــي وانعكــس إيجابــاً علــى جــودة الحيــاة لديهــم، وهــذا يفســر وجــود عاقــة إيجابيــة وطرديــة 

بيــن الصابــة النفســية وجــودة الحيــاة.

4/1/12  ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي مســتوى الصابــة النفســية لــدى عينــة مــن المبتوريــن 

مســتخدمي األطــراف االصطناعيــة تعــزى إلــى متغيــر العمــر.

للتحقــق مــن هــذه الفرضيــة تــم اســتخدام اختبــار )T( ســتيودنت للعينــات المســتقلة، وحســبت الفــروق بيــن 

ــل  ــن يق ــة والذي ــراف االصطناعي ــتخدمي األط ــفلية مس ــة والس ــراف العلوي ــوري األط ــاِت مبت ــطاِت درج متوّس

عمرهــم عــن 25 ســنة« وبيــن متوّســطاِت درجــاِت مبتــوري األطــراف العلويــة والســفلية مســتخدمي األطــراف 

االصطناعيــة الذيــن يزيــد عمرهــم علــى »أكبــر مــن 25 ســنة« علــى مقيــاس الصابــة النفســية وأبعــاده الفرعيــة، 

كمــا هــو موضــح فــي الجــدول التالــي:

جدول:)9(( قيم )t-test( لداللة الفروق بين متوسطات المبتورين مستخدمي األطراف الصناعية على 

مقياس الصابة النفسية وأبعاده الفرعية بحسب متغير العمر

ــطاِت  ــن متوّس ــة بي ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف ــى وج ــابق إل ــدول الس ــي الج ــواردة ف ــج ال ــير النتائ تش

ــطاِت  ــن متوّس ــة مــن ذوي العمــر »دون 25 ســنة« وبي ــن مســتخدمي األطــراف االصطناعي درجــاِت المبتوري

درجــاِت المبتوريــن مســتخدمي األطــراف االصطناعيــة مــن ذوي العمــر »أكبــر مــن 25 ســنة« علــى الدرجــة 

ــح األكبــر عمــراً . ــة النفســية فــي بعــد ) االلتــزام ( لصال ــة لمقيــاس الصاب الكلي

ــن  ــة بي ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف ــدم وج ــى ع ــابق إل ــدول الس ــي الج ــواردة ف ــج ال ــير النتائ ــا تش كم

المتوسط العينةالعمراألبعاد الفرعية
الحسابي

االنحراف 
درجات قيمة تالمعياري

الحرية
القيمة 

القراراالحتمالية

3229.164.97دون 25 سنةااللتزام
دال**2,785680,007

3832.214.21أكبر من 25 سنة

3226.845.18دون 25 سنةالتحكم
1,466680,147

غير 
دال 3828.504.27أكبر من 25 سنة

دال*3236.445.312,486680,015دون 25 سنةالتحدي
3839.454.81أكبر من 25 سنة

الدرجة الكلية
3292.4413.91دون 25 سنة

دال**2,574680,012
38100.1611.19أكبر من 25 سنة
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ــن  ــة مــن ذوي العمــر »دون 25 ســنة« وبي ــن مســتخدمي األطــراف االصطناعي ــطاِت درجــاِت المبتوري متوّس

متوّســطاِت درجــاِت المبتوريــن مســتخدمي األطــراف االصطناعيــة مــن ذوي العمــر »أكبــر مــن 25 ســنة« علــى 

ــة: »التحكــم والتحــدي«. األبعــاد التالي

ــتخدمي األطــراف  ــن مس ــدى المبتوري ــى ل ــة أعل ــية بدرج ــة النفس ــتوى الصاب ــور مس ــة ظه ــزو الباحث تع

االصطناعيــة األكبــر ســناً فــي بعــد االلتــزام إلــى ارتبــاط العمــر بالمســؤوليات األكبــر، فاألكبــر ســنا يكــون قــد 

التــزم بعمــل مهنــي وتكــون مســؤولياته أعلــى تجــاه أســرته مــا يقــّوي لديــه حــس المســؤولية لتأميــن مســتلزمات 

الحيــاة لهــم، ويجــب أن نؤكــد هنــا أهميــة وجــود الطــرف االصطناعــي الــذي يعــوض بتــر الطــرف، فالشــخُص 

قــادر علــى االلتــزام بــكل مــا هــو مطلــوب منــه علــى الصعيــد االجتماعــي والمهنــي والعائلــي.

5/1/12  ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي مســتوى الصابــة النفســية لــدى عينــة مــن المبتوريــن 

مســتخدمي األطــراف االصطناعيــة تعــزى إلــى متغيــر مــكان الطــرف الصناعــي ) علــوي – ســفلي(.

للتحقــق مــن هــذه الفرضيــة تــم اســتخدام اختبــار )T( ســتيودنت للعينــات المســتقلة، حيــث حســبت الفــروق 

بيــن متوّســطاِت درجــاِت المبتوريــن مســتخدمي األطــراف االصطناعيــة »الســفلية« وبيــن متوّســطاِت درجــاِت 

المبتوريــن مســتخدمي األطــراف االصطناعيــة »العلويــة« علــى مقيــاس الصابــة النفســية وأبعــاده الفرعيــة، كمــا 

هــو موضــح فــي الجــدول التالــي:

جدول )10(: قيم )t-test( لداللة الفروق بين متوسطات المبتورين مستخدمي األطراف الصناعية السفلية 

على مقياس الصابة النفسية وأبعاده الفرعية بحسب متغير مكان الطرف الصناعي

األبعاد الفرعية
مكان الطرف 

الصناعي
المتوسط العينة

الحسابي
االنحراف 
درجات قيمة تالمعياري

الحرية
القيمة 

القراراالحتمالية

االلتزام
4032.884.21سفلي

دال**4,76680,000
3028.074.14علوي

التحكم
4029.834.13سفلي

دال**4,89680,000
3024.974.10علوي

التحدي
4040.204.61سفلي

دال**4,42680,000
3035.234.69علوي

الدرجة الكلية
40102.9010.87سفلي

دال**5,59680,000
3088.2710.79علوي
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ــطاِت  ــن متوّس ــة بي ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف ــى وج ــابق إل ــدول الس ــي الج ــواردة ف ــج ال ــير النتائ تش

درجــاِت المبتوريــن مســتخدمي األطــراف االصطناعيــة »الســفلية« وبيــن متوّســطاِت درجــاِت المبتوريــن 

مســتخدمي األطــراف االصطناعيــة »العلويــة« علــى الدرجــة الكليــة لمقيــاس الصابــة النفســية وأبعــاده الفرعيــة 

لمصلحــة المبتوريــن مســتخدمي األطــراف االصطناعيــة »الســفلية«، وهــذا يعنــي رفــض الفرضيــة الصفريــة 

ــة  ــاس الصاب ــة لمقي ــة الكلي ــى الدرج ــة عل ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف ــة. أّي توج ــة البديل ــول بالفرضي والقب

ــر  ــى متغي ــة تعــزى إل ــة مــن المبتوريــن مســتخدمي األطــراف االصطناعي ــدى عين ــة ل النفســية واألبعــاد الفرعي

ــكان الطــرف الصناعــي. م

ــراف الســفلية ومســتخدمي  ــوري األط ــة أن مســتوى الصابــة النفســية األعلــى لــدى مبت وتــرى الباحث

الطــرف الصناعــي منطقــي ألن الطــرف الســلفي ممكــن أن يعتمــد عليــه الشــخص فــي الحركــة والتنقــل بــكل يســر 

بعــد تلقــي العــاج الفيزيائــي المناســب بينمــا كانــت أغلــب األطــراف االصطناعيــة العلويــة تســتخدم فقــط للناحيــة 

الجماليــة والشــخص المبتــور غيــر قــادر علــى االعتمــاد علــى الطــرف العلــوي االصطناعيــة فــي تلبيــة حاجاتــه.

6/1/12  ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي مســتوى الصابــة النفســية لــدى عينــة مــن المبتوريــن 

مســتخدمي األطــراف االصطناعيــة الســفلية تعــزى إلــى مــكان البتــر.

للتحقــق مــن هــذه الفرضيــة تــم اســتخدام اختبــار )T( ســتيودنت للعينــات المســتقلة، فحســبت الفــروق بيــن 

ــة الســفلية مــن ذوي البتــر »تحــت الركبــة«  متوّســطاِت درجــاِت المبتوريــن مســتخدمي األطــراف االصطناعي

وبيــن متوّســطاِت درجــاِت المبتوريــن مســتخدمي األطــراف االصطناعيــة الســفلية مــن ذوي البتر »فــوق الركبة« 

علــى مقيــاس الصابــة النفســية وأبعــاده الفرعيــة، كمــا هــو موضــح فــي الجــدول التالــي:

جدول :)11( قيم )t-test( لداللة الفروق بين متوسطات المبتورين مستخدمي األطراف الصناعية السفلية 

المتوسط العينةمكان البتراألبعاد الفرعية
الحسابي

االنحراف 
درجات قيمة تالمعياري

الحرية
القيمة 

القراراالحتمالية

17314.07فوق الركبةااللتزام
دال*2,59380,013

2334.263.81تحت الركبة

دال*1728.173.872,28380,028فوق الركبةالتحكم
2331.043.94تحت الركبة

دال**1737.233.684,16380,000فوق الركبةالتحدي
2342.393.99تحت الركبة

1796.419.91فوق الركبةالدرجة الكلية
دال**3,74380,001

23107.699.02تحت الركبة
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على مقياس الصابة النفسية وأبعاده الفرعية بحسب متغير مكان البتر

تشــير النتائــج الــواردة فــي الجــدول الســابق إلــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصائية بيــن متوّســطاِت درجاِت 

ــطاِت  ــن متوّس ــة« وبي ــت الركب ــر »تح ــن ذوي البت ــفلية م ــة الس ــراف االصطناعي ــتخدمي األط ــن مس المبتوري

درجــاِت المبتوريــن مســتخدمي األطــراف االصطناعيــة الســفلية مــن ذوي البتــر »فــوق الركبــة« علــى الدرجــة 

ــن ذوي  ــة الســفلية م ــن مســتخدمي األطــراف االصطناعي ــة لمصلحــة المبتوري ــاده الفرعي ــاس وأبع ــة للمقي الكلي

ــي  ــة ف ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــة. أّي توجــد ف ــة الصفري ــول الفرضي ــي قب ــذا يعن ــة«، وه ــر »تحــت الركب البت

مســتوى الصابــة النفســية لــدى عينــة مــن المبتوريــن مســتخدمي األطــراف االصطناعيــة الســفلية تعــزى إلــى 

مــكان البتــر.

إذا كان البتــر تحــت الركبــة فــإن نســبة العجــز قــد ال تكــون ملحوظــة، وعندمــا يكــون البتــر فــوق الركبــة 

تكــون الحالــة أكثــر صعوبــة وأدق، ألن الشــخص يحتــاج عندهــا لمفصــل صناعــي يقــوم بعمــل مفصــل الركبــة 

الطبيعــي، وهــذا مــا يفســر نتيجــة الفرضيــة فمــكان البتــر يؤثــر فــي الحالــة الصحيــة للفــرد القيــود التــي تفــرض 

علــى المبتــور بســيب إعاقتــه، لــذا تجــد الباحثــة أن هــذه النتيجــة منطقيــة فكلمــا كان مســتوى اإلعاقــة أشــد واجــه 

مشــاكل أكثــر فــي ممارســة أنشــطته البدنيــة وبمســتوى الصابــة النفســية لديــه.

7/2/12  ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي مســتوى الصابــة النفســية لــدى عينــة مــن المبتوريــن 

مســتخدمي األطــراف االصطناعيــة تعــزى إلــى متغيــر الحالــة االجتماعيــة.

ــن  ــروق بي ــبت الف ــتقلة، وحس ــات المس ــتيودنت للعين ــار )T( س ــُتخِدَم اختب ــة اس ــذه الفرضي ــن ه ــق م للتحق

متوّســطاِت درجــاِت المبتوريــن مســتخدمي األطــراف االصطناعيــة الســفلية مــن ذوي الحالــة االجتماعيــة 

»أعــزب« وبيــن متوّســطاِت درجــاِت المبتوريــن مســتخدمي األطــراف االصطناعية مــن ذوي الحالــة االجتماعية 

ــي: ــي الجــدول التال ــة، كمــا هــو موضــح ف ــة النفســية وأبعــاده الفرعي ــاس الصاب ــى مقي ــزوج« عل »مت

جدول :)12( قيم )t-test( لداللة الفروق بين متوسطات المبتورين مستخدمي األطراف الصناعية على 

المتوسط العينةالحالة االجتماعيةاألبعاد الفرعية
الحسابي

االنحراف 
درجات قيمة تالمعياري

الحرية
القيمة 

القراراالحتمالية

االلتزام
4129.444.46أعزب

دال**3,020680,004 2932.764.63متزوج

التحكم
4127.024.73أعزب

1,520680,133
غير 
دال 2928.764.66متزوج

دال**4136.615.172,928680,005أعزبالتحدي 2940.144.67متزوج

الدرجة الكلية
4193.0712.83أعزب

دال**2,859680,006 29101.6611.69متزوج
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مقياس الصابة النفسية وأبعاده الفرعية بحسب متغير الحالة االجتماعية

ــطاِت  ــن متوّس ــة بي ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف ــى وج ــابق إل ــدول الس ــي الج ــواردة ف ــج ال ــير النتائ تش

درجــاِت المبتوريــن مســتخدمي األطــراف االصطناعيــة مــن ذوي الحالــة االجتماعيــة »أعزب« وبين متوّســطاِت 

درجــاِت المبتوريــن مســتخدمي األطــراف االصطناعيــة مــن ذوي الحالــة االجتماعيــة »متــزوج« علــى الدرجــة 

ــن ذوي  ــن م ــم لمصلحــة المبتوري ــد التحك ــاد باســتثناء بع ــع األبع ــى جمي ــة النفســية وعل ــاس الصاب ــة لمقي الكلي

الحالــة االجتماعيــة »متــزوج«، وهــذا يعنــي رفــض الفرضيــة الصفريــة والقبــول بالفرضيــة البديلــة. أّي توجــد 

فــروق ذات داللــة إحصائيــة علــى الدرجــة الكليــة لمقيــاس الصابــة النفســية واألبعــاد الفرعيــة لــدى عينــة مــن 

المبتوريــن مســتخدمي األطــراف االصطناعيــة تعــزى إلــى متغيــر الحالــة االجتماعيــة.

ــن  ــة بي ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف ــدم وج ــى ع ــابق إل ــدول الس ــي الج ــواردة ف ــج ال ــير النتائ ــا تش كم

متوّســطاِت درجــاِت المبتوريــن مســتخدمي األطــراف االصطناعيــة »أعــزب« وبيــن متوّســطاِت درجــاِت 

ــة  ــول الفرضي ــي قب ــذا يعن ــم، وه ــد التحك ــى بع ــزوج« عل ــة »مت ــتخدمي األطــراف االصطناعي ــن مس المبتوري

الصفريــة. أّي ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة علــى بعــد التحكــم كأحــد أبعــاد الصابــة النفســية لــدى عينــة 

ــة. ــة االجتماعي ــر الحال ــى متغي ــزى إل ــة تع ــتخدمي األطــراف االصطناعي ــن مس ــن المبتوري م

تــرى الباحثــة أن للجســم مكانــًة هامــة لــدى الفــرد مــن الناحيــة الثقافيــة واالجتماعيــة وأن لــه دوراً هامــاً 

فــي حياتــه وفــي عاقتــه مــع نفســه ومــع اآلخريــن، فهــو وســيلة لتحقيــق االتــزان االنفعالــي والوجدانــي الــذي 

يــؤدي إلــى التوافــق النفســي للفــرد، فالتوافــق يتحقــق مــن خــال التــوازن النفســي واالجتماعــي وتحقيــق حالــة 

مــن االندمــاج بيــن الــذات واآلخريــن فــي ظــل اإلعاقــة.

لــذا فصــورة الجســم قــد يكــون لهــا أثــر إيجابــي يتمثــل فــي التواصــل الفعــال والتوافــق مــع البيئــة الخارجيــة، 

أو أثــر ســلبي يتمثــل فــي عــدم قــدرة الفــرد علــى التوافــق النفســي واالجتماعــي ويــؤدي إلــى اضطرابــات انفعاليــة 

وســلوكية، فاألفــراد المبتــورون يتأثــرون بفقــدان أحــد أعضائهــم وتغييــر نظرتهــم ألنفســهم، وينعكــس ذلــك ســلباً 

علــى فاعليتهــم الذاتيــة وحياتهــم النفســية واالجتماعيــة.

ــزام  ــدي االلت ــي بع ــزوج ف ــح المت ــية لصال ــة النفس ــي الصاب ــزب ف ــزوج واألع ــن المت ــروق بي ــود ف وج

والتحــدي  قــد يتــم تفســيره بــأن الشــخص الــذي ســيقدم علــى الــزواج يســعى للبحــث عــن القبــول مــن الشــريك 

وعندمــا يعانــي مــن حالــة صحيــة معينــة أو بتــر أحــد أطرافــه سيشــعر بالتوتــر وقــد يشــعر بالنقــص نتيجــة وجــود 

حالــة البتــر، أمــا الشــخص المتــزوج فقــد تجــاوز هــذا الموضــوع فهــو ال يســعى للبحــث عــن شــريك يتقبــل حالتــه 

الصحّيــة، وإنمــا يتكيــف مــع الحالــة مــع شــريكة حياتــه التــي شــاركته آالم حالــة اإلصابــة بالبتــر.
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انطاقاً من النتائج التي توصل إليها هذا البحث يمكن وضع التوصيات اآلتية :

إعــداد البرامــج التربويــة والصحيــة واالجتماعيــة والنفســية التــي تعنــى باألشــخاص المبتوريــن  وتســاعد   

علــى رفــع مســتوى جــودة حياتهــم .

إزالة جميع العقبات والعوائق التي تحول دون دمج ذوي اإلعاقة الحركية  في المجتمع .  

العمل على بناء برامج إرشادية لتنمية رضا الشخص مبتور األطراف عن حياته النفسية.  

إجراء دراسات متصلة بالصابة النفسية مع أخذ متغيرات أكثر كالجنس.  

إجراء دراسات متعلقة بجودة حياة المعوقين حركياً مع متغيرات أخرى .  

ــن  ــدى المعاقي ــي  ل ــر الواقع ــاؤل غي ــا بالتف ــة النفســية وعالقته ــاني، زينب.)2018).الصالب بمحش

ــوادي. ــر، جامعــة الشــهيد حمــه لخضــر بال ــر منشــورة، الجزائ ــا، رســالة ماجســتير غي حركي

ــلطنة  ــي س ــيين ف ــن النفس ــن األخصائيي ــة م ــدى عين ــية ل ــة النفس ــي،نوراه،.)2016(. الصاب الرئيس

ــدد)108). ــا، الع ــة ببنه ــة التربي ــة كلي ــان، مجل ٌعم

ــى، دار  ــة األول ــة، الطبع ــة الخاص ــى التربي ــل إل ــى.)2009). مدخ ــدي، من ــال والحدي الخطيب،جم

ــع. ــن للنشــر والتوزي حني

خلــف حمدان،محمــد. )2018). جــودة الحيــاة لــدى األشــخاص ذوي اإلعاقــة وتأثيــر بعــض 

ــرة. ــى، القاه ــة األول ــع، الطبع ــر والتوزي ــة والنش ــطرون للطباع ــة يس ــم. مؤسس ــة عليه ــرات الديمغرافي المتغي

الخير،غفــار ســليم .)2019). تأثيــر إعــادة التأهيــل علــى نوعيــة الحيــاة لــدى مصابــي الحــرب فــي 

محافظــة الالذقيــة، اطروحــة دكتــوراه ،جامعــة تشــرين.

ــاال  ــة ني ــة بمدين ــة الحركي ــخاص ذوي اإلعاق ــدى األش ــية ل ــماعيل.)2018(.الصابة النفس ديان،اس

ــة                   )4). ــوم التربوي ــة العل ــور. مجل ــة دارف ــوب والي ــرة جن حاض

الســعدي ،أمــل وشند،ســميرة وارباهيــم ، هبــه. )2015(.الخصائــص الســيكومترية لمقيــاس الصابــة 

النفســية، دار المنظومــة ، مجلــة االرشــاد النفســي ،ع 44.

14-المراجع:

13-التوصيات:
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ملحق )1)
مقياس الصابة النفسية

االسم :.............................................................
العمر : فوق 25 عام                                 دون 25 عام

الجنس : ذكر                                             انثى
الوضع العائلي: متزوج                                  أعزب
مكان البتر : علوي                                      سفلي 

بتر الطرف السفلي:              فوق الركبة                               تحت الركبة

من فضلك ضع إشارة )    ( أمام كل عبارة في الخانة التي تتفق مع شعورك، إن هذه المعلومات 
ستكون سرية ولن تستخدم إال ألعراض البحث العلمي .

أبعاد المقياس : بعد االلتزام : 1 -4 -7 -10 -13 -15 -22  -24 
                   بعد التحكم : 2 -5 -9 -11 -16 -21 -25  26

                   بعد التحدي : 36 -8 12--14 -17 -18 -19 -20 -23

ًغالباًدائماالعباراتالرقم أبداًنادراًأحيانا

أستطيع تحقيق أهدافي بالرغم من وجود عقبات1

أتخذ قراراتي بنفسي دون تدخل اآلخرين2

أواجه تحديات الحياة بقوة3

يوجد لحياتي معنى أعيش من أجله4

يعتمد نجاحي في حياتي على مجهودي الشخصي5

6
أنظــر إلــى متاعــب الحيــاة علــى أنهــا فــرص تفيدنــي 

مســتقباً

15- المالحق:
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ألتزم بقيمي ومبادئي بالحياة وأحافظ عليها  7

8
أضــع خططــي المســتقبلية وأنــا علــى يقيــن أننــي قــادر 

علــى تنفيذهــا

أقضي معظم وقتي بأنشطة مفيدة بالحياة 9

10
ــش  ــذي أعي ــع ال ــي أي نشــاط يخــدم المجتم أشــارك ف

فيــه

11
ال أتــرك مــا ســيحدث لــي للصدفــة أو الحــظ، فأنــا قادر 

علــى التحكــم بمــا يحــدث لــي مــن أمــور أو أحداث

12
ــى أنتهــي مــن حــل أي  ــرة حت ــى المثاب ــدرة عل ــدى ق ل

ــي  مشــكلة تواجهن

أشعر بمسؤوليتي تجاه اآلخرين13

أستطيع التحكم في مجرى أمور حياتي14

أتكفل بأمور عائلتي15

16
ــي /  ــم بمســتقبلي المهن ــى التحك ــادر عل ــي ق أشــعر أنن

ــخ ــي/ المالي.....إل ــري/ االجتماع األس

أشارك في األنشطة والمناسبات االجتماعية17

الحياة بكل ما فيها تستحق أن نحياها18

قادر على تنفيذ المهام الصعبة19

20
عندمــا أشــعر باإلحبــاط أو اليــأس ســرعان مــا أوجــد 

معنــى لحياتــي أو هدفــاً أســعى لتحقيقــه

21
ــد فــي حــاالت  ــي بشــكل جي أتمكــن مــن إدارة انفعاالت

ــم الحــزن واألل

22
مواجهــة  عنــد  اآلخريــن  بجانــب  بالوقــوف  أبــادر 

تهم  مشــكا

أثق بقدرتي على حل مشكاتي رغم إصابتي 23

24
أرغــب بااللتحــاق بعملــي وتنفيــذ المهــام الموكلــة لــي 

ســابقا

25
ــم  ــي وأنشــطتي رغ ــج أعمال ــم بنتائ ــى التحك ــادر عل ق

ــي ــت ل ــي حصل ــرات الت التغي

26
ــم  ــد رغ ــا أري ــي كم ــى إدارة وقت ــادراً عل ــت ق ــا زل م

إصابتــي
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العباراتالرقم

1
ما هو تقديرك لنوعية الحياة ؟

)أ( سيئة جدا   )ب( سيئة إلى حد ما   )ج( جيدة إلى حد ما   )د( ال سيئة وال جيدة   )هـ ( جيدة جدا

2

ما هو مدى رضاك عن حالتك الصحية ؟

)أ( راضي جدا   ) ب( راضي نوعا ما   )ج( غير راضي نوعا ما   )د( ال راضي وال غير راضي          

)هـ( غير راضي أبدا

3
من رأيك إلى أي مدى يمكن أن يؤدي مرضك إلى عجزك عن القيام بالعمل؟

)أ( ليس دائما   )ب( بدرجة قليلة   )ج( بدرجة متوسطة   )د( كثيرا   )هـ( بدرجة بالغة

4
حتى تستمر حياتك، ما مقدار الرعاية التي تحتاج إليها ؟  

)أ( ليس دائما   )ب( بدرجة قليلة   )ج( بدرجة متوسطة   )د( كثيرا   )هـ ( بدرجة بالغة

5
ما مدى استمتاعك بالحياة ؟

)أ( ليس دائما   )ب( بدرجة قليلة    )ج( بدرجة متوسطة    )د ( كثيرا    )هـ ( بدرجة بالغة

6
ما مدي شعورك بوجود معنى لحياتك ؟  

)أ( ليس دائما   )ب( بدرجة قليلة   )ج( بدرجة متوسطة   )د (كثيرا   )هـ (بدرجة بالغة

7
إلى أي مدى يمكنك تركيز عقلك ببساطة ؟

)أ( ليس دائما   )ب( بدرجة قليلة   )ج( بدرجة متوسطة   )د( كثيرا   )هـ ( بدرجة بالغة

8
ما مدى شعورك باألمن في الحياة ؟

)أ( ليس دائما   )ب( بدرجة قليلة   )ج( بدرجة متوسطة   )د (كثيرا   )هـ (بدرجة بالغة

9
ما مدى االهتمام الصحي في بيئتك الطبيعية ؟           

)أ( ليس دائما   )ب( بدرجة قليلة   )ج( بدرجة متوسطة   )د ( كثيرا   )هـ ( بدرجة بالغة

10
هل لديك الكفاية والفاعلية الكافية للقيام بواجبات الحياة اليومية ؟

)أ ( ليس دائما   )ب( بدرجة قليلة   )ج( بدرجة متوسطة   )د ( كثيرا   )هـ ( بدرجة بالغة

11
هل أنت متقبل لبنائك الجسدي ؟

)أ( سيئ جدا    )ب( ما سيئ نوعا   )ج( ماجيد نوعا   )د( ال سيئ وال جيد   )هـ (جيد جدا

12
هل أنت كفؤ إلشباع احتياجاتك ؟  

)أ( سيئة جدا   )ب( سيئة إلي حد ما   )ج( جيدة إلي حد ما   )د( ال سيئة وال جيدة   )هـ (جيدة جدا

13
ما مدى توافر المعلومات الازمة والتي تحتاج إليها في حياتك اليومية ؟

)أ ( ليس دائما   )ب( بدرجة قليلة   )ج( بدرجة متوسطة   )د ( كثيرا   )هـ ( بدرجة بالغ

ملحق )2( مقياس جودة الحياة النسخة المختصرة لمنظمة الصحة العالمية
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14
إلي أي مدى تتوافر لديك الفرصة للراحة واالسترخاء ؟

)أ ( ليس دائما   )ب( بدرجة قليلة   )ج( بدرجة متوسطة   )د ( كثيرا   )هـ ( بدرجة بالغ

15
كم أنت قادر على التنقل هنا وهناك ؟

)أ( ليس دائما   )ب( بدرجة قليلة   )ج( بدرجة متوسطة   )د ( كثيرا   )هـ ( بدرجة بالغ

16
إلى أي مدى أنت راض عن نومك ؟

)أ( سيئة جدا   )ب( سيئة إلي حد ما   )ج( جيدة إلى حد ما   )د( ال سيئة وال جيدة   )هـ (جيدة جدا

17
ما مدى رضاك عن أدائك لواجباتك اليومية ؟

)أ( سيئة جدا   )ب( سيئة إلى حد ما   )ج( جيدة إلى حد ما   )د( ال سيئة وال جيدة   )هـ (جيدة جدا

18
ما مدى رضاك عن قدرتك على العمل ؟

)أ( سيئة جدا   )ب(سيئة إلي حد ما   )ج( جيدة إلى حد ما   )د( ال سيئة وال جيدة   )هـ (جيدة جدا

19
ما مدى رضاك عن نفسك؟

)أ (سيئة جدا   )ب( سيئة إلى حد ما   )ج(جيدة إلى حد ما   )د( ال سيئة وال جيدة   )هـ (جيدة جدا

20
ما مدى رضاك عن عاقاتك الشخصية ؟

)أ ( سيئة جدا    )ب( سيئة إلى حد ما   )ج(جيدة إلى حد ما   )د( ال سيئة وال جيدة   )هـ (جيدة جدا

21
ما مدى رضاك عن حياتك الجنسية ؟

)أ( سيئة جدا   )ب( سيئة إلى حد ما   )ج(جيدة إلى حد ما   )د( ال سيئة وال جيدة   )هـ (جيدة جدا

22
كم أنت راضيا عن المساندة االجتماعية التي يقدمها لك أصدقاؤك ؟

)أ( سيئة جدا   )ب( سيئة إلى حد ما   )ج( جيدة إلي حد ما   )د( ال سيئة وال جيدة   )هـ (جيدة جدا

23
ما مدى رضاك عن سكنك أو المكان الذي تعيش فيه؟

)أ( سيئة جدا   )ب( سيئة إلى حد ما   )ج( جيدة إلي حد ما   )د( ال سيئة وال جيدة   )هـ (جيدة جدا

24
ما هو مدى رضاك عن الخدمات الصحية التي يقدمها المجتمع ؟

)أ( سيئة جدا   )ب(سيئة إلى حد ما   )ج(جيدة إلي حد ما   )د( ال سيئة وال جيدة   )هـ (جيدة جدا

25
ما هو مدى رضاك عن مزاجك ورحاتك ؟

)أ( سيئة جدا   )ب(سيئة إلى حد ما   )ج(جيدة إلي حد ما   )د( ال سيئة وال جيدة   )هـ (جيدة جدا

26
كم مرة شعرت فيها بالحزن ، االكتئاب ، والقلق ؟

)أ ( ليس دائما   )ب( بدرجة قليلة   )ج( بدرجة متوسطة   )د ( كثيرا   )هـ (بدرجة بالغ
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الملخص:

ــا  ــا يدركه ــق كم ــة دمش ــي جامع ــة ف ــادئ الحوكم ــة مب ــع ممارس ف واق ــرُّ ــى تع ــي إل ــث الحال ــدف البح ه

اإلداريــون األكاديّميــون فــي الكليــات النظريــة والتطبيقيــة، وتعــرف الفــروق بيــن آراء المبحوثيــن حــول واقــع 

ــة( ــي، الكلي ــرات )المســمى الوظيف ــق متغي ــة دمشــق وف ــي جامع ــة ف ممارســة الحوكم

واســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي وإحــدى أدواتــه المتمثلــة باالســتبانة التــي طبقــت علــى عينــة 

ــق،  ــة دمش ــة بجامع ــة والتطبيقي ــات النظري ــي الكلي ــم( ف ــس قس ــد- رئي ــب عمي ــد- نائ ــاً )عمي ــت )96( إداري بلغ

وتوصــل البحــث إلــى عــدة نتائــج أهمهــا:

تطبق جامعة دمشق الحوكمة من وجهة نظر اإلداريين بدرجة متوسطة.  

ــي:    ــاءت كاآلت ــن ج ــر اإلداريي ــة نظ ــن وجه ــق م ــة دمش ــي جامع ــة ف ــة ممارس ــادئ الحوكم ــر مب أكث

)الفاعليــة التنظيميــة فــي المرتبــة األولــى، والشــفافية فــي المرتبــة الثانيــة، وثــم المســاواة ثالثــاً، ورابعــاً المســألة 

ــراً المشــاركة(. وأخي

تطبق جامعة دمشق من وجهة نظر اإلداريين مبدأ المشاركة بدرجة ضعيفة .  

ــع    ــن عــن واق ــة البحــث اإلداريي ــراد عين ــات أف ــن متوســطات إجاب ــاً بي ــة إحصائي ــروق دال ــد ف ال توج

ــة(.  ــة – تطبيقي ــة ) نظري ــر الكلي ــزى لمتغي ــة دمشــق تع ــي جامع ــة ف ــق الحوكم تطبي

ــة البحــث اإلدارييــن بشــأن واقــع    ــات أفــراد عين ــاً بيــن متوســطات إجاب ــة إحصائي ال توجــد فــروق دال

ــد- رئيــس قســم(. ــد- نائــب عمي تطبيــق الحوكمــة فــي جامعــة دمشــق تعــزى لمتغيــر المســمى الوظيفــي ) عمي

الكلمــات المفتاحيــة: الحوكمــة- مبــادئ الحوكمــة ) الشــفافية، المســاءلة، المســاواة، الفاعلية التنظيمية، المشــاركة(- 

الجامعة
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ABSTRACT

The objective of the current research is to know the reality of practicing 
the principles of governance at Damascus University as perceived by the 
academic administrators in the theoretical and applied colleges, and to identify 
the differences between the opinions of the respondents about the reality of 
practicing governance in Damascus University according to the variables (job 
title, college(

  The research used the descriptive and analytical method and one of its 
tools represented by the questionnaire that was applied to a sample of )96( 
administrators )dean - vice dean - head of department( in the theoretical and 
applied colleges at the University of Damascus.

  Damascus University applies governance from the point of view of 
administrators, with a medium degree.

  The reality of implementing governance at Damascus University for each 
of its principles (organizational effectiveness, transparency, accountability, and 
equality( applied to a moderate degree.

  Damascus University applies, according to the opinions of the research 
sample, the principle of participation with a weak degree.

  There are no statistically significant differences between the average 
answers of the Adrian research sample about the reality of implementing 
governance at Damascus University due to the faculty variable (theory - 
application(.

  There are no statistically significant differences between the average 
answers of the Adrian research sample about the reality of implementing 
governance at Damascus University due to the job title variable (dean - deputy 
dean - department head(.

 Key words: governance - its principles )transparency, accountability,

equality, organizational effectiveness, participation(. the University
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1- مقدمة:

دخلــت مؤسســات التعليــم العالــي األلفيــة الثالثــة، وهــي محاطــة بالعديــد مــن المتغيــرات العالميــة واإلقليميــة، 

ــت  ــبوقة جعل ــر مس ــة غي ــورة معلوماتي ــي، وث ــي والتكنولوج ــار المعرف ــم باالنفج ــذي يتس ــات العصــر ال وتحدي

العالــم قريــة كونيــة صغيــرة مفتوحــة الحــدود، فضــاً عــن تداعيــات العولمــة التــي حملــت معهــا مفاهيــم االنفتــاح 

ــض الطــرف  ــل أو ُيغ ــا كان ُيقب ــم، فم ــم وواجباته ــة بحقوقه ــي العام ــادة وع ــاني وزي ــل اإلنس ــة والتفاع والحري

عنــه فــي الســابق مــن بيروقراطيــة وروتيــن وفســاد أصبــح أمــراً غيــر مقبــوٍل فــي وقتنــا الحالــي، وخاصــة فــي 

ــد والروتيــن  ــة تتمثــل فــي التعقي ــدول مــن مشــكات إداري ــة فــي الكثيــر مــن ال ــاة المؤسســات التربوي ظــل معان

وصعوبــة إجــراءات العمــل مــا تســبب الترهــل اإلداري ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن اآلثــار الســلبية  علــى األفــراد 

والمؤسســة بشــكل عــام مــن ضعــف األداء، ولهــذا البــد مــن توافــر مجموعــة مــن اآلليــات لمواجهــة هــذا النــوع 

مــن المشــكات بهــدف تحجيمهــا والحــد منهــا والســعي إلــى تجنــب اآلثــار الســلبية لهــا علــى المؤسســة التعليميــة، 

وذلــك للوصــول إلــى األهــداف المنشــودة بدرجــة عاليــة مــن الكفــاءة والفاعليــة.

وذلــك ال يتــم دون اســتغناء مؤسســات التعليــم العالــي عــن األســاليب اإلداريــة التقليديــة التي كانت تســتخدمها 

فــي الســابق التــي ثبــت عــدم جدواهــا علــى المــدى الطويــل، وأنــه يجــب التحــول واألخــذ بالسياســات اإلداريــة 

والتربويــة األكثــر تطــوراً، والقائمــة علــى المفاهيــم واألســاليب الحديثــة المتطــورة لرصــد ومراجعــة األداء بشــكل 

.(John, 2008, 112( عــام

فظهــر مفهــوم حوكمــة المؤسســات التعليميــة ليعبــر عــن األزمــة التــي يعانــي منهــا التعليــم العالــي، والتــي 

تتمثــل فــي الفجــوة بيــن الواقــع والملــوس، بســبب التعــارض بيــن متطلبــات اإلدارة العليــا واإلدارة التنفيذيــة، مــا 

ــة األطــراف موضــع  ــرارات يمتلكهــا طــرف واحــد ويضــع بقي ــك المؤسســات بســبب أن الق يضعــف تطــور تل

المتلقــي ) عطــوة وفكــري، 2011، 451).

لذلــك فــإن الحوكمــة بجوانبهــا المتنوعــة كالشــفافية والمســاءلة والمشــاركة والمســاواة ...الــخ، ليســت تحقيقــاً 

ــور  ــن أن األم ــق م ــا التحق ــم بمقتضاه ــي يت ــات واألســاليب الت ــن العملي ــة م ــل هــي جمل ــة فحســب، ب أو محاكم

تســير وفاقــاً لمــا هــو مخطــط لهــا وضمــن أقصــى المســتطاع، وذلــك بــأن يتــم األداء ضمــن األطــر التــي حددتهــا 

األهــداف وفــق المعاييــر المتفــق عليهــا للوصــول بالنظــام التربــوي إلــى مســتوى متميــز مــن الكفايــة والفاعليــة 

دون أي تســيب أو إهــدار ) الطويــل، 1999، 76).

ومــن دواعــي تطبيــق الحوكمــة فــي المؤسســات علــى اختــاف أنواعهــا ومنهــا الجامعيــة، الحــد مــن الفســاد 

اإلداري وهــدر المــوارد وإرســاء قواعــد صلبــة للممارســة األخاقيــة، وكذلــك لفحــص نقــاط القــوة والضعــف فــي 
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المؤسســة وتقويــم األداء وتطويــره وضمــان التحســين المســتمر، خاصــًة أن مؤسســات التعليــم العالــي تعــّد مراكــز 

للعلــم والفكــر ومصــدر إشــعاع للمجتمــع تقــع عليهــا مســؤولية إعــداد القــوى البشــرية ذات المهــارات العلميــة، 

وإحــداث التقــدم العلمــي واالجتماعــي، بمــا يســهم فــي تشــكيل خطــط التنميــة الشــاملة للمجتمعــات وتطويرهــا، إالّ 

أّن منظومــة مؤسســات التعليــم العالــي كغيرهــا مــن المؤسســات بشــقيهما الســلعي والخدمــي تتأثــر بكافــة التغيــرات 

الثقافيــة والتكنولوجيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة الســائدة علــى المســتويين المحلــي والعالمــي. 

والتعليــم العالــي بصفــة خاصــة لــم يســتجب لهــذه التغيــرات بالدرجــة التــي تتواكــب مــع ســرعة التقنيــات 

واالتصــاالت الحديثــة فــي العالــي؛ فقــد تجاوبــت مؤسســات التعليــم العالــي مــع خطــط التنميــة فــي البــاد العربيــة 

بقــدر محــدود مــن التفاعــل بســبب انشــغال هــذه المؤسســات بمشــكاتها اليوميــة التــي تتكاثــر مــع ازديــاد الطلــب 

االجتماعــي علــى التعليــم، فأصبــح الشــغل الشــاغل للجامعــات تســيير األعمــال اليوميــة دون وجود رؤى مســتقبلية 

أو تخطيــط مســبق أو وجــود آليــة للعمــل تســتجيب للقضايــا التــي تواجــه الجامعــات ومؤسســات التعليــم األخــرى 

) المنيــع، 2011، 4).

ــت  ــرات وأجري ــدت المؤتم ــي فعق ــم العال ــي التعلي ــراً ف ــة مؤخ ــوع الحوكم ــام بموض ــد االهتم ــك تزاي لذل

الدراســات والبحــوث التــي كانــت مــن أهــم توصياتهــا الســرعة فــي تطبيــق الحوكمــة ومبادئهــا فــي مؤسســات 

التعليــم العالــي والعمــل علــى تعديــل أهــداف وإســتراتيجيات الجامعــات لتتناســب مع المتطلبــات الحديثــة للحوكمة.

وقــد خطــت ســورية خطــوات ثابتــة بهــذا االتجــاه تمثلــت فــي تشــريع العديــد مــن القوانيــن علــى المســتوى 

التعليمــي التــي تنظــم العاقــات بيــن كافــة األطــراف المعنيــة، وكذلــك اعتمــاد معاييــر وقواعــد التدقيــق والمحاســبة 

داخــل المؤسســات التعليميــة، وجعــل دور الحوكمــة يتلخــص فــي عمليــة اإلصــاح اإلداري مــن خــال المبــادئ 

ــاً  ــة تحقيق ــة مفاصــل األجهــزة اإلداري ــى كاف ــا عل ــا هــذا المفهــوم وضــرورة تطبيقه ــوم عليه ــي يق األساســية الت

لألهــداف الكليــة. ) كافــي، 2018، 133).

الشــك أن مؤسســات التعليــم العالــي كباقــي أنظمــة المجتمــع عرضــة للفســاد اإلداري، وذلــك لتعــدد 

مســؤولياتها وضخامــة نفقاتهــا وارتباطهــا بكافــة طبقــات المجتمــع وفئاتــه وأجهــزة الدولــة ومؤسســاتها األخــرى، 

ــة والمحاســبة، وهــو مــا  ــى المعلومــات والبيانــات وتفعيــل إجــراءات الرقاب ــة الحصــول عل إضافــة إلــى صعوب

ــى الشــفافية والمســاءلة والمســاواة والمشــاركة...الخ. ــم عل ــة  كأســلوب إداري قائ ــي الحوكم ــب تبن يتطل

ــة  ــة اإلصــاح وتحســين األداء لألجهــزة الحكومي ــي قامــت بهــا ســورية فــي عملي ورغــم »الخطــوات الت

2- مشكلة البحث:
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3- أهمية البحث:

ومؤسســات القطــاع العــام االقتصــادي والخدمــي والخــاص إال أن هنــاك بعــض المشــكات التــي مازالــت تعانــي 

منهــا األجهــزة اإلداريــة فــي ســورية والتــي تتمثــل فــي غلبــة المركزيــة علــى تنفيــذ األعمــال اإلداريــة، وتعــدد 

التشــريعات والقواعــد المنظمــة لشــؤون الوحــدات اإلداريــة، وضعــف الرقابــة بجميــع صورهــا، وانتشــار روح 

الامبــاالة والخــروج علــى حكــم القانــون بيــن بعــض القــادة اإلدارييــن، واإلهمــال في تحديد المســؤولية واســتعمال 

العقوبــات ضــد مرتكــب المخالفــات« ) كافــي، 2018، 96). 

وفــي ضــوء مــا ســبق فالجامعــة كمؤسســة حكوميــة ليســت بعيــدة عــن تأثيــر تلــك المشــكات التــي ربمــا 

انعكســت علــى ممارســة الحوكمــة اإلداريــة فيهــا، وقــد يكــون الســبب راجــع إلــى أن الكثيــر مــن العامليــن فيهــا 

يعانــون مــن عــدم فهــم وإدراك للمعنــى الحقيقــي لهــا وعــدم وضــوح اآلليــات الصحيحــة للحوكمــة اإلداريــة ممــا 

جعــل بعــض الكــوادر اإلداريــة فــي الجامعــة يتقيــدون بحرفيــة األنظمــة والقوانيــن والتعليمــات ممــا يؤثــر ســلباً 

علــى فاعليــة الحوكمــة اإلداريــة.

وبحكــم عمــل الباحــث فــي الجامعــة يــرى أن ممارســة الحوكمــة فــي مؤسســات التعليــم العالــي فــي ســورية 

ــاء تطبيــق بعــض مبادئهــا، حيــث الروتيــن البطــيء فــي  ربمــا مــازال يشــوبها بعــض الغمــوض والقصــور أثن

ــن،  ــة محاســبة المقصري ــرارات وقل ــي اتخــاذ الق ــر ف ــا، والتأخي ــة فيه تســير أمــور المســتفيدين والكــوادر العامل

فضــاً عــن غيــاب الشــفافية فــي التعامــل وضعــف التشــاركية فــي صنــع القــرارات فــي ظــل صــدور قــرارات 

مفاجئــة ســواء أكانــت أكاديميــة أم إداريــة باإلضافــة إلــى غيــاب المرونــة والامركزيــة اإلداريــة.

وقــد أكــدت دراســة محمــود )2017( التــي تناولــت دور الحوكمــة فــي تحســين األداء للجامعــات الســورية 

مــن وجهــة نظــر العامليــن فــي الجامعــة والطلبــة، إلــى أن أفــراد العينــة وجــدوا ضــرورة توفــر مبــدأ الشــفافية 

والمشــاركة أثنــاء تقييــم مبــادئ الحوكمــة، كمــا أن تفعيــل مبــدأ المســألة والتقييــم فــي الحوكمــة يســاعدان بشــكل 

كبيــر فــي تحســين األداء فــي الجامعــة حســب آراء العينــة.

وبنــاء علــى مــا ســبق تولــد للباحــث الدافــع للوقــوف علــى واقــع ممارســة جامعــة دمشــق للحوكمــة اإلداريــة 

وقدرتهــا علــى توظيفهــا التعامــل مــع المشــكات التربويــة وذلــك مــن وجهــة نظــر اإلدارييــن األكاديمييــن فيهــا 

وبذلــك يمكــن بلــورة مشــكلة البحــث فــي التســاؤل الرئيــس التالــي:

ما واقع ممارسة جامعة دمشق للحوكمة كما تدركها كوادرها اإلدارية؟

ُتســتمد أهميتــه مــن موضوعــه العلمــي والــدور الــذي تلعبــه حوكمــة الجامعــة فــي تحقيــق أهــداف التعليــم 
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العالــي وتحقيــق التميــز المرغــوب وتجلــى أهميــة البحــث فيمــا يلــي:

3/ 1 ُتعــد حوكمــة الجامعــة إحــدى المداخــل المهمــة لمعالجــة العديــد مــن المشــكات اإلداريــة، والقــدرة 

علــى التعامــل مــع واقــع المؤسســات التربويــة وتقديــم الخدمــة المناســبة بالســرعة والوقــت المناســبين.

ــي  ــم العال ــات التعلي ــية لمؤسس ــدرة التنافس ــادة الق ــي زي ــة ف ــة الجامع ــوم حوكم ــن مفه ــتفادة م 2/3  االس

ــق خاصــة. ــة دمش ــي جامع ــام وف ــكل ع ــة بش األكاديمي

3/3  كمــا أنــه مــن البحــوث القليلــة التــي تناولــت مفهــوم الحوكمــة فــي البيئــة الســورية وخاصــة فــي جامعــة 

دمشــق، فضــاً عــن مواكبتــه لجهــود القيــادة السياســية الســورية فــي محاربــة الفســاد وحوكمــة العمــل فــي قطــاع 

التعليــم العالــي مــن خــال التركيــز علــى مبــادئ الشــفافية والمســاءلة والمشــاركة والفاعليــة التنظيميــة والمســاواة 

فــي مؤسســات التعليــم.

4/3  قــد تفيــد نتائــج البحــث أصحــاب القــرار فــي التعليــم العالــي عــن كيفيــة تطبيــق مبــادئ الحوكمــة فــي 

الجامعــات الحكوميــة التابعــة لــوزارة التعليــم العالــي ووضــع البرامــج والخطــط التــي تســهم فــي دعمهــا وتطبيقها.

يهدف البحث إلى تحقيق ما يلي:

1/4  تعرف واقع ممارسة مبادئ الحوكمة في جامعة دمشق.

2/4  تعــرف الفــروق بيــن آراء المبحوثيــن فــي واقــع ممارســة الحوكمــة فــي جامعــة دمشــق وفــق متغيــرات 

)المســمى الوظيفــي، الكلية(

3/4  تقديم مقترحات قد تساعد الجامعة في تفعيل ممارسة الحوكمة في الجامعة.

1/5  ما واقع ممارسة مبادئ الحوكمة في جامعة دمشق وفق تقديرات اإلداريين فيها ؟.

2/5   ا الفــروق بيــن إجابــات المبحوثيــن فــي واقــع ممارســة الحوكمــة فــي جامعــة دمشــق وفــق متغيــّرات) 

المســمى الوظيفــي، الكلية(

تختبر الفرضيات عند مستوى داللة ) 0.05)

4- أهداف البحث:

5- أسئلة البحث:

6- فرضيات البحث:
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1/6  ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن إجابــات أفــراد العينــة فــي واقــع ممارســة الحوكمــة فــي 

جامعــة دمشــق وفــق متغيــرات البحــث ) المســمى الوظيفــي، الكليــة(.

1/7  الحدود المكانية : شملت جميع الكليات النظرية والتطبيقية في جامعة دمشق.

2/7  الحــدود البشــرية: تمثلــت بجميــع اإلدارييــن مــن أعضــاء هيئــة التدريــس )عمــداء ونوابهــم، رؤســاء 

األقســام العلميــة(  فــي كليــات جامعــة دمشــق.

3/7  الحدود الزمانية : ُطبقت أداة البحث خال الفترة الممتدة من شهر)5 –9( للعام 2020.

1/8 الحوكمــة: تعرفهــا منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة: بأنهــا النظــام الــذي يتــم بواســطته توجيــه 

المنظمــات والرقابــة عليهــا بحيــث تحــدد هيــكل وإطــار توزيــع الواجبــات والمســؤوليات بيــن كافــة األطــراف فــي 

المنظمــة مثــل مجلــس اإلدارة والمديريــن وغيرهــم مــن أصحــاب المصلحــة وتضــع القواعــد واألحــكام التخــاذ 

القــرارات المتعلقــة بشــؤون المنظمــة ) بشــير، 2019، 30).

كمــا يعرفهــا )علــي وشــحاته ، 2007، 18( »بأنهــا حالــة أو عمليــة أو نظــام يحمــي ســامة كافــة 

التصرفــات ونزاهــة الســلوكيات داخــل الشــركة، كمــا تعــد الحوكمــة بمثابــة عمليــة إداريــة تمارســها اإلدارة داخــل 

ــا«. الشــركة أو خارجه

ــر  ــو عــراب، 2017، 11 ( »بأنهــا مجموعــة مــن القواعــد والمعايي كمــا تعــرف حوكمــة الجامعــات )أب

التــي تتكامــل مــع بعضهــا بعضــاً إلنتــاج إدارة رقابيــة تتمثــل بالهيئــة العليــا للجامعــة وتنتهــي بــذوي المصالــح لهــا 

مــن رؤســاء ومرؤوســين وجهــات مانحــة عــن طريــق هيــكل تنظيمــي هرمــي يهــدف إلــى التميــز واالســتدامة«.

وتعــرف ) محمــد، 2011، 56( »بأّنهــا األســاليب والوســائل التــي تحــدد مــن خالهــا الجامعــة توجهاتهــا 

لتحقيــق الغــرض مــن وجودهــا، وذلــك بمــا تتضمنــه مــن قواعــد مهمــة تتمثــل بالمســاءلة والمســؤولية والشــفافية 

والعدالــة واالســتقالية الجماعيــة فــي اتخــاذ القــرار واالحتــكام إلــى القانــون« .

ويمكــن القــول إّن الحوكمــة فــي الجامعــة هــي: »الممارســات الرســمية وغيــر الرســمية من طرف الســلطات 

بمقتضــى القوانيــن والسياســات والقواعــد التــي توضــح الحقــوق والمســؤوليات لمختلــف الجهــات الفاعلــة، وذلــك 

.(Jochen, 2006. 85( »للمســاعدة علــى تحقيــق األهــداف األكاديميــة للمؤسســة

7- حدود البحث:

8- مصطلحات البحث :
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ــع  ــي جمي ــيطرة ف ــم والس ــى التحك ــق عل ــة دمش ــي جامع ــدرة اإلدارة ف ــي ق ــاً: ه ــث إجرائي ــا الباح يعرفه

العمليــات اإلداريــة بمــا يســاعد علــى تطبيــق بعــض مبــادئ الحوكمــة كالشــفافية والمشــاركة والمســاءلة والمســاواة 

والفعاليــة التنظيميــة بالطريقــة التــي تمكنهــا مــن نهــج ســلوك إداري رشــيد  لتحقيــق أهــداف المؤسســات التعليميــة 

فيهــا بمســتوى عــاٍل، وتقــاس بالدرجــة التــي يحصــل عليهــا المبحــوث علــى أداة البحــث.

الكــوادر اإلداريــة إجرائيــاً: يقصــد بهــا كل عضــو مــن أعضــاء هيئــة التدريــس األكاديمــي يتولــى منصبــاً 

إداريــاً فــي الجامعــة ســواء أكان عميــد كليــة أم نائــب عميــد أم رئيــس قســم علمــي أثنــاء تطبيــق أداة البحــث.

ــة،  ــة الوطني ــر المعياري ــق لألط ــم عمي ــر فه ــى توفي ــس )Eurydice, 2008) إل ــة يوريدي ــت دراس هدف

ولمقارنتهــا مــع اتجاهــات جميــع الــدول األوربيــة لممارســات الحوكمــة داخــل المؤسســات الّتربوّيــة، وقــام الباحث 

بالدراســة الّتحليليــة والّدراســات المقارنــة لعــدد مــن مؤسســات الّتعليــم العالــي األوروبيــة، وخلصــت الدراســة إلــى 

أنــه مازالــت مؤسســات التعليــم العالــي تتبــع النمــاذج التنظيميــة واإلشــرافية للدولــة التابعــة لهــا، وبذلــك اتصفــت 

أنظمتهــا بالبيروقراطيــة، كمــا أن مصادرهــا التمويلّيــة قائمــة علــى المصــادر العامــة، أدى كل ذلــك إلــى قصــور 

فــي المشــاركة والديمقراطيــة واالســتقالية الماديــة واإلداريــة، كمــا أن إعطــاء الحكــم الذاتــي لمؤسســات الّتعليــم 

ــاع مســتوى الشــفافية ووضــوح  ــى ارتف ــؤدي إل ــة ي ــدن الدول ــة مــن ل ــي مــع وجــود جهــة إشــرافية خارجي العال

أنظمــة المســاءلة كمــا أنهــا أدت إلــى تحفيــز المنافســة بيــن تلــك المؤسســات.

هدفــت دراســة هينيريــد وميتريــل )Henard & Mitterle, 2008) إلــى التركيــز علــى المبــادئ 

التوجيهيــة والقوانيــن واألنظمــة لممارســة الحوكمــة الرشــيدة، وكيفيــة التمييــز بيــن مبــادئ الحوكمــة، ومعاييــر 

الجــودة، وقــام الباحثــان بإجــراء الدراســات التحليليــة والّدراســات المقارنــة مــن خــال تحليــل الوثائــق لمؤسســات 

التعليــم العالــي فــي 32 دولــة بالتعــاون مــع منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة، وكان مــن أبــرز النتائــج أن 

الحوكمــة أصبحــت أداة ضغــط كبــرى لتحســين الجــودة فــي جميــع جوانــب التعليــم العالــي، وفــي الوقــت نفســه 

ــة  ــة الممنوح ــة الذاتّي ــن الحوكم ــوازن بي ــق الّت ــدف تحقي ــودة به ــى الج ــم إل ــع العال ــي جمي ــات ف ــعى المؤسس تس

للمؤسســات والمســاءلة، كمــا أن مبــادئ الحوكمــة ومعاييــر الجــودة تقومــان بــأدوار مماثلــة لمســاعدة المؤسســات 

التعليميــة، فالحوكمــة ترتكــز فــي الهيكلــة المؤسســية واإلجــراءات اإلداريــة، أمــا الجــودة فترتكــز علــى التخطيــط 

للعمليــات وتغذيــة ثقافــة الجــودة.

هدفــت دراســة الشــّناق )2009) إلــى تعــرف مفهــوم الحاكميــة، ودرجــة ممارســة معاييرهــا لــدى القيــادات 

9- دراسات سابقة:
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الجامعيــة، تكونــت العينــة مــن )501( موظــف )63  مــن أعضــاء المجالــس، 258 مــن أعضــاء هيئــة التدريــس، 

180 مــن اإلدارييــن)، وكان مــن أهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة، أّن مســتوى فهــم اإلدارة األكاديميــة 

ــي درجــة  ــروق ف ــه توجــد ف ــا أن ــة، كم ــة كان بدرجــة عالي ــي الجامعــات األردني ــة ف لمفهــوم ومجــاالت الحاكمي

ممارســة مجــاالت الحاكميــة بيــن أعضــاء الهيئتيــن التدريســية واإلداريــة لصالــح أعضــاء هيئــة الّتدريــس فــي 

معيــار الّشــفافية.

هدفــت دراســة مرعــي )2009) إلــى تعــرف مفهــوم الحوكمــة فــي العالــم والعالــم العربي، وكذلــك الحوكمة 

ــت الّدراســة علــى مشــروع تطويــري مــن  األكاديميــة ومحدداتهــا وعناصــر نجاحهــا فــي الجامعــات المتقدمــة، وتمَّ

خــال تحســين اإلدارة الجامعيــة مــن خــال المعلوماتيــة ومــن خــال فحــص الوثائــق، وخلصــت الدراســة إلــى 

عــدد مــن النتائــج، مــن أهمهــا أنــه يتوجــب علــى الجامعــات تحديــد أنظمــة العمــل الخاصــة بهــا وآليــات تطبيــق 

ــى  ــود إل ــط اإلســتراتيجي الســليم يق ــاس مســتوى أدائهــا، كمــا أن التخطي ــى يتســنى لهــا قي ــر الحوكمــة حت معايي

تطبيــق الحوكمــة الرشــيدة، ولتحســين األداء الجامعــي يتوجــب علــى الجامعــات إعــادة الهيكلــة اإلداريــة واســتثمار 

نظــم المراســات اإللكترونيــة بمــا يتناســب مــع معاييــر الحوكمــة.

هدفــت دراســة آل عبــاس ) 2009) إلــى تعــرف الحوكمــة ومعاييرهــا العالميــة، ودراســة حوكمــة الجامعات 

فــي بعدهــا العالمــي، ومــدى ممارســات هــذا المفهــوم فــي المملكــة العربيــة الســعودية ومقارنتهــا مــع الجامعــات 

ــج  ــى نتائ ــة للوصــول إل ــة والمقارن ــة والنقدي ــام الباحــث بإجــراء الدراســات التحليلي ــد ق ــة، وق ــة والعالمي العربي

الدراســة والتــي مــن أهمهــا، أهمّيــة دراســة حوكمــة الجامعــات لمــا لهــا مــن آثــار علــى قطــاع الّتعليــم العالــي فــي 

الّســعودية، واســتخلصت الدراســة أيضــاً ضعــف مســتوى تطبيــق الحوكمــة فــي الجامعــات الّســعودية مــن خــال 

المقارنــة بينهــا وبيــن جامعــات دوليــة.

هدفــت دراســة الزهرانــي ) 2010) إلــى تعــرف واقــع تطبيــق الحوكمــة  فــي الجامعــات الســعودية 

األهليــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس، ومعرفــة مــدى الرضــا الوظيفــي والــوالء التنظيمــي ألعضــاء 

هيئــة الّتدريــس فــي الجامعــات األهليــة، وقــد اســتخدمت الباحثــة االســتبانة كأداة للدراســة  لتطبيقهــا علــى عينــة 

عشــوائية مــن الهيئــة األكاديميــة فــي الجامعــات والكليــات المختــارة، ويبلــغ عــدد أفردهــا )300( وكان مــن أبــرز 

نتائــج  الدراســة أن الجامعــات والكليــات األهليــة الســعودية تمــارس الحوكمــة بدرجــة كبيــرة مــن وجهــة نظــر 

أعضــاء هيئــة الّتدريــس، وهنــاك فــروق دالــة إحصائيــاً فــي واقــع تطبيــق الحوكمــة فــي الجامعــات األهليــة تعــزى 

لمتغيــر المســتوى الوظيفــي

كمــا هدفــت دراســة الكــوادج ) Lokuwaduge 2011) إلــى الكشــف عــن كفــاءة الحوكمــة وعاقتهــا 
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بممارســات قطــاع التعليــم الجامعــي وأدائــه في أســتراليا، وشــملت عينة الدراســة )37( جامعة حكومية بأســتراليا، 

وتــم الحصــول علــى البيانــات مــن التقاريــر الســنوية للجامعــات، وخلصــت الدراســة إلــى أن الممارســات اإلداريــة 

الجيــدة ذات تأثيــر مهــم وشــامل علــى أداء الجامعــات، وأن الجامعــات االســترالية تتجــه نحــو العالميــة فــي األداء 

والتميــز، وأن جميــع مجالــس الجامعــات تتوافــق مــع متطلبــات الحوكمــة. ) نقــاً عــن بشــير، 2019، 32)

هدفــت دراســة ناصــر الديــن )2012) إلــى اســتقصاء واقــع تطبيــق الحوكمــة فــي جامعــة الّشــرق األوســط 

مــن وجهــة نظــر أعضــاء الهيئتيــن التدريســية واإلداريــة العامليــن بهــا، وتــم تصميــم اســتبانة  لجمــع المعلومــات 

مــن عينــة الدراســة التــي تكونــت مــن )80( عضــًوا مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية )24( عضــًوا مــن أعضــاء 

الهيئــة اإلداريــة؛ وكان مــن أبــرز نتائــج الدراســة أن واقــع تطبيــق الحوكمــة فــي جامعــة الشــرق األوســط مرتفــع 

ــة  ــق الحاكمي ــتوى تطبي ــاع مس ــي ارتف ــر واضــح ف ــم أث ــم له ــم الدع ــن وتقدي ــز العاملي ــام، وكان لتحفي ــكل ع بش

والمحافظــة عليــه.

هدفــت دراســة الحربــي )2012) إلــى تحديــد درجــة االلتــزام بممارســة الشــفافية اإلداريــة لــدى األقســام 

ــن  ــس والموظفي ــة التدري ــة نظــر أعضــاء هيئ ــن وجه ــعود، م ــك س ــة المل ــة بجامع ــة التربي ــي كلي ــة ف األكاديمي

واإلدارييــن، وتكونــت عينــة الدراســة مــن 76 فــرداً، وطبقــت االســتبانة عليهــم، وتوصلــت الدراســة إلــى نتائــج 

أهمهــا: أن درجــة ممارســة الشــفافية لــدى األقســام األكاديميــة فــي كليــة التربيــة جــاءت متوســطة، كمــا أظهــرت 

النتائــج وجــود فــروق إحصائيــة لمحــاور الدراســة تعــزى لمتغيــر طبيعــة العمــل فــي مجــال االلتــزام بالشــفافية 

الداخليــة لصالــح األكاديمييــن، وعــدم وجــود فــروق إحصائيــة حــول محــاور الدراســة تعــزى لمتغيــر المؤهــل 

العلمــي.

هدفــت دراســة فازيــكاس وبرونــز )Fazekas and Burns 2012) إلــى معرفــة العاقــة بيــن الحوكمة 

وإنتــاج المعرفــة فــي التربيــة والتعليــم، وتــم اســتخدام المنهــج الوصفــي التحليلــي، وأشــارت نتائــج الدراســة إلــى 

ــاج  ــي إنت ــة ف ــدة، وخاص ــات معق ــه تحدي ــة تواج ــادي والتنمي ــاون االقتص ــي دول التع ــة ف ــة التعليمي أن األنظم

المعرفــة، وأن تطبيــق الحوكمــة الرشــيدة باألنظمــة التعليميــة يســهم فــي إنتــاج المعرفــة بمختلــف أنواعها ونشــرها 

واالســتفادة منهــا وإتاحتهــا للــرأي العــام لمناقشــتها وإعــام الجمهــور بمســتوى تقــدم أداة النظــام التعليمــي، كمــا أن 

تطبيــق الحوكمــة يتطلــب أنظمــة إداريــة مرنــة وأقــل مركزيــة. ) نقــاً عــن بشــير، 2019، 32)

هدفــت دراســة الفــرا ) 2013) إلــى تعــرف واقــع الحوكمــة وأهــم الّتحديــات للّنهــوض بالجامعــات 

الفلســطينية، وقــد اســتخدم الباحــث االســتبانة كأداة للدراســة وتــم توزيعهــا علــى عينــة الدراســة )202( شــخص 

ــا أن رؤى وخطــط  ــن أبرزه ــج م ــن النتائ ــى عــدد م ــن، وخلصــت الدراســة  إل ــة وخريجي ــن مدرســين وطلب م
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الجامعــات ال يتــم تحديثهــا باســتمرار، وال يوجــد آليــات مناســبة للتأكــد مــن مــدى تطبيقهــا، كمــا أنــه ال زالــت 

ثقافــة المســاءلة منخفضــة بســبب عــدم وجــود آليــات واضحــة تمكــن المســؤولين مــن تقديــم الّتوضيحــات الازمــة 

ــذوي المصلحــة. ل

ــة بجامعــة  ــى التحقــق مــن اســتخدام أســاليب الحوكمــة الجامعي هدفــت دراســة حــاوة وطــه ) 2014) إل

القــدس، وتكونــت عينــة الدراســة مــن 100 فــرد مــن أعضــاء الهيئــة اإلداريــة والتدريســية، واســتخدمت أدارة 

ــس  ــن لي ــدس ولك ــة الق ــي جامع ــة موجــودة ف ــج: أن الحوكم ــم النتائ ــن أه ــت م ــة، وكان ــة للمقابل االســتبانة إضاف

ــى  ــودون إل ــة ال يع ــي الجامع ــن ف ــاً(، وأن معظــم الموظفي ــة )عالمي ــر الحوكم ــق معايي ــوب وف بالمســتوى المطل

ــن أيديهــم،  ــه مــن نصــوص أو ال يعلمــون بوجــوده بي ــا في ــون م ــن أو يجهل ــاب الخــاص باألنظمــة والقواني الكت

ــى تطبيــق األنظمــة والقوانيــن. ــر الكبيــر فــي عــدم القــدرة عل ــه األث ــة كان ل ضعــف المــوارد المالي

هدفــت دراســة العرينــي )2014) إلــى تعــرف واقــع تطبيــق الحوكمــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء الهيئتيــن 

اإلداريــة واألكاديميــة العامليــن فــي جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية، وتكونــت عينــة الدراســة مــن 

)650( عضــواً مــن أعضــاء الهيئتيــن وتــم تصميــم اســتبانة لجمــع المعلومــات، وخلصــت الدراســة لعــدة نتائــج 

ــة  ــتجابات عين ــن اس ــروق بي ــود ف ــطة، ووج ــة متوس ــق بدرج ــة متحق ــي الجامع ــة ف ــق الحوكم ــا: أن تطبي أهمه

ــة  ــرة والوظيف ــاف المؤهــل وســنوات الخب ــى اخت ــود إل ــة تع ــي الجامع ــة ف ــق الحوكم ــع تطبي ــي واق الدراســة ف

الحاليــة.

ــات  ــي الجامع ــي تحســين األداء ف ــة ف ــى دور الحوكم ــرف عل ــى التع ــود )2017) إل ــت دراســة محم هدف

ن مجتمــع الدراســة مــن أعضــاء الهيئــة التعليمية  الســورية مــن وجهــة نظــر العامليــن فــي الجامعــة والطلبــة، وتكــوَّ

والعامليــن اإلدارييــن إضافــة إلــى الطلبــة، واتبعــت الدراســة المنهــج الوصفــي وتوصلــت لعــدة نتائــج أهمهــا: أن 

مبــدأ الشــفافية يحظــى بالمرتبــة األولــى فــي ضــرورة تقييــم مبــادئ الحوكمــة يليــه مبــدأ المشــاركة، وأنــه يوجــد 

داللــة معنويــة علــى اعتمــاد مبــدأ المســألة ومبــدأ التقييــم فــي الحوكمــة فــي المســاعدة بشــكل كبيــر فــي تحســين 

األداء حســب عينــة الدراســة.

ــات  ــة الجامع ــادئ حوكم ــق مب ــع تطبي ــى تعــرف واق ــرا )2017) إل ــة والف ــدار وكحل ــت دراســة الده هدف

ــة  ــى عين ــي وزعــت عل ــع أداة االســتبانة الت ــي م ــي التحليل ــج الوصف ــي قطــاع غــزة، واتبعــت الدارســة المنه ف

بلغــت )197( وزعــت علــى أربــع جامعــات ) اإلســامية، األزهــر ، األقصــى، العلــوم التطبيقيــة( وقــد توصلــت 

الدراســة إلــى: أن هنــاك ضعفــاً فــي الــدور الــذي تقــوم بــه وزارة التعليــم العالــي فــي دعــم الجامعــات، مــع عــدم 

وجــود معاييــر أو دليــل للحوكمــة الجامعيــة، كمــا أن الجامعــات تطبــق مبــادئ الحوكمــة بدرجــة متوســطة، مــع 
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وجــود نزعــات حزبيــة فــي اتخــاذ القــرارات، ووجــود ضعــف فــي مشــاركة أصحــاب العاقــة.

ــك ســعود مــن  ــي جامعــة المل ــق الحوكمــة ف ــع تطبي ــى اســتقصاء واق ــي )2018) إل هدفــت دراســة العتيب

وجهــة نظــر أعضــاء الهيئــة التدريســية فيهــا، وتأثرهــا بمتغيــري الجنــس والخبــرة التدريســية، وتكونــت عينــة 

الدراســة مــن )151( عضــواً مــن أعضــاء هيئــة التدريــس، واســتخدمت اســتبانة وخلصــت الدراســة إلــى عــدة 

نتائــج أهمهــا: أن واقــع تطبيــق الحوكمــة كان متوســطاً بشــكل عــام، وأنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة فــي واقــع 

تطبيــق الحوكمــة فــي الجامعــة يعــزى لمتغيــر الجنــس، وتوجــد فــروق فــي واقــع تطبيقهــا تعــزى لمتغيــر الخبــرة 

لصالــح فئــة 10 ســنوات فأكثــر.

وفــي ضــوء العــرض للدراســات واألبحــاث الســابقة ُياحــظ أن جميعهــا كانــت تهــدف إلــى الوقــوف علــى 

جوانــب القصــور والقــوة فــي ممارســة مبــادئ الحوكمــة فــي الجامعــات المختلفــة، والبحــث الحالــي رغــم الجهــود 

ــة ســعياً  ــي التطــرق لموضــوع الحوكم ــا ف ــق معه ــل الدراســات الســابقة يتف ــن قب ــذا المجــال م ــي ه ــة ف المبذول

ــل  الســتكمال )واقــع تطبيــق الحوكمــة( فــي مجتمــع بحثــي آخــر يختلــف عــن مجتمــع الدراســات الســابقة وتمث

ذلــك فــي جامعــة دمشــق ألهميتهــا ومســؤوليتها وريادتهــا التاريخيــة فــي المماراســات اإلداريــة، كمــا تختلــف مــع 

الدراســات الســابقة فــي عينــة التطبيــق التــي تمثلــت فــي أعضــاء الهيئتيــن اإلداريــة والتدريســية وبعضهــا أضــاف 

ــن  ــى اإلداريي ــز عل ــد رك ــي فق ــا البحــث الحال ــر الســنوية، أم ــل التقاري ــى تحلي ــا اقتصــر عل ــن وبعضه الموظفي

األكاديمييــن فقــط، واســتفاد مــن تلــك الدراســات فــي تحديــد أهــم مبــادئ الحوكمــة للكشــف عــن واقــع تطبيقهــا 

فــي جامعــة دمشــق.

ــا تســمو  ــم م ــة، وإن أه ــة واالقتصادي ــة االجتماعي ــم محــور التنمي ــد مؤسســات التعلي ــه ُتع ــا ال شــك في مم

ــة  ــي لمســتوى التنمي ــي هــي المؤشــر الحقيق ــا التنافســية الت ــز قدرته ــى تعزي ــه هــذه المؤسســات الوصــول إل إلي

ــات  ــة التحدي ــا والحــل الجــذري لمواجه ــاح اســتدامة المؤسســات ونجاحه ــا مفت ــا أنه ــة، كم ــي المجتمعــات كاف ف

ــل المتنوعــة  ــات ســوق العم ــوط متطلب ــة، وضغ ــة والدولي ــة والمنافســة المحلي ــات المالي ــا كالتحدي ــي تواجهه الت

والمتغيــرة، وناحــظ فــي الســنوات األخيــرة جهــود جبــارة فــي مؤسســات التعليــم العالــي تنشــد إلــى بنــاء ميــزات 

تنافســية لهــا؛ لتحقيــق أهدافهــا التنافســية مــن خــال االهتمــام بكيفيــة أدائهــا وكيفيــة االســتثمار لمواردهــا عبــر مــا 

أطلــق عليــه بالحوكمــة، لــذا فقــد توجهــت األنظــار إلــى أهميــة الحوكمــة  وإلــى ضــرورة وضــع آليــات رقابيــة 

رشــيدة إلــى جانــب ضــرورة وجــود نظــام وقائــي يدافــع عــن الســامة ويعمــل علــى تحقيــق المصداقيــة.

10- الخلفية النظرية للبحث:
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ــة  ــن مظاهــر الفســاد اإلداري المترتب ــر للحــد م ــة ظه ــوم الحوكم ــول إنَّ مفه ــن الق ــك يمك ــى ذل ــاء عل وبن

علــى غيــاب المســؤولية والمحاســبية وضعــف الشــفافية والنزاهــة والمســاواة وغيــاب المشــاركة ووضــع األطــر 

القانونيــة التــي تضمــن نجــاح العمــل.

1/10  التجربة السورية في اإلصاح والحوكمة اإلدارية:

قامــت ســورية بعمليــات اإلصــاح للمشــكات التــي تعانــي منهــا األجهــزة اإلداريــة العامــة وكان علــى رأس 

تلــك المشــكات عــدم تلبيــة تنظيــم الجهــاز اإلداري لمتطلبــات التخطيــط الســليم، ونقــص الهيئــات االستشــارية 

العليــا، وغلبــة المركزيــة علــى تنفيــذ األعمــال، واختيــار الموظفيــن الــذي ال يتــم بأســلوب علمــي موضوعــي...

إلــخ. ) كافــي، 2018، 96). 

وبمــا أن نظــام الحوكمــة بمــا يمثلــه مــن قوانيــن وتعليمــات وأســس يمثــل فــي حقيقتــه اتجاهــاً إصاحيــاً يوفــر 

أساســاً ثابتــاً وثقــة بمؤسســات الدولــة، األمــر الــذي  دفــع القيــادة السياســية إلــى تبنــي مبــادرة اإلصــاح اإلداري 

ــذ اســتراتيجية  ــه بإعــداد وتنفي ــة، ومتابعــة التوجي ــة التنفيذي ــى األجهــزة اإلداري ــاً عل فــي ســورية وطرحهــا فوقي

وطنيــة شــاملة، وقــد تجســد الدعــم السياســي فــي إحــداث وزارة للتنميــة اإلداريــة عــام 2000 كجهــة مرجعيــة 

تشــخص مشــاكل اإلدارة الحكوميــة وتحــدد منهجيــة علميــة لإلصــاح اإلداري، باإلضافــة لتكويــن الفريــق 

ــذ  ــي إعــداد وتنفي ــع اإلداري والمشــاركة ف ــة إلجــراء البحــوث والدراســات حــول الواق ــة اإلداري ــي للتنمي الوطن

برامــج التنميــة اإلداريــة. ) عــاء الديــن، 2013، 173).

ــات  ــة بعــض معوق ــة اإلداري ــي ظــل وجــود وزارة التنمي ــة ف ــة اإلداري ــي للتنمي ــق الوطن ــد ناقــش الفري وق

واقــع اإلدارة العامــة فــي ســورية والــذي لــم يســتكمل بعــد ذلــك بدراســات علميــة موضوعيــة ميدانيــة تتصــف 

ــة للتنميــة علــى عــدة محــاور هــي: بالمرجعيــة العلميــة، وقــد اشــتملت الخطــة الوطني

- إعــداد القيــادات اإلداريــة ، وتطويــر نظــم وإجــراءات العمــل، واإلصــاح التشــريعي، والتأهيــل 

ــداف توزعــت حــول العنصــر البشــري  ــة، وياحــظ أن األه ــي الدول ــوارد البشــرية ف ــة الم المؤسســاتي، وتنمي

ــل اإلداري  ــات العم ــا سياس ــت عنه ــل اإلداري وغاب ــأدوات العم ــق ب ــا يتعل ــة وبم ــن المركزي ــد م ــق مزي وتحقي

وتحقيــق مزيــد مــن الرقابــة الفعالــة علــى عمليــات الجهــاز اإلداري التــي تتعلــق بالحــد مــن اإلســراف والهــدر 

والفســاد ) كافــي، 2018، 98).

2/10  الحوكمة في التعليم:

ــر  ــي تم ــة الت ــر عــن األزم ــرة ليعب ــة األخي ــي اآلون ــة ف ــي المؤسســات التعليمي ــة  ف ــوم الحوكم ــر مفه ظه

ــا  ــة العلي ــات اإلدارة القيادي ــن متطلب ــارض بي ــببها التع ــي كان س ــا الت ــبة له ــول المناس ــات والحل ــذه المؤسس به
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واإلدارة التنفيذيــة، مــا تســبب فــي وجــود فجــوة بيــن الرؤيــة والواقــع الملمــوس؛ حيــث تســيطر القيــادات العليــا 

علــى عمليــات اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بشــؤون الطــاب والمناهــج والمعلميــن وســير الدراســة دون أن يكــون 

للمعنييــن بالخدمــة ســواء الطــاب أو أوليــاء األمــور أو المجتمــع أّي حــق فــي مناقشــة هــذه القــرارات وإبــداء 

ــي  ــاً ف ــة عنصــراً مهم ــي المؤسســات التعليمي ــد الحوكمــة ف ــي، 2012، 451(، وتع ــا) عطــوه وعل آرائهــم فيه

تحقيــق مصداقيتهــا، كمــا أنهــا تقيــم نظامــاً لتوزيــع المســؤوليات والســلطات ومعرفــة حدودهــا وتعمــل علــى تقويــة 

أواصــر االتصــال الفعــال.

ويمكــن تحديــد ظهــور مفهــوم حوكمــة التعليــم كمفهــوم لمحاولــة إصــاح التعليــم الجامعــي فــي جميــع الــدول 

ــدة نســبياً  ــم الجدي ــم مــن المفاهي ــة، ويــرى ) برقعــان، 2012( أن مفهــوم حوكمــة التعلي ــة منهــا والعربي األجنبي

والتــي طورهــا كارك عــام 1983 كأحــد الطــرق التــي ُتكلــف لتحقيــق األهــداف ورصــد اإلنجــازات للجامعــات 

والكليــات وأنظمــة التعليــم العالــي.

 The Canadian International Development لذلــك تعبــر الوكالــة الكنديــة للتطويــر الدولــي

Agency عــن حوكمــة الجامعــة بأنهــا: »إعــادة هيكلــة الجامعــات الــذي يســتلزم تغيير فــي طريقة إدارة الشــؤون 

الداخليــة للمؤسســة، فقــد اعتبــرت حوكمــة الجامعــات مــن بيــن التوجهــات العالميــة الراميــة إلــى المشــاركة فــي 

.(Bationo,2011.20( بنــاء الطابــع العالمــي للتعليــم العالــي

3/10  أهمية حوكمة المؤسسة التعليمية:

 تعــد الحوكمــة أحــد المداخــل اإلصاحيــة الحديثــة التــي تتســم بالفاعليــة فــي أحــداث تغيــرات جذريــة تصــل 

ــرن  ــارات الق ــق ومه ــا يتواف ــة بم ــي المخرجــات التعليمي ــة ف ــة نوعي ــة وإحــداث نقل ــة التعليمي ــق العملي ــى عم إل

الحــادي والعشــرين، لــذا تتمثــل أهميــة الحوكمــة فــي توفيــر هيــكل المؤسســات التعليميــة التنظيمــي الــذي ُيحــدد 

بــدوره خطــوط المســؤولية، حيــث يتــم مــن خالــه تحقيــق هــذه المؤسســات التربويــة ألهدافهــا، باإلضافــة إلــى 

ــي ) العرينــي،  ــي كمــا يل ــم العال ــد أهميتهــا فــي إدارة مؤسســات التعلي ــة، ويمكــن تحدي ــه مــن أداة رقابي مــا تمثل

:)118  ،2014

ــد االتجــاه    ُتســهم فــي خلــق مؤسســات مســتقلة بمجالســها وهيئاتهــا الحاكمــة التــي مــن مســؤوليتها تحدي

ــة  إدارتهــا وجودتهــا وكفاءتهــا. اإلســتراتيجي لهــذه المؤسســات والتأكــد مــن فعالي

مساعدة المؤسسة التعليمية على تحقيق األهداف بأفضل السبل الممكنة.  

تحديد مواطن الضعف والقصور في األداء ومخرجات الخدمات.  

تضمن حقوق ومصالح العاملين من الهيئتين اإلدارية واألكاديمية دون تمييز.  



99

تعتبر الحوكمة نظام رقابة وإشراف ذاتي يؤدي إلى سامة التطبيق القانوني للتشريعات.  

ــن    ــا ضم ــول به ــة المعم ــن واألنظم ــزام بالقواني ــان االلت ــه ضم ــام غايت ــة نظ ــك ناحــظ أن الحوكم وبذل

ــزه  ــل حاف ــة عم ــى إيجــاد بيئ ــا يســاعد عل ــز بم ــع دون تميي ــق رضــا الجمي ــة لتحقي المؤسســة التعليمي

ــة. ــة التعليمي ــوب للمؤسس ــز المطل ــق التمي ــى تحقي ــاعدهم عل ــن تس للعاملي

4/10  أهداف حوكمة المؤسسة التعليمية:

ــات  ــل مؤسس ــم عم ــي تحك ــن الت ــي القواني ــفافية والوضــوح ف ــق الش ــي خل ــل ف ــة تتمث ــداف الحوكم إّن أه

التعليــم، حيــث تمكــن مــن المشــاركة الفعالــة مــن كافــة ذوي األطــراف فــي جميــع أنشــطة المؤسســات داخلهــا 

وخارجهــا؛ أي إّن الحوكمــة توضــح اإلطــار الــذي يتــم مــن خالــه وضــع أهــداف المؤسســة وأســاليب تحقيقهــا 

ــى األداء. ــة عل والرقاب

ويمكن تحديد أهداف الحوكمة فيما يلي:) المليحي، 2012، 258( و) بشير، 2019 ،36( :

تعزيز فاعلية مؤسسات التعليم وزيادة كفاءتها الداخلية والخارجية بتكوينها لبيئة عمل صالحة   

ــال    ــة األعم ــي ممارس ــة ف ــات التعليمي ــادات المؤسس ــا قي ــد به ــي تسترش ــد الت ــن والقواع ــع القواني وض

ــة ــراف المعني ــع األط ــة لجمي ــة  والعدال ــل الديمقراطي ــا يكف ــة، بم اإلداري

ــي    ــاب ف ــادات والط ــن والقي ــن واإلداريي ــاء األكاديميي ــن األعض ــراف م ــع األط ــاركة جمي ــز مش تعزي

ــرارات. ــع الق ــات صن عملي

تحقيق العدالة والمساواة بين العاملين في المؤسسات التعليمية للحصول على أداء مرتفع .  

توفير حق المحاسبية والمساءلة لجميع األطراف المستفيدة من وجود المؤسسات التعليمية.  

وممــا ســبق تتمثــل أهدافهــا فــي توفيــر هيــكل واضــح تتحــدد مــن خالــه أهــداف المؤسســة وســبل تحقيقها،   

ومتابعــة تحقيقهــا وتطويــر القوانيــن الحاكمــة ألداء المؤسســة التعليمية.

5/10  مبادئ أو قواعد حوكمة مؤسسات التعليم العالي:

ــم االســتفادة  ــي ت ــة، والت ــادئ للحوكم ــد مــن المب ــة بوضــع العدي ــات الدولي ــد اهتمــت المؤسســات والهيئ لق

منهــا فــي جميــع المجــاالت ومنهــا المجــال التربــوي، وجميــع الباحثيــن وجــد بينهــم اختــاف وتبايــن فــي تنــاول 

ــي  ــادئ أخــرى، والبحــث الحال ــادئ وأضــاف اآلخــرون مب ــى بعــض المب ــم عل ــادئ واقتصــر بعضه ــك المب تل

ســيتناول المبــادئ التاليــة ) الشــفافية ، المســاءلة ، المشــاركة، المســاواة، الفاعليــة التنظيميــة ( أي إن المحاكمــة 

فــي المؤسســة التعليمــة تقــوم علــى خمســة مبــادئ نظــراً ألهميتهــا وفعاليتهــا فــي تطبيــق الحوكمــة فــي الجامعــة 

إضافــة إلــى تكاملهــا وشــمولها.
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1/5/10  الشــفافية: يقصــد بهــا وضــوح المؤسســة فــي اإلعــان عــن سياســتها وخططهــا ونشــر المعلومــات 

ــى  ــة الوصــول إل ــد، 2011، 289( فضــاً لحري ــا ) محم ــن به ــع األطــراف المعني ــث يكــون لجمي بشــأنها بحي

المعلومــات وتدفقهــا ومناقشــة الموضوعــات بعلنيــة، وتفتــح المؤسســات والعمليــات المجتمعيــة مباشــرة للمهتميــن 

وتتيــح المعلومــات الكافيــة لتفهمهــا ومراقبتهــا.

ويقصــد بالشــفافية فــي حوكمــة المؤسســات التعليميــة تأكيــد مصداقيــة المؤسســة التعليميــة والــرأي العــام 

ووســائل األعــام والمجالــس الشــعبية وســوق العمــل والمنظمــات والهيئــات المحليــة والدوليــة المهتمــة بالتعليــم 

ــن  ــد ع ــي النق ــاً لتلق ــتعدة دائم ــا مس ــن أنه ــة يجــب أن تعل ــات التعليمي ــا أن المؤسس ــرزوق، 2011، 6(، كم )م

سياســتها فــي أّي وقــت، وهــو مــا ينعكــس علــى كل مــن التقريــر والتقييــم الســنوي ألنشــطتها وبرامجهــا، وتعنــي 

ــات والسياســات التــي تكفــل حــق كل  ــم وتطبيــق النظــم واآللي ــم أيضــاً الوضــوح فــي تصمي الشــفافية فــي التعلي

ــن  ــتخدامها م ــهولة اس ــة وس ــة والموضوعي ــات الدقيق ــق المعلوم ــهولة تدف ــة وس ــراف المؤسس ــن أط ــرف م ط

العامليــن والطلبــة ) بشــير، 2019، 38(. وبذلــك ياحــظ أن الشــفافية تعــد إحــدى مؤشــرات الحوكمــة وتطبيقاتهــا 

فهــي تلبــي حقــوق العامــة فــي المؤسســة فــي الفهــم والمعرفــة مــن خــال مشــاركتهم فــي المعلومــات.

ف برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي المســاءلة بأنهــا  “ طلــب تقديــم التوضيحــات  2/5/10 المســاءلة: عــرَّ

الازمــة مــن المســؤولين ألصحــاب المصلحــة عــن كيفيــة اســتخدام صاحياتهــم وتصريــف واجباتهــم واألخــذ 

ــة، 2010، 68)  ــة والعضالي ــادات التــي توجــه إليهــم« )الراشــدي، 2007، 21( ، ويعرفهــا ) الطراون باالنتق

بأنهــا محاســبة المــرؤوس عــن النتائــج التــي حققهــا مــن خــال أدائــه لمهامــه الوظيفيــة، والمســاءلة تتــم عندمــا 

يكــون هنــاك عاقــات بيــن مواقــع متفاوتــة فــي المســتويات اإلداريــة حيــث يكــون أحــد األفــراد أو المســتويات 

مســؤوالً أمــام مســتوى إداري آخــر عــن تصرفاتــه وأدائــه للمهــام المنــوط بــه؛ أي إنهــا قاعــدة تقضــي بمحاســبة 

المســؤولين أو الذيــن يتخــذون القــرارات والذيــن يقومــون بتنفيــذ األعمــال فــي المؤسســة عــن تبعــات أعمالهــم 

ونتائــج قراراتهــم، وبمعنــى آخــر تحمــل الجهــات المعنيــة فــي المؤسســة تبعــات األعمــال المناطــة بهــم.

ــي  ــية والت ــا األساس ــم ركائزه ــن أه ــة وم ــد الحوكم ــي إحــدى قواع ــاءلة ه ــا ســبق : أن المس وياحــظ مم

تضمــن تطبيــق كافــة اإلجــراءات والتعليمــات بشــفافية ومصداقيــة، وهــذا يشــير إلــى أن المســاءلة تعتمــد اعتمــاداً 

كبيــراً علــى الشــفافية بمــا ُيســاهم بوضــع كل مــن لــه عاقــة بالمؤسســة بصفــة المســؤول عــن أعمالــه ممــا يســاهم 

فــي إنجــاز األعمــال الموكلــة بساســة بعيــداً عــن المجــادالت اإلداريــة أو تعطيــل األعمــال أو اإلســاءة لآلخريــن 

تحــت إطــار احتــرام القوانيــن واألنظمــة، كمــا أنهــا تعمــل علــى تجنــب تضــارب المصالــح ألعضــاء مجالــس 

المؤسســات التعليميــة.
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3/5/10  المشــاركة: ُيقصــد بالمشــاركة إتاحــة الفــرص لجميــع الفئــات التــي لهــا عاقــة بالمؤسســة داخليــاً 

ــة  ــة، أكاديمييــن، إدارييــن، طلب ــة أو اإلداري ــاً بمــا تتمثــل مــن مجالــس حكــم ســواء للمجالــس األكاديمي وخارجي

باإلضافــة إلــى المجتمــع بالمشــاركة فــي رســم السياســات ووضــع أســس ومبــادئ العمــل فــي مختلــف مجــاالت 

ــد  ــة القائ ــي إتاح ــل ف ــال اإلداري تتمث ــي المج ــي ف ــك فه ــرب، 2017، 13(، لذل ــو ع ــة ) أب ــطة الجامعي األنش

الفرصــة أمــام مرؤوســيه ودعوتهــم لمشــاركته فــي مناقشــة المشــاكل اإلداريــة التــي تواجهــه ومحاولــة الوصــول 

ــة فالمشــاركة تعنــي إتاحــة الفرصــة لجميــع أصحــاب  ــة لهــا، وهــي بالمؤسســة التعليمي ــول الممكن ألفضــل الحل

المصلحــة  والمســتفيدين للمشــاركة فــي صنــع السياســات ووضــع القواعــد التنفيذيــة للعمــل فــي تلــك المؤسســة 

التربويــة لبنــاء جســور مــن العاقــات والثقافــات والمفاهيــم المشــتركة، التــي تهتــم باالرتقــاء والنهــوض بالتعليــم 

وتفعيــل الــدور الــذي تقــوم بــه المؤسســة التعليميــة فــي المجتمــع ) بشــير، 2019، 41).

وبذلــك يتــم صيانــة حقــوق أعضــاء المجالــس فــي الجامعــة والســماح لهــم بإبــداء آرائهــم وإعطائهــم الفرصــة 

للمشــاركة والمناقشــة وتقبــل مقترحاتهــم، فضــاً عــن ضمــان حقــوق أصحــاب المصلحــة وهــم الفئــة المســتفيدة 

مــن وجــود الجامعــة ويتــم ذلــك بحفــظ حقوقهــم مــن خــال تنفيــذ السياســات التعليميــة وهــذا يقــع علــى مســؤولية 

مجالــس الجامعــة لممارســة اإلدارة بمشــاركة األطــراف المكونــة للحوكمــة الجامعيــة عــن طريــق ممثليهــا فــي 

كل األمــور.

4/5/10 المســاواة: هــي االعتــراف بحقــوق كل األطــراف ذات المصالــح بمــا يكفــل المســاواة، وقــد اهتمــت 

ــل  ــي داخ ــن ف ــع العاملي ــم تمن ــق وضــع نظ ــن طري ــوق ع ــة الحق ــة بحماي ــة االقتصادي ــاون والتنمي ــة التع منظم

 Catherine( ــة ــي المؤسس ــم ف ــن منصبه ــتفادة م ــن االس ــس م ــرون وأعضــاء المجال ــم المدي ــة ومنه المؤسس

ــح  ــراد المؤسســة ألصحــاب المصال ــوق كل أف ــرام حق ــل باحت Sullivan,, 2003,12 &(، أي المســاواة تتمث

والشــراكة وتعزيــز ســلطة القانــون. 

والمســاوة فــي المؤسســة التعليميــة تشــمل االبتعــاد عــن التميــز والتحيــز بيــن أعضــاء المؤسســات التعليميــة 

ــو عــرب، 2017، 13(. أي  ــع ) أب ــة للجمي ــدأ العدال ــل بمب ــادات والتعام ــة والقي ــن اإلدارات التنفيذي ــك بي وكذل

ــة المعامــات  ــى كاف ــع المســاهمين مــن خــال اطاعهــم عل ــي الجامعــات ومــع جمي ــن ف ــن العاملي المســاواة بي

والتعامــات للحصــول علــى أداء مرتفــع مــن جميــع الفئــات التــي تخــص المؤسســة الجامعيــة.

ــا  ــات ألهدافه ــق المنظم ــدى تحقي ــاس م ــي قي ــة ف ــرات المهم ــن المؤش ــة: م ــة التنظيمي 5/5/10  الفاعلي

حيــث تنســجم وتتكيــف مــع البيئــة التــي تعمــل بهــا مــن خــال اســتغالها للمــوارد المتاحــة حيــث ترتبــط أساســاً 

بقــدرة المنظمــة علــى تحقيــق أهدافهــا بدرجــات متفاوتــة ) الشــماع، 2007، 321 ( فالفاعليــة التنظيميــة 
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ــر  ــج المتوخــاة مــن وضــع هــذه األهــداف عب ــى النتائ ــا والوصــول إل ــق أهدافه ــى تحقي ــدرة الجامعــة عل هــي ق

ــي  ــم الت ــة والقي ــادئ األخاقي ــن المب ــزام بمجموعــة م ــب االلت ــذا يتطل ــا ه ــا، وربم ــم عمله ــن تحك قواعــد وقواني

تحكــم تصرفــات القائميــن علــى اإلدارة الجامعيــة، وخاصــة األخاقيــات المهنيــة التــي يجــب أن تتعــدى المبــادئ 

ــادي. ــرد الع ــة للف ــن األخاقي والقواني

6/10  مقومات حوكمة الجامعة:

تحتــاج الحوكمــة إلــى مجموعــة مــن المقومــات لدعــم تطبيــق قواعدهــا ومبادئهــا األساســية المحــددة مــن 

أحــكام اإلشــراف والرقابــة علــى السياســات واإلجــراءات والقــرارات التــي تتخــذ مــن قبــل القيــادات الجامعيــة 

ــي، 2011، 55(:  ــا ) الزهران ــن أبرزه وم

 توافر االقتناع الكامل لدى اإلدارات الجامعية بقبول قواعدها ومبادئ اإلشراف والرقابة.  

 توافر الثقة بين األطراف المعنية في الجامعة من اإلدارة بالعاملين والعاملين في إدارة الجامعة.  

 وضــوح التشــريعات والسياســات والقواعــد والمبــادئ الحاكمــة إذ إنَّ الوضــوح يعــد غايــة فــي األهميــة   

حيــث يســهل ذلــك تطبيــق القواعــد والمبــادئ المحــددة.

 وضــوح إمكانيــة تطبيــق آليــات الحوكمــة المــراد تطبيقهــا مــن أجــل الوصــول إلــى النتائــج بشــكل دقيــق   

وواضــح.

 السياسات واإلجراءات الفاعلة المتضمنة التوجيه واإلرشاد وتحديد المواقف السلبية واإليجابية.  

 اختيار القيادات الجامعية على أساس الكفاءة والخبرة والمؤهل الجامعي والوالء الوطني.  

ــة  1/11  منهــج البحــث: اســتخدم البحــث المنهــج الوصفــي لمناســبته طبيعــة الظاهــرة المدروســة المتمثل

فــي تعــرف واقــع ممارســة الحوكمــة فــي كليــات جامعــة دمشــق، لكــون المنهــج الوصفــي أســلوباً يهتــم بوصــف 

واقــع ممارســة الحوكمــة وصفــاً دقيقــاً، ويعبــر عنهــا تعبيــراً كيفيــاً وكميــاً يصــف واقــع ممارســة الحوكمــة وصفــاً 

رقميــاً ويقــدم حجــم ممارســة الظاهــرة ودرجتهــا وذلــك مــن خــال اســتخدام أداة االســتبانة وتطبيقهــا علــى عينــة 

مــن اإلدارييــن األكاديمييــن فــي كليــات الجامعــة.

ــم،  ــداء، ونوابه ــن )عم ــن األكاديميي ــع اإلداريي ــث جمي ــع البح ــمل مجتم ــة البحث:ش ــع وعين 2/11  مجتم

ورؤســاء األقســام العلميــة( فــي كليــات جامعــة دمشــق والبالــغ عددهــم ) 189( منهــم )20 عميــداً( و)38 نائبــاً 

علميــاً وإداريــاً( و) 131 رئيــس قســم علمــي(، وفــق التعــداد الموجــود لــدى مديــرة شــؤون العامليــن فــي جامعــة 

11- إجراءات البحث الميدانية:
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ــن  ــى اإلداريي ــة عل ــة العرضي ــة المعاين ــق الميدانــي بطريق ــع االســتبانة فــي التطبي ــم توزي ــة البحــث: ت عين

األكاديمييــن فــي كليــات الجامعــة  خــال الفتــرة الممتــدة بيــن الشــهر الخامــس والشــهر التاســع مــن العــام 2020، 

وقــد كانــت معانــاة الباحــث فــي الحصــول علــى االســتبيانات مــن أفــراد العينــة وقــد رافــق ذلــك توزيــع االســتمارة 

علــى كل إداري أكاديمــي ســواء أكان عميــداً أم نائــب عميــد أم رئيــس قســم عــدة مــرات لضياعهــا أو نســيانها، 

والجــدول )1( يوضــح تــوزع أفــراد العينــة حســب المســمى الوظيفــي والكليــة .

جدول )1( توزع أفراد العينة

ــه اســتخدام أداة االســتبانة مــن  ــب تحقيــق أهــداف البحــث والتحقــق مــن فرضيات 3/11  أداة البحــث: تطلَّ

)إعــداد الباحــث( التــي تتعلــق بواقــع الحوكمــة فــي كليــات جامعــة دمشــق.

الوصــف العــام ألداة البحــث: قــام الباحــث بمراجعــة األدبيــات المتعلقــة بموضــوع البحــث كدراســة منــال 

ودراســة هبــة أبــو عــرب ودراســة العتيبــي، واطلــع علــى العديــد مــن االســتبانات المتعلقــة بالموضــوع، وبعــد 

ــات  ــاث إجاب ــن ث ــدة م ــة واح ــارة إجاب ــكل عب ــون ل ــرة، ويك ــن )57( فق ــة م ــتبانة مكون ــد الباحــث اس ــك أع ذل

ــداً. ــاً، و)1( أب ــاً، و)2( أحيان وهــي:)3( دائم

4/11  إجراءات صدق األداة وثباته:

صدق االستبانة: جرى التأكد من صدق االستبانة بطريقتين، وهما:ـ 

صــدق المحكميــن: للتأكــد مــن الصــدق الظاهــري جــرى عــرض االســتبانة فــي صورتهــا األوليــة علــى ـ 

ــة  ــة جامع ــة التربي ــي كلي ــرة واالختصــاص ف ــن أصحــاب الخب ــن( م ــن )5 محكمي ــن المحكمي عــدد م

دمشــق، وذلــك للتحقــق مــن مــدى ُماَءَمــة االســتبانة للهــدف الــذي وضعــت مــن أجلــه، ومــدى وضــوح 

المفــردات وســامة الصياغــة اللغويــة، وفــي ضــوء آراء الســادة المحكميــن حذفــت بعــض الفقــرات، 

الكليةالمسمى الوظيفي
المجموع

نظريةتطبيقيرئيس قسمنائب عميدعميد

1220644452
96

9696
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وهــي الفقــرات التــي حــازت علــى نســبة اتفــاق بيــن المحكميــن بلغــت أقــل مــن )70%(  وبذلــك أصبــح 

العــدد النهائــي لفقــرات االســتبانة )54( فقــرة. 

ــي الحوكمــة-  ــاً ف ــرة ضعف ــة الخب ــي الجامعــة بشــفافية- تعــد قل ــي حذفــت: تحــل المشــكات ف ــرات الت الفق

ــلمات المغلوطــة. ــة بالقناعــات والمس ــادات التربوي تتمســك بعــض القي

ومــن ثــم طبقــت االســتبانة فــي صورتهــا النهائيــة علــى عينــة اســتطاعية قوامهــا )20 )رئيــس قســم فــي 

كليــات جامعــة دمشــق، وهــي مــن خــارج عينــة البحــث األساســية بهــدف معرفــة مــدى ماءمــة ووضــوح فقــرات 

االســتبانة ألفــراد العينــة، وكذلــك للتحقــق مــن الخصائــص الســيكومترية لاســتبانة، وفــي ضــوء نتائــج العينــة 

االســتطاعية تــم التعديــل اللغــوي لبعــض المفــردات فــي البنــود التــي لــم تكــن واضحــة ألفــراد العينــة.

ــة كل ـ  ــن درج ــاط بي ــات االرتب ــاد معام ــوي بإيج ــدق البني ــن الص ــد م ــرى التأك ــوي: ج ــدق البني  الص

محــور مــن محــاور االســتبانة مــع بعضهــا بعضــاً ومــع الدرجــة الكليــة لاســتبانة كمــا هــو موّضــح فــي 

الجــدول )2).

جدول )2( معامات ارتباط محاور االستبانة مع بعضها البعض ومع الدرجة الكلية

ياحــظ مــن الجــدول )2( أن جميــع معامــات االرتبــاط بيــن محــاور االســتبانة مــع بعضهــا بعضــاً وبيــن 

ــذه  ــى أن ه ــير إل ــا يش ــة )0.01(، م ــتوى دالل ــد مس ــاً عن ــة إحصائي ــتبانة دال ــة لاس ــة الكلي ــاور والدرج المح

االستبانة 
ومحاورها

الشفافية 
واإلفصاح

المساواةالمشاركةالمساءلة
الفاعلية 
التنظيمية

الدرجة الكلية 

**871.**817.**828.**824.**1.808الشفافية

**873.**802.*816.**1.815المساءلة

**887.**886.**1.897المشاركة

**819.**1.824المساواة

الفاعلية 
التنظيمية

1.817**

1الدرجة الكلية 
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المحــاور مرتبطــة مــع بعضهــا بعضــاً ومرتبطــة أيضــاً مــع الدرجــة الكليــة، وأنهــا تقيــس مــا وضعــت لقياســه، 

أي تقيــس التكويــن الفرضــي الــذي وضعــت ألجلــه، وهــذا يؤكــد الصــدق البنيــوي لهــذه المحــاور واالســتبانة كلّيــاً.

ثبات االستبانة: 

 ثبــات االتســاق الداخلــي بمعادلــة ألفــا كرونبــاخ: تــم حســاب معامــل االتســاق الداخلــي للعينة االســتطاعية ـ 

نفســها فــي التطبيــق األول باســتخدام معادلــة ألفــا كرونبــاخ. والجــدول )3( يوضــح نتائــج معامــات الثبــات بهــذه 

الطريقة.

جدول )3( الثبات بمعادلة ألفا كرونباخ الستبانة الحوكمة

)**( دال عند مستوى داللة 0.01

يتضــح مــن الجــدول )3( أن معامــل االتســاق الداخلــي بمعادلــة ألفــا كرونباخ لبنود االســتبانة بلــغ )0.741) 

ــت  ــد تراوح ــتبانة فق ــاور االس ــق بمح ــا يتعل ــا فيم ــي، أم ــث الحال ــراض البح ــب ألغ ــات مناس ــل ثب ــو معام وه

معامــات االتســاق الداخلــي بمعادلــة ألفــا كرونبــاخ لهــا بيــن )0.731-0.661( وهــي معامــات ثبــات مناســبة 

ــدة مــن الصــدق  ــع الحوكمــة تتصــف بدرجــة جي ــا ســبق أن اســتبانة واق ــي، يّتضــح مّم ألغــراض البحــث الحال

والثبــات ويجعلهــا صالحــة لاســتخدام كأداة للبحــث الحالــي.

5/11  االستبانة في صورتها النهائية ومعيار تصحيحها: 

تكونــت االســتبانة بصورتهــا النهائيــة مــن )54( فقــرة، تغطــي محــاور االســتبانة األربــع )مبــدأ الشــفافية 

ألفا كرونباخاالستبانة ومحاورها

0.731مبدأ الشفافية واإلفصاح

0.745مبدأ المساءلة

0.672مبدأ المشاركة

0.729مبدأ المساواة

0.661مبدأ الفاعلية التنظيمية

0.741الدرجة الكلية لاستبانة
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ــة=  ــة التنظيمي ــرة، الفاعلي ــاواة= 8 فق ــدأ المس ــرة ، مب ــاركة =11 فق ــرة، المش ــاءلة =11 فق ــرة، المس =12 فق

12(، مــع بدائــل إجابــة ثاثيــة )دائمــاً=3، أحيانــاً=2، أبــداً=1( حيــث يعطــى الفــرد فــي حــال اختيــاره البديــل 

دائمــاً )3( درجــات، وفــي حــال اختيــاره البديــل أحيانــاً )2( درجتــان، وفــي حــال اختيــاره البديــل أبــداً )1( درجــة 

واحــدة.

ولوضع معيار يبين درجات األداء األكاديمي تم إجراء الخطوات اآلتية: 

حساب المدى وذلك بطرح أكبر قيمة في االستبانة من أصغر قيمة )1-3=2).

حســاب طــول الفئــة وذلــك بتقســيم المــدى وهــو )2( علــى أكبــر قيمــة فــي االســتبانة وهــي )3).  2 ÷ 3 

= 0.66 )طــول الفئــة(، ثــم إضافــة )1( أصغــر قيمــة فــي االســتبانة إلــى طــول الفئــة ليصبــح طــول الفئــة 1.6

جدول )4( معيار درجات دور األداء األكاديمي وفقاً للمتوسطات الحسابية على كل فقرة في االستبانة 

وعلى الدرجة الكلية

1/12: النتائــج المتعلقــة باإلجابــة عــن الســؤال الرئيــِس للبحــث: مــا واقــع ممارســة مبــادئ الحوكمــة فــي 

جامعــة دمشــق مــن وجهــة نظــر كوادرهــا اإلداريــة؟

لإلجابــة عــن هــذا الســؤال قــام الباحــث بحســاب المتوســطات الحســابية الرتبيــة، واالنحرافــات المعياريــة، 

وتحديــد درجــة واقــع الحوكمــة فــي جامعــة دمشــق كمــا يراهــا الــكادر اإلداري علــى الدرجــة الكليــة لاســتبانة 

وفــي محاورهــا الفرعيــة مــن خــال الرجــوع إلــى المعيــار الــذي وضــع فــي الجــدول )4(، ثــم ترتيــب محــاور 

االســتبانة مــن األكثــر درجــة حتــى األقــل، والجــدول اآلتــي يوضــح النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا.

12- اإلجابة عن أسئلة البحث وفروضه:

درجات األداء األكاديميفئات المتوسط الحسابي الرتبي 

منخفضة1 – 1.6

متوسطة1.71 – 2.4

مرتفعة2.41 – 3
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جدول )4( المتوسطات الرتبية وترتيب درجات واقع الحوكمة في جامعة دمشق كما يراها الكادر اإلداري 

على المحاور من األكثر دور حتى األقل

ــى  ــة عل ــراد العين ــب أف ــاءت بحس ــق ج ــة دمش ــي جامع ــة  ف ــع الحوكم ــدول )4( أن واق ــن الج ــظ م ياح

ــغ المتوســط الرتبــي للدرجــة الكليــة الســتبانة الحوكمــة )1.88(،  ــي بدرجــة متوســطة، حيــث بل المســتوى الكل

أمــا علــى مســتوى محــاور الحوكمــة فيتبيــن أن أعلــى مبــدأ مــن مبادئهــا مــن وجهــة نظــر الــكادر اإلداري كان 

مبــدأ الفاعليــة التنظيميــة، يليــه مبــدأ الشــفافية واإلفصــاح ثــم يليــه مبــدأ المســاواة، وجــاء فــي المرتبــة الرابعــة 

مبــدأ المســاءلة ومعظمهــا جــاء بمتوســط رتبــي متوســط باســتثناء  مبــدأ المشــاركة حيــث بلــغ المتوســط الرتبــي 

ــه)1.67( وهــي درجــة منخفضــة. ل

ويفســر الباحــث ذلــك بــأن جميــع أفــراد العينــة يــرون أن جامعــة دمشــق ُتحــاول التخلــص مــن األســاليب 

اإلداريــة التقليديــة وتســعى نحــو تطبيــق الحوكمــة أحيانــاً فــي ظــل الواقــع التنافســي الــذي تواجهــه مــع غيرهــا 

ســواء علــى المســتوى المحلــي أو علــى المســتوى اإلقليمــي والعالمــي، ولكــي تصــل  لمســتوى مرتفــع فــي تطبيــق 

الحوكمــة ربمــا مــا زالــت تحتــاج وفــق وجهــة نظــر كوادرهــا اإلداريــة إلــى االســتقالية اإلداريــة النســبية عــن 

بعــض أجهــزة الدولــة المختلفــة، وبنــاء هياكلهــا اإلداريــة وفــق الكفــاءة المهنيــة والعلميــة والكاريزمــا الشــخصية، 

الترتيب في 
االستبانة

االستبانة 
ومحاورها 

الفرعية
عدد الفقرات

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

المتوسط 
الرتبي

الترتيبدرجة الدور

1
مبدأ الشفافية 

واإليضاح
2متوسطة1223.2394.0041.93

4متوسطة1120.6143.9501.87مبدأ المساءلة2

5منخفضة1118.3752.7611.67مبدأ المشاركة3

3متوسطة815.1142.4831.88مبدأ المساواة4

5
مبدأ الفاعلية 

التنظيمية
1متوسطة1224.4062.6102.03

-متوسطة54101.75014.0301.88الدرجة الكلية-
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ــق  ــر لتحقي ــى التطوي ــدرة عل ــة، والق ــة المعني ــراف اإلداري ــن األط ــة بي ــز الثق ــى تعزي ــاعد عل ــذي يس ــر ال األم

التنافســية، وقــد يتفــق هــذا التفســير مــع مــا توصلــت إليــه دراســة يوريديــس )2008( بأنــه مازالــت مؤسســات 

التعليــم العالــي تتتبــع النمــاذج التنظيميــة واإلشــرافية للدولــة التابعــة لهــا لــذا اتصفــت أنظمتهــا بالبيروقراطيــة مــا 

أدى إلــى قصــور فــي المشــاركة واالســتقالية اإلداريــة.

كمــا تتفــق نتيجــة هــذا البحــث مــع دراســة العرينــي ) 2014( ودراســة الدهــدار وكحلــة )2017( ودراســة 

العتيبــي )2018( التــي توصلــت إلــى أن تطبيــق الحوكمــة فــي الجامعــات ) عينــة كل الدراســة( محققــة بدرجــة 

متوسطة.

وتختلــف نتيجــة هــذا البحــث مــع دراســة الشــناق )2009( ودراســة الزهرانــي )2010( ودراســة ناصــر 

الديــن )2012(  التــي توصلــت إلــى أن واقــع تطبيــق الحوكمــة )فــي الجامعــات عينــة كل دراســة( كان مرتفــع.

أمــا علــى مســتوى مبــادئ الحوكمــة فيــرى الباحــث أنــه مــن الطبيعــي أن يتصــدر مبــدأ الفاعليــة التنظيميــة 

بحســب وجهــة نظــر العينــة علــى باقــي المبــادئ لكونهــم قــد لمســوا أن األداء اإلداري للجامعــة  يقــاس بالفاعليــة 

التنظيميــة التــي تتطلــب مــن الجامعــة إدراك طبيعــة العمليــات اإلداريــة الداخليــة التــي تحــدَد أداؤهــا وعاقتهــا 

بالبيئــة المؤّسّســية للكليــات التابعــة لهــا وكذلــك قدرتهــا فــي الســيطرة علــى عمليــات الحوكمــة األخــرى كالشــفافية 

ــن  ــرام القواني ــه احت ــم في ــر يت ــي ح ــاء ديمقراط ــى فض ــول إل ــا إذا أرادت التح ــاواة وتوجيهه ــاءلة والمس والمس

وتحقيــق الفاعليــة واألهــداف المرجــوة.

أمــا مبــدأ المشــاركة الــذي جــاء بدرجــة ضعيفــة بحســب أفــراد العينــة فقــد وجــدوا أن أبــرز مشــكات اإلدارة 

فــي الجامعــة هــي البيروقراطيــة والتفــرد فــي صناعــة القــرار مــن قبــل إدارة الجامعــة، لــذا يتطلــب األمــر تفعيــل 

مبــدأ المشــاركة الــذي يدعــو إلــى تبنــي قيــادة جماعيــة برؤيــة مشــتركة فــي إطــار هيــكل تنظيمــي مــرن وبيئــة 

محفــزة، مــع مراعــاة مصالــح أصحــاب المصلحــة المباشــرة؛ وهــم أفــراد المجتمــع األكاديمــي ) الطــاب، عضــو 

هيئــة التدريــس، والموظفــون(، والمجتمــع المحلــي ) ممثلــو الصناعــة، الجمعيــات واالتحــادات والخريجــون...

إلــخ( ومــا لهــم مــن دور يؤّدونــه فــي عمليــة اتخــاذ القــرار.

2/12  مناقشــة النتائــج المتعلقــة بالفرضيــة األولــى وتفســيرها: ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــاً بيــن 

متوســطات إجابــات أفــراد العينــة بشــأن واقــع الحوكمــة فــي جامعــة دمشــق كمــا يراهــا الــكادر اإلداري تعــزى 

لمتغيــر الكليــة )نظريــة، تطبيقيــة(.

للتحقــق مــن صحــة الفرضيــة قــام الباحــث بحســاب المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة إلجابات 

أفــراد عينــة البحــث علــى الدرجــة الكليــة لاســتبانة ومحاورهــا الفرعيــة وفــق متغيــر الكليــة، ثــم اســتخدام اختبــار 
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ــة –  ــة ) نظري ــر الكلي ــق متغي ــطات وف ــن المتوس ــروق بي ــة الف ــن دالل ــق م ــتقلة للتحق ــات المس )T.test( للعين

تطبيقيــة(، وجــاءت نتائــج البحــث كمــا هــو موضــح فــي الجــدول )5).

جدول )5( نتائج اختبار)T-Test( لداللة الفروق بين متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة على الدرجة 

الكلية لاستبانة ومحاورها الفرعية وفقاً لمتغير الكلية )نظرية، عملية(.

ــع  ــي جمي ــة الســتبانة الحوكمــة وف ــي الدرجــة الكلي ــة ف ُياحــظ مــن الجــدول )5( أن قيمــة مســتوى الدالل

محاورهــا تراوحــت بيــن )0.077 و0.748(، وهــي بذلــك أكبــر مــن قيمة مســتوى الداللة االفتراضــي )0.05(، 

وهــذا مــا يجعلنــا نقبــل الفرضيــة الصفريــة التــي تقــول: ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطات 

أفــراد عينــة البحــث فــي الدرجــة الكليــة الســتبانة الحوكمــة وفــي جميــع محاورهــا )مبــدأ الشــفافية واإلفصــاح، 

مبــدأ المســاءلة، مبــدأ المشــاركة، مبــدأ المســاواة، مبــدأ الفاعليــة التنظيميــة( وفــق متغيــر الكليــة. 

ويعــزو الباحــث هــذه النتيجــة لكــون جميــع أفــراد العينــة فــي الكليــات التطبيقيــة والنظريــة يتبعــون لجهــات 

ــراءات  ــق اإلج ــل تطبي ــا يجع ــي م ــم العال ــوزارة التعلي ــاً ب ــة وثاني ــة الجامع ــة أوالً برئاس ــده ممثل ــراف واح إش

اإلداريــة ال تتمتــع بالمرونــة والســهولة بشــكل كاٍف، وتــكاد تغيــب أحيانــاً، وقــد يرجــع ذلــك إلــى الظــروف التــي 

تعيشــها ســورية منــذ أكثــر مــن عشــر ســنوات والتــي قلصــت مواردهــا البشــرية مــن حيــث الخبــرات العلميــة 

االستبانة 
ومحاورها

العددالكلية
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

قيمة 
(T.test(

درجة 
الحرية

مستوى 
الداللة

القرار

مبدأ 
الشفافية 
واإليضاح

5223.90384.15513نظرية
غير دال1.78794.077

4422.45453.71330تطبيقية

مبدأ 
المساءلة

5220.96154.29300نظرية
غير دال93594.352.

4420.20453.50799تطبيقية

مبدأ 
المشاركة

5218.73083.32616نظرية
غير دال1.37994.171

4417.95451.84207تطبيقية

مبدأ 
المساواة

5215.21152.64454نظرية
غير دال41494.680.

4415.00002.30268تطبيقية

مبدأ الفاعلية 
التنظيمية

5224.32693.16675نظرية
غير دال.94748-.322-

4424.50001.77187تطبيقية

الدرجة 
الكلية

52103.134616.59084نظرية
غير دال1.05294.296

44100.113610.16656تطبيقية
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واإلداريــة وكذلــك الماليــة، وحرمهــا مــن توفيــر بيئــة عمــل إداريــة قــادرة علــى ممارســة مبــادئ الحوكمــة فــي 

ــز )2012( » أن  ــكاس وبرون ــه دراســة فازي ــت ل ــا توصل ــع م ــذا التفســير م ــق ه ــد يتف ــة، وق ــات الجامعي الكلي

تطبيــق الحوكمــة يتطلــب أنظمــة إداريــة مرنــة، وأقــل مركزيــة«، ودراســة حــاوة وطــه )2014( التــي :أكــدت 

أن ضعــف المــوارد الماليــة كان لــه األثــر الكبيــر فــي عــدم القــدرة علــى تطبيــق األنظمــة والقوانيــن«.

 أمــا بالنســبة لمبــدأ الفاعليــة التنظيميــة ومبــدأ الشــفافية فيتضــح مــن الجــدول )4( و)5( ارتفــاع متوســطات 

المبدأيــن وفــق تقديــرات أفــراد العينــة ويعــود ذلــك إلــى أن مجلــس الجامعــة يمــارس مهامــه اإلداريــة بنــوع مــن 

االســتقالية النســبية فــي اتخــاذ القــرارات الضروريــة مــن خــال أعضائــه الــذي يضــم عمــداء الكليــات النظريــة 

والتطبيقيــة، وحقيقــًة هنــاك محــاوالت جــادة ومســتمرة مــن الجامعــة ومجالســها لتطويــر العمــل واألداء التنظيمــي 

لهــا ولكــن قــد ال يصــل بعــد إلــى الحــّد المأمــول.

أمــا عــدم وجــود فــروق بيــن متوســطات إجابــات أفــراد العينــة فــي مبــادئ الحوكمــة ) المســاءلة والمشــاركة 

والمســاواة( فرّبمــا يــرى أفــراد العينــة فــي الكليــات النظريــة والتطبيقيــة أن تطبيــق المشــاركة فــي الجامعــة مــا 

زال متواضعــاً وتقتصــر فــي أغلــب القــرارات علــى أصحــاب المناصــب اإلداريــة العليــا، وحتــى ثقافــة المســاءلة 

والمحاســبية ضعيفــة لغيــاب آليــات تحــث المجالــس الجامعيــة علــى تقديــم تبريــرات عــن صــدور بعــض القــرارات 

ــم  ــاء تقيي ــن أثن ــن األكاديميي ــر المســاواة بي التــي تخــص أداء الجامعــة، فضــاً عــن الغمــوض فــي بعــض معايي

نتائــج أدائهــم التــي تخضــع أحيانــاً لمعاييــر ذاتيــة وليســت موضوعيــة.

ــة  ــروق دال ــدت وجــود ف ــي أك ــو عــرب )2017( الت ــع دراســة أب ــة م ــف نتيجــة البحــث اإلحصائي وتختل

ــة. ــة البحــث حــول محــاور اســتبانة الحوكمــة تعــزى لطبيعــة الكلي ــاً بيــن متوســط تقديــرات أفــراد عين إحصائي

وتتفــق مــع دراســة الحربــي)2012( التــي أكــدت عــدم وجــود فــروق إحصائيــة حــول محــاور الدراســة 

تعــزى لمتغيــر المؤهــل العلمــي، ودراســة الفــرا )2013( التــي أكــدت علــى أنــه ال يوجــد آليــات مناســبة للتأكــد 

مــن مــدى تطبيقهــا، وال زالــت ثقافــة المســاءلة منخفضــة بســبب عــدم وجــود آليــات واضحــة تمكــن المســؤولين 

مــن تقديــم الّتوضيحــات الازمــة لــذوي المصلحــة.

3/12  مناقشــة النتائــج المتعلقــة بالفرضيــة الثانيــة وتفســيرها: ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــاً بيــن 

متوســطات إجابــات أفــراد العينــة حــول واقــع الحوكمــة فــي جامعــة دمشــق كمــا يراهــا الــكادر اإلداري تعــزى 

لمتغيــر المســمى الوظيفــي )عميــد كليــة، نائــب عميــد، رئيــس قســم(.

للتحقــق مــن صحــة هــذه الفرضيــة جرى حســاب المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعيارية الســتجابات 

أفــراد عينــة الدراســة باختــاف المســمى الوظيفــي علــى الدرجــة الكليــة الســتبانة الحوكمــة ومحاورهــا الفرعيــة 
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كمــا هــو موضــح فــي الجــدول )6).

جدول )6( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة باختاف مسماهم 

الوظيفي على الدرجة الكلية الستبانة الحوكمة ومحاورها الفرعية

يتضــح مــن الجــدول )6( وجــود فــروق بســيطة بيــن المتوســطات الحســابية إلجابــات أفــراد عينــة الدراســة 

باختــاف المســمى الوظيفــي علــى الدرجــة الكليــة الســتبانة الحوكمــة ومحاورهــا الفرعيــة، ولمعرفــة فيمــا إذا 

كانــت هــذه الفــروق ذات داللــة إحصائيــة تــمَّ اســتخدام اختبــار تحليــل التبايــن األحــادي ANOVA((، والجــدول 

)7( يوضــح ذلــك.

االنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعددالمسمى الوظيفياالستبانة ومحاورها

مبدأ الشفافية واإلفصاح

1224.50004.58258عميد
2021.35002.88873نائب عميد
6423.59384.05407رئيس قسم
9623.23964.00459المجموع

مبدأ المساءلة

1221.50003.80191عميد
2019.70002.61775نائب عميد
6420.73444.30298رئيس قسم
9620.61463.95067المجموع

مبدأ المشاركة

1219.00002.86039عميد
2017.90002.33734نائب عميد
6418.40632.87694رئيس قسم
9618.37502.76158المجموع

مبدأ المساوة

1215.00002.21565عميد
2014.40002.37088نائب عميد
6415.35942.55335رئيس قسم
9615.11462.48308المجموع

مبدأ الفاعلية التنظيمية

1224.75001.71226عميد
2023.60001.66702نائب عميد
6424.59382.94240رئيس قسم
9624.40632.61001المجموع

الدرجة الكلية

12104.750014.47961عميد
2096.95008.72067نائب عميد
64102.687515.07850رئيس قسم
96101.750014.03004المجموع
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الجدول )7( نتائج تحليل التباين األحادي لمتوسطات درجات أفراد عينة الدراسة على الدرجة الكلية 

الستبانة الحوكمة ومحاورها الفرعية تبعاً لمتغير المسمى الوظيفي

االستبانة 
ومحاورها

مصدر التباين
مجموع 
المربعات

درجة 
الحرية

متوسط 
المربعات

F القرارالداللةقيمة

مبدأ الشفافية 
واإلفصاح

بين 
المجموعات

98.502249.251

غير دال3.214.055 داخل 
المجموعات

1424.9889315.322

1523.49095الكلي

مبدأ المساءلة

بين 
المجموعات

27.055213.528

غير دال864.425. داخل 
المجموعات

1455.6849315.653

1482.74095الكلي

مبدأ المشاركة

بين 
المجموعات

9.26324.631

غير دال602.550. داخل 
المجموعات

715.238937.691

724.50095الكلي

مبدأ المساوة

بين 
المجموعات

14.20527.103

غير دال1.156.319 داخل 
المجموعات

571.534936.146

585.74095الكلي

مبدأ الفاعلية 
التنظيمية

بين 
المجموعات

16.66928.334

غير دال1.229.297 داخل 
المجموعات

630.488936.779

647.15695الكلي

الدرجة الكلية

بين 
المجموعات

625.0502312.525

غير دال1.608.206 داخل 
المجموعات

18074.95093194.354

18700.00095الكلي
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يتبيــن مــن الجــدول )7( أن قيمــة )F( للدرجــة الكليــة لاســتبانة وجميــع محاورهــا الفرعيــة غيــر دالــة عنــد 

مســتوى الداللــة االفتراضــي )0.05(، وهــذا يعنــي عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــاً فــي درجــة الحوكمــة 

وفقــاً لمتغيــر المســمى الوظيفــي فنقبــل الفرضيــة الصفريــة.

ــي درجــة ممارســة  ــروق ف ــي أكــدت وجــود ف ــع دراســة الشــناق )2009( الت ــف نتيجــة البحــث م وتختل

مجــاالت الحوكمــة بيــن أعضــاء الهيئتيــن التدريســية واإلداريــة، ودراســة الزهرانــي )2010( التــي أكــدت وجود 

فــروق دالــة إحصائيــاً عــن واقــع تطبيــق الحوكمــة فــي الجامعــات األهليــة تعــزى لمتغيــر المســمى الوظيفــي.

ويعــزو الباحــث عــدم وجــود فــروق بيــن أفــراد عينــة البحــث إلــى المركزيــة فــي بعــض القــرارات الجامعيــة 

والتــي يلتــزم بهــا جميــع اإلدارييــن علــى اختــاف مناصبهــم اإلداريــة، مــع غيــاب الوعــي عنــد بعــض اإلدارييــن 

بأهميــة األخــذ بمبــادئ ومعاييــر الحوكمــة الرشــيدة كأســلوب إداري حديــث، فقــد أشــار الكــوداج )2011( »أن 

الممارســات اإلداريــة الجيــدة ذات تأثيــر مهــم وشــامل علــى أداء الجامعــات«، كمــا أن إدارة الجامعــة قــد ال تتــرك 

ــة  ــا المتمثل ــا ووظائفه ــة وأهدافه ــة كل كلي ــي تناســب رؤي ــرارات الت ــات بأخــذ الق ــب الكلي مســاحة مناســبة ألغل

بالبحــث والتدريــس وخدمــة المجتمــع، كمــا قــد يرجــع الباحــث هــذه النتيجــة إلــى التقويــم القائــم علــى االعتبــارات 

الذاتيــة واآلراء الشــخصية ألفــراد العينــة بالرغــم أن الجامعــة تقــوم أحيانــاً بمــا يلــي:

علــى مســتوى مبــدأ الشــفافية توفــر اللوائــح والقــرارات ورقيــاً وإلكترونيــاً علــى موقعهــا وأيضــاً نشــرها   

علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي ووســائل اإلعــام، غيــر أنهــا ال تمــارس آليــات وضــع معاييــر لمــن يتولــى 

المناصــب اإلداريــة فضــاً عــن غيــاب التدويــر الوظيفــي لبعــض الوظائــف.

ــط    ــة الخط ــص مراقب ــا يخ ــة فيم ــه مغيب ــات تفعيل ــون آلي ــكاد تك ــاءلة ت ــدأ المس ــتوى مب ــى مس ــا عل أم

االســتراتيجية ومــدى تنفيذهــا ومــا ينجــم عنهــا مــن خســائر ماديــة ومعنويــة رغــم وجــود هيئــة رقابــة داخليــة فــي 

الجامعــة.

وعلــى مســتوى مبــدأ المشــاركة والمســاواة فالجامعــة تعمــل بهمــا ولكــن ليــس بالشــكل المرغــوب، حيــث   

تغيــب مشــاركة المجتمــع المحلــي بشــكل مســتمر حتــى مشــاركة الطلبــة والعامليــن ضعيفــة رغــم وجــود ممثليــن 

عنهــم فــي مجالــس الكليــات والجامعــة، فضــاً عــن غيــاب تطبيــق االنتخابــات أثنــاء اختيــار المناصــب اإلداريــة 

ســواء فــي الجامعــة أو الكليــات، وغيــاب المســاواة فــي مجــال منــح الحوافــز للمتميزيــن لكــون الجميــع يخضــع 

لنظــام مالــي واحــد.
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1/13  تطبق جامعة دمشق الحوكمة من وجهة نظر اإلداريين بدرجة متوسطة.

2/13  أكثــر مبــادئ الحوكمــة ممارســة فــي جامعــة دمشــق مــن وجهــة نظــر اإلدارييــن جــاءت كاآلتــي: 

) الفاعليــة التنظيميــة فــي المرتبــة األولــى، والشــفافية فــي المرتبــة الثانيــة، وثــم المســاواة ثالثــاً ، وثــم المســألة 

رابعــاً وأخيــراً المشــاركة(.

3/13  تطبق جامعة دمشق وفق آراء عينة البحث مبدأ المشاركة بدرجة ضعيفة.

4/13  ال توجــد فــروق دالــة إحصائيــاً بيــن متوســط إجابــات أفــراد عينــة البحــث )اإلدرييــن( عــن واقــع 

تطبيــق الحوكمــة فــي جامعــة دمشــق تعــزى لمتغيــر الكليــة ) نظريــة – تطبيقيــة(.

5/13  ال توجــد فــروق دالــة إحصائيــاً بيــن متوســط إجابــات أفــراد عينــة البحــث )اإلدارييــن( عــن واقــع 

تطبيــق الحوكمــة فــي جامعــة دمشــق تعــزى لمتغيــر المســمى الوظيفــي ) عميــد- نائــب عميــد- رئيــس قســم(.

يستخلص الباحث في ضوء نتائج البحث المقترحات اآلتية:

1/14  قيــام مجلــس التعليــم العالــي بدراســة موضوعيــة لحوكمــة الجامعــات ووضــع معاييــر لهــا تترجــم 

رؤيــة القيــادة السياســية فــي تحقيــق النزاهــة ومكافحــة الفســاد اإلداري لتحقيــق خطــط التنميــة.

2/14 قيــام الجامعــة بنشــر ثقافــة الحوكمــة الجامعيــة إمــا علــى شــكل تصميــم دليــل أو إدراج مقــرر كمســاق 

دراســي فــي الكليــات عــن الحوكمــة لتعزيــز قيمهــا مــن المشــاركة والشــفافية والمســاءلة والمســاواة ...إلخ.

ــاءلة  ــة ومس ــي المراقب ــا ف ــة واجباته ــة لممارس ــي الجامع ــة ف ــة الداخلي ــة الرقاب ــل هيئ ــل عم 3/14  تفعي

ــن. ــة والقواني ــن لألنظم المخالفي

4/14  توفيــر آليــات واضحــة لتعييــن المناصــب القياديــة فــي الجامعــة مــع اتبــاع أســلوب االنتخــاب وفــق 

معاييــر محــددة كالكفــاءة اإلداريــة والســمات الشــخصية.

5/14  العمــل علــى منــح الكليــات فرصــة اتخــاذ القــرارات بمــا يتناســب مــع رؤيــة وأهــداف كل كليــة، 

أي فصلهــا عــن الــوزارة والجامعــة فيمــا يخــص بعــض القــرارات ذات االهتمــام البحثــي واألكاديمــي وخدمــة 

المجتمــع.

6/14  إلــزام أصحــاب المصلحــة الحقيقيــة بالمشــاركة فــي قــرارات الجامعــة تطبيقــاً للحوكمــة الرشــيدة، 

13- نتائج البحث:

14- مقترحات البحث:
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وعــدم تــرك مشــاركتهم مجــرد شــعارات وقــرارات.

ــية لمؤسســات  ــدرة التنافس ــادة الق ــي زي ــة ف ــد الحوكم ــق قواع ــة.)2017). دور تطبي ــراب، هب ــو ع  أب

التعليــم العالــي. دراســة تطبيقيــة علــى الكليــات التقنيــة بمحافظــات غــزة، المؤتمــر العلمــي الثانــي، االســتدامة 

ــة للقطــاع التقنــي. ــة اإلبداعي ــز البيئ وتعزي

ــات.  ــة التحدي ــي مواجه ــا ف ــات ودوره ــة الجامع ــه.) 2012). حوكم ــي، عبدالل ــد والقرش ــان، أحم  برقع

ــان،  ــة الجن ــس 15-17 ديســمبر، جامع ــة، طرابل ــي عصــر المعرف ــة اإلدارة ف ــي عولم ــي الدول ــر العلم المؤتم

لبنــان، ص 23-1.

ــام  ــم الع ــي التعلي ــا ف ــات تطبيقه ــة ومتطلب ــة للحوكم ــادئ النظري ــد .) 2019(. األســس والمب بشــير، محم

ــج 3، )6(، ص -27 45. ــية، م ــة والنفس ــوم التربوي ــة العل ــودان. مجل بالس

حــاوة، جمــال وطــه، نــداء.)2014(. واقــع الحوكمــة فــي جامعــة القــدس. مجلــة رمــاح للبحــوث 

.60-33 ص   ،)14( ع  والدراســات، 

الحربــي، محمــد .)2012(. درجــة االلتــزام بممارســة الشــفافية اإلداريــة لــدى األقســام األكاديميــة فــي كليــة 

التربيــة بجامعــة الملــك ســعود. مجلــة الدوليــة التربويــة المتخصصــة، مــج 1، )6(، تمــوز.

ــة  ــرا، ماجــد.)2017(. واقــع حوكمــة الجامعــات الفلســطينية. مجل ــم والف ــة، كري الدهــدار، مــروان وكحل

ــج 25، )1(. ص ص 88-62 ــالمية، م ــة اإلس الجامع

الراشدي، سعيد.)2007). اإلدارة بالشفافية. عمان: دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع.

الزهرانــي، خديجــة )2010). واقــع تطبيــق الحوكمــة الرشــيدة فــي الجامعــات األهليــة الســعودية 

وعالقتهــا بالرضــا الوظيفــي والــوالء التنظيمــي ألعضــاء هيئــة التدريــس فيهــا. رســالة دكتــوراه غيــر منشــورة، 

ــرى، مكــة المكرمــة. ــة، جامعــة أم الق ــة التربي ــط، كلي ــة والتخطي قســم اإلدارة التربوي

الشماع، خليل ومحمود، خضير.) 2007). نظرية المنظمة. ط3. عمان: دار المسيرة للنشر.

الشــّناق، راضــي محمــد.)2009). مفهــوم الحاكميــة ودرجــة  ممارســتها فــي الجامعات األردنيــة الخاصة. 

رســالة دكتــوراه غيــر منشــورة. قســم اإلدارة التربويــة، كلية الدراســات العليــا، الجامعة األردنيــة، األردن.

ــاءلة  ــتوي المس ــى مس ــفافية عل ــق الش ــر تطبي ــر .)2010(. أث ــد عم ــة، محم ــا، والعضايل ــة، رش الطراون

ــج 6، )1(. ص 96-63 ــال، م ــي إدارة األعم ــة ف ــة األردني ــة. المجل ــوزارات األردني ــي ال ــة ف اإلداري

15- المراجع:
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الطويل، هاني.)1999). اإلدارة التعليمية مفاهيم وآفاق. عمان: دار وائل للنشر والتوزيع.

ــر  ــى مؤتم ــة إل ــل مقدم ــة عم ــة. ورق ــة تحليلي ــات دراس ــة الجامع ــد. )2009). حوكم ــاس، محم آل عب

ــد. ــك خال ــة المل ــا: جامع ــتقبلية، أبه ــاق المس ــة واآلف ــات الحالي ــركات الممارس ــة الش حوكم

عاء الدين، رسان .)2013). التطوير التنظيمي. دمشق: درا رسان.

العتيبــي، عبداللــه .)2018). واقــع تطبيــق الحوكمــة فــي جامعــة الملــك ســعود مــن وجهــة نظــر أعضــاء 

الهيئــة التدريســية. دراســات العلــوم التربويــة، مــج 45، )4(، ملحــق2، ص 687-673.

العرينــي، منــال .)2014(. واقــع تطبيــق الحوكمــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء الهيئتيــن اإلداريــة واألكاديمية 

ــج 3،  ــة المتخصصــة، م ــة التربوي ــة الدولي ــن ســعود اإلســامية. المجل ــد ب ــام محم ــة اإلم ــي جامع ــن ف العاملي

)12(، كانــون األول.

ــي  ــق الجــودة ف ــة النظــام التعليمــي مدخــل لتحقي ــي، فكــري.) 2011(. حوكم ــد والســيد عل عطــوة، محم
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يهــدف البحــث إلــى تحديــد مكونــات ثقافــة الســام المتوافــرة فــي محتــوى مناهــج الحلقــة األولــى مــن التعليــم 

األساســي، ولتحقيــق ذلــك الهــدف اختــارت الباحثــة مادتــي الدراســات االجتماعيــة والعربيــة لغتــي فــي كل مــن 

ــل  ــلوب تحلي ــي بأس ــي التحليل ــج الوصف ــُتخدم المنه ــل(، واس ــة للتحلي ــا عين ــادس )باعتباره ــن األول والس الصفي

ــة الســام ومكوناتهــا المتفرعــة عــن كل بعــد منهــا والواجــب  ــب إعــداد قائمــة بأبعــاد ثقاف ــوى وهــذا تطل المحت

ــا،  ــا وثباته ــن صدقه ــد م ــد التأك ــل بع ــتخدامها أداة للتحلي ــى، واس ــة األول ــج الحلق ــوى مناه ــي محت ــا ف توافره

وأســفرت النتائــج عمــا يأتــي:  

بالنســبة لمحتــوى منهــاج الدراســات االجتماعيــة: تضمــن محتــوى هــذا المنهــاج ثقافــة الســام بنســبة   

مئويــة قدرهــا )55.51%( للصــف األول، ونســبة )43.11%( للصــف الســادس، وقــد جــاء ترتيــب األبعــاد 

الرئيســة لثقافــة الســام متماثــاً فــي كا الصفيــن.

 البعد الذاتي.. 1

البعد االجتماعي. 2

البعد السياسي. . 3

بالنســبة لمحتــوى منهــاج العربيــة لغتــي: تضمــن محتــوى هــذا المنهــاج ثقافــة الســام بنســبة مئويــة   

قدرهــا )19.27%( للصــف األول، ونســبة )17.47%( للصــف الســادس، وقــد جــاء ترتيــب األبعــاد 

ــن األول والســادس األساســيين.  ــي كل مــن الصفي ــاً ف ــة الســام مختلف الرئيســة لثقاف

تركــز تكــرارات وحــدات التحليــل فــي الكتــب عينــة التحليــل علــى مكونــات بحــد ذاتهــا دون المكونات   

األخــرى، مثــل: االنتمــاء والصحــة والمســؤولية البيئيــة والتطــوع والتواصــل مــع اآلخرين.  

لــم يتضمــن محتــوى المناهــج )عينــة التحليــل( كاً مــن التســامح والســام واألمــن الدولييــن وحــق   

الشــعوب فــي تقريــر مصيرهــا، وفــض النــزاع، والتضامــن بيــن الحضــارات ومنــع العنــف وإدانــة اإلرهــاب 

ومحاربــة العنصريــة وحــل الخافــات والمســاءلة والتواضــع واالنفتــاح علــى الثقافــات األخــرى 

اقترحــت الباحثــة اعتمــاد قائمــة مكونــات ثقافــة الســام المعــدة فــي البحــث الحالــي فــي تقويــم المناهــج   

وتطويرهــا بمــا يســهم فــي ترميــم النقــص وتافــي األخطــاء وتفعيــل دور المناهــج التربويــة فــي تعزيــز ثقافــة 

السام. 

الكلمات المفتاحية: ثقافة السام، المناهج، الحلقة األولى، التعليم األساسي

الملخص:
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ABSTRACT

The research aims to identify the components of the culture of peace 
available in the content of the curricula of the first episode of basic education. 
To achieve that goal the subjects of social and Arabic studies were selected in 
both the first and sixth grades, (as a sample for analysis(, and the descriptive 
analytical method was used in the manner of analysis of the content and this 
required the preparation of a list of the dimensions of the culture of peace and 
its components branching from each dimension, and used as an analysis tool.

The results were as follows:  
  For the content of the Social Studies Curriculum: The content of this 

curriculum contained a culture of peace by a percentage of )55.51%( For the 
first grade, the ratio )43.11%( For sixth grade.  The main dimensions of the 
culture of peace were arranged in both rows, 1-self-dimension, 2-social 
dimension 3- political dimension. 
  For the content of the Arabic language curriculum: the content of this 

curriculum contained a culture of peace by a percentage of )19.27%( For the 
first grade, the ratio )17.47%( For sixth grade.  The order of the main 
dimensions of the culture of peace was different in both the first and sixth 
grades. 
  The repetitions of analysis units in the analysis sample books focus on 

components such as: belonging, health, environmental responsibility, 
volunteering and communication with others.  
  The content of the curriculum )analysis sample( did not include tolerance, 

international peace, security, and the right of peoples to self-determination, 
conflict resolution, and solidarity among civilizations, prevention of violence, 
condemnation of terrorism, fight against racism, resolution of differences, 
accountability, humility and openness to other cultures 
  The researcher suggested adopting the list of components of the culture 

of peace prepared in the current research in the evaluation and development 
of the curriculum in order to contribute to the restoration of shortage and 
avoidance of mistakes to activate the role of educational curricula in 
promoting the culture of peace. 

Keywords: Culture of Peace, Curriculum, Episode 1, Basic Education 
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يعــد العصــر الحالــي عصــر التحــوالت والتغيــرات الكبــرى فــي البنــى االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية 

واالتصــاالت، عصــر العنــف والصراعــات والحــروب عصــر يمثــل فيــه الناشــئة أفضــل اســتثمار لتكويــن مجتمــع 

متماســك يســوده الســام وينبــذ العنــف والتطــرف والتعصــب. 

وتــدرك األمــم المتحــدة بــأن إنقــاذ األجيــال المقبلــة مــن ويــات الحــرب يحتــاج إلــى التحــول نحــو ثقافــة 

ــن  ــل االجتماعيي ــر عــن التفاعــل والتكاف ــات تعب ــم واتجاهــات وتصرف ــي تتشــكل مــن قي ــف، الت الســام والاعن

ــامح  ــان والتس ــوق اإلنس ــع حق ــة وجمي ــة والديمقراطي ــة والعدال ــادئ الحري ــن مب ــاس م ــى أس ــتوحيهما عل وتس

والتضامــن، وتنبــذ العنــف، وتســعى إلــى منــع نشــوب المنازعــات عــن طريــق معالجــة أســبابها الجذريــة، وحــل 

ــع الحقــوق، وســبل المشــاركة  ــة لجمي ــال الممارســة الكامل ــاوض، وتضمــن لهــذه األجي المشــاكل بالحــوار والتف

التامــة فــي عمليــة التنميــة لمجتمعاتهــا، وقــد دعــت األمــم المتحــدة إلــى ترويــج ثقافــة الســام التــي تقــوم علــى 

ــة  ــان والديمقراطي ــوق اإلنس ــرام حق ــاس احت ــى أس ــدة وعل ــم المتح ــاق األم ــي ميث ــة ف ــادئ المكرس ــاس المب أس

والتســامح، وإلــى ترويــج التنميــة والتثقيــف مــن أجــل الســام، والتدفــق الحــر للمعلومــات، ومشــاركة أكبــر للمــرأة 

بوصــف ذلــك نهجــاً أساســياً لمنــع العنــف والنزاعــات، وإلــى بــذل الجهــود الراميــة إلــى تهيئــة ظــروف الســام 

ــده. وتوطي

وفــي العقــد األخيــر مــن القــرن العشــرين ارتفعــت األصــوات التــي تنــادي بتعزيــز ودعــم ثقافــة الســام، 

وكانــت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة قــد أصــدرت فــي 20 نوفمبــر 1997 قرارهــا باعتبــار ســنة 2000 هــي 

»الســنة الدوليــة لثقافــة الســام«، كمــا تبنــت فــي 10 نوفمبــر 1998 قرارهــا باعتبــار العقــد األول مــن القــرن 

الجديــد )2001 – 2010( هــو« العقــد الدولــي لثقافــة الســام والاعنــف مــن أجــل أطفــال العالــم«. 

  وفــي 6 أكتوبــر 1999 أصــدرت الجمعيــة العامــة إعــان ثقافــة الســام، الــذي اعتبــروه مرشــداً عامــاً 

للحكومــات والمنظمــات الدوليــة والمجتمــع الدولــي لدعــم وتعزيــز ثقافــة الســام، وقــد اتســعت الدعــوة لتعزيــز 

ثقافــة الســام لتشــمل كل دول العالــم، بمــا فــي ذلــك الحكومــات ومؤسســات المجتمــع المدنــي، وكافــة المنظمــات 

والهيئــات ذات العاقــة علــى المســتويات الوطنيــة واإلقليميــة والعالميــة.

ــة )اليونســكو( دوراً مهمــا ً فــي تبنــي موضوعــات  ــم والثقاف ــة والعل ولعبــت منظمــة األمــم المتحــدة للتربي

الســام وثقافــة الســام فــي مؤتمراتهــا العامــة وفــي برامجهــا وأنشــطتها الدوريــة، وذلــك انطاقــاً مــن ديباجــة 

ميثــاق اليونســكو التــي نصــت علــى » إذا كانــت الحــروب تبــدأ فــي عقــول النــاس ففــي عقــول النــاس أيضــاً يجــب 

أن تبــدأ عمليــة بنــاء الســام«.

1- مقدمة:
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وهنــا يأتــي التعليــم فــي مقدمــة األســاليب والوســائل التــي تســهم فــي تحقيــق مــا ســبق، ســواء مــن خــال 

الممارســات التعليميــة وتدريــب المعلــم أو مــن خــال المناهــج الدراســية واألنشــطة الصفيــة والاصفيــة، أو مــن 

خــال طرائــق التدريــس وأســاليب التقويــم. 

وتبــرز المناهــج الدراســية باعتبارهــا المحــرك الرئيــس لعمليــة التعليــم والحامــل الحقيقي لجميــع المرتكزات 

ــن  ــن بي ــى م ــة األول ــي المرتب ــي ف ــي تأت ــك فه ــن، وبذل ــدى المتعلمي ــة الســام ل ــة لترســيخ ثقاف واألســس الازم

العناصــر واألدوات الرئيســة التــي تســتخدمها النظــم التربويــة لتحقيــق األهــداف التــي تســعى إليهــا، خاصــة فيمــا 

يتعلــق باكتســاب المتعلميــن لقيــم ومفاهيــم ومبــادئ الســام.

ويتطلــب ذلــك أن تتبنــى المناهــج التربويــة رســالة واضحــة تتمثــل بتربيــة اإلنســان علــى الســام بحيــث 

نصــل إلــى تغيــر فــي أفــكار األجيــال القادمــة وأفعالهــا بهــدف تمكينهــا مــن نبــذ العنــف كوســيلة لحــل الصــراع 

والنــزاع. 

وتعــد األحــداث التــي مــرت بهــا ســورية منــذ عــام 2011 وحتــى اآلن ومــا صاحبهــا مــن تغيــرات مجتمعيــة 

مــن أهــم التحــوالت التــي شــهدها المجتمــع الســوري والتــي تســتحق أن نخطــط لهــا مــن أجــل إعــداد المواطــن 

الســوري وتكوينــه بحيــث يكــون قــادراً علــى فهــم المشــاكل العالميــة، وممتلــكاً للمهــارات الازمــة لحــل النزاعــات 

بشــكل بّنــاء، ومــدركاً المعاييــر العالميــة لحقــوق اإلنســان وملتزمــاً بهــا، داعمــاً للمســاواة بيــن الجنســين، ومحترماً 

التنــوع الثقافــي، وال يمكــن تحقيــق هــذا النــوع مــن التعلــم إال مــن خــال تربيــة متواصلــة ومنتظمــة ومقصــودة 

مــن أجــل الســام. 

ويعــد دمــج ثقافــة الســام فــي نســيج المناهــج التربويــة الحــل األمثــل لتزويــد المتعلميــن بــاألدوات الازمــة 

لمواجهــة التحديــات والعيــش بأمــان وســام فــي مجتمعهــم، بحيــث تعــد المعرفــة والقيــم والمهــارات التــي يتعلمهــا 

ــد  ــي الجه ــية ف ــل األساس ــن العوام ــن م ــم مواطني ــاة باعتباره ــى الحي ــم ال ــل معه ــة وتنتق ــي المدرس ــذ ف التامي

المشــترك للمجتمــع المدنــي والحكومــة والمنظمــة الدوليــة الســاعي لتحقيــق ثقافــة الســام. 

ــاً  وتــرى الباحثــة أّن تبنــي معيــاراً محــدداً لدمــج ثقافــة الســام فــي محتــوى المناهــج الدراســية يعــد مطلب

ــي  ــك يأت ــاً مــن ذل ــع الســوري، وانطاق ــي شــهدها المجتم ــد األحــداث الت ــر بع ــه بشــكل كبي ــد أهميت ملحــاً تتزاي

البحــث الحالــي فــي محاولــة لوضــع معيــار لتضميــن ثقافــة الســام فــي محتــوى المناهــج الدراســية، ثــم الكشــف 

ــدى  ــد م ــا وتحدي ــل محتواه ــن خــال تحلي ــة الســام م ــز ثقاف ــي تعزي ــية المطــورة ف ــج الدراس عــن دور المناه

تضميــن مكونــات تلــك الثقافــة فيهــا. 
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تتمثــل أولويــات السياســة التربويــة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية فــي المســاهمة بتوفيــر مســتقبل ســلمي 

ومزدهــر للبــاد، مــن خــال تطويــر معــارف المتعلميــن ومهاراتهــم واتجاهاتهــم بطريقــة شــاملة تنمــي الجوانــب 

الشــخصية لديهــم، وتعــزز قيــم المواطنــة وتطلعــات العيــش بســام، وتواجــه تحديــات الحاضــر بوصفــه بوابــة 

المســتقبل لبنــاء عالــم أكثــر ترابطــاً. 

ــة، ونــص بشــكل  ــي التربي ــم الواجــب تعزيزهــا ف ــى فكــرة القي ــد وجــه الدســتور الســوري الضــوء عل وق

واضــح علــى الواجبــات األساســية المترتبــة علــى المواطنيــن، مؤكــداً أنــه يجــب علــى كل مواطــن ســوري أن 

يســهم فــي:

تعزيز االنسجام وروح األخوة المشتركة واحترام التنوع الثقافي.

تأكيد دور المرأة وحقوقها المجتمعية المتضمنة المساواة والعدالة.  

تقدير التراث الغني في ثقافتنا والحفاظ عليه.   

حماية بيئتنا الطبيعية وتحسينها.  

تشجيع البحث العلمي.  

نبذ العنف والتطرف.  

التميز في جميع مجاالت النشاط الفردي والجماعي.  

وأكد الدستور على أربع قيم عالمية هي: 

العدالة االجتماعية واالقتصادية والسياسية.  

حرية األفكار والتعبير واالعتقاد واإليمان والعبادة.  

تكافؤ الفرص والعدالة في التحفيز.  

المساواة وضمان كرامة الفرد ووحدة الوطن وسامته.   

ــعور  ــم الصــدق والش ــيما قي ــذات والس ــع ال ــح م ــي تصال ــش ف ــو للعي ــي تدع ــم الت ــتور القي ــن الدس وتضم

بالمســؤولية واإلخــاص والمحبــة والســام واحتــرام اآلخريــن. )وزارة التربيــة، 2016). 

ومــن جهــة أخــرى فقــد أظهــر تقريــر لألمــم المتحــدة )العقــد الدولــي لثقافــة الســام والاعنــف مــن أجــل 

أطفــال العالــم 2001- 2010،   1999، ص3-6( التــزام اليونســكو بتعزيــز ثقافــة الســام مــن خــال التعليــم 

فــي توســيع نطــاق مفهــوم نوعيــة التعليــم وهــو يتبــع نهجــاً مختلفــاُ هــو: المشــاريع التنفيذيــة، والدعــوة وإقامــة 

2- مشكلة البحث:
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الشــبكات والبحــوث، وزيــادة الوعــي العــام. 

وقــد ركــزت األنشــطة األخيــرة لليونســكو فــي مجــال وضــع كتــب مدرســية علــى رعايــة مجتمعــات للتعلــم 

يكــون فيهــا الســام وحقــوق اإلنســان والتســامح فــي صميــم المقــررات الدراســية. 

ــد  ــة ق ــة الســورية واإلطــار العــام للمناهــج التربوي ــة العربي ممــا ســبق يمكــن القــول إن دســتور الجمهوري

أكــدا علــى قيــم ثقافــة الســام ومفاهيمهــا الــازم إكســابها للمتعلميــن لتحقيــق مجتمــع ســالم وآمــن والوصــول إلــى 

عيــش مشــترك يحقــق المســاواة للجميــع وينبــذ العنــف والتطــرف. 

وهنــا يأتــي الســؤال: إلــى أي مــدى ُترجمــت تلــك األهــداف والسياســات فــي المناهــج الدراســية بعــد عمليــة 

تطويرهــا، خاصــة أن عمليــة تطويــر المناهــج قــد جــاءت فــي مرحلــة شــهد فيهــا المجتمــع الســوري مظاهــر عــدة 

لعــل أبرزهــا الحــرب والعنــف والقتــل والتخريــب، ومــع حتميــة تأثــر المتعلميــن بهــذه المظاهــر نفســياً وســلوكياً، 

تضاعفــت مســؤولية المناهــج فــي الحــد مــن هــذا التأثيــر أو معالجــة تبعاتــه والتوجــه بالمتعلميــن نحــو بنــاء الســام 

فــي عقولهــم وإحالــه مــكان العنــف والنزاعــات. 

وبالنظــر إلــى ازديــاد مظاهــر العنــف والنــزاع وعــدم األمــان فــي المجتمــع الســوري، ينبغــي البحــث عــن 

األســباب التــي أدت إلــى ذلــك للعمــل علــى إزالتهــا ومعالجتهــا جذريــاً، وبمــا أن المناهــج الدراســية هــي الركيــزة 

ــه األنظــار إليهــا للبحــث فيهــا  ــد مــن توجي الرئيســة ألي نظــام تربــوي وهــي الحامــل لمفاهيمــه وقيمــه كان الب

كإحــدى األســباب المحتملــة النتشــار ظواهــر العنــف والنــزاع فــي الواقــع الســوري، وهــذا ال يمكــن أن يتحقــق 

إال بدراســة علميــة دقيقــة لــدور تلــك المناهــج فــي تعزيــز ثقافــة الســام وإدراج مفاهيمهــا وقيمهــا فــي محتــوى 

تلــك المناهــج بمــا يــؤدي إلــى إكســابها للمتعلميــن وتعريفهــم بحقوقهــم وواجباتهــم وأهميــة العيــش المشــترك ونبــذ 

العنــف والحــرب ووجــوب حــل النزاعــات. 

ــم  ــن التعلي ــى م ــة األول ــي الحلق ــة ف ــة العربي ــة واللغ ــات االجتماعي ــي الدراس ــة مادت ــن أهمي ــاً م وانطاق

ــاب  ــي اكتس ــر ف ــا الكبي ــم االجتماعــي ودورهم ــلوك المتعل ــي س ــر ف ــر المباش ــى التأثي ــا عل األساســي، وقدرتهم

المتعلميــن القيــم والمفاهيــم التــي تمكنهــم مــن العيــش بأمــان وســام، فقــد وقــع اختيــار الباحثــة عليهمــا باعتبارهمــا 

عينــة لتحليــل محتــوى كل منهمــا فــي الصفيــن األول والســادس، للحكــم مــن خــال نتائــج ذلــك علــى دور المناهــج 

الدراســية فــي تعزيــز ثقافــة الســام لــدى المتعلميــن. 

لذا يمكن تحديد مشكلة البحث الحالي بالسؤال الرئيس اآلتي: 

ما مدى تضمين ثقافة السام في محتوى المناهج الدراسية في الحلقة األولى من التعليم األساسي؟ 
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3- أهمية البحث:

يكتسب البحث أهميته من نقاط عدة أبرزها:

ــذه    ــي ه ــن ف ــدى المتعلمي ــام ل ــة الس ــز ثقاف ــي تعزي ــية ف ــج الدراس ــي للمناه ــدور الحقيق ــف ال يكش

ــم.  ــا بلده ــر به ــي يم ــة الت ــة الخاص المرحل

ــة    ــات ثقاف ــم قائمــة بمكون ــة مــن خــال تقدي ــر المناهــج التربوي ــى تطوي ــن عل ــد القائمي يمكــن أن يفي

ــم األساســي.  ــى مــن التعلي ــة األول ــذة الحلق الســام المناســبة لتام

ــض    ــروب وف ــى الح ــام والقضــاء عل ــة الس ــم ثقاف ــة بتعمي ــة الراهن ــات المرحل ــة لمتطلب ــي تلبي يأت

النزاعــات. 

يفتــح المجــال أمــام دراســات أخــرى متعلقــة بالطرائــق واألنشــطة التعليميــة المناســبة لترســيخ ثقافــة   

الســام لــدى المتعلميــن وفــي مختلــف المراحــل الدراســية.

يكتســب أهميتــه مــن أهميــة المقترحــات التــي ســيصل إليهــا فــي ضــوء النتائــج والتــي يمكــن أن تســهم   

فــي تفعيــل دور المناهــج الدراســية فــي تعزيــز ثقافــة الســام لــدى المتعلميــن. 

1/4 تحديــد مكونــات ثقافــة الســام الواجــب توافرهــا فــي محتــوى المناهــج الدراســية المطــورة فــي ج.ع.س فــي 

ح1 مــن مرحلــة التعليــم األساســي. 

2/4 تحديــد مكونــات ثقافــة الســام المتوافــرة فــي محتــوى كل مــن منهــاج الدراســات االجتماعيــة والعربيــة لغتــي 

فــي كل مــن الصفيــن األول والســادس

3/4 تقديم مجموعة من المقترحات لتفعيل دور المناهج التربوية في تعزيز ثقافة السام لدى المتعلمين. 

تــم اتبــاع المنهــج الوصفــي التحليلــي الــذي يتنــاول أحداثــاً وظواهــر معينــة بالدراســة كمــا هــي دون التدخــل 

ــه أداًة  ــة وبصفت ــة العلمي ــاً يتســم بالمنهجي ــاره أســلوباً بحثي ــوى باعتب ــل المحت ــد اســُتخدم تحلي فــي مجرياتهــا، وق

موضوعيــًة ُتوصــل الباحثــة إلــى نتائــج كميــة محــددة.

4- أهداف  البحث:

5- منهج   البحث:
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اقتصر البحث على الحدود اآلتية:

ــد    ــخصي، البع ــد الش ــي، البع ــد االجتماع ــة: البع ــة اآلتي ــاد الثاث ــي األبع ــام ف ــة الس ــات ثقاف مكون

ــا.  ــت بإعداده ــي قام ــة الت ــي القائم ــة ف ــا الباحث ــا حددته ــك كم ــي، وذل السياس

محتــوى كل مــن كتــاب الدراســات االجتماعيــة والعربيــة لغتــي لــكل مــن الصفيــن األول والســادس   

مــن الحلقــة األولــى فــي التعليــم األساســي.

7-مجتمع البحث وعينته:

ــم األساســي  ــى مــن التعلي ــة األول ــة فــي الحلق ــع المناهــج التربوي تكــون مجتمــع البحــث مــن محتــوى جمي

والممتــدة مــن الصــف األول وحتــى الصــف الســادس، واقتصــرت عينــة البحــث على محتــوى منهاجي الدراســات 

االجتماعيــة والعربيــة لغتــي فــي كل مــن الصفيــن األول والســادس األساســيين، علمــاً أن الباحثــة قامــت بتحليــل 

كل مــن الجزأيــن األول والثانــي لكتــاب العربيــة لغتــي لــكل مــن الصفيــن األول والســادس حرصــاً منهــا علــى 

موضوعيــة التحليــل وتكاملــه.

8- مصطلحات البحث وتعريفاته اإلجرائية:

المناهــج: هــي منظومــة متكاملــة مــن العمليــات التعليميــة التعلميــة التــي تقدمهــا المدرســة، وتشــمل المــواد 

الدراســية جميعهــا واألنشــطة الصفيــة والاصفيــة المتعلقــة بهــا، كمــا تتضمــن وصفــاً لمــا ينبغــي أن تكــون عليــه 

البيئــة التعليميــة لتــؤدي دورهــا فــي تحقيــق غايــات المنهــاج، مــن بنــاء وتجهيــزات ووســائل تعليميــة وأســاليب 

تقويــم وإعــداد معلــم ومصــادر تعلــم وكتــب وأدلــة ومحتوياتهــا )مجــدالوي، 2007، 46). 

وُتعــرف إجرائيــاً بأنهــا المناهــج الدراســية المطــورة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية والمطبقــة للمــرة 

األولــى فــي العــام الدراســي 2018/2017 فــي الحلقــة األولــى مــن التعليــم األساســي، واقتصــرت فــي البحــث 

الحالــي علــى مناهــج )اللغــة العربيــة والدراســات االجتماعيــة للصفيــن األول والســادس(. 

ــة والتســليم  ــان والعافي ــى األم ــة مصــدر جــذره )ســلم( ويســتعمل بمعن ــة العربي ــي اللغ الســام: الســام ف

ــن  ــراءة م ــح والب ــام والصل ــليم واالستس ــامة، والتس ــام والس ــلم، والس ــي الس ــي تعن ــح، وه ــامة والصل والس

ــيط، 2004).  ــم الوس ــرى. )المعج ــة األخ ــي اإليجابي ــن المعان ــد م ــب والعدي ــن كل عي ــامة م ــوب والس العي

6- حدود  البحث:
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ــف والســلوك يعكــس  ــم والمواق ــن القي ــه: مجموعــة م ــم المتحــدة الســام بأن ــة لألم ــة العام ــّرف الجمعي تع

ــة  ــة والديمقراطي ــة والعدال ــادئ الحري ــى أســاس مب ــوم عل ــي تق ــى التفاعــل االجتماعــي والمشــاركة الت ــع إل ويدف

والتســامح والتضامــن وكل حقــوق اإلنســان التــي ترفــض العنــف، وتســعى إلــى منــع الصراعــات عــن طريــق 

معالجــة أســبابها الجذريــة لحــل المشــكات مــن خــال الحــوار والتفــاوض والتــي تكفــل الممارســة الكاملــة لجميــع 

الحقــوق وســبل المشــاركة الكاملــة فــي عمليــة تنميــة المجتمــع )الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، 1999). 

وتتبنى الباحثة التعريف السابق للسام. 

ثقافــة الســام: مجموعــة مــن القيــم والمواقــف والتقاليــد والعــادات وأنمــاط الســلوك وأســاليب الحيــاة بحيــث 

تجســد فــي مجموعهــا تعبيــراً وطموحــاً إلــى: احتــرام الحيــاة واحتــرام البشــر وحقوقهــم، مــع رفــض العنــف بــكل 

ــر،  ــة التعبي ــي حري ــرد ف ــراف بحــق كل ف ــرأة، واالعت ــل والم ــاوية للرج ــوق المتس ــراف بالحق ــكاله، واالعت أش

واإلعــراب عــن الــرأي والحصــول علــى المعلومــات، والتمســك بمبــادئ الديمقراطيــة والحريــة والعدالــة والتنميــة 

للجميــع والتســامح والتضامــن والتعدديــة، وقبــول االختافــات والتفاهــم بيــن األمــم، وبيــن الفئــات العرقيــة والدينية 

والثقافيــة وغيرهــا مــن الفئــات وبيــن األفــراد. )الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، 2000). 

ــم  ــن القي ــة م ــة الســام هــي: منظوم ــرى أن ثقاف ــذي ي ــف منصــور ال ــع تعري ــف الســابق م ــق التعري ويتف

والمبــادئ والمفاهيــم والتوجهــات والمواقــف والســلوكيات التــي تؤســس للســام بمعنــاه األشــمل واألمثــل، وتشــكل 

معــاً مضمونــه، وتعمــل علــى اســتثماره بمــا يســاعد علــى حمايتــه وإنمائــه واســتمراره. )منصــور، بــدون عــام(. 

وتعــّرف الباحثــة ثقافــة الســام إجرائيــاً بأنهــا: جميــع القيــم والمفاهيــم والمهــارات التــي تســهم فــي بنــاء الســام 

فــي عقــول متعلمــي الحلقــة األولــى مــن التعليــم األساســي وســلوكهم، والواجــب توفرهــا فــي محتــوى المناهــج 

الدراســية فــي هــذه المرحلــة. 

قامــت الباحثــة باالطــاع علــى عــدد مــن الدراســات الســابقة ذات الصلــة بموضــوع بحثهــا، وتســتعرض 

منهــا مــا يأتــي، وقــد قامــت بترتبيهــا زمنيــاً مــن األقــدم لألحــدث: 

ــة  ــج اللغ ــي مناه ــة ب: الحــرب والســام ف ــوت )McNaught, 2000( المعنون ــك ن ــة مي ــت دراس هدف

اإلنكليزيــة إلــى اإلجابــة عــن تســاؤل رئيســي وهــو: مــا الــدور الــذي يلعبــه منهــج اللغــة اإلنجليزيــة فــي خلــق 

ــام الباحــث بدراســة أدب الحــرب فــي  ــد ق ــاً، وق ــة تمجــُد العنــف وتجعــل مــن الحــرب أمــراً حتمي ومســاندة ثقاف

ــدا  ــر بكن ــدارس الكويك ــن م ــد م ــدا والعدي ــا بكن ــو العلي ــدارس أونتاري ــدرس بم ــي ُت ــة الت ــة اإلنكليزي ــج اللغ مناه

والواليــات المتحــدة األمريكيــة، ووجــد الباحــث أن أدب الحــرب مــن الناحيــة التاريخيــة كان يؤســس لمجموعــة 

9- دراسات سابقة:
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مــن األفــكار: الشــجاعة البطولــة، الوطنيــة، المجــد، الرجولــة، التضحيــة، وفــي ســياق هــذه األفــكار يقبــل الحــرب 

كأمــر حتمــي بــل يمجــده فــي أغلــب األحيــان. 

كمــا قــام كل مــن جونســون وجونســون )Johnson & Johnson, 2001) بدراســة تحليليــة هدفــت إلى 

تقديــم خمــس خطــوات لتدريــب الطــاب علــى أن يكونــوا مســاهمين في نشــر ثقافة الســام داخل وخارج المدرســة 

فــي أمريــكا مــن خــال خطــوات رئيســة هــي معرفــة مــا لــه ومــا عليــه، الحــل مــن خــال التفــاوض، التوســط 

فــي الصراعــات بيــن الزمــاء، وتلقــي التدريــب المســتمر، وإلثبــات صحــة تلــك الخطــوات قــام الباحثــان بتحليــل 

ع الطلبــة المشــاركون مــن  17 دراســة حــول فاعليــة التدريــب وحــل النزاعــات فــي ثمــان مــدارس مختلفــة، وتنــوَّ

ريــاض األطفــال وحتــى الصــف التاســع، وتــمَّ جمــع البيانــات الناتجــة مــن كل دراســة مــن ماحظــات ومقابــات 

وأشــكال تقريــر الصــراع والــردود الخطيــة والشــفوية لســيناريوهات الصــراع ولعــب الــدور، وأشــارت النتائــج 

إلــى أن الطــاب فــي حاجــة إلــى تعلــم اإلجــراءات الضروريــة لتســوية النزاعــات ومتابعــة ذلــك طــوال الســنة 

الدراســية وتطبيــق إجــراءات حــل النزاعــات فــي الصراعــات الفعليــة ونقــل اإلجــراءات إلــى خــارج المدرســة. 

ــال عــن الســام فــي قصــص  وهدفــت دراســة )الســعيد، 2010) التعــرف إلــى مضمــون مــا يقــدم لألطف

األطفــال ممثلــة فــي سلســلة ثقافــة الســام التــي تصدرهــا الهيئــة العامــة لاســتعامات، واســتخدمت الدراســة منهج 

المســح اإلعامــي وأســلوب تحليــل المضمــون، وتوصلــت إلــى أن القصــص موضــوع الدراســة احتــوت علــى 

تســعة مفاهيــم تشــكل بمجملهــا مفهــوم ثقافــة الســام، وتلــك المفاهيــم هــي: الحــوار ســبيل التفاهــم، والتســامح، 

ــان  ــوق اإلنس ــن وحق ــام، والتضام ــاء الس ــات بن ــة ومقوم ــى البيئ ــاظ عل ــف والحف ــذ العن ــام ونب ــد الس وتمجي

ــة.  والديمقراطي

وقــد هدفــت دراســة )الســعيدي، 2013) إلــى تعــرف فاعليــة أنشــطة إثرائيــة فــي إكســاب طفــل الروضــة 

مفاهيــم الســام التــي يجــب إكســابها ألطفــال الروضــة، واســُتخدم المنهــج شــبه التجريبــي علــى عينــة عشــوائية 

بلــغ حجمهــا )46( طفــاً وطفلــة مــن ريــاض األطفــال، باســتخدام برنامــج يومــي عــن تربيــة الســام وأنشــطة 

إثرائيــة عــن مفاهيــم الســام التــي تــدرس فــي الوحــدة، واختبــار مفاهيــم الســام المصــور، وُطبــق االختبــار قبليــاً 

ــة  ــال المجموعــة التجريبي ــة فــي درجــات أطف ــة إحصائي ــاً وأســفرت النتائــج عــن وجــود فــروق ذات دالل وبعدي

والمجموعــة الضابطــة فــي القيــاس البعــدي الختبــار مفاهيــم الســام  لصالــح المجموعــة التجريبيــة، وبنــاء علــى 

ذلــك أوصــت الدراســة بدمــج تربيــة الســام فــي المناهــج التعليميــة. 

بعــد اســتعراض عــدد مــن الدراســات ذات الصلــة بموضــوع البحــث الحالــي البــد مــن القــول إن البحــث 

الحالــي يتميــز عنهــا جميعهــا بتناولــه المناهــج المطــورة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية وقيــام الباحثــة بتحليــل 

محتــوى كل مــن كتــب الدراســات االجتماعيــة والعربيــة لغتــي للصفيــن األول والســادس األساســيين للكشــف عــن 
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دور تلــك المناهــج فــي تعزيــز ثقافــة الســام لــدى المتعلميــن مــن خــال محتواهــا، كمــا يتميــز البحــث الحالــي 

بقائمــة مكونــات ثقافــة الســام التــي تــم إعدادهــا والتــي تعــد قائمــة شــاملة لجميــع مكونــات ثقافــة الســام الواجــب 

توافرهــا فــي محتــوى مناهــج الحلقــة األولــى مــن التعليــم األساســي. 

1/10 ثقافة السام:

تنــاول المفكــرون والباحثــون موضــوع ثقافــة الســام فــي مختلــف الجوانــب، فتنوعــت وتباينــت معالجاتهــم 

كاً حســب مجــال تخصصــه، األمــر الــذي ســاهم فــي إثــراء بحــوث ثقافــة الســام، فهنــاك مــن أكــد علــى أهميــة 

المســتوى الدولــي لثقافــة الســام وأولويتــه، فتنــاول الموضــوع تحــت عناويــن مختلفــة مثــل حــوار الحضــارات أو 

الديانــات والثقافــات، وهنــاك مــن ركــز علــى نبــذ العنــف فــي تنشــئة االطفــال والناشــئة، وتبنــى مفاهيــم التفاهــم 

ــات  ــات وصعــود األصولي ــارب المجتمعــات والثقاف ــرات تفرضهــا العولمــة وتق ــة تشــهد متغي والتعايــش فــي بيئ

ــى المفهــوم الشــامل  ــد أكــد عل ــذات، أمــا البعــض األخــر فق ــة فــي شــكل دفاعــي عــن ال ــات المحلي والخصوصي

والمتكامــل لثقافــة الســام وفــي مقدمتهــم منظمــة األمــم المتحــدة حيــث تبنــت الجمعيــة العامــة فيهــا إعــان ثقافــة 

الســام.

ــي اجتمــاع  ــاء الســام ف ــات بن ــي أدبي ــاً ف ــة والســام لتكــون مصطلحــاً حديث ــن كلمــة الثقاف ــط بي جــاء الرب

ــم  ــن ث ــي عــام 1992 وم ــاً ف ــح برنامجــاً متكام ــم تطــور ليصب ــي عــام 1989، ث ــاج ف اليونســكو بســاحل الع

ــدول  ــن ال ــه بي ــج تعاوني ــى 2001م ليشــمل برام ــي اســتراتيجية اليونســكو للســنوات 1996م ال ــه ف ــم تضمين ت

فــي التعليــم والثقافــة، حيــث هــدف البرنامــج إلــى نبــذ العنــف ونشــر مفاهيــم التعايــش الســلمي واحتــرام حقــوق 

اآلخريــن وحرياتهــم وتراثهــم ومفاهيمهــم تحــت شــعار ))التعليــم مــن أجــل الســام(( .)مؤسســة ثقافــة الســام، 

 .(2007

والهــدف مــن برنامــج الســام أن يعيــش العالــم بمختلــف ثقافاتــه فــي جــو مــن التســامح والوحــدة، وبالرغــم 

ــع  ــرة، المجتم ــل األس ــددات مث ــا مح ــم فيه ــدة تتحك ــذه الوح ــة إال أن ه ــدة الدولي ــة والوح ــعارات العولم ــن ش م

ــة  ــام والمحب ــوم الس ــر مفه ــي تطوي ــرة ف ــاهمة كبي ــان مس ــا، ولألدي ــة وغيره ــة والوطني ــات اإلثني والمجموع

ــا. ــامح وغيره ــر والتس والصب

فــت األمــم المتحــدة ثقافــة الســام بأنهــا مجموعــة القيــم والمواقــف والتقاليــد وأنمــاط الســلوك وأســاليب  وعرَّ

الحيــاة، التــي تســتند إلــى مــا يلــي:

10- اإلطار النظري:
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احترام الحياة وإنهاء العنف وترويج ممارسة الاعنف من خال التعليم والحوار والتعاون.  

االحتــرام الكامــل لمبــادئ الســيادة والســامة اإلقليميــة واالســتقال السياســي للــدول وعــدم التدخــل   

فــي المســائل التــي تعــد أساســاً ضمــن االختصــاص المحلــي ألي دولــة، وفقــاً لمبــادئ األمــم المتحــدة والقانــون 

الدولي.

االحترام الكامل لجميع حقوق االنسان والحريات األساسية وتعزيزها.  

االلتزام بتسوية الصراعات بالوسائل السلمية.  

بذل الجهود للوفاء باالحتياجات اإلنمائية والبيئية لألجيال الحاضرة والمقبلة.  

احترام وتعزيز الحق في التنمية.  

احترام وتعزيز المساواة في الحقوق والفرص بين المرأة والرجل.  

االعتراف بحق كل فرد في حرية التعبير والرأي والحصول على المعلومات.  

التمســك بمبــادئ الحريــة والعــدل والديمقراطيــة والتســامح والتضامــن والتعــاون والتعدديــة والتنــوع   

الثقافــي والحــوار والتفاهــم علــى مســتويات المجتمــع كافــة وفيمــا بيــن األمــم، وتدعمهــا بيئــة وطنيــة ودوليــة 

تمكينيــة تفضــي إلــى الســام. )الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، 1999). 

وفــي العقــد األخيــر مــن القــرن العشــرين ارتفعــت األصــوات التــي تنــادي بتعزيــز ودعــم ثقافــة الســام، 

وكانــت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة قــد أصــدرت فــي 20 نوفمبــر 1997 قرارهــا باعتبــار ســنة 2000 هــي 

»الســنة الدوليــة لثقافــة الســام«، كمــا تبنــت فــي 10 نوفمبــر 1998 قرارهــا باعتبــار العقــد األول مــن القــرن 

الجديــد )2001 – 2010( هــو« العقــد الدولــي لثقافــة الســام والاعنــف مــن أجــل أطفــال العالــم«. 

ــاً  ــر مرشــداً عام ــذي اعتب ــة الســام، ال ــة إعــان ثقاف ــة العام ــر 1999 أصــدرت الجمعي ــي 6 أكتوب   وف

للحكومــات والمنظمــات الدوليــة والمجتمــع الدولــي لدعــم وتعزيــز ثقافــة الســام، فقــد اتســعت الدعــوة لتعزيــز 

ثقافــة الســام لتشــمل كل دول العالــم بمــا فــي ذلــك الحكومــات ومؤسســات المجتمــع المدنــي وكافــة المنظمــات 

ــة. ــة والعالمي ــة واإلقليمي ــى المســتويات الوطني ــة عل ــات ذات العاق والهيئ

وتــرى األمــم المتحــدة أن تحقيــق تنميــة أوفــى لثقافــة الســام يرتبــط ارتباطــاً عضويــاً بأربعــة عشــر متطلبــاً 

ــي كاآلتي: وه

تشجيع تسوية الصراعات بالوسائل السلمية واالحترام المتبادل والتفاهم والتعاون على الصعيد الدولي.. 1

االمتثال لالتزامات الدولية المنصوص عليها في ميثاق األمم المتحدة والقانون الدولي.. 2

تعزيز الديمقراطية والتنمية واالحترام لجميع حقوق االنسان والحريات األساسية والتقيد بها.. 3
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 تمكيــن النــاس علــى جميــع المســتويات مــن اكتســاب مهــارات الحــوار والتفــاوض وبنــاء توافــق بيــن اآلراء . 4

وحــل الخافــات بالوســائل الســلمية.

تعزيز المؤسسات الديمقراطية وكفالة المشاركة الكاملة في عملية التنمية.. 5

القضاء على الفقر واألمية وتقليل الفوارق داخل األمم وفيما بينها. . 6

العمل على تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة.. 7

ــدم المســاواة فــي . 8 ــى ق ــز ضــد المــرأة مــن خــال تمكينهــا وتمثيلهــا عل ــع أشــكال التميي ــى جمي القضــاء عل

ــرارات. ــع الق ــع مســتويات صن جمي

كفالة احترام حقوق الطفل وتعزيزها وحمايتها.. 9

كفالة حرية تدفق المعلومات على جميع المستويات وتعزيز الوصول إليها.. 10

زيادة الشفافية والمساءلة.. 11

القضــاء علــى جميــع أشــكال العنصريــة والتمييــز العنصــري وكراهيــة األجانــب ومــا يتصــل بذلــك مــن . 12

تعصــب.

تعزيــز التفاهــم والتســامح والتضامــن بيــن جميــع الحضــارات والشــعوب والثقافــات، مــع االهتمــام بوجــه . 13

خــاص باألقليــات الدينيــة واللغويــة.

التفعيــل الكامــل لحــق جميــع الشــعوب بمــا فيهــا تلــك التــي تعيــش فــي ظــل ســيطرة االحتــال أو غيرهــا . 14

ــم  ــاق األم ــي ميث ــر المكــرس ف ــر المصي ــي تقري ــي، ف ــال األجنب ــة أو االحت ــن أشــكال الســيطرة األجنبي م

المتحــدة والمجســد فــي العهــود واإلعانــات والقــرارات الصــادرة عنهــا. )الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، 

(2000

ولهــذا أكــد إعــان ثقافــة الســام بأنــه مــن أجــل إحــراز تقــدم فــي تحقيــق تنميــة أوفــى لثقافــة الســام، فــإن 

ذلــك يتأتــى مــن خــال القيــم والمواقــف وأنمــاط الســلوك وأســاليب الحيــاة التــي تفضــي إلــى تعزيــز الســام بيــن 

األفــراد والجماعــات واألمــم.

2/10 المناهج المطورة في الجمهورية العربية السورية:

تبــرز رؤيــة المنهــاج الوطنــي فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية فــي مجــال التربيــة علــى أنهــا: تحقيــق 

التنميــة األخاقيــة والمعرفيــة والجســدية واالجتماعيــة والجماليــة للمتعلميــن، وتعزيــز الــروح الوطنيــة والقيــم 

ــورية) وزارة  ــة الس ــة العربي ــي الجمهوري ــي ف ــاج الوطن ــة للمنه ــداف العام ــن األه ــاة....... وم ــانية للحي اإلنس

ــة، 2016(:  التربي
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تحقيق الّنمو المتوازن للمتعلّمين حسياً وعقلياً ونفسياً واجتماعياً وروحياً.  

االعتزاز بوطنه سورية وتأكيد الوالء له وترسيخ الوحدة الوطنية.  

تنمية مهارات التعلّم الذاتي.  

اكتساب المهارات التقنية وتوظيفها في حياته اليومية.  

اكتساب مهارات العمل وعاداته اإليجابية واحترام قيمة الوقت.  

تنمية االتجاهات اإليجابية نحو الحفاظ على البيئة والممتلكات العاّمة.  

إكساب مهارات التفاعل والتواصل االجتماعي الفّعال والعمل ضمن فريق.  

إدراك الحقوق والواجبات واحترام التنوع واالختاف  

وتعــد هــذه األهــداف مــن المقومــات األساســية لثقافــة الســام لــدى الناشــئة وإن لــم تكــن كافيــة بحــد ذاتهــا 

ــرف  ــرب والتط ــف والح ــذ العن ــى نب ــعى إل ــه ويس ــا وطن ــن بقضاي ــل مؤم ــان متكام ــاء إنس ــس لبن ــا تؤس لكنه

ــت نفســه.  ــانية بالوق ــم اإلنس ــة واألرض والقي ــدة الوطني ومتمســك بالوح

وتعمــل مادتــا اللغــة العربيــة والدراســات االجتماعيــة علــى بنــاء الشــخصية المتوازنــة للمتعلّــم المتكاملــة 

معرفيــاً ومهاريــاً وقيميــاً القــادرة علــى التفاعــل اإليجابــي مــع المجتمــع والحيــاة وتمكيــن المتعلّــم مــن االهتمــام 

ــة  ــي قضاياهــا العادل ــة وتبن ــز االنتمــاء للوطــن واألمــة العربي ــاة المجتمعــات وتعزي ــي حي ــرة ف ــا المؤث بالقضاي

والدفــاع عنهــا، ويمكــن تفصيــل أهــداف كل منهمــا علــى حــدة: 

3/10 أهداف الدراسات االجتماعية في الحلقة األولى من التعليم األساسي: تتحدد بما يأتي: 

ــاع عنهــا،  ــاألرض والحقــوق والدف ــة والتمســك ب ــة حــس المواطن ــة وتنمي ــة والقومي ــة الوطني ــد الهوي تأكي

وتنميــة الوعــي بأهميــة الوحــدة الوطنيــة وقبــول اآلخــر ونبــذ التعصــب بأشــكاله المختلفــة و تقديــر قيمــة العمــل 

ــرارات المســؤولة  ــر واتخــاذ الق ــارات التفكي ــة مه ــة وتنمي ــادرات الذاتي ــه وتشــجيع المب ــي كل مجاالت ــج ف المنت

والمبــادرة تجــاه القضايــا االجتماعيــة والســكانية والبيئيــة والصحيــة، وتنميــة الوعــي بحقــوق اإلنســان والقــدرة 

علــى ممارســة الحقــوق والواجبــات والمحافظــة علــى الممتلــكات العاّمــة والخاصــة والقــدرة علــى التعلـّـم الذاتــي 

ــي  ــات المعاصــرة ف ــة والتقني ــة المتنّوع ــف مصــادر المعرف ــي، وتوظي ــف االجتماع ــي والتكي ــل التطوع والعم

ــة، 2016).  ــة)وزارة التربي ــة المختلف المواقــف الحياتي

4/10 أهداف مادة اللغة العربية  في مرحلة التعليم األساسي:

تحددت في اإلطار العام للمناهج التربوية كاآلتي: )المرجع السابق، 2016(:

ــة إمــاًء ونحــواً وترقيمــاً    ــة وأحكامهــا الوظيفي ــن الناشــئة مــن امتــاك أساســيات اللغــة العربّي تمكي

ــاً. ــاً وإبداعّي ــر الســليم وظيفّي ــى التعبي ــى الفهــم الصحيــح والقــدرة عل ــة وصــوالً إل ودالل
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إكساب المتعلّمين المهارات اللغوية محادثة واستماعاً وقراءة وكتابة.  

ــزة    ــة ركي ــّد اللغ ــي تع ــاء الت ــة واالنتم ــم المواطن ــة وقي ــة العربّي ــة نحــو اللغ ــول اإليجابّي غــرس المي

ــا. أساســّية فيه

غرس الميول األدبية وصقلها وتنمية الذوق الجمالي وصوالً إلى اإلبداع واالبتكار.  

5/10  أساليب تعزيز ثقافة السام والاعنف في التعليم الرسمي

وقد حددها )مصطفى، 2009( بما يأتي: 

تدريــب موظفــي وزارة التربيــة والتعليــم والمعلميــن ومديــري المــدارس والمنظمــات غيــر الحكوميــة   

وقــادة الشــباب، علــى المضاميــن وطــرق التدريــس والمهــارات الازمــة لتعزيــز ثقافــة الســام والاعنــف.

إدخال مفاهيم ثقافة السام والاعنف في مواد المناهج الدراسية.  

إنتاج ونشر المواد التعليمية والكتب المدرسية عن ثقافة السام وحقوق االنسان.  

تعزيز المشاريع الرائدة كإحدى سبل التنسيق وتشجيع األنشطة التجريبية.  

وضع طرق التسوية السلمية للمنازعات والعنف في السياقات التعليمية الرسمية وغير الرسمية.  

ــد معنــى ثقافــة الســام    ــدور الفعــال لألســرة والمجتمــع المحلــي فــي إطــار تعاونــي لتحدي تعزيــز ال

ــة تعزيزهــا فــي الســياق المحلــي.  وكيفي

وتؤكــد الباحثــة فــي هــذا الســياق بــأن المؤسســات التعليميــة الرســمية تتحمــل كامــل المســؤولية فــي تعزيــز 

ثقافــة الســام لــدى األطفــال والناشــئة وباتباعهــا ألســاليب متعــددة، قــد يكــون المناهــج المدرســي أولهــا وأهمهــا، 

ويأتــي فــي المرتبــة الثانيــة األنشــطة الصفيــة والاصفيــة التــي تدعــم المعــارف وتصقــل المهــارات، إضافــة إلــى 

دور المنهــاج الخفــي وأســاليب فــض النزاعــات والخافــات بيــن الطلبــة فــي الباحــة أو داخــل الصــف. 

11- إجراءات  البحث:

1/11 إعداد قائمة مكونات ثقافة السام:

قامت الباحثة بإعدادها وفق الخطوات اآلتية:

االطــاع علــى األدب النظــري والتربــوي المتعلــق بثقافــة الســام مــن مقــاالت وأبحــاث ودراســات   

ومراجــع علميــة وتقاريــر منظمــة األمــم المتحــدة.

تحديــد أبعــاد مكونــات ثقافــة الســام بثاثــة أبعــاد هــي: البعــد السياســي، البعــد االجتماعــي، البعــد   

الذاتــي )الفــردي(. 

ــة    ــر الدق ــى معايي ــاداً عل ــابقة، اعتم ــاد الس ــن األبع ــد م ــي كل بع ــام ف ــة الس ــات ثقاف ــتقاق مكون اش
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ــي. ــم األساس ــن التعلي ــى م ــة األول ــذة الحلق ــبتها لتام ومناس

التأكــد مــن صــدق القائمــة بعرضهــا علــى مجموعــة مــن المختصيــن فــي التربيــة لتحديــد ماءمتهــا   

وصحــة انتمــاء كل قيمــة للبعــد المحــدد فــي القائمــة، واالســتفادة مــن آرائهــم فــي إضافــة قيــم أخــرى. 

الصياغــة النهائيــة للقائمــة فــي ضــوء ماحظــات المحكميــن، حيــث تكونــت مــن ثاثــة أبعــاد هــي:   

البعــد االجتماعــي، البعــد الذاتــي أو الفــردي، البعــد السياســي. والجــدول اآلتــي يوضــح عــدد المكونــات فــي 

كل بعــد:  

جدول )1( وصف قائمة قيم المواطنة بشكلها النهائي

  والملحق )1( يوضح قائمة مكونات ثقافة السام بصورتها النهائية.

2/11 إجراءات التحليل:

1/2/11 تحديد الهدف من التحليل: 

يهــدف التحليــل إلــى تحديــد دور المناهــج التربويــة المطــورة فــي تعزيــز ثقافــة الســام فــي الحلقــة األولــى 

مــن التعليــم األساســي.

2/2/11 تحديد عينة التحليل ووصفها: 

تمثلــت عينــة التحليــل فــي محتــوى كتــب الدراســات االجتماعيــة والعربيــة لغتــي لــكل مــن الصفيــن األول 

والســادس. 

3/2/11 تحديد وحدة التحليل: 

بعــد العــودة إلــى محتــوى مناهــج الحلقــة األولــى مــن التعليــم األساســي واالطــاع عليــه، تــم اعتمــاد الفكــرة 

ــادة الدراســات  ــي م ــوع ف ــادة ألخــرى وتتن ــف مــن م ــة تختل ــرد بأشــكال مختلف ــد ت ــا ق ــاً أنه ــل علم كوحــدة تحلي

ــي،  ــص والســؤال والنشــاط والخريطــة والمشــروع والمخطــط الزمن ــن الصــورة والجــدول والن ــة بي االجتماعي

عدد المكوناتالبعدالرقم

12االجتماعي1

14الذاتي2

13السياسي3

39مج
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فــي حيــن تتنــوع فــي كتــب العربيــة لغتــي بيــن النــص )قــراءة أو نشــيد، والجملــة، والســؤال والصــورة والفقــرة 

والقاعــدة والمشــروع. 

4/2/11 تحديد فئات التحليل:

 وهــي أبعــاد ثقافــة الســام ومكوناتهــا الواجــب توافرهــا فــي محتــوى مناهــج الحلقــة األولــى مــن التعليــم 

األساســي والمتضمنــة فــي القائمــة التــي قامــت الباحثــة بإعدادهــا. 

5/2/11 إعداد أداة التحليل: 

تمثلــت أداة التحليــل بقائمــة مكونــات ثقافــة الســام الســالفة الذكــر ولكــن بعــد وضعهــا أمــام مقيــاس متــدرج 

مــن التكــرار والنســبة المئويــة.

6/2/11 تصميم استمارة التحليل على الشكل اآلتي:

جدول )2( استمارة التحليل

7/2/11 تحديد ضوابط عملية التحليل: 

خضعت عملية التحليل للضوابط اآلتية: 

تــم اســتثناء شــرح المفــردات )مــن معجــم الكلمــات الــواردة بجانــب كل نــص(، وتعليمــات التقويــم مــن   

كتــب العربيــة لغتــي مــن التحليــل.

تــم اعتبــار نصــوص )القــراءة والمحفوظــات( وحــدة تحليــل واحــدة إذا تضمنــت فكــرة واحــدة، علــى   

اعتبــار أن الفكــرة هــي وحــدة التحليــل مــع اختــاف أشــكال ورودهــا مــن كتــاب آلخــر. 

لم تدخل تعليمات تنفيذ المشاريع في التحليل ألنها توضيحية لكيفية القيام بالمشروع فقط.  

لم يدخل الجدول التقييمي في نهاية كل وحدة في التحليل.   

ــم( أو    ــرأ وأفه ــوان )اق ــت عن ــة وردت تح ــات االجتماعي ــب الدراس ــي كت ــص( ف ــل )ن ــدة التحلي وح

ــة(. ــة( أو )حال )قص

النسبة التكرار البعدالمكّونالصفحةوحدة التحليلالتسلسل
المئوية



137

8/2/11 التأكد من صدق أداة التحليل:

بعرضهــا علــى المحكميــن إلبــداء آرائهــم فــي مــدى مناســبة األداة للهــدف المرجــو منهــا، كمــا تــم عــرض 

اســتمارة التحليــل علــى المحكميــن لكتابــة ماحظاتهــم حــول صاحيتهــا للتحليــل مــع أيــة تعديــات مقترحــة، وقــد 

وافــق الســادة المحكمــون علــى األداة مــع تعديــات بســيطة.

9/2/11 التأكد من ثبات التحليل:

للتأكد من ثبات التحليل قامت الباحثة باآلتي:

ــف األول    ــة للص ــات االجتماعي ــاج الدراس ــن منه ــوى كل م ــن محت ــوائية م ــة عش ــار عين ــم اختي ت

والعربيــة لغتــي الجــزء األول للصــف الســادس، ثــم اختيــر مــن كل منهمــا الوحــدة الثانيــة بطريقــة الســحب 

ــم اجتمعــت مــع  ــدروس، ث ــارة مــن ال ــة المخت ــوى العين ــل محت ــة بتحلي بالقرعــة )عشــوائياً(، وقامــت الباحث

محللَّيــن آخريــن ووضحــت لهمــا طريقــة التحليــل، ثــم قــام المحلــان كل علــى حــدة بإجــراء عمليــة التحليــل 

للعينــة المختــارة نفســها مــن الــدروس وفــق اســتمارة التحليــل المخصصــة لذلــك، ثــم أجــرت الباحثــة عمليــة 

التحليــل مــرة ثانيــة بعــد عشــرين يومــاً مــن التحليــل األول، ثــم قامــت بحســاب معامــل الثبــات وفــق معادلــة 

هولســتي:

          2*)C1.2( 

          C1+C2                                  

R: معامــل الثبــات            C1: عــدد وحــدات التحليــل األول     C2: عــدد وحــدات التحليــل الثانــي           

C1.2: عــدد وحــدات التحليــل التــي يتفــق عليهــا المحلــان.   )طعيمــة، 1987، 178).

وبعــد تطبيــق القانــون الســابق توصلــت الباحثــة إلــى نســب اتفــاق تعطــي الثقــة فــي ثبــات أداة التحليــل التــي 

ســيتم فــي ضوئهــا تحليــل المحتــوى.

10/2/11البدء بعملية التحليل وفق الخطوات اآلتية:

قــراءة كل مــا ورد فــي محتــوى كل كتــاب علــى حــدة قــراءة دقيقــة وواعيــة بهــدف التعــرف إلــى   

مكونــات ثقافــة الســام المتضمنــة فيــه.

البدء بعملية التحليل لتحديد مدى تضمين المحتوى لمكونات ثقافة السام.  

تجزئــة كل درس إلــى وحــدات التحليــل المعتمــدة فــي البحــث وحســب طبيعــة كل كتــاب مــن عينــة   

التحليــل.

تحديــد وحــدة التحليــل التــي تتضمــن إحــدى مكونــات ثقافــة الســام، ثــم تصنيفهــا إلــى البعــد الــذي   

تنتمــي إليــه.

R=



املجلة الرتبوية الإلكرتونية ال�شورية العدد واحد �شهر )12( 1382020

حساب تكرارات وحدات التحليل التي تضمنت إحدى مكونات ثقافة السام.  

تفريــغ نتائــج التحليــل وتصنيفهــا وتحويلهــا إلــى جــداول تكراريــة ثــم إيجــاد النســب المئويــة حتــى   

يمكــن تفســيرها والتعليــق عليهــا.

عرض النتائج ومناقشتها.  

12-نتائج البحث:

النتائج المتعلقة بالهدف األول: 

ــوى المناهــج الدراســية المطــورة فــي ج.ع.س  ــة الســام الواجــب توافرهــا فــي محت ــات ثقاف ــد مكون تحدي

فــي ح1 مــن مرحلــة التعليــم األساســي. تمــت اإلجابــة عنــه فــي إجــراءات البحــث حيــث حــددت الباحثــة قائمــة 

باألبعــاد الرئيســة لثقافــة الســام ومكوناتهــا وهــي موضحــة بالملحــق )1).

النتائج المتعلقة بالهدف الثاني:

ــة  ــة والعربي ــاج الدراســات االجتماعي ــن منه ــوى كل م ــي محت ــرة ف ــة الســام المتواف ــات ثقاف ــد مكون تحدي

ــن األول والســادس ــن الصفي ــي كل م ــي ف لغت

قامــت الباحثــة بتحليــل محتــوى كل مــن كتابــي الدراســات االجتماعيــة والعربيــة لغتــي لــكل مــن الصفيــن 

)األول والســادس( وفــق أداة التحليــل المعــدة لهــذا الغــرض، ثــم حســاب التكــرارات لــكل مكــّون ثــم لــكل بعــد مــن 

األبعــاد الرئيســة لثقافــة الســام مــن خــال حســاب مجمــوع تكــرارات المكونــات الفرعيــة التابعــة لــكل بعــد فــي 

محتــوى كل كتــاب، والجــدول التالــي يفصــل النتائــج فــي كل صــف وفــي كل مــادة علــى حــدة ومقارنــة بالمجمــوع 

الكلــي لوحــدات التحليــل المتضمنــة فــي الكتــاب ككل: 
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الصف السادس الصف األول

ت
ونا

مك
ال

عد
الب

مج لغة لغة عربية اجتماعية
654

مج لغة لغة عربية
اجتماعية
245

1136
فصل ثاني

550 فصل
5861408 فصل ثاني

758
فصل أول

650

مئوية تكرا مئوية تكرا مئوية تكرا مئوية تكرا مئوية تكرا مئوية تكرا مئوية تكرا مئوية تكرا

2.44 16
نبذ الحرب

سي
سيا

 ال
عد

الب

0.07 1 0.13 1 1.68 11
الديمقراطية

0.76 5
احترام الشعوب

السام واألمن 
الدوليين

حق الشعوب في 
تقرير مصيرها

فض النزاع

التضامن بين 
الحضارات 
والشعوب

1.98 28 0.25 4 3.69 24 2.14 14 3.08 35 0.72 4 5.92 31 0.81 2 االنتماء

منع العنف

0.07 1 0.13 1 0.30 2 0.26 3 0.18 1 0.34 2 1.22 3
المحافظة على 
الممتلكات العامة

إدانة 
اإلرهاب

0.28 4 0.25 4
سيادة 
القانون

0.17 2 0.36 2
األمن 
واألمان

2.41 34 0.13 10 3.69 24 7.33 48 3.52 40 1.27 7 5.63 33 2.04 5   مج سياسي

جدول )3( التكرارات والنسب المئوية لمكونات ثقافة السام واألبعاد الرئيسة لها في محتوى عينة التحليل
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0.15 1 التسامح

عي
تما

الج
د ا

لبع
ا

مشاركة 
المرأة

1.37 9 المساواة

1.34 19 2.24 17 0.30 2 0.61 4 0.08 1 0.17 1 2.44 6 الحوار

حل الخافات

محاربة 
العنصرية

0.08 1 0.18 1 2.44 6 النظام

2.48 35 2.77 21 2.15 14 1.83 12 1.32 15 2.72 15 0.40 1 احترام اآلخر

العدالة

0.92 13 0.39 3 1.53 10 0.76 5 1.84 21 3.81 21 2.44 6
التعاون والتكافل 

االجتماعي

2.69 38 3.92 25 2 13 5.35 35 0.08 1 0.17 1 8.97 22
التواصل مع 

اآلخرين

0.85 12 1.58 12 1.37 9 2.90 33 4.36 24 1.53 9 1.22 3 التعايش

8.38 118 10.29 78 6.15 40 11.31 74 6.33 72 11.09 61 1.87 11 17.95 44 مج اجتماعي
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0.14 2 0.26 2 2.75 18 0.08 1 0.17 1 1.63 4 حقوق اإلنسان

تي
لذا

د ا
لبع

ا

الشفافية

0.21 3 0.39 3 1.07 7 حرية التعبير

0.49 7 0.79 6 0.15 1 0.88 10 0.36 1.36 8 اإلصغاء

4.11 58 1.18 9 7.53 49 3.97 26 التطوع

المساءلة

التواضع

0.76 5
المشاركة والتدفق 
الحر للمعلومات

0.78 11 0.92 7 0.61 4 10.39 68 2.37 27 4.90 0.40 1 المسؤولية البيئية

العفو

0.35 5 0.76 5 0.30 2 0.96 11 2 6.93 17 تقبل االختاف

االنفتاح على 
الثقافات األخرى

0.42 6 0.26 2 0.61 4 3.05 20 0.08 1 0.18 1 9.79 24 المسؤولية الذاتية

0.14 2 0.13 1 0.15 1 2.14 14 5.01 57 9.45 52 0.85 5 16.73 41 الصحة والسامة

6.67 94 3.95 30 9.84 64 24.46 160 9.41 107 16.90 93 2.38 14 35.51 87 مج اجتماعي

17.47 246 15.56 118 19.69 128 43.11 282 19.27 219 29.27 161 9.89 58 55.51 136

يستدل من الجدول السابق على النتائج اآلتية، وتعرضها الباحثة وفق اآلتي:
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مكونات ثقافة السام في محتوى منهاج الدراسات االجتماعية. 1

1/1 الصــف األول: بلــغ مجمــوع وحــدات التحليــل فــي الكتــاب )245( وحــدة تحليــل، وتضمــن مكونــات 

ثقافــة الســام فــي محتــواه بتكــرار كلــي بلــغ )136( ونســبة مئويــة قدرهــا )55.51%(، توزعت هذه النســبة بين 

األبعــاد الثاثــة لمكونــات ثقافــة الســام، وقــد جــاء البعــد الذاتــي فــي المرتبــة األولــى بنســبة قدرهــا )%35.51(، 

ــبة  ــا بالنس ــبة )2.04%(، أم ــي بنس ــد السياس ــه البع ــا )17.95%(، يلي ــبة قدره ــي بنس ــد االجتماع ــه البع يلي

لترتيــب مكونــات ثقافــة الســام المتوافــرة فــي محتــوى الكتــاب فنجــد أن المرتبــة األولــى كانــت لصالــح )الصحــة 

والســامة( بنســبة )16.73%(، وفــي المرتبــة الثانيــة )المســؤولية الذاتيــة( بنســبة )9.79%(، وفــي المرتبــة 

الثالثــة )التواصــل مــع اآلخريــن( بنســبة )8.97%(، أمــا فــي المرتبــة الرابعــة فقــد جــاء )تقبــل االختــاف( بنســبة 

)6.93%(، ويليهــا كل مــن: الحــوار والنظــام والتعــاون والتكافــل االجتماعــي وجميعهــا بنســبة )2.44%(، فــي 

حيــن لــم يتضمــن الكتــاب أي مــن: التســامح والمســاواة ونبــذ الحــرب والديمقراطيــة وســيادة القانــون والعدالــة 

والتواضــع والتطــوع واإلصغــاء و..... وكثيــر مــن المكونــات األخــرى التــي يوضحهــا الجــدول الســابق.

2/1 الصــف الســادس: بلــغ مجمــوع وحــدات التحليــل فــي الكتــاب )654( وحــدة تحليــل، وتضمــن 

مكونــات ثقافــة الســام فــي محتــواه بتكــرار كلــي بلــغ )282( ونســبة مئويــة قدرهــا )43.11%(، توزعــت هــذه 

النســبة بيــن األبعــاد الثاثــة لمكونــات ثقافــة الســام، وقــد جــاء البعــد الذاتــي فــي المرتبــة األولــى بنســبة قدرهــا 

)24.46%(، يليــه البعــد االجتماعــي بنســبة قدرهــا )11.31%(، يليــه البعــد السياســي بنســبة )7.33%(، أمــا 

بالنســبة لترتيــب مكونــات ثقافــة الســام المتوافــرة فــي محتــوى الكتــاب فنجــد أن المرتبــة األولــى كانــت لصالــح 

)المســؤولية البيئيــة( بنســبة )10.39%(، وفــي المرتبــة الثانيــة )التواصــل مــع اآلخريــن( بنســبة )%5.35(، 

ــة(  ــد جــاء )المســؤولية الذاتي ــة الرابعــة فق ــي المرتب ــة )التطــوع( بنســبة )3.97%(، أمــا ف ــة الثالث ــي المرتب وف

بنســبة )3.05%(، ويليهــا )حقــوق اإلنســان( ثــم )نبــذ الحــرب( ثــم )الصحــة والســامة( ثــم )االنتمــاء( و)احتــرام 

اآلخــر( و)الديمقراطيــة( و)المســاواة(، فــي حيــن لــم يتضمــن الكتــاب أي مــن: التســامح وفــض النــزاع والســام 

واألمــن الدولييــن وإدانــة اإلرهــاب وســيادة القانــون ومنــع العنــف ومحاربــة العنصريــة واإلصغــاء والتواضــع 

والمســاءلة ..... وكثيــر مــن المكونــات األخــرى التــي يوضحهــا الجــدول الســابق. 

ياحــظ مــن النتائــج الســابقة أن محتــوى منهــاج الدراســات االجتماعيــة في كل مــن الصفين األول والســادس 

األساســيين قــد أســهم فــي تعزيــز مكونــات ثقافــة الســام مــن خــال توافرهــا فــي ذلــك المحتــوى بنســب تعــد كافيــة 

ألهــداف كا الصفيــن، وبمــا ينســجم مــع التوجهــات الرئيســة لمــادة الدراســات االجتماعيــة فــي الحلقــة األولــى 

مــن التعليــم األساســي التــي تؤكــد علــى تأكيــد الهويــة الوطنيــة والقوميــة والتمســك بــاألرض والحقــوق والدفــاع 
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ــا  ــادرة تجــاه القضاي ــة والمب ــادرات الذاتي ــة وتشــجيع المب ــذ التعصــب بأشــكاله المختلف ــول اآلخــر ونب ــا وقب عنه

ــى ممارســة الحقــوق  ــدرة عل ــوق اإلنســان والق ــة الوعــي بحق ــة، وتنمي ــة والصحي ــة والســكانية والبيئي االجتماعي

ــل التطوعــي،  ــي والعم ــم الذات ــى التعلّ ــدرة عل ــة والخاصــة والق ــكات العاّم ــى الممتل ــات والمحافظــة عل والواجب

والتكيــف االجتماعــي...... 

وقــد لوحــظ مــن نتائــج تحليــل محتــوى الكتابيــن أن تلــك األهــداف قــد ترجمــت فــي المحتــوى حيــث توافــرت 

مكونــات ثقافــة الســام بنســبة تفــوق نصــف وحــدات تحليــل الكتــاب )55.51%( فــي الصــف األول، وبنســبة 

تقــارب النصــف فــي محتــوى منهــاج الصــف الســادس )43.11%( وهــذا إن دل علــى شــيء فإنمــا يــدل علــى 

الدقــة فــي تأليــف محتــوى الكتــاب وبــذل أقصــى الجهــود ليحقــق األهــداف التــي رســمت لــه. 

وتماشــياً مــع مــا ســبق فقــد جــاء )البعــد الذاتــي( فــي المرتبــة األولــى وبنســبة مئويــة تفــوق البعديــن اآلخرين 

ــوان )ســامتي)  ــة بعن فــي كل مــن الصفيــن األول والســادس حيــث ُخصــص فــي الصــف الســادس وحــدة كامل

ــم علــى صحتــه،  وهــي تتبــع لمكــون )الصحــة والســامة فــي البعــد الذاتــي( ونوقــش فيهــا كيــف يحافــظ المتعل

ــي  ــة ووطن ــة البيئ ــق حماي ــي وطرائ ــع بيئت ــى مواضي ــة إل ــر إضاف ــب التنم ــى الســلوك المناســب لتجن ــة إل إضاف

ومناقشــة قضايــا مثــل االنتمــاء وأهميتــه فــي بنــاء المجتمــع وتطــوره وأهميــة المحافظــة علــى التــراث، وكل ذلــك 

يبــرر النســب الســابقة الموضحــة فــي الجــدول الســابق. 

ــر  ــم وتطوي ــزة للمتعل ــاء شــخصية متمي ــى بن ــي الصــف األول إل ــة ف ــات االجتماعي ــادة الدراس ــدف م وته

قدراتــه وتعزيــز عاقتــه بمحيطــه وســامته الشــخصية وتعرفــه إلــى البيئــة لينطلــق منهــا إلــى تعزيــز انتمائــه 

ــام  ــار الع ــة اإلط ــق وثيق ــتدامة وف ــة المس ــادئ التنمي ــه مب ــا فهم ــد به ــه يجس ــة لدي ــم أخاقي ــن قي ــي وتكوي الوطن

للمنهــاج الوطنــي. وقــد ترجمــت تلــك األهــداف فــي المحــور حيــث ُخصــص وحــدة كاملــة بعنــون )أنــا( يتعــرف 

ــى  ــة إل ــن، إضاف ــع اآلخري ــف ويتشــابه م ــف يختل ــه وكي ــق هدف ــف يحق ــه ومشــاعره وكي ــى ذات ــم إل ــا المتعل فيه

مواضيــع أخــرى مثــل )أنــا وأنــت( مــن الناحيــة االجتماعيــة وأهميــة مســاعدة اآلخريــن والتواصــل معهــم وآداب 

الحــوار، ووحــدة )ســامتي( و)مجتمعــي( و)بيئتــي( و )ووطنــي(، وهــذا كلــه يبــرر النســب المئويــة لمكونــات 

ــاب  ــف الكت ــي تألي ــة ف ــى الدق ــدل عل ــبة للصــف األول، وي ــاه بالنس ــدول أع ــي الج ــة ف ــام الموضح ــة الس ثقاف

ــى تحقيــق األهــداف التــي يســعى إليهــا.  والحــرص عل

وبالمقارنــة بيــن نتائــج تحليــل كل مــن الصفيــن األول والســادس يتضــح االنســجام والتوافــق فــي تلــك النتائــج 

ســواء مــا يتعلــق بنســبة توفــر مكونــات ثقافــة الســام فــي محتــوى الكتابيــن ككل، أو مــا يتعلــق بترتيــب األبعــاد 

الثاثــة أو بترتيــب المكونــات الفرعيــة لــكل بعــد مــن األبعــاد، وهــذا يؤكــد مراعــاة معيــار التــوازن والتتابــع فــي 
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تأليــف منهــاج الدراســات االجتماعيــة فــي الحلقــة األولــى مــن التعليــم األساســي.

مكونات ثقافة السام في محتوى منهاج العربية لغتي:. 2

1/2 الصــف األول: بلــغ مجمــوع وحــدات التحليــل فــي محتــوى كتابــي العربيــة لغتــي فــي الفصليــن األول 

والثانــي ككل )1136( وحــدة تحليــل، وتضمنــا مكونــات ثقافــة الســام فــي محتواهمــا بتكــرار كلــي بلــغ )219) 

ونســبة مئويــة قدرهــا )19.27%(، توزعــت هــذه النســبة بيــن األبعــاد الثاثــة لمكونــات ثقافــة الســام، وقــد جــاء 

البعــد الذاتــي فــي المرتبــة األولــى بنســبة قدرهــا )9.41%(، يليــه البعــد االجتماعــي بنســبة قدرهــا )%6.33(، 

ــوى  ــي محت ــرة ف ــة الســام المتواف ــات ثقاف ــب مكون ــا بالنســبة لترتي ــد السياســي بنســبة )3.52%(، أم ــه البع يلي

الكتــاب، نجــد أن المرتبــة األولــى كانــت لصالــح )الصحــة والســامة( بنســبة )10.39%(، وفــي المرتبــة الثانيــة 

ــة الرابعــة  ــي المرتب ــا ف ــش( بنســبة )2.90%(، أم ــة )التعاي ــة الثالث ــي المرتب ــاء( بنســبة )3.08%(، وف )االنتم

فقــد جــاء )المســؤولية البيئيــة( بنســبة )2.37%(، ويليهــا )التعــاون والتكافــل االجتماعــي( ثــم )احتــرام اآلخــر( 

ــة  ــاواة ومحارب ــامح والمس ــن: التس ــاب أي م ــن الكت ــم يتضم ــن ل ــي حي ــاء( ف ــم )اإلصغ ــاف( ث ــل االخت ــم )تقب ث

العنصريــة والعدالــة وإدانــة اإلرهــاب ونبــذ الحــرب والديمقراطيــة واحتــرام الشــعوب والتطــوع والشــفافية وحريــة 

التعبيــر ..... وكثيــر مــن المكونــات األخــرى التــي يوضحهــا الجــدول الســابق. 

ــن  ــي الفصلي ــي ف ــة لغت ــي العربي ــوى كتاب ــي محت ــل ف ــغ مجمــوع وحــدات التحلي 2/2 الصــف الســادس: بل

األول والثانــي ككل )1408( وحــدة تحليــل، وتضمنــا مكونــات ثقافــة الســام فــي محتواهمــا بتكــرار كلــي بلــغ 

)246( ونســبة مئويــة قدرهــا )17.47%(، توزعــت هــذه النســبة بيــن األبعــاد الثاثــة لمكونــات ثقافــة الســام، 

ــة  ــي المرتب ــي ف ــد الذات ــه البع ــا )8.38%(، يلي ــى بنســبة قدره ــة األول ــي المرتب ــد االجتماعــي ف ــد جــاء البع وق

الثانيــة بنســبة قدرهــا )6.67%(، يليــه البعــد االجتماعــي بنســبة قدرهــا )6.33%(، يليــه البعــد السياســي بنســبة 

ــة  ــد أن المرتب ــاب فنج ــوى الكت ــي محت ــرة ف ــام المتواف ــة الس ــات ثقاف ــب مكون ــبة لترتي ــا بالنس )2.41%(، أم

ــن( بنســبة  ــة )التواصــل مــع اآلخري ــة الثاني ــي المرتب ــح )التطــوع(  بنســبة )%4.11(، وف ــت لصال ــى كان األول

ــاء  ــد ج ــة فق ــة الرابع ــي المرتب ــا ف ــبة )2.90%(، أم ــر( بنس ــرام اآلخ ــة )احت ــة الثالث ــي المرتب )2.69%(، وف

)االنتمــاء( بنســبة )1.98%(، ويليهــا )الحــوار( )التعــاون والتكافــل االجتماعــي( ثــم )التعايــش( ثــم )المســؤولية 

البيئيــة( ثــم )االصغــاء( فــي حيــن لــم يتضمــن الكتــاب أي مــن: التســامح والمســاواة ومحاربــة العنصريــة والعدالــة 

وإدانــة اإلرهــاب ونبــذ الحــرب واحتــرام الشــعوب والتواضــع والشــفافية واالنفتــاح علــى الثقافــات األخــرى..... 

وكثيــر مــن المكونــات األخــرى التــي يوضحهــا الجــدول الســابق.

ــى مــن  ــة األول ــة فــي المرحل ــم اللغــة العربي ــى أهــداف تعلي ــد مــن العــودة إل ــج الســابقة ال ب ــر النتائ ولتبري

ــن  ــه م ــة لتمكين ــه اللغوي ــة ثروت ــة وتنمي ــارات اللغوي ــم المه ــى إكســاب المتعل ــدف إل ــث ته ــم األساســي حي التعلي
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االتصــال باآلخريــن بلغــة عربيــة ســليمة وتنميــة قدرتــه علــى فهــم مــا يســتمع إليــه وإبــداء الــرأي..... ولتحقيــق 

ــة والرياضــة  ــاء والمواطن ــي: )االنتم ــاً ه ــي الصــف األول مث ــية ف ــدات درس ــرت وح ــابقة اختي ــداف الس األه

ــا العلــوم والبيئــة والصحــة والتوعيــة وقيــم اجتماعيــة(، وتــم التركيــز فــي هــذه الوحــدة األخيــرة  والفنــون ودني

علــى مجموعــة مــن القيــم اإلنســانية مثــل المحبــة والتعــاون والطمــوح وتقبــل اآلخــر، وهــذا قــد يبــرر حصــول 

)الصحــة والســامة( و)االنتمــاء( و)التعايــش( و)المســؤولية البيئيــة( علــى النســب األعلــى مقارنــة بباقــي مكونات 

ثقافــة الســام المتوافــرة فــي محتــوى منهــاج الصــف األول )العربيــة لغتــي(، أمــا بالنســبة للصــف الســادس فقــد 

ــات)  ــة( و)مواهــب وهواي ــا العربي ــة واالنتمــاء( و)لغتن ــاب وحــدات دراســية مثل)المواطن ــوى الكت تضمــن محت

ــج  ــا(، وهــذا ال ينســجم مــع النتائ ــم مــن حولن ــي األوطــان( و)العال ــم والعمــل نبن ــة( و)بالعل ــات اجتماعي و)عاق

الســابقة التــي وضحــت أن مكــون )االنتمــاء( مثــاً قــد توفــر فــي محتــوى المنهــاج فــي الفصليــن األول والثانــي 

معــاً بتكــرار قــدره )28( ونســبة مئويــة مــن المجمــوع الكلــي بلغــت )1.98%(. وهــذا يشــير إلــى خلــل مــا فــي 

تأليــف الكتــاب بمــا ال ينســجم مــع األهــداف العامــة وعناويــن الوحــدات الدرســية. 

وبالمقارنــة بيــن محتــوى منهاجــي الصفيــن األول والســادس نجــد أنهمــا مختلفــان مــن ناحيــة التركيــز علــى 

األبعــاد الكليــة لمكونــات ثقافــة الســام، أو مــن ناحيــة النســب المئويــة لــكل مكــون مــن المكونــات الرئيســة لثقافــة 

الســام، وهــذا قــد يشــير إلــى نــوع مــن التكامــل بيــن المنهاجيــن وتغطيــة أكبــر قــدر ممكــن مــن القيــم والمفاهيــم 

والحقائــق والمهــارات المتعلقــة بثقافــة الســام، إال أنــه يلغــي معيــار )التتابــع( أو )التسلســل( فــي اكتســاب المتعلــم 

لمكــون مــا ويعيــق عمليــة تعلمــه بشــكل منطقــي متتابــع. 

علمــاً أن مــادة )العربيــة لغتــي( مــن المــواد المناســبة التــي يمكــن أن نســتفيد منهــا فــي تعزيــز ثقافــة الســام 

ــم  ــم وقي ــي تزخــر بمفاهي ــة الت ــار النصــوص الشــعرية أو النثري ــى اختي ــل عل ــن خــال العم ــن م ــدى المتعلمي ل

الســام وتســهم فــي اكتســاب المتعلميــن لهــا أو تبنيهــا فــي ســلوكهم اليومــي.

كمــا يســتدل مــن القيــم المتدنيــة لــكل مــن التكــرارات والنســب المئويــة لــكل مــن األبعــاد الرئيســة والمكونات 

الفرعيــة لثقافــة الســام، أن منهــاج العربيــة لغتــي فــي الصفيــن األول والســادس لــم يســهم مــن خــال محتــواه فــي 

تعزيــز ثقافــة الســام لــدى المتعلميــن فــي الحلقــة األولــى مــن التعليــم األساســي. 

ــم يــرد فــي محتــوى أي مــن المناهــج التــي تــم تحليلهــا، وهــذا  وال بــد مــن اإلشــارة إلــى أن )التســامح( ل

يعــد نقطــة ضعــف فيهــا حيــث يكتســب )التســامح( كإحــدى مكونــات ثقافــة الســام أهميــة خاصــة فــي مرحلــة مــا 

بعــد الحــرب فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية وذلــك لــدوره فــي ترســيخ ثقافــة الســام وترجمتهــا علــى أرض 

الواقــع بيــن أبنــاء المجتمــع الواحــد. وتأمــل الباحثــة فــي هــذا الصــدد أن يكــون قــد تــم التركيــز عليــه فــي الصفــوف 
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األخــرى )التــي ال تقــع ضمــن عينــة البحــث التــي تــم تحليلهــا( باعتبــار أن المناهــج الدراســية هــي سلســلة متكاملــة 

مــن الصــف األول وحتــى الثالــث الثانــوي. 

في ضوء النتائج السابقة للبحث يمكن تقديم المقترحات اآلتية: 

ــم المناهــج وتطويرهــا    ــي تقوي ــي ف ــي البحــث الحال ــدة ف ــة الســام المع ــات ثقاف ــاد قائمــة مكون اعتم

ــن. ــدى المتعلمي ــة الســام ل ــز ثقاف ــي تعزي ــل دورهــا ف ــث يمكــن تفعي بحي

تضميــن المكونــات الفرعيــة لثقافــة الســام التــي أثبــت تحليــل المضمــون عــدم توفرهــا فــي محتــوى   

منهاجــي الدراســات االجتماعيــة والعربيــة لغتــي مثــل التســامح والمســاواة ونبــذ الحــرب و....

ــة التعليميــة كافــة مــن معلميــن    نشــر ثقافــة الســام مــن خــال التعليــم وباالســتعانة بعناصــر العملي

ــي و.... ــع محل ــن ومجتم ــج وإدارة ومتعلمي ومناه

إعــادة النظــر بمناهــج العربيــة لغتــي فــي الحلقــة األولــى مــن التعليــم األساســي بحيــث يمكــن ترميــم   

النقــص أو الخلــل فــي التوافــق بيــن األهــداف والمحتــوى مــن ناحيــة، وبمــا يســهم فــي تفعيــل دورهــا فــي 

تعزيــز ثقافــة الســام ونشــرها بيــن المتعلميــن باعتبــار أن اللغــة هــي الحامــل األساســي للثقافــة بكافــة أشــكالها. 

إجــراء بحــث يهــدف لتحديــد تمكــن المعلــم مــن مكونــات ثقافــة الســام بمــا يســهم فــي نقلهــا لطلبتــه   

وللمجتمــع المحلــي.

إجــراء بحــث يهــدف لتحديــد دور مناهــج التعليــم الثانــوي فــي تعزيــز ثقافــة الســام لــدى طلبــة هــذه   

المرحلــة، مــن خــال تحليــل المحتــوى واســتطاع آراء المتعلميــن.

إشــراك المتعلميــن فــي أنشــطة صفيــة وال صفيــة تســهم فــي غــرس ثقافــة الســام لديهــم وتجســيدها   

فــي ســلوكهم. 
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تعــّد المناهــج التربويــة المكــّون األســاس فــي القطــاع التربــوي الــذي تبنــى عليــه المنظومــة التربويــة، وقــد 

حققــت وزارة التربيــة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية تطــوراً ملحوظــاً فــي عمليــة بنــاء المناهــج التربويــة 

بإصــدار المرســوم الرئاســي رقــم 3 لعــام 2013 القاضــي بإحــداث المركــز الوطنــي لتطويــر المناهــج التربويــة 

الــذي تولّــى مهــام إعــداد المناهــج التربويــة للمراحــل المختلفــة فــي ضــوء السياســة التربويــة للدولــة واألهــداف 

العامــة للتربيــة، وتطويــر الكتــاب المدرســي فــي ضــوء المســتجدات العلميــة والتربويــة واالجتماعيــة والتقنيــة 

واإلشــراف علــى تأليفــه وإخراجــه، والتقييــم المســتمر للمناهــج وتعديلهــا بهــدف االهتمــام بجــودة التعليــم مــا قبــل 

الجامعــي لتخريــج متعلّــم ال يقــل تكوينــه المعرفــي والمهــاري عــن تكويــن غيــره فــي دول العالــم، وقــد هدفــت 

عمليــة تطويــر المناهــج التربويــة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية االرتقــاء بمهــارات المتعلّميــن والمعلّميــن 

ــات  ــى الكفاي ــر التركيــز عل ــاة عب ــم للحي ــدأ التعلّ ــز مب ــذات، وتعزي ــة المســتدامة، وتحقيــق ال ــة ضمــان التنمي بغي

الوطنيــة األساســية وهــي: التواصــل، وتعلــم كيفيــة التعلـّـم، والمهــارات االبتكاريــة، ومهــارات التفكيــر، ومهــارات 

الحيــاة والعمــل، والمواطنــة، ومهــارات االســتدامة البيئيــة. 

ــات  ــودة، والتطبيق ــط الج ــتراتيجيات ضب ــق اس ــة وف ــج التربوي ــاء المناه ــات بن ــّرف بآلي ــة تع ــذه الدراس ه

ــي  ــج التعليم ــي تحســين المنت ــط الجــودة ف ــة ضب ــر منظوم ــاب المدرســي، وأث ــن جــودة الكت ــق م ــة للتحق العملي

ــاء  ــي بن ــة ف ــم مــن أجلهــا وضمــان إســهام المناهــج التربوي ــي ُصّم ــر الت ــق المعايي ــًة لتحقي ــر ماءم ــه أكث وجعل

ــر والتطــّور. ــم ســريع التغّي ــي عال ــش بســام ف ــه للعي ــاًء يؤّهل شــخصية اإلنســان بن

الملخص:
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The Educational curricula are considered the basic component in the 

educational sector on which the educational system is based.

The Ministry of Education in the Syrian Arab Republic has achieved 

remarkable development in the process of building educational curricula 

through the issuance of Presidential Decree No. 3 of 2013 to establish the 

National Center for the Development of Educational Curricula, which took over 

the task of preparing the educational curricula for different stages in the light 

of the educational policy of the state and the general objectives of education 

and also developing the textbook in the light of scientific, educational, social 

and technical developments and supervising the authoring and editing of the 

textbook and the continuous evaluation and modification of the curriculum in 

order to pay attention to the quality of pre-university education to produce a 

learner whose knowledge and skills are not less than his peers in any other 

country in the world. The process of developing the educational curricula in 

the Syrian Arab Republic aimed at upgrading the skills of the learners and 

teachers in order to ensure sustainable development, and self-realization, and 

to reinforce the principle of learning for life by focusing on the core national 

competencies: communication, learning how to learn, innovative skills, thinking 

skills, life and work skills, citizenship, and environmental sustainability skills. This 

study defines the mechanisms of building the educational curricula according 

to quality control strategies and the practical applications to verify the quality 

of the textbook, and the impact of the quality control system in improving the 

educational product and making it more appropriate to achieve the standards 

which it was designed for and to ensure the contribution of the educational 

curricula in building the human personality, in a way that qualifies him to live in 

peace in a rapidly changing and developing world.

ABSTRACT
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تهتــم عمليــة تطويــر المناهــج التربويــة بتحديــد مــا يجــب تعلّمــه، وكيــف يتــم تقييــم مــدى أفضــل طريقــة 

 Amitage(  للتعلـّـم الــذي يمكــن القيــام بهــا؟ وتهتــم بتوفيــر تجربــة تعليميــة مناســبة تلبــي احتياجــات المتعلّميــن

et al. 2007(، وتوفــر إطــاراً عمليــاً عــن طريــق تحديــد سلســلة مــن ســت مراحــل للتطــورات فــي المناهــج 

هــي كمــا يلــي:

المرحلة1: تحديد مهمة تطوير برنامج تربوي متكامل يمكن التحكم به )منهاج(.

المرحلة 2: النظر في األساس الفكري للبرنامج لتحديد قيمه ومعتقداته وافتراضاته األساسية.

المرحلــة 3: إجــراء تحليــل لاحتياجــات: إذا كان ذلــك مناســباً واالســتمرار فــي أعمــال التطويــر لضمــان 

أن يكــون المنهــاج المقتــرح مفيــداً وعمليــاً حقــاً.

ــي  ــج واضحــة ف ــا ونتائ ــا( لوضــع نواي ــر ومؤشــرات أدائه ــات الغــرض )المعايي ــة 4: وضــع بيان المرحل

ضــوء مــا ســبق.

ــن  ــبة لتمكي ــم المناس ــم والتقيي ــة التعلّ ــم تجرب ــمَّ تنظي ــاج، ث ــل للمنه ــوى والتسلس ــد المحت ــة 5: تحدي المرحل

ــراض. ــا واألغ ــق النواي ــن تحقي ــن م المتعلّمي

ــن  ــة المنهــاج للمتعلّمي ــة الراجعــة المناســبة لمراجعــة فعالي ــر والتغذي ــة6: وضــع إجــراءات التطوي المرحل

وتحســينها.

إن مراقبــة الجــودة فــي المناهــج التربويــة وضبطهــا تعنــي مجموعــة مــن األســاليب التــي تســتعملها 

المؤسســات التربويــة لتحقيــق معاييــر الجــودة وتحســين قــدرة المؤسســة التربويــة باســتمرار علــى ضمــان تحقيــق 

ــوي. ــج الترب ــي أهــداف جــودة المنت ــي يلب ــج النهائ أن المنت

1- مقدمة:
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ــذ  ــم التامي ــاح، ويكــون لمــدى تعلّ ــم المت ــى جــودة التعلي ــم الشــامل بشــكل أساســي عل يعتمــد تحقيــق التعلي

ــى  ــي الدراســة، عــاوة عل ــم ف ــدى انتظامه ــي المدرســة وم ــم ف ة بقائه ــدَّ ــى م ــٌر حاســم عل ــم تأثي ــدار تعلّمه ومق

ــى تحقيــق أهدافهــم  ــة للمدرســة، وتســاعد المتعلّميــن عل ــز األدوار الذهني ــات تعزي ــم آلي ــك تحــدد جــودة التعلي ذل

االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، وتســاعد أيضــاً علــى حمايــة المجتمــع إذا كان التعليــم ذا جــودة عاليــة عبــر 

ــك ال  ــة، لذل ــة المســؤولة والنشــطة واإلنتاجي ــة للمواطن ــف الازم ــم والمواق ــارف والقي ــارات والمع ــق المه تحقي

ينبغــي أن يكــون مفاجئــاً كــون إعانــي مؤتمــر األمــم المتحــدة الدولييــن األخيريــن اللذيــن يركــزان علــى التعليــم 

قــد أعطيــا بعــض األهميــة للبعــد النوعــي للتعليــم، وقــد أقــر إعــان جومتيــن فــي عــام 1990 ضمــن إطــار عمــل 

داكار فــرام للعمــل فــي عــام 2000 علــى جــودة التعليــم محــدداً رئيســاً لتحقيــق التعليــم للجميــع، وعلــى العكــس 

مــن كل التعهــدات الســابقة فــإن الهــدف الثانــي مــن األهــداف الســتة التــي حددتهــا دول إطــار عمــل داكار هــو 

توفيــر التعليــم األولــي »ذو النوعيــة الجيــدة«، ويشــمل الهــدف الســادس االلتــزام بتحســين جوانــب جــودة التعليــم 

ــارات  ــاب والمه ــة والحس ــراءة والكتاب ــة الق ــيما معرف ــة أفضــل، »ال س ــج تعليمي ــخص نتائ ــق كل ش ــى يحق حت

.(EFA, 2005, p27, 37( »ــية ــة األساس الحياتي

ــة،  ــه المنظومــة التربوي ــذي تبنــى علي ــوي ال ــة المكــّون األســاس فــي القطــاع الترب وتعــّد المناهــج التربوي

ووزارة التربيــة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية حققــت تطــوراً ملحوظــاً فــي عمليــة بنــاء المناهــج التربويــة 

بإصــدار المرســوم الرئاســي رقــم 3 لعــام 2013 القاضــي بإحــداث المركــز الوطنــي لتطويــر المناهــج التربويــة 

الــذي تولّــى مهــام إعــداد المناهــج التربويــة للمراحــل المختلفــة فــي ضــوء السياســة التربويــة للدولــة واألهــداف 

العامــة للتربيــة، وتطويــر الكتــاب المدرســي فــي ضــوء المســتجدات العلميــة والتربويــة واالجتماعيــة والتقنيــة 

واإلشــراف علــى تأليفــه وإخراجــه، والتقييــم المســتمر للمناهــج وتعديلهــا فــي ضــوء ذلــك بهــدف االهتمــام بجــودة 

التعليــم مــا قبــل الجامعــي لتخريــج متعلـّـم ال يقــل تكوينــه المعرفــي والمهــاري عــن تكويــن غيــره فــي دول العالــم.

وُيعــّرف المنهــاج بأنــه منظومــة متكاملــة مــن العمليــات التعليميــة التــي تقدمهــا المدرســة، ويشــمل المــواد 

ــه  ــاً لمــا ينبغــي أن تكــون علي ــة بهــا، ويتضمــن وصف ــة المتعلق ــة والاصفي الدراســية جميعهــا واألنشــطة الصفي

البيئــة التعليميــة لتفــي دورهــا فــي تحقيــق غايــات المنهــج مــن بنــاء وتجهيــزات ووســائل تعليميــة وأســاليب تقويــم 

وإعــداد معلــم ومصــادر تعلــم وأدلــة ومحتوياتهــا.

ويتكــون المنهــاج الســوري مــن تجــارب التعلــم النظامــي لــدى المتعلّميــن التــي ُتنّظــم ضمــن سلســلة مترابطة 

2-مشكلة البحث:
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عبــر مراحــل التعليــم المختلفــة بــدءاً مــن مرحلــة ريــاض األطفــال وصــوالً الــى التعليــم األساســي )الحلقــة األولــى 

مــن 1-6 والحلقــة الثانيــة مــن 7-9( والثانــوي )10-12(، وتعــد تجــارب التعلـّـم جــزءاً مــن موضوعــات الدراســة 

وموادهــا التــي يمكــن أن تــرد فــي النهــج المتكاملــة، وفــي النهــج الاصفيــة. )اإلطــار العــام للمنهــاج التربــوي 

الوطنــي فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية،2019، 11)

هدفــت عمليــة تطويــر المناهــج التربويــة فــي الجمهوريــة العربية الســورية إلى االرتقــاء بمهــارات المتعلّمين 

ــم للحيــاة مــن خــال التركيــز  والمعلّميــن بغيــة ضمــان التنميــة المســتدامة، وتحقيــق الــذات، وتعزيــز مبــدأ التعلّ

ــة، ومهــارات  ــم، والمهــارات االبتكاري ــة التعلّ ــم كيفي ــة األساســية وهــي: التواصــل، وتعل ــات الوطني ــى الكفاي عل

التفكيــر، ومهــارات الحيــاة والعمــل، والمواطنــة، ومهــارات االســتدامة البيئيــة التــي تســعى مــع بعضهــا البعــض 

لتحقيــق التنميــة المســتدامة التــي تمثــل الهــدف الشــامل للتربيــة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية. )اإلطــار العــام 

للمنهــاج التربــوي الوطنــي فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية،2019، 27)

وتحقيقــاً لهــذا الهــدف الشــامل تضّمــن النظــام الداخلــي للمركــز الوطنــي لتطويــر المناهــج التربويــة وحــدة 

ضبــط الجــودة المســؤولة عــن وضــع معاييــر الجــودة المطلوبــة فــي مراحــل تطويــر المنهــاج وتطبيقــه، وأخــذ 

آراء أصحــاب المصلحــة فــي تحقيــق جــودة المنتــج التربــوي.

ــات  ــط الجــودة مجموعــة مــن البرامــج واإلجــراءات المتخــذة للتأكــد مــن أن العملي ــة ضب وتضّمنــت عملي

وبرامجهــا ونظمهــا ســتؤدي بالضــرورة إلــى تقديــم خدمــات تتطابــق مــع مواصفــات الجــودة المحليــة أو العالميــة، 

وتــم االعتمــاد فــي تطويــر مفهــوم الجــودة علــى تجــاوز التفتيــش علــى المخرجــات ومراقبــة العمليــات واكتشــاف 

ــا  ــات فيه ــاج مخرج ــب إنت ــاء وتجن ــع األخط ــى من ــتند إل ــد يس ــوم جدي ــى مفه ــا، إل ــام بتصحيحه ــاء والقي األخط

عيــوب، أو ال تحقــق رغبــات أصحــاب العاقة.)دليــل الجــودة لمؤسســات التعليــم العالــي العربيــة، 2017، 7) 

وبالتالــي فــإن ضبــط الجــودة فــي المناهــج التربويــة تضمــن عــدداً مــن اإلجــراءات التــي تقيــس مــا يقدمــه المنهــاج 

مــن تحقيــق للمعاييــر المطلوبــة عبــر مؤشــرات أداء مســتخدمة لضمــان محافظــة المنهــاج علــى هــذه المعاييــر 

وتطويرهــا بشــكل مســتمر بمــا يتــاءم مــع متطلبــات تحســين حيــاة النــاس، وتحقيــق المواطنــة وضمــان الدخــول 

إلــى ســوق العمــل. 

تأتي أهميته من خال:

1/3  مســاهمة المناهــج التربويــة فــي بنــاء شــخصية اإلنســان بنــاًء يؤّهلــه للعيــش بســام فــي عالــم ســريع 

3- أهمية البحث:
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التغّيــر والتطــّور.

2/3 دور منظومــة ضبــط الجــودة فــي تحســين المنتــج التعليمــي، وجعلــه أكثــر ماءمــًة لتحقيــق المعاييــر 

التــي ُصّمــم مــن أجلهــا. 

يهدف هذا البحث إلى:

1/4 التعريف بآليات بناء المناهج التربوية وفق استراتيجيات ضبط الجودة.

2/4  تحديد التطبيقات العملية للتحقق من جودة الكتاب المدرسي.

3/4  توضيح أثر ذلك في التقويم النهائي للمنتج التربوي.

لقــد ظهــرت مفاهيــم الجــودة بشــكل أساســي فــي المجــاالت الصناعيــة واإلنتاجيــة، ثــّم انتقلــت إلــى مياديــن 

ــق نظــام الجــودة  ــي ُتطّب ــث أصبحــت أعــداد هــذه المؤسســات الت ــة، حي ــا المؤسســات التربوي أخــرى كان أهمه

تــزداد حــول العالــم بشــكٍل مّطــرد، وســنعرض تجــارب بعــض الــدول فــي هــذا المجــال:

1/5 التجربة األمريكية:

تــّم إدخــال الجــودة فــي المؤسســات التعليميــة األمريكيــة فــي أوائــل التســعينات؛ حيــث بــدأت المحــاوالت 

األولــى لتطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة فــي الواليــات المّتحــدة األمريكيــة مــن خــال مــا نــادت بــه بعــض المدارس 

ــة مثــل مدرســة  ــد مــن المؤسســات التربوي ــادرت العدي ــد ب ــم، وق ــات والجامعــات بإصــاح التعلي ــة والكلي الثانوي

ــّم قامــت مــدارس  ــق إدارة الجــودة الشــاملة، ث ــى تطبي ــة إل ــة أالســكا األمريكي ــدج كومــب( فــي والي )ماونــت إي

ــدارس.  ــة الم ــى بقي ــا عل ــّم تعميمه ــا ت ــد نجاحه ــي هــذا النظــام وبع ــة بتبّن ــت التعليمي ــة ديتروي ــي منطق أخــرى ف

ــان، 2005، 86). ــوي، وجويح )الترت

ــدرج(  ــوم بال ــارة )مالك ــر التج ــد وزي ــى ي ــة عل ــدة األمريكي ــات المّتح ــي الوالي ــودة ف ــق الج ــّم تطبي ــد ت وق

ــي  ــودة ف ــط الج ــاً لضب ــّور نظام ــا ط ــودة، كم ــوم الج ــق مفه ــادي بتطبي ــل ين ــذي ظ )Malcom Baldirg( ال

التعليــم، وتــّم إقــراره ضمــن المعاييــر القوميــة المعتــرف بهــا لضبــط الجــودة والتمّيــز فــي األداء فــي المؤسســات 

ــم العــام. ــة بالتعلي التعليمي

ويوجــد فــي الواليــات المتحــّدة نظــام اعتمــاد )Accreditation(؛ وهــو عمليــة مشــتركة لتقويــم المــادة 

4- أهداف البحث:

5- تجارب بعض الدول في تطبيق نظام ضبط الجودة في التعليم:
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التعليميــة وتعزيــز التحســين فــي التعليــم مــا بعــد الثانــوي، ويقــوم بــه أكثــر مــن مائــة جهــاز فّنــي أو مؤسســي 

ــى  ــة متفــق عليهــا، ويهــدف إل ــاً لمؤسســات أو برامــج الســتخدام مســتويات معيارّي غيــر حكومــي تمنــح اعتراف

ــة لمعاييــر الجــودة الموضوعــة، أو إلــى  تقويــم الجــودة لتحديــد مــدى مطابقــة مؤسســة تعليميــة أو برامــج معيّن

تعزيــز الجــودة بمســاعدة المؤسســة أو البرنامــج علــى االســتمرار فــي تحســين نفســه.)الخطيب، 2004، 789).

ومــن أولــى المــدارس التــي طّبقــت نظــام الجــودة مدرســتي )أيدجكومــت، وكلبــرت بفونكــس( فــي واليــة 

أريزونــا، وقــد كانــت للواليــات المّتحــدة عــّدة تجــارب فــي مجــال التعليــم العــام والعالــي )العمريطــي، 2010، 

ص41(، ومــن األمثلــة علــى ذلــك جامعــة واليــة أوريجــون؛ حيــث تــم تحديــد مجموعــة مــن األهــداف لتطبيــق 

نظــام الجــودة الشــاملة بعــد إجــراء مســح شــامل خــال عــام 1994 لعمليــة تطبيــق نظــام الجــودة الشــاملة فــي 

المعاهــد التعليميــة )الترتــوري، وجويحــان، 2005، 67(، وتــّم بعــد ذلــك التوّصــل إلــى االســتنتاج بــأّن الّنهــج 

األفضــل لتطبيــق نظــام الجــودة الشــاملة فــي جامعــة )أوريغــون( هــو نهــج التخطيــط االســتراتيجي اقتــداًء بمعاييــر 

جائــزة )مالكــوم بالــدرج( العالميــة فــي الجــودة.

2/5  التجربة البريطانية:

بــدأت تجربــة المملكــة المّتحــدة فــي التســعينات حيــث كان أول اســتخدام لمواصفــة قياســّية مقّننــة للجــودة فــي 

التربيــة والتعليــم فــي عــام 1992، وذلــك عندمــا أصــدرت المؤسســة البريطانيــة للمعاييــر إرشــاداتها بالتوجيــه 

نحــو تطبيــق معاييــر المؤسســة فــي مجــال التربيــة والتعليم.)الترتــوري، وحويجــان، 2005، 59)

ــة  ــة ضمــان الجــودة )QAA( Quality Assurance Agency عــام 1997 بغي ــّم إنشــاء هيئ ــا ت كم

ــة أهليــة. ــم العالــي، وهــي هيئــة مســتقلة غيــر حكوميــة وتعمــل بصفــة جمعي ــد جــودة التعلي وضــع نظــام لتوكي

.(Bodgers، 200، 61(

وتتعــّدد وظائــف وكالــة QAA لتشــمل إعــداد مواصفــات البرامــج التعليميــة، وإعــداد المرجعيــات، ومعاييــر 

منح الشــهادات الدراســية.)المعريطي، 2010، 42)

3/5 التجربة اليابانّية:

بــدأت التجربــة اليابانيــة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، ويعــّد نظــام التعليــم فــي اليابــان مــن أوائــل النظــم 

التــي تبّنــت نظريــة ديمنــج، وقــد قامــت اليابــان بوضــع عــدد مــن التوصيــات فــي ســبيل إصــاح التعليــم، وذلــك 

فــي عــام 1988، وتضّمنــت هــذه التوصيــات:

1/3/5  اســتحداث برنامــج لمــّدة خمســة أيــام فــي األســبوع للمــدراس مــن ريــاض األطفــال وحتــى نهايــة 

المرحلــة الثانويــة.
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2/3/5  خفــض حجــم المــواد الدراســية بنســبة 30 % لكــي يتقــن الطــاب األساســيات بشــكل أفضــل مــن 

الصغــر.

3/3/5 استخدام أساليب التدريس الجديدة لكي يتعّود الطاب على التفكير بدالً من الحفظ واالستظهار.

ــب،  ــن الماضي.)الخطي ــاً م ــر إبداع ــداً وأكث ــل تقلي ــن أق ــداد خريجي ــى إع ــات إل ــذه اإلصاح ــد أّدت ه وق

(416  ،2004

4/5  التجربة السعودية:

ــدراس  ــن م ــد مدرســتين م ــّم تحدي ــا ت ــة الســعودية عندم ــة العربي ــي المملك ــق الجــودة ف ــرة تطبي ــدأت فك ب

اإلحســاء لتجربــة تطبيــق نظــام اآليــزو 9002؛ حيــث تــّم شــرح هــذا النظــام بصــورة تفصيليــة لمنســوبي إدارة 

التعليــم بالمحافظــة وكاّفــة منســوبي المدرســتين تحــت التجربــة، مــع عقــد دورات تدريبيــة لهــم فــي نظــام الجــودة 

اآليــزو 9002 )البطــي، 2000، 77(، وبعــد انتهــاء مــّدة التدريــب تحــت إشــراف الشــركة المســؤولة تــّم منــح 

هاتيــن المدرســتين شــهادة الجــودة العالميــة اآليــزو 9002 للمطابقــة التاّمــة للمواصفــة. )المعريطــي، 2010، 

(46

5/5 التجربة المصرية:

ــدان،  ــم عــام 2001 )زي ــة لضمــان الجــودة واالعتمــاد فــي التعلي ــة القومي ــى إنشــاء الهيئ ســعت مصــر إل

2006، 292(، وقــد قامــت مصــر فــي مجــال التعليــم قبــل الجامعــّي ببنــاء شــبكة ضخمــة للتعليــم تكــون مســؤولة 

ــي  ــام التعليم ــدة للنظ ــات جدي ــورة مدخ ــي ص ــرة ف ــازات كبي ــت إنج ــد تّم ــره، وق ــم وتطوي ــن التعلي ــن تحّس ع

ــاوي، 2005، 236(: ــا بحســب )البي المصــري كان أهّمه

1/5/5  بنــاء عــدد هائــل مــن المبانــي المدرســية الجديــدة، وكان مــن نتيجــة ذلــك توفيــر بنيــة تحتيــة للتعليــم 

ســاهمت فــي االرتفــاع بمعــّدالت االلتحــاق بالتعليــم وخّفضــت معــدالت التســّرب.

2/5/5  نشر تكنولوجيا التعليم ومعامل الوسائل التعليمية وإنشاء شبكات اتصال والتدريب عن بعد.

1/6 منظومة ضبط الجودة في المناهج التربوية السورية:

تتكــّون منظومــة ضبــط الجــودة فــي المناهــج التربويــة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية مــن مجموعــة 

عناصــر تعمــل بشــكل متكامــل للوصــول إلــى مخرجــات تربويــة تتّصــف بمســتويات عاليــة مــن الجــودة، ويمكــن 

التعبيــر عــن هــذه العناصــر عبــر الشــكل اآلتــي:

6- اإلطار النظري للبحث:
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تكــّون فريــق العمــل مــن العامليــن فــي وحــدة إدارة الجــودة فــي المركــز الوطنــي لتطويــر المناهــج 

التربويــة، باإلضافــة إلــى لجــان الجــودة المشــكلّة لهــذا الغــرض ومهمتــه تصميــم دليــل الجــودة وتحديــد عمليــات 

ــن  ــط والتفاعــل بي ــات تنســيق التراب ــات تصميمهــا ودراســة آلي ضبطهــا وضمانهــا فــي عناصــر المنهــج وعملي

ــط الجــودة والتحكــم بهــا،  ــة للتأكــد مــن إجــراءات ضب ــق الضروري ــر والطرائ ــات، ووضــع المعايي هــذه العملي

ــى  ــة إل ــات ومراقبتهــا، باإلضاف ــة وتوفيرهــا لدعــم ســير هــذه العملي ــة  المــوارد والمعلومــات الضروري ومراقب

ــر،  ــل والتطوي ــج ومقترحــات التعدي ــر بالنتائ ــع تقاري ــا، ورف ــج وقياســها وتحليله ــق المنه ــات تطبي ــة عملي مراقب

ــة نظــام إدارة  ــر فاعلي ــر، وتطوي ــان اســتمرارية التطوي ــان الجــودة وضم ــة لضم ــذ اإلجــراءات الضروري وتنفي

ــة، 2013). ــج التربوي ــر المناه ــي لتطوي ــز الوطن ــي للمرك ــه. )النظــام الداخل ــة ب ــات المتعلق الجــودة والعملي

وقــد ترّكــز عمــل وحــدة ضبــط الجــودة فــي المركــز علــى وضــع معاييــر جــودة المناهــج التربويــة التــي 

ينبغــي توافرهــا فــي المنتــج التربــوي للمركــز المتمّثــل بشــكل أساســي فــي الكتــاب المدرســي للوصــول إلــى بنــاء 

شــخصية المتعلّــم مــن جميــع الجوانــب التربويــة واالجتماعيــة والنفســية والروحيــة وغيرهــا.

ــع  ــى الواق ــل الموقــف الراهــن باالعتمــاد عل ــى تحلي ــط الجــودة عل اعتمــدت خطــة العمــل فــي وحــدة ضب

)Inputs(المدخالت

خطة العمل معايير الجودة فريق العمل إعداد قوائم التدقيق

)Outputs(المخرجات

كتب مدرسية تقارير الجودة التعديالت
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الحالــي؛ إذ تــّم تعــّرُف نقــاط القــوة والضعــف والفــرص المتاحــة والتهديــدات المحتملــة، وتــم وضــع دليــل للجــودة 

ــر العامــة للجــودة   ــق الخاصــة بالمعايي ــم التدقي ــم قوائ ــم تصمي ــك ت وإجراءاتهــا وتعليمــات العمــل وخططــه، كذل

بهــدف قيــاس مــدى تحقيــق المناهــج التربويــة للمعاييــر العامــة للجــودة والتــي تضّمنــت تحديــد عناصــر المنهــاج 

ــاج،  ــر المنه ــن عناص ــر م ــودة كل عنص ــس ج ــي تقي ــة الت ــر العام ــه المعايي ــه، وتضمين ــُط جودت ــع ضب المزم

ــار مــن المعاييــر العامــة وإعــداد نمــاذج مرفقــات توضــح  ــكل معي ــة للقيــاس ل واشــتقاق مؤشــرات أو بنــود قابل

األدلــة والوثائــق المطلوبــة إلثبــات تحقــق كل مؤشــر وتحديــد آليــة تفريــغ بيانــات قوائــم التدقيــق. 

ــن  ــل المعنيي ــن ِقَب ــذي يجــري م ــي ال ــط الذات ــة الضب ــج التربوي ــط جــودة المناه ــت إجــراءات ضب وتضّمن

بالمرحلــة التــي ُتضبــط جودتهــا، إذ يتــم تزويــد المنســقين بقوائــم تدقيــق خاصــة بــكل محــور مــن محــاور ضبــط 

الجــودة متناســبة والمرحلــة التــي يعملــون عليهــا )معاييــر – تأليــف – تقويــم – تدريــب وغيرهــا(، ويقومــون مــع 

لجــان التأليــف بمــلء البيانــات المطلوبــة، وتحديــد البنــود غيــر المحققــة أو المحققــة جزئيــاً ثــم القيــام باإلجــراءات 

التصحيحيــة وكتابــة نتائــج التدقيــق الذاتــي ضمــن تقريــر رســمي )تقريــر الضبــط الذاتــي( يتــم تســليمه لوحــدة 

ضبــط الجــودة. )الشــمراني، 2010، 45)

يتــم بعــد ذلــك ضبــط الجــودة الداخلــي؛ حيــث يتــم هنــا تأليــف فــرق التدقيــق الداخلــي التــي تتخصــص فــي 

أداء مهمــة محــددة مــن المهمــات المرتبطــة بهــذه الدراســة، أو تتخصــص فــي تقييــم محــور محــدد مــن محــاور 

المعاييــر العامــة للجــودة.

وأخيــراً يتــم إلجــراء ضبــط الجــودة الخارجــي الــذي يهــدف إلــى تقويــم مــدى تحقيــق المؤسســة التعليميــة 

متطلبــات معاييــر الجــودة واالعتمــاد مــن قبــل فريــق تقويــم مؤلــف مــن جهــة خارجيــة مســتقلة، وهــذا النــوع مــن 

الضبــط ال تنفــذه وحــدة ضبــط الجــودة فــي المركــز، بــل تقــدم البيانــات والمعلومــات المتعلّقــة بالجــودة فــي المركز 

إلــى مقــّوم خارجــي مــع قوائــم رصــد للتحقــق مــن جــودة الضبــط الذاتــي والضبــط الداخلــي.

ــم  ــات التقوي ــن جه ــة م ــات واألخــذ بالماحظــات المقّدم ــذه الخطــوات إجــراء التعدي ــاذ ه ــد اتخ ــم بع ويت

كنتيجــة لعمليــات ضبــط الجــودة بمراحلهــا المختلفــة؛ حيــث يتــّم تفريــغ الماحظــات مــن خــال تقاريــر الجــودة 

وتســليمها مــع مقترحــات التعديــل للمنســق ليقــوم باألخــذ بهــا، وبعــد االنتهــاء مــن كاّفــة عمليــات ضبــط الجــودة 

الســابقة مــن تفريــغ للماحظــات وتقديــم المقترحــات وفــق النمــاذج المعتمــدة وإعــداد تقاريــر الجــودة النهائيــة، 

ــودة  ــر الج ــع تقري ــة م ــه للطباع ــّم دفع ــث يت ــة حي ــه النهائي ــاد بصيغت ــزاً لاعتم ــي جاه ــاب المدرس ــح الكت يصب

الخــاّص بــه.
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2/6 بناء المناهج التربوية وفق استراتيجيات ضبط الجودة:

مــّرت عمليــة بنــاء المناهــج الوطنيــة المطــّورة فــي المركــز الوطنــي لتطويــر المناهــج التربويــة بخطــوات 

ــى إصــدار المناهــج  ــه المنشــودة وحت ــع وأهداف ــاً مــن فلســفة المجتم ــر انطاق ــدءاً مــن وضــع المعايي ــة ب متتابع

المطــورة وتطبيقهــا فــي المــدارس، وترافقــت كل خطــوة بتغذيــة راجعــة بنــاًء علــى المعاييــر الواجــب تحققهــا فــي 

كل خطــوة )نقــاط ضبــط الجــودة(، وتــم التصحيــح الفــوري لهــا بمــا يضمــن تحقــق الجــودة الشــاملة لبنــاء المناهــج 

المطــورة وكانــت مراحــل العمــل وفــق اآلتــي:

1/2/6  وضــع اإلطــار العــام للمنهــاج الوطنــي الســوري: الــذي تــم وفــق رؤيــة تنطلــق مــن فلســفة المجتمــع 

وأهدافــه واحتياجاتــه وأخــذ آراء الجهــات المســتهدفة مــن مؤسســاته عبــر عقــد ورشــات عمــل مــع ذوي العاقــة، 

ــاتذة  ــت أس ــام 2016 ضم ــي ع ــج ف ــر المناه ــي لتطوي ــز الوطن ــا المرك ــي أقامه ــل الت ــة العم ــا ورش كان أهمه

وخبــراء مــن كليــات التربيــة واآلداب والعلــوم مــن مختلــف الجامعــات الســورية.

2/2/6  وضــع وثيقــة المعاييــر الوطنيــة لجميــع المــواد الدراســية )النظريــة والتطبيقيــة واللغــات والفنــون( 

عــن طريــق تشــكيل لجــان لــكل مــاّدة مــن المــواد مكّونــة مــن مدّرســين وموّجهيــن وخبــراء تربوييــن وعلمييــن 

مــن مراكــز األبحــاث والجامعــات الســورية، وبإشــراف منّســق المــاّدة فــي المركــز الوطنــي لتطويــر المناهــج 

التربويــة، وتــم اعتمــاد هــذه الوثائــق كدليــل عمــل لتطويــر المناهــج التربويــة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية.

3/2/6  البــدء بتطويــر المناهــج التربويــة باالســتناد إلــى اإلطــار العــام للمنهــاج ووثيقــة المعاييــر الوطنيــة، 

وذلــك علــى ثــاث مراحــل مقســّمة زمنيــاً إلــى ثاثــة أعــوام 2016-2019، تضّمنــت المرحلــة األولــى تطويــر 

مناهــج الصفــوف )األول، والرابــع، والســابع، والعاشــر( وتضّمنــت المرحلــة الثانيــة تطويــر مناهــج الصفــوف 

)الثانــي، والخامــس، والثامــن، والثانــي الثانــوي(، أمــا المرحلــة الثالثــة واألخيــرة فشــملت تطويــر مناهــج 

الصفــوف )الثالــث، والســادس، والتاســع، والثالــث الثانــوي( وكان ذلــك وفــق خطــوات منهجيــة تعتمــد علــى دعوة 

ــم  ــن منه ــن القادري ــف م ــار لجــان التألي ــه، واختي ــف درس نموذجــي وتقييم ــم بتألي ــف، وتكليفه ــن بالتألي الراغبي

علــى هــذا العمــل، ثــم تحضيــر مســودات الكتــب المزمــع تأليفهــا، ومراجعــة المــادة مــن قبــل المنســق والموجــه 

األول، وإجــراء التدقيــق اللغــوي لمســودة الكتــاب، وإرســالها إلــى مركــز القيــاس والتقويــم ألخــذ ماحظاتهــم، 

وإجــراء عمليــة التقويــم العلمــي والتربــوي للمســودة، ثــّم دعــوة مدرســين مــن الميــدان لقــراءة المخطــوط ووضــع 

ماحظاتهــم مــن حيــث ماءمتــه للمرحلــة العمريــة، ومســتوى المتعلـّـم، والبيئــة الصفّيــة، ومــلء اســتمارات اللجنة 

العلميــة التربويــة المشــّكلة لتقويــم الكتــب ليتــم عــرض مســودة الكتــاب علــى صفحــة المركــز ألخــذ رأي النــاس 

بهــا وإجــراء التدقيــق النهائــي للكتــاب ومــن ثــّم دفعــه للطباعــة، وقــد ترافقــت عمليــة ضبــط جــودة المنهــاج مــن 
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تمكيــن المعلّميــن وتطويــر أســاليبهم التدريســية عبــر تدريبهــم علــى المناهــج المطــّورة، والقيــام بــدورات تدريــب 

مركزيــة لتدريــب فريــق مركــزي، ومــن ثــّم القيــام بــدورات تدريــب محليــة فــي المحافظــات، واالعتمــاد علــى 

أدوات تقويــم موضوعيــة لقيــاس مســتوى التمّكــن لديهــم مــن تحقيــق معاييــر التعلّــم.

4/2/6 أثر ضبط الجودة في التقويم الشامل للمناهج التربوية:

ــط  ــة ضب ــة وتطويرهــا، وتســهم عملي ــاء المناهــج التربوي ــم خطــوة أساســية مــن خطــوات بن يشــكل التقوي

الجــودة فــي إجــراء تقويــم شــامل للمناهــج التربويــة وذلــك مــن خــال التغذيــة الراجعــة الناتجــة عــن كل خطــوة 

مــن خطواتهــا؛ إذ تشــّكل التعديــات والماحظــات الــواردة فــي كل مرحلــة مــن مراحــل الضبــط وســيلًة فّعالــة 

ــات  ــّدد جه ــة نظــراً لتع ــة مجتمعي ــن وجه ــن م ــًة الحتياجــات المتعلّمي ــًة وتلبي ــر ماءم ــج أكث ــذه المناه ــل ه لجع

ــاملة،  ــق الجــودة الش ــان لتحقي ــان متازمت ــدة وخطوت ــة واح ــان لعمل ــم والجــودة وجه ــم، فالتقوي ــط والتقوي الضب

ــاد،  ــد زي ــا. )محم ــة أو عــدم تحققه ــق جــودة المناهــج التربوي ــر تحق ــم أن تظه ــج التقوي ــح لنتائ ــذي يتي ــر ال األم

2016، 10( )العنــزي، 2007، 81)

والجــودة فــي المناهــج تعنــى »التعلـّـم للتمّيــز«، وهــذا أيضــاً يتحقــق عنــد مراعــاة معاييــر الجــودة بالنســبة 

للمناهــج والمتعلـّـم، وذلــك ألن مفتــاح اإلبــداع هــو التمّيــز، وهــذا مــا ينبغــي تحقيقــه فــي عصــر العولمــة الــذي ال 

مجــال فيــه إال للتّميــز واإلبــداع، فالتقويــم المبنــي علــى رؤيــة صحيحــة يــؤدي إلــى نتائــج علميــة ذات موثوقيــة 

يمكــن مــن خالهــا جمــع الشــواهد التــي تــؤدي إلــى أحــكام صحيحــة عــن المناهــج التربويــة.

ــا  ــة ومخرجاته ــة التربوي ــن جــودة العملي ــق م ــر التحق ــول عب ــم دوره المأم ــؤدي التقوي ــة ي وبصــورة عام

وتأثيراتهــا، وتحســين مســتوى أداء المدّرســين باالســتناد إلــى المعلومــات التــي يوفرهــا التقويــم، والــذي يكشــف 

عــن العوامــل ذات العاقــة بفاعليــة األداء، والكشــف كذلــك عــن المشــكات ومواطــن الضعــف للتعامــل معهــا 

ــة عــن  ــع المؤشــرات التربوي ــم، وجم ــة بالتعلي ــات ذات العاق ــات وحاجــات الجه ــن متطلب ــق م ــة والتحق بفاعلي

المناهــج التربويــة للمســاعدة علــى التخطيــط ووضــع برامــج التحســين، وتحديــد المشــكات التــي تعتــرض تحقيــق 

جــودة المناهــج التربويــة ومخرجاتهــا، وتوافــر المبــررات للمــوارد الماليــة والبشــرية القائمــة علــى عمليــة ضبــط 

الجــودة وتوافــر تغذيــة راجعــة تســهم فــي تحســين مســتوى جميــع عناصــر العمليــة التعليميــة وعملياتهــا ونواتجها.

ــه،  ــة تحديات ــي مواجه ــر إبداعــاً ف ــاس أكث ــح الن ــداً أصب ــر تعقي ــم أكث ــح العال ــا أصب ــه كلّم ــن الواضــح أن م

وأصبــح هــذا أكثــر وضوحــاً فــي التعليــم ومــكان العمــل؛ فالنــاس يحتاجــون اآلن إلــى أن يكونــوا مبدعيــن ليكونــوا 

7- المقترحات والتوصيات:
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ناجحيــن، ولكــن علــى الرغــم مــن أن فكــرة النجــاح قــد تغيــرت، فــإن نظــام التعليــم لــم يعــّدل دائمــاً أســاليبه أو 

أهدافــه لتحقيــق ذلــك؛ فالتعليــم فــي القــرن العشــرين أّكــد علــى االلتــزام واالمتثــال لإلبــداع، وهمــا مهارتــان كانتــا 

ضروريتيــن للقيــام بعمــل جيــد فــي بيئــة مهنيــة أو شــركات لعــدة عقــود، لكــن االلتــزام واالمتثــال اآلن أصبحــا 

مــن القضايــا التاريخّيــة، لكنهمــا لألســف ال يــزاالن قيمــاً أساســية فــي العديــد مــن المــدارس، فالمعاييــر الوطنيــة 

والمناهــج الوطنيــة المطّبقــة أظهــرت عبــر االختبــارات قدرتهــا علــى تعلـّـم الطلبــة، لكــّن الطــاب الموهوبيــن لــن 

يجــدوا أبــدا فرصــة الكتشــاف مواهبهــم وســيصابون باإلحبــاط، النظــام التربــوي الســائد حاليــاً فــي معظــم أرجــاء 

العالــم يخلــق متعلّميــن يتمتعــون بمهــارات مماثلــة فــي طيــف ضيــق مــن المواهــب، لكــن مجتمــع اليــوم بحاجــة 

إلــى االبتــكار واإلبــداع فــي العديــد مــن المجــاالت ليضمــن االســتفادة مــن تعلّمــه، وهــذا يتطلّــب االنتقــال مــن 

ضبــط جــودة المناهــج التربويــة إلــى ضبــط جــودة النظــام التربــوي برّمتــه، ومــن أهــم المقترحــات والتوصيــات 

فــي هــذا المجــال الربــط بيــن جــودة المناهــج التربويــة، وجــودة أداء المعلـّـم مــن جهــة، والربــط بيــن جــودة أداء 

المعلـّـم وجــودة البيئــة الصفّيــة مــن جهــة ثانيــة، إضافــة إلــى تحســين صــورة التعليــم بالكامــل لــدى المتعلـّـم والمعلـّـم 

عبــر جعــل التعليــم أكثــر متعــة وفائــدة. 
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سعى البحث إلى تحقيق األهداف اآلتية:

تعّرف درجة تنور معلمي التعليم األساسي / حلقة أولى بمهارات التعليم عن بعد.  

ــرات    ــاً لمتغي ــد تبع ــن بع ــم ع ــارات التعلي ــث بمه ــة البح ــراد عين ــور أف ــة تن ــي درج ــروق ف ــد الف تحدي

)المؤهــل العلمــي، اتبــاع الــدورات التدريبيــة(.

ــة  ــدارس مدين ــي م ــي ف ــم األساس ــي التعلي ــن معلم ــة م ــم ومعلم ــن )203( معل ــة م ــة الدراس ــت عين تكون

دمشــق، واســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي، وكانــت أداة الدراســة عبــارة عــن اســتبانة تمثــل مهــارات 

التعليــم عــن بعــد، كمــا اســتخدم الباحــث األســاليب اإلحصائيــة اآلتيــة )اختبــار T-Test Student’s، المتوســط 

الحســابي للحكــم علــى درجــة التنــور( للوصــول إلــى النتائــج.

توصل البحث إلى النتائج اآلتية: 

ــة    ــد، جــاءت ضعيف ــم عــن بع ــارات التعلي ــى بمه ــة أول ــم األساســي / حلق ــي التعلي ــور معلم ّ درجــة تن

علــى الدرجــة الكليــة لاســتبانة، حيــث بلــغ المتوســط الحســابي )1.24(، وهــذا المســتوى يقــع ضمــن 

ــار المعتمــد.  المحــور األول مــن المعي

ــق بدرجــة    ــا يتعل ــة فيم ــراد العين ــن متوســطي درجــات أف ــة بي ــة إحصائي ــروق ذات دالل عــدم وجــود ف

ــة(. ــدورات التدريبي ــاع ال ــرات )المؤهــل العلمــي، اتب ــاً لمتغي ــد تبع ــم عــن بع ــارات التعلي تنورهــم بمه

الكلمات المفتاحية: التعليم األساسي، مهارات التعليم عن بعد.

الملخص:



املجلة الرتبوية الإلكرتونية ال�شورية العدد واحد �شهر )12( 1662020

The present study aimed to achieve the following:

  Recognize the literacy degree of basic learning teacher in distance 

education skills

  Identify the differences between the mean scores of basic learning 

Teacher with regard to their degree of literacy in distance education 

skills due to these variables )Qualification - Follow a training course(.

The sample consisted of )200( teacher in Damascus City schools. The 

descriptive analytical approach was used in this study. The researcher designed 

a questionnaire, which represents distance education skills. Also, the means 

and Student’s t- test were used to test the hypotheses of the study.

This study revealed the following results:

  The literacy degree of basic learning Teacher in distance education 

skills, was low, the mean regard )m= 1.24( which was the first 

category as compared the adopted categories.

  There is not statistically significant differences between the mean 

scores differences between of basic learning Teacher with regard 

to their literacy degree of literacy in distance education skills due to 

these variables )Qualification - Follow a training course(. 

 Key words: basic learning Teacher, Distance Education
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ــة  ــي التقني ــر ف ــور الكبي ــة التط ــاءت نتيج ــاليبه ج ــد وأس ــن بع ــم ع ــكال التعلي ــاءة أش ــي كف ــادة ف إن الزي

المعلوماتيــة ووســائل االتصــال الحديثــة، ممــا أدى إلــى رواج اســتخداماتها التعليميــة وظهــور أشــكال وأســاليب 

تعليميــة جديــدة، إذ يمكــن ومــن حيــث المبــدأ أن نفــرق بيــن التعليــم عــن بعــد كبديــل للتعليــم االعتيــادي، وبيــن 

التعليــم عــن بعــد كمكمــل للتعليــم االعتيــادي فــي ســياق التعلــم متعــدد القنــوات، الــذي تقــوم فيــه أشــكال أو أســاليب 

مــن التعليــم عــن بعــد فــي ضفيــرة حــول التعليــم فــي المؤسســات التعليميــة، وقــد أصبــح التعليــم عــن بعــد ذا أهميــة 

ــة  ــدان النامي ــي البل ــم ف ــات المتطــِورة، ومعــروف أن أســس التعلي ــي المجتمع ــة ف ــم المتكامل ــة التعلي ــي منظوم ف

تواجــه أو تعانــي أوجــه قصــور ومشــاكل متعــددة فقــد تبيــن أن التعليــم عــن بعــد يمكــن أن يســهم فــي مواجهتهــا.

ــي لجــأت  ــم والعمــل، ضمــن األســاليب الرئيســية الت ــل التعلي ــد مث   أصبحــت ممارســة األنشــطة عــن بع

ــدم التكنولوجــي الكبيــر فــي مجــال  ــاح التق ــد أت ــا”، فق ــات انتشــار فيــروس “كورون ــدول لمواجهــة تداعي إليهــا ال

االتصــاالت إمكانيــة إدارة دورة تعليميــة كاملــة دون الحاجــة لوجــود الطــاب والمعلميــن فــي حيــز ضيــق مــن 

المســاحة، والســماح – فــي الوقــت ذاتــه- باتخــاذ التدابيــر االحترازيــة لمنــع انتشــار “كورونــا”، وعلــى الرغــم 

مــن العوائــد اإليجابيــة المتعــددة التــي يحققهــا التعليــم عــن بعــد، إال أنهــا تواجــه عــدة تحديــات ال ســيما فــي الــدول 

الناميــة التــي ال تتوفــر بهــا بنيــة تكنولوجيــة قويــة، ولكــن يجــب أن نتســاءل ماهــي البنيــة األساســية الســتخدام 

التكنولوجيــا فــي التعليــم؟ فــي معــرض اإلجابــة عــن هــذا الســؤال يمكــن القــول إن البنيــة األساســية تكمــن فــي 

معلـّـم كفــؤ قــادر علــى االســتثمار األمثــل لهــذه التكنولوجيــا والتعامــل معهــا وخاصــًة فــي ضــوء مــا يمــر بــه العالم 

مــن مشــكات صحيــة وبيولوجيــة تفــرض ضــرورة توافــر كافــة المؤهــات التعليميــة والســيما التكنولوجيــة منهــا 

لضمــان اســتمرار العمليــة التعليميــة بالشــكل الــذي يضمــن تحقيــق فــرص التعلـّـم للجميــع واســتكمال عمليــة بنــاء 

اإلنســان دون قيــود.

ــث  ــذا البح ــة، وإن ه ــي والمناقش ــث والتقص ــاً للبح ــع غالب ــر تخض ــة للتطوي ــد أو محاول ــر جدي إن أي فك

ســيكون محاولــة بســيطة لتســليط الضــوء علــى بعــض الجوانــب التــي تســاعد فــي وضــوح الرؤيــة حــول توظيــف 

تكنولوجيــا التعليــم عــن بعــد، إذ البــد مــن االنتقــال التدريجــي لتوظيــف تكنولوجيــا المعلومــات وفقــاً لخطــة معــدة 

بشــكل محكــم تلبــي االحتياجــات الفعليــة للمجتمــع مــن النواحــي المختلفــة، وتبــدأ مــن معلــم مواكــب لمســتجدات 

العصــر وتطلعاتــه.

1- مقدمة:
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تتجــه دول العالــم اليــوم علــى اختــاف مســتوياتها إلــى تطويــر وتحديــث نظامها التعليمــي معتمدة ومســتعينة 

ــه كل أطــراف  ــم تســتجيب ل ــال مــن التعلي ــم نــوع فّع ــة مــن أجــل تقدي ــكارات التكنولوجي ــك بأحــدث االبت فــي ذل

العمليــة التعليميــة وتشــترك فيــه لزيــادة كفاءتــه وفعاليتــه، خاصــًة وأن قضيــة االلتحــام بيــن التعليــم والتكنولوجيــا 

ــة  ــد والتطلعــات إلــى إحــداث نقل ــة قــرن جدي ــة، ومــع إطال ــى الســاحة الدولي ــا المطروحــة عل مــن أهــم القضاي

مجتمعيــة، البــد أن تكــون نقطــة االنطــاق فيهــا تتمثــل فــي إعــداد إنســان يتعامــل بكفــاءة واقتــدار فــي عالــم رقمــي 

اللغــة وتكنولوجــي االتجــاه، ولتأميــن احتياجــات المجتمــع مــن القــوى البشــرية التــي تســتلزمها متطلبــات العصــر 

لمواكبــة التغيــرات فــي شــتى المجــاالت.

شــهد نظــام التعليــم شــكاً وواقعــاً جديــداً يتماشــى ومتطلبــات جائحــة الوبــاء العالمــي )كورونــا(، وبالتالــي 

ظهــرت تحديــات ومعضــات تهــدد منظومــة التعليــم، وعلــى رأســها تمكيــن المعلــم الــذي يعــد الركيــزة األساســية 

فــي بنــاء منظومــة التعليــم، والســؤال فــي هــذا الصــدد: هــل المعلــم قادرعلــى قيــادة العمليــة التعليميــة مــن اســتخدام 

التكنولوجيــا وبرامــج وتقنيــات التعليــم فــي ممارســاته التعليميــة، فضــاً عــن امتاكــه مهــارات التقديــم والعــرض 

اإللكترونيــة فــي التعليــم المتزامــن؟ ليــس شــرطاً أن يكــون المعلــم الناجــح فــي ممارســاته التعليميــة والفّعــال فــي 

الغرفــة الصفيــة قــادراً علــى تطبيــق ذلــك فــي التعليــم عــن بعــد، وهــذا دور التربيــة فــي تمكيــن وتأهيــل المعلــم 

بتوفيــر كافــة الســبل لنجــاح عملــه الجديــد.

ــات  ــض المؤسس ــعت بع ــد س ــة العصــر، فق ــى لغ ــاء إل ــان االنتم ــديدة إلع ــة والش ــة الملح ــراً للرغب ونظ

التعليميــة علــى المســتوى العالمــي وعلــى اختــاف مســتوياتها إلــى خــوض هــذه التجربــة، وقــد قطعــت شــوطاً ال 

بــأس بــه فــي مجــال اســتخدام التعليــم عــن بعــد، ويعتبــر التحالــف العالمــي للتعليــم الــذي أطلقتــه اليونســكو، منصــًة 

للتعــاون والتبــادل لحمايــة حــق التعليــم فــي أثنــاء هــذا االضطــراب غيــر المســبوق للتعليــم ومــا بعــد انتهائــه، إذ 

يضــم هــذا التحالــف 140 عضــواً مــن أســرة األمــم المتحــدة واألوســاط األكاديميــة مــن أجــل ضمــان اســتمرار 

التعلـّـم، ويركــز هــذا التحالــف علــى ثــاث محــاور رئيســة شــملت: االتصــال اإللكترونــي، مهــارات المعلميــن فــي 

(Unisco,2020( التعليــم عــن بعــد، وقضايــا تخــص الجنســين فــي التعليــم

وفــي ظــل التطــورات البيولوجيــة الحاصلــة والمتمثلــة فــي انتشــار فايــروس »كورونــا«، كان البــد علــى 

ــة  ــار الحالي ــة األخط ــا لمواجه ــلح بســاح التكنولوجي ــن التس ــن خاصــًة م ــًة والمعلمي ــة عام ــات التربوي المؤسس

ــج  ــة الســورية لدم ــة العربي ــي الجمهوري ــة ف ــن وزارة التربي ــة م ــع المحــاوالت الحثيث ــتقبلية، وخاصــًة م والمس

2- مشكلة البحث:
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التكنولوجيــا فــي التعليــم وتوفيــر المنصــات التعليميــة اإللكترونيــة فــي محاولــًة منهــا لتأميــن الفرصــة التعليميــة 

ــة  ــتكمال العملي ــن اس ــا يضم ــا بم ــتثمار التكنولوجي ــن باس ــون مطالبي ــح المعلم ــذا أصب ــي ضــوء ه ــع، وف للجمي

ــة. التعليمي

ــم عــن بعــد،  ــم األساســي بمهــارات التعلي ــور معلمــي التعلي ــا جــاء هــذا البحــث لتعــّرف درجــة تن مــن هن

ــي )2013)  ــم اإللكترون ــث للتعل ــي الثال ــر اإلقليم ــل: المؤتم ــة، مث ــرات ذات الصل ــات المؤتم ــتجابًة لتوصي اس

الــذي أوصــى بضــرورة تشــجيع البحــث العلمــي فــي مجــاالت التعليــم اإللكترونــي وتأثيراتهــا وعوامــل نجاحهــا، 

والمؤتمــر الدولــي الثانــي للجمعيــة العمانيــة لتقنيــات التعليــم )2013( الــذي دعــا إلــى تقديــم مزيــد مــن الدعــم 

ــاء الضــوء  ــًة إللق ــم عــن بعــد، ومحاول ــات التعلي ــة لتقني والتشــجيع للمعلميــن لفهــم وتطبيــق المســتجدات التربوي

علــى مهــارات المعلميــن وبالتالــي العمــل فــي ضوئهــا مــن جهــة، ورفــد األدب التربــوي ببحــوث تتعلــق بهــذا 

المجــال مــن جهــة أخــرى، وبهــذا يمكــن تحديــد مشــكلة البحــث بالســؤال اآلتــي:

ما درجة تنور معلمي التعليم األساسي / حلقة أولى بمهارات التعليم عن بعد؟

تكمن أهمية البحث في اآلتي:

ــى  ــة عل ــة التعليمي ــه األنظم ــي ل ــذي تول ــد، وال ــن بع ــم ع ــل بالتعلي ــث المتمث ــوع البح ــة موض 1/3 أهمي

المســتوى العالمــي درجــة كبيــرة مــن االهتمــام وتســعى جاهــدًة لتوظيفــه بنجــاح، وهــذا النجــاح مرهــون بتوفيــر 

مقوماتــه األساســية ومــن أبرزهــا جاهزيــة المعلميــن لتوظيفــه مــن حيــث تنورهــم بأساســياته ومهاراتــه وامتاكهــم 

لهــا.

تزويــد أصحــاب القــرار فــي وزارة التربيــة بمعلومــات تســاعدهم فــي إجراءاتهــم المتعلقــة بتطويــر  2/3

النظــام التعليمــي، وبالخصــوص فــي مرحلــة التعليــم األساســي التــي تعــد مرحلــة بنــاء اإلنســان األولــى.

يهدف البحث إلى تعّرف:

1/4 مهــارات التعليــم عــن بعــد  التــي مــن الضــرورة بمــكان أن يكــون المعلمــون متنوريــن بهــا انطاقــاً 

مــن دورهــا فــي تخطــي العديــد مــن المشــكات التعليميــة والســيما تجــاوز حــدود الزمــان والمــكان.

2/4 درجة تنور معلمي التعليم األساسي / حلقة أولى بمهارات التعليم عن بعد.

3- أهمية البحث:

4- أهداف  البحث:
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3/4 أثــر المتغيــرات اآلتيــة )المؤهــل العلمــي -اتبــاع الــدورات التدريبيــة المقامــة مــن قبــل وزارة التربيــة 

ــا التعليــم(، فــي درجــة تنــور معلمــي التعليــم األساســي / حلقــة أولــى بمهــارات  للمعلميــن فــي مجــال تكنولوجي

التعليــم عــن بعــد.

1/5 المتغيرات المستقلة:

 المؤهل العلمي )إجازة جامعية، معهد متوسط(.ــ

 اتباع دورة تدريبية )نعم، ال(.ــ

2/5  المتغير التابع: التنور في مهارات التعليم عن بعد.

1/6 ما مهارات التعليم عن بعد؟

2/6 ما درجة تنور معلمي التعليم األساسي / حلقة أولى بمهارات التعليم عن بعد؟

ــل وزارة  ــن قب ــة م ــة المقام ــدورات التدريبي ــاع ال ــة )المؤهــل العلمــي -اتب ــرات اآلتي ــر المتغي ــا أث 3/6  م

ــم( ــا التعلي ــي مجــال تكنولوجي ــن ف ــة للمعلمي التربي

 في مستوى تنور معلمي التعليم األساسي / حلقة أولى بمهارات التعليم عن بعد؟

تم اختبار الفرضيات عند مستوى الداللة )0.05(:

ــة البحــث حــول درجــة  ــراد عين ــن متوســطي درجــات أف ــة بي ــة إحصائي ــروق ذات دالل 1/7  ال توجــد ف

ــر المؤهــل العلمــي. ــد تعــزى لمتغي ــم عــن بع ــارات التعلي تنورهــم بمه

ــة البحــث حــول درجــة  ــراد عين ــن متوســطي درجــات أف ــة بي ــة إحصائي ــروق ذات دالل 2/7  ال توجــد ف

ــة. ــدورة التدريبي ــاع ال ــر اتب ــد تعــزى لمتغي ــم عــن بع ــارات التعلي تنورهــم بمه

1/8 حدود بشرية: اقتصر البحث على عينة من معلمي التعليم األساسي/ حلقة أولى في محافظة دمشق.

5- متغيرات   البحث:

6- أسئلة  البحث:

7-فرضيات البحث:

8- حدود البحث:
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2/8 حــدود موضوعيــة: تتمثــل فــي تعــّرف درجــة تنــور معلمــي التعليــم األساســي / حلقــة أولــى بمهــارات التعليــم 

ــن بعد. ع

3/8 حدود زمانية: الفصل األول من العام الدراسي 2021/2020 م.

4/8  حدود مكانية: تم تطبيق البحث في العديد من مدارس مدينة دمشق.

ــي إذ يســتدعي وصــف آراء  ــة البحــث الحال ــه يناســب طبيع ــي، كون ــي التحليل ــج الوصف ــاد المنه ــم اعتم ت

المعلميــن ثــم القيــام بتحليلهــا وصــوالً إلــى النتائــج، وُيعــّرف المنهــج الوصفــي بأنــه »المنهــج الــذي يقــوم علــى 

دراســة الواقعــة أو الظاهــرة كمــا هــي فــي الواقــع، وال يقــف عنــد مجــرد جمــع المعلومــات والحقائــق بــل يهتــم 

ــدري،2000، ص183).  ــج منهــا« )الدوي ــم اســتخراج النتائ أيضــاً بتصنيفهــا وتحليلهــا ث

وبنــاًء علــى ذلــك تــم بنــاء اســتبانة تتضمــن مهــارات التعليــم عــن بعــد، والتحقــق مــن صدقهــا وثباتهــا ثــم 

توزيعهــا علــى المعلميــن وجمــع البيانــات، وتحليلهــا واســتخاص النتائــج منهــا باســتخدام األســاليب اإلحصائيــة 

المناســبة.

تشــكل العينــة فــي البحــث العلمــي دعامــة أساســية ال منــاص منهــا كمصــدر الســتقاء المعلومــات والمعطيات 

ــع  ــة م ــات المطلوب ــى المعلوم ــرة عل ــي حــاالت كثي ــات تســمح بالحصــول ف ــق أن العين ــن منطل ــع، م ــن الواق م

اقتصــاد ملمــوس فــي المــوارد البشــرية وفــي الوقــت، ودون أن يــؤدي ذلــك إلــى االبتعــاد عــن الواقــع المــراد 

ــو،2000، 142). ــه )دلي معرفت

ــغ  ــث والبال ــي للبح ــع األصل ــراد المجتم ــن أف ــن بي ــة م ــحب العين ــي س ــوائية ف ــة العش ــُتخدمت الطريق  اس

عددهــم )1916 معلمــاً ومعلمــة( وفقــاً لبيانــات دائــرة التعليــم األساســي فــي مديريــة تربيــة دمشــق للعــام الدراســي 

ــح  ــتبيان صال ــترجاع )203( اس ــم اس ــة، ت ــاً ومعلم ــى )217( معلم ــتبانة عل ــع االس ــم توزي 2020/2021، ت

للمعالجــة اإلحصائيــة، ليشــكلوا بذلــك عينــة البحــث، أي مــا نســبته )10%( مــن المجتمــع األصلــي وهــي النســبة 

الموصــى بهــا مــن قبــل المتخصصيــن فــي هــذا المجــال )خنيفــس وآخــرون، 2014، 199).

9- منهج البحث:

10- مجتمع البحث وعينته:
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1/11  يعــّرف الباحــث درجــة التنــور إجرائيــاً بأنهــا: المعرفــة النظريــة للمعلميــن بمهــارات التعليــم عــن بعــد، 

ويتــم قيــاس ذلــك مــن خــال اســتجابات المعلميــن علــى االســتبانة المعــدة لهــذا الغــرض.

ــى الصــف  ــن الصــف األول وحت ــدأ م ــنوات تب ــع س ــا تس ــة مدته ــة تعليمي ــي: هي مرحل ــم األساس 2/11  التعلي

التاســع وهــي مجانيــة وإلزاميــة، وتنقســم إلــى الحلقــة األولــى للتعليــم األساســي: تبــدأ مــن الصــف األول وحتــى 

ــدأ مــن الصــف الســابع وحتــى الصــف التاســع )وزارة  ــة للتعليــم األساســي: تب الصــف الســادس، والحلقــة الثاني

ــة،2002). التربي

3/11 التعليــم عــن بعــد: »هــو عمليــة نقــل المعرفــة إلــى المتعلــم فــي موقــع إقامتــه أو عملــه بــدالً مــن انتقــال 

المتعلــم إلــى المؤسســة التعليميــة، وهــو مبنــي علــى أســاس إيصــال المعرفــة والمهــارات والمــواد التعليميــة إلــى 

المتعلــم عبــر وســائط وأســاليب تقنيــة مختلفــة، حيــث يكــون المتعلــم بعيــداً أو منفصــاً عــن المعلــم أو القائــم علــى 

العمليــة التعليميــة، وُتســتخدم التكنولوجيــا مــن أجــل مــلء الفجــوة بيــن كل مــن الطرفيــن بمــا يحاكــي االتصــال 

الــذي يحــدث وجهــاً لوجــه« )الهمامــي وإبراهيــم، 2020، 14).

 ويعتمد البحث التعريف السابق كتعريف إجرائي للتعليم عن بعد.  

فيمــا يأتــي عــرض لبعــض الدراســات التــي عثــر عليهــا الباحــث ذات الصلــة بالموضــوع، وفقــاً لتسلســلها الزمنــي 

مــن األقــدم إلــى األحــدث بصــرف النظــر عــن مــكان الدراســة.

1/12  دراســة حمــدي والبلــوي )2011( األردن - بعنــوان: “ درجــة اســتعداد المعلميــن فــي األردن لمســايرة 

التحديــات المســتقبلية المترتبــة علــى اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت فــي الميــدان التربــوي “.

هدفــت الدراســة إلــى تعــرف درجــة اســتعداد المعلميــن فــي األردن لمســايرة التحديــات المســتقبلية المترتبــة 

علــى اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت فــي الميــدان التربــوي، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )360) 

معلمــاً ومعلمــة يدّرســون فــي المــدارس الحكوميــة، واعتمــدت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي، واســتخدمت 

ــم  ــة، تمكنه ــتعداد عالي ــع بدرجــة اس ــة تتمت ــى أن العين ــج الدراســة إل ــت نتائ ــات، وتوصل ــع البيان ــتبانة لجم االس

ــا المعلومــات واالتصــاالت فــي المياديــن  ــى اســتخدام تكنولوجي ــة عل ــات المســتقبلية المترتب مــن مســايرة التحدي

ــس  ــر الجن ــي متغي ــرت ف ــتعداد ظه ــة االس ــي درج ــاً ف ــاك فروق ــتقبلية، وأن هن ــم المس ــل أدواره ــة وتقب التربوي

11-مصطلحات البحث والتعريفات اإلجرائية:

12-دراسات سابقة:
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لمصلحــة الذكــور والخبــرة لمصلحــة حديثــي الخبــرة.

2/12 دراســة العســاف والصرايــرة )2012( األردن- بعنــوان “مــدى وعــي المعلميــن بمفهــوم التعلــم اإللكتروني 

وواقــع اســتخدامهم إيــاه فــي التدريــس فــي مديريــة تربيــة عمــان الثانية«

هدفــت الدراســة إلــى تقصــي مــدى وعــي المعلميــن بمفهــوم التعلــم اإللكترونــي، وواقــع اســتخدامهم لــه فــي 

التدريــس فــي مديريــة عمــان الثانيــة، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )350( معلمــاً ومعلمًة، تــم اختيارهــم بالطريقة 

العشــوائية البســيطة، واعتمــدت الدراســة المنهــج الوصفــي، واســتخدمت االســتبانة لجمــع البيانــات، وتوصلــت 

نتائــج الدراســة إلــى وجــود درجــة فــوق المتوســطة مــن الوعــي لــدى المعلميــن بمفهــوم التعلـّـم اإللكترونــي، كمــا 

أشــارت إلــى وجــود درجــة متوســطة فــي اســتخدامهم لــه، مــع وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي متوســط 

وعــي المعلميــن بموضــوع التعلــم اإللكترونــي ولمصلحــة الذكــور، وكذلــك وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة 

فــي اســتخدام المعلميــن للتعلــم اإللكترونــي ولمصلحــة اإلنــاث.

3/12 دراســة زقــوت )2013( فلســطين- بعنــوان: “مســتوى التنــور التكنولوجــي وعاقتــه بــاألداء الصفــي لــدى 

معلمــي العلــوم فــي المرحلــة األساســية العليــا فــي محافظــات غــزة”. 

هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى مســتوى التنــور التكنولوجــي وعاقتــه بــاألداء الصفــي لــدى معلمــي 

العلــوم فــي المرحلــة األساســية العليــا فــي محافظــات غــزة، قامــت الباحثــة ببنــاء أدوات الدراســة وهــي عبــارة عن 

اســتبانة اشــتملت علــى )57( فقــرة موزعــة علــى )3( أبعــاد رئيســية وهــي البعد المعرفــي والمهــاري والوجداني, 

كمــا اســتخدمت الباحثــة بطاقــة ماحظــة األداء الصفــي التكنولوجــي التــي تعكــس التنــور التكنولوجــي علــى األداء 

التكنولوجــي, وأظهــرت النتائــج تدنــي مســتوى المعرفــة التكنولوجيــة لــدى معلمــي العلــوم فــي المرحلــة األساســية 

العليــا, وأنــه ال يوجــد فــروق بيــن مســتوى الوجــدان التكنولوجــي وبيــن المتوســط االفتراضــي, وال يوجــد فــروق 

بيــن البعــد المعرفــي والدرجــة الكليــة لاســتبيان يعــزى إلــى متغيــر عــدد ســنوات الخدمــة, وتوجــد فــروق بيــن 

ــة  ــر عــدد ســنوات الخدم ــى متغي ــة لاســتبيان تعــزى إل ــن الدرجــة الكلي ــي وبي ــد الوجدان ــاري والبع ــد المه البع

لصالــح مــن )1-5( ســنوات, وعــدم وجــود فــروق تعــزى لمتغيــر الجنــس, ووجــود عاقــة موجبــة بيــن مســتوى 

التنــور التكنولوجــي واألداء الصفــي, ووجــود عاقــة موجبــة بيــن مســتوى التنــور التكنولوجــي واألداء الصفــي 

التكنولوجي.

ــى  ــة القائمــة عل ــة التعليمي ــاس الجاهزي ــوان “ قي ــن- بعن ــا )Balajadia, 2015( الفلبي 4/12 دراســة باالجادي

ــم القــرن الحــادي والعشــرين« ــل الخدمــة فــي ضــوء تعلي ــا المعلومــات واالتصــاالت لمعلمــي مــا قب تكنولوجي
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Gauging the ICT-Based Teaching Readiness of Preservice Teachers in the 

Light of 21st Century Education

هدفــت الدراســة إلــى البحــث فــي اســتعدادات المعلميــن قبــل الخدمــة فــي الفلبين لتوظيــف خدمــات تكنولوجيا 

المعلومــات واالتصــاالت فــي التعليــم، فقــد تــم االعتمــاد علــى خبراتهــم التــي اكتســبوها خــال دراســتهم المقررات 

ــج  ــي والمنه ــج الوصف ــة المنه ــدت الدراس ــد اعتم ــات واالتصــاالت، وق ــا المعلوم ــة بتكنولوجي ــة المتعلق الجامعي

االرتباطــي، مســتخدمة االســتبانة لجمــع المعلومــات، وتــم تطبيــق الدراســة علــى عينــة مكونــة مــن )92( طالبــاً 

فــي معهــد المعلميــن بجامعــة أسامبشــن )University of the Assumption( وقــد كشــفت نتائــج الدراســة 

عــن اتجاهــات المعلميــن اإليجابيــة نحــو فوائــد توظيــف تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت فــي التعليــم، كمــا 

بينــت أنهــم يعتقــدون عمومــاً أن معارفهــم وإمكاناتهــم ومهاراتهــم ليســت كافيــة لتطبيــق التعلــم اإللكترونــي بفعاليــة 

عندمــا يصبحــون علــى رأس عملهــم كمعلميــن، وقــد أشــاروا إلــى أن الســبب وراء ذلــك هــو محدوديــة فرصهــم 

الســتخدامها خــال دراســتهم، وقلــة التســهيات والمــوارد والمرافــق المتاحــة لهــم لممارســة خبراتهــم المكتســبة 

خــال دراســتهم الجامعيــة.

5/12 دراســة ميــرزا جانــي وآخــرون )Mirzajani et al., 2016( إيــران- بعنــوان “قبــول المعلميــن 

ــم” ــي التعلي ــودة ف ــان الج ــي. ضم ــل الدراس ــي الفص ــا ف ــاالت ودمجه ــات واالتص ــا المعلوم لتكنولوجي

Teachers’ Acceptance of ICT and Its Integration in the Classroom. Quality 

Assurance in Education

مازنــدران  منطقــة  فــي  المعلميــن  تحفيــز  فــي  تؤثــر  التــي  العوامــل  تحديــد  إلــى  الدراســة  ســعت 

ــج  ــد اســتخدمت الدراســة المنه ــي، وق ــم اإللكترون ــم نحــو التعل ــادة دافعيته ــران وزي ــي إي )Mazandaran( ف

ــج  ــفت نتائ ــد كش ــة، وق ــبه المنظم ــات ش ــة والمقاب ــات الميداني ــاد الماحظ ــي باعتم ــي النوع ــي التحليل الوصف

ــن  ــي م ــم الكاف ــي: الدع ــي ه ــم اإللكترون ــن للتعل ــتخدام المعلمي ــي اس ــر ف ــي تؤث ــل الت ــم العوام ــة أن أه الدراس

ــا المعلومــات واالتصــاالت وتوجيهاتهــم لهــم بخصــوص توظيفهــا فــي  المديريــن للمعلميــن الســتخدام تكنولوجي

ــر  ــم باســتخدامها، وتواف ــات واالتصــاالت ومهاراته ــا المعلوم ــي مجــال تكنولوجي ــة ف ــم الكافي ــم، ومعرفته التعلي

المــوارد الازمــة لاســتخدام، كمــا بينــت نتائــج الدراســة أن أبــرز معوقــات التعلــم اإللكترونــي مــن وجهــة نظــر 

ــم. ــي له ــي والتقن ــة الدعــم الفن ــن عــدم كفاي المعلمي

6/12   دراســة حنــاوي ونجــم )2019( فلســطين – بعنــوان “جاهزيــة معلمــي المرحلــة األساســية 

األولــى فــي المــدارس الحكوميــة فــي مديريــة تربيــة نابلــس لتوظيــف التعلــم اإللكترونــي “الكفايــات واالتجاهــات 
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ــات”. والمعيق

هدفــت الدراســة إلــى تعــرف درجــة جاهزيــة معلمــي المرحلــة األساســية األولــى فــي المــدارس الحكوميــة 

فــي مديريــة تربيــة نابلــس، لتوظيــف التعلــم اإللكترونــي مــن خــال البحــث فــي درجــة اتجاهاتهــم نحــو التعلــم 

اإللكترونــي، ومســتوى كفاياتهــم فــي اســتخدامه، وكذلــك درجــة معوقــات تطبيقــه مــن وجهــة نظرهــم، إلــى جانــب 

التعــرف علــى دور عــدد مــن المتغيــرات فــي درجــة جاهزيتهــم، اعتمــدت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي 

ن مجتمــع الدراســة مــن معلمــي المرحلــة األساســية األولــى فــي المــدارس الحكوميــة  والمنهــج االرتباطــي، وتكــوَّ

فــي مديريــة تربيــة نابلــس فــي فلســطين، والبالــغ عددهــم )761( معلمــا ومعلمــة، وتألفت عينــة الدراســة بالطريقة 

العنقوديــة العشــوائية مــن )120( معلمــاً ومعلمــًة، واســُتخدمت االســتبانة كأداة لجمــع البيانــات بعــد التحقــق مــن 

صدقهــا وثباتهــا، وقــد تكونــت مــن  40 فقــرة، موزعــة علــى ثاثــة مجــاالت هــي: مجــال الكفايــات، ومجــال 

االتجاهــات، ومجــال المعوقــات، وقــد توصلــت الدراســة إلــى النتائــج اآلتيــة: الدرجــة الكليــة للمجــاالت الثاثــة 

)الكفايــات، واالتجاهــات، والمعوقــات )كانــت مرتفعــة، عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي مجالــي( 

االتجاهــات والمعوقــات( تعــزى لمتغيــرات: العمــر، ومعــدل االســتخدام اليومــي لإلنترنــت، وعــدد الــدورات فــي 

مجــال تكنولوجيــا المعلومــات، فــي حيــن وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي مجال)الكفايــات(  تعــزى لهــذه 

ــم اإللكترونــي  ــة إحصائيــة بيــن مســتوى كفايــات التعل المتغيــرات،  وجــود عاقــة موجبــة  )طرديــة( ذات دالل

لــدى معلمــي المرحلــة األساســية األولــى ودرجــة اتجاهاتهــم نحــو توظيفــه فــي هــذه المرحلــة، ووجــود عاقــة 

ســالبة )عكســية( ذات داللــة إحصائيــة بيــن درجــة معوقــات توظيــف التعلــم اإللكترونــي فــي المرحلــة األساســية 

األولــى مــن وجهــة نظــر معلميهــا ودرجــة اتجاهاتهــم نحــو هــذا التوظيــف.

التعليق على الدراسات السابقة:

ــدى    ــور ل ــث الهــدف وهــو دراســة التن ــن حي ــع بعــض الدراســات الســابقة م ــي م تشــابه البحــث الحال

المعلميــن بشــكل عــام كدراســة كل مــن )العســاف والصرايــرة،2012(، )زقــوت،2013(، فــي حيــن 

اهتمــت دراســة )Balajadia, 2015(، بقيــاس الجاهزيــة التعليميــة لــدى الطلبــة المعلميــن، ودراســة 

كل مــن )حمــدي والبلــوي، 2011(، )حنــاوي ونجــم،Mirzajani et al., 2016( ،)2019(، التــي 

ســعت لبيــان مــدى جاهزيــة واســتعداد وقبــول المعلميــن الســتخدام التكنولوجيــا فــي التعليــم.

تشــابه البحــث الحالــي مــع الدراســات الســابقة مــن حيــث الفئــة المســتهدفة فــي البحــث وهــي المعلمــون،   

ــي  ــم ف ــة وه ــل الخدم ــا قب ــي م ــى معلم ــت عل ــي طبق ــة )Balajadia, 2015(، الت ــتثناء دراس باس

الجامعــة.
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تشــابه البحــث الحالــي مــع بعــض الدراســات الســابقة مــن حيــث األداة المســتخدمة فــي الدراســة وهــي   

االســتبانة، فــي حيــن اختلــف مــع دراســة )Mirzajani et al., 2016(، التــي اســتخدمت أســلوب 

الماحظــات الميدانيــة والمقابــات شــبه المنظمــة.

ــن    ــور المعلمي ــة تن ــن درج ــم بالكشــف ع ــه اهت ــي أن ــابقة ف ــات الس ــن الدراس ــي ع ــز البحــث الحال تمي

بمهــارات التعليــم عــن بعــد بشــكل خــاص، بينمــا اهتمــت الدراســات الســابقة بالتنــور التكنولوجــي بشــكل 

ــث  ــز مــن حي ــق اســتخدامها، كمــا تمي ــا وعوائ ــن الســتخدام التكنولوجي ــة المعلمي عــام، ومــدى جاهزي

ــه ُطّبــق علــى عينــة مــن معلمــي التعليــم األساســي/ حلقــة أولــى فــي  مــكان البحــث وعينتــه، حيــث إّن

مدينــة دمشــق.

اســتفاد الباحــث مــن الدراســات الســابقة فــي االطــاع علــى األدوات وكيفيــة بنائهــا والمتغيــرات التــي   

قامــت بدراســتها، وأســاليبها فــي عــرض النتائــج ممــا رســم إطــاراً للبحــث الحالــي، إضافــًة إلــى إغنــاء 

الجانــب النظــري.

ــاد  ــن الب ــد م ــة والعدي ــاد المتقدم ــي الب ــد )Distance Leaning( ف ــن بع ــم ع ــام بالتعل ــد االهتم تزاي

الناميــة ليصبــح جــزءاً مــن أنظمــة التعليــم فيهــا لمــا يمتلكــه مــن قــوة كامنــة يمكــن أن تســاهم فــي دفــع عجلــة 

التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة، وقــد نبــع ذلــك االهتمــام العالمــي بهــذا النــوع مــن التعليــم بســبب التطــورات 

 Information & Communication( الهائلــة التــي تحــدث فــي حقــل تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت

Technology-ICT( مــن جهــة وبســبب الحاجــة الملحــة لتحديــث مهــارات الكــوادر البشــرية العاملــة ومواجهة 

المشــكات الطارئــة مــن جهــة أخــرى.

1/13 مفهوم التعليم عن بعد:

ــم  ــل التعلي ــم عــن بعــد مث ــد اإلشــارة لمفهــوم التعلي ــر مــن المســميات عن ــة الكثي ــات التربوي تســتخدم األدبي

Resource-( ــى المصــادر ــم المرتكــز عل ــم المــوزع )Distributed Learning( والتعلي عــن بعــد والتعل

based Learning( والتعلــم المــرن )Flexible Learning( وغيرهــا مــن المصطلحــات التــي تزخــر بهــا 

مثــل هــذه األدبيــات، فالمعانــي والتعريفــات تتبايــن بالنســبة للمفهــوم بحســب النظــرة لــه والفهــم لجوانبــه.  

تشــير اليونســكو إلــى أن المقصــود بالتعليــم عــن بعــد أنــه: عمليــة تربويــة يتــم فيهــا كل أو أغلــب التدريــس 

ــن  ــن المعلمي ــب االتصــاالت بي ــى أن أغل ــد عل ــم مــع التأكي ــد فــي المــكان والزمــان عــن المتعل مــن شــخص بعي

13- اإلطار النظري:
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.(Unisco,2020( ًوالمتعلميــن تتــم مــن خــال وســيط معيــن ســواء كان إلكترونيــاً أو مطبوعــا

أمــا الجمعيــة األمريكيــة للتعليــم عــن بعــد فتعرفــه علــى أنــه “عمليــة اكتســاب المعــارف والمهارات بواســطة 

وســيط لنقــل التعليــم والمعلومــات متضمنــاً فــي ذلــك جميــع أنــواع التكنولوجيــا وأشــكال التعلــم المختلفــة للتعليــم 

عــن بعــد”.

ــم  ــو “تعلي ــد ه ــم عــن بع ــرى شلوســر وسمونســن )Schlosser & Simonson,2015( أن التعلي وي

نظامــي منظــم تتباعــد فيــه مجموعــات التعلــم وتســتخدم فيــه نظــم االتصــاالت التفاعليــة لربــط المتعلميــن 

.(p1( .”ًوالمصــادر التعليميــة والمعلميــن ســويا

يتضمن هذا التعريف أربعة مكونات أساسية هي:

ــز    ــا يمي ــة، وهــذا م ــى فكــرة المؤسســات النظامي ــوم عل ــم يق ــوع مــن التعلي المكــون األول: أن هــذا الن

ــي أو الدراســة المســتقلة. ــم الذات ــم عــن بعــد عــن مفهــوم التعلّ مفهــوم التعلي

ــم والطــاب، وقــد يظــن البعــض أن هــذا التباعــد هــو    المكــون الثانــي: هــو مفهــوم التباعــد بيــن المعل

تباعــد مكانــي فقــط؛ فالمعلــم يكــون فــي مــكان والطــاب فــي مــكان آخــر، ولكــن هــذا المكــون يتضمــن 

أيضــاً التباعــد الزمانــي بيــن المعلــم والطــاب، فالتعليــم غيــر المتزامــن عــن بعــد يعنــي تقديــم التعليــم 

فــي وقــت مــا، واســتقباله مــن جانــب الطــاب فــي وقــت آخــر أو فــي أي وقــت يختارونــه.

المكــون الثالــث: وهــو االتصــاالت التفاعليــة، وهــذا التفاعــل قــد يكــون متزامنــاً أو غيــر متزامــن؛ فــي   

نفــس الوقــت أو فــي أوقــات مختلفــة، وهــذا التفاعــل هــام للغايــة ولكــن ليــس علــى حســاب المحتــوى 

التعليمــي.

ــاك معلميــن    ــع: هــو الربــط بيــن المتعلميــن والمصــادر والمعلميــن ســوياً، بمعنــى أن هن المكــون الراب

يتفاعلــون مــع الطــاب ومــع تلــك المصــادر التعليميــة المتاحــة لجعــل التعليــم ممكنــاً، وهــذه المصــادر 

ــرات  ــن الخب ــن اســتيعابها ضم ــى يمك ــي المناســبة حت ــم التعليم ــد وأن تخضــع إلجــراءات التصمي الب

التعليميــة للمتعلــم؛ وبالتالــي تعزيــز التعلــم.

مــن مجمــل مــا تــم عرضــه نجــد أن التعليــم عــن بعــد يقــوم علــى اســتقالية المتعلــم بأقــل قــدر ممكــن مــن 

المواجهــة وجهــاً لوجــه مــع المعلــم، وبأكبــر قــدر ممكــن مــن المــواد التعليميــة القابلــة للتعلـّـم الفــردي، والمنتجــة 

خصيصــاً لتبســيط التعلـّـم، والمتضمنــة علــى درجــة عاليــة مــن الجــودة، ممــا يكســبها ميزتيــن همــا التعلـّـم الفــردي 

مــن ناحيــة، وتعلــم أكبــر عــدد مــن الدارســين مــن ناحيــة أخــرى.



املجلة الرتبوية الإلكرتونية ال�شورية العدد واحد �شهر )12( 1782020

2/13 الخصائص المميزة لنظام التعليم عن بعد:

يرى صيام وأخرون )2010( أن نظام التعليم عن بعد يتميز بمجموعة من الخصائص منها:

انفصال المعلم عن المتعلم: إذ تكون أنشطة التعلم والتعليم منفصلة في الزمان والمكان.. 1

فعاليــة المؤسســات التعليميــة: إذ تمــارس مؤسســات التعليــم عــن بعــد نشــاطاً تربويــاً مــن حيــث توفيــر . 2

الــدروس وتوزيــع المــواد التعليميــة، وتقييــم عمــل الطــاب، وتنظيــم أنشــطة التعلـّـم.

ــم . 3 ــم عــن بعــد المجــال الرحــب المناســب للتعلي ــوي: إذ يعــد التعلي ــا االتصــال الترب توظيــف تكنولوجي

ــا االتصــال. بواســطة وســائل تكنولوجي

االتصــال الثنائــي االتجــاه: تقتصــر برامــج التعليــم عــن بعــد علــى تقديــم مــواد التعلـّـم الذاتــي فاالتصــال . 4

الثنائــي االتجــاه بيــن الطالــب والمرشــد يمثــل عنصــراً جوهريــاً )ص349-348).

3/13  مهارات المعلم في التعليم عن بعد:

إن نجــاح أي جهــود للتعليــم عــن بعــد تقــع علــى كاهــل المعلــم، حتــى يكــون التعليــم عــن بعــد فعــاالً فــإن دور 

المعلــم ال يقتصــر علــى نقــل المعرفــة بــل يتعــدى ذلــك ليشــمل مجــاالت جديــدة ومتطــورة، فالمعلــم البــد أن يكــون 

ــي  ــر أو المستشــار العلم ــا دور الخبي ــه، منه ــى عاتق ــاة عل ــدة الملق ــام الجدي ــى ممارســة األدوار والمه ــادراً عل ق

الموجــه لطابــه، ودور المشــرف والمرشــد والقــادر علــى إحــداث التأثيــرات فــي التغييــر والتطــور االجتماعــي 

ــن  ــين ع ــى المدرس ــب عل ــث، ويتوج ــر الحدي ــورات العص ــب لتط ــي ودور المواك ــص التكنولوج ودور المخت

بعــد أن يعــدوا أنفســهم لمواجهــة تحديــات خاصــة، إذ إن التحــول مــن نظــام التعليــم التقليــدي إلــى نظــام التعليــم 

ــام بدورهــم علــى  عــن بعــد يتطلــب مــن المعلميــن إتقــان مجموعــة مــن المهــارات األساســية التــي تؤهلهــم للقي

 Abdous, 2011,p66(، )Craddock & Gunzelman, 2013,p87(،( أكمــل وجــه. ذكرهــا كل مــن

 ،))Munoz Carril et al., 2013,p470(، )Newby, Eagleson, & Pfander, 2014,p36

ويمكــن إيرادهــا كاآلتــي:

مهــارات التواصــل )Communication Skills) تعتبــر مــن أهــم المهــارات األساســية التــي   

يتطلبهــا التعليــم عــن بعــد، حيــث إن تواصــل المعلميــن مــع الطــاب وأوليــاء األمــور يعتمــد كثيــرا ًعلــى 

 .(Voice Messaging( ــة ــلة الصوتي ــي، والمراس ــد اإللكترون ــة )Texting(، والبري ــائل النصي الرس

 Video( لوجــه، يســتخدم المعلمــون مؤتمــرات الفيديــو وعوضــاً عــن اللقــاءات الشــخصية وجهــاً 

ــا. ــرة وغيره ــاش المباش ــات النق ــاريع وحلق ــطة والمش ــذ األنش ــررات وتنفي ــس المق Conferencing( لتدري

التكنولوجيــة    بالثقافــة  مرتبطــة  مهــارات  بعــد  عــن  للتعليــم  األساســية  المهــارات  ومــن 
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)Technological Literacy)، مثــل: معرفــة كيفيــة الوصــول ألنظمــة التعلــم اإللكترونــي واســتخدامها 

ــر،  ــف والنش ــوق التألي ــة لحق ــب المختلف ــم الجوان ــت، وفه ــادر اإلنترن ــم مص ــى تقيي ــدرة عل ــل، والق األمث

وتصميــم وتنفيــذ خطــط الــدروس المناســبة للتعليــم عــن بعــد، والقــدرة علــى التعامــل مــع المشــكات الفنيــة 

ــت الضــرورة.  ــي إذا دع ــم الفن ــي الدع ــع موظف ــل م ــيطة والتواص البس

   Time Management( ورغــم أهميتهــا فــي التعليــم التقليــدي، تحظــى مهــارات إدارة الوقــت

Skills) فــي بيئــة التعليــم عــن بعــد بأهميــة بالغــة، كمــا أكدتهــا الكثيــر مــن الدراســات التربويــة. ويعــود 

ذلــك إلــى مجموعــة مــن األســباب، منهــا: تحديــث المــواد التعليميــة واألنشــطة الدراســية وخطــط الــدروس 

بشــكل مســتمر لمواكبــة التطــور التكنولوجــي والمعرفــي، وتوفيــر تغذيــة راجعــة بالســرعة الممكنــة للطالــب 

فيمــا يتعلــق بأدائــه فــي االختبــارات والمشــاريع والمهــام التعليميــة عــن بعــد، وتحديــد مواعيــد لمؤتمــرات 

الفيديــو وحلقــات النقــاش وغيرهــا. 

مكانــة     (Assessment and evaluation skills( والتقييــم  التقويــم  مهــارات  وتحتــل 

مرموقــة فــي التعليــم عــن بعــد، حيــث يجــب علــى المعلــم تقييــم أداء طابــه بــكل دقــة خــال اســتخدامهم 

المــواد التعليميــة الرقميــة ومشــاركاتهم فــي حلقــات النقــاش وعملهــم الواجبــات والتطبيقــات والمشــاريع، 

ومــن ضمــن هــذه المهــارات أيضــاً ابتــكار أســاليب جديــدة لتقييــم الجوانــب المختلفــة لبيئــة التعليــم عــن بعــد 

والتــي تؤثــر بشــكل مباشــر فــي األداء األكاديمــي للطالــب.

وتعتبــر مهــارات التحفيــز )Motivation Skills) مــن المهــارات األساســية الواجــب توافرهــا   

لــدى معلمــي التعليــم عــن بعــد، لمــا لهــا مــن أثــر كبيــر فــي خــرط الطــاب وتشــجيعهم علــى المشــاركة 

الفاعلــة بمــا يتناســب وقدراتهــم التعليميــة، وتظهــر هــذه المهــارات جليــة فــي قــدرة المعلــم علــى تصميــم 

ــن  ــي م ــدة الت ــة المفي ــر المصــادر اإلثرائي ــة وتوفي ــة الممتع ــة واألنشــطة الجماعي ــة الجاذب ــواد التعليمي الم

شــأنها تحفيــز الطــاب ودمجهــم فــي العمليــة التعليميــة.

ــد  ــا بع ــة فقراته ــا وكتاب ــث ببنائه ــام الباح ــد، ق ــن بع ــم ع ــارات التعلي ــتبانة مه ــي اس ــث ف ــت أداة البح تمثل

الرجــوع إلــى األدب التربــوي المتعلــق بموضــوع البحــث، إذ تكونــت االســتبانة مــن جزئيــن همــا:

ــي  ــة البحــث الحال ــن لهــم طبيع ــة البحــث تبي ــراد عين ــى أف ــة إل ــارات موجه ــّون مــن عب الجــزء األول: تك

وطريقــة اإلجابــة علــى االســتبانة، باإلضافــة إلــى بيانــات عامــة متعلقــة بهــم مــن حيــث الشــهادة العلميــة، واتبــاع 

14- أداة البحث:
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الــدورات التدريبيــة.

الجــزء الثانــي: تكــّون مــن )20( عبــارة تمثــل مهــارات التعليــم عــن بعــد، يقابــل كل عبــارة ثاثــة بدائــل 

تبيــن درجــة التنــور )عاليــة، متوســطة، ضعيفــة( وتأخــذ كل عبــارة درجــة تتــراوح بيــن )1-3(. وبذلــك تنحصــر 

درجــات اســتجابة أفــراد عينــة البحــث علــى االســتبانة مــا بيــن )20-60( درجــة.

تــم إجــراء دراســة اســتطاعية علــى عينــة مؤلفــة مــن )40( معلمــاً ومعلمــة وذلــك فــي الفصــل األول مــن 

العــام الدراســي 2020 مــن أجــل دراســة الصــدق والثبــات ألداة البحــث.

1/15 صدق االستبانة: تم التحقق من صدق االستبانة بإتباع الطرق اآلتية:

1/1/15 صــدق المحتــوى: ُعرضــت االســتبانة علــى مجموعــة مــن المحكميــن فــي كليــة التربيــة بجامعــة 

دمشــق, وقــد تــم األخــذ بماحظاتهــم حــول وضــوح العبــارات ومــدى ســامتها اللغويــة وماءمتهــا للموضــوع.

2/1/15 الصــدق التمييــزي: ُحســب الصــدق التمييــزي لاســتبانة مــن خــال تحديــد المجموعتيــن العليــا 

والدنيــا وذلــك باختيــار أعلــى  25 % وأدنــى 25 % وكانــت النتائــج كمــا يوضــح الجــدول اآلتــي:

جدول رقم )1( الصدق التمييزي ألداة البحث

يتبيــن مــن الجــدول )1( أن قيمــة T المحســوبة دالــة إحصائيــاً إذ كانــت القيــم االحتماليــة لهــا أصغــر مــن 

ــزي  ــى الصــدق التميي ــير إل ــا يش ــا، مم ــا والدني ــة العلي ــن المجموع ــة بي ــاً دال ــاك فروق ــي أن هن ــذا يعن 0.05وه

ــة. ــة محــك المجموعــات الطرفي لاســتبانة بدالل

2/15  ثبات االستبانة: تم التحقق من ثبات االستبانة بإتباع الطرق اآلتية:

ــود  ــن، البن ــى جزئي ــتبانة إل ــود االس ــمت بن ــة قُّس ــذه الطريق ــي ه ــة: ف ــة النصفي ــة التجزئ 1/2/15  طريق

ــة  ــتخدام معادل ــح باس ــم التصحي ــا، وت ــون بينهم ــاط بيرس ــل االرتب ــاب معام ــم حس ــة ث ــود الزوجي ــة والبن الفردي

ســبيرمان بــراون حيــث قــدر معامــل بيرســون ب 0.91 قبــل التصحيــح، ليصبــح 0.94 ومــن هنــا ناحــظ أن 

15- الخصائص السيكومترية ألداة القياس:

العددالعينة
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

(T(

المحسوبة
درجة 
الحرية

القيمة 
االحتمالية

مستوى مجال الثقة )95%)
الداللة أعلىأدنى

1135.091.57الفئة الدنيا
- 16.49200.000- 12.08- 9.37

دال 
إحصائياً 1145.821.47الفئة العليا
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ــات أداة الدراســة. ــى ثب ــدل عل ــذا ي ــة )وه ــود االســتبيان(الفردية والزوجي ــن بن ــة بي ــة دال ــاك عاق هن

الجدول )2( معامل االرتباط قبل وبعد التعديل

2/15/ 2 كرونبــاخ ألفــا :)Cronbach Alpha) ُحســب معامــل الثبــات باســتخدام معادلــة كرونبــاخ ألفــا 

علــى جميــع عبــارات االســتبانة، وبلــغ معامــل كرونبــاخ ألفــا لاســتبانة 0.93 وهــي قيمــة عاليــة ممــا يــدل علــى 

ثبــات أداة الدراســة.

.T-Test Student’s 1/16 اختبار

2/16 المتوسط الحسابي للحكم على درجة التنور.

ولتحديــد درجــة تنــور معلمــي التعليــم األساســي بمهــارات التعليــم عــن بعــد، تــم إعطــاء إجابــات أفــراد عينــة 

البحــث علــى االســتبانة المعــدة لهــذا الغــرض قيمــاً متدرجــة وفقــاً للمقيــاس الثاثــي بحيــث ُتعطــى الدرجــة )3) 

إذا كانــت درجــة التنــور عاليــة، والدرجــة )2( إذا كانــت متوســطة، والدرجــة )1( إذا كانــت ضعيفــة، وُحســب 

طــول الفئــة وفــق اآلتــي:

حساب المدى وذلك بطرح أكبر قيمة في المقياس من أصغر قيمة )1-3=2).  

حساب طول الفئة وذلك بتقسيم المدى وهو )2( على عدد الفئات )3).  

طول الفئة 0،66:= 2÷ 3

إضافــة طــول الفئــة وهــو )0.66( إلــى أصغــر قيمــة فــي المقيــاس وهــي )1(، وذلــك للحصــول علــى الفئــة 

ــة  ــى مــن الفئ ــى الحــد األعل ــة إل ــة طــول الفئ ــم إضاف ــى 1.66(، ث ــى )مــن1 إل ــة األول ــت الفئ ــذا كان ــى، ل األول

األولــى، وذلــك للحصــول علــى الفئــة الثانيــة وهكــذا للوصــول إلــى الفئــة الثالثــة.

مستوى الداللةبعد التعديلقبل التعديلاالستبانة

دال عند 0.910.940.01مهارات التعليم عن بعد

16- األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
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الجدول)3( يبين فئات قيم المتوسط الحسابي والدرجة الموافقة لها

يتنــاول الباحــث هنــا المعالجــات اإلحصائيــة وعــرض النتائــج التــي أســفر عنهــا البحــث حــول درجــة تنــور 

معلمــي التعليــم األساســي بمهــارات التعليــم عــن بعــد.

1/17 أسئلة البحث:

السؤال األول: ما مهارات التعليم عن بعد؟

   تمــت اإلجابــة عــن هــذا الســؤال بالتوصــل إلــى قائمــة بمهــارات التعليــم عــن بعــد، وذلــك مــن خــال 

االطــاع علــى بعــض الدراســات الســابقة واألدب التربــوي المتعلــق بالموضــوع، إذ تــم تصميــم اســتبانة مكونــة 

مــن )20( بنــداً تمثــل مهــارات التعليــم عــن بعــد وعرضهــا علــى الســادة المحكميــن ذوي االختصــاص.

السؤال الثاني: ما درجة تنور معلمي التعليم األساسي / حلقة أولى بمهارات التعليم عن بعد؟

الجدول )4( المتوسطات الحسابية ودرجة التنور بمهارات التعليم عن بعد.

درجة التنورفئات قيم المتوسط الحسابي

ضعيفةمن 1 إلى 1.66

متوسطةمن 1.67إلى 2.32

عاليةمن 2.33 إلى 3

17- عرض النتائج وتفسيرها:

درجة التنورالمتوسط الحسابيالبنـــــــــــــــد

ضعيفة1.62 المعرفة النظرية فيما يخص ألية التعليم عن بعد.

 تحديد أهداف وغايات التعليم عن بعد التي تتوافق مع مستويات المتعلمين 
وخصائصهم

ضعيفة1.43

ضعيفة1.40 اختيار مصادر التعلم المناسبة لنمط التعليم عن بعد.

ضعيفة1.29 تنظيم وتقديم المواد التعليمية بأشكال مختلفة.

ضعيفة1.22 المعرفة بمبادئ ونماذج ونظريات التصميم التعليمي.
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ضعيفة1.16 الوصول إلى أنظمة إدارة التعلم اإللكتروني )LMC( والتعامل مع أدواتها.

ضعيفة1.18 الوصول إلى أنظمة إدارة المحتوى اإللكتروني )LCMS( والتعامل مع أدواتها.

متوسطة1.86استخدام مواقع التواصل االجتماعي كالفيس بوك والواتساب وغيرها.

ضعيفة1.42البحث من خال محركات البحث عبر الشابكة اإللكترونية.

.Google Classroom ضعيفة1.20استخدام الصفوف االفتراضية من جوجل

.Office (Word- PowerPoint- Excel- Access( متوسطة1.75 استخدام برامج حزمة

.PDF ضعيفة1.03 إنشاء كتب إلكترونية بصيغة

ضعيفة1.06 استخدام البريد اإللكتروني للمراسات وإرفاق الملفات.

ضعيفة1.08 استخدام المنتديات ومواقع الحوار على الشابكة اإللكترونية.

ضعيفة1.07 المعرفة بأساليب التقييم القائم على المعايير لتقييم األداء الفردي والجماعي.

ضعيفة1.08 إنشاء اختبارات إلكترونية عبر الويب بأسئلة متعددة الصيغ.

ضعيفة1.14 تعزيز التعاون والعمل الجماعي باستخدام تطبيقات Google التعليمية.

ضعيفة1.10 تصميم أنشطة تعليمية إلكترونية واختيار األدوات المناسبة لذلك. 

ضعيفة1.08 إدارة وقت التعلّم واستخدام تقنيات توفير الوقت ضمن نمط التعليم عن بعد.

ضعيفة1.08تحفيز المتعلمين على المشاركة الفاعلة من خال تصميم مواد تعليمية جاذبة

ضعيفة1.24الدرجة الكلية: 20/24.86 = 1.24
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تبيــن مــن الجــدول )4( أن قيــم المتوســطات الحســابية لبنــود اســتبانة درجــة تنــور معلمــي التعليــم األساســي 

ــع  ــتخدام مواق ــد “ اس ــاء البن ــن )1.03 - 1.86(, إذ ج ــد تراوحــت بي ــم عــن بع ــارات التعلي ــى بمه ــة أول / حلق

التواصــل االجتماعــي كالفيــس بــوك والواتســاب وغيرهــا” بمتوســط حســابي )1.86( ودرجــة تنــور متوســطة, 

يليــه البنــد » اســتخدام برامــج حزمــة) Office (Word- PowerPoint- Excel- Acces” بمتوســط 

حســابي )1.75( ودرجــة تنــور متوســطة، أمــا باقــي بنــود االســتبانة كانــت ضمــن درجــة التنــور الضعيفــة وفقــاً 

للمعيــار المعتمــد فــي الحكــم علــى درجــة التنــور.

كمــا إن المتوســط العــام الســتجابات عينــة البحــث حــول درجــة تنورهــم بمهــارات التعليــم عــن بعــد، بلــغ 

)1.24( وهــذا يقــع ضمــن المحــور األول مــن المعيــار المعتمــد ممــا يعنــي أن لديهــم تنــور بمهــارات التعليــم عــن 

بعــد بدرجــة ضعيفــة, ويعــزو الباحــث هــذه النتيجــة إلــى قلــة الممارســة الفعليــة لهــذه المهــارات وعدم  اســتخدامهم 

لهــا ســواء فــي العمليــة التعليميــة أو مــن خــال خبراتهــم الشــخصية، إذ إنــه مــن المتعــارف عليــه أن الممارســة 

تلعــب دوراً كبيــراً فــي تكويــن الخبــرات لــدى األفــراد واالحتفــاظ بالتعلـّـم، باإلضافــة إلــى ضعــف البنيــة التحتيــة 

الخاصــة باســتخدام تكنولوجيــا التعليــم بشــكل عــام فــي المــدارس مــن حيــث توافــر الحواســيب الكافيــة والمتطــورة 

وشــبكات إنترنــت فّعالــة فــي جميــع األوقــات، فضــاً عــن نــدرة الــدورات المتخصصــة بمجــال التعليــم عــن بعــد 

أو النــدوات التعريفيــة فيمــا يخــص هــذا المجــال للمعلميــن فــي أثنــاء الخدمــة، وعــدم توافــر الدعــم الكافــي لتنميــة 

مهــارات المعلميــن الســتخدام التعليــم عــن بعــد.

 Balajadia,( ــا ــج دراســة كل مــن )زقــوت،2013(، ودراســة باالجادي تشــابهت هــذه النتيجــة مــع نتائ

ــرة، 2012). ــوي،2011(، و)العســاف والصراي ــدي والبل ــع دراســة )حم ــت م ــا اختلف 2015(، بينم

2/17  فرضيات البحث:

الفرضيــة األولــى: ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطي درجــات أفــراد عينــة البحــث حــول 

درجــة تنورهــم بمهــارات التعليــم عــن بعــد تعــزى لمتغيــر المؤهــل العلمــي.

الجدول )5( يبين قيم )t-test( لداللة الفروق في إجابات العينة حول درجة تنورهم بمهارات التعليم عن 

بعد تعزى لمتغير المؤهل العلمي

المتوسطالعددالمؤهل 
االنحراف 
المعياري

Tدرجة الحرية
القيمة 

االحتمالية
القرار

13425.153.93إجازة
غير دال1.4502010.149

6924.303.91معهد
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يتبيــن مــن الجــدول )5( أن قيمــة الداللــة 0.149 غيــر دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى داللــة 0.05  بالتالــي 

نقبــل الفرضيــة الصفريــة التــي تنــص علــى أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة 0.05 

ــم عــن بعــد تعــزى  ــق بدرجــة تنورهــم بمهــارات التعلي ــة البحــث فيمــا يتعل ــراد عين ــن متوســطي درجــات أف بي

لمتغيــر المؤهــل العلمــي، ويعــزو الباحــث هــذه النتيجــة إلــى أن العوامــل المؤثــرة فــي تزويــد المعلميــن مــن ِكا 

المؤهليــن بالجوانــب المعرفيــة والمهاريــة فــي مجــال تكنولوجيــا التعليــم بشــكل عــام هــي عوامــل متشــابهة إلــى 

ــا  ــان المعلومــات بأســاليب متشــابهة، وإن ُكاً منهم ــدورات ويتلقي ــا يتعرضــان لنفــس ال ــر، إذ إن ِكليهم حــٍد كبي

يعانــي مــن نفــس المشــكات التعليميــة مــن حيــث ضعــف البنيــة التحتيــة واالفتقــار للدعــم الكافــي فيمــا يخــص 

ــم عــن بعــد  ــم بشــكل عــام ومهــارات التعلي ــا التعلي ــة مهاراتهــم وخبراتهــم الشــخصية فــي مجــال تكنولوجي تنمي

بشــكل خــاص للتجهيــز ألي طــارئ تعليمــي قــد يعيــق اســتمرار العمليــة التعليميــة كمــا هــو حاصــل فــي الوقــت 

الحالــي، إضافــًة لقلــة مصــادر التعلـّـم الخاصــة بتطبيقــات تكنولوجيــا التعليــم، وهنــا يكــون قــد أجــاب الباحــث عــن 

الســؤال الثالــث المتعلــق بأثــر متغيــر المؤهــل العلمــي فــي درجــة تنــور معلمــي التعليــم األساســي / حلقــة أولــى 

بمهــارات التعليــم عــن بعــد.

الفرضيــة الثانيــة: ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطي درجــات أفــراد عينــة البحــث حــول 

درجــة تنورهــم بمهــارات التعليــم عــن بعــد تعــزى لمتغيــر اتبــاع الــدورة التدريبيــة.

الجدول )6( يبين قيم )t-test( لداللة الفروق في إجابات العينة حول درجة تنورهم بمهارات التعليم عن 

بعد تعزى لمتغير الدورات التدريبية 

يتبيــن مــن الجــدول )6( أن قيمــة الداللــة 0.711 غيــر دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى داللــة 0.05   بالتالــي 

نقبــل الفرضيــة الصفريــة التــي تنــص علــى أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة 0.05 

ــم عــن بعــد تعــزى  ــق بدرجــة تنورهــم بمهــارات التعلي ــة البحــث فيمــا يتعل ــراد عين ــن متوســطي درجــات أف بي

ــي إكســاب  ــدورات ف ــة هــذه ال ــى عــدم كفاي ــك إل ــي ذل ــد يعــود الســبب ف ــة، وق ــدورات التدريبي ــاع ال ــر اتب لمتغي

المعلميــن فــي أثنــاء الخدمــة إذ إن أغلبهــا يقتصــر علــى االســتراتيجيات التربويــة ودمــج التكنولوجيــا فــي التعليــم 

اتباع 
الدورات 
التدريبية

المتوسطالعدد
االنحراف 
المعياري

Tدرجة الحرية
القيمة 

االحتمالية
القرار

14224.933.90نعم
غير دال0.3712010.711

6124.704.06ال
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بالمعنــى الضيــق لهــا، إضافــًة إلــى أن الوقــت المخصــص لهــذه الــدورات غيــر كاٍف، مــع نــدرة المحفــزات التــي 

تشــجع المعلميــن علــى االلتحــاق بهــا والتعامــل معهــا بجديــة، األمــر الــذي مــن شــأن تحقيقــه زيــادة الدافــع نحــو 

اتباعهــا واالســتمرار بعمليــات التعلّــم الذاتــي للمعلميــن لتنميــة مــا تــم اكتســابه، وهنــا يكــون قــد أجــاب الباحــث 

عــن الســؤال الثالــث المتعلــق بأثــر متغيــر اتبــاع الــدورات التدريبيــة فــي درجــة تنــور معلمــي التعليــم األساســي 

/ حلقــة أولــى بمهــارات التعليــم عــن بعــد.

1/18 إّن درجــة تنــور معلمــي التعليــم األساســي / حلقــة أولــى بمهــارات التعليــم عــن بعــد جــاءت ضعيفــة 

علــى الدرجــة الكليــة لاســتبانة، حيــث بلــغ المتوســط الحســابي )1.24(، وهــذا المســتوى يقــع ضمــن المحــور 

األول مــن المعيــار المعتمــد. 

2/18  عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطي درجــات أفــراد العينــة فيمــا يتعلــق بدرجــة 

تنورهــم بمهــارات التعليــم عــن بعــد تبعــاً لمتغيــرات )المؤهــل العلمــي، اتبــاع الــدورات التدريبيــة(.

ــل  ــج التأهي ــن وبرام ــداد المعلمي ــج إع ــي برام ــة ف ــية الجامعي ــررات الدراس ــط والمق ــم الخط 1/19 تدعي

التربــوي بالجوانــب العمليــة الخاصــة بتكنولوجيــا المعلومــات والتعليــم عــن بعــد، لرفــع مســتوى تأهيــل المعلميــن 

قبــل الخدمــة فــي هــذا المجــال.

2/19  توفيــر البنيــة التحتيــة المناســبة لنمــط التعليــم عــن بعــد لمواجهــة أي طــارئ تعليمــي، ووضــع خطــط 

واســتراتيجيات واضحــة لتوظيفــه، وتطويــر البرامــج التعليميــة اإللكترونيــة الفاعلــة لمناهجه الدراســية.

3/19  إيــاء اهتمــام أكبــر مــن قبــل وزارة التربيــة فــي الجمهورّيــة العربّيــة الســورّية بالتنــور التكنولوجــي 

المســتمر لمعلّمــي الصــف فــي أثنــاء ممارســتهم لمهنــة التعليــم وذلــك لمعرفــة كل مــا هــو مســتحدث وجديــد فــي 

مجــال تكنولوجيــا التعليــم.

4/19 تكثيــف الــدورات التدريبيــة فيمــا يخــص التعليــم عــن بعــد للمعلميــن فــي كافــة المراحــل الدراســية 

ولكافــة التخصصــات، بمــا يتناســب مــع المؤهــل العلمــي الــذي يحملــه المعلــم.

5/19 إجراء دراسات تسهم في إكساب معلمي التعليم األساسي مهارات التعليم عن بعد.

18- نتائج البحث:

19- مقترحات البحث:
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6/19  إجــراء دراســات مماثلــة بحيــث تشــمل عينــات أكبــر ومــدارس فــي مناطــق تعليميــة أخــرى للتمّكــن 
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 حمــدي، نرجــس، والبلــوي، خليــل. )2011(. درجــة اســتعداد المعلميــن فــي األردن لمســايرة التحديــات 

المســتقبلية المترتبــة علــى اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت فــي الميــدان التربــوي. مجلــة دراســات 

ــة، األردن، )38( ملحــق1، ص .294 312- ــوم التربوي العل

 حنــاوي، مجــدي محمــد رشــيد، ونجــم، روان. )2019(. جاهزيــة معلمــي المرحلــة األساســية األولــى فــي 

المــدارس الحكوميــة فــي مديريــة تربيــة نابلــس لتوظيــف التعلــم اإللكترونــي “الكفايــات واالتجاهــات والمعيقــات”. 

مجلــة الجامعــة العربيــة األمريكيــة للبحــوث، 5)2(، ص 138-102.

ــد؛ مللــي، جمــال؛ جامــوس، ياســر؛ أبــو يونــس، اليــاس .)2014). قيــاس )الرياضيــات(.   خنيفــس، خال

دمشــق: منشــورات جامعــة دمشــق.

ــان:  ــد .)2000). البحــث العلمــي وأساســياته النظريــة وممارســته العمليــة. لبن  الدويــدري، رجــاء وحي

دار الفكــر المعاصــر.

 دليو، فضيل .)2000). التحليل اإلحصائي للبيانات في العلوم االجتماعية. الجزائر: جامعة منتوري.

 زقــوت، شــيماء محمــود أحمــد .)2013). مســتوى التنــور التكنولوجــي وعالقتــه بــاألداء الصفــي لــدى 

ــة  ــر منشــورة، كلي ــي محافظــات غــزة. رســالة ماجســتير غي ــا ف ــة األساســية العلي ــي المرحل ــوم ف معلمــي العل

التربيــة، جامعــة األزهــر: غــزة.

 شلوســر، لــي آيــرز؛ سموســن، مايــكل .)2015). نظريــات التعليــم عــن بعــد ومصطلحــات التعليــم 

ــروت. ــة بي ــقط: مكتب ــي، مس ــاد عزم ــل ج ــور نبي ــة الدكت ــي. ترجم اإللكترون

 صيــام، محمــد وحيــد؛ والعبــد اللــه، فــواز؛ وزيتــون، عدنــان .)2010). التعلــم الذاتــي والتعليــم عــن بعــد. 

جامعــة دمشــق، منشــورات جامعــة دمشــق.

 العســاف، جمــال؛ والصرايــرة، خالــد .)2012(. مــدى وعــي المعلميــن بمفهــوم التعلــم اإللكترونــي وواقــع 

اســتخدامهم إيــاه فــي التدريــس فــي مديريــة تربيــة عمــان الثانيــة. مجلــة العلــوم التربويــة والنفســية، 13)1(، 

ص70-43.

الهمامــي، حمــد بــن ســيف؛ وإبراهيم، حجــازي .)2020). التعليم عن بعد-مفهومه، أدواته واســتراتيجياته. 

20- المراجع العربية:



املجلة الرتبوية الإلكرتونية ال�شورية العدد واحد �شهر )12( 1882020

منشــورات منظمــة األمم المتحــدة للتربية والتعليــم والثقافة.

وزارة التربية .)2002). النظام الداخلي. دمشق: وزارة التربية السورية.

المؤتمــر اإلقليمــي الثانــي للتعلــم اإللكترونــي بعنــوان: “التعلــم اإللكترونــي والمســتقبل الحاضــر”، الكويت، 

المنعقــد فــي الفتــرة مــن 25 – 27 مــارس 2013.

المؤتمــر الدولــي الثانــي للجمعيــة العمانيــة لتقنيــات التعليــم بعنــوان: “التعليــم المعتمــد علــى التكنولوجيــا، 

قضايــا جديــدة”، ســلطنة عمــان، المنعقــد فــي 26-27 مــارس 2013.

المراجع األجنبية:

Abdous, M. H .)2011(. A process-oriented framework for acquiring online 

teaching competencies. Journal of Computing in Higher Education, 23)1(,60-77.

 Balajadia, D .)2015(. Gauging the ICT-Based Teaching Readiness 

of Preservice Teachers in the Light of 21st Century Education. PEOPLE: 

International Journal of Social Sciences, Special Issue, pp11-30.

Craddock, J., & Gunzelman, R . )2013(. Creating WOW: Characteristics 

of successful online instruction and facilitation. The Journal of the Virtual 

Classroom, 26)3(,pp76-92.

 Mirzajani, H.; Mahmud, R.; Ayub, A. & Wong, S .)2016(. Teachers’ 

Acceptance of ICT and Its Integration in the Classroom. Quality Assurance in 

Education: An International Perspective, 24)1(, PP 26-40.

Munoz Carril, P. C., Gonzalez Sanmamed, M., & Hernandez Selles, N. 

)2013(. Pedagogical roles and competencies of university teachers practicing 

in the elearning environment. The International Review of Research in Open 

and Distance Learning, 14)3(, 462-487.

 Newby, J., Eagleson, L., & Pfander, J. )2014(. Quality Matters: New Roles 

for Librarians Using Standards for Online Course Design, Journal of Library & 

Information Services in Distance Learning, 8:1-2, pp32-44.



189

 Unesco .)2020(. Global Education Coalition. At: https://ar.unesco.org/

covid19/globaleducationcoalition

ملحق)1)

درجة تنور معلمي التعليم األساسي / حلقة أولى بمهارات التعليم عن بعد

عزيزي المعلم / المعلمة 

 تحية طيبة، وبعد..............

ــارات  ــى بمه ــة أول ــم األساســي / حلق ــور معلمــي التعلي ــوان: درجــة تن ــوم الباحــث بإجــراء دراســة بعن يق

التعليــم عــن بعــد.

 ( X ( ويأمــل الباحــث اإلجابــة عــن جميــع فقــرات هــذه االســتبانة بــكل دقــة وموضوعيــة وذلــك بوضــع

أمــام العبــارة فــي الخانــة التــي تناســبك, علمــاً أننــا ســنحافظ علــى ســرية اإلجابــة باعتبــار أن الدراســة مخصصــة 

ألغــراض البحــث العلمــي فقــط ولكــم جزيــل الشــكر.

المعلومات العامة

المؤهل العلمي:   إجازة جامعية                   معهد متوسط   

اتبعت الدورات التدريبة المقامة من قبل وزارة التربية:   نعم                     ال  

21- مالحق:
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درجة التنورالبنـــــــــــــــد
ضعيفةمتوسطةعالية

 المعرفة النظرية فيما يخص ألية التعليم عن بعد.

 تحديد أهداف وغايات التعليم عن بعد التي تتوافق مع مستويات المتعلمين وخصائصهم. 

 اختيار مصادر التعلم المناسبة لنمط التعليم عن بعد.

 تنظيم وتقديم المواد التعليمية بأشكال مختلفة.

 المعرفة بمبادئ ونماذج ونظريات التصميم التعليمي.

 الوصول إلى أنظمة إدارة التعلم اإللكتروني )LMC( والتعامل مع أدواتها.

 الوصول إلى أنظمة إدارة المحتوى اإللكتروني )LCMS( والتعامل مع أدواتها.

 استخدام مواقع التواصل االجتماعي كالفيس بوك والواتساب وغيرها.

 البحث من خال محركات البحث عبر الشابكة اإللكترونية.

.Google Classroom استخدام الصفوف اإلفتراضية من جوجل

.(Office (Word- PowerPoint- Excel- Access استخدام برامج حزمة 

.PDF إنشاء كتب إلكترونية بصيغة 

 استخدام البريد اإللكتروني للمراسات وإرفاق الملفات.

 استخدام المنتديات ومواقع الحوار على الشابكة اإللكترونية.

 المعرفة بأساليب التقييم القائم على المعايير لتقييم األداء الفردي والجماعي.

 إنشاء اختبارات إلكترونية عبر الويب بأسئلة متعددة الصيغ.

 تعزيز التعاون والعمل الجماعي باستخدام تطبيقات Google التعليمية.

 تصميم أنشطة تعليمية إلكترونية واختيار األدوات المناسبة لذلك. 

 إدارة وقت التعلّم واستخدام تقنيات توفير الوقت ضمن نمط التعليم عن بعد.

 تحفيز المتعلمين على المشاركة الفاعلة من خال تصميم مواد تعليمية جاذبة.
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الخصائص السيكومترية الختبار أبراهام للتفكير االبتكاري

علــى عينــة مــن طلبــة الصفــوف العليــا لمرحلــة التعليــم األساســي 
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الملخص:

تهــدف هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى الخصائــص الســيكومترية الختبــار ابراهــام للتفكيــر االبتــكاري 

ــي  ــع –خامــس- ســادس( ف ــم األساســي )راب ــى للتعلي ــة األول ــي الحلق ــا ف ــوف العلي ــة الصف ــن طلب ــة م ــدى عين ل

مدينــة دمشــق، وتألفــت العينــة مــن )420( طالبــاً وطالبــة مــن طلبــة الحلقــة األولــى  للتعليــم األساســي، وقــد تــم 

اختيارهــم بطريقــة عشــوائية بســيطة مــن بعــض المــدارس فــي مدينــة دمشــق. 

أشــارت النتائــج إلــى أن االختبــار يتصــف بمؤشــرات ثبــات مقبولــة باســتخدام معادلــة ألفــا كرونبــاخ، حيــث 

ــث بلغــت )0.67)  ــة حي ــة مقبول ــة النصفي ــات باإلعــادة والتجزئ ــج الثب ــت نتائ ــا كان ــا )0.81(، كم بلغــت قيمته

لإلعــادة و )0.71( للتجزئــة النصفيــة، كمــا كانــت االرتباطــات الداخليــة بيــن البنــود والدرجــة الكليــة مقبولــة، 

وعنــد حســاب صــدق االتســاق الداخلــي فــإن معامــات االرتبــاط بيــن درجــات البنــود والدرجــة الكليــة ودرجــات 

األبعــاد الثاثــة )الطاقــة، المرونــة، األصالــة( قــد تراوحــت مــا بيــن) 0.38 ( و) 0.77) . 

ودلــت النتائــج علــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن أعلــى الدرجــات وأدناهــا علــى هــذا االختبــار، 

وهــذا يــدل علــى القــدرة التمييزيــة لاختبــار، وبشــكل إجمالي أثبتــت النتائــج أن اختبــار أبراهام للتفكيــر االبتكاري 

يتصــف بخصائــص ســيكومترية مقبولــة، وبالتالــي يمكــن اســتخدامه مــع طلبــة التعليــم األساســي فــي الجمهوريــة 

ــورية.  العربية الس
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This study aims to identify the psychometric properties of the test Abraham 

for innovative thinking among a sample of students in the upper grades in 

the first episode of basic education )fourth -v- sixth( in the city of Damascus. 

The sample consisted of 420 students from the first cycle of basic education 

students, it has been selected a simple random from some schools in the city 

of Damascus.

The results indicated that the test is characterized by the stability of 

indicators acceptable using Cronbach’s alpha equation where worth )0.81( and 

the results of stability to reinstate and retail midterm acceptable in terms of 

)0.67( for the restoration and )0.71( for the fragmentation of the half. As was 

the internal links between items and the total score is acceptable. When the 

sincerity of internal consistency account, the correlation coefficients between 

the scores of items and the total score and the scores of the three-dimensional 

)fluency, flexibility, originality(, it has ranged between )0.38( and )0.77(.

Results indicated the presence of statistically significant differences between 

the highest and lowest scores on this test, and this shows the discriminatory 

power of the test. The overall results demonstrated that Abraham testing of 

innovative thinking is characterized acceptable psychometric characteristics, 

and thus can be used with basic education students in the Syrian Arab Republic.

ABSTRACT
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أصبحــت تنميــة القــدرات االبتكاريــة لألفــراد بصفــة عامــة ولتاميــذ المــدارس بصفــة خاصــة أحــد األهــداف 

التربويــة الهامــة التــي تســعى المجتمعــات إلــى تحقيقهــا مــن خــال البرامــج التربوية المقصــودة وغيــر المقصودة، 

وقــد أكــد تورانــس Torrance  أكثــر مــن مــرة علــى ضــرورة فهــم تنميــة قــدرات التفكيــر االبتــكاري لألطفــال 

الصغــار كهــدف عــام للتربيــة )تورانــس، 1977، 34).

ــه ال يوجــد شــيء يمكــن أن يســهم  ــى أن ــورد )Guilford،1966،18( مــع تورانــس عل ــق جيلف ــد اتف وق

فــي رفــع مســتوى رفاهيــة األمــم والشــعوب وتحقيــق الرضــا والصحــة النفســية أكثــر مــن رفــع مســتوى األداء 

االبتــكاري لــدى هــذه الشــعوب، ولعــل هــذا ينطبــق أكثــر علــى مجتمعنــا الــذي هــو فــي أمــس الحاجــة إلــى أفــراد 

مبتكريــن قادريــن علــى تقديــم الحلــول الجديــدة لمشــكاتنا المتراكمــة.

كمــا اهتــم ولــش وكوجــان )Wallch&Koan،1965( بدراســة االبتكاريــة عنــد األطفــال، حيــث تعتبــر 

ــة، وتوصــل  ــذ المــدارس االبتدائي ــى تامي ــي أجريــت عل ــة الت دراســتهما مــن أهــم وأشــهر الدراســات االبتكاري

ــذكاء العــام  ــذكاء، وأنهــا شــيء منفصــل عــن ال ــة ليســت وظيفــة لل ــى نتائــج هامــة منهــا أن االبتكاري ــان إل االثن

الــذي يعتبــر أكثــر اســتقاالً.

وياحــظ أن معظــم الدراســات التــي أجريــت علــى التفكيــر االبتــكاري اهتمــت بالكبــار أو طــاب المــدارس 

الثانويــة وطــاب الجامعــة، وقليــل مــن هــذه الدراســات أجريــت علــى أطفــال المدرســة االبتدائيــة. 

وتهــدف الدراســة الحاليــة إلــى التحقــق مــن الخصائــص الســيكومترية الختبــار أبراهــام للتفكيــر االبتــكاري، 

وذلــك مــن خــال التعــرف علــى دالالت الصــدق والثبــات مــن أجــل اعتمــاد هــذا االختبــار فــي المجــاالت التــي 

وضــع ألجلهــا.

ــى  ــك عل ــذا المح ــد ه ــرد، ويعتم ــي للف ــاط العقل ــن صــور النش ــدة م ــكاري صــورة فري ــر االبت ــد التفكي يع

ــين  ــم )حواش ــي أفكاره ــة ف ــة واألصال ــة والمرون ــن الطاق ــة م ــة عالي ــزون بدرج ــن يتمي ــراد الذي ــار األف إظه

وحواشــين،1988، 34). 

وأصبــح االهتمــام بالتفكيــر االبتــكاري حاجــًة ملحــًة فــي كل المجتمعــات، وبالتالــي فــإن المؤسســات 

التربويــة أصبحــت تضــع االهتمــام بالتفكيــر االبتــكاري وتنميتــه علــى رأس أولوياتهــا التربويــة، وكانــت الخطــوة 

1- مقدمة:

2- موضوع الدراسة:
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األولــى للباحثيــن فــي هــذا المجــال هــي محاولــة التعــرف علــى خصائــص المبدعيــن، ومــن ثــم إيجــاد مقاييــس 

لتلــك الخصائــص وذلــك بهــدف التعــرف علــى األفــراد الذيــن توجــد لديهــم القــدرات االبتكاريــة مبكــراً، بغيــة 

االهتمــام بهــم ومســاعدتهم فــي اســتخدام طاقاتهــم إلــى الحــد األقصــى وتطويرهــا بمــا يخــدم األفــراد والمجتمعــات 

ــامة،1995، 3).  )س

ــن  ــة حــل المشــكات م ــة لعملي ــكار هــي مرادف ــداع واالبت ــة اإلب ــورد Guilford أن عملي ــد رأى جيلف وق

حيــث األصــل، ولكــن العمليــة االبداعيــة أكثــر تميــزاً ورقيــاً، ألنهــا تتكــون مــن عناصــر ال تتوفــر فــي عمليــة 

حــل المشــكات وهــذه العناصــر هــي: 

الطاقــة: وهــي القــدرة علــى إنتــاج العديــد مــن األفــكار الجديــدة ســواء اللفظيــة أو غيــر اللفظيــة لســؤال   

مــا أو مشــكلة مــا فــي وحــدة زمنيــة ثابتــة، كذلــك ســهولة وســرعة اســتدعاء هــذه األفكار)ســرور،2002, 119). 

المرونــة: ويقصــد بهــا اإلشــارة إلــى القــدرة علــى تغييــر الحالــة الذهنيــة بتغييــر الموقــف، وذلــك بــأن   

يتكيــف مــع األوضــاع التــي تتطلبهــا المشــكلة أو الموقــف )الســلمان،1995، 5).

األصالــة: وهــي المقــدرة علــى االتيــان بأفــكار جديــدة ونــادرة ومفيــدة وغيــر مرتبطــة بتكــرار أو أفــكار   

ســابقة، وهــي إنتــاج غيــر مألــوف وبعيــد المــدى )ســرور،2002، 119).

وقــد أشــار األدب التربــوي إلــى أهميــة قــدرات التفكيــر االبداعــي فــي حيــاة المتعلــم، فالطاقــة تســاعد فــي 

التعامــل الســهل والســريع مــع المشــكلة، والمرونــة تســاعد فــي تغييــر اتجــاه التفكيــر مــن وقــت آلخــر، واألصالــة 

تســاعد فــي البحــث الجــاد عــن حلــول وأفــكار جديــدة )ســعادة،2006 ،275).

ــى أن التفكيــر  ــاً، حيــث ركــز عل ــاً إجرائي ــكاري تعريف ــام أبراهــام )1977( بتعريــف التفكيــر االبت ــد ق وق

االبتــكاري هــو القــدرة علــى توليــد أكبــر عــدد ممكــن مــن االرتباطــات التــي تتصــف بالتفــرد والجــدة باســتخدام  

محــك واضــح، وبالتالــي قــام بتصميــم اختبــار التفكيــر االبتــكاري الــذي يكشــف عــن قــدرة التلميــذ علــى توليــد 

ــى أن هــذه  ــة، عل ــك الفئ ــة تل ــار لعضوي ــة والمعي ــك الفئ ــؤرة( لتل ــة مــن االســتجابات إذا أعطــي المركــز )الب فئ

ــه  ــه وبأن ــار بســهولة تطبيق ــز هــذا االختب ــة، ويتمي ــة واألصال ــة والمرون االســتجابات يجــب أن تتصــف بالطاق

يصلــح للتطبيــق علــى جميــع مراحــل التعليــم مــن مرحلــة مــا قبــل المدرســة إلــى المرحلــة الجامعيــة علــى غــرار 

اختبــار تورانــس.

وانطاقــاً مــن أهميــة أهــداف التربيــة المعاصــرة والمناهــج الحديثــة فــي تنميــة التفكيــر االبداعــي وقياســه، 

أصبــح مــن الضــروري الوقــوف علــى مســتوى التفكيــر اإلبداعــي لــدى طلبــة مرحلــة التعليــم األساســي، وهــي 

مرحلــة هامــة وحساســة جــداً فــي تنميــة مهــارات التفكيــر »حيــث تلعــب الــدور المحــوري فــي تشــكيل وتكويــن 
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المــخ البشــري وقــدرات االنســان العقليــة طــوال الحيــاة« )الحســين،2001، 301(، وبالتالــي فــإن البحــث الحالي 

يتبنــى اختبــار أبراهــام للتفكيــر االبتــكاري الــذي قــام األســتاذ الدكتــور مجــدي عبــد الكريــم حبيــب بتقنينــه علــى 

البيئــة المصريــة عــام )2001(،  ويتحــدد الموضــوع بدراســة صــدق وثبــات اختبــار أبراهــام للتفكيــر االبتــكاري 

لــدى عينــة مــن طلبــة الصفــوف العليــا لمرحلــة التعليــم األساســي فــي مدينــة دمشــق.

تكمن أهمية الدراسة في النقاط التالية: 

ــن فــي ســورية ألدوات ذات خصائــص  ــذي تتصــدى لدراســته، وحاجــة الباحثي ــة الموضــوع ال 1/3 أهمي

ســيكومترية عاليــة تصلــح لاســتخدام فــي البيئــة المحليــة. 

2/3 أهميــة المرحلــة العمريــة والفئــة المســتهدفة، والتــي قلــت الدراســات حــول مقاييــس التفكيــر االبتــكاري 

لــدى هــذه الفئــة.

3/3 تقــدم هــذه الدراســة للباحثيــن واالختصاصييــن فــي مجــال التربيــة وعلــم النفــس معلومــات عــن اختبــار 

ــي  ــك ف ــكاري )وذل ــر االبت ــاس التفكي ــى قي ــه عل ــه ومــدى قدرت ــه وثبات ــكاري وصدق ــر االبت أبراهــام للتفكي

حــدود عينــة البحــث( حتــى يتســنى لهــم معرفــة خصائــص هــذا االختبــار وحــدود اســتخدامه. 

يتمثــل الهــدف األساســي للدراســة فــي التحقــق مــن مؤشــرات الصــدق والثبــات الختبــار أبراهــام للتفكيــر 

ــه  ــم صاحيت ــن ث ــه، وم ــكاري ومهارات ــر االبت ــى التفكي ــدرة عل ــاس الق ــه لقي ــدى صاحيت ــان م ــكاري، وبي االبت

ــا للحلقــة األولــى فــي التعليــم األساســي فــي مدينــة دمشــق.  لاســتخدام مــع طلبــة الصفــوف العلي

ينطلق تحقيق أهداف الدراسة من سؤالين مرتبطين باالختبار وعينة الدراسة هما:

1/5 ما دالالت صدق اختبار أبراهام للتفكير االبتكاري؟ 

2/5 ما دالالت ثبات اختبار أبراهام للتفكير االبتكاري؟ 

4- أهداف الدراسة:

5- أسئلة الدراسة:

3- أهمية الدراسة:
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مجتمــع الدراســة: تألَّــف مجتمــع الدراســة مــن جميــع طلبــة  الحلقــة األولــى فــي التعليــم األساســي فــي مدينــة 

دمشق.

نــت عينــة الدراســة مــن )420( طالبــاً وطالبــة مــن طلبــة مــدارس التعليــم األساســي –  عينــة الدراســة: تكوَّ

الحلقــة األولــى للصفــوف )الرابــع- الخامــس- الســادس( فــي مدينــة دمشــق. 

اتبعــت هــذه الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي مــن أجــل التحقــق مــن صــدق اختبــار أبراهــام للتفكيــر 

ــه. ــكاري وثبات االبت

تــم اســتخدام اختبــار أبراهــام لتفكيــر االبتــكاري الــذي قننــه علــى البيئــة المصريــة األســتاذ الدكتــور مجــدي 

عبــد الكريــم حبيــب عــام 2001م، وســيتم وصــف هــذا االختبــار فــي فقــرات الحقــة.

التفكيــر االبتــكاري: نشــاٌط عقلــي مركــب وهــادف، توجهــه رغبــٌة قويــة فــي البحــث عــن حلــول أو التوصــل 

إلــى نواتــج أصليــة لــم تكــن معروفــة أو مطروحــة مــن قبــل )ســعادة،2006، 261).

ويعــرف إجرائيــاً: درجــة اإلبــداع الكلــي التــي يحصــل عليهــا التلميــذ فــي اختبــار أبراهــام للتفكيــر االبتكاري 

والتــي تعبــر عــن مجمــوع درجاتــه الفرعيــة فــي المهــارات )طاقــة، مرونــة، أصالة(.

اختبــار أبراهــام للتفكيــر االبتــكاري: يعــرف أبراهــام االبتــكار بأنــه القــدرة علــى توليــد أو إنتــاج ألكبــر عــدد 

ــار عــن  ممكــن مــن االرتباطــات التــي تتصــف بالتفــرد والجــدة باســتخدام محــك واضــح، ويكشــف هــذا االختب

قــدرة المفحــوص علــى توليــد فئــة مــن االســتجابات إذا أعطــي المركــز )البــؤرة( لتلــك الفئــة والمعيــار لعضويــة 

تلــك الفئــة.

وهــذا االختبــار مــن اختبــارات التفكيــر االبتــكاري الجمعــي بعــد تســع ســنوات، ويطبــق االختبــار فرديــاً مــن 

ســن أربــع ســنوات إلــى مــا قبــل التاســعة.

6- مجتمع الدراسة وعينتها:

7- منهج الدراسة:

8- أداة الدراسة:

9- مصطلحات الدراسة:
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الطاقــة: قــدرة الفــرد علــى توليــد أكبــر عــدد مــن البدائــل أو األفــكار أو اســتعماالت عنــد االســتجابة   

لمثيــر معيــن، والســرعة والســهولة فــي توليدهــا )جمــل،2008، 56).

وتعــرف إجرائيــاً: الدرجــة التــي يحصــل عليهــا التلميــذ فــي اختبــار أبراهــام  للتفكيــر االبتــكاري، والتــي 

تعبــر عــن مجمــوع االســتجابات المتعلقــة باألنشــطة الفرعيــة الثمانيــة لاختبــار.

المرونــة: القــدرة علــى توليــد أفــكار متنوعــة ليســت مــن نــوع األفــكار والحلــول الروتينيــة، وتحويــل   

مســار التفكيــر مــع تغيــر المثيــر أو متطلبــات الموقــف )النجــدي وآخــرون،2005، 309).

ــار أبراهــام للتفكيــر االبتــكاري، والتــي  ــاً: الدرجــة التــي يحصــل عليهــا التلميــذ فــي اختب وتعــرف إجرائي

تعبــر عــن مجمــوع االســتجابات المتعلقــة باألنشــطة الفرعيــة التــي تعبــر عــن مجمــوع فئــات المرونــة  لاختبــار.

ــي مــدى أبعــد مــن األشــياء    ــر ف ــادرة، أي التفكي ــة ون ــكار أصلي ــاج أف ــى إنت ــرد عل ــدرة الف ــة: ق األصال

ــو جــادو،2007، 31).  ــدرة )أب ــاز بالجــدة والق ــكار تمت ــاج أف ــى إنت ــادراً عل ــرد ق ــون الف ــث يك ــادة، حي المعت

ــار أبراهــام للتفكيــر االبتــكاري، والتــي  ــاً: الدرجــة التــي يحصــل عليهــا التلميــذ فــي اختب وتعــرف إجرائي

تعبــر عــن مجمــوع االســتجابات المتعلقــة باألنشــطة الفرعيــة التــي تعبــر عــن مجمــوع فئــات األصالــة لاختبــار،  

والتــي نحصــل عليهــا اعتمــاداً علــى نســب تكــرار االســتجابات بالنســبة الســتجابات جميــع أفــراد عينــة البحــث.

الخصائــص الســيكومترية: هــي الخصائــص المرتبطــة بــذات االختبــار، والتــي يمكــن التعبيــر عنهــا بدالالت 

ــة المشــتتات(،  ــز، والتباين،وفعالي ــة، والتميي ــة بفقــرات االختبار)الصعوب ــك الخصائــص المتعلق ــة ســواء تل رقمي

أو تلــك المتعلقــة بالدرجــة الكليــة لاختبــار )كالمتوســطات، ومقاييــس التشــتت،واالعتدالية، والصــدق، والثبــات( 

)غيــث، 2007 ، 8.)

طلبــة الحلقــة األولــى للتعليــم األساســي: هــم طلبــة الصفــوف مــن األول إلــى الســادس األساســي والمســجلون 

فــي المــدارس الرســمية فــي مدينــة دمشــق للعــام الدراســي 2016 – 2017 .

طبيعة التفكير االبتكاري:. 1

يمثــل التفكيــر اإلبداعــي نشــاطاً عقليــاً ينطلــق مــن مشــكلة تثيــر انتبــاه الطلبــة وتجعلهــم قادريــن علــى توليــد 

األفــكار التــي تصــل بهــم إلــى حلــول غيــر مألوفــة ومبهــرة للجميــع وتثيــر إعجابهــم )أبــو جالــة،2007، 76).

واالبتــكار ال يعنــي خلــق شــيء مــن ال شــيء، وال يعنــي أيضــاً خلــق وإبــداع شــيء جديــد تمامــاً، ولكــن 

ــإن  ــم ف ــه والجنــس البشــري بعامــة، ومــن ث ــرد اإلنســاني بذات ــدى الف ــي ل ــة الت ــرة الكلي ــكار مشــروط بالخب االبت

جوهــر االبتــكار يكمــن فــي قــدرة الفــرد علــى إعــادة ترتيــب الخبــرات الســابقة فــي إنتــاج نمــاذج أصليــة جديــدة 

10- اإلطار النظري:
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ــدي وآخــرون،2005، 299). مــن معلومــات وعناصــر ســابقة )الجن

وقــد اقتــرح تورانــس العديــد مــن التعريفــات، حيــث يمكــن تعريــف االبتــكار كعمليــة Process، وكنتــاج 

ــه  ــكات وأوج ــاً للمش ــرد حساس ــا الف ــح فيه ــٌة يصب ــكار عملي ــهورة أن االبت ــه المش ــن تعريفات Product. وم

النقــص وفجــوات المعرفــة، والمبــادئ الناقصــة، وعــدم االنســجام، وغيــر ذلــك، فيحــدد فيهــا الصعوبــة ويبحــث 

عــن الحلــول، ثــم يقــوم بتخمينــات ويصيــغ فروضــاً ويختبرهــا ويعدلهــا ثــم يعيــد اختبارهــا مــرة أخــرى، ويقــدم 

نتائجــه فــي آخــر األمــر، أمــا التعريــف اإلجرائــي الــذي وضعــه أبراهــام عــام 1977م، ينــص علــى أن التفكيــر 

االبتــكاري هــو القــدرة علــى توليــد أو إنتــاج أكبــر عــدد ممكــن مــن االرتباطــات التــي تتصــف بالتفــرد والجــدة 

باســتخدام محــك واضــح.

 وهنــاك مداخــل مختلفــة للدراســة االبتكاريــة، منهــا مدخــل الســمات؛ أي محاولــة التعــرف علــى الفــروق 

فــي الســمات الشــخصية بيــن المبتكريــن وغيــر المبتكريــن، وهــذا المدخــل ال يكشــف جيــداً عــن طبيعــة االبتكاريــة 

لكــن يمكــن مــن خالــه فهــم االبتكاريــة علــى أنهــا ســلوك ينتــج عــن مجموعــة خاصــة مــن خصائــص الشــخصية، 

والقــدرات المعرفيــة والمؤثــرات االجتماعيــة.

 قدرات التفكير االبتكاري: . 2

تتمثــل قــدرات التفكيــر االبتــكاري فــي مجموعــة مكونــات وقــدرات،  وهــي الطاقــة والمرونــة واألصالــة 

ــة  ــارة الطاق ــن مه ــاس كل م ــى قي ــي عل ــل والحساســية للمشــكات، وســيقتصر البحــث الحال ــة التفاصي ومعرف

والمرونــة واألصالــة فقــط وذلــك كمــا حددهــا مؤلــف االختبــار. 

ــي    ــن، وه ــدة زم ــي وح ــكار ف ــن األف ــن م ــدر ممك ــر ق ــاج أكب ــى إنت ــرد عل ــدرة الف ــي ق ــة : وه الطاق

فــي جوهرهــا عمليــة تذكــر واســتدعاء اختياريــة لمعلومــات أو خبــرات أو مفاهيــم ســبق تعلُّمهــا 

)جمــل،2008، 56(. ولهــا عــدة أنــواع: 

الطاقــة اللفظيــة: وهــي القــدرة الســريعة على إنتــاج الكلمات والوحــدات التعبيرية المنطوقة واســتحضارها ـ 

بصورة تناســب الموقف التعليمي )ســعادة،2006، 277).

طاقــة المعانــي: ويشــير هــذا النــوع مــن الطاقــة إلــى قــدرة الطفــل علــى إنتــاج أكبــر عــدد ممكــن مــن ـ 

األفــكار المتنوعــة ذات العاقــة بموقــف معيــن يكــون الطفــل قــادراً علــى إدراكــه.

طاقــة التداعــي: وفيهــا ينتــج الطفــل عــدداً كبيــراً مــن األلفــاظ التــي تتوافــر فيهــا شــروط معينــة مــن حيــث ـ 

المعنــى )قطامي،1990، 652 - 654).

ــرة  ــن الذاك ــهولة م ــال بيســر وس ــى االنتق ــرد عل ــاعد الف ــا تس ــة بأنه ــارة الطاق ــة مه ــة تنمي ــل أهمي وتتمث

الطويلــة المــدى إلــى األفــكار ذات العاقــة بالموضــوع المطــروح للبحــث أو الدراســة، ممــا يســاعد علــى التعامــل 
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ــر بطــرق  ــرارات واتخاذهــا، والتفكي ــع الق الســهل والســريع مــع كل مــن حــل المشــكات والتصــدي لهــا وصن

ــة متنوعــة )ســعادة،2006، 275).  إبداعي

نســتنتج ممــا ســبق أن للطاقــة أهميــًة كبيــرًة فــي التفكيــر اإلبداعــي، وهــي مكــوٌن أساســيٌّ مــن مكونــات 

التفكيــر اإلبداعــي ، وتظهــر هــذه األهميــة فــي صــورة التفكيــر العلمــي، إذ تلعــب فيــه الطاقــة دوراً رئيســياً فــي 

مرحلــة صياغــة الفــروض ، كمــا تلعــب دوراً مهمــاً فــي إصــدار عــدد كبيــر مــن األشــكال البصريــة واألشــكال 

الســمعية واللغــة واألدب، والطاقــة ضروريــة للنجــاح فــي كثيــر مــن المهمــات التــي تتطلــب إبداعــاً .

المرونــة: ويعرفهــا جــروان أنهــا »القــدرة علــى توليــد أفــكار متنوعــة ليســت مــن نــوع األفــكار المتوقعــة   

عــادة، وتوجيــه وتحويــل مســار التفكيــر مــع تغيــر المثيــر ومتطلبــات الموقــف« )جمــل،2008، 57(، 

ــام بالنســبة  ــز االهتم ــا يترك ــكار أو االســتجابات، بينم ــوع األف ــى تن ــام ينصــب عل وياحــظ أن االهتم

للطاقــة علــى الكــم دون الكيــف أو النــوع )الصافــي،1997، 57(. وللمرونــة عــدة أنــواع: 

المرونــة التلقائيــة: وهــي ســرعة الفــرد فــي إصــدار أكبــر عــدد ممكــن مــن األفــكار المتنوعــة والمرتبطــة ـ 

بمشــكلة أو موقــف أو مثيــر، ويميــل الفــرد وفــق هــذه القــدرة إلــى المبــادرة التلقائيــة فــي المواقــف وال 

يكتفــي بمجــرد االســتجابة.

المرونــة التكيفيــة: قــدرة الفــرد علــى تغييــر الوجهــة الذهنية فــي معالجة المشــكلة ومواجهتهــا، ويكون بذلك ـ 

قــد تكيــف مــع أوضــاع المشــكلة ومــع الصــور التــي تأخذهــا أو تظهــر بهــا المشــكلة )الخليلــي،2005، 

140(، وتتمثــل أهميــة تنميــة هــذه المهــارة بنوعيهــا فــي زيــادة الخيــارات عــن طريــق التحــرك إلــى مــا 

هــو أبعــد مــن النصائــح التقليديــة، والســماح للتلميــذ باالطــاع علــى وجهــات النظــر األخــرى، وزيــادة 

ــعادة،2006،  ــر )س ــت آلخ ــن وق ــر م ــاه الفك ــر اتج ــى تغيي ــدرة عل ــادة الق ــة، وزي ــطة اإلبداعي األنش
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األصالــة: قــدرة الفــرد علــى إنتــاج أفــكار أصيلــة ونــادرة، أي التفكيــر فــي مــدى أبعــد مــن األشــياء المعتــادة 

)أبــو جــادو،2007، 31(، والفكــرة تعتبــر أصيلــة إذا كانــت غيــر خاضعــة لألفــكار الشــائعة، والشــخص صاحب 

الفكــر األصيــل هــو الــذي يمــل مــن اســتخدام األفــكار المتكــررة والحلــول التقليديــة للمشــكات )الخليلــي،200، 

.(141

 وتتلخــص أهميــة تنميــة هــذه المهــارة فــي ضــرورة تفكيــر التاميــذ بطريقــة أصيلــة تســاعدهم فــي العمــل 

الجــاد علــى البحــث عــن أفــكار جديــدة، فــإن كان الفــرد قــادراً علــى فهــم األمــور بعمــق وأصالــة فــإن ذلــك يــؤدي 

إلــى إيجــاد أفــكار أصيلــة أخــرى جديــدة )ســعادة،2006، 303). 
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االتجاهات النظرية المفسرة لعملية اإلبداع :. 3

النظرية السلوكية :  

تذهــب النظريــة الســلوكية بزعامــة واطســون Watson إلــى أن التفكيــر اإلبداعــي تفكيــر ترابطــي ناتــج 

ــر  ــن المثي ــة بي ــة الرابط ــدى نوعي ــي بم ــر اإلبداع ــة التفكي ــدد قيم ــتجابة وتتح ــر واالس ــن المثي ــة بي ــن العاق ع

Medinck & Maltzman ــك ــان وميدن ــى مالتزم ــذا المنح ــن رواد ه ــتجابة، وم واالس

ــة أو  ــم للعناصــر المتداعي ــادة تنظي ــه “ إع ــداع بوصف ــى اإلب ــران إل ــث ينظ ــرور،2002، 63(. حي )الس

ــة “ ــق أغراضــاً معين ــدة تحق ــكيات جدي ــات أو تش ــي تكوين المترابطــة ف

ويــرى “ ســكنر أن هنــاك تفاعــل بيــن عاملــي الوراثــة والبيئــة  فــي اإلبــداع، وبدعــم مــن الوراثــة والبيئــة 

يقــوم الطفــل بتأديــة أعمــال متعــددة فــي بيئتــه وإذا القــت هــذه األعمــال التعزيــز المناســب فــإن ذلــك يــؤدي إلــى 

ظهــور اإلبــداع، ويخلــص ســكنر إلــى القــول “ إن األفعــال محكومــة بنتائجهــا، فــإذا القــت تعزيــزاً قــد يحــدث 

اإلبــداع وإذا واجهــت العقــاب أو لــم يحصــل لهــا تعزيــز فــإن الســلوك ســينطفئ منــذ والدتــه “ )الســرور،2002، 

(65

نظرية التحليل النفسي :  

يــرى ســجموند فرويــد بــأن المبــدع “ لديــه آمــال وأحــام يظهــر مــا هــو مســموح منهــا متقبــل للمجتمــع ، 

وأخــرى ال يظهرهــا وهــي تلــك األمانــي واألحــام غيــر المســموح بهــا، وهــي التــي تدفــع الكاتــب نحــو اإلبــداع 

“ )الســرور،2002، 15)

ممــا ســبق يتضــح أن فرويــد ينظــر إلــى اإلبــداع علــى أنــه اســتجابٌة للعديد مــن الدوافــع واألمانــي المرفوضة 

. اجتماعياً 

أمــا كوبيــه kubie فيــرى أن االبــداع يتطلــب حريــًة مؤقتــًة التتوفــر إال فــي الشــعور ألنــه يحــرض ويحــث 

الذهــن علــى التفكيــر “. )الحمــوي ، 1996، 14)

النظرية اإلنسانية :  

يــرى إبراهــام ماســلو Abraham Maslow أن تحقيــق الــذات اإلبداعــي ينبــع مــن الشــخصية ويظهــر بشــكل 

موســع فــي المســائل الحياتيــة العاديــة ويظهــر اإلدراك الحســي كعنصــر مهــم فــي تحقيــق الــذات اإلبداعــي وعلــى 

هــذا األســاس “ فــإن المبدعيــن يكونــون متجاوبيــن ومعبريــن عــن أنفســهم أكثــر مــن العادييــن، يعيشــون واقعهــم 

أكثــر مــن الذيــن يحلقــون فــي عالــم النظريــات والمجــردات والمعتقــدات النمطيــة كمــا يــرى أن المبدعيــن أكثــر 

تعبيــراً عــن أنفســهم مــن غيرهــم وأكثــر طبيعيــة وتلقائيــة وأقــل ضبطــاً فــي تعبيراتهــم )الســرور،2002، 26).
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وقــد ذهبــت باربــرا كارك BarbaraClark أن كل فــرد يولــد مبدعــاً وينبغــي أن توفــر لــه الظــروف والخبرات 

ــذي يمكــن أن  ــم ال ــوع مــن التعلي ــك  الن ــل هــو ذل ــم األمث ــع أداء”، وافترضــت كارك أن التعلي ــى أرف ليصــل إل

يوصــل الطالــب إلــى حالــة التفكيــر اإلبداعــي ، فــي حيــن اعتبــر روجــرز اإلبــداع” أنــه ظهــور إنتــاج جديــد نابــع 

مــن التفاعــل بيــن الفــرد، ومــا يكتســبه مــن خبــرات متنوعــة، وتجــارب مختلفــة “ )ســامة،1995، 5).

 النظرية الجشتالطية:  

لقــد رأى فيــر تهيمــر Wertheimer أحــد علمــاء نظريــة الجشــتالت أن التفكيــر اإلبداعــي تفكيــر اســتبصاري 

يصــل فيــه المبــدع إلــى الحــل فجــأة وحتــى يتــم ذلــك ال بــد للفــرد أن يــدرك الموقــف بعناصــره المتعــددة ثــم نظمــه 

فــي ســياق متكامــل كلــي ثــم االبتعــاد قليــاً عــن المشــكلة ثــم إلــى الوصــول إلــى مــا يســمى بوقفــة االســتبصار 

والتــي يعالــج فيهــا الموقــف معالجــة جديــدة بفعــل نشــاط عقلــي عادي)الســرور،2002، 28) .

 النظرية المعرفية :  

لقــد ركــزت النظريــة المعرفيــة علــى أن التفكيــر اإلبداعــي يمثــل عمليــة ذهنيــة تســير وفــق سلســلة مــن العمليــات 

ــى شــكل  ــم الوصــول إل ــم والتصنيــف والتذويــت واإلدراك والتكامــل ث ــاه واإلدراك والوعــي والتنظي ــل االنتب مث

ــدة، إذاً فالتفكيــر اإلبداعــي يســير وفــق سلســلة مــن العمليــات الذهنيــة الســابقة التــي  ــد للحــل أو خبــرة جدي جدي

ــداع  ــم اإلب ــتطيع فه ــا نس ــذا إنن ــوي،1996، 4(. وهك ــم .)الحم ــرات المتعل ــن خب ــر م ــدد كبي ــا بع ــب ربطه يج

بصــورة أفضــل مــن خــال صــورة متشــابكة ومتكاملــة مــن التفســيرات المتنوعــة للنظريــات حــول اإلبــداع .

الذكاء والتفكير االبتكاري:. 4

ــاب  ــى أن أصح ــة، بمعن ــة متبادل ــكار عاق ــداع واالبت ــذكاء باإلب ــة ال ــوا أن عاق ــاء أن يثبت ــتطاع العلم اس

اإلبــداع المرتفــع يتمتعــون دائمــاً بنســبة مرتفعــة مــن الــذكاء، ولكــن أصحــاب الــذكاء المرتفــع قــد يتمتعــون أو ال 

يتمتعــون بقــدرات إبداعيــة مرتفعــة، وأن أصحــاب القــدرات اإلبداعيــة المنخفضــة قــد يكونــون مــن ذوي الــذكاء 

المرتفــع، أمــا أصحــاب الــذكاء المنخفــض فمــن النــادر أن يتمتعــوا بقــدرات إبداعيــة مرتفعــة، وعلــى ذلــك فــإن 

كل المبدعيــن أذكيــاء ولكــن ليــس كل األذكيــاء مبدعيــن )حمــد،2000، 115).

وخاصــة ذلــك أن عاقــة االرتبــاط بيــن اإلبــداع أو االبتــكار والــذكاء إيجابيــة ومتوســطة حتــى مســتوى 

ذكاء 120، أمــا فــي مســتويات الــذكاء األعلــى فقــد وجــد أن االرتبــاط بيــن الــذكاء واإلبــداع ينعــدم تقريبــاً. فضــاً 

ــكل  ــة ل ــة محتمل ــر مــن إجاب ــث يوجــد أكث ــر المتباعــد، حي ــا يســمى بالتفكي ــس م ــداع تقي ــارات اإلب عــن أن اختب

ســؤال، فــي حيــن تقيــس اختبــارات الــذكاء مــا يســمى بالتفكيــر المتقــارب، حيــث يوجــد حــل واحــد صحيــح لــكل 

ســؤال )الحيــزان،2002، 23).
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وصف االختبار*  

صمــم أبراهــام )Abraham 1977(، األســتاذ فــي جامعــة Temple، اختبــار التفكيــر االبتكاري للكشــف 

عــن درجــٍة ابتكاريــة األطفــال والمراهقيــن، ويتميــز هــذا االختبــار بســهولة تطبيقــه ويصلــح للتطبيــق فــي جميــع 

مراحــل التعليــم، مــن مرحلــة ماقبــل المدرســة إلــى المرحلــة الجامعيــة علــى غــرار اختبــار تورانــس.

 ويعــرف أبراهــام االبتــكار بأنــه القــدرة علــى توليــد أو إنتــاج ألكبــر عــدد ممكــن مــن االرتباطــات التــي 

تتصــف بالتفــرد والجــدة باســتخدام محــك واضــح ويكشــف هــذا االختبــار عــن قــدرة المفحــوص علــى توليــد فئــة 

مــن االســتجابات إذا أعطــي المركــز )البــؤرة( لتلــك الفئــة والمعيــار لعضويــة تلــك الفئــة.

وهــذا االختبــار مــن اختبــارات التفكيــر االبتــكاري الجمعــي بعــد تســع ســنوات، ويطبــق االختبــار فرديــاً مــن 

ســن أربــع ســنوات إلــى ماقبــل التاســعة.

ويتكون هذا االختبار من اختبارين فرعيين: 

االختبار األول: تسمية االشياء:ـ 

 ويتكــون مــن أربعــة أجــزاء يتضمــن كل جــزء منهــا اســم مــن األشــياء، وعلــى المفحــوص أن يكتــب خــال 

خمــس دقائــق )الزمــن المحــدد لإلجابــة عــن كل جــزء( أكبــر عــدد ممكــن مــن أســماء األشــياء التــي تقــع فــي هــذه 

الفئــة، والزمــن المســموح بــه لجميــع أجــزاء هــذا االختبــار هــو20 دقيقــة، ويقيــس هــذا االختبــار كاً مــن الطاقــة 

الفكريــة، المرونــة التلقائيــة، األصالة.

االختبار الثاني: االستعماالت غير المعتادة:ـ 

 يتكــون هــذا االختبــار مــن أربعــة أجــزاء، ويطلــب مــن المفحــوص فــي هــذا االختبــار أن يفكــر فــي أكبــر 

عــدد ممكــن مــن االســتعماالت غيــر المعتــادة لبعــض االشــياء المعروفــة، ويجــاب علــى كل جــزء فــي خمــس 

دقائــق، ومــن ثــم فــإن الزمــن المســموح بــه لجميــع أجــزاء هــذا االختبــار هــو 20 دقيقــة.

ــف عــن  ــف عــن اآلخــر، ومختل ــون كل اســتعمال مختل ــار ضــرورة أن يك ــذا االختب ــات ه ــد تعليم  وتؤك

ــة  ــن: الطاق ــار كاً م ــذا االختب ــس ه ــيء، ويقي ــم الش ــب اس ــة لجان ــي البداي ــر ف ــذي يذك ــائع ال ــتعمال الش االس

ــة. ــة، األصال ــة التلقائي ــة، المرون الفكري

ــل  ــن دلي ــا م ــم الحصــول عليه ــذا الفصــل ت ــي ه ــورة ف ــات المذك ــع المعلوم ــى أن جمي ــة إل ــير الباحث *تش

ــق. ــة التطبي ــار – كراس االختب
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 تصحيح االختبار:   

تصحيح اختبار تسمية األشياء:ـ 

 تصحــح درجــة الطاقــة الفكريــة مــن خــال حصــر كل أســماء األشــياء التــي يذكرهــا المفحــوص، بعــد 

ــار، وتحــدد درجــة  ــود االختب ــا بن ــي تتضمنه ــات األشــياء الت ــر المناســبة لفئ ــرارات أو األســماء غي حــذف التك

المرونــة التلقائيــة مــن خــال عــدد مــا يكشــف عنــه الفــرد مــن تحــوالت أو انتقــاالت مــن فئــة إلــى أخــرى مــن 

فئــات االســتجابة.

 أما درجة األصالة فإنه يعبر عنها إحصائياً بالنسبة المئوية لتكرار االستجابة، بحيث تعطى:

االستجابة التي تتكرر عند أقل من 1 % من األفراد = 4 درجات ـ 

واالستجابة التي تتكرر أكثر من 1 % إلى 2 % من األفراد = 3 درجاتـ 

أما االستجابة التي تتكرر أكثر من 2 % ولغاية 5 % من األفراد = 2 درجةـ 

واالستجابة التي تتكرر أكثر من 5 % ولغاية 10 % فتعطى = 1 درجةـ 

و اإلجابة التي تتكرر عند أكثر من 10 % من األفراد فا تعطى أي درجة )صفر(. ـ 

 تصحيح اختبار االستعماالت غير المعتادة: ـ 

تتحــدد درجــة الطاقــة الفكريــة فــي هــذا االختبــار مــن خــال العــدد الكلــي لإلجابــات المائمــة بعــد اســتبعاد 

ــى  ــة عل ــة التلقائي ــار، وتحســب درجــة المرون ــود االختب ــر المناســبة لبن ــررة أو الغامضــة أو غي ــات المك اإلجاب

أســاس عــدد مــرات التغييــر فــي زاويــة التفكيــر خــال اإلجابــة علــى االختبــار، مــع ماحظــة أن تصحيــح كل 

إجابــة إنمــا يتــم فــي ضــوء عاقتهــا باإلجابــة الســابقة عليهــا، فــإذا أوضحــت إحــدى االســتجابات اتجاهــاً نحــو 

موضــوع يختلــف عــن موضــوع اإلجابــة الســابقة عليهــا تعطــى درجــة واحــدة كدليــل علــى التغييــر. 

أما درجة األصالة فإنه يعبر عنها إحصائياً بالنسبة المئوية لتكرار االستجابة بحيث تعطى:

االستجابة التي تتكرر عند أقل من 1 % من األفراد = 4 درجات .ـ 

واالستجابة التي تتكرر أكثر من 1 % إلى 2 % من األفراد = 3 درجاتـ 

أما االستجابة التي تتكرر أكثر من 2 % ولغاية 5 % من األفراد فتعطى = 2 درجةـ 

واالستجابة التي تتكرر أكثر من 5 % ولغاية 10 % فتعطى = 1 درجةـ 

واإلجابة التي تتكرر عند أكثر من 10 % من األفراد فا تعطى أي درجة )صفر(.ـ 

ــاري  ــن اختب ــار م ــي كل اختب ــة ف ــة واألصال ــة والمرون ــام يكشــف عــن الطاق ــار أبراه ــإن اختب ــك ف وبذل
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ــادة.  ــر المعت ــتعماالت غي ــياء واالس ــمية األش تس

ويمكــن حســاب درجــة التفكيــر االبتــكاري فــي كل اختبــار فرعــي مــن خــال حســاب مجمــوع الدرجــات 

علــى كل مــن الطاقــة الفكريــة والمرونــة واألصالــة. 

تقنين االختبار:   

 صدق االختبار: ـ 

ــدى  ــة للكشــف عــن م ــرة باألبحــاث االبتكاري ــن ذوي الخب ــن المحكمي ــة م ــار بلجن ــف االختب ــتعان مؤل اس

ــذه.  ــواع الصــدق ه ــق كل أن ــن تحقي ــد م ــن، وتأك ــاء وصــدق التكوي ــوى وصــدق البن ــق صــدق المحت تحقي

وقــد تــم تقنيــن االختبــار علــى عينــات كبيــرة مــن تاميــذ مرحلــة التعليــم األساســي أي مــن ســن 6 – إلــى 

15 ســنة. 

ــن  ــاط بي ــق حســاب معامــات االرتب ــار عــن طري ــي لاختب ــق مــن صــدق االتســاق الداخل ــم التحق ــا ت كم

ــن )0.32( و )0.92).  ــات بي ــم االرتباط ــت قي ــة، وتراوح ــة الكلي ــد، والدرج ــي كل بن ــات ف الدرج

ثبات االختبار: ـ 

اســتخدم مؤلــف االختبــار طريقــة التجزئــة النصفيــة باالســتعانة بمعادلــة ســبيرمان بــراون، وقــد تراوحــت 

قيمــة معامــات الثبــات بيــن )0.64( و )0.60( للطاقــة والمرونــة واألصالــة. 

ــار تكشــف بدرجــة  ــن االختب ــن تقني ــا م ــي حصــل عليه ــم الت ــع القي ــى أن جمي ــار إل ــف االختب ويشــير مؤل

ــه.  ــار وثبات ــة عــن صــدق االختب مرضي

دراسات عربية: 

دراسة حبيب )2001(:. 1

عنوان الدراسة: تقنين اختبار أبراهام للتفكير االبتكاري على البيئة المصرية 

هــدف الدراســة: الكشــف عــن طبيعــة نمــو القــدرات االبتكاريــة فــي مراحــل التعليــم المختلفــة فــي البيئــة 

المصريــة باإلضافــة إلــى تحديــد المنحنيــات االبتكاريــة ، والكشــف عــن الفــروق بيــن الذكــور واإلنــاث فــي القــدرة 

علــى التفكيــر االبتــكاري. 

نتائج الدراسة: 

تراوحــت معامــات الصــدق المحكــي باســتخدام محــك اختبــار تورانــس اللفظــي واختبــار التفكيــر ـ 

االبتــكاري )تأليــف خيــر اللــه ومنســي( وكانــت االرتباطــات علــى النحــو التالــي:  )0.58( مــع اختبــار 

10- الدراسات السابقة:
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ــل الدراســي  ــع التحصي ــكاري، و)0.45( م ــر االبت ــع الجــزء اللفظــي للتفكي ــس، و )0.75( م توران

فيما يخص الثبات فقد كانت معامات ثبات اإلعادة )0.64(، وثبات التجزئة النصفية )0.75)ـ 

وقد تم استخراج معايير خاصة لكل مرحلة عمريةـ 

دراسة عطا الله )2004(:. 2

عنــوان الدراســة: تقنيــن اختبــار الدوائــر مــن الصــورة الشــكلية “ب” لبطاريــة تورانــس للتفكيــر االبداعــي 

علــى األطفــال فــي األعمــار مــن )8-12( ســنة بمــدارس القبــس بواليــة الخرطــوم 

ــار الدوائــر الصــورة الشــكلية “ب” مــن بطاريــة تورانــس وذلــك مــن خــال  هــدف الدراســة: تقنيــن اختب

ــة  ــر العمري ــات واســتخراج المعايي ــى دالالت الصــدق والثب التعــرف عل

نتائج الدراسة: 

تراوحت معامات الصدق الذاتي ما بين )0.88 و 0.96) ـ 

تميز االختبار بصدق التمييز بين المجموعات الطرفية العليا والدنيا ـ 

ارتبط االختيار مع الطاقة في مقياس والش وكوجان بمقدار )0.266) ـ 

تراوحت قيمة االرتباطات الداخلية ما بين )0.43 و 0.88)ـ 

بلغت قيمة معامل الثبات باإلعادة )0.77) ـ 

دراسة جناد، علي، صالح )2012(: . 3

عنــوان الدراســة: مســتوى التفكيــر اإلبداعــي لــدى تاميــذ الصــف الرابــع األساســي )دراســة ميدانيــة فــي 

محافظــة الاذقيــة( 

هــدف الدراســة: معرفــة مســتوى التفكيــر اإلبداعــي بمهاراتــه )طاقــة، مرونــة، أصالــة، إبــداع كلــي( لــدى 

تاميــذ الصــف الرابــع األساســي فــي محافظــة الاذقيــة تبعــاً لمتغيــر الجنــس. 

ــم اختيارهــم بطريقــة عشــوائية مــن عــدة مــدارس فــي محافظــة  ــذة  ت ــذاً وتلمي ــة الدراســة: 255 تلمي عين

ــة.  الاذقي

نتائــج الدراســة: أظهــرت النتائــج عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي كل مــن مهــارات التفكيــر 

اإلبداعــي تعــزى لمتغيــر الجنــس، ووجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي درجــة المرونــة لصالــح اإلنــاث.

دراسة إدارة البحوث والتطوير في دولة قطر )2015(:. 4

عنوان الدراسة: دراسة لتقنين مقاييس اإلبداع رنزولي وتورانس في دولة قطر 

هــدف الدراســة: تقنيــن مقاييــس اإلبــداع رنزولــي وتورانــس لإلبــداع بهــدف قيــاس الخصائــص الســلوكية 

للمبدعيــن واالســتفادة منهــا فــي اختيــار المشــاركين مــن طــاب الصــف الرابــع حتــى الســادس فــي برامــج تنميــة 



207

اإلبــداع. 

عينــة الدراســة: طــاب المــدارس االبتدائيــة العامــة بدولــة قطــر الذيــن تتــراوح أعمارهــم مــن )9 – 11) 

ســنة 

نتائج الدراسة: 

تم حساب الثبات بطريقة ألفا كرونباخ وقد تراوحت ما بين 0.84 و 0.98.ـ 

تــم إجــراء التحليــل العاملــي المباشــر مــن الدرجــة األولــى وقــد تــم حســاب معامــل اختبــار بارتليــت، وقــد ـ 

تراوحــت قيمــة كاي مربــع لهــذا االختبــار لجميــع األبعــاد بيــن )724 ، و 3398( وجميــع هــذه القيــم 

لهــا داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى 0.05. كمــا تــم حســاب معامــات كايــزر مايــر أولكــن للتحقــق مــن 

كفــاءة ســحب العينــة فــكان مرتفعــاً لجميــع األبعــاد )تراوحــت قيمتــه بيــن 0.878 و 0.947( وهــذا 

يــدل علــى صاحيــة بيانــات التحليــل العاملــي. 

ــم ـ  ــع قي ــة لجمي ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــع الف ــت جمي ــد كان ــة وق ــروق الطرفي ــدق الف ــاب ص ــم حس وت

ــه قــدرة تمييزيــة عاليــة بيــن المجموعتيــن  )ت( عنــد مســتوى داللــة 0.05 ممــا يعنــي أن المقيــاس ل

ــاس.  ــات المقي ــي درج ــن ف الطرفيتي

الدراسات األجنبية:

1 .Matud, etal, 2007 (2007( دراسة ماتيود وآخرين

Gender differences in creative thinking :عنوان الدراسة

الفروق بين الجنسين في التفكير اإلبداعي

هــدف الدراســة: فحــص تأثيــر المســتوى التعليمــي علــى االختافــات بيــن الجنســين فــي التفكيــر اإلبداعــي 

علــى عينــة مــن الذكــور واإلنــاث فــي جــزر الكنــاري 

نتائج الدراسة: 

يوجــد فــروق بيــن الذكــور واإلنــاث فــي التفكيــر اإلبداعــي وفقــاً لمتغيــر الدراســة والمســتوى التعليمــي ـ 

لصالــح الذكــور فــي التعليــم الثانــوي ولصالــح اإلنــاث فــي المســتوى الجامعــي 

2 .Siswono, 2011 (2011( دراسة سيسونو

عنوان الدراسة:

Level of student’s creative thinking in classroom Mathematics

مستوى التفكير اإلبداعي للتاميذ في صف الرياضيات

هدف الدراسة: 
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تحديد مستوى التفكير اإلبداعي للتاميذ في صف الرياضيات 

نتائج الدراسة: 

ــة  ــث الطاق ــن حي ــن )0 – 4 ( م ــا بي ــراوح م ــذ تت ــي للتامي ــر اإلبداع ــتويات للتفكي ــة مس ــد خمس توج

والمرونــة والحساســية للمشــكات فــي حــل المســائل الرياضيــة 

ــي منهــج البحــث فمعظــم الدراســات الســابقة  ــة عــن معظــم الدراســات الســابقة ف ــف الدراســة الحالي تختل

اعتمــدت المنهــج التجريبــي الختبــار التفكيــر اإلبداعــي، فــي حيــن أن الدراســة الحاليــة اعتمــدت المنهــج التحليلــي 

الوصفــي، كمــا تختلــف الدراســة الحاليــة عــن الدراســات الســابقة فــي مــكان إجــراء الدراســة وعينتهــا، حيــث 

ــم  ــى للتعلي ــة األول ــذ الحلق ــن تامي ــادس( م ــس – س ــع – خام ــوف )راب ــذ الصف ــن تامي ــة م ــى عين ــت عل أجري

األساســي فــي مدينــة دمشــق ومــن جانــب آخــر تتشــابه هــذه الدراســة مــع دراســة حبيــب )2001( مــن حيــث 

ــات. األداة و اســتخراج مؤشــرات الصــدق والثب

ــار أبراهــام  ــم اتباعهــا مــن أجــل دراســة الصــدق والثبــات الختب يتضمــن هــذا الجانــب الخطــوات التــي ت

ــكاري. ــر االبت للتفكي

منهج الدراسة:   

لإلجابــة عــن أســئلة الدراســة تــم اتبــاع المنهــج الوصفــي التحليلــي اســتناداً إلــى دليــل االختبــار، والرجــوع 

إلــى مراجــع عربيــة وأجنبيــة حــول الموضــوع، ثــم تطبيــق االختبار علــى عينة الدراســة للقيــام بإجراء الدراســات 

ــة الازمة. اإلحصائي

عينة الدراسة وإجراءات التطبيق:   

ــي  ــادس األساس ــس والس ــع والخام ــف الراب ــذ الص ــع تامي ــي جمي ــة ف ــي للدراس ــع األصل ــل المجتم يتمث

المســجلين فــي مــدارس مدينــة دمشــق الرســمية للتعليــم األساســي، الحلقــة األولــى، للعــام الدراســي )2016 – 

ــة. ــاَ وطالب ــم )46628( طالب ــغ عدده 2017( والبال

وقــد تألفــت عينــة الدراســة مــن 420 تلميــذا وتلميــذة مــن تاميــذ الصفــوف الرابــع والخامــس والســادس، 

وقــد ســحبت العينــة بطريقــة عشــوائية مــن مــدارس مدينــة دمشــق للتعليــم األساســي، بمعــدل مدرســة مــن كل 

11- إجراءات الدراسة ونتائجها:

11- تعقيب على الدراسات السابقة:
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منطقــة مــن مناطــق التقســيمات اإلداريــة الخمســة فــي المحافظــة كمــا هــي موزعــة فــي مديريــة التربيــة بمدينــة 

دمشــق والجــدول رقــم )1( يبيــن تــوزع أفــراد العينــة.

جدول )1( توزع أفراد عينة البحث

الدراسة السيكومترية:  

صدق االختبار: ـ 

اإلجابة عن السؤال األول: ما دالالت صدق اختبار أبراهام للتفكير االبتكاري؟. 1

ــي ،  ــواع مــن الصــدق وهــي: صــدق االتســاق الداخل ــار باســتخدام عــدة أن ــم التحقــق مــن صــدق االختب ت

ــزي. الصــدق التميي

صدق االتساق الداخلي Internal consistency validity :ـ 

يرتبــط هــذا النــوع مــن الصــدق بالتحقــق مــن االتســاق الداخلــي بيــن مفــردات االختبــار فيمــا بينهــا، ومــدى 

ــات  ــم معام ــن قي ــم )2( يبي ــدول رق ــار والج ــة لاختب ــس الفرعي ــات المقايي ــة ودرج ــة الكلي ــا بالدرج ارتباطه

ــاط . االرتب

المجموعإناثذكورمكان السحب

151540مدرسة التطبيقات المسلكية / المزرعة

272770مدرسة نصوح بابيل / أبو رمانة

353570مدرسة أبو اليسر عابدين / المزة

303070مدرسة أم البنين / العفيف

363670مدرسة عثمان ذي النورين / ركن الدين

252550مدرسة عبد الله بن الزبير/ المزرعة

202050مدرسة الرشيد / الشيخ محي الدين

420المجموع

التفكير االبتكارياألصالةالمرونةالطاقةالبند

10.560.430.540.63
20.690.380.700.60
30.640.450.720.68
40.730.470.690.77
50.540.400.750.63
60.640.520.600.69
70.630.410.690.59
80.660.430.620.69
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الجدول رقم )2( قيم معامات االرتباط الداخلية لبنود مقياس أبراهام للتفكير االبتكاري

ــاد  ــات األبع ــة ودرج ــة الكلي ــود والدرج ــات البن ــن درج ــاط بي ــات االرتب ــابق أن معام ــدول الس ــن الج يبي

الثاثــة )الطاقــة، المرونــة، األصالــة(، قــد تراوحــت مــا بيــن 0.38 و 0.77 وكانــت جميعهــا موجبــة ودالــة 

ــة )0.05 و 0.01). ــتويي الدالل ــد مس ــاً عن إحصائي

ــة  ــا بينهــا، ومــع الدرجــة الكلي ــة فيم ــة لألبعــاد الثاث ــة للدرجــة الكلي ــم حســاب االرتباطــات الداخلي ــا ت كم

ــاط. ــم معامــات االرتب ــن قي ــار والجــدول )3( يبي لاختب

الجدول رقم )3( قيم معامات ارتباط المقاييس الفرعية والدرجة الكلية الختبار أبراهام للتفكير االبتكاري

يكشــف الجــدول الســابق عــن وجــود ارتباطــات مرتفعــة وموجبــة دالة بيــن أبعاد مقيــاس التفكيــر االبتكاري، 

وبيــن الدرجــة الكليــة لاختبــار وهــذا يــدل على صــدق االختبار.

تراوحــت قيــم معامــات صــدق االتســاق الداخلــي مــا بيــن )0.38( و )0.77( وكانــت جميعهــا موجبــة 

ــة  ــة واألصال ــح فــي بعــدي الطاق ــى أن التصحي ــد يرجــع هــذا إل ــة، وق ــد كان أقلهــا فــي بعــد المرون ــة، وق ودال

يكــون موضوعيــاً ألنــه يعتمــد علــى معاييــر محــددة واضحــة، أمــا فــي حالــة المرونــة فاألمــر يختلــف حيــث تقــدر 

الدرجــة بعــدد الفئــات المختلفــة لاســتجابات، وهــذا مــا يشــير إلــى تمايــز هــذه المجــاالت فــي التفكيــر اإلبداعــي.

   :Discriminate validity )الصدق التمييزي )المجموعات الطرفية 

تــم تطبيــق االختبــار علــى عينــة التطبيــق، ثــم تــم حســاب درجاتهــم ورتبــت تنازليــاً، وتــم أخــذ أعلــى 25 

% منهــا وأدنــى 25%، ثــم حســبت متوســطات هاتيــن المجموعتيــن وانحرافهمــا المعيــاري، واســتخدم اختبــار 

t student لبيــان داللــة الفــروق بيــن المتوســطين علــى االختبــارات الفرعيــة والدرجــة الكليــة، والجــدول رقــم 

)4( يبيــن قيــم الفــروق بيــن هاتيــن المجموعتيــن.

التفكير االبتكارياألصالةالمرونةالطاقةالبند

0.810.730.87-الطاقة

0.780.85--المرونة

0.83---األصالة
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جدول )4( المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة T  ودالالتها

يبيــن الجــدول الســابق أنــه توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن المجموعتيــن، وهــذه الفــروق لصالــح 

الفئــة العليــا. وهــذا يثبــت صــدق االختبــار بداللــة الفــرق التمييزيــة، وتعتبــر نتائج الصــدق التمييــزي )المجموعات 

الطرفيــة( جيــدة ومقبولــة، وهــذا يــدل علــى القــدرة التمييزيــة لاختبــار.

الصدق المحكي:  

ــار  ــى اختب ــي ودرجاتهــم عل ــار الحال ــى االختب ــذ عل ــن درجــات التامي ــاط بي ــم حســاب معامــات االرتب ت

رافــن الملــون، كمــا تــم اســتخدام محــك التحصيــل الدراســي، والجــدول )5( يشــير إلــى النتائــج التــي تــم الحصــول 

عليهــا ن =)100(:

جدول )5( معامات الصدق المحكي الختبار أبراهام للتفكير االبتكاري

يتبيــن مــن الجــدول الســابق أن معامــات االرتبــاط مــع المحــكات كانــت جيــدة ومقبولــة بشــكل عــام وهــذا 

يثبــت صــدق االختبــار.

الفئة الدنياالفئة العليا
مستوى الداللةT ستودنت

عمعم

21.411.1011.632.4919.730.000الطاقة

19.521.7411.742.5115.670.000المرونة

17.891.5613.172.878.690.000األصالة

98.046.4266.616.5618.930.000الدرجة الكلية

االختبار
اختبار رافن الملون

التحصيل الدراسي
التفكير االبتكاريأصالةمرونةطاقة

0.500.610.560.550.54معامات االرتباط
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حساب الثبات:ـ 

اإلجابة عن السؤال الثاني: . 2

ما دالالت ثبات اختبار أبراهام للتفكير االبتكاري؟

ــة  ــات بطريق ــادة, الثب ــة اإلع ــات بطريق ــددة: الثب ــق متع ــتخدام طرائ ــار باس ــات االختب ــن ثب ــق م ــم التحق ت

ــي.  ــاق الداخل ــة، واالتس ــة النصفي التجزئ

طريقة الثبات باإلعادة Test  - Retest  :ـ 

تــم تطبيــق االختبــار علــى 100 طالــب وطالبــة مــن طلبــة الصفــوف العليــا للحلقة األولــى للتعليم األساســي، 

ــة الذيــن تغيبــوا عــن  ــة نفســها، لكــن باســتثناء بعــض الطلب ثــم جــرى إعــادة تطبيقــه بعــد أســبوعين علــى العين

ــم حســاب  ــد ت ــة، وق ــاً وطالب ــن 98 طالب ــة م ــة مؤلف ــم أصبحــت العين ــن ث ــي، وم ــق الثان ــت التطبي المدرســة وق

الترابــط بيــن الدرجــات عــن طريــق معامــل االرتبــاط بيرســون، والجــدول رقــم )5( يبيــن نتائــج ثبــات االختبــار 

بطريقــة اإلعــادة. 

جدول )6( قيم معامات الثبات بطريقة اإلعادة

يتبيــن مــن الجــدول الســابق أن جميــع معامــات الثبــات باإلعــادة كانــت مقبولــة ومرتفعــة بشــكل عــام، وذلك 

علــى األبعــاد الثاثــة )الطاقــة – المرونــة – األصالــة( والدرجــة الكليــة التــي تمثــل درجــة التفكيــر االبتكاري. 

الثبات بطريقة التجزئة النصفية Split-half : ـ 

تــم اســتخدام معادلــة ســبيرمان-براون للتجزئــة النصفيــة، ويوضــح الجــدول رقــم )6( قيــم معامــات الثبــات 

علــى 100 فــرد مــن عينــة التطبيــق.

التفكير االبتكارياألصالةالمرونةالطاقةن

980.720.590.510.67الصف6-5-4

التفكير االبتكارياألصالةالمرونةالطاقةن

1000.770.680.590.71الصف 6-5-4
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جدول )7( قيم معامات الثبات بطريقة التجزئة النصفية

يتبيــن مــن الجــدول الســابق أن معامــات ثبــات االختبــار بطريقــة اإلعــادة كانــت مقبولــة، وهــذا مــا يؤكــد 

ثبــات االختبــار بشــكل عــام. 

 الثبات بطريقة االتساق الداخلي consistency Internal:ـ 

تم حساب الثبات باستخدام معامل ألفا –كرونباخ، والجدول رقم )8( يبين قيم معامات الثبات. 

جدول )7( قيم معامات الثبات بطريقة التجزئة النصفية

يتبيــن مــن الجــدول الســابق أن قيــم معامــات ألفــا- كرونبــاخ تعــد مــن مقبولــة إلــى جيــدة، وهــذا مــا يــدل 

علــى ثبــات االختبــار بشــكل عــام. 

تفسير النتائج المتعلقة بالسؤال األول: ما دالالت صدق اختبار أبراهام للتفكير االبتكاري؟. 1

ــار  ــج أن االختب ــت النتائ ــد أثبت ــق، وق ــن الطرائ ــة م ــتخدام مجموع ــار باس ــن صــدق االختب ــق م ــم التحق ت

ــن الصــدق.  ــة م ــدة ومقبول ــة جي يتصــف بدرج

تفسير النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: ما دالالت ثبات اختبار أبراهام للتفكير االبتكاري؟. 2

ــة مــن  ــار يتصــف بدرجــة مقبول ــي أن االختب ــة االتســاق الداخل ــات بطريق ــج الخاصــة بالثب أظهــرت النتائ

الثبــات بهــذه الطريقــة، كمــا كانــت نتائــج الثبــات بطريقتــي اإلعــادة والتجزئــة النصفيــة جيــدة ومقبولــة، وهــذا مــا 

يــدل علــى ثبــات االختبــار وصدقــه بشــكل عــام. 

ــث تراوحــت معامــات صــدق  ــار، حي ــة لاختب ــج الدراســة األصلي ــع نتائ ــذه الدراســة م ــج ه ــق نتائ وتتف

االتســاق الداخلــي مــا بيــن 0.32 و 0.92. كمــا تراوحــت قيــم معامــات الثبــات بيــن 0.64 و 0.90 للطاقــة 

معامل ألفا-كرونباخاالختبار

0.71الطاقة

0.76المرونة

0.68األصالة

0.81التفكير االبتكاري

12- تفسير النتائج:
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ــة.  ــة واألصال والمرون

أمــا دراســة حبيــب 2002 فقــد أظهــرت أظهــرت نتائــج دراســته أن االختبــار يتصــف بدرجــة متوســطة 

مــن ثبــات االتســاق الداخلــي، حيــث تراوحــت قيــم معامــات االرتباطــات الداخليــة للمقاييــس الفرعيــة مــا بيــن 

ــة مــن صــدق المحكميــن والصــدق المحكــي.  0.84 و  0.95 ، ودرجــات مقبول

ــكاري فــي  ــر االبت ــار أبراهــام للتفكي ــة اســتخدام اختب ــى إمكاني ــج هــذه الدراســة عل ــد أكــدت نتائ وهكــذا فق

البحــث والدراســة. 

االهتمــام بتقنيــن المزيــد مــن االختبــارات التــي تقيــس التفكيــر اإلبداعــي، وتقنينهــا علــى البيئــة المحليــة ـ 

لاســتفادة منهــا فــي مجــال البحــث العلمــي والتطبيــق العملــي فــي تنميــة قــدرات التفكيــر اإلبداعــي. 
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أبــو جــادو صالــح محمــد .)2007).تطبيقــات عمليــة فــي تنميــة التفكيــر اإلبداعــي باســتخدام نظريــة الحــل 
االبتــكاري للمشــكالت، ط1، دار الشــروق للنشــر والتوزيــع، عمــان. 

أبو جالة صبحي .)2007).مناهج العلوم وتنمية التفكير اإلبداعي، ط1، دار الشروق، عمان.
جمــل محمــد .)2008).تنميــة مهــارات التفكيــر اإلبداعــي مــن خــالل المناهــج الدراســية، ط2، دار الكتــاب 

الجامعــي، اإلمــارات العربيــة المتحدة.
حبيــب مجــدي .)2001).اختبــار التفكيــر االبتــكاري تأليــف )د.ابراهــام(، كراســة التعليمــات، القاهــرة ، 

ــة. دار النهضــة المصري
الحسين إبراهيم .)2001).مهارات التفوق الدراسي، ط1، دار الرضا للنشر، دمشق 2001.

حواشــين زيــدان، وحواشــين مفيــد .)1988).تعليــم األطفــال الموهوبيــن،ط2، دار الفكــر للطباعة والنشــر، 
عمان.

الخليفة عمر .)1999(.تقرير عن المؤتمر العالمي للطفل الموهوب، مجلة الطفولة، ع4.
الخليلي أمل .)2005).الطفل ومهارات التفكير، ط1، دار الصفا للنشر والتوزيع، عمان.

الروســان فــاروق .)2001).دراســات وبحــوث فــي التربيــة الخاصــة، الطبعــة األولــى، عمــان، دار الفكــر 

13- مقترحات الدراسة:

14- المراجع:



215

للطباعــة والنشــر والتوزيــع.
ــة التطبيقيــة. ط1، دار الشــروق،  ــات األمثل ــر مــع مئ ســعادة جــودت .)2006).تدريــس مهــارات التفكي

عمــان.
شــعبان عطيــة أحمــد .)1984).دراســة عامليــة القــدرات االبتكاريــة لتالميــذ مرحلــة التعليــم األساســي، 

رســالة دكتــوراه غيــر منشــورة، كليــة التربيــة، جامعــة االســكندرية.
غيــث، محمــد. )2007 ). الخصائــص الســيكومترية الختبــارات عينــة مــن المواد في مشــروع االختبارات 
ــة أم  ــورة. جامع ــر منش ــتير غي ــالة ماجس ــورة. رس ــة المن ــة المدين ــط بمنطق ــف األول المتوس ــية للص المدرس

القــرى، المملكــة العربيــة الســعودية.
قطامــي يوســف .)1990).تفكيــر األطفــال تطــوره وطــرق تعليمــه، ط1، دار األهليــة للنشــر والتوزيــع، 

عمــان.
مصطفــى فهيــم .)2007).التخطيــط لتعليــم التربيــة اإلبداعيــة رؤيــة جديــدة لمنظومــة التعليــم فــي ريــاض 

األطفــال والمدرســة االبتدائيــة، الســنة )36(، العــدد )161(، قطــر.
النجــدي أحمــد، وآخــرون .)2005).االتجاهــات الحديثــة فــي تعليــم العلــوم فــي ضــوء المعاييــر العالميــة 

وتنميــة التفكيــر والنظريــة البنائيــة، ط1، دار الفكــر العربــي، القاهــرة.
المراجع األجنبية: 

MATUD, M. P.;GRANDE,J. ;RODRIGUEZ,C. Gender differences in creative

 SISWONO, T.Level of student’s creative thinking in classroom Mathematics. 

Educational

Torrance .E.P: creativity in the classroom Washington , D.C national 

education, 1977.

Guilford , J.P: A psychometric approach to creativity , In H,H Anderson 

)ED(, creativity in childhood & adolescence. Palo , Alto, GA, scie- nep and 

Behavior Books, Inc, 1965.

Kogenn Wallach .M. A: Modes of thinking in young children. New york : 

HOIF, Rinehart and Winston, 1965.

Available online at http://www.academicjournals.org/ERR

Research and Review Vol, 6 )7(, 2011, 548-553.

thinking.Personality and Individual Differences. 43, 2007, 1137–1147



املجلة الرتبوية الإلكرتونية ال�شورية العدد واحد �شهر )12( 2162020

الملحق )1)

اختبار أبراهام للتفكير االبتكاري

اسم الطالب : ........................                             الصف:.........................

المدرسة:..............................                             العمر:..........................

عزيزي الطالب:

ــق  ــرون وتتعل ــه اآلخ ــر ب ــا يفك ــة عم ــة مختلف ــر بطريق ــك التفكي ــب من ــئلة تتطل ــن األس ــة م ــك مجموع لدي

بموضوعــات متنوعــة، لديــك عشــرون دقيقــة لإلجابــة عــن المجموعــة األولــى، بمعــدل خمــس دقائــق لــكل صنف.

أوالً: المجموعة األولى:

اكتب أكبر عدد ممكن من األشياء التي تعتقد أنها جديدة ومبتكرة فيما يلي:

الرقم 
س-1 األشياء التي تكون 

ساخنة
س-2 األشياء التي تحدث 

صوت
س-3 األشياء التي لها 

رائحة 
س-4 األشياء التي تتحرك 

على عجات

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

المجموع
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ثانياً: المجموعة الثانية:

اكتب أكبر عدد ممكن من األشياء التي تعتقد أنها جديدة ومبتكرة فيما يلي:

اذكــر أكبــر عــدد مكــن مــن االســتعماالت التــي تعتبرهــا اســتعماالت غيــر عاديــة لألشــياء اآلتيــة والتــي 

تعتقــد أنهــا تجعــل هــذه األشــياء أكثــر فائــدة وأهميــة

الرقم 
س-5 لو كان عندك عدد 

كبير من الجرائد 
س-6 لو كان عندك عدد 

كبير من األحذية 
س-7 لو كان عندك عدد 

كبير من األزرار

س-8 لو كان عندك عدد 
كبير من علب المعلبات 

المعدنية الفارغة

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

المجموع
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ــة واالتصــال التنظيمــي، وكشــف الفــروق فيهمــا  ــة بيــن األنمــاط القيادي ــى تعــرف العاق هــدف البحــث إل

وفقــاً لمتغيــري الجنــس وســنوات الخبــرة، والكشــف عــن مســتوى االتصــال التنظيمــي والنمــط القيــادي الســائد 

لــدى أفــراد عينــة البحــث، ولتحقيــق أهــداف البحــث قامــت الباحثــة بتصميــم مقيــاس األنمــاط القياديــة ومقيــاس 

االتصــال التنظيمــي، وتطبيقهمــا علــى عينــة مؤلفــة مــن)124( فــرداً مــن العامليــن فــي وزارة التربيــة، وتوصــل 

البحــث إلــى النتائــج اآلتيــة:

النمط القيادي السائد وفقاً آلراء أفراد عينة البحث هو النمط الديموقراطي.  

ــة    ــي، وعاق ــة واالتصــال التنظيم ــاط القيادي ــن األنم ــة بي ــة إحصائي ــة ذات دالل ــة ارتباطي ــد عاق توج

إيجابيــة بيــن االتصــال التنظيمــي والنمــط الديمقراطــي، بينمــا لــم تكــن العاقــة ذات داللــة فــي نمطــي 

ــادة األوتوقراطــي والمتســيب. القي

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في األنماط القيادية واالتصال التنظيمي وفقاً لمتغير الجنس.  

ــح ذوي ســنوات    ــة واالتصــال التنظيمــي لصال ــة فــي األنمــاط القيادي ــة إحصائي توجــد فــروق ذات دالل

الخبــرة األعلــى.

الكلمات المفتاحية: األنماط القيادية، االتصال التنظيمي.

الملخص:
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ABSTRACT

The aim of the research is to know the relationship between leadership 

styles and organizational communication، to reveal the differences in them 

according to the variable of gender and years of experience، to reveal the level 

of organizational communication and the leadership style prevailing among 

the members of the research sample، and to achieve the research objectives، 

the researcher designed the leadership styles scale and the organizational 

communication scale، and applied them to a composed sample Of )124( 

individuals working in the Ministry of Education، and the study reached the 

following results:

  The prevailing leadership style according to the opinions of the 

individuals of the research sample is the democratic style.

  There is a statistically significant correlation between leadership 

styles and organizational communication، and there is a positive 

relationship between organizational communication and democratic 

style، while it is negative in the autocratic and static leadership styles.

  There are no statistically significant differences in the leadership 

styles and organizational communication according to the gender 

variable.

  There are statistically significant differences in leadership styles 

and organizational communication in favor of those with higher years 

of experience.

Key words: leadership styles، organizational communication.
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تعــد األنمــاط القياديــة فــي عصــر التنظيمــات والمؤسســات بشــتى أنواعهــا واختصاصاتهــا المحــرك الرئيــس 

ألي مؤسســة تســعى لتحقيــق أهدافهــا فــي ظــل الظــروف الطارئــة التــي تتعــرض لهــا البــاد، فتلــك المؤسســات 

ــر مــن أي وقــت مضــى، فالظــروف  ــة أكث ــادات اســتراتيجية فعال ــى قي ــاج إل ــي تحت ــت الحال ــي الوق أصبحــت ف

الحاليــة تفــرض علــى قــادة المؤسســات أن يمتلكــوا وعيــاً اســتراتيجياً وعمليــات متجــددة وذلــك لضمــان االتســاق 

االســتراتيجي فــي العمــل، وتحقيــق مســتويات عاليــة مــن النجــاح وتحقيــق أهــداف المؤسســة )النذيــر،2010، 

.(1

فاألنمــاط القياديــة التــي يختارهــا المديــرون تعــد مــن أهــم العوامــل التــي تســهم فــي نجــاح المؤسســة، فهــي 

تشــكل الطريقــة التــي ســيتصل بهــا مــع موظفيــه، القــدرة علــى االتصــال مــع الموظفيــن بطريقــة بنــاءة هــي مــن 

الســمات الهامــة التــي يتميــز بهــا اإلداري، فالقيــادات الناجحــة هــي التــي تكــون قــادرة علــى التعامــل مــع جميــع 

ــى  ــه إحــدى المهــارات األساســية التــي يجــب عل ــة باالهتمــام باالتصــال، وذلــك ألن ــادات مطالب العامليــن، والقي

القائــد اتقانهــا، فاالتصــال الفعــال يعــد أهــم الوســائل فــي تحقيــق األهــداف التنظيميــة، بالتالــي يجــب أن تتوفــر لــدى 

القيــادات القــدرة علــى اســتخدام وســائل االتصــال الحديثــة، وذلــك ضمانــاً للوصــول إلــى البيانــات والمعلومــات 

ــرز  ــة، وتب ــة اإلداري ــي العملي ــية ف ــم الرئيس ــد الدعائ ــبة، إن االتصــال أح ــهولة ووضــوٍح وبالســرعة المناس بس

أهميتــه مــن كــون أن عمليــة القيــادة بمــا فيهــا مــن تنســيق وتنظيــم ومعلومــات ورقابــة ال تعطــي ثمارهــا إال مــن 

خــال االتصــال الفعال)شــحادة،2008، 4+3).

ويعــد االتصــال التنظيمــي عمليــة أساســية وضروريــة ومعيــار مهــم لقيــاس مــدى تطــور ونجاح المؤسســات 

أو فشــلها وعــدم تحقيــق أهدافهــا، وذلــك ألنــه أحــد الوســائل المهمــة فــي التعــرف علــى آخــر مــا توصلــت إليــه 

التكنولوجيــا والمعرفــة العلميــة، وال يوجــد خــاف علــى األهميــة التــي يكتســبها االتصــال التنظيمــي الجيــد داخــل 

المؤسســات، وذلــك ألن طبيعــة االتصــال التنظيمــي الفعــال يســهم فــي تنميــة العاقــات اإلنســانية وروح الجماعــة، 

ويجعــل هنالــك اتصــاالت دائمــة بيــن القــادة والموظفيــن، فهــو عمليــة ضروريــة فيمــا يتعلــق بتفعيــل وترشــيد 

القــرارات التنظيميــة داخــل المؤسســة )بــو عطيــط،2009، 23). 

تعــد الثــروة البشــرية أحــد أهــم العناصــر فــي نهضــة األمــم، وتعــد المؤسســات التربويــة أداة حيويــة فــي 

1- مقدمة:

2- مشكلة البحث:
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المجتمعــات اإلنســانية، وذلــك ألنهــا مدخــل مــن مداخــل التنميــة الشــاملة وذلــك ألنهــا األســاس الــذي تلجــأ إليــه 

ــن عليهــا مركــزاً،  ــي يجــب أن يكــون االهتمــام بالقائمي المجتمعــات إذا مــا تعرضــت للمحــن والصعــاب وبالتال

ــاالً للعامليــن فــي مختلــف الــوزارات،  ــوا مث ــة فــي موقــف حســاس ألنهــم يجــب أن يكون فموظفــو وزارة التربي

والقــادة فــي هــذه الــوزارة يجــب أن يعملــوا وبشــكل مســتمر علــى التأثيــر فــي موظفيهــم لتحفيزهــم علــى االلتــزام 

والتوافــق مــع ضغــوط العمــل، فمــن أهــم صفــات القائــد فــي هــذه المؤسســات تحقيــق االتصــال اإلداري الفعــال 

بيــن كافــة األقســام والفــروع وتقديــم التســهيات البشــرية والماديــة لهــم بمــا يســهم فــي تحقيــق األهــداف المنشــودة 

لــوزارة التربيــة )مزيــان، 2012، 2).

ــة  ــة ضروري ــؤدي وظائــف اجتماعي ــة تنشــأ مــن طبيعــة االجتمــاع البشــري، وت ــادة ظاهــرة اجتماعي فالقي

تتنــاول جميــع مياديــن النشــاط االجتماعــي واالقتصــادي والسياســي، وهــي عبــارة عــن تفاعــل اجتماعــي نشــط 

ومؤثــر وموجــه نحــو الهــدف، والقيــادة بمختلــف عملياتهــا أداة التغييــر والتطويــر والتقــدم، وتعمــل علــى إدخــال 

ــى المســتوى  ــي تحســين األداء عل ــا يســهم ف ــن بم ــي النظــام اإلداري وســلوك العاملي ــة ف التحســينات الضروري

ــدي،2009، 2). ــي والكيفي)الفهي الكم

وبنــاًء علــى مــا ســبق رغبــت الباحثــة بالتعــرف علــى األنمــاط القياديــة الســائدة لــدى العامليــن فــي وزارة 

التربيــة، وعليــه قامــت الباحثــة بإجــراء دراســة اســتطاعية غيــر مقننــة علــى عينــة مــن العامليــن فــي وزارة 

التربيــة بلــغ عددهــا)15( موظفــاً، وتوصلــت إلــى أن هنالــك اختــاف فــي األنمــاط القياديــة الســائدة لــدى العامليــن 

فــي الــوزارة، فــكان هنــاك النمــط الديمقراطــي يليــه األوتوقراطــي يليــه المتســيب بنســب قليلــة، وعليــه قــررت 

ــة مــن  ــدى عين ــا باالتصــال التنظيمــي ل ــة وعاقته ــى األنمــاط القيادي ــام ببحــث معمــق للتعــرف عل ــة القي الباحث

العامليــن فــي وزارة التربيــة، ويمكــن تلخيــص مشــكلة البحــث فــي الســؤال اآلتــي:

ما طبيعة العاقة بين األنماط القيادية واالتصال التنظيمي لدى عينة من العاملين في وزارة التربية؟

تتجلى أهمية البحث في االعتبارات اآلتية:

األهمية النظرية:

1/2 يهتــم البحــث الحالــي بجانبيــن مهميــن فــي جميــع المؤسســات التربويــة كانــت أم فــي غيرهــا، فاالتصال 

التنظيمــي أحــد العوامــل المهمــة التــي تحســن مــن جــودة العمــل، وكذلــك األنمــاط القياديــة المتعبــة تؤثــر علــى 

مســتوى جــودة العمــل لــدى الموظفيــن.

3- أهمية البحث:
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2/2 يسعى البحث الحالي إلى تقديم فهم أفضل لمفاهيم األنماط القيادية واالتصال التنظيمي.

األهمية التطبيقية:

3/2 قــد تلفــت نتائــج هــذا البحــث نظــر المختصيــن ألهميــة كل مــن األنمــاط القياديــة واالتصــال التنظيمــي 

فــي تحســين جــودة العمــل.

ــز  ــى تعزي ــدف إل ــي ته ــة الت ــات العلمي ــاث والدراس ــن األبح ــلة م ــن سلس ــة م ــث حلق ــذا البح ــد ه 4/2 يع

ــة. ــاط القياديــة اإليجابي االتصــال التنظيمــي واألنم

5/2 وتتأتــى األهميــة التطبيقيــة مــن أهميــة الموضــوع والحاجــة إليــه، وكذلــك أهميــة العينــة المســتهدفة؛ 

فهــي أمــور مهمــة وتحتــاج للبحــث فعلــى نجاحهــا يبنــى نجــاح العمــل بأكملــه.

يسعى البحث الحالي إلى تحقيق األهداف اآلتية:

1/3 الكشف عن مستويات األنماط القيادية لدى أفراد عينة البحث من العاملين في وزارة التربية.

ــي وزارة  ــن ف ــن العاملي ــث م ــة البح ــراد عين ــدى أف ــي ل ــال التنظيم ــتويات االتص ــن مس ــف ع 2/3 الكش

ــة. التربي

3/3 تعــرف العاقــة بيــن األنمــاط القياديــة واالتصــال التنظيمــي لــدى أفــراد عينــة البحــث مــن العامليــن 

فــي وزارة التربيــة.

4/3 كشف الفروق في األنماط القيادية وفقاً لمتغير الجنس وسنوات الخبرة.

5/3 كشف الفروق في االتصال التنظيمي وفقاً لمتغير الجنس وسنوات الخبرة.

يسعى البحث الحالي إلى اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

ــي  ــة ف ــي وزارة التربي ــن ف ــن العاملي ــة البحــث م ــراد عين ــدى أف ــي ل ــتوى االتصــال التنظيم ــا مس 1/4 م

ــق؟ ــة دمش محافظ

2/4 ما هي األنماط القيادية السائدة لدى المديرين في وزارة التربية في محافظة دمشق؟

3- أهداف  البحث:

4- أسئلة  البحث:
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المتغيرات التابعة: األنماط القيادية واالتصال التنظيمي.. 1

المتغيرات المستقلة: الجنس وسنوات الخبرة.. 2

يسعى البحث الحالي إلى التحقق من صحة الفرضيات اآلتية عند مستوى داللة)0،05(:

1/6 ال توجــد عاقــة ارتباطيــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن األنمــاط القياديــة واالتصــال التنظيمــي لــدى أفــراد 

عينــة البحــث مــن العامليــن فــي وزارة التربيــة.

ــاس  ــى مقي ــة البحــث عل ــراد عين ــن متوســطات درجــات أف ــة بي ــة إحصائي ــروق ذات دالل 2/6 ال توجــد ف

ــر الجنــس. ــاً لمتغي ــة وفق األنمــاط القيادي

ــاس  ــى مقي ــة البحــث عل ــراد عين ــن متوســطات درجــات أف ــة بي ــة إحصائي ــروق ذات دالل 3/6 ال توجــد ف

ــس. ــر الجن ــاً لمتغي االتصــال التنظيمــي وفق

ــاس  ــى مقي ــة البحــث عل ــراد عين ــن متوســطات درجــات أف ــة بي ــة إحصائي ــروق ذات دالل 4/6 ال توجــد ف

ــرة. ــر ســنوات الخب ــاً لمتغي ــة وفق األنمــاط القيادي

ــاس  ــى مقي ــة البحــث عل ــراد عين ــن متوســطات درجــات أف ــة بي ــة إحصائي ــروق ذات دالل 5/6 ال توجــد ف

ــرة. ــر ســنوات الخب ــاً لمتغي االتصــال التنظيمــي وفق

تتعين حدود البحث بالمحددات التالية:

1/7 الحدود البشرية: وتتضمن عينة من العاملين في وزارة التربية.

ــن  ــها م ــي، وقياس ــة واالتصــال التنظيم ــاط القيادي ــن األنم ــة بي ــاول العاق ــة: تتن ــدود الموضوعي 2/7 الح

خــال األدوات التــي اُســتخدمت فــي البحــث وفــق المتغيــرات التاليــة: )الجنــس(؛ وتتمثــل الحــدود الموضوعيــة 

ــخ. ــاليب اإلحصائية......إل ــبة، األس ــي االرتباطــي، األدوات المناس ــج الوصف بالمنه

3/7 الحدود المكانية: تم إجراء البحث الحالي في مدينة دمشق.

4/7 الحدود الزمانية: تم تطبيق البحث في العام الدراسي )2019-2020 ).

5- متغيرات  البحث:

6- فرضيات  البحث:

7-حدود  البحث:
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ــرار  ــاذ الق ــال اتخ ــي مج ــد ف ــه القائ ــذي يمارس ــاط ال ــا »النش ــادة بأنه ــرف القي ــة: تع ــاط القيادي 1/8 األنم

وإصــدار األوامــر واإلشــراف علــى اآلخريــن باســتخدام الســلطة الرســمية وعــن طريــق التأثيــر واالســتمالة 

ــادة  ــوة،2001(، وبالقي ــق الهدف«)علي ــاون لتحقي ــتمالتهم للتع ــن واس ــلوك اآلخري ــى س ــر عل ــن التأثي وبي

يصبــح الهيــكل التنظيمــي للمؤسســة مفــككاً وعاجــزاً وغيــر قــادر علــى تحقيــق األهــداف التــي وجــدت مــن 

أجلهــا وتســود بالتالــي روح الكســل واإلهمــال وعــدم االهتمــام )الفهيــدي،2009، 56(، وتتجلــى األنمــاط 

القياديــة فــي البحــث الحالــي فــي األنمــاط اآلتيــة:

النمــط الديمقراطــي: يقــوم هــذا النمــط علــى مبــدأ المشــاركة وتفويــض الســلطات، ويتميــز هــذا النمــط   

بمباشــرة األعمــال مــن خــال جماعيــة التنظيــم، ويركــز علــى أهميــة العاقــات اإلنســانية الســليمة والمشــاركة مما 

يجعــل العامليــن معــه يشــعرون بااللتــزام تجــاه العمــل ورفــع الــروح المعنويــة لديهــم )النمــر وآخــرون،2006، 

.(322

ــه    ــذ قرارات ــوع يتخ ــذا الن ــي ه ــد ف ــلطية والقائ ــة أو التس ــادة التحكمي ــي القي ــي: وه ــط األوتوقراط النم

ــب أو  ــلوب الترهي ــى أس ــأ إل ــة، ويلج ــة أو مراجع ــون دون مناقش ــذ المضم ــيه بتنفي ــر مرؤوس ــم يأم ــرده ث بمف

التخويــف ويســتمد المديــر هنــا  قوتــه فــي إصــدار قراراتــه مــن الســلطة الرســمية الممنوحــة لــه بحكــم مركــزه 

ــم اإلداري. ــي التنظي ف

النمــط المتســيب: ويكــون بــه القائــد غيــر موجــود ويتنــازل لمرؤوســيه عــن ســلطة اتخــاذ القــرارات،   

ــة التصــرف فــي العمــل دون أن يتدخــل  ويقــوم بتوصيــل المعلومــات إلــى أفــراد مجموعتــه، ويتــرك لهــم حري

ــري،2008). ــه )الزهي من

ــة  ــاس األنمــاط القيادي ــى مقي ــي يحصــل عليهــا المفحــوص عل ــاً بأنهــا الدرجــة الت ويمكــن تعريفهــا إجرائي

المســتخدم فــي البحــث الحالــي بأبعــاده الفرعيــة وتتمثــل باألســلوب المتبــع فــي تســيير أمــور المؤسســة، ســواء 

ــوري. أكان أســلوب ســهل أو متســلط أو ديكتات

ــل  ــي نق ــاهم ف ــة تس ــل المنظم ــية داخ ــة ونفس ــة واجتماعي ــة إداري ــو »عملي ــي: وه 2/8 االتصــال التنظيم

ــق  ــة وتحقي ــي للمنظم ــاء التنظيم ــات البن ــدات ومكون ــن وح ــك بي ــق التماس ــكار لخل ــل اآلراء واألف وتحوي

أهدافها«)بــو عطيــط،2009، 25).

ويمكــن تعريفــه إجرائيــاً بأنــه الدرجــة التــي يحصــل عليهــا المفحــوص علــى مقيــاس االتصــال التنظيمــي 

8- مصطلحات البحث وتعريفاته اإلجرائية:
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المســتخدم فــي البحــث الحالــي، ويتمثــل االتصــال التنظيمــي إجرائيــاً بالســلوكيات المختلفــة التــي يتــم اتباعهــا فــي 

اإلدارة لتســاهم فــي نقــل وتحســين كل مــا يســهم فــي تحســين مكونــات البنــاء التنظيمــي للمؤسســة.

1/9 القيادة:

ــؤ إحــدى  ــادة الكف ــد القي ــث تع ــة، بحيـ ــة اإلداري ــة فهــي محــور العملي ــة اإلداري ــادة جوهــر العملي ــد القي تع

المميــزات الرئيســية التــي يمكــن بوســاطتها التمييــز بيــن المؤسســات الناجحـــة وغيــر الناجحــة، فالقيــادة تقـــوم 

بتوجيــه عمليــات الفعــل ورد الفعــل وتنســيقها وفقــا للظــروف المحيطــة، فهــي متأثــرة ومؤثــرة فــي البيئــة التــي 

تعمــل فيهــا، وتعــد القيــادة الفعالــة أحــد العناصــر النــادرة التــي تعانــي مــن نقصـــها المجتمعـــات الناميــة والمتقدمــة 

علــى الســواء، وقــد تنــاول العديــد مــن الباحثيــن والمفكريــن موضــوع القيــادة فــي محاولــة منهــم لبيــان أســـرارها 

ومجاالتهــا النظريــة والتطبيقيــة واختلفــت تبعــا لذلــك تعريفــات القيادة)البــدري،2001، بتصــرف(.

ــات  ــة التأثيــر فــي اآلخريــن وتوجيههــم نحــو تحقيــق غايـ ــان، 2002، 78( بأنهــا »عملي فيعرفهــا )العمي

المنظمــة وأهدافهــا«، أمــا )الحنفــي وأبــو قحــف وبــال،2002، 98( فيعتبــرون أن القيــادة هــي »فــن التأثيــر فــي 

المرؤوســين إلنجــاز المهــام المحــددة لهــم بــكل حماســة وإخــاص«.

بينمــا يعــرف )البــدري،2001، 129( القيــادة اإلداريــة التربويــة بأنهـــا »مجموعـــة العمليـــات القياديـــة 

التنفيذيــة والفنيــة التــي تتــم عــن طريــق العمــل اإلنســاني الجماعــي التعاونــي الســاعي علــى الــدوام إلـــى توفيــر 

المنــاخ الفكــري والنفســي والمــادي المناســب الــذي يحفــز الهمــم ويبعــث الرغبـــة فـــي العمـــل الفــردي والجماعــي 

النشــط والمنظــم مــن أجــل تحقيــق األهــداف التربويــة المحــددة للمجتمــع وللمؤسســات التعليميــة«.

وتســتنتج الباحثــة أن القيــادة تلعــب دوراً هامــاً ورئيســياً فــي حيــاة األفــراد واألمــم والشــعوب وهنــاك حاجــة 

ــر  ــمية وغي ــات الرس ــر وإدارة المؤسس ــم وتطوي ــى تنظي ــن عل ــادة قادري ــى قــ ــات إل ــي كل المجتمع ــدة ف متزاي

الرســمية لارتقــاء بمســتوى أدائهــا إلــى مثياتهــا فــي المجتمعــات األكثــر تقدمــاً، وهــذا مــا يؤكــد حاجــة المجتمـــع 

ــى  ــة والتعــرف عل ــا المختلف ــادة بأبعادهــا وجوانبه ــة ظاهــرة القي ــي دراسـ ــن ف ــن والتربوييـ ــى جهــود الباحثيـ إل

الخصائــص المميــزة لهــا، ممــا يســاعد فــي التوظيــف الكــفء للمعلومــات التــي تترتــب علــى هــذه الجهــود العلميــة 

واالســتفادة منهــا فــي مواقــف اكتشــاف العناصــر القياديــة وتنميــة مهارتهــم، وبــدون شــك يمثــل القائــد عنصــراً 

هامــاً فــي عمليــة القيــادة؛ فهــو عضــو مــن أعضــاء الجماعــة يتبعــه اآلخــرون ألنــه اســتطاع أن يفهــم العاقـــات 

االجتماعيـــة التــي تســود بيــن أفــراد الجماعــة ومــن ثــم يدفعهــا للنشــاط والعمــل نحــو تحقيــق أهدافهــا.

9- اإلطار النظري:
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ــم  ــراتهم وتجاربه ــهم وخبـ ــادة أنفسـ ــفة القـ ــا فلسـ ــة تحدده ــاذج القيادي ــاط أو النم ــن األنم ــد م ــاك العدي وهن

باإلضافــة إلــى عوامــل البيئــة والتابعيــن، هــذه األنمــاط أو النمــاذج كمــا حددهــا )الصيرفــي،2007، 139( هــي: 

القيــادة األوتوقراطيــة أو المتســلطة: فــي هــذا النمــط يكــون تركيــز القائــد علــى العمــل بغيــه الوصــول إلــى 

أقصــى قــدر لإلنتاجيــة وال يهتــم بالعاقــات اإلنســانية بــل يتعامــل مــع التابعيــن علــى أنهــم أدوات إلنجــاز العمــل، 

فيمــارس المركزيــة فــي اتخــاذ القــرارات، كمــا تكــون تعليماتــه لتابعيــه واضحــة ومفصلــة بحيــث يتأكــد مــن أنهــم 

يقومــون بالعمــل بشــكل صحيــح.

ــة    ــد األهــداف ووضــع الخطــة والســبل الكفيل ــد بتحدي ــوم القائ ــي هــذا النمــط يق ــة: ف ــادة الديمقراطي القي

لتحقيقهــا وذلـــك بمشــاركة مرؤوســيه أي باالتفــاق معهــم، وهــو بذلــك يشــعرهم بأهميتهــم ودورهــم فــي العمـــل 

وتحقيــق األهــداف، وهــذا مــا ُيحــدث تأثيــراً إيجابيــاً فــي معنويـــات المرؤوســـين.

القيــادة المتراخيــة: وتتميــز القيــادة ههنــا فــي ظهــور العديــد مــن أنــواع الســلوك فتكتنفــه مظاهــر الهــزل   

والتســـيب مصحوبــًة بانخفــاض األداء، ورغــم حريــة العامليــن وتســاهل القائــد فــإن رضــا العامليــن عــن أعمالهــم 

فــي هــذا النمــط مـــن القيــادة يكــون منخفضــاً بالمقارنــة مــع القيــادة الديمقراطيــة. 

القيــادة الحــرة: فــي هــذا النمــط مــن القيــادة يتــرك القائــد ســلطة اتخــاذ القــرارات للمرؤوســين ويكــون   

هــو فـــي حكــم المستشــار لهــم، ويفــوض صاحياتــه فــي اتخاذ القرار للمجموعة التـــي هـــي حـــرة فـــي التصرف، 

ومــن عيــوب هــذا النمــوذج فــي القيــادة أنــه تعــد ضربــاً مــن ضــروب اإلدارة الســائبة أو الفوضويــة التــي تشــجع 

علــى التهــرب مــن المســؤولية.

وتــرى الباحثــة أنــه مــن الضــروري أن ُيشــعر القائــد مرؤوســيه باحتــرام مقترحاتهــم ويفــوض لهــم بعــض 

صاحياتــه وإال يفقــد التوجيــه الحقيقــي وتنعـــدم الرقابـــة الفعالــة، وهنــاك عــدة عوامــل منهــا مــا يخــص القائــد 

ومنهــا مــا يخــص المرؤوســين ومنهــا مـــا يخـــص البيئــة المحيطــة فــي العمــل. 

2/9 االتصال التنظيمي:

يعــد االتصــال التنظيمــي أحــد الجوانــب المهمــة فــي مؤسســات العمــل، وال يمكــن لتلــك المؤسســة أن تحقــق 

أهدافهــا دون وجــود شــبكة اتصــاالت إداريــة خاصــة، تســهل عمليــة نقــل المعلومــات بيــن الموظفيــن ســواء أكانــوا 

رؤســاء أم مرؤوســين، قــد اختلفــت وتباينــت اآلراء والمفاهيــم بشــأن الوصــول إلــى مفهــوم دقيــق واضــح وشــامل 

ــي  ــاع شــامل حــول اإلطــار الضمن ــاك إجم ــن، إال أن هن ــن والمفكري ــف الباحثي ــن مختل ــي بي لاتصــال التنظيم

لمفهــوم االتصــال التنظيمــي بأنــه نقــل رســالة مــن شــخص إلــى آخــر فــي المنظمــة ســواء يتــم ذلــك مــن خــال 

اســتخدام اللغــة أو اإلشــارات أو المعانــي بغيــة التأثيــر علــى الســلوك.
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واالتصــال يعــد مــن العوامــل التوجيهيــة الهامــة؛ ألنــه يشــكل الجهــاز العصبــي لــكل تنظيــم أو إدارة، فمــن 

خالــه تنقــل جميــع المعلومــات مــن مختلــف نقــاط جهــاز التنظيــم أو اإلدارة إلــى مركــز اتخــاذ القــرار، وبواســطته 

أيضــا تنقــل جميــع المعلومــات إلــى مراكــز التنفيــذ، ففعاليــة التنظيــم واإلدارة تتوقــف بدرجــة كبيــرة علــى ســامة 

نظــام االتصــاالت الموجــودة بها)الهاشــمي،2006، 226).

واالتصــاالت وســيلة المديريــن فــي إدارة أنشــطتهم اإلداريــة وفــي إدارة وتحقيــق أهــداف المنظمــة، وذلــك 

أن االتصــاالت تســاعد علــى تحديــد األهــداف الواجــب تنفيذهــا وعلــى تعريــف المشــاكل وســبل عاجهــا وتقييــم 

األداء وإنتاجيــة العامــل، وبفضــل االتصــاالت التنظيميــة يتمكــن كل أفــراد المنظمــة مــن الحصــول علــى مختلــف 

ــازات  ــدات واإلنج ــرات والتجدي ــح التغي ــى »توضي ــاعد عل ــا يس ــة، كم ــات الخاصــة بالمنظم ــات والبيان المعلوم

وتطويــر األفــكار وتعديــل االتجاهــات واســتقصاء ردود األفعــال« وفــي هــذا الصــدد يــورد )المغربــي،2018، 

112-113( نقــاً عــن »بــن نــوار« جملــة مــن األهــداف التــي يســعى االتصــال إلــى تحقيقهــا:

تحقيــق التنســيق بيــن األفعــال والتصرفــات: بــدون االتصــال تصبــح المؤسســة عبــارة عــن مجموعــة   

مــن الموظفيــن يعملــون منفصليــن بعضهــم عــن بعــض ألداء مهــام مســتقلة عــن بعضهــا البعــض.

المشاركة في المعلومات: يساعد االتصال على تبادل المعلومات الهامة لتحقيق أهداف التنظيم.  

ــداء آرائهــم فــي    ــة: والتعبيــر عــن ســعادتهم وأحزانهــم ومخاوفهــم وإب التعبيــر عــن المشــاعر الوجداني

ــف دون إحــراج. موق

تماســك أفــراد التنظيــم وحــل النزاعــات بيــن األفــراد وإعطاؤهــم قيمــة والعمــل علــى بنــاء روح الجماعــة   

.

تحســين إنتاجيــة وفعاليــة العمــل: فالحصــول علــى المعلومــات يخلــق الدافعيــة والرضــا عنــد العامليــن،   

الشــيء الــذي يدفعهــم إلــى تقديــم مردوديــة جيــدة تســاعد علــى فعاليــة المنظمــة.

ويمكن إضافة أهداف االتصال التنظيمي وفقاً لما ورد في )كحلوش،2016، 61-60(:  

أهــداف توجيهيــة: وهــي التــي تقــوم علــى إكســاب المســتقبل اتجاهــات جديــدة أو تعديــل اتجاهــات قديمــة   

مرغــوب فيهــا.

أهــداف معرفيــة: وتتمثــل فــي توصيــل المعلومــات والبيانــات واألخبــار بقصــد جعــل أطــراف التنظيــم   

علــى درايــة بمــا يجــري.

أهــداف إقناعيــة: وذلــك إلحــداث حالــة التأثيــر فــي األفــراد باألســاليب المختلفــة ليتقبلــوا وجهــات نظــر   

القــادة.
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أهداف ترويحية: والهدف منه إباغ التوجيهات والتعليمات بجو من األريحية والطمأنينة.  

ــدة    ــة وح ــل المؤسس ــه وجع ــل وج ــى أكم ــه عل ــم عمل ــى تقدي ــز الموظــف عل ــة: لتحفي ــداف تحفيزي أه

ــا. ــق أهدافه ــو تحقي ــة نح ــة متوجه متعاون

دراســة مزيــان)2012( فــي الجزائــر بعنــوان: العاقــة بيــن أســاليب القيــادة وأنمــاط االتصــال لــدى مــدراء 

ــدارس الثانوية. الم

هــدف البحــث إلــى التعــرف علــى العاقــة بيــن أســاليب القيــادة وأنمــاط االتصــال، وتألفــت عينــة البحــث 

ــاط االتصــال، وتوصــل  ــاس أنم ــة، ومقي ــاط القيادي ــاس عياصــرة لألنم ــتخدام مقي ــم اس ــتاذاً، وت ــن)152( اس م

ــي  ــاف ف ــه ال يوجــد اخت ــاط االتصــال، وأن ــادة وأنم ــن أســاليب القي ــة بي ــة ارتباطي ــاك عاق ــى أن هن البحــث إل

ــن. ــدى المديري ــة بأنمــاط االتصــال ل ــادة التربوي ــة أســاليب القي عاق

الصيفــي، وليــد)2016( فــي فلســطين بعنــوان: األنمــاط القياديــة وعاقتهــا بــإدارة التغييــر التنظيمي دراســة 

ميدانيــة علــى قطــاع االتصــاالت فــي قطــاع غزة.

هــدف البحــث إلــى التعــرف علــى العاقــة بيــن األنمــاط القياديــة وإدارة التغييــر التنظيمــي فــي مجموعــة 

ــم  ــن تصمي ــى أدوات م ــاد عل ــم االعتم ــرداً، وت ــن)109( ف ــة البحــث م ــت عين ــطينية، وتكون االتصــاالت الفلس

الباحــث، وتوصــل البحــث إلــى أن األنمــاط القياديــة الســائدة فــي أفــراد عينــة البحــث هــي النمــط الديمقراطــي، 

يليــه النمــط المشــارك، يليــه النمــط األوتوقراطــي العــادل، يليــه النمــط التســيبي الحــر وأخيــراً النمــط األوتوقراطي 

المســتغل، كمــا تتوافــر إدارة فعالــة للتغييــر التنظيمــي، وأشــارت النتائــج أن هنالــك عاقــة طرديــة بيــن األنمــاط 

القياديــة وإدارة التغييــر.

دراســة أبوديــة والرســام)2017( فــي الكويــت بعنــوان: ســمات الشــخصية لمديــري المــدارس األهليــة فــي 

منطقــة جــدة التعليميــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية وعاقتهــا باألنمــاط القياديــة لديهــم.

هدفــت البحــث إلــى تعــرف ســمات الشــخصية لــدى مديــري المــدارس األهليــة واألنمــاط القياديــة لديهــم، 

ولتحقيــق أهــداف البحــث جــرى تطبيــق مقيــاس آيزنــك للشــخصية ومقيــاس األنمــاط القياديــة إعــداد الباحثتيــن 

وتطبيقهمــا علــى عينــة مــن المديريــن، وتوصــل البحــث إلــى أنــه ال توجــد عاقــة ارتباطيــة بين ســمات الشــخصية 

واألنمــاط القياديــة، وأن هنــاك عاقــة ســلبية بيــن النمــط القيــادي األتوقراطــي واالنبســاطية.

ــز الرضــا الوظيفــي  ــى تعزي ــادي عل ــوان: دور االتصــال القي دراســة مــرداد )2019( فــي الســعودية بعن

10- دراسات سابقة:
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ــدى المرؤوســين. ل

ظهــــرت مشــــكلة البحث مــــن خــــال رصــــد الباحــــث لمجموعــة مــــن الممارســات الســــلبية وأخــرى 

إيجابيــــة فــــي مجــــال االتصــــال بيــــن القائــــد وفريــــق العمــــل، وذلــك مــــن خــــال المواقــع القياديــــة التــي 

تيســــرت للباحــــث خــــال عقديــــن مــــن الزمــــن وفــــي مواطــــن مختلفــة مــن القطــــاع الحكومــــي والقطــاع 

الخــاص ومؤسســات المجتمــع المدنــي، وفــي كل الحــاالت الســلبية واإليجابيــة الحظ الباحــث وجــود ردود 

فعــــل الموظفيــــن تجــــاه العمـــل فـي تلـك المنظمة سـواء أكان ذلـك بزيـــادة الرضـا عـن عملهـم فـي ذلـك الكيـان 

وبالتالـــي زيـــادة انتمائهـــم إليـــه أم علـــى النقيـــض فـــي االتصـــال السـلبي حيـث ألحـــظ وجـــود ردود فعـل سـلبية 

للغايـــة نتـــج عنهـــا ضعـــف اإلنتاجيـــة لـــدى الموظـف أو تســـربه أو دورانـــه الوظيفـي، ومــن هنــــا هدفــ البحث 

إلــــى معرفــــة مــــدى تأثيــــر قــــدرة القائــد فــي االتصــــال الفعــال مــــع فريقــه فــي زيــــادة الرضــا الوظيفــي 

لديهــم، وقــد تكونــت عينــة البحث مــن 202 موظــف وموظفـة كعينـة مـن موظفـي وموظفـات جامعـة الملـك 

عبـــد العزيـــز، واســـتخدم الباحـث المنهـج الوصفــي الــــذي يســتهدف وصــف وتحليــل أثــر االتصــال القيــادي 

فــــي العينــــة المذكــــورة، وبعــد اســــتخدام األدوات اإلحصائيــة خلــص الباحــث إلــى ظهــور ارتبــاط واضــح 

ووثيــق بيــن تحقيــق ممارسـة القائـد لمهـارات االتصـال فـي مجـاالت اإلنصـات والحـوار والعاقات اإلنسـانية 

وتأثيـــر ذلــــك فــي الرضــا الوظيفــــي للموظفيــن والموظفــات.

دراسة )Zumitzavan& udchachone،2014( بعنوان: تأثير أنماط القيادة على األداء التنظيمي.

هــدف البحــث إلــى التعــرف علــى العاقــة بيــن األنمــاط القياديــة واالبتــكار واألداء التنظيمــي فــي قطــاع 

الفنــادق الســياحية فــي تايانــد، وتوصــل البحــث إلــى أن هنــاك عاقــة بيــن األنمــاط القياديــة واألداء التنظيمــي، 

وأن هنالــك عاقــة ســلبية بيــن نمــط القيــادة التســيبية وبيــن األداء التنظيمــي.

دراسة )Fuente،2015( بعنوان: تأثير القيادة و االتصال الداخلي على المناخ التنظيمي.

هــدف البحــث إلــى استكشــاف تأثيــرات القيــادة والتواصــل الداخلــي فــي المؤسســات، وتوصــل البحــث إلــى 

أنــه مــن أجــل التغلــب علــى التحديــات التــي تواجــه المؤسســات يجــب تحســين مســتوى األداء لــدى المديريــن، 

واالهتمــام باالتصــال الداخلــي لتحفيــز الموظــف والمنــاخ التنظيمــي اإليجابــي.

تعقيب:

مــن خــال العــروض الســابقة تبيــن للباحثــة أن هنــاك قلــة مــن الدراســات التــي تناولــت العامليــن فــي وزارة 

ــة لديهــم، ومــا يميــز البحــث الحالــي هــو ســعيه للربــط بيــن متغيريــن هاميــن  التربيــة ودراســة األنمــاط القيادي

ــي بعــض  ــي ف ــع البحــث الحال ــابقة م ــابهت الدراســات الس ــي، وتش ــة واالتصــال التنظيم ــاط القيادي ــا األنم وهم
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األهــداف والنتائــج التــي توصلــت إليهــا ومــن حيــث العينــة »الموظفيــن«، بينمــا اختلفــت مــع البعــض اآلخــر مــن 

حيــث العينــة والنتائــج وكذلــك مــن حيــث األدوات المســتخدمة. 

نــت الباحثــة مــن االطــاع علــى النقــاط التــي تــم التركيــز  النظــرة الشــاملة للبحــوث والدراســات الســابقة مكَّ

عليهــا فــي هــذه الدراســات والمتغيــرات التــي تمــت دراســتها، باإلضافــة إلــى األدوات التــي اســتخدمتها؛ كمــا تــم 

االطــاع علــى المنهــج الــذي اعتمدتــه هــذه الدراســات وكذلــك االطــاع علــى الفرضيــات المســتخدمة وطرائــق 

اســتخاص النتائــج، واألســاليب اإلحصائيــة المســتخدمة فــي هــذه الدراســات، ومــن خــال اســتعراض النتائــج 

ومناقشــتها وتفســيرها فــي هــذه الدراســات تمــت االســتفادة منهــا فــي مناقشــة نتائــج البحــث الحاليــة وتفســيرها.

1/11 منهج البحث:

اســتخدمت الباحثــة المنهــج الوصفــي التحليلــي والــذي ُيعــرف »بالمنهــج الــذي يــدرس المتغيــرات كمــا هــي 

موجــودة فــي حاالتهــا الطبيعيــة لتحديــد العاقــات التــي يمكــن أن تحــدث بيــن هــذه المتغيــرات.

2/11 مجتمع البحث وعينته:

تألــف المجتمــع األصلــي للدراســة مــن جميــع العامليــن فــي وزارة التربيــة مــن الموظفيــن، وقامــت الباحثــة 

بســحب عينــة عشــوائية مؤلفــة مــن)124( مــن الموظفيــن العامليــن فــي وزارة التربيــة.

3/11 أدوات البحث:

1/3/11  مقياس األنماط القيادية:

قامــت الباحثــة بتصميــم مقيــاس األنمــاط القياديــة وتألــف المقيــاس مــن)35( عبــارة مقســمة إلــى 3 أبعــاد 

)النمــط الديمقراطــي، النمــط األتوقراطــي، النمــط المتســيب(، وتتــم اإلجابــة علــى المقيــاس باختيــار بديــل واحــد 

مــن بيــن خمســة بدائــل متواجــدة أمــام المســتجيب وعليــه تتــراوح الدرجــة الكليــة لــألداء علــى المقيــاس)175) 

والدرجــة المنخفضــة)35(، وللتأكــد مــن الشــروط الســيكومترية للمقيــاس قامــت الباحثــة باإلجــراءات اآلتيــة:

ــال اإلدارة    ــي مج ــرة ف ــراء ذوي الخب ــن الخب ــدد م ــتعانة بع ــة باالس ــت الباحث ــن: قام ــدق المحكمي ص

ــة بتعديــل بعــض  ــك قامــت الباحث ــم التربــوي ألخــذ رأيهــم حــول بنــود االســتبيان، ونتيجــة لذل والقيــاس والتقوي

ــن. ــادة المحكمي ــاً آلراء الس ــود وفق البن

الصــدق التمييــزي )مقارنــة الفئــات المتطرفــة فــي االختبــار نفســه(: تعتمــد هــذه الطريقــة علــى المقارنــة   

بيــن الفئــات المتطرفــة فــي االختبــار ذاتــه، كأن يؤخــذ الربــع )أو الثلــث( األعلــى مــن الدرجــات المتحصلــة علــى 

11- إجراءات البحث:
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االختبــار والــذي يمثــل الفئــة العليــا، وُيقــارن بالربــع )أو الثلــث( األدنــى للدرجــات فيــه والــذي يمثــل الفئــة الدنيــا، 

ثــم تحســب الداللــة اإلحصائيــة للفــرق بيــن متوســطي الفئتيــن، فــإذا ظهــرت الداللــة ُعــد االختبــار صادقــاً بداللــة 

الفــرق بيــن الفئتيــن العليــا والدنيــا )ميخائيــل:2006، 152).

حيــث طبقــت الباحثــة المقيــاس علــى العينــة ســابقة الذكــر، واعتمــدت الباحثــة أعلــى)25%( وأدنى)%25) 

مــن درجــات المفحوصيــن بعــد أن رتبــت تصاعديــاً، وتــم اختبــار الفــروق عــن طريــق اختبــار)T( ســتودنت، 

وكانــت النتائــج كاآلتــي:

جدول)1( نتائج اختبار T-Test للتحقق من الصدق التمييزي

ويتبين من الجدول أن قيمة مســتوى الداللة لـ T المحســوبة أصغر من مســتوى الداللة االفتراضي)0،05) 

وهــذا يشــير إلــى وجــود فــروق بيــن متوســطات المجموعتيــن لصالــح ذوي الدرجــات المرتفعــة، وهــذا يعنــي أن 

المقيــاس يتصــف بصــدق تمييزي.

الصــدق الذاتــي: ويقــاس الصــدق الذاتــي بحســاب الجــذر التربيعــي لمعامــل ثبــات المقياس)الســيد، 1978، 

402(، وقــد بلــغ الصــدق الذاتــي للمقيــاس)0،84(، ويعــد هــذا معامــل ثبــات جيــد ومقبــول ألغــراض البحــث، 

وهــذا مــا يــدل علــى أن المقيــاس يتصــف بصــدق ذاتــي مرتفــع.

ثبات المقياس: اسُتخِرج الثبات الخاص بمقياس األنماط القيادية بالطرق التالية:

الثبــات باإلعــادة )Test-Retest Method(: إذ اســتخرج معامــل الثبــات بطريقــة اإلعــادة علــى العينــة 

ــة  ــى العين ــة عل ــرة الثاني ــاس للم ــق المقي ــد تطبي ــم أعي ــة ث ــية للدراس ــة األساس ــر العين ــي غي ــر، وه ــابقة الذك س

نفســها بعــد مضــي أســبوعين مــن التطبيــق األول، واســتخدم معامــل االرتبــاط بيرســون لحســاب االرتبــاط بيــن 

ــن. التطبيقي

ثبــات التجزئــة النصفيــة )Split–Half(: اســتخرج معامــل ثبــات التجزئــة النصفيــة علــى العينــة نفســها 

 .(Spearman- Brown(ــراون ــة ســيبرمان – ب ــق األول باســتخدام معادل ــن التطبي م

ثبــات االتســاق الداخلــي ))Internal Consistency: تــم حســاب االتســاق الداخلــي للمقيــاس باســتخدام 

األنماط 
القيادية

الفئة الدنياالفئة العليا
ت المحسوبة

مستوى 
الداللة

القرار
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

دال0,1992,95,730,2260,70،000
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معادلــة ألفــا كرونبــاخ، والجــدول اآلتــي يبيــن نتائــج معامــات الثبــات:

جدول)2( الثبات باإلعادة والتجزئة النصفية وألفا كرونباخ لمقياس األنماط القيادية

ُياحــظ مــن الجــدول الســابق أن معامــل الثبــات باإلعــادة للدرجــة الكليــة قــد بلــغ)**0،72(، أمــا معامــل 

ثبــات التجزئــة النصفيــة بلــغ)0،84( فــي الدرجــة الكليــة للمقيــاس، وتعــد معامات ثبــات جيدة ومقبولــة ألغراض 

البحــث، كمــا ُياحــظ أن قيمــة معامــل االتســاق الداخلي)ألفــا كرونبــاخ( للمقيــاس قــد بلغــت 83،0 ومعامــات 

الثبــات جميعهــا جيــدة ومرتفعــة، وتــدل علــى ثبــات المقيــاس وصاحيتــه لاســتخدام فــي البحثــاً الحالــي.

2/3/11  مقياس االتصال التنظيمي:

قامــت الباحثــة باالطــاع علــى عــدد مــن البحــوث والدراســات الســابقة ذات الصلــة بموضــوع االتصــال 

التنظيمــي، وعليــه قامــت الباحثــة بتصميــم مقيــاس االتصــال التنظيمــي مؤلفــاً مــن)15( عبــارة تتــم اإلجابــة عليهــا 

باختيــار بديــل واحــد مــن بيــن خمســة بدائــل متواجــدة أمــام المســتجيب.

وعليــه تتــراوح الدرجــة الكليــة لــألداء علــى المقيــاس بيــن)15( درجــة وتمثــل الدرجــة المنخفضــة 

ــن الشــروط  ــد م ــي، وللتأك ــن االتصــال التنظيم ــة م ــة المرتفع ــل الدرج ــي،و )75( وتمث ــن االتصــال التنظيم م

الســيكومترية للمقيــاس قامــت الباحثــة بتطبيــق المقيــاس علــى عينــة مؤلفــة مــن)14( فــرداً مــن موظفــي وزارة 

ــة: ــاع اإلجــراءات اآلتي ــة باتب ــت الباحث ــة وقام التربي

الصدق:ــ

الصدق البنيوي: ــ

حيــث جــرى التأكــد مــن الصــدق البنيــوي للمقيــاس بحســاب معامــات االرتبــاط بيــن درجــة كل بنــد مــن 

بنــود المقيــاس مــع الدرجــة الكليــة لــه كمــا هــو موضــح فــي الجــدول.

مقياس األنماط القيادية
ألفا كرونباخالتجزئة النصفيةالثبات باإلعادة

0،72**84،0،83
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جدول )3( معامات ارتباط درجة كل بند من بنود المقياس مع الدرجة الكلية

)**( دال عند مستوى داللة 0.01  )*( دال عند مستوى داللة 0.05  

يظهــر مــن خــال الجــدول الســابق أن معامــات االرتبــاط كلهــا دال إحصائيــاً عنــد مســتوى داللــة )0.01) 

و)0.05( هــذا يــدل علــى وجــود اتســاق داخلــي بيــن بنــود المقيــاس وأن البنــود تقيــس مــا وضعــت لقيــاس وتؤكــد 

الصــدق البنيــوي للمقياس.

ثبات المقياس:

اعتمــدت الباحثــة فــي دراســتها لثبــات مقيــاس االتصــال التنظيمــي علــى طريقتيــن للتأكــد مــن أن المقيــاس 

يتمتــع بمســتوى ثبــات موثــوق بــه وهــي:

القراراالرتباطرقم البند

دال** 1507،0

دال** 2725،0

دال** 3624،0

دال** 4542،0

دال** 5512،0

دال** 6551،0

دال** 7784،0

دال** 8760،0

دال** 9727،0

دال** 10841،0

دال** 11852،0

دال** 12682،0

دال** 1357،0

14725،0 **

1578،0 **
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ثبــات االتســاق الداخلــي بمعادلــة ألفــا كرونبــاخ: تــم حســاب معامــل االتســاق الداخلي للعينة نفســها باســتخدام 

معادلــة ألفــا كرونباخ.

الثبــات باإلعــادة: تــم اســتخراج معامــل الثبــات بطريقــة اإلعــادة، علــى العينــة االســتطاعية الســابقة ثــم 

ــم  ــق األول، وت ــن التطبي ــبوعين م ــي أس ــد مض ــها بع ــة نفس ــى العين ــة عل ــرة الثاني ــاس للم ــق المقي ــد تطبي أعي

اســتخراج معامــات ثبــات اإلعــادة للدرجــة الكليــة للمقيــاس عــن طريــق حســاب معامــل االرتبــاط بيــن التطبيــق 

ــات. ــي يوضــح معامــات الثب ــي الجــدول اآلت األول والثان

جدول)4( معامات ثبات االعادة وألفا كرونباخ لمقياس االتصال التنظيمي

   ياحــظ مــن الجــدول الســابق أن معامــات ألفــا كرونبــاخ واإلعــادة للمقيــاس معامــات جيــدة ألغــراض 

البحــث.

جــرى فــي البحــث الحالــي االعتمــاد علــى القوانيــن اإلحصائيــة اآلتيــة بعــد إدخــال البيانــات علــى البرنامــج 

:spss اإلحصائــي

ــاط  ــل االرتب ــار T-Test ، معام ــة، اختب ــبة المئوي ــة، النس ــات المعياري ــابية، االنحراف ــطات الحس المتوس

ــون. بيرس

قامت الباحثة بحساب قيمة المتوسط الفرضي بجمع أعلى قيمة في المقياس مع أدنى قيمة ÷2.

قامت الباحثة بحساب درجة الحرية عن طريق القانون درجة الحرية لعينة واحدة= ن – 1.

نتائج أسئلة البحث ومناقشتها:

نتائج السؤال األول: ما مستوى االتصال التنظيمي لدى أفراد عينة البحث؟

لإلجابــة علــى هــذا الســؤال قامــت الباحثــة بتطبيــق مقيــاس االتصــال التنظيمــي علــى أفــراد عينــة البحث من 

ثبات االعادةألفا كرونباخالمقياس

82،086،0الدرجة الكلية

12- القوانين اإلحصائية المستخدمة:

13- نتائج البحث ومناقشتها:
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العامليــن فــي وزارة التربيــة والبالغــة)124( فــرداً، حيــث بلــغ المتوســط الحســابي للمقيــاس)56،7( بانحــراف 

 (T-test(درجــة، وباســتخدام اختبــار )معيــاري قــدره)24،5(، بينمــا بلــغ المتوســط الفرضــي للمقيــاس)47،7

لعينــة واحــدة الختبــار الفــروق بيــن المتوســطين، ظهــر أن قيمــة ت المحســوبة بلغــت)2،54(، وهــي أكبــر مــن 

القيمــة الجدوليــة عنــد مســتوى داللــة)0،05( ودرجــة حريــة)123( والجــدول اآلتــي يبيــن ذلــك:

جدول )5( نتائج اختبار)T-Test( لعينة واحدة للتأكد من سمة االتصال التنظيمي

بالتالــي تؤكــد النتائــج فــي الجــدول الســابق أن ســمة االتصــال التنظيمــي موجــودة لــدى أفــراد عينــة البحــث، 

ــات  ــاب الربيع ــة بحس ــت الباحث ــث قام ــة البح ــراد عين ــدى أف ــي ل ــتويات االتصــال التنظيم ــى مس ــرف عل وللتع

والجــدول اآلتــي يوضــح النتائــج:

جدول )6( الربيعيات لدى أفراد عينة البحث على مقياس االتصال التنظيمي

وبالنظــر إلــى النتائــج فــي الجــدول أعاه ُياحــظ أن الربع األدنى والذي يشــكل الدرجات مــن)21،045،7) 

ومــا دون يمثــل مــن يمتلكــون درجــة منخفضــة مــن االتصــال التنظيمــي؛ حيــث بلــغ عددهــم)20( فــرداً، 

ل الربــع األوســط الدرجــات حــول)24،0( ويمثــل  ويشــكلون نســبة)13،33%( مــن أفــراد عينــة البحــث، وشــكَّ

مــن يمتلكــون درجــة متوســطة مــن االتصــال التنظيمــي وبلــغ عددهــم)55( فــرداً، وشــكلوا نســبة)36،66%(؛ 

ــل الدرجــات مــن)32،0( فمــا ويعبــر عمــن يمتلكــون درجــة مرتفعــة مــن االتصــال التنظيمــي  والربــع األعلــى مثَّ

لوا نســبة)50%( مــن أفــراد عينــة البحــث. حيــث بلــغ عددهــم)74( فــرداً؛ وشــكَّ

نتائج السؤال الثاني: ما هي األنماط القيادية السائدة لدى أفراد عينة البحث؟

حجم العينةالمتغير
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

قيمة ت 
المحسوبة

قيمة ت 
الجدولية

مستوى 
الداللة

قرار

االتصال 
التنظيمي

دال1247،565،2454،26،1001،0

االتصال 
التنظيمي

الربيع 
األدنى

نسبتهمن
الربيع 
األوسط

نسبتهمن
الربيع 
األعلى

نسبتهمن

0،2120% 3،130،2455%3،360،3275% 50
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ــب  ــة والرت ــات المعياري ــابية واالنحراف ــاب المتوســطات الحس ــة بحس ــت الباحث ــؤال قام ــذا الس ــار ه الختب

ــك: ــي يوضــح ذل ــة، والجــدول التال ــاط القيادي ــاس األنم ــى مقي ــة البحــث عل ــراد عين لدرجــات أف

جدول )7( متوسطات إجابات أفراد عينة البحث على مقياس االنماط القيادية

ويتبيــن مــن الجــدول أن النمــط الديمقراطــي هــو النمــط الســائد لــدى أفــراد عينــة البحــث بمتوســط حســابي 

قــدره )24،04( وانحــراف معيــاري)3،6(، يليــه النمــط األوتوقراطــي ومــن ثــم المتســيب.

2/13 نتائج فرضيات البحث ومناقشتها:

نتائــج الفرضيــة األولــى:ال توجــد عاقــة ارتباطيــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطات درجــات أفــراد 

عينــة البحــث علــى مقيــاس األنمــاط القياديــة ودرجاتهــم علــى مقيــاس االتصــال التنظيمــي.

للتحقــق مــن صحــة هــذه الفرضيــة قامــت الباحثــة بحســاب معامــل االرتبــاط بيرســون بيــن درجــات أفــراد 

عينــة البحــث علــى مقيــاس األنمــاط القياديــة ودرجاتهــم علــى مقيــاس االتصــال التنظيمــي وكانــت النتائــج علــى 

الشــكل اآلتــي:

جدول)8( قيمة معامل االرتباط بين األنماط القيادية واالتصال التنظيمي

االنحراف المعياريالمتوسط الحسابينالبعدم

12404،246،3النمط الديمقراطي1

12475،226،5النمط األوتوقراطي2

12404،1994،3النمط المتسيب3

األنماط القيادية*االتصال 
التنظيمي

القرارمستوى الداللةقيمة معامل االرتباط

دال214،0017،0نمط القيادة الديمقراطي

غير دال059،051،0نمط القيادة األوتوقراطي
غير دال275،006،0نمط القيادة المتسيب

دال87،001،0الدرجة الكلية
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وبالنظــر إلــى النتائــج فــي الجــدول أعــاه ياحــظ أن قيمــة ترابــط بيرســون بيــن االتصــال التنظيمــي والنمــط 

الديمقراطــي قــد بلغــت)0،214( وهــي دالــة عنــد مســتوى الداللــة)0.01(، وهــي إيجابيــة أي أن نمــط القيــادة 

الديمقراطــي يســهم فــي رفــع مســتوى االتصــال التنظيمــي الفعــال بيــن الموظفيــن، بينمــا لــم توجــد عاقــة بيــن 

االتصــال التنظيمــي والنمــط األوتوقراطــي، وكانــت غيــر دالــة كذلــك عنــد النمــط المتســيب، وبالتالــي نرفــض 

الفرضيــة الصفريــة ونقبــل الفرضيــة البديلــة لهــا والقائلــة: )توجــد عاقــة ارتباطيــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن 

األنمــاط القياديــة واالتصــال التنظيمــي لــدى أفــراد عينــة البحــث(.

نتائــج الفرضيــة الثانيــة: ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطات درجــات أفــراد عينــة البحــث 

علــى مقيــاس األنمــاط القياديــة وفقــاً لمتغيــر الجنــس.

وللتحقــق مــن صحــة هــذه الفرضيــة قامــت الباحثــة باختبــار الفــروق بيــن متوســطات درجــات أفــراد عينــة 

البحــث علــى مقيــاس األنمــاط القياديــة، وذلــك باســتخدام اختبــار )T-Test(لتوضيــح داللــة الفــروق، والجــدول 

اآلتــي يوضــح ذلــك:

جدول )9( الفروق بين درجات العينة على مقياس األنماط القيادية وفقاً لمتغير الجنس

 ومــن خــال النتائــج فــي الجــدول أعــاه ُياحــظ أن قيمــة مســتوى الداللــة بلغــت)0،103( وهــي أكبــر مــن 

قيمــة مســتوى الداللــة االفتراضــي)0،05( هــذا يــدل علــى أنــه ال توجــد فــروق بيــن الجنســين، وبالتالــي نقبــل 

الفرضيــة الصفريــة القائلــة: ) ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســط درجــات أفــراد عينــة البحــث 

علــى مقيــاس األنمــاط القياديــة وفقــاً لمتغيــر الجنــس(.

نتائــج الفرضيــة الثالثــة ومناقشــتها: ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطات درجــات أفــراد 

عينــة البحــث علــى مقيــاس االتصــال التنظيمــي وفقــاً لمتغيــر الجنــس.

للتحقــق مــن صحــة هــذه الفرضيــة قامــت الباحثــة بحســاب الفــروق بيــن متوســطات درجــات أفــراد عينــة 

البحــث علــى مقيــاس االتصــال التنظيمــي، وذلــك باســتخدام اختبــار )T-Test( لتوضيــح داللــة الفــروق، والجدول 

التالــي يوضــح ذلــك:

األنماط 
القيادية

إناث ن= 62ذكور ن= 62
قيمة ت

مستوى 
الداللة

القرار
المتوسط 
الحسابي)م(

االنحراف 
المعياري)ع(

المتوسط 
الحسابي)م(

االنحراف 
المعياري)ع(

 غير دال0،1172،145،1205،1814،1103،0
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جدول)10( الفروق بين درجات العينة على مقياس االتصال التنظيمي تبعاً لمتغير الجنس

ُياحــظ مــن الجــدول الســابق أن قيمــة مســتوى الداللــة بالنســبة للدرجــة الكليــة لمقيــاس االتصــال التنظيمــي 

ــة  ــل الفرضي ــة ونقب ــة البديل ــض الفرضي ــي نرف ــي)0،05(، وبالتال ــة االفتراض ــتوى الدالل ــن مس ــر م ــي أكب ه

الصفريــة:)ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســط درجــات أفــراد عينــة البحــث فــي الدرجــة الكليــة 

لمقيــاس االتصــال التنظيمــي وفقــاً لمتغيــر الجنــس(.

نتائــج الفرضيــة الرابعــة ومناقشــتها: ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطات درجــات أفــراد 

عينــة البحــث علــى مقيــاس االتصــال التنظيمــي وفقــاً لمتغيــر ســنوات الخبــرة.

للتحقــق مــن صحــة هــذه الفرضيــة جرى حســاب المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعيارية الســتجابات 

أفــراد عينــة البحــث تبعــاً لِمتغيــر ســنوات الخبــرة فــي أدائهــم علــى مقيــاس االتصــال التنظيمــي، وذلــك كمــا هــو 

موضــح فــي الجــدول )11).                                

جدول )11( اإلحصاء الوصفي لدرجات أفراد عينة البحث على مقياس االتصال التنظيمي

ــم اســتخدام  ــرة ت ــر ســنوات الخب ــة تعــزى لمتغي ــة إحصائي ــاك فــروق ذات دالل ــة مــا إذا كانــت هن ولمعرف

ــك: ــم )20( يوضــح ذل ــن األحــادي)ANOVA( ، والجــدول رق ــل التباي تحلي

االتصال 
التنظيمي

إناث ن= 62ذكور ن= 62
قيمة ت

مستوى 
الداللة

القرار
المتوسط 
الحسابي)م(

االنحراف 
المعياري)ع(

المتوسط 
الحسابي)م(

االنحراف 
المعياري)ع(

 غير دال93،241،67،268،77،106،0

االتصال التنظيمي

االنحراف المعياريالمتوسط الحسابينسنوات الخبرة

1 إلى  أقل من5 
سنوات

567.222.5

5238.244.8 إلى 10 سنوات

456.307.9أكثر من10 سنوات

Total1249.262.7
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جدول )12( اختبار تحليل التباين وفقاً لمتغير سنوات الخبرة وفقاً لمتغير الخبرة

يتبيــن مــن الجــدول الســابق، أن قيمــة )F( بالنســبة للمقيــاس دالــة عنــد مســتوى الداللة)0.05(، كمــا أن قيمة 

مســتوى الداللــة قــد بلــغ)0،000( وهــي أصغــر مــن قيمــة مســتوى الداللــة االفتراضــي )0.05(، وهــذا يعنــي 

وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي االتصــال التنظيمــي تبعــاً لمتغيــر ســنوات الخبــرة، ولمعرفــة جهــة الفــرق 

 ،)Dunnett(»بيــن المتوســطات ومســتوى داللتهــا، اســتخدمت الباحثــة اختبــار المقارنــات المتعــددة »دونيــت

ــاس  ــى مقي ــة عل ــراد العين ــن متوســط درجــات أف ــة بي ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــى وجــود ف ــج إل وأشــارت النتائ

االتصــال التنظيمــي، تبعــاً لمتغيــر ســنوات الخبــرة وذلــك لصالــح األفــراد ذوي الخبــرة األكبــر.

نتائــج الفرضيــة الخامســة ومناقشــتها: ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطات درجــات أفــراد 

عينــة البحــث علــى مقيــاس األنمــاط القياديــة وفقــاً لمتغيــر ســنوات الخبــرة.

للتحقــق مــن صحــة هــذه الفرضيــة جرى حســاب المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعيارية الســتجابات 

أفــراد عينــة البحــث تبعــاً لِمتغيــر ســنوات الخبــرة فــي أدائهــم علــى مقيــاس األنمــاط القياديــة، وذلــك كمــا هــو 

موضــح فــي الجــدول )13).                 

جدول)13(اإلحصاء الوصفي لدرجات أفراد عينة البحث على مقياس األنماط القيادية

االتصال 
التنظيمي

مصدر التباين
مجموع 
المربعات

د.ح
متوسط 
المربعات

F
مستوى 
الداللة

القرار

39،1587269،793بين المجموعات

دال19،90،000 59،481712181،39داخل المجموعات

6404123 ،99الكلي

األنماط القيادية

االنحراف المعياريالمتوسط الحسابينسنوات الخبرة

1 إلى  أقل من5 
سنوات

56111،0315،5

523122،1710،8 إلى 10 سنوات

45127،6416،07أكثر من10 سنوات

Total124119،1216،7
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ــم اســتخدام  ــرة ت ــر ســنوات الخب ــة تعــزى لمتغي ــة إحصائي ــاك فــروق ذات دالل ــة مــا إذا كانــت هن ولمعرف

ــك: ــم )14( يوضــح ذل ــن األحــادي)ANOVA( ، والجــدول رق ــل التباي تحلي

جدول )14( نتائج اختبار تحليل التباين وفقاً لمتغير سنوات الخبرة

يتبيــن مــن الجــدول الســابق، أن قيمــة )F( بالنســبة للمقيــاس دالــة عنــد مســتوى الداللة)0.05(، كمــا أن قيمة 

مســتوى الداللــة قــد بلــغ)0،000( وهــي أصغــر مــن قيمــة مســتوى الداللــة االفتراضــي )0.05(، وهــذا يعنــي 

وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي األنمــاط القياديــة تبعــاً لمتغيــر ســنوات الخبــرة، ولمعرفــة جهــة الفــرق 

 ،))Dunnett»بيــن المتوســطات ومســتوى داللتهــا، اســتخدمت الباحثــة اختبــار المقارنــات المتعــددة »دونيــت

ــاس  ــى مقي ــة عل ــراد العين ــن متوســط درجــات أف ــة بي ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــى وجــود ف ــج إل وأشــارت النتائ

األنمــاط القياديــة، تبعــاً لمتغيــر ســنوات الخبــرة وذلــك لصالــح األفــراد ذوي الخبــرة األكبــر. 

نتائج البحث:

يمكــن أن تفســر الباحثــة نتائجهــا فــي أن النمــط الديمقراطــي هــو أكثــر األنمــاط فعاليــة فــي زيــادة مســتوى 

االتصــال التنظيمــي بيــن الموظفيــن، فهــو نمــط يســمح للموظــف بالمشــاركة فــي اتخــاذ القــرارات، ويهتــم برفــع 

ــادة واالتصــال يكمــان  ــن، فالقي ــم بحاجــات الموظفي ــط يهت ــذا النم ــا أن ه ــن، كم ــدى العاملي ــة ل ــروح المعنوي ال

ــط  ــى أن النم ــت إل ــي توصل ــحادة،2008( والت ــة دراسة)ش ــع نتيج ــة م ــذه النتيج ــق ه ــض، وتتف ــا البع بعضهم

الديمقراطــي هــو النمــط األكثــر فعاليــة فــي تحســين االتصــال التنظيمــي، ويمكــن أن ترجــع الباحثــة ســيادة النمــط 

الديمقراطــي فــي وزارة التربيــة إلــى الدرجــة الكبيــرة مــن الوعــي والثقافــة التــي يتمتــع بهــا الموظفيــن والمديرين، 

ممــا يجعلهــم يعملــون ضمــن جــو يتســم باالحتــرام ومراعــاة المشــاعر بمــا ينســجم مــع اتجاهــات اإلدارة الحديثــة.

وتفســر الباحثــة عــدم وجــود فــروق وفقــاً لمتغيــر الجنــس فــي أن األولويــة لــدى العامليــن والمديريــن فــي 

ــي  ــا ف ــإن اإلدارة العلي ــك ف ــز، وكذل ــه دون تميي ــل وج ــى أكم ــال عل ــام باألعم ــو القي ــعي نح ــة الس وزارة التربي

ــوزارة ال تفــرق بيــن الجنســين فــي تعاملهــا وال فــي سياســتها. ال

األنماط 
القيادية

مصدر التباين
مجموع 
المربعات

د.ح
متوسط 
المربعات

F
مستوى 
الداللة

القرار

39،7144219،3572بين المجموعات

دال15،880،000 5،272071218،224داخل المجموعات

9،34351123الكلي
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ويمكــن أن تعــزو الباحثــة وجــود فــروٍق فــي االتصــال التنظيمــي واألنمــاط القياديــة لصالــح ذوي الخبــرة 

األعلــى فــي أن العمــل علــى أرض الواقــع يفــرض الكثيــر مــن الضغــوط والتحديــات األمــر الــذي يجعــل المديرين 

والموظفيــن يتعاملــون معهــا كل حســب طبيعــة الموقــف، بالتالــي تتولــد لديهــم الخبــرة والكفــاءة فــي التعامــل مــع 

مختلــف المواقــف مــع مــرور الوقــت. 

بناء على النتائج التي توصل إليها البحث، تقدم الباحثة المقترحات اآلتية:

االهتمــام بتطويــر العامليــن فــي وزارة التربيــة مــن الناحيــة العلميــة والعمليــة والفنيــة وذلــك مــن خــال   

تفويــض الســلطات لهــم واالهتمــام بحاجاتهــم وتوفيــر التغذيــة الراجعــة.

زيــادة وتطويــر قــدرات العامليــن فــي وزارة التربيــة مــن خــال تكثيــف العمليــات التدريبيــة فــي مجــال   

االتصــال التنظيمــي وفهــم المعلومــات المتلقــاة، وذلــك لتأثيــره المباشــر أو غيــر المباشــر علــى األداء.

ــات    ــع االتجاه ــي جمي ــة االتصــال ف ــجيع حري ــال تش ــن خ ــك م ــفهي وذل ــط االتصــال الش ــز نم تعزي

ــة. ــة والثقافي ــطة والنــدوات العلمي واألنش

تشــجيع العاقــات اإلنســانية ممــا يــؤدي إلــى زيــادة مســتوى التعــاون ورفــع درجــة االنتمــاء وهــذا مــن   

شــأنه أن يــؤدي إلــى رفــع درجــة الكفــاءة وتحقيــق األهــداف المرجــوة.

يجــب أن يقتصــر دور المديــر فــي النمــط األوتوقراطــي علــى االلتــزام بتطبيــق القوانيــن والتعليمــات   

ــض  ــام بتفوي ــي االهتم ــادي ف ــي األســلوب الديمقراطــي القي ــزج ف ــع الم ــل م ــة للعم ــح التنظيمي واللوائ

ــادي  ــط قي ــود نم ــن وج ــا يضم ــة مم ــات الوظيفي ــام بالعاق ــة واالهتم ــادة الامركزي ــات وزي الصاحي

ــق أهــداف العمــل. ــوازن يحق مت

القيــام باألنشــطة التــي تســاعد علــى الحفــاظ علــى مســتوى جيــد مــن االتصــال التنظيمــي بيــن المديريــن   

والموظفيــن مــا ينعكــس إيجابــاً علــى طبيعــة العمــل.

إعطــاء حريــة للعامليــن فــي وزارة التربيــة علــى اختــاف مراكزهــم ليــس فقــط فــي اتصالهــم بــاإلدارة   

بــل حريــة المشــاركة فــي تقديــم اآلراء أو المقترحــات حــول كل مــا مــن شــأنه أن يحســن ســير عمــل 

الــوزارة ويســهل االتصــال التنظيمــي الفعــال وذلــك فــي إطــار قوانيــن تنظــم ذلــك.

ضمــان تحقيــق التفاعــل والترابــط بيــن مختلــف الدوائــر فــي وزارة التربيــة وذلــك لتحقيــق االنســجام   

والتفاعــل بينهــا بمــا يضمــن حســن ســير عملهــا وتحقيــق التعــاون فيمــا بينهــا.

14- مقترحات البحث



243

العمــل علــى دعــم أنمــاط القيــادة اإلداريــة ودورهــا فــي تنميــة األداء فــي كافــة المســتويات والمســميات   

الوظيفيــة والتأكــد مــن إدراك أهميــة أنمــاط القيــادة لــكل العامليــن حســب مســمياتهم الوظيفيــة.

ــع    ــي م ــة واالتصــال التنظيم ــاط القيادي ــري األنم ــن متغي ــكل م ــتقبلية ل ضــرورة إجــراء دراســات مس

ــرات أخــرى. متغي

ضــرورة االنتبــاه ألهميــة األنمــاط القياديــة وتأثيراتهــا علــى تحســين جــودة العمــل، وذلــك مــن خــال   

القيــام بدراســات معمقــة تتنــاول ذلــك الموضــوع.

البدري، طارق.)2001). أساسيات في علم اإلدارة، عمان: دار الفكر.

بــو عطيــط، جــال الديــن.)2009). االتصــال التنظيمــي وعالقتــه بــاألداء الوظيفــي، رســالة 

ماجســتير، جامعــة منتــوري محمــود قســنطينة.

الحنفــي، عبــد الغفــار؛ أبــو قحــف، عبــد الســام، بــال، محمــد.)2002) .محاضــرات فــي الســلوك 

التنظيمــي، مكتبــة ومطبعــة اإلشــعاع الفنيــة.

الرســام تهانــي، أبوديــة، عزيــزة.)2017(. ســمات الشــخصية لــدى مديــري المــدارس األهليــة فــي 

ــة  ــة كلي ــم، مجل ــة لديه ــاط القيادي ــا باألنم ــة الســعودية وعاقته ــة العربي ــي المملك ــة ف ــة جــدة التعليمي منطق

ــة واإلنســانية، 34: 192-172. ــوم التربوي ــة األساســية للعل التربي

ــة، منظومــة الجــودة الشــاملة، القاهــرة:  ــم.)2008) .اإلدارة المدرســية والصفي ــري، إبراهي الزهي

دار الفكــر العربــي.

شــحادة، رائــف.)2008). العالقــة بيــن أنمــاط الســلوك القيــادي وأنمــاط االتصــال لــدى اإلدارييــن 

ــات الفلســطينية، رســالة ماجســتير،  ــي الجامع ــس ف ــة التدري ــن مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئ األكاديميي

ــة. جامعــة النجــاح الوطني

الصيرفي، محمد.)2007). القيادة اإلدارية اإلبداعية، عمان: دار الفكر الجامعي.

الصيفــي، وليــد.)2016) .األنمــاط القياديــة وعالقتهــا بــإدارة التغييــر التنظيمــي، رســالة ماجســتير، 

جامعــة األزهــر.

15- التوصيات:

16- المراجع:
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ملحق1

مقياس األنماط القيادية

يرجى التفضل بملء هذه االستمارة بوضع إشارة صح أمام الخيار المناسب علماً أنه تم إعدادها بغرض البحث 

العلمي حيث ال نستطيع إنجازه إال من خال إجاباتكم ولكم جزيل الشكر.

الجنس:             ذكر                  انثى

سنوات الخبرة:            أقل من 5            من 5-10                 أكثر من 10    

العبارةالرقم

االختيار

موافق 
غير محايدموافقبشدة

موافق

غير 
موافق 
بشدة

النمط الديمقراطي

يشجع المدير الموظفين على طرح أفكار جديدة.1

يتقبل المدير النقد البناء من الموظفين2

يشجع المدير المناقشة الجماعية لكيفية أسلوب العمل.3

يشجع المدير على الحوار بين الموظفين4

مــع 5 متكافئــة  صاحيــات  الموظفيــن  المديــر  يمنــح 
بهــم. المنوطــة  المســؤوليات 

تتصف قرارات اإلدارة بالمرونة .6

يتيح المدير للموظفين المشاركة في صنع القرارات7

يتيح المدير للموظفين المشاركة في وضع األهداف8

يحرص المدير على حل مشكات الموظفين .9

10
يراعي المدير قدرات الموظفين عند توزيع المسؤوليات 

عليهم.

11
يتبنى المدير االقتراحات الهادفة التي يطرحها 

الموظفون.

12
يشجع المدير الموظفين على إثارة روح الحماس 

والتحدي في العمل .

16- المالحق:
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النمط األوتوقراطي

تتصف قرارات المدير بالحزم والصرامة.13

هناك مركزية في اتخاذ القرارات14

15
يعتبر الوالء للمدير مقياس الحصول الموظف على 

االمتيازات المختلفة
يفرض المدير رأيه بقوة على الموظفين .16

يتجنب المدير إعطاء أي نوع من الحرية للموظفين .17

يعتمد المدير أسلوب العقاب بدالً من المكافآت18

19
يطالب المدير الموظفين بتنفيذ الخطط دون اإلسهام في 

وضعها .

20
يتصيد أخطاء الموظفين ويستغلها لصالحه في فرض 

العقوبات .
ينفرد المدير في اتخاذ القرارات على تنوعها.21

ال يتقبل المدير أفكار الموظفين البناءة22

يعتبر المدير تبادل اآلراء مضيعة للوقت.23

يطبق المدير اإلجراءات التنظيمية بصرامة .24

النمط المتسيب

25
يتسم المدير بضعف القدرة على حل المشكات التي 

تواجه الموظفين .
يتبنى المدير مبدأ العمل الفردي بدل فرق العمل26

يتساهل المدير مع الموظفين المقصرين في أداء واجباتهم27

يتردد المدير في اتخاذ القرارات اإلدارية .28

يضع المدير أهداف غير واضحة29

يتخذ المدير قرارات غير رشيدة.30

يكثر المدير من عقد االجتماعات الغير ضرورية31

32
يتجنب المدير التدخل في النزاعات التي تحدث بين 

الموظفين .
يضيع الوقت خال االجتماعات بدون فائدة .33

ينصرف المدير عن أعمال اإلدارة قبل االنتهاء منها.34

تتسم اجتماعات المدير مع الموظفين بالعشوائية .35
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ملحق)2)

مقياس االتصال التنظيمي

يرجى التفضل بملء هذه االستمارة بوضع إشارة صح أمام الخيار المناسب علماً أنه تم إعدادها بغرض البحث 

العلمي حيث ال نستطيع إنجازه إال من خال إجاباتكم ولكم جزيل الشكر.

الجنس:             ذكر                  انثى

سنوات الخبرة:            أقل من 5            من 5-10                 أكثر من 10    

العبارةالرقم

االختيار

موافق 
غير محايدموافقبشدة

موافق

غير 
موافق 
بشدة

قنوات االتصال من وإلى اإلدارة العليا مرنة.1

تتصل اإلدارة بَك خال فترات منتظمة.2

يوجد صعوبات في التواصل بين الموظفين واإلدارة.3

4
ال يوجد صعوبات في التواصل بين الموظفين على نفس 
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الملخص:

ــي  ــن معلّم ــة م ــدى عّين ــي ل ــي والرضــا الوظيف ــر اإليجاب ــن التفكي ــة بي ــة العاق ــى معرف ــدف البحــث إل ه

ومعلّمــات مدينــة دمشــق، ومــا إذا كانــت توجــد فــروق دالــة جوهريــاً فــي متوســطات درجــات التفكيــر اإليجابــي 

والرضــا الوظيفــي تبعــاً لمتغيــري الجنــس والخبــرة التدريســية.

تكّونــت عّينــة البحــث مــن )220( معلّمــاً ومعلّمــًة، منهــم )85( معلمــاً و)135( معلّمــًة. اســتخدم الباحــث 

مقيــاس التفكيــر اإليجابــي بصورتــه المختصــرة الــذي أعــّده القريشــي )2012(، كمــا اســتخدم مقيــاس الرضــا 

الوظيفــي الــذي أعــّده عبــد الجــواد ومتولــي )1993(، واســتخرج للمقياســين معامــات الصــدق والثبــات الازمة. 

وكان مــن أهــم النتائــج: وجــود مســتويات إيجابيــة متوســطة فــي كل مــن التفكيــر اإليجابــي والرضــا الوظيفــي 

ــي  ــر اإليجاب ــن التفكي ــة )0.01( بي ــد مســتوى الدالل ــة عن ــة دال ــة إيجابي ــا وجــدت عاق ــة، كم ــراد العّين ــدى أف ل

والرضــا الوظيفــي، فــي حيــن لــم توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطات درجــات التفكيــر اإليجابــي 

والرضــا الوظيفــي لــدى أفــراد عّينــة البحــث تعــزى إلــى متغيــري الجنــس والخبــرة التدريســية.

الكلمات المفتاحية: التفكير اإليجابي، الرضا الوظيفي.
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ABSTRACT

The aim of the study was to find out the relationship between positive 

thinking and job satisfaction among a sample of teachers in Damascus. And 

whether there are fundamentally significant differences in the averages of 

positive thinking scores and job satisfaction depending on the variables of 

gender and teaching experience. 

The study sample consisted of )220( male and female teachers, including 

)85( male and )135( female teachers. The measurement tools were the positive 

thinking scale in its brief form prepared by Al-Qurayshi )2012(, and also used 

the scale of job satisfaction prepared by Abdul-Jawad and Metwally )1993(. 

Validity and reliability of both tools were concluded.

The results revealed that there are relatively middle levels in both positive 

thinking and job satisfaction among the sample members. Also, there was a 

positive relationship at the level of significance )0.01( between positive thinking 

and job satisfaction. Whereas, there were no statistically significant differences 

between the mean scores of positive thinking and job satisfaction among the 

members of the research sample due to the variables of sex and teaching 

experience.

Key words: positive thinking, job satisfaction.
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1- مقدمة:

يلعــب التفكيــر بوجــه عــام دوراً مهمــاً فــي ســلوك الفــرد الوظيفــي إذ أثبتــت الكثيــر مــن الدراســات مثــل 

دراســة دنــدي )2013( والعبيــدي )2013( ويونــج وآخريــن )Jung et al,2007( أّن لنمــط التفكيــر تأثيــراً 

علــى مهــارات التواصــل وتقديــر الــذات والرضــا عــن الحيــاة والتوافــق الدراســي وغيرهــا مــن ســلوكيات األفــراد 

ســواء فــي الجامعــة أو العمــل أو الحيــاة العامــة.

ويعــّد التفكيــر اإليجابــي بصفــة عامــة أداة لرؤيــة الجانــب اإليجابــي مــن األشــياء بــدالً مــن الجانــب الســلبي، 

وهــو الميــل الــذي يجعــل العقــل يتقّبــل األفــكار والصــور والكلمــات التــي تبّســط كل مــا هــو معّقــد بحيــث يتوّقــع 

ــل  ــي الحاضــر أو المســتقبل، فمَلكــة العق ــه ف ــر في ــده أو يفّك ــا يري ــى النجــاح فيم ــؤدي إل ــة ت ــج إيجابي ــرد نتائ الف

تعطــي أوامرهــا مباشــرة إلــى األحاســيس والحــركات الداخليــة والخارجيــة لإلبقــاء علــى الخبــرات الســاّرة وإلغــاء 

الخبــرات الغيــر ســاّرة؛ ولهــذا يجــب أن يفّكــر اإلنســان بطريقــة إيجابيــة لتحويــل أفــكاره وأحاسيســه لتكــون فــي 

خدمــة مصالحــه وحاجاتــه بــدالً مــن أن تكــون ضــد وعكــس هــذه المصالــح والحاجــات.

وقــد حظــي موضــوع التفكيــر اإليجابــي والعوامــل التــي يؤثــر فيهــا علــى اهتمــام الكثيــر مــن الباحثيــن فــي 

المجــال التربــوي والتعليمــي نظــراً ألهميــة هــذا القطــاع ودوره الرئيــس فــي بنــاء األجيــال وتقــّدم المجتمعــات 

وتطورهــا، ومــن الموضوعــات التــي اهتــّم بهــا الباحثــون الرضــا الوظيفــي، مــن خــال البحــث فــي الجوانــب 

ــم، حيــث أّن  ــة التعلي ــاس درجــة رضــا األفــراد نحــو مهن ــم وقي ــدى المعل ــة لوســائل ومصــادر الرضــا ل المختلف

رضــا المعلّــم عــن عملــه وعــن الظــروف المحيطــة بــه يجعلــه أكثــر عطــاًء وحماســاً فــي مهنتــه، ويدفعــه إلــى 

تحقيــق مســتويات مرتفعــة مــن اإلنتاجيــة، وإّن عــدم رضــاه عــن العمــل يمكــن أن يشــّكل قــوى ســلبية فــي تحقيــق 

أهــداف وغايــات المؤسســة التربويــة، ونظــراً ألهميــة دور المؤسســات التربويــة فــي كونهــا تقــّدم خدمــات تعليميــة 

ــي  ــر اإليجاب ــن التفكي ــة بي ــذا البحــث حــاول اســتقصاء العاق ــإّن ه ــع، ف ــن المجتم ــة لشــريحة واســعة م وتربوي

والرضــا الوظيفــي لــدى المعلميــن.

يعــد المعلـّـم مــن المحــاور األساســية فــي العمليــة التربويــة، وألســباب متعــّددة يتعــّرض المعلـّـم إلــى بعــض 

ــي  ــاهم ف ــذي يس ــر ال ــال، األم ــكل فّع ــدوره بش ــه ب ــول دون قيام ــا وتح ــم فيه ــتطيع التحّك ــي ال يس الظــروف الت

إحساســه بالضعــف فــي أثنــاء القيــام بالمهمــات المطلوبــة منــه، باإلضافــة إلــى اآلثــار الســلبية التــي يتركهــا علــى 

تعليــم التاميــذ، وقــد ُتســبب تلــك الظــروف شــعوراً بالعجــز لــدى المعلـّـم ومــن ثــّم اإلحســاس بعــدم الرضــا عــن 

2- مشكلة البحث:
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مهنتــه، إذ يعــّد الرضــا الوظيفــي للمعلميــن عــن عملهــم أمــراً مهمــاً جــداً وذلــك لوجــود عاقــة إيجابيــة بينــه وبيــن 

ــن  ــى رضــا المعلمي ــم يعتمــد عل ــدة مــن التعلي ــة جي ــد التامــذة بنوعي ــة، إذ إن تزوي ــن الوظيفي إنجــازات المعلمي

ــن  ــن ع ــن الراضي ــا أّن المعلمي ــم )Bogler, 2001,p664(، كم ــاه عمله ــا تج ــعرون به ــي يش ــة الت والطريق

 .(Mcelroy, Johnson, 1996, p110( ــم ــم مصــدراً لســعادة طلبته ــوا التعلي ــم أّن يجعل ــم بإمكانه وظائفه

ومــن خــال مراجعــة الباحــث للعديــد مــن الدراســات الســابقة المتعلّقــة بالرضــا الوظيفــي لــدى المعلميــن تبّيــن 

ــق  ــة وأساســية لتحقي ــل ضروري ــة والشــخصية عوام ــم الوظيفي ــى أّن احتياجاته ــت إل ــذه الدراســات توّصل أن ه

رضاهــم، وإّن فقــدان هــذه العوامــل يــؤدي إلــى وضــع المعلـّـم فــي حالــة مــن عــدم الرضــا مّمــا ينعكــس ســلباً علــى 

أدائــه فــي العمليــة التعليميــة والتربويــة، وقــد أغفلــت الدراســات الســابقة وال ســيما العربيــة منهــا موضــوع عاقــة 

التفكيــر اإليجابــي بالرضــا الوظيفــي لــدى المعلميــن، علــى الرغــم مــن أّن التفكيــر اإليجابــي مــن الســمات التــي 

ُيفّضــل أن يّتســم بهــا المعلــم والتــي تمّكنــه مــن التغلـّـب علــى الصعوبــات والمشــكات التــي تواجهــه والتأقلــم مــع 

التغيــرات المتســارعة وتوظيــف الظــروف لصالحــه ممــا ينعكــس إيجابــاً علــى ســير العمليــة التعليميــة. 

وفــي ضــوء مــا ســبق ارتــأى الباحــث إجــراء دراســة ميدانيــة للتعــّرف علــى تقديــر الــذات وعاقتــه بالرضــا 

الوظيفــي فــي ضــوء بعــض المتغيــرات المرتبطــة بالمعلّميــن، وبالتالــي يبرز الســؤال األساســي للدراســة:

ما طبيعة العاقة بين التفكير اإليجابي والرضا الوظيفي لدى أفراد عينة البحث؟ 

تنطلق أهمية البحث من جوانب نظرية وأخرى تطبيقية.

1/3 األهمية النظرية:

تكمــن أهميــة هــذا البحــث فــي نــدرة الدراســات الســابقة المحلّيــة التــي تناولــت التفكيــر اإليجابــي وعاقتــه 

بالرضــا الوظيفــي لــدى المعلّميــن )فــي حــدود علــم الباحــث(.

أهميــة شــريحة المعلميــن التــي يتناولهــا البحــث، فالمعلمــون ركــن أساســي مــن أركان العمليــة التعليميــة؛ 

لذلــك تّتضــح أهميــة دراســة العاقــة بيــن التفكيــر اإليجابــي والرضــا الوظيفــي مــن أجــل كشــف أهميــة تفعيــل 

الــدور الحقيقــي للمعلميــن القادريــن علــى العطــاء والعمــل بفاعليــة.

2/3  األهمية التطبيقية:

تقديــم تصــّور واضــح عــن العاقــة بيــن التفكيــر اإليجابــي والرضــا الوظيفــي وذلــك لنــدرة وجــود دراســة 

ــدورات  ــى ال ــن عل ــه أنظــار القائمي ــى توجي ــة إل ــم الباحــث(. باإلضاف ــي حــدود عل ــذا المجــال )ف ــي ه ــابقة ف س

3- أهمية البحث:
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التدريبيــة فــي أثنــاء الخدمــة إلــى تضمينهــا أهــداف أو محاضــرات تتعلـّـق بتنميــة التفكيــر اإليجابــي لــدى المعلمين.

ــوي  ــدان الترب ــي المي ــية ف ــات النفس ــي الخدم ــن ف ــات للعاملي ــات والمقترح ــن المعلوم ــة م ــم مجموع تقدي

لمســاعدة المعلميــن وحّثهــم علــى ممارســة التفكيــر اإليجابــي الــذي يســاعدهم فــي رفــع الكفــاءة النفســية وبالتالــي 

تحقيــق مســتوى أفضــل فــي رضاهــم الوظيفــي. 

تهدف الدراسة الحالية إلى تعّرف ما يلي:

1/4  مستوى التفكير اإليجابي والرضا الوظيفي لدى معلّمي ومعلّمات مدينة دمشق.

2/4  العاقة بين التفكير اإليجابي والرضا الوظيفي لدى معلّمي ومعلّمات مدينة دمشق. 

3/4  مــا إذا كانــت هنــاك فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي كل مــن التفكيــر اإليجابــي والرضــا الوظيفــي 

تعــزى إلــى متغيــر الجنــس لــدى عّينــة البحــث.

4/4  مــا إذا كانــت هنــاك فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي كل مــن التفكيــر اإليجابــي والرضــا الوظيفــي 

تعــزى إلــى متغيــر الخبــرة التدريســية.

ــة  ــات مدين ــي ومعلّم ــة البحــث معلّم ــدى عّين ــي ل ــي والرضــا الوظيف ــر اإليجاب ــن التفكي ــا مســتوى كل م م

دمشــق؟

ــدى  ــي ل ــي والرضــا الوظيف ــر اإليجاب ــن التفكي ــة بي ــة إحصائي ــة ذات دالل ــة ارتباطي ــد عاق 1/6  ال توج

ــة دمشــق.  ــات مدين ــي ومعلّم معلّم

2/6  ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي التفكيــر اإليجابــي لــدى معلّمــي ومعلّمــات مدينــة دمشــق 

تعــزى إلــى متغيــر الجنــس. 

3/6  ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي الرضــا الوظيفــي لــدى معلّمــي ومعلّمــات مدينــة دمشــق 

تعــزى إلــى متغيــر الجنــس.

4/6  ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي التفكيــر اإليجابــي لــدى معلّمــي ومعلّمــات مدينــة دمشــق 

4- أهداف البحث:

5- أسئلة البحث:

6- فرضيات البحث:
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تعــزى إلــى متغيــر الخبــرة التدريســية. 

5/6  ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي الرضــا الوظيفــي لــدى معلّمــي ومعلّمــات مدينــة دمشــق 

تعــزى إلــى متغيــر الخبــرة التدريســية.   

1/7  الحدود الزمانية: تم تطبيق البحث الحالية خال الفصل الثاني من العام الدراسي 2020/2019. 

2/7  الحدود المكانية: مدارس الحلقة األولى من التعليم األساسي في مدينة دمشق.

3/7  الحــدود البشــرية: عّينــة مــن معلّمــي ومعلّمــات الحلقــة األولــى مــن التعليــم األساســي فــي مــدارس 

مدينــة دمشــق. 

4/7  الحــدود الموضوعيــة: تنــاول البحــث العاقــة بيــن التفكيــر اإليجابــي والرضــا الوظيفــي لــدى عّينــة 

مــن معلّمــي ومعلّمــات الحلقــة األولــى مــن التعليــم األساســي فــي مــدارس مدينــة دمشــق، اســتخدم الباحــث خالهــا 

أداتيــن؛ األولــى لقيــاس التفكيــر اإليجابــي والثانيــة لقيــاس الرضــا الوظيفــي. 

:)positive thinking( 1/8  التفكير اإليجابي

ُيقّصــد بالتفكيــر اإليجابــي قــدرة الفــرد اإلراديــة علــى تقويــم أفــكاره ومعتقداتــه والتحّكــم فيهــا وتوجيههــا 

نحــو تحقيــق توّقــع النتائــج الناجحــة، وتدعيــم حــل المشــكات، مــن خــال تكويــن أنظمــة وأنســاق عقليــة منطقيــة 

ذات طابــع تفاؤلــي تســعى إلــى الوصــول لحــل المشــكلة )ســالم، 2006).

ويعــّرف التفكيــر اإليجابــي أيضــاً بأنــه “امتــاك الفــرد قناعــات ومعتقــدات تجعلــه يضــع توقعــات إيجابيــة 

( Scheier & Carver,1993, p26(لخبراتــه المســتقبلية تظهــر فــي انتقائــه ســلوكاً محــدداً وتفضيلــه

ويعــّرف الباحــث التفكيــر اإليجابــي إجرائيــاً بأنــه: مجمــوع الدرجــات التــي يحصــل عليهــا المفحــوص علــى 

بنــود مقيــاس التفكيــر اإليجابــي الُمعتمــد فــي هــذه البحــث.

(Job Satisfaction( 2/8  الرضا الوظيفي

ُيعــّرف الرضــا الوظيفــي بأّنــه »مســتوى االتــزان فــي المشــاعر اإليجابيــة والســلبية نحــو العمــل بمختلــف 

أبعــاده كالراتــب وظــروف العمــل والعاقــة مــع الرؤســاء والزمــاء وفــرص الترّقــي الوظيفــي والنمــو المهنــي« 

)األغبــري، 2002، 172).

7- حدود البحث:

8- مصطلحات البحث:
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ويعّرف الباحث الرضا الوظيفي إجرائياً بأنه: 

مجمــوع الدرجــات التــي يحصــل عليهــا المفحــوص علــى بنــود مقيــاس الرضــا الوظيفــي الُمعتمــد فــي هــذا 

لبحث. ا

3/8  معلّمــو الحلقــة األولــى: هــم المعلّمــون األصــاء )خّريجــو كليــة التربيــة، قســم معلـّـم الّصــف، وخّريجو 

معاهــد إعــداد المعلميــن علــى ســنة أو ســنتين( القائمــون علــى رأس عملهــم فــي صفــوف مرحلــة التعليــم األساســي 

)الحلقــة األولــى( مــن الفصــل الثاني للعــام الدراســي 2020/2019.

4/8  مــدارس التعليــم األساســي: يعّرفهــا الباحــث إجرائيــاً -ألغــراض بحثــه- بأنهــا: المؤسســات التعليميــة 

ــة لتامــذة  ــة والتعليمي ــم الخدمــات التربوي ــوم بتقدي ــة فــي محافظــة دمشــق، تق ــة التربي ــة التابعــة لمديري الحكومي

الحلقــة األولــى مــن مرحلــة التعليــم األساســي.

5/8  مرحلــة التعليــم األساســي: مــدة هــذه المرحلــة التعليميــة تســع ســنوات، تبــدأ مــن الّصــف األول حتــى 

الّصــف التاســع، وهــي مجانيــة وإلزاميــة وتقســم إلــى حلقتيــن: الحلقــة األولــى للتعليــم األساســي، تبــدأ مــن الّصــف 

األول وحتــى الّصــف الســادس؛ والحلقــة الثانيــة للتعليــم األساســي، تبــدأ مــن الّصــف الســابع حتــى الّصــف التاســع.

1/9  وجهات النظر حول التفكير اإليجابي 

:William James 1/1/9  وجهة نظر وليام جيمس

يشــير )أبــو حــاوة، 2011، 3( إلــى أّن جيمــس قــد أفــاد فــي كتابــه »تنويعــات الخبــرة الدينيــة: دراســة 

فــي الطبيعــة اإلنســانية، أّن الســعادة الغايــة النهائيــة للحيــاة اإلنســانية وأن مــن يســعون للوصــول إليهــا واالقتــراب 

منهــا وتحقيقهــا هــم األجــدر بــأن ُيطلــق عليهــم »ذوي العقليــة الســوية« ويمكــن فهــم مــا يقصــده جيمــس بمفهــوم 

العقليــة الســوية مــن خــال مقارنتــه بمفهــوم آخــر رّكــز عليــه جيمــس وهــو مفهــوم »الــروح المريضــة« كنمطيــن 

رئيســين لمــا يســّميه »الصحــة الروحيــة« كمــا يّتضــح مــن الجــدول اآلتــي:

9- اإلطار النظري:
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جدول )1( يوّضح الفرق بين األشخاص ذوي العقلية السوية واألشخاص ذوي الروح المريضة

:)Freud( 2/1/9  وجهة نظر فرويد

يــرى فرويــد أن التفــاؤل هــو القاعــدة العامــة للحيــاة وأن التشــاؤم ال يقــع فــي حيــاة الفــرد إال إذا تكّونــت 

ــال موضــوع مــا مــن  ــد والتماســك حي ــاط وجدانــي ســلبي شــديد التعّق ــدة النفســية ارتب ــدة نفســية، والعق ــه عق لدي

الموضوعــات الخارجيــة أو الداخليــة، فالفــرد متفائــل إذا لــم تقــع فــي حياتــه حــوادث تجعــل نشــوء العقــدة النفســية 

لديــه أمــراً ممكنــاً ولــو حــدث العكــس لتحــّول إلــى شــخص متشــائم. 

 :)Ellis( 3/1/9  وجهة نظر ألبرت أليس

يــرى )أليــس( أّن التفكيــر واالنفعــال اإلنســانيين ليســا بعمليتيــن متباينتيــن أو مختلفتيــن، وإنمــا يتداخــان 

بصــورة ذات داللــة، ويــرى أّن المعرفــة والعاطفــة يرتبطــان علــى نحــو وثيــق جــداً، وأن الســيطرة علــى أفــكار 

.(Kimble et al, 1980, p485( الفــرد هــو توفيــر الســيطرة علــى عواطفــه

ويعتقــد أليــس بــأن المشــاعر الســلبية ال تحصــل أو ال توجــد مــن تلقــاء نفســها ولكــن لدينــا الخيــار الفّعــال 

فــي المجــيء بهــا أو عــدم المجــيء بهــا إلــى أنفســنا، كمــا يشــير إلــى الســيطرة الداخليــة التــي ال تعنــي هنــا أّن 

ــم ال  ــل أنه ــم، ب ــن خــال اعتقاداته ــي اضطــراب أو تشــّوش أنفســهم م ــاس ف ــارون بأنفســهم االنغم ــاس يخت الن

يخبــرون األفــكار والمشــاعر والســلوكيات بشــكل خالــص أو متباعــد، وبــدالً مــن ذلــك فــإن معرفتهــم تؤثــر فــي 

ــر فــي تفكيرهــم ومشــاعرهم  ــر فــي تفكيرهــم وســلوكهم، وســلوكهم يؤث مشــاعرهم وســلوكهم، ومشــاعرهم تؤث

.(Ellis, 1999, p4 -5(

الروح المريضةالعقلية السوية

الشــخص ذو العقليــة الســوية: هــو الشــخص المتفائــل الــذي 

يمتلــك نظــرة طبيعيــة إيجابيــة للحيــاة. تأّثــر جيمــس فــي تحديــد 

مامــح هــذا الشــخص بمبــادئ حركــة شــفاء النفــس والتــي 

كانــت بمثابــة جماعــة ضغــط دفعــت باتجــاه التركيــز علــى 

ــة التفكيــر اإليجابــي كوســيلة لعــاج المــرض واالكتئــاب. تنمي

توجــد لــدى مــن يمتلكــون روحــاً مريضــة وتســيطر عليهــم 

ــم.  ــن حوله ــم م ــي العال ــح ف ــر والقب ــرون إال الش ــة وال ي الكآب

والطريقــة الوحيــدة لعــاج الــروح المريضــة فيمــا يــرى جيمــس 

ــان  ــي اإليم ــاد ف ــر واالعتق ــاؤم والش ــن التش ــان م ــّرُر اإلنس تح

والروحانيــة وفــي حالــة حــدوث مثــل هــذا التحــرر يحــدث 

لإلنســان مــا يســّميه جيمــس بالــوالدة الثانيــة للــروح ممــا يدفــع 

ذلــك اإلنســان باتجــاه الســواء وبالتالــي رؤيــة الحيــاة مــن منظور 

ــي. ــي تفاؤل إيجاب
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:)Seligman( 4/1/9  وجهة نظر مارتين سيليجمان

يــرى ســيليجمان أّن التفــاؤل يمكــن تعلّمــه؛ فنحــن لســنا متفائليــن بالفطــرة أو متشــائمين بالفطــرة، والمتفائــل 

يعتقــد أّن اإلحبــاط والفشــل وخيبــة األمــل هــي تحــّدي وإعاقــة مؤقتــة بعكــس المتشــائم، ويقســم ســيليجمان النــاس 

ــك  ــن ذل ــب ع ــا يترّت ــلبي، وم ــيري س ــلوب تفس ــاب أس ــى أصح ــي، وإل ــيري إيجاب ــلوب تفس ــاب أس ــى أصح إل

التصنيــف بالنســبة للطريقــة التــي نفّكــر بهــا، وخاصــة بشــأن الصحــة فإنهــا تغّيــر صحتنــا، إذ إّن أســلوب التفســير 

التشــاؤمي هــو أحــد األســباب المؤديــة لإلصابــة باألمــراض.

2/9  النظريات الٌمفّسرة للرضا الوظيفي

تعّددت النظريات التي حاولت تفسير الرضا الوظيفي، ومن هذه النظريات: 

 ،)Fiber( وفيبــر )Fayol( وفايــول )Taylor( 1/2/9  نظريــة اإلدارة العلميــة: مــن أهــم رّوادهــا تايلــور

حيــث اهتّمــت بالحوافــز الماديــة باعتبارهــا الحافــز الوحيــد الُمحّقــق للرضــا عــن العمــل، فحاولــت تفســير كافــة 

الســبل الماديــة التــي ترفــع مــن كفايــة العامــل حتــى يــؤدي عملــه بإتقــان وبســرعة قصــوى، إال أنهــا لــم تســتطع 

تحقيــق الرضــا المطلــوب حيــث أهملــت الجوانــب اإلنســانية للعامــل.

 (Maslow( ــة ماســلو ــق نظري ــة بتطبي ــذه النظري ــط ه ــرج )Herzberg(: ترتب ــة هرزب 2/2/9  نظري

للحاجــات فــي مواقــع العمــل، حيــث يحــّدد هرزبــرج مجموعتيــن مــن العوامــل المؤثــرة فــي الرضــا الوظيفــي، 

األولــى: هــي العوامــل المرتبطــة بالوظيفــة أو العمــل نفســه وتتمّثــل فــي دوافــع تــؤدي إلــى رضــا العامليــن عــن 

أعمالهــم، وتنحصــر فــي إحســاس الفــرد باإلنجــاز وتحّمــل المســؤولية، وتوفيــر فــرص الترقيــة للوظائــف األعلــى 

ــل  ــة أو العم ــل المحيطــة بالوظيف ــي العوام ــة فه ــا الثاني ــل، أّم ــة بالعم ــرارات المتعلّق ــاذ الق ــي اتخ والمشــاركة ف

ــدي، 2012، 4). )األفن

3/2/9  نظريــة الســمات الشــخصية للفــرد: تحتــاج الوظائــف أو المهــن إلــى ســمات شــخصية معّينــة، ولــكل 

مهنــة ســماتها الشــخصية التــي ُيفتــرض أن تكــون موجــودة لــدى العامليــن فيهــا، فاختيــار الفــرد لمهنــة تنســجم 

وســمات شــخصيته ســتكون عامــاً يــؤدي إلــى توافقــه مــع وظيفتــه ورضــاه عنهــا، إاّل أّن اختيــار الفــرد عمــاً 

ال يتــاءم مــع ســمات شــخصيته يمكــن أن يــؤدي إلــى ضعــف إنتاجيتــه فــي العمــل وإهمالــه والشــعور بالضيــق 

)نافــع، 2006، 10).

4/2/9  نظريــة العائــد لفــروم )Vroom(: يــرى فــروم أّن عمليــة الرضــا تحــدث نتيجــة للمقارنــة التــي 

يجريهــا الموّظــف بيــن مــا توقعــه مــن عوائــد الســلوك الــذي يّتبعــه وبيــن المنفعــة الشــخصية التــي يحّققهــا بالفعــل 

)األفنــدي، 2012، 5).
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1/9  الدراسات العربية 

دراســة )دنــدي، 2013)  بعنــوان » التفكيــر اإليجابــي وعاقتــه بمهــارات التواصــل المدركــة لــدى 

ــمية«  ــق الرس ــة دمش ــدارس محافظ ــي م ــدين ف المرش

ــدى  ــة بيــن التفكيــر اإليجابــي ومهــارات التواصــل المدركــة ل ــى تعــّرف طبيعــة العاق هدفــت الدراســة إل

المرشــدين، واســتخدمت الباحثــة مقياســين األّول: مقيــاس التفكيــر اإليجابــي إعــداد )إبراهيــم، 2010(، وقامــت 

ــه  ــه وثبات ــن صدق ــق م ــي وللّتحق ــاً لاســتخدام المحلّ ــون قاب ــاس ليك ــة بإجــراء دراســة ســيكومترية للمقي الباحث

وصاحيتــه للتطبيــق، والثانــي: مقيــاس مهــارات التواصــل. وبلغــت العّينــة )321( مرشــداً ومرشــدًة، وكانــت 

أهــم النتائــج: وجــود عاقــة ارتباطيــة موجبــة دالــة إحصائيــاً بيــن التفكيــر اإليجابــي ومهــارات التواصــل المدركــة 

لــدى المرشــدين النفســيين، كمــا وجــدت فــروق دالــة إحصائيــاً فــي التفكيــر اإليجابــي ومهــارات التواصــل لصالــح 

اإلنــاث، بينمــا لــم توجــد فــروق دالــة إحصائيــاً فــي التفكيــر اإليجابــي ومهــارات التواصــل وفقــاً لمتغيــر الخبــرة 

المهنيــة. 

دراســة )صقــور وحــواط، 2016( فــي ســورية، بعنــوان »التفكيــر اإليجابــي وعاقتــه بالرضــا الوظيفــي، 

دراســة ميدانيــة لــدى عّينــة مــن خّريجــي معلـّـم الصــف فــي مــدارس مدينــة الاذقيــة«

هدفــت الدراســة إلــى تعــّرف العاقــة بيــن التفكيــر اإليجابــي والرضــا الوظيفــي لــدى المعلميــن فــي مــدارس 

ــان  ــع الباحث ــث. اّتب ــة البح ــتجابات عّين ــى اس ــة عل ــنوات الخدم ــدد س ــر ع ــر متغي ــّرف أث ــة، وتع ــة الاذقي مدين

المنهــج الوصفــي واســتخدما مقيــاس التفكيــر اإليجابــي مــن إعــداد )إنجــرام وويســكني، 1994( ومقيــاس الرضــا 

الوظيفــي )مــن إعــداد الباحثــة(، وتكّونــت عينــة البحــث مــن )177( معلمــاً ومعلّمــة، وأظهــرت النتائــج أّن نمــط 

التفكيــر الســائد لــدى المعلميــن إيجابــي وأّن مســتوى الرضــا الوظيفــي لــدى المعلميــن متوّســط، ومن حيــث األهمية 

جــاء فــي المرتبــة األولــى محــور التوجيــه التربــوي وفــي المرتبــة األخيــرة محــور الحوافــز الماديــة والمعنويــة، 

كمــا تبّيــن وجــود عاقــة ارتباطيــة موجبــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن التفكيــر اإليجابــي والرضــا الوظيفــي، كمــا 

أّن لمتغيــر عــدد ســنوات التدريــس أثــراً فــي اســتجابات أفــراد العّينــة علــى كل مــن مقياســي التفكيــر اإليجابــي 

والرضــا الوظيفــي ولصالــح العــدد األكثــر لســنوات الخدمــة.

دراسة )السيد، 2016( في مصر، بعنوان »التفكير اإليجابي وعاقته بدافعية اإلنجاز«

هدفــت الدراســة إلــى التعــّرف علــى عاقــة التفكيــر اإليجابــي بدافعيــة اإلنجــاز لــدى طلبــة المرحلــة الثانويــة 

10- الدراسات السابقة:
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الفنيــة التجاريــة بمــدارس بــور ســعيد فــي مصــر وذلــك فــي ضــوء متغيــري الجنــس، والصــف الدراســي )األول 

الثانــوي، والثالــث الثانــوي(، واســتخدمت الباحثــة مقياســين األول: مقيــاس التفكيــر اإليجابــي )إعــداد عبــد الســتار 

إبراهيــم(، والثانــي: مقيــاس دافعيــة اإلنجــاز )مــن إعدادهــا(. وتكّونــت عّينــة البحــث مــن )185( طالبــاً وطالبــًة، 

ــاس  ــة فــي مقي ــراد العّين ــن درجــات أف ــاً بي ــة إحصائي ــة دال ــة موجب ــة ارتباطي ــج: وجــود عاق وكانــت أهــم النتائ

ــور  ــات الذك ــطي درج ــن متوس ــاً بي ــرق دال إحصائي ــود ف ــاز، ووج ــة اإلنج ــاس دافعي ــي ومقي ــر اإليجاب التفكي

واإلنــاث فــي الضبــط االنفعالــي والتحّكــم بالعمليــات العقليــة لصالــح الذكــور، وفــرق دال إحصائيــاً بيــن متوســطي 

درجــات الذكــور واإلنــاث فــي حــب التعلـّـم لصالــح الذكــور، وفــرق دال إحصائيــاً بيــن متوســطي درجــات الذكــور 

ــن  ــاً بي ــرق دال إحصائي ــد ف ــا، وال يوج ــام بالرض ــعور الع ــاؤل، والش ــة والتف ــات اإليجابي ــي التوقع ــاث ف واإلن

متوســطي درجــات الذكــور واإلنــاث فــي جميــع أبعــاد التفكيــر اإليجابــي والدرجــة الكليــة. 

دراســة )أســليم، 2017( فــي فلســطين، بعنــوان »التفكيــر اإليجابــي وعاقتــه بالتنظيــم االنفعالــي لــدى عّينــة 

مــن خّريجــي الجامعات الفلســطينية« 

هدفــت الدراســة إلــى تعــّرف مســتوى التفكيــر اإليجابــي، ومســتوى التنظيــم االنفعالــي لــدى طلبــة الجامعــات 

ــد(،  ــداد منش ــي )إع ــر اإليجاب ــاس التفكي ــين األول: مقي ــتخدم الباحــث مقياس ــّزة، واس ــطينية بمحافظــات غ الفلس

والثانــي مقيــاس التنظيــم االنفعالــي )مــن إعــداده(، وتكّونــت مــن )364( خّريجــاً مــن طلبــة الجامعــات الفلســطينية 

ــة البحــث كان متوســطاً بنســبة  ــراد عّين ــدى أف ــي ل ــر اإليجاب ــج: أّن التفكي ــم النتائ ــت أه بمحافظــات غــّزة، وكان

ــي  ــر اإليجاب ــن التفكي ــة بي ــة طردي ــاً بنســبة %70. كمــا توجــد عاق ــي كان مرتفع ــم االنفعال %62، وأّن التنظي

ــل  ــزى لدخ ــي يع ــم االنفعال ــي والتنظي ــر اإليجاب ــط التفكي ــي متوس ــروق ف ــد ف ــا ال توج ــي، كم ــم االنفعال والتنظي

األســرة والجنــس.

دراســة )محمــد، 2019( فــي المملكــة العربيــة الســعودية، بعنــوان »الرضــا الوظيفــي لمعلّمــي المرحلــة 

الثانويــة وعاقتــه بأســاليب تنميــة التفكيــر«.

هدفــت الدراســة إلــى معرفــة العاقــة بيــن الرضــا الوظيفــي لمعلّمــي المرحلــة الثانويــة بنجــران وأســاليب 

تنميــة التفكيــر لــدى الطلبــة وفقــاً لمتغيــرات عــدد ســنوات الخبــرة التدريســية ونــوع الجنــس والــدورات التدريبيــة 

والعمــر، اســتخدمت الباحثــة مقياســين األول: اســتبانة الرضــا الوظيفــي مــن إعــداد )العاجــز ونشــوان، 2004(، 

ــر التــي يســتخدمها المعلمــون مــن إعــداد )جــروان، 2013(، وتكّونــت  ــة التفكي ــاس أســاليب تنمي والثانــي: مقي

ــاليب  ــٌض وأّن أس ــن منخف ــى أّن رضــا المعلمي ــل البحــث إل ــة، وتوّص ــاً ومعلم ــن )171( معلم ــة البحــث م عين

التفكيــر التــي يّتبعهــا المعلمــون متوســطة، كمــا توجــد عاقــة بيــن الرضــا الوظيفــي للمعلميــن واألســاليب التــي 
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يّتبعونهــا لتنميــة تفكيــر طابهــم وفقــاً لمتغيــر الجنــس ولصالــح اإلنــاث، فــي حيــن ال توجــد عاقــة بيــن الرضــا 

الوظيفــي للمعلميــن واألســاليب التــي يّتبعونهــا لتنميــة تفكيــر طابهــم وفقــاً لمتغيــري العمــر وعــدد ســنوات الخبــرة 

فــي مجــال التعليــم، وأظهــرت النتائــج عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن الرضــا الوظيفــي للمعلميــن 

واألســاليب التــي يّتبعونهــا لتنميــة تفكيــر طابهــم وفقــاً لمتغيــر عــدد الــدورات التدريبيــة.

2/9  الدراسات األجنبية 

 Positive thinking “ فــي إنكلتــرا، بعنــوان )Jonathan et al, 2007( دراســة جوناثــان وآخــرون

among slot machine gamblers: a case of maladaptive coping” / التفكيــر اإليجابــي لــدى 

المقامريــن: حالــة األســاليب الاتوافقيــة.  

هدفــت الدراســة إلــى التعــّرف علــى أســاليب المواجهــة الاتوافقيــة لــدى المقامريــن مــن خــال تبنــي برنامــج 

تدريبــي لتنميــة جانــب التفــاؤل مــن جوانــب التفكيــر اإليجابــي، واســتخدم الباحثــون برنامجــاً تدريبيــاً باإلضافة إلى 

اختبــار التفكيــر اإليجابــي، وبلغــت عّينــة البحــث )50( مقامــراً، وكانــت مــن أهــم النتائــج: البرنامــج التدريبــي كان 

فّعــاالً لمواجهــة مــا يتعــّرض لــه المقامــرون فــي أثنــاء لعــب القمــار مــن ضغوطــات تمّثلــت فــي الشــعور بالذنــب 

والغضــب واإلحبــاط باعتبــاره نتيجــة للخســارة؛ كمــا بّيــن البحــث أّن التفــاؤل متغّيــر وقائــي ضــد الضغوطــات 

النفســية التــي يتعــّرض لهــا المقامــرون، فقــد مّكــن مــن خفــض مشــاعر الذنــب واإلحبــاط لــدى أفــراد العينــة بعــد 

ــق البرنامج.  تطبي

 An Examination“ فــي تركيــا، بعنــوان )Tas & İskender, 2018( دراســة تــاس وإســكندر

 of Meaning in Life, Satisfaction with Life,   Self-Concept and Locus of Control

ــن  ــط بي ــز الضب ــذات، ومرك ــوم ال ــاة، مفه ــاة، الرضــا عــن الحي ــى الحي among Teachers” / فحــص معن

ــن.  المعلمي

هدفــت إلــى دراســة معنــى الحيــاة، الرضــا عــن الحيــاة، مفهــوم الــذات، ومركــز الضبــط بيــن المعلميــن مــن 

خــال العديــد مــن المتغيــرات، اســتخدم الباحثــان المنهــج الوصفــي التحليلــي، وتــم جمع البيانــات باســتخدام مقياس 

 ،)SCS( ــة ــة االجتماعي ــاس المقارن ــاة )SWLS(، ومقي ــن الحي ــاس الرضــا ع ــاة )MLS(، ومقي ــى الحي معن

ومقيــاس مركــز الضبــط لروتــر )RLCS(. وتــم اســتخدام تحليــل بيرســون لارتبــاط وعينــات T-Test المســتقلة 

ــاً  ــن)363( مدرس ــة م ــة البحثي ــت المجموع ــار Mann Whitney-U و Kruskal-Wallis H. وتألف واختب

ــطنبول، وكان  ــة إس ــي مدين ــدة مناطــق ف ــي ع ــون ف ــال( يعمل ــاء، 219 ]60%[ رج ــم )114 ]40%[ نس منه

مــن أهــم النتائــج: وجــود عاقــة إيجابيــة بيــن معنــى الحيــاة المكتســب عــن طريــق الخبــرة والرضــا عــن الحيــاة 
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ــرة  ــق الخب ــاة المكتســب عــن طري ــى الحي ــن معن ــة ســلبية بي ــى عاق ــور عل ــم العث ــن ت ــي حي ــذات، ف ومفهــوم ال

ــاة ومركــز الضبــط  ــاة والرضــا عــن الحي ــاً بيــن المعنــى المتوقــع فــي الحي ــاك اختاف ومركــز الضبــط، وأن هن

تبعــاً لمتغيــر الجنــس، كمــا تبّيــن أن هنــاك اختافــاً بيــن المعنــى المتوقــع فــي الحيــاة ومفهــوم الــذات تبعــاً لمتغيــر 

الحالــة االجتماعيــة.

 A Structural Model on the Role“ فــي تركيــا، بعنــوان )Demir, 2019( دراســة ديمايــر

of Perceived Multi-Dimensional Social Support in Attitudinal Variables” / نمــوذج 

ــي حــول دور الدعــم االجتماعــي متعــدد األبعــاد فــي المتغيــرات الســلوكية. هيكل

هدَفــت إلــى الكشــف عــن العاقــات بيــن الدعــم االجتماعــي المتعــّدد األبعــاد والرضــا عــن الحيــاة والرضــا 

الوظيفــي واإلجهــاد الوظيفــي، اســتخدم البحــث نمــوذج ارتبــاط قائــم علــى المســح، وتــم تحصيــل البيانــات مــن 

خــال أربعــة مقاييــس وهــي “مقيــاس الدعــم االجتماعــي الُمــدرك متعــدد األبعــاد “ و”الرضــا الوظيفــي” و”ضغوط 

العمــل” و”الرضــا عــن الحيــاة”. وبلغــت عّينــة البحــث )355( مدّرســاً يعملــون فــي مــدارس مدينــة هاتــاي فــي 

العــام الدراســي 2018-2019. وكان مــن أهــم النتائــج أّنــه تــم تحديــد العاقــات  بيــن الدعــم االجتماعــي متعــدد 

األبعــاد والرضــا الوظيفــي واإلجهــاد الوظيفــي والرضــا عــن الحيــاة فــي نمــوذج القيــاس، كمــا يوّضــح نمــوذج 

ــدى المدرســين  ــى الرضــا الوظيفــي ل ــر إيجابــي عل ــه تأثي ــة أّن الدعــم االجتماعــي المــدروس ل ــة الهيكلي المعادل

ورضاهــم عــن الحيــاة، فــي حيــن أّن لــه تأثيــراً ســلبياً علــى إجهــاد المعلميــن الوظيفــي باإلضافــة إلــى ذلــك يؤثــر 

ــرات الوســاطة  ــاة مــن خــال تأثي ــن عــن الحي ــى رضــا المعلمي ــي عل ــدرك بشــكل إيجاب الدعــم االجتماعــي الُم

الجزئيــة للرضــا الوظيفــي وضغــوط العمــل، كمــا خلــص البحــث إلــى أن زيــادة الدعــم االجتماعــي المــدرك هــو 

اســتراتيجية فعالــة لزيــادة الرضــا عــن الحيــاة والعمــل وتقليــل إجهــاد المعلميــن.

3/9  مكانة البحث الحالية بين الدراسات السابقة:

ــاط  ــرات البحــث، الحــظ الباحــث النق ــة المرتبطــة بمتغي ــة واألجنبي ــى الدراســات العربي بعــد االطــاع عل

ــة: التالي

أّكــدت معظــم الدراســات الســابقة التــي تتعلـّـق بالتفكيــر اإليجابــي العربيــة منهــا واألجنبيــة، علــى أهميــة   

التفكيــر اإليجابــي كعامــل مــن عوامــل تعزيــز مهــارات التواصــل المدركــة، وتحقيــق مزيد مــن التنظيــم االنفعالي، 

والدافعيــة لإلنجــاز، والرضــا الوظيفي.

معظــم الدراســات الســابقة التــي تناولــت التفكيــر اإليجابــي، اعتمــدت فــي قياســه علــى مقيــاس التفكيــر   

ــات  ــي )التوقع ــاد وه ــرة أبع ــن عش ــف م ــم 2008-2010( المؤل ــتار إبراهي ــد الس ــّده )عب ــذي أع ــي ال اإليجاب
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اإليجابيــة والتفــاؤل، والضبــط االنفعالــي والتحكــم فــي العمليــات العقليــة العليــا، وحــب التعلــم والتفتــح المعرفــي 

ــذكاء  ــة، وال ــماحة واألريحي ــن، والس ــن اآلخري ــاف ع ــي لاخت ــل اإليجاب ــعور بالرضــا، والتقّب الصحــي، والش

الوجدانــي، والتقّبــل غيــر المشــروط للــذات، وتقّبــل المســؤولية الشــخصية، والمجازفــات اإليجابيــة( وتّم االســتفادة 

مــن هــذه األداة بعــد أن أُجريــت تعديــات طفيفــة عليهــا لتتناســب والمتغيــرات األخــرى للدراســة، ولعّينــة البحــث 

وللبيئــة المطّبــق بهــا، وتتوافــق والهــدف مــن البحــث.

تنوعــت الدراســات الســابقة التــي تناولــت الرضــا الوظيفــي فــي اســتخدام المقيــاس؛ فمنهــا مــا اعتمــد   

ــواد  ــد الج ــّده )عب ــذي أع ــي ال ــا الوظيف ــاس الرض ــى مقي ــد عل ــث فاعتم ــا الباح ــداده، أّم ــن إع ــاس م ــى مقي عل

ومتولــي، 1993).

لــم يجــد الباحــث بيــن الدراســات الســابقة دراســة ربطــت بيــن متغيــر التفكيــر اإليجابــي ومتغيــر الرضــا   

ــن الرضــا  ــد ربطــت بي ــا دراســة )محمــد، 2019( فق ــور وحــواط، 2016(، أّم ــي ســوى دراســة )صق الوظيف

الوظيفــي للمعلميــن وعاقتــه بتنميــة أســاليب التفكيــر لــدى الطلبــة.

تنّوعــت الدراســات الســابقة فــي اختيارهــا العّينــة، مــن حيــث المرحلــة الدراســية والفئــة العمريــة علــى   

كا المتغيريــن. 

اســتفاد الباحــث مــن الدراســات الســابقة فــي اختيــار األدوات واألســاليب اإلحصائيــة المائمــة الختبــار   

فرضيــات البحــث وتفســير نتائجهــا.

اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي، ألنــه “يهتــم بوصــف ظاهــرة أو مشــكلة محــددة، وتصويرهــا 

كميــاً عــن طريــق جمــع بيانــات ومعلومــات مقننــة عــن الظاهــرة أو المشــكلة، وتصنيفهــا وتحليلهــا وإخضاعهــا 

للدراســة الدقيقــة” )ملحــم، 2007، 370). 

1/11. إجراءات البحث:

1/1/11  مجتمع البحث وعّينتها: 

تكــّون المجتمــع األصلــي للبحــث مــن )167( مدرســة و )1594( معلّمــاً ومعلّمــة، وتكونــت عينــة المعلمين 

مــن )220( معلّمــاً ومعلّمــًة، بنســبة تقريبيــة )14%( تقريبــاً مــن مجتمــع المعلميــن اختارهــم الباحــث بالطريقــة 

العشــوائية المنتظمــة، وفيمــا يلــي نــورد جــدوالً يبّيــن التفصيــات الخاصــة بالعينــة:

11- منهج البحث وإجراءاتها:
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جدول )2(  يوّضح توزيع مجتمع البحث تبعاً لنوع الجنس وعدد سنوات الخبرة التدريسية

2/1/11  أدوات البحث

أعّدهــا  التــي  المختصــرة  بصورتــه   Positive Thinking اإليجابــي  التفكيــر  مقيــاس   1/2/1/11

)القريشــي، 2012( بنــاًء علــى مقيــاس )عبــد الســتار إبراهيــم، 2008، المطــّور عــام 2011(: 

ــث  ــود بحي ــي ويضــم كّل بعــد عــدد مــن البن ــر اإليجاب ــم( مــن عشــرة أبعــاد للتفكي ــاس )إبراهي يتكــّون مقي

يبلــغ العــدد اإلجمالــي للبنــود )110( بنــداً صّنفهــا إبراهيــم وفــق الترتيــب اآلتــي )التوقعــات اإليجابيــة والتفــاؤل 

ــح  ــم والتفت ــا /مــن10 _ 19/، وحــب التعل ــة العلي ــات العقلي ــم بالعملي ــي والتحك ــط االنفعال /مــن1 _ 9/، والضب

المعرفــي الصحــي /مــن20 _ 30/، والشــعور العــام بالرضــا / مــن31 _ 42/، والتقّبــل اإليجابــي لاختــاف 

عــن اآلخريــن /مــن43 _ 54/، والســماحة واألريحيــة /مــن55 _ 65/، والــذكاء الوجدانــي /مــن66 _ 75/، 

والتقّبــل غيــر المشــروط للــذات /مــن76 _ 92/، وتقّبــل المســؤولية الشــخصية /مــن93 _ 100/، والمجازفــة 

ــة /مــن101 _ 110/).  اإليجابي

يتكــّون كل بنــد مــن عبارتيــن )إيجابيــة وســلبية( وعلــى المفحــوص أن يختــار عبــارة واحــدة فقــط، مــع العلــم 

أنــه ال توجــد عبــارة صحيحــة وأخــرى خاطئــة، ويحصــل المفحــوص فــي القســم اإليجابــي علــى درجتيــن وفــي 

القســم الســلبي علــى درجــة واحــدة، ويتــم جمــع درجــات كل الفقــرات ليصبــح لــكل فــرد درجــة كليــة تمثــل درجتــه 

ــى درجــة يحصــل  ــي، وتعــد أدن ــرات إيجاب ــع الفق ــح جمي ــي ويكــون اتجــاه تصحي ــر اإليجاب ــاس التفكي ــى مقي عل

عليهــا المفحــوص تمثــل الســلبية فــي التفكيــر ويجــب أن تبلــغ )71( فأدنــى، فــي حيــن أّن اإليجابيــة فــي التفكيــر 
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علــى المقيــاس يجــب أن تصــل )142( فمــا فــوق.

وبنــاًء علــى مــا ســبق اســتخدم الباحــث مقيــاس التفكيــر اإليجابــي بصورتــه الُمختصــرة والمقننــة التــي أعّدها 

ــة  ــن )إيجابي ــد مــن عبارتي ــث يتكــّون كل بن ــداً حي ــة مــن )30( بن )القريشــي، 2012، ص263_273( المكّون

وســلبية(، وقــد تمّتــع هــذا المقيــاس بخصائــص ســيكومترية عاليــة مــن حيــث الصــدق والثبــات، واعتمــد الباحــث 

ــاً لســلم خماســي  ــة المناســب وفق ــل اإلجاب ــار بدي ــى المفحــوص أن يخت ــث يجــب عل ــط، حي ــة فق ــود اإليجابي البن

)تنطبــق علــّي دائمــاً، تنطبــق علــّي غالبــاً، تنطبــق علــّي إلــى حــّد مــا، ال تنطبــق علــّي، ال تنطبــق علــّي أبــداً(، 

وبذلــك تتــراوح درجــات المفحوصيــن بيــن )30 و 150( درجــة. وتــدل الدرجــة المرتفعــة علــى هــذا المقيــاس 

ــن  ــى أّن المفحوصي ــدل عل ــا الدرجــة المنخفضــة فت ــرة، أم ــاً بدرجــة كبي ــرون إيجابي ــن يفّك ــى أّن المفحوصي عل

ــة  ــى عّين ــات الازمــة عل ــاس معامــات الصــدق والثب ــاً بدرجــة منخفضــة، كمــا اســتخرج للمقي ــرون إيجابي يفّك

اســتطاعية قبــل تطبيقــه علــى عّينــة البحــث وذلــك علــى الشــكل اآلتــي:

صدق المقياس:

تحقــق الباحــث مــن صــدق التجانــس الداخلــي لمقيــاس التفكيــر اإليجابــي مــن خــال حســاب معامــل ارتبــاط 

)بيرســون( بيــن درجــة كل عبــارة والدرجــة الكليــة للمقيــاس علــى عّينــة اســتطاعية مكّونــة مــن )40( معلمــاً 

ــي  ــن )0.53 _ 0.92( وه ــاط بي ــات االرتب ــت معام ــد تراوح ــة(، وق ــث الرئيس ــة البح ــارج عّين ــة )خ ومعلّم

معامــات ارتبــاط عاليــة وذات داللــة إحصائيــة عنــد أحــد مســتويي الداللــة )0.01( و )0.05).

ثبات المقياس:

تحقــق الباحــث مــن ثبــات المقيــاس بطريقــة إعــادة االختبــار علــى عّينــة مكّونــة مــن )40( معلمــاً ومعلّمــة 

)خــارج عّينــة البحــث الرئيســة(، بفاصــل زمنــي قــدره أســبوعين بيــن التطبيــق األول والثانــي، وقــد بلغــت قيمــة 

معامــل االرتبــاط )بيرســون( بيــن مّرتــي التطبيــق )0.91( وهــو معامــل ثبــات عــال وذو داللــة إحصائيــة عنــد 

ــة  ــت قيم ــاخ” وكان ــا كرونب ــل “ألف ــتخدام معام ــات باس ــل الثب ــاب معام ــام بحس ــا ق ــة )0.01(، كم ــتوى دالل مس

معامــل الثبــات )0.95( وهــو معامــل ثبــات جيــد، وهــذا يــدّل علــى اتســاق عبــارات المقيــاس. 

  :Self-Esteem 2/2/1/11  مقياس الرضا الوظيفي

اســتخدم الباحــث مقيــاس الرضــا الوظيفــي الــذي أعــّده )عبــد الجــواد ومتولــي، 1993( وهــو مكــّون مــن 

ســتة محــاور هــي: التقديــر واحتــرام الــذات، واالنتمــاء، وطبيعــة العمــل، والتفاعــل اإلداري والمهنــي، والتفاعــل 

االجتماعــي، واألجــور والمكافــآت، وقــد تمّتــع هــذا المقيــاس بخصائــص ســيكومترية عاليــة مــن حيــث الصــدق 

والثبــات، يتكــّون المقيــاس مــن )60( عبــارًة تعتمــد اإلجابــة عــن عباراتــه علــى الرضــا الوظيفــي للمفحــوص 
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ــارة مــن عبــارات المقيــاس بمــا يّتفــق  وذلــك مــن خــال وضــع إشــارة )√( علــى مقيــاس متــدّرج أمــام كل عب

مــع حالتــه تمامــاً، حيــث ُيعطــى المفحــوص خمــس درجــات )5( إذا وضــع إشــارة )√( فــي حقــل أوافــق تمامــاً، 

وأربــع درجــات )4( إذا وضــع إشــارة )√( فــي حقــل أوافــق، وثــاث درجــات )3( إذا وضــع إشــارة )√( فــي 

حقــل غيــر متأكــد، ودرجتيــن )2( إذا وضــع إشــارة )√( فــي حقــل أعــارض، ودرجــة واحــدة )1( إذا وضــع 

ــة، وأّن عــدد  ــاس موجب ــارات المقي ــي عب ــر أّن ثلث ــر بالذك ــن الجدي ــاً، وم ــل أعــارض تمام ــي حق إشــارة )√( ف

العبــارات الســالبة بلــغ )23( عبــارة فقــط موزعــة علــى محــاور المقيــاس المختلفــة. وهــي ذوات األرقــام )20، 

 ،14 ،6 ،57 ،37 ،9 ،57 ،37 ،9 ،54 ،45 ،39 ،15 ،12 ،3 ،60 ،36 ،21 ،18 ،48 ،33 ،30

51، 24، 27، 42(. وبذلــك تتــراوح درجــات المفحوصيــن بيــن )60 و300( درجــة. وتــدّل الدرجــة المرتفعــة 

علــى هــذا المقيــاس علــى رضــا وظيفــي عــال، أّمــا الدرجــة المنخفضــة فتــدّل علــى رضــا وظيفــي متــدّن، كمــا 

اســتخرج للمقيــاس معامــات الصــدق والثبــات الازمــة علــى عّينــة اســتطاعية قبــل تطبيقــه علــى عّينــة البحــث 

وذلــك علــى الشــكل اآلتــي:

صدق المقياس:

تحقــق الباحــث مــن صــدق التجانــس الداخلــي لمقيــاس الرضــا الوظيفــي مــن خــال حســاب معامــل ارتبــاط 

)بيرســون( بيــن درجــة كل عبــارة والدرجــة الكليــة للمقيــاس علــى عّينــة اســتطاعية مكّونــة مــن )40( معلمــاً 

ــي  ــن )0.28 _ 0.73( وه ــاط بي ــات االرتب ــت معام ــد تراوح ــة(، وق ــث الرئيس ــة البح ــارج عّين ــة )خ ومعلّم

معامــات ارتبــاط عاليــة وذات داللــة إحصائيــة عنــد أحــد مســتويي الداللــة )0.01( و )0.05).

ثبات المقياس: 

تحقــق الباحــث مــن ثبــات المقيــاس بطريقــة إعــادة االختبــار علــى عّينــة مكّونــة مــن )40( معلمــاً ومعلّمــة 

)خــارج عّينــة البحــث الرئيســة(، بفاصــل زمنــي قــدره أســبوعين بيــن التطبيــق األول والثانــي، وقــد بلغــت قيمــة 

معامــل االرتبــاط )بيرســون( بيــن مّرتــي التطبيــق )0.90( وهــو معامــل ثبــات عــال وذو داللــة إحصائيــة عنــد 

ــة  ــت قيم ــاخ” وكان ــا كرونب ــل “ألف ــتخدام معام ــات باس ــل الثب ــاب معام ــام بحس ــا ق ــة )0.05(. كم ــتوى دالل مس

معامــل الثبــات )0.96( وهــو معامــل ثبــات جيــد، وهــذا يــدّل علــى اتســاق عبــارات المقيــاس.

3/2/1/10. األساليب اإلحصائية الُمستخدمة:

المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة لحســاب مســتوى التفكيــر اإليجابــي ومســتوى الرضــا   

الوظيفــي لــدى عّينــة البحــث.

معامــل ارتبــاط )بيرســون( لحســاب معامــل ارتبــاط درجــة كل عبــارة مــن عبــارات كل مقيــاس والدرجة   
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الكليــة لــه، والعاقــة بيــن التفكيــر اإليجابــي لــدى عّينــة البحــث وبيــن الرضــا الوظيفي.

معامل )ألفا كرونباخ( للتحّقق من ثبات االتساق الداخلي للمقياسين.  

اختبــار T-test لمعرفــة داللــة الفــروق بيــن متوســطي درجــات المعلميــن والمعلمــات علــى مقياســي   

التفكيــر اإليجابــي والرضــا الوظيفــي وفقــاً لمتغيــري الجنــس وعــدد ســنوات الخبــرة التدريســية.

3/1/10  عرض النتائج ومناقشتها: 

نتيجة سؤال البحث:

لإلجابــة عــن ســؤال البحــث ونّصــه »مــا مســتوى كل مــن التفكيــر اإليجابــي والرضــا الوظيفــي لــدى عّينــة 

البحــث معلّمــي ومعلّمــات مدينــة دمشــق؟« قــام الباحــث بحســاب درجــات المفحوصيــن علــى مقياســي التفكيــر 

اإليجابــي والرضــا الوظيفــي، وصّنــف درجــات المقياســين اســتناداً إلــى التــوّزع الطبيعــي إلــى ثاثــة مســتويات 

كمــا يأتــي:   

جدول )4( يوّضح مستويات التفكير اإليجابي والرضا الوظيفي لدى عّينة البحث )ن=  220)

ــون  ــن أّن )76%( يقع ــي تبّي ــر اإليجاب ــتويات التفكي ــف مس ــد تصني ــه عن ــابق أن ــن الجــدول الس يّتضــح م

ضمــن المســتوى المتوســط، و)13%( يقعــون ضمــن المســتوى المرتفــع، و)11%( يقعــون ضمــن المســتوى 

ــن  ــات ضم ــن والمعلم ــن المعلمي ــع )79%( م ــث يق ــي، حي ــك الحــال بالنســبة للرضــا الوظيف ــض، وكذل المنخف

المســتوى المتوســط، و)9%( يقعــون ضمــن المســتوى المرتفــع، و)12%( يقعــون ضمــن المســتوى المنخفــض، 

وهــذا يشــير أّن غالبيــة أفــراد العّينــة يقعــون ضمــن المســتوى المتوســط فــي كل مــن التفكيــر اإليجابــي والرضــا 

ــق هــذه النتيجــة  ــدي، 2013(، ودراســة )أســليم، 2017(، وتتف ــج دراســة )دن ــق مــع نتائ ــي، وهــذا يتف الوظيف

ــي،  ــن إيجاب ــدى المعلمي ــائد ل ــر الس ــط التفكي ــي أّن نم ــواط، 2016( ف ــور وح ــة )صق ــة دراس ــع نتيج أيضــاً م

وتختلــف عنهــا فــي أّن مســتوى الرضــا الوظيفــي لــدى المعلميــن متوّســط. 

ــن والمعلمــات وال  ــة المعلمي ــه غالبي ــع ب ــد ال يتمّت ــة ق ــة إيجابي ــر بطريق ــأّن التفكي ــك ب ويمكــن تفســير ذل  

نالمقياس
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

مستوى منخفضمستوى متوّسطمستوى عال

%الدرجةن%الدرجةن%الدرجةن

التفكير 
اإليجابي

22088.3521.40829
 101
ومافوق

13167
-100
51

762530-5011

الرضا 
الوظيفي

220223.079.34820
221 وما 

فوق
9173

-220
141

7927
 140
ومادون
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يكــون فــي كل األوقــات؛ حيــث يتعّرضــون فــي أحيــان كثيــرة إلــى ضغوطــات ومتاعــب عديــدة فــي أثنــاء أدائهــم 

ــة  ــات ومتابع ــرات واالمتحان ــط للمذاك ــة والتخطي ــدروس اليومي ــذ ال ــية وتنفي ــر الخطــة الدرس ــي كتحضي التعليم

شــؤون التامــذة وتوقعــات األهــل، باإلضافــة إلــى العاقــة مــع الزمــاء فــي  المدرســة والمجتمــع المحلـّـي المحيــط 

بالمدرســة، والتفكيــر فــي المســتقبل وغيــر ذلــك ممــا يؤثــر فــي طريقــة تفكيرهــم ورضاهــم الوظيفــي.  

وفيمــا يخــص الفرضيــة األولــى ونّصهــا » ال توجــد عاقــة ارتباطيــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن التفكيــر 

ــاط  ــام الباحــث بحســاب معامــات ارتب ــة دمشــق« ق ــات مدين ــي ومعلّم ــدى معلّم ــي ل ــي والرضــا الوظيف اإليجاب

)بيرســون( بيــن درجــات عّينــة البحــث مــن الذكــور واإلنــاث علــى مقياســي التفكيــر اإليجابــي والرضــا الوظيفــي، 

وحلّــل البيانــات باســتخدام البرنامــج اإلحصائــي )SPSS( وكانــت النتائــج علــى الشــكل اآلتــي:

جدول )5( يوّضح معامات االرتباط بين التفكير اإليجابي والرضا الوظيفي لدى عّينة البحث من الجنسين

ــي  ــا الوظيف ــي والرض ــر اإليجاب ــن التفكي ــاط بي ــات االرتب ــع معام ــابق أن جمي ــدول الس ــن الج ــح م يّتض

ــي  ــاً، وبالتال ــات مع ــن والمعلم ــبة للمعلمي ــة )0.01( بالنس ــتوى الدالل ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــة وذات دالل موجب

ــن  ــة بي ــة إحصائي ــة ذات دالل ــة ارتباطي ــد عاق ــة، أي توج ــة البديل ــل الفرضي ــة ونقب ــة الصفري ــض الفرضي نرف

التفكيــر اإليجابــي والرضــا الوظيفــي لــدى أفــراد عّينــة البحــث، وأن معامــات االرتبــاط عنــد اإلنــاث أعلــى قليــاً 

مــن معامــات االرتبــاط عنــد الذكــور، ويمكــن تفســير ذلــك بأنــه كلمــا فّكــر المعلمــون والمعلّمــات بطريقــة إيجابيــة 

ــي.   ازداد رضاهــم الوظيف

ــي  ــر اإليجاب ــي التفكي ــة ف ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف ــا »ال توج ــة ونّصه ــة الثاني ــن الفرضي ــق م وللتحق

لــدى معلّمــي ومعلّمــات مدينــة دمشــق تعــزى إلــى متغيــر الجنــس« قــام الباحــث بحســاب المتوســطات الحســابية 

ــات  ــابية واالنحراف ــطات الحس ــن المتوس ــروق بي ــة الف ــار)T-test( لدالل ــة اختب ــة وقيم ــات المعياري واالنحراف

ــي:  ــى الشــكل اآلت ــج عل ــت النتائ ــات وكان ــل البيان ــة، وحلّ المعياري

الرضا الوظيفي

التفكير اإليجابيالعددالعّينة

)**(42. 85ذكور

 )**(135.46إناث

)**(45 .220ذكور وإناث
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جدول )6( يوّضح نتيجة اختبار )T-test( لدرجات أفراد العّينة من الجنسين في التفكير اإليجابي 

ــر  ــن متوســطي درجــات التفكي ــة بي ــة إحصائي ــروق ذات دالل يّتضــح مــن الجــدول الســابق عــدم وجــود ف

اإليجابــي لــدى معلّمــي ومعلّمــات مدينــة دمشــق، وبنــاًء علــى ذلــك نقبــل الفرضيــة الصفريــة. وهــذا يشــير إلــى 

أّن مســتوى التفكيــر اإليجابــي عنــد أفــراد عّينــة البحــث )مــن الجنســين( متقــارب وأّن الفــروق بينهمــا ليســت ذات 

داللــة إحصائيــة، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة )أســليم، 2017(، ودراســة )الســيد، 2016(، فــي حيــن 

تختلــف مــع نتيجــة دراســة )دنــدي، 2013( ودراســة )محمــد، 2019). 

ويمكــن أن نعــزو ذلــك إلــى أّن الظــروف التــي يتعــّرض لهــا أفــراد عّينــة البحــث )مــن الجنســين( متشــابهة 

إلــى حــّد مــا، ممــا يــؤدي إلــى أن يكــون تفكيرهــم اإليجابــي متقاربــاً إلــى حــد كبيــر عنــد كا الجنســين. 

ــي  ــي الرضــا الوظيف ــة ف ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف ــا »ال توج ــة ونّصه ــة الثالث ــن الفرضي ــق م وللتحق

لــدى معلّمــي ومعلّمــات مدينــة دمشــق تعــزى إلــى متغيــر الجنــس« قــام الباحــث بحســاب المتوســطات الحســابية 

ــات  ــابية واالنحراف ــطات الحس ــن المتوس ــروق بي ــة الف ــار)T-test( لدالل ــة اختب ــة وقيم ــات المعياري واالنحراف

ــي: ــى الشــكل اآلت ــج عل ــت النتائ ــات وكان ــل البيان ــة، وحلّ المعياري

جدول )7( يوّضح نتيجة اختبار )T-test( لدرجات أفراد العّينة من الجنسين في الرضا الوظيفي  

التفكير اإليجابي

نالعّينة
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

الداللةقيمة Sigت

8587.6522.446ذكور
ليست دالة234.816.-

13589.0520.557إناث

الرضا الوظيفي

نالعّينة
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

الداللةقيمة Sigت

85225.038.160ذكور
ليست دالة1.653.104

135221.1010.159إناث
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ــن متوســطي درجــات الرضــا  ــة بي ــة إحصائي ــروق ذات دالل يّتضــح مــن الجــدول الســابق عــدم وجــود ف

الوظيفــي عنــد الذكــور واإلنــاث، وبنــاًء علــى ذلــك نقبــل الفرضيــة الصفريــة، وهــذا يشــير إلــى أّن مســتوى الرضا 

الوظيفــي لــدى معلّمــي ومعلّمــات مدينــة دمشــق متقــارب وأّن الفــروق بينهمــا ليســت ذات داللــة إحصائيــة، وتتفــق 

هــذه النتيجــة أيضــاً مــع نتيجــة دراســة تــاس وإســكندر )Tas & İskender, 2018(، فــي حيــن تختلــف مــع 

نتيجــة دراســة )محمــد، 2019).  

ويمكــن أن نعــزو ذلــك إلــى أّن الظــروف التــي يتعــّرض لهــا معلّمــي ومعلّمــات مدينــة دمشــق متشــابهة إلــى 

حــّد مــا، ممــا يــؤدي إلــى أن يكــون رضاهــم الوظيفــي متقاربــاً إلــى حــد كبيــر عنــد كا الجنســين. 

ــر اإليجابــي  ــة فــي التفكي ــة إحصائي ــة الرابعــة ونّصهــا »ال توجــد فــروق ذات دالل وفيمــا يخــص الفرضي

لــدى معلّمــي ومعلّمــات مدينــة دمشــق تعــزى إلــى متغيــر عــدد ســنوات الخبــرة التدريســية« قــام الباحــث بحســاب 

ــات علــى  ــار)T-test( لدرجــات المعلّميــن والمعلّم المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة وقيمــة اختب

مقيــاس التفكيــر اإليجابــي، وقــام بحســاب قيمــة اختبــار)T-test( وحلّــل البيانــات فكانــت النتائــج علــى الشــكل 

اآلتــي:

جدول )8( يوّضح نتيجة اختبار )T-test( لدرجات أفراد العّينة في التفكير اإليجابي 

يّتضــح مــن الجــدول الســابق عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطات درجــات التفكيــر 

ــة  ــل الفرضي ــك نقب ــية؛ لذل ــرة التدريس ــنوات الخب ــدد س ــر ع ــاً لمتغي ــات وفق ــن والمعلّم ــدى المعلّمي ــي ل اإليجاب

الصفريــة »ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي التفكيــر اإليجابــي لــدى معلّمــي ومعلّمــات مدينــة دمشــق 

تعــزى إلــى متغيــر عــدد ســنوات الخبــرة التدريســية« وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة )دنــدي، 2013) 

فــي حيــن تختلــف مــع نتيجــة دراســة )صقــور وحــواط، 2016(. ويمكــن تفســير ذلــك بــأن عــدد ســنوات الخبــرة 

التدريســية ليــس لــه تأثيــر ملحــوظ علــى تفكيــر المعلميــن والمعلمــات بطريقــة إيجابيــة؛ وربمــا ُيعــزى ذلــك إلــى 

التفكير اإليجابي

نالعّينة
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

الداللةقيمة Sigت

8987.2023.977من1 إلى 5 سنوات
ليست دالة230.819.-

13188.5820.728أكثر من 5 سنوات
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تشــابه الظــروف التــي يمــر بهــا أفــراد العّينــة )مــن الجنســين(. 

ــة إحصائيــة فــي الرضــا الوظيفــي  ــة الخامســة ونّصهــا »ال توجــد فــروق ذات دالل وفيمــا يخــص الفرضي

لــدى معلّمــي ومعلّمــات مدينــة دمشــق تعــزى إلــى متغيــر عــدد ســنوات الخبــرة التدريســية« قــام الباحــث بحســاب 

ــى  ــات عل ــن والمعلّم ــار)T-test( لدرجــات المعلّمي ــة وقيمــة اختب ــات المعياري المتوســطات الحســابية واالنحراف

ــى الشــكل  ــات فكانــت النتائــج عل ــل البيان ــار)T-test( وحلّ ــام بحســاب قيمــة اختب ــاس الرضــا الوظيفــي، وق مقي

اآلتــي: 

جدول )9( يوّضح نتيجة اختبار )T-test( لدرجات أفراد العّينة في الرضا الوظيفي 

ــة بيــن متوســطات درجــات الرضــا  ــة إحصائي يّتضــح مــن الجــدول الســابق عــدم وجــود فــروق ذات دالل

الوظيفــي لــدى معلّمــي ومعلّمــات مدينــة دمشــق؛ لذلــك نقبــل الفرضيــة الصفريــة« ال توجــد فــروق ذات داللــة 

إحصائيــة فــي الرضــا الوظيفــي لــدى معلّمــي ومعلّمــات مدينــة دمشــق تعــزى إلــى متغيــر عــدد ســنوات الخبــرة 

ــع نتيجــة دراســة  ــف م ــن تختل ــي حي ــدي، 2013( ف ــع نتيجــة دراســة )دن ــذه النتيجــة م ــق ه التدريســية«، وتتف

)صقــور وحــواط، 2016(، ويمكــن تفســير ذلــك باالســتناد إلــى النتيجــة الســابقة حيــث إّن عــدد ســنوات الخبــرة 

التدريســية ليــس لــه تأثيــر ملحــوظ علــى الرضــا الوظيفــي للمعلميــن والمعلمــات، وربمــا ُيعــزى ذلــك إلــى تشــابه 

الظــروف التــي يمــر بهــا أفــراد العّينــة )مــن الجنســين(. 

في ضوء النتائج التي توّصل إليها الباحث فإنه يقّدم المقترحات اآلتية:

ضــرورة توضيــح أهميــة التفكيــر اإليجابــي لــدى المعلميــن والمعلّمــات ودوره فــي رفــع مســتوى رضاهم   

الوظيفي.

ــم    ــات ومســتوى رضاه ــن والمعلّم ــدى المعلمي ــي ل ــر اإليجاب ــاس مســتوى التفكي ــام المســتمر بقي االهتم

الرضا الوظيفي

نالعّينة
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

الداللةقيمة Sigت

89224.938.598من1 إلى 5 سنوات
ليست دالة1.405.165

131221.559.785أكثر من 5 سنوات

12- مقترحات البحث:
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الوظيفــي، لضمــان اكتســابهم اإليجابيــة فــي التفكيــر وتحقيــق مســتوى أعلــى لرضاهــم الوظيفــي خــال ســنوات 

ــا ينعكــس بشــكل إيجابــي علــى فاعليــة العمليــة التعليميــة التعلميــة.  التدريــس، مّم

إجــراء المزيــد مــن الدراســات عــن التفكيــر اإليجابــي وعاقتــه بالرضــا الوظيفــي علــى عّينــات أخــرى   

مــن المعلميــن والمدّرســين فــي المحافظــات الســورية.
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14- المالحق:

الملحق )1)

مقياس التفكير اإليجابي بصورته المختصرة

االسم: ........................

التعليمات:

عزيزتي الطالبة / عزيزي الطالب:

فيمــا يلــي مجموعــة مــن العبــارات تصــف بعــض أســاليبنا مــن التفكيــر اإليجابــي فــي الشــخصية والمواقــف 

االجتماعيــة، لــكل عبــارة خمســة بدائــل لإلجابــة، نرجــو أن تقــرأ كل عبــارة بعنايــة ومــن ثــم تضــع إشــارة )√( 

فــي الخانــة التــي تعّبــر عــن درجــة انطباقهــا عليــك، فــإذا كانــت العبــارة تنطبــق عليــك دائمــاً ضــع  إشــارة )√( 

فــي خانــة )تنطبــق علــّي دائمــاً(، وإذا كانــت العبــارة تنطبــق عليــك فــي معظــم األحيــان ضــع إشــارة )√( فــي 

خانــة )تنطبــق علــّي غالبــاً(، وإذا كانــت العبــارة تنطبــق عليــك أحيانــاً أو إلــى حــد مــا ضــع إشــارة )√( فــي خانــة 

)تنطبــق علــّي إلــى حــّد مــا(، وإذا كانــت العبــارة ال تنطبــق عليــك إال نــادراً ضــع إشــارة )√( فــي خانــة )ال تنطبــق 

علــّي(، وإذا كانــت العبــارة ال تنطبــق عليــك نهائيــاً ضــع إشــارة )√( فــي خانــة )ال تنطبــق علــّي أبــداً(. حــاول قدر 

اإلمــكان تحديــد موقفــك علــى كل عبــارة دون أن تتــرك أيــاً منهــا دون إجابــة.

أنثىذكرالجنس

أكثر من 5 سنواتمن1 إلى 5 سنواتعدد سنوات الخبرة التدريسية



275

بنود التفكير اإليجابيم

الدرجة

تنطبق 
علّي 
دائماً

تنطبق 
علّي 
غالباً

تنطبق 
علّي إلى 

حّد ما

ال تنطبق 
علّي

ال تنطبق 
علّي أبداً

أعتقد أن الغد أفضل من اليوم.1

مصائب اليوم تكون لها فوائد في المستقبل.2

أعتقد أن أموري تسير دائماً إلى األحسن.3

ببعض الجهد سأجعل من المستقبل أفضل من الحاضر.4

أستطيع بسهولة أن أغّير في أفكار اآلخرين نحوي.5

أعتقد أنني صبور.6

عموماً أنا إنسان هادئ وال أنفعل بسهولة.7

أتسامح بسرعة حتى مع من يخطئ في حقي.8

إذا فشلُت مرة فسأنجح في المرة القادمة.9

بيدي أن أجعل حياتي مشرقة.10

إذا نّظمُت وقتي جيداً فستكون النتيجة مختلفة.11

بإمكاننا أن نتغلّب على ما قد يعترينا من قلق ومخاوف.12

أميل للمرح والبهجة.13

شكلي مقبول.14

أفعل ما علّي وتسير أموري دائماً بما يرضيني.15
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أشعر بالرضا ألن األمور تسير دائماً في صالحي.16

أحلم عادة بأشياء سعيدة وساّرة.17

أحبُّ أن أقرأ كثيراً عن العقائد واألديان المختلفة.18

أجُد راحًة في التعامل مع الجنس اآلخر.19

مزاجي طيب بغض النظر عن أي ظروف خارجية.20

ال تعوقني المادة وقلة الثروة عن االستمتاع بحياتي.21

22
أعتقد أّن ما مّر بي من تجارب مؤلمة علّمني الّصبر 

والحكمة.

23
أطلب الغفران وأسامح كل من عّرضني لأللم والمعاناة في 

الطفولة.

تصّرفاتي مع الناس تّتسم بالحكمة والّتفّهم.24

25
من السهل علّي أن أتفّهم المشكات بين األشخاص وأحّل 

الخافات بينهم بيسر.

26
أشعُر بالراحة عندما ُيبدي أحدهم مشاعر الحب نحوي 

وأبادلهم الحب بالحب.

أنجزُت وسأنجُز كثيراً من األشياء القّيمة.27

بإمكاني أن أتقّبل ذاتي دون شكوى.28

أعتقد أنني يقظ تماماً لحقوقي وواجباتي.29

30
يصفني أقاربي وأصدقائي بأنني شخص مسؤول وُيعَتمد 

عليه.
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الملحق )2)

مقياس الرضا الوظيفي للمعلمين

االسم: ........................

التعليمات:

تؤّثــر قيــم الفــرد وعواطفــه ومعتقداتــه وآراؤه ومفاهيمــه واتجاهاتــه علــى إنتاجيتــه، وقــد اكتســب موضــوع 

الرضــا الوظيفــي أهميــة خاصــة فــي المجــال التربــوي ألن البشــر هــم أهــم مدخاتــه وهــو أيضــاً أهــم مخرجاتــه، 

ــا الرضــا  ــي جملته ــس ف ــى ســتة محــاور تقي ــرة موزعــة عل ــتين فق ــن س ــّون م ــك مك ــن يدي ــذي بي ــاس ال والمقي

الوظيفــي للمعلميــن.  

والمطلــوب منــك أن تقــرأ كل عبــارة بدقــة حتــى تتمّكــن مــن إبــداء رأيــك بصراحــة نحــو مــدى موافقتــك أو 

اعتراضــك عليهــا؛ فــإذا كنــت تــرى أنــك تميــل إلــى الموافقــة تمامــاً علــى إحــدى العبــارات فالرجــاء وضــع عامــة 

)√( فــي الخانــة المناســبة أمــام العبــارة، أمــا إذا كنــت تــرى أنــك تميــل إلــى االعتــراض علــى إحــدى العبــارات 

فعليــك وضــع عامــة )√(فــي الخانــة المناســبة أمــام العبــارة.

الرجــاء عــدم تــرك أي عبــارة بــدون إبــداء رأيــك فيهــا، مــع العلــم بأنــه ال توجــد اســتجابة صحيحــة وأخــرى 

خاطئــة، وأن اســتجابتك علــى هــذا المقيــاس لــن يّطلــع عليهــا ســوى الباحثيــن فقــط، ولــن ُتســتخدم فــي غيــر البحــث 

لعلمية. ا

أنثىذكرالجنس

أكثر من 5 سنواتمن1 إلى 5 سنواتعدد سنوات الخبرة التدريسية
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أوافق العبارةم
غير أوافقتماماً

أعارض أعارضمتأكد
تماماً

أعتقد أّن مهنة التعليم تتفق مع ميولي وقدراتي.1

أفّكر في مشكات عملي حتى خارج 2
المدرسة.

أعتقد أّن نظام التعليم الحالي في مجتمعنا 3
بحاجة إلى تغيير جذري.

يتقّبل مدير المدرسة اقتراحاتي بحماس.4

يثني مدير المدرسة على أعمالي.5

أشعر بالملل عند مشاركتي في اجتماعات 6
مجلس اآلباء والمعلمين.

التدريس يتيح لي فرصة التجديد واالبتكار.7

أشعر بأننا في المدرسة أسرة متماسكة.8

تزعجني الماحظات التي يبديها الموجه 9
التربوي نحو أسلوبي في التدريس.

أحب المادة الدراسية التي أقوم بتدريسها.10

أفّضل مشاركة طابي في أنشطتهم غير 11
الصفية.

أعتقد أّن التدريس عمل نمطي يقّيد المواهب.12

تتيح لي مهنة التعليم الحصول على تقدير 13
اآلخرين.

عاقتي بطابي تنتهي بانتهاء اليوم الدراسي.14

أعاني من عدم انضباط الطاب داخل 15
الصف.

يحّقق لي عملي في التدريس مستوى معيشة 16
مناسب.
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يحترم أولياء األمور جهدي مع أبنائهم.17

أشعر أّن المعلمين ال يلتزمون بأخاقيات مهنة التعليم.18

زمائي المعلمين يحّفزونني للتدريس بطريقة أفضل.19

أعتقد أّن المعلّم يقضي حياته في عمل رتيب.20

أشعر بالسعادة لمجّرد االبتعاد عن المدرسة.21

يوّفر لي التدريس االحتكاك بأفراد مثقفين.22

التدريس يتيح لي فرصة االطاع والبحث.23

24
أشعر أّن راتب المعلم أقل بكثير من زمائه في الوظائف 

األخرى.

يربطني بزمائي المعلمين تعاون وثيق.25

أشعر بالرضا في قرارة نفسي ألنني معلّم.26

يضايقني عدم الحصول على مكافأة تشجيعية تقديراً لجهودي.27

يقّدم لي مدير المدرسة المساعدة عندما أحتاجها.28

أعتقد أّن نصابي من الحصص مناسب.29

ال ألقى التشجيع عادة فيما أقوم به من أعمال.30

31
أشعر بعدالة اإلدارة التعليمية في التوصية بمكافأة المعلمين 

مادياً وأدبياً.

تربطني بموجه مادتي الدراسية عاقة احترام فكري متبادل.32

أرغب كثيراً أن أكون شخصاً آخر.33
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34
اإلمكانات المتوافرة في مدرستي تساعدني على التدريس 

الجيد.

35
يحرص مدير مدرستي على تنمية عاقات اجتماعية طيبة 

بين أفراد المجتمع المدرسي.

يسعدني أن يختار أبنائي مهناً غير التعليم.36

أتلّقى كثيراً من اإلرشادات الجوفاء من مدير المدرسة.37

أفّكر كثيراً في تطوير أساليب تدريسي.38

39
يضايقني تكليفي بتدريس أكثر من مقررين دراسيين في 

الفصل الدراسي الواحد.

أعتقد أّن مهنة التعليم توّفر لي مركزاً اجتماعياً مرموقاً.40

41
أجُد تعاوناً وثيقاً من أولياء األمور في متابعة توجيهاتي 

لتحسين نمو أبنائهم.

42
أشعر أّن المكافأة تتحّدد على أساس من العاقات الشخصية 

دون االجتهاد في العمل.

يعاملني مدير المدرسة بطريقة حسنة أثناء زياراته الصفية.43

أتبادل الزيارات العائلية مع كثير من زمائي في المدرسة.44

أشعر بالضيق عند مطالبتي بتدريس حصص إضافية.45

تضايقني االتجاهات المجتمعية السالبة نحو مهنة التعليم.46

47
يمنحني مدير المدرسة الصاحيات التي تتناسب مع المهام 

التي أكلّف بها.

أخجل أن أعّرف نفسي من خال مهنتي.48

49
يحرص طابي على معرفة آرائي تجاه بعض القضايا 

االجتماعية.

لي أصدقاء أعتّز بهم من زمائي بالمدرسة.50
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أشعر بالرغبة في النقل من مدرستي.51

52
أعتقد أّن األجر الذي أحصل عليه يتناسب مع الجهد الذي 

أبذله.

أشعر أّن مدير المدرسة يعامل جميع المعلمين بالتساوي.53

ينتابني صداع ال أعرف سببه أثناء اليوم الدراسي.54

أشعر بالمتعة عندما أشرح دروسي بالصف.55

أشعر أّن التدريس عمل جذاب.56

تضايقني كثرة زيارات مدير المدرسة أثناء التدريس.57

تربطني عاقات وثيقة بكثير من أولياء األمور.58

أشعر أّن أفكاري تنال اهتمام زمائي.59

أتمّنى أن أجد عماً غير التدريس بنفس الراتب.60
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درجــة توافــر مهــارات التفكيــر الفلســفي فــي كتــاب الفلســفة والعلــوم 
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الملخص:

هــدف البحــث إلــى الكشــف عــن درجــة توافــر مهــارات التفكيــر الفلســفي فــي كتــاب الفلســفة للصــف األول 

الثانــوي األدبــي فــي ضــوء قائمــة لمهــارات التفكيــر الفلســفي أعدهــا الباحــث، كمــا رصــد البحــث شــكل ورود 

هــذه المهــارات ضمــن محتــوى الكتــاب. 

واعتمــد البحــث لتحقيــق أهدافــه المنهــج الوصفــي التحليلــي لكتــاب الفلســفة للصــف األول الثانــوي األدبــي، 

وصمــم الباحــث قائمــًة ببعــض مهــارات التفكيــر الفلســفي، تكونــت مــن ســبع مهــارات أساســية تمثلــت فــي مهارة 

الحــوار، مهــارة الشــك، مهــارة النقــد، مهــارة التحليــل، مهــارة التركيــب، مهــارة التجريــد، مهــارة التعميــم.

ــون بـــ  ــي والمعن ــوي األدب ــفة للصــف األول الثان ــاب الفلس ــي كت ــفة ف ــدة الفلس ــة البحــث وح ــملت عين ش

ــانية” ــوم اإلنس ــفة والعل »الفلس

وتوصل البحث إلى النتائج اآلتية:

ــي    ــة ف ــر الفلســفي المتضمن ــارات التفكي ــن مه ــى ضم ــة األول ــي المرتب ــل ف ــارة التحلي جــاءت مه

كتــاب الفلســفة للصــف األول الثانــوي األدبــي، بينمــا حصلــت مهــارة النقــد علــى المرتبــة الثانيــة، وكانــت 

المرتبــة الثالثــة لمهــارة الشــك، وحصلــت مهــارة الحــوار علــى المرتبــة الرابعــة، بينمــا مهــارات التركيــب 

والتعميــم والتجريــد جــاءت فــي المرتبــة الخامســة والسادســة والســابعة علــى التتالــي. 

ــوي    ــفة للصــف األول الثان ــاب الفلس ــوى كت ــي محت ــد ف ــل والنق ــوار والتحلي ــك والح ــارات الش ــت مه تنوع

ــاع  ــارة اإلقن ــى مه ــرة عل ــز بدرجــات كبي ــم التركي ــه، وت ــام ذات ــارات االهتم ــع المه ــل جمي ــم تن ــي فل األدب

ــات. ــارة فحــص الجزئي ــير ومه ــارة التفس ومه

تنوعــت مهــارات التركيــب والتعميــم فــي محتــوى كتــاب الفلســفة للصــف األول الثانــوي األدبــي،   

وتــم التركيــز بالدرجــة األولــى علــى مهــارة اقتــراح خطــة لحــل مشــكلة مــا، ومهــارة اســتخاص قاعــدة 

عامــة.

الكلمات المفتاحية: مهارات التفكير الفلسفي، الفلسفة والعلوم اإلنسانية.
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ABSTRACT

The aim of the research is to reveal the degree of availability of philosophical 
thinking skills in the book of philosophy for the first year of secondary school in 
light of a list of philosophical thinking skills prepared by the researcher, and the 
research also monitored the form of these skills contained within the content of 
the book.

To achieve its goals, the research adopted the descriptive and analytical 
approach of the book of philosophy for the first secondary literary grade, and 
the researcher designed a list of some philosophical thinking skills, consisting 
of seven basic skills, namely, the skill of dialogue, the skill of doubt, the skill of 
criticism, the skill of analysis, the skill of composition, the skill of abstraction, 
the skill of generalization.

The research process included the philosophy unit in the book of philosophy 
for the first year of secondary education entitled ‘’Philosophy and the Humanities’’
The research reached the following results:

  The skill of analysis came first among the philosophical thinking skills 
included in the book of philosophy for the first grade of secondary literary 
school, while the skill of criticism ranked second, and the skill of doubt came 
in third place, and the skill of dialogue came in fourth place, while the skills of 
composition, generalization and abstraction came in fifth place. And the sixth 
and seventh, respectively.

  The skill of doubt, dialogue, and critical analysis varied in the content of 
the book of philosophy for the first year of secondary literary education.

  The skill of composition and generalization varied in the content of the 
philosophy book for the first year of secondary school, and the focus was 
primarily on the skill of proposing a plan to solve a problem, and the skill of 
drawing a general rule.

Keywords: philosophical thinking skills, Philosophy and the humanities
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1- مقدمة:
تعتبــر الثــورة الرقميــة مــن أهــم اإلنجــازات العلميــة التــي تحققــت فــي القــرن الواحــد والعشــرين، حيــث 

اســتطاعت أن تجــذب اإلنســان إليهــا بشــكل مذهــل، فقــد أصبــح إنســان اليــوم منفتحــاً علــى ثقافــات العالــم أجمــع 

باختافهــا وتنوعهــا، وبقــدر مــا تحمــل هــذه الثــورة مــن إيجابيــات تنعكــس علــى الثقافــة المحليــة ونمــط الحيــاة 

اليوميــة، فهــي أيضــاً تفــرز تحديــات كبيــرة وتغيــرات مهمــة ال يمكــن إنكارهــا أو تجاوزهــا.

ــوي، ألن  ــر الس ــط التفكي ــى نم ــف عل ــات يتوق ــة التحدي ــر ومواجه ــذا العص ــة ه ــى مواكب ــبيل إل وإن الس

العصــر المقبــل هــو عصــر التفكيــر، لذلــك تســعى التربيــة جاهــدًة لتعليــم الفــرد كيــف يتعلــم وكيــف يفكــر حتــى 

تصبــح لديــه القــدرة علــى مواكبــة التغيــرات المعرفيــة واالجتماعيــة وهــذا مــا دفــع الــدول الــى تطويــر مناهجهــا 

الدراســية بمــا يتواكــب والتطــورات فــي جميــع المجــاالت بحيــث تكــون عامــاً مهمــاً إلكســاب الناشــئة مهــارات 

ــي  ــدم المعرف ــام التق ــة أم ــا أي قيم ــد له ــم يع ــي ل ــة الت ــن المعرف ــداس م ــم بأك ــن تزويده ــدالً م ــليم ب ــر الس التفكي

ــا الحديــث. والتكنولوجــي الهائــل فــي عصرن

ــى  ــؤدي إل ــاة المعاصــرة، حيــث ت ــارزاً فــي الحي ــي تلعــب دوراً ب ــوم اإلنســانية الت وتعــد الفلســفة مــن العل

تنميــة الــروح الفلســفية لــدى صاحبهــا وهــذا يتمثــل فــي اســتقال الفكــر المســتنير الــذي يرفــض الوصايــة عليــه، 

والنقــد العلمــي الــذي ال يســلم بشــيء تســليماً أعمــى، وتربيــة العقــل علــى التســاؤل المســتمر والدهشــة، وأهــم مــا 

يميــز الــروح الفلســفية أنهــا تقــوي إحســاس اإلنســان بمســؤوليته عنــد مواجهــة مشــكاته وأزماتــه وصراعاتــه 

كمــا تســاعده علــى بحثهــا وتنظيمهــا وإيجــاد الحلــول لهــا.

ــرد  ــاس أن الف ــى أس ــوم عل ــفي يق ــر الفلس ــة التفكي ــة وتنمي ــة الثانوي ــي المرحل ــفة ف ــادة الفلس ــس م    تدري

فــي المدرســة إنســان نريــد منــه أن يمــارس دوراً حيويــاً فــي المجتمــع، يعــرف كيــف يواجــه متطلبــات الحيــاة 

ــك  ــوخ لتل ــن الرض ــوع م ــات بن ــك المتطلب ــه تل ــن أن يواج ــدالً م ــر، ب ــن التفكي ــبة م ــة مناس ــا بدرج وتعقيداته

التعقيــدات واالستســام لهــا، فالتفكيــر الفلســفي أحــد أهــداف الفلســفة، فالفلســفة كمــادة دراســية ثريــة بالمواقــف 

واآلراء والقضايــا اإلشــكالية التــي تختلــف حولهــا اآلراء فــإن دراســتها تكســب الطــاب دقــة فــي الحكــم، ومهــارة 

فــي النقــد وســعة فــي النظــر، ويتيــح حــواراً وجــدالً باعتبارهــا بحثــاً اســتداللياً حــراً، وتأمــاً عقليــاً أو ارتفاعــاً 

فــوق مســتوى األحــداث الجزئيــة، وإدراك للعاقــة الدقيقــة الكامنــة بيــن األشــياء مــن شــمول وكليــة وإعــادة الربــط 

بينهــا، ومــا ســبق يــدل علــى أهميــة الفلســفة فــي تنميــة التفكيــر الفلســفي والعاقــة الوثيقــة بينهما)النشــار،2013 

.( 16،

وتأسيســاً علــى مــا ســبق أتــت فكــرة البحــث الحالــي فــي تعــرف درجــة توافــر مهــارات التفكيــر الفلســفي 

فــي محتــوى كتــاب الفلســفة للصــف األول الثانــوي األدبــي.
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2- مشكلة البحث:

تتحدد مشكلة البحث في اآلتي:

1/2 توصيــات بعــض المؤتمــرات والنــدوات كالمؤتمــر الرابــع لــوزراء التربيــة العــرب الــذي أوصــى بضــرورة 

تضميــن المناهــج مهــارات التفكيــر )المنظمــة العربيــة للثقافــة والعلــوم، 2004)

2/2 الدراســة االســتطاعية التــي قــام بهــا الباحــث فــي ثانويــة عبــد الرحمــن الشــهبندر فــي مدينــة دمشــق وقــد 

هدفــت إلــى:

1/2/2 تعــرف مــدى امتــاك طــاب الصــف األول الثانــوي لمهــارات التفكيــر الفلســفي مــن خــال تطبيــق 

اختبــار فــي مهــارات التفكيــر الفلســفي علــى عينــة تكونــت مــن )38( طالبــاً مــن طــاب الصــف الثانــي الثانــوي 

األدبي.

2/2/2 وقد توصلت الدراسة االستطاعية إلى:

ــى  ــغ متوســط درجــات الطــاب عل ــر الفلســفي حيــث بل ضعــف امتــاك الطــاب لبعــض مهــارات التفكي

ــر الفلســفي )4,34). ــارات التفكي ــار مه اختب

ممــا ســبق تتحــدد مشــكلة الدراســة الحاليــة فــي وجــود ضعــف لــدى طــاب الصــف الثانــي الثانــوي األدبــي 

ــك إلــى عــدم تضميــن محتــوى منهــج الفلســفة للصــف  فــي بعــض مهــارات التفكيــر الفلســفي، وربمــا يعــود ذل

األول الثانــوي لهــذه المهــارات، لــذا فــإن هــذه الدراســة تحــاول اإلجابــة عــن الســؤال اآلتــي:

ما درجة توافر مهارات التفكير الفلسفي في محتوى الفلسفة في الصف األول الثانوي األدبي؟

 تتحدد أهمية البحث في النقاط اآلتية:

1/3  تقديــم قائمــة بمهــارات التفكيــر الفلســفي التــي يمكــن تنميتهــا مــن خــال مــادة الفلســفة قــد يســتفيد منهــا 

القائمــون علــى بنــاء وتصميــم المناهــج.

2/3  دعوة مدرسي الفلسفة إلى ضرورة االهتمام بمهارات التفكير الفلسفي.

3/3  دعــوة القائميــن علــى وضــع مناهــج الفلســفة إلــى زيــادة االهتمــام بمهــارات التفكيــر الفلســفي عنــد 

وضــع المناهــج، ووضــع أنشــطة تســاعد علــى تنميــة هــذه المهــارات لــدى المتعلميــن.

3- أهمية البحث:
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يهدف البحث إلى:

1/4 وضع قائمة بمهارات التفكير الفلسفي الازمة لطاب للصف األول الثانوي األدبي.

2/4 تعرف درجة توافر مهارات التفكير الفلسفي في محتوى الفلسفة للصف األول الثانوي األدبي.

1/5 مــا مهــارات التفكيــر الفلســفي الواجــب توافرهــا فــي كتــاب الفلســفة والعلــوم اإلنســانية لطــاب الصــف األول 

ــوي األدبي؟ الثان

ــاب الصــف األول  ــانية لط ــوم اإلنس ــفة والعل ــاب الفلس ــي كت ــفي ف ــر الفلس ــارات التفكي ــر مه ــة تواف 2/5 درج

ــي؟ ــوي األدب الثان

ــواع التفكيــر األخــرى  ــه النشــار )2013، 13(: “نمــط عقلــي مجــرد مــن بيــن أن ــر الفلســفي: يعرف 1/6 التفكي

ــل  ــد والتحلي ــم والتجري ــد والشــك والحــوار والتعمي ــى النق ــوم عل ــر الخرافــي واألســطوري ويق وهــو ضــد التفكي

ــب” والتركي

ويعرفــه الباحــث إجرائيــاً: مجموعــة عمليــات عقليــة يقــوم بهــا الفــرد ليكــون قــادراً علــى إصــدار أحكامــه بدقــة 

وموضوعيــة.

ويعرف مهارات التفكير الفلسفي إجرائياً:

1/1/6 الشــك: هــو قــدرة الفــرد علــى عــدم االنصيــاع وراء األفــكار واألقــوال دون أن يتســاءل عنهــا وعــن 

الهــدف منهــا وعــن ســبب حدوثهــا أو َقولِهــا، وتقــاس بالدرجــة التــي يحصــل عليهــا الطالــب فــي اختبــار التفكيــر 

لفلسفي. ا

2/1/6 النقــد: يعنــي قــدرة الفــرد علــى اتخــاذ موقــف )رفــض أو قبــول( حيــال كل مــا يتعــرض لــه مــن 

مواقــف أو أفــكار، وتقــاس بالدرجــة التــي يحصــل عليهــا الطالــب فــي اختبــار التفكيــر الفلســفي.

3/1/6 الحوار:هــو قــدرة الفــرد علــى مناقشــة الطــرف اآلخــر وتبــادل وجهــات النظــر واآلراء دون 

تعصــب للــرأي بحيــث يكــون الفــرد متســامحاً مــع آراء الغيــر ومنفتحــاً علــى الطــرف الثانــي وقــادراً علــى إقناعــه 

بوجهــة نظــره باســتخدام الحجــج والبراهيــن والــكام المنطقــي، وتقــاس بالدرجــة التــي يحصــل عليهــا الطالــب 

4- أهداف  البحث:

5- أسئلة البحث:

6- مصطلحات البحث والتعريفات اإلجرائية:
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فــي اختبــار التفكيــر الفلســفي.

ــات أي مشــكلة أو موقــف أو فكــرة  ــام الفــرد بفحــص جزئي 4/1/6 التحليــل والتركيــب: فالتحليــل: هــو قي

تعترضــه.

ــدة  ــورة جدي ــر بص ــث تظه ــا بحي ــزاء ببعضه ــط األج ــادة رب ــى إع ــرد عل ــدرة الف ــو ق ــب: فه ــا التركي أّم

ــفي. ــر الفلس ــار التفكي ــي اختب ــب ف ــا الطال ــل عليه ــي يحص ــة الت ــاس بالدرج ــة، وتق ومتكامل

5/1/6 التجريــد والتعميــم: فالتجريــد: هــو قــدرة الفــرد علــى إبعــاد الصفــات الثانويــة والعارضــة عــن أي 

مشــكلة أو موقــف أو فكــرة بحيــث يصــل إلــى جوهرهــا األساســي، وتقــاس بالدرجــة التــي يحصــل عليهــا الطالــب 

فــي اختبــار التفكيــر الفلســفي.

ــة  ــن مجموع ــة م ــة عام ــم أو صف ــة أو حك ــدة عام ــى اســتخاص قاع ــرد عل ــدرة الف ــو ق ــم: فه ــا التعمي أّم

ــب ــا الطال ــي يحصــل عليه ــة الت ــاس بالدرج ــات، وتق معلوم

2/6 كتــاب الفلســفة والعلــوم اإلنســانية: هــو الكتــاب المقــرر علــى طــاب الصــف األول الثانــوي األدبــي مــن قبــل 

وزارة التربيــة الســورية للعام الدراســي 2020-2019.

1/7 دراسات عربية:

1/1/7 الدبــس )2019( ســورية: بعنــوان: “درجــة توافــر المهــارات الحياتيــة فــي محتــوى كتــاب األول 

الثانــوي لمــادة الفلســفة”

ــاب األول الثانــوي  ــة فــي محتــوى كت ــى الكشــف عــن درجــة توافــر المهــارات الحياتي هدفــت الدراســة إل

األدبــي لمــادة الفلســفة، واعتمــدت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي لتحقيــق أهدافهــا، وشــملت عينــة الدراســة 

جميــع محتويــات كتــاب الفلســفة والعلــوم اإلنســانية للصــف األول الثانــوي األدبــي، وتوصلــت الدراســة للنتائــج 

ــارات  ــت مه ــا حصل ــة، بينم ــارات الحياتي ــن المه ــى ضم ــة األول ــا المرتب ــر العلي ــارات التفكي ــت مه ــة: نال اآلتي

ــب  ــن نصي ــرة م ــة األخي ــت المرتب ــة، وكان ــة الثاني ــى المرتب ــي عل ــل االجتماع ــال والتواص ــل واالتص التواص

ــذات وإدارة المشــاعر. مهــارات التعامــل مــع ال

2/1/7 أحمــد )2012( مصــر: بعنــوان: “فعاليــة الجمــع بيــن نظامــي التعلــم التقليــدي واإللكترونــي فــي 

تنميــة مهــارات التفكيــر الفلســفي واالتجــاه نحــو مــادة الفلســفة لــدى طــاب المرحلــة الثانويــة”.

هدفــت الدراســة تعــرف فعاليــة الجمــع بيــن نظامــي التعلــم التقليــدي واإللكترونــي فــي تنميــة التفكير الفلســفي 

واالتجــاه نحــو مــادة الفلســفة لــدى طــاب المرحلــة الثانويــة، ولتحقيــق الهــدف اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي 

7-دراسات سابقة:
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والمنهــج التجريبــي، وتكونــت عينــة البحــث مــن )58( طالبــة بالصــف الثالــث الثانــوي العــام بمدرســة الســام 

ــن متوســط  ــد مســتوى)0,01( بي ــة عن ــروق دال ــج البحــث وجــود ف ــزة، وأظهــرت نتائ ــة بمحافظــة الجي الثانوي

درجــات طالبــات المجموعــة التجريبيــة الاتــي تدرســن مــادة الفلســفة بالجمــع بيــن التعلــم التقليــدي واإللكترونــي 

ومتوســط درجــات طالبــات المجموعــة الضابطــة الاتــي تدرســن الفلســفة بالطريقــة التقليديــة فــي اختبــار التفكيــر 

ــطي  ــن متوس ــتوى )0,01( بي ــد مس ــاً عن ــة إحصائي ــرق دال ــود ف ــرت وج ــة، وأظه ــح التجريبي ــفي لصال الفلس

درجــات طالبــات المجموعــة التجريبيــة فــي األداء القبلــي واألداء البعــدي فــي اختبــار التفكيــر الفلســفي لصالــح 

األداء البعــدي.

3/1/7 عبــد العــال )2010( مصــر: بعنــوان: “تقويــم محتــوى كتــاب الفلســفة بالصــف األول الثانــوي فــي 

ضــوء المعاييــر المحليــة والمعاصــرة”

هدفــت الدراســة التعــرف أهــم المعاييــر المحليــة والمعاصــرة لمــادة الفلســفة للصــف األول الثانــوي وتعــرف 

مــدى مناســبة محتــوى كتــاب الفلســفة بالصــف األول الثانــوي فــي ضــوء المعاييــر المحليــة والمعاصــرة وتقديــم 

تصــور مقتــرح لمحتــوى كتــاب الفلســفة بالصــف األول الثانــوي.

اعتمــدت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي حيــث تــم إعــداد قائمــة بالمعاييــر المحليــة والمعاصــرة كمــا 

ــر  ــى تواف ــة إل ــت الدراس ــي«، وتوصل ــر العلم ــق والتفكي ــفة والمنط ــادئ الفلس ــاب »مب ــوى كت ــل محت ــم تحلي ت

ــوي  ــرر لطــاب الصــف األول الثان ــاب الفلســفة المق ــوى كت ــي محت ــة والمعاصــرة ف ــة المحلي ــر التربوي المعايي

ــر. ــي للمعايي ــوع الكل ــن المجم ــبة )6‘%45( م بنس

4/1/7 الدبــس )2009( ســورية: بعنــوان: “أثــر طريقــة المناظــرة والتدريــس التبادلــي فــي تنميــة مهــارات 

التفكيــر الناقــد والتحصيــل الدراســي فــي مــادة الفلســفة”

هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى أثــر طريقــة المناظــرة والتدريــس التبادلــي فــي تنميــة مهــارات التفكيــر 

الناقــد والتحصيــل الدراســي فــي مــادة الفلســفة، واعتمــدت الدراســة المنهــج التجريبــي، وبلغــت عينــة الدراســة 

علــى )97( طالبــاً وطالبــة، وتوصلــت الدراســة إلــى فاعليــة البرنامــج التدريســي فــي رفــع مســتوى التحصيــل 

الدراســي وتنميــة مهــارات التفكيــر الناقــد.

2/7 دراسات أجنبية:

1/2/7 دراسة wurdinger وردينجر وآخرون )2014). بعنوان:

”Enhancing college student’s life skills through project based learning“

“تعزيز مهارات الحياة لدى طاب الكليات في ظل التعلم المعتمد على المشروعات”.
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هدفــت هــذه الدراســة إلــى معرفــة أثــر طريقــة المشــروعات فــي تنميــة المهــارات الحياتيــة، وبلغــت عينــة 

الدراســة )35( طالبــاً وطالبــة، طبــق عليهــم مقيــاس المهــارات الحياتيــة فــي بدايــة الــدورة وفــي نهايتهــا، وطلــب 

منهــم ترتيــب مهاراتهــم الحياتيــة باســتخدام مقيــاس ليكــرت، وأكــدت النتائــج أنــه ال فــروق دالــة بيــن التطبيقيــن 

ــي المســؤولية وحــل  ــرق دال ف ــات العمــل، بينمــا وجــد ف ــت والتعــاون وأخاقي ــي إدارة الوق ــي والبعــدي ف القبل

ــق  ــي التطبي ــارات ف ــذه المه ــطات ه ــت متوس ــث ارتفع ــداع حي ــل واإلب ــي والتواص ــه الذات ــكات والتوجي المش

البعــدي.

2/2/7 دراسة Al masri المصري وآخرون )2016).

The Inclusion of life Skills in English Textbooks in Jordan.

“تضمين المهارات الحياتية في كتب اللغة اإلنجليزية في األردن”.

هدفــت الدراســة إلــى تحليــل نصــوص الكتــب المدرســية اإلنكليزيــة فــي األردن وتحديــد التكرارات والنســب 

ــي  ــب العمل ــب التدري ــث كت ــة البح ــملت عين ــك النصــوص، وش ــي تل ــة ف ــة المتضمن ــارات الحياتي ــة للمه المئوي

للصــف الخامــس والســادس والســابع، أمــا المهــارات الحياتيــة فاقتصــرت علــى اتخــاذ القــرار، حــل المشــكات، 

التفكيــر اإلبداعــي، التفكيــر الناقــد، التواصــل الفعــال، مهــارات العاقــات الشــخصية، الوعــي الذاتــي، والتأقلــم 

مــع العواطــف، وأشــارت نتائــج الدراســة إلــى ضــرورة وضــع معاييــر مناســبة لتوزيــع المهــارات الحياتيــة علــى 

الفصــول الدراســية. 

2/7/ 3دراسة Cassidy وآخرون )2018).

Philosophy with children, self-regulation and engaged participation for children 

with emotional-behavioral and social communication needs.

الســلوكية  التواصليــة  االحتياجــات  ذوي  لألطفــال  والمشــاركة  الذاتــي  والتنظيــم  لألطفــال  “الفلســفة 

واالجتماعيــة”.

ــوي شــامل مــن خــال دعــم  ــة كمنهــج ترب ــة اســتخدام الفلســفة العملي ــى تقصــي فاعلي ــت الدراســة إل هدف

ــلوكية،  ــة والس ــة والعاطفي ــات االجتماعي ــال ذوي االحتياج ــن األطف ــي بي ــوار التعاون ــي والح ــل التواصل التفاع

ــرت  ــدة 10 أســابيع، وأظه ــاً ولم ــن ســن 9-12 عام ــال بي ــن األطف ــن م ــن مجموعتي ــة البحــث م ــت عين وتكّون

النتائــج أنَّ األطفــال فــي المجموعــة التجريبيــة كانــوا أكثــر قــدرة علــى الدخــول فــي حــواٍر تعاونــي فلســفي مــع 

ــي المجموعــة الضابطــة. ــال ف ــًة باألطف ــل مــن االضطــراب مقارن ــم وبدرجــٍة أق أقرانه
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3/7 التعقيب على الدراسات السابقة:  

1/3/7 اتفقــت الدراســة الحاليــة مــع دراســة أحمــد )2012( ودراســتي الدبــس )2009( و )2019( وعبــد 

العــال )2010( بالمــادة التــي تناولتهــا الدراســة الحاليــة وهــي مــادة الفلســفة.

ــج  ــتخدمة وبالمنه ــاألداة المس ــال )2010( ب ــد الع ــة عب ــع دراس ــة م ــة الحالي ــت الدراس ــا اتفق 2/3/7 كم

ــي. التحليل

ــأداة الدراســة كدراســة  ــورة ب ــابقة المذك ــة عــن الدراســات الس ــف الدراســة الحالي ــن تختل ــي حي 3/3/7 ف

ــد )2012). ــة أحم ــك دراس ــي وكذل ــج التجريب ــتخدمت المنه ــث اس ــس )2009( حي الدب

ــم الباحــث ال يوجــد  ــر الفلســفي وبحســب حــدود عل ــه مهــارات التفكي ــي بتناول ــرد البحــث الحال 4/3/7 تف

ــر الفلســفي. ــت مهــارات التفكي ــة تناول دراســات محلي

1/8 معنى التفكير الفلسفي:

ــه مــا إن ُيعمــل  إنَّ التفكيــر رغــم تعــدد أنماطــه وتطبيقاتــه فهــو يشــتمل حتمــاً علــى بعــد فلســفي واضــح، ألنَّ

المــرء عقلــه فــي تأمــل أي موضــوع أو فــي محاولــة حــلِّ أي مشــكلٍة، فهــو هنــا يبــدأ التفكيــر الفلســفي أي يبــدأ 

فــي التفلســف، ويختلــف نمــط التفكيــر الفلســفي الــذي يمارســه تبعــاً للغايــة التــي يريــد تحقيقهــا أو للهــدف الــذي 

ــاً، وإن كان  ــراً فلســفياً عملي ــا يمــارس تفكي ــة فهــو هن ــإذا كان الهــدف حــلَّ مشــكلٍة حياتي ــه، ف ــد التوصــل إلي يري

الهــدُف التوصــل إلــى حــلِّ مشــكلٍة علميــٍة فهــو يفكــر تفكيــراً فلســفياً علميــاً، وإن كان الهــدف التوصــل إلــى حقيقــة 

أي موضــوع مجــرد فهــو يفكــر بطريقــة فلســفية نظريــة مجــردة وهــذه هــي أعلــى درجــات التفكيــر الفلســفي.

فــكلٌّ منــا طالمــا اســتخدم عقلــه الواعــي فــي التفكيــر أو فــي التأمــل المجــرد فهــو يمــارس التفكيــر الفلســي، 

فالتفكيــر الفلســفي هــو ذلــك النمــط مــن التفكيــر العقلــي المجــرد مــن بيــن أنــواع التفكيــر األخــرى، وهــو ضــد 

التفكيــر الخرافــي أو األســطوري. )النشــار، 2013، 19)

2/8  خصائص التفكير الفلسفي:

1/2/8  إنَّه ضد التفكير السلبي الذي يكتفي فيه صاحبه بالتلقي دون النقد واإلبداع.

ــه التفكيــر الــذي يســتند علــى إفــراغ الذهــن مــن كل مــا يعلــق بــه نتيجــة مــا تأثــر بــه عــن بيئتــه  2/2/8  إنَّ

ــي ال  ــر التأمــات الخاصــة الت ــة عب ــى الحقيق ــك بغــرض الوصــول إل ــب، وذل ــن كت ــرأه م ــا ق ــه أو م أو مجتمع

تســتهدف أي منفعــة عمليــة.

8- الجانب النظري:
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ــه التفكيــر الــذي يتميــز باالســتقالية ويتمتــع صاحبــه بالحريــة المطلقــة فــي التأمــل والتعبيــر عمــا  3/2/8  إنَّ

يجــول بعقلــه مــن أفــكار حــول أي موضــوع وقــع عليــه تأملــه واســتهدف كشــف حقيقتــه.

ــه التفكيــر الــذي ال يكــفُّ صاحبــه عــن الدهشــة وإثــارة التســاؤالت حــول كل مــا يــراه أو يســمعه،  4/2/8  إنَّ

حــول كل مــا يقــرأه أو يــدور حولــه.

ــة  ــة واضح ــج عقلي ــن خــال حج ــه م ــو ب ــع ه ــا يقتن ــه إال بم ــلم صاحب ــذي ال يس ــر ال ــه التفكي 5/2/8  إنَّ

ــن  وبراهي

ــه التفكيــر الــذي ال يصــحُّ أن يقــوم بــه غيــري لصالحــي، بــل البــد أن أقــوم أنــا بــه ألقتنــع بــأي  6/2/8  إنَّ

فكــرة أو ألكتشــف بنفســي أي معتقــد، فهــو تفكيــر فــردّي وليــس جمعــّي، ال خضــوع فيــه لــرأي جماعــة أو لــرأي 

ــاً كانــت إال ســلطة العقــل. ســلطة أيَّ

ــه التفكيــر الــذي ال يقــف عنــد حــدود هــذا الواقــع المــادي بظواهــره الطبيعيــة واإلنســانية  7/2/8  إنَّ

ــه، ومتســائاً عــن  ــة الوجــود ذات ــى مــا وراءه متســائاً عــن حقيق ــع إل ــل يتجــاوز حــدود هــذا الواق ــة، ب المختلف

ــال. ــال واإلج ــون الج ــن يك ــال ولم ــر الجم ــعادة وجوه ــة الس ــن طبيع ــاة، وع ــن الحي ــدوى م ــر والج المصي

8/2/8  إّنــه التفكيــر الــذي ال تحــّده حــدود وال يؤطــره إطــار، إنمــا هــو تفكيــر عقلــي حــرٌّ طليــق يحلــق فــي 

جنبــات الوجــود لكشــف المعنــى ومعرفــة المغــزى. )إبراهيــم، 2005، 57).

3/8  مهارات التفكير الفلسفي:

ال يكتمــل التفكيــر الفلســفي إال إذا اســتخدم اإلنســان كل مهــارات التفكيــر الفلســفي مجتمعــة، فبهــا كان يتميــز 

الفاســفة وبهــا تطــور الفكــر الفلســفي عبــر التاريــخ الطويــل للفلســفة، وعلــى اســتخدامها يتوقــف تطويــرك لفكــرك 

العقلــي فــي االتجــاه الصحيح.

ومهارات التفكير الفلسفي هي:

1/3/8 الدهشة والتساؤل:

أول مهــارات التفكيــر الفلســفي وأهمهــا فــي عــرف الفيلســوف أرســطو هــي الدهشــة، فالدهشــة كمــا قيــل أمُّ 

الفلســفة وهــي نقطــة البدايــة لفعــل التفلســف.

فالدهشــة هــي انفعــاٌل عقلــي وربمــا هــزة وجدانيــة شــديدة، وكاهمــا يقــف مذهــوالً أمــام شــيء مــا غيــر 

مألــوف أو خــارق للعــادة، والوقــوف مذهــوالً هنــا ال يعنــي غيــاب العقــل أو ذهابــه ألنَّ الدهشــة فــي المقــام األول 

فعــل عقلــي.

والدهشة تكون أمام أي صعوبات ماثلة في الذهن، أو أي مشكات متصلة بالظواهر الكونية. 
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فالدهشــة إزاء أي شــيء هــي إقــراٌر بعــدم المعرفــة والجهــل، وهــي دعــوةٌ فــي ذات الوقــت ألن نبــدأ التأمــل 

ثــمَّ التفســير والتعبيــر ســواًء بلغــة األدب أو بلغــة الفلســفة أو بلغــة العلــم. )حســن، 2013، 42)

والتســاؤل أو طــرح األســئلة هــي المهــارة التــي تتمثــل فــي قــدرة الفــرد علــى صــوغ األســئلة التــي ترمــي 

إلــى تقصــي المعلومــات المطلوبــة وطرحهــا بعــد اختيــار األفضــل مــن بينهــا. )عفانــة، 2003، 94)

2/3/8 الريبة والشك:

ال يمكــن ألي مــرء أن يفكــر بعقلــه الواعــي دون أن يتطــرق إلــى اســتخدام الشــك، فالدهشــة والتســاؤل إزاء 

أي موضــوع أو مشــكلة إنمــا يثيــر شــكوكاً حــول أي أفــكار أو آراء مطروحــة فيــه.

ــا يتوقــف  ــه وجاهتــه وحججــه، والشــاك هن والشــك هــو التــردد بيــن النقيضيــن أو بيــن رأييــن، كاهمــا ل

عــادة عــن الحكــم علــى صحــة أي النقيضيــن ويتــردد بينهمــا، وهــذه الريبــة وهــذا التــردد الــذي يبــدو عليــه الشــاك 

ال يعنــي أّنــه جاهــل بالموضــوع، بــل يعنــي أّنــه اتخــذ موقفــاً فلســفياً عقليــاً يحــاول فيــه الفهــم األعمــق للموضــوع 

لترجيــح الــرأي األصــوب أو لتشــكيل االعتقــاد األقــرب إلــى حقيقــة الموضــوع. )المطــوق، 2013، 90)

3/3/8 النقد:

ــل  ــي تقب ــرة ه ــأي فك ــد، ف ــأي معتق ــرة أو ب ــأي فك ــا ب ــي لن ــاط العاطف ــك االرتب ــا يف ــو م ــدي ه ــر النق الفك

الصــواب والخطــأ والتعديــل، وإنَّ االمتحــان النقــدي الــذي نمارســه إزاءهــا هــو مــا يجعلنــا نتقبلهــا أو نرفضهــا 

أو نعدلهــا، والقبــول والرفــض أو التعديــل هنــا ســيكون لــه أســاس عقلــي وليــس لمجــرد التعاطــف أو االرتبــاط 

العاطفــي مــع هــذه الفكــرة أو تلــك.

والبد من التمييز بين التفكير النقدي المحكم والتفكير النقدي الضعيف:

فالتفكيــر النقــدي المحكــم هــو ذلــك الــذي يطبــق األســئلة النقديــة علــى كل األفــكار والمعتقــدات بمــا فيهــا 

معتقــدات وأفــكار المفكــر النقــدي ذاتــه.

أمــا التفكيــر النقــدي الضعيــف: فهــو اســتخدام النقــد للدفــاع عــن معتقــدات راهنــة نؤمــن بهــا، وهــذا التفكيــر 

النقــدي الضعيــف إنمــا ينطبــق علــى مــا يســمى النقــد بغــرض التبريــر وليــس النقــد بغــرض الفهــم واالختيــار بيــن 

البدائل. 

صور النقد الفلسفي( نقد إيجابي، نقد سلبي، نقد محكم، نقد ضعيف(. )الحداد، 2014، 126)

4/3/8 الجدل والحوار:

الجــدل والحــوار فــي أبســط معنــى لــه هــو التحــاور بيــن طرفيــن بغــرض تبــادل اآلراء والمحاججــة بينهمــا 

للتوصــل إلــى الــرأي األصــوب إذا كان الهــدف منــه الوصــول إلــى التوافــق بيــن الطرفيــن المتحاوريــن حــول 
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حقيقــٍة مــا أو إقنــاع أحدهمــا لآلخــر بصــواب رأيــه إذا كان الهــدف منــه المقارنــة بيــن الحجــج وإثبــات صحــة 

أحــد الرأييــن وخطــأ اآلخــر.

والجــدل اإليجابــي يســتهدف الوصــول إلــى تحقيــق غايــة مــا، أمــا الجــدل الســلبي فيســتهدف منــه صاحبــه 

تســفيه الــرأي اآلخــر وبيــان تفاهتــه بــأي وســيلة مــن الوســائل. )النشــار، 2013، 175)

1/4/3/8 خصائص الحوار الفلسفي:

1/4/3/8/ 1 يتطلــب وجــود طرفيــن أو عــدة أطــراف يقبــل كاهمــا وجــود اآلخــر ويحتــرم آراءه ووجهــة 

. نظره

ــات  ــازل عــن بعــض رغب ــة التن ــه وإمكاني ــش مع ــذا اآلخــر للتعاي ــول ه ــاً قب ــب ضمني 2/1/4/3/8  يتطل

ــح اآلخــر. ــذات لصال ال

ــي  ــر ف ــب أو تحج ــر دون تعص ــع اآلخ ــي م ــل العقل ــتعداً للتواص ــرف مس ــون كل ط 1/4/3/8/ 3 أن يك

ــرأي. ال

4/1/4/3/8  إنَّ الحــوار الفلســفي ال يســتند علــى التأثيــر العاطفــي أو االنفعالــي بــل علــى الحجــة والدليــل 

العقلــي، ومــن ثــم ينبغــي أن يحــرص المتحــاورون علــى تقديــم الــرأي مصحوبــاً بالدليــل العقلــي علــى صحتــه، 

وأن تتقــارع الحجــج فــي مناقشــة شــريفة تســتهدف التوصــل إلــى حقيقــة هــذا الموضــوع أو ذاك أو علــى األقــل 

علــى جانــب أو جوانــب مــن هــذه الحقيقــة. )مصطفــى، 2002، 101)

2/4/3/8 آليات وكيفية الحوار الفلسفي:

1/2/4/3/8  تحديــد موضــوع الحــوار إذ إن كلَّ حــواٍر البــد أن يكــون حــول موضــوٍع بعينــه يتحــدد حســب 

اختصــاص واهتمامــات المتحاورين.

ــا حســب  ــه للموضــوع ويرتبه ــن أطــرف الحــوار أســئلة وعناصــر رؤيت ــد كل طــرف م 2/2/4/3/8 ُيع

أهميتهــا ويقــدر مــا تخــدم رؤيتــه هــو.

3/2/4/3/8  يتبادل أطراف الحوار هذه األسئلة وإجاباتها كلٌّ حسب رؤيته ووجهة نظره.

4/2/4/3/8  يقدم كل طرف حججه العقلية على صحة رؤيته الخاصة للموضوع.

5/2/4/3/8  يحــاول الطرفــان أو األطــراف تحديــد التشــابهات بيــن وجهــات نظرهــم وبيــان أوجــه 

ــك. ــا كذل ــاف بينه االخت

6/2/4/3/8  ترجيح أي جانب من الجانبين عبر التساؤل: هل أوجه التشابه أكثر أم أوجه االختاف؟

ــر تقليــص أوجــه االختــاف  ــوا عب ــن أن يتوافق ــة التشــابه فيمكــن للمتحاوري 7/2/4/3/8  إذا رجحــت كف
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ــم. )النشــار، 2013، 176) ــات النظــر بينه ــب وجه بتقري

5/3/8  التحليل والتركيب:

فالتحليــل: هــي قــدرة الفــرد علــى تحديــد الفكــرة أو المشــكلة وتحليلهــا إلــى عناصرهــا أو مكوناتهــا الجزئيــة 

ــه  ــم واالســتنتاج، ول ــار لغــرض التقوي ــاء معي ــم المعلومــات الازمــة التخــاذ قــرار أو إصــدار حكــم، وبن وتنظي

العديــد مــن المهــارات الفرعيــة منهــا: )تحديــد ســمات األشــياء التــي تعتبــر أساســية لوصــف الشــيء أو الموقــف، 

ــياء،  ــن األش ــاف بي ــد أوجــه الشــبه واالخت ــة، تحدي ــكل شــيء أو شــخص أو فئ ــص الخاصــة ب ــد الخصائ تحدي

الموازنــة بيــن شــيئين أو أكثــر، تبويــب األشــياء أو البيانــات فــي فئــات أو مجموعــات علــى أســاس مــا بينهــا مــن 

ســمات مشــتركة.( )أبــو هولــي، 2015، 138)

أمــا التركيــب: فهــو العمليــة العقليــة التــي يتــم بهــا إعــادة توحيــد الظاهــرة المركبــة مــن عناصرهــا التــي تــمَّ 

تحديدهــا فــي عمليــة التحليــل. )ملحــم، 2001، 215)

والتركيــب يتمثــل فــي قــدرة الفــرد علــى وضــع العناصــر فــي صــورة جديــدة إلنتــاج شــيء متفــرد، وهــذه 

ــة،  ــياء. )عطي ــاف األش ــراع واكتش ــرص لاخت ــر ف ــدة توف ــرق جدي ــاف ط ــى اكتش ــرد عل ــاعد الف ــارة تس المه

(97  ،2015

1/5/3/8  آليات ممارسة التحليل والتركيب في حياتنا العادية:

كيف يمكن أن نمارس التحليل والتركيب في أي مشكلة وفي التفكير بحلها؟

يجب اتباع الخطوات اآلتية حينما تعترض فكرك أي مشكلة:

1/1/5/3/8  بدايــة البــد مــن أن تكــون متأكــداً مــن أي مشــكلة تحتــاج لحــل هــي مشــكلة معقــدة مركبــة، 

وال يمكــن حلهــا بالنظــر إليهــا كمــا هــي أو كمــا تبلــورت أمامــك.

2/1/5/3/8  ابــدأ فــي تحليــل هــذه المشــكلة وردهــا إلــى عناصرهــا المختلفــة، فــأي مشــكلة بــا شــك لهــا 

جزئيــات وعناصــر أو لهــا جوانــب متعــددة.

3/1/5/3/8  ثــمَّ قــم بالنظــر فــي كل جزئيــة أو فــي كل عنصــر علــى حــدة محــاوالً تحليلــه هــو أيضــاً إلــى 

العناصــر األبســط فاألبســط.

4/1/5/3/8  قــم بعــد ذلــك بتحديــد العنصــر األهــم مــن عناصــر هــذه المشــكلة مميــزاً بينــه وبيــن العناصــر 

ــه بالنســبة  ــوزن ألي عنصــر مــن هــذه العناصــر يكــون بنســبة أهميت ــإنَّ ال ــع ف ــة أو الهامشــية، وبالطب العرضي

للمشــكلة األساســية. )بيــرم، 2002، 181)
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6/3/8  التجريد والتعميم:

إنَّ التجريــد والتعميــم مــن أخــص خصائــص التفكيــر الفلســفي باعتبــاره تفكيــراً عقليــاً يفكــر فيــه الفيلســوف 

فــي طــرح المشــكات وتقديــم الحلــول لهــا بشــكل كلــي ال يتوقــف عنــد حــدود الظواهــر الجزئيــة أو المفــردة، 

فــأي مشــكلة جزئيــة أو فرديــة هــي فــي نظــر الفيلســوف مشــكلة يمكــن أن يعانــي منهــا اإلنســان فــي كل زمــان 

وأي مــكان، ومــن ثــم فهــو ال ينظــر إلــى وجههــا الجزئــي الخــاص بــه أو بفــرد معيــن أو حتــى بمجتمــع معيــن، 

إنمــا ينظــر إليهــا بوصفهــا مشــكلة عامــة تتجــاوز الزمــان والمــكان الجزئييــن.

ــة  ــد: هــو تميــز الخصائــص المســتقلة لألشــياء والتفكيــر فيهــا بطــرق متجــردة وتقــوم هــذه العملي فالتجري

ــة واحــدة للشــيء مــن خصائصهــا األخــرى.  ــد خاصي ــة علــى تجري العقلي

أمــا التعميــم: فهــو اســتخاص الخاصيــة العامــة أو المبــدأ العــام للشــيء أو الظاهــرة وتطبيقــه علــى حــاالت 

أو مواقــف أخــرى تشــترك فــي هــذه الخاصيــة العامــة أو المبــدأ. )ملحــم، 2001، 215)

1/9 مجتمع البحث وعينته:

ــوم اإلنســانية  ــاب الفلســفة والعل ــي كت ــة ف ــع األنشــطة واألســئلة المتضمن يتكــون مجتمــع البحــث مــن جمي

ــي. ــوي األدب ــب( للصــف االول الثان ــاب الطال )كت

أمــا عينــة البحــث فهــي الوحــدة األولــى مــن كتــاب الفلســفة والعلــوم اإلنســانية )وحــدة الفلســفة(، وقــد اختــار 

الباحــث عينــة الدراســة بطريقــة مقصــودة ألنهــا تنــدرج ضمــن اختصاصــه.

2/9 منهــج البحــث: اعتمــد البحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي مســتخدماً أســلوب تحليــل المضمــون لكونــه المنهــج 

المناســب ألهــداف البحث. 

3/9 حدود البحث: يقتصر البحث على الحدود اآلتية:

حــدود علميــة: مهــارات التفكيــر الفلســفي الرئيســية والفرعيــة، ووحــدة الفلســفة مــن كتــاب الصــف األول 

الثانــوي األدبــي.

حدود زمانية: العام الدراسي 2019-2020م.

4/9  تصميم أدوات البحث:

1/4/9  أدوات البحث:

ــادة  ــورة لم ــج المط ــوى المناه ــي محت ــا ف ــب توافره ــفي الواج ــر الفلس ــارات التفكي ــة بمه 1/1/4/9  قائم

18- إجراءات  البحث:
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ــن إعــداد الباحــث. الفلســفة م

ــوى  ــي محت ــرة ف ــفي المتوف ــر الفلس ــارات التفكي ــن مه ــف ع ــوى للكش ــل المحت ــتمارة تحلي 2/1/4/9  اس

ــث. ــداد الباح ــن إع ــفة م ــادة الفلس ــورة لم ــج المط المناه

2/4/9 بناء قائمة مهارات التفكير الفلسفي:

1/2/4/9 الهــدف مــن القائمــة: تمثــل الهــدف مــن القائمــة فــي تحديــد مهــارات التفكيــر الفلســفي الرئيســة 

والفرعيــة الواجــب تضمينهــا فــي محتــوى منهــاج الفلســفة، ومــن ثــمَّ اعتمــاد هــذه القائمــة فــي الحكــم علــى مــدى 

توافــر مهــارات التفكيــر الفلســفي فــي محتــوى وحــدة الفلســفة مــن كتــاب الفلســفة للصــف األول الثانــوي األدبــي.

2/2/4/9  صــادر قائمــة المهــارات: لبنــاء قائمــة مهــارات التفكيــر الفلســفي قــام الباحــث باالّطــاع علــى 

ــة  ــات النظري ــانية، واألدبي ــوم اإلنس ــفة والعل ــادة الفلس ــن م ــوة م ــداف المرج ــة واأله ــر الوطني ــوى المعايي محت

ــر  ــت الفك ــي تناول ــر والت ــارات التفكي ــة ومه ــارات الحياتي ــت المه ــي تناول ــابقة الت ــات الس ــاث والدراس واألبح

ــفي. الفلس

وفــي ضــوء مــا ســبق تــمَّ التوّصــل إلــى قائمــة مهــارات التفكيــر الفلســفي فــي صورتهــا األولّيــة، وُحــّددْت 

فــي المهــارات األساســّية اآلتيــة: )الحــوار، الشــك، النقــد، التحليــل، التركيــب، التعميــم، التجريــد(، واشــتملت كل 

مهــارة أساســية علــى مجموعــة مــن المهــارات الفرعيــة.

ــة  ــة لقائم ــورة األولّي ــمَّ عــرض الّص ــث ت ــن، حي ــتخدام صــدق المحّكمي ــمَّ اس ــة: ت 3/2/4/9 صــدق القائم

مهــارات التفكيــر الفلســفي علــى مجموعــة مــن الّســادة المحّكميــن المتخّصصيــن إلبــداء الــّرأي مــن حيــث: مــدى 

ــية،  ــارات األساس ــة بالمه ــارات الفرعي ــاط المه ــة، وارتب ــذه القائم ــمولية ه ــفة، وش ــادة الفلس ــة لم ــب القائم تناس

الصّحــة العلمّيــة والّســامة اللغوّيــة، حــذف أو إضافــة بعــض المهــارات. وافــق الّســادة المحّكمــون علــى معظــم 

المهــارات فــي قائمــة مهــارات التفكيــر الفلســفي، واقترحــوا تعديــل صياغــة بعــض المهــارات الفرعيــة لصياغــة 

ــظ  ــارات. الح ــة المه ــة لقائم ــورة الّنهائّي ــى الّص ــل إل ــة وتوّص ــات المطلوب ــث بالّتعدي ــام الباح ــد ق ــل، وق أفض

ــم )1) الملحــق رق

3/4/9 بناء استمارة تحليل المحتوى في ضوء قائمة مهارات التفكير الفلسفي المعّدة:

تمَّ بناء استمارة تحليل المحتوى وذلك وفق الخطوات اآلتية:

ــوى فــي الكشــف عــن مهــارات  ــل المحت ــد الهــدف مــن اســتمارة تحلي ــمَّ تحدي ــد الهــدف: ت 1/3/4/9 تحدي

ــي. ــوي األدب ــاب الفلســفة للصــف األول الثان ــوى وحــدة الفلســفة مــن كت ــرة فــي محت ــر الفلســفي المتوف التفكي

2/3/4/9 تحديــد عّينــة التحليــل: محتــوى وحــدة الفلســفة مــن كتــاب الفلســفة للصــف األول الثانــوي األدبــي 
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ر للعــام الّدراســي 2020/2019، ويبلــغ عــدد دروس الوحــدة )13( درســاً، موزعــة علــى )75( صفحة. والمقــرَّ

3/3/4/9  تحديــد فئــة التحليــل: حــّدد الباحــث الموضوعات الرئيســة )مهارات رئيســة( والفرعيــة )مهارات 

فرعيــة( علــى أنهــا فئــات لتحليــل المحتــوى فــي وحــدة الفلســفة، وتنــدرج تحتهــا بعد ذلــك وحــدات التحليل.

4/3/4/9  تحديــد وحــدة الّتحليــل: تــمَّ تحديــد وحــدة الّتحليــل فــي الفقــرة، مــن حيــث أّنهــا الوحــدة األساســّية 

للمعنــى، ويقصــد بالفقــرة جملــة أو أكثــر تحمــل فكــرة ذات معنــى تــام.

5/3/4/9  تصميــم اســتمارة تحليــل المحتــوى: تــمَّ إعــداد جــدول خــاص إلجــراء عمليــة الّتحليــل وتضّمنــت 

خمســة حقــول توّزعــت كاآلتــي: الحقــل األول للمهــارات الرئيســية، والحقــل الثانــي للمهــارات الفرعيــة، والحقــل 

الثالــث لشــكل ورود المهــارة، والحقــل الرابــع مجمــوع التكــرارات، والخامــس النســبة المئوّيــة.

جدول )1( يبّين كيفية إجراء عملية تحليل محتوى وحدة الفلسفة من كتاب الفلسفة األول الثانوي األدبي

6/3/4/9  صــدق الّتحليــل: للتحّقــق مــن صــدق الّتحليــل تــمَّ تحكيــم اســتمارة الّتحليــل مــن خــال عرضهــا 

علــى مجموعــة مــن المختّصيــن بالمناهــج الّتربوّيــة والفلســفة فــي كليتــي التربيــة واآلداب بجامعــة دمشــق، لبيــان 

رأيهــم فــي صاحيتهــا لعمليــة الّتحليــل.

7/3/4/9  ثبات الّتحليل: للتأكد من ثبات التحليل قام الباحث بما يأتي:

ــق  ــي وف ــوي األدب ــاب الفلســفة للصــف األول الثان ــوى كت ــى محت ــل الباحــث للمــرة األول 1/7/3/4/9  حل

ــاب. ــة فــي الكت ــر الفلســفي المتضمن اســتمارة التحليــل، وحــدد مهــارات التفكي

2/7/3/4/9  اجتمــع الباحــث مــع محلليــن آخريــن، ووضــح لهمــا طريقــة التحليــل، ومــن ثــمَّ قــام المحلــان 

كاًعلــى حــدا بإجــراء عمليــة التحليــل لمحتــوى كتــاب الفلســفة للصــف األول الثانــوي العلمــي لتحديــد مهــارات 

التفكيــر الفلســفي المتضمنــة فيــه، وفــق اســتمارة التحليــل المخصصــة لذلــك.

3/7/3/4/9  أجرى الباحث عملية التحليل للمرة الثانية بعد أسبوع من التحليل األول.

ــن  ــتي )Holsti, 1969( بي ــة هولس ــق معادل ــات وف ــل الثب ــاب معام ــام الباحــث بحس ــمَّ ق 4/7/3/4/9  ث

تحليلــه فــي المرتيــن وبيــن تحليلــه األول وكل مــن تحليــل المحلليــن اآلخريــن وكذلــك بيــن تحليــل المحلليــن معــاً. 

النسبة المئويةمجموع التكراراتالمهارات الفرعيةالمهارات الرئيسة
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2+)C1.2(

C1+C2

R: معامل الثبات.

C1.2: عدد الوحدات المتفق عليها في التحليلين األول والثاني.

C1: عدد الوحدات في التحليل األول.

C2: عدد الوحدات في التحليل الثاني. )المطلق والعمارين، 2014، 258)

ــل الباحــث فــي  ــات تحلي ــي معامــل ثب ــن الجــدول اآلت ــل )18( وحــدة، ويبي ــغ عــدد وحــدات التحلي ــد بل وق

ــي: ــن األول والثان ــل المحللي ــن تحلي ــن، وبي ــن اآلخري ــل المحللي ــه وتحلي ــن تحليل ــن، وبي المرتي

الجدول رقم )2( يبّين معامل ثبات التحليل

R=

فئة التحليل
التكرارات المتفق التكرارات

معامل الثباتعليها في التحليلين تحليل المحتوى 
للمرة األولى

تحليل المحتوى 
للمرة الثانية

1818181مهارات التفكير الفلسفي

فئة التحليل
التكرارات المتفق التكرارات

معامل الثباتعليها في التحليلين
تحليل المحلل الثانيتحليل الباحث

1817170,971مهارات التفكير الفلسفي

فئة التحليل
التكرارات المتفق التكرارات

معامل الثباتعليها في التحليلين
تحليل المحلل الثانيتحليل المحلل األول

1617160,969مهارات التفكير الفلسفي

فئة التحليل
التكرارات المتفق التكرارات

معامل الثباتعليها في التحليلين
تحليل المحلل األولتحليل الباحث

1816160,941مهارات التفكير الفلسفي
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يتبيــن مــن الجــدول الســابق أنَّ معامــل ثبــات تحليــل الباحــث فــي المرتيــن، ومعامــل ثبــات الباحــث 

ــن الثقــة بثبــات التحليــل. ــت مرتفعــة وبالتالــي يمك والمحلليــن، ومعامــل ثبــات المحلليــن األول والثانــي كان

8/3/4/9  البــدء بعمليــة الّتحليــل: قــام الباحــث بقــراءة محتــوى كلِّ درس مــن الــّدروس المتضّمنــة فــي وحــدة 

ــئلة  ــوص واألس ــل النص ــمل التحلي ــد ش ــرض، وق ــذا الغ ــّدة له ــتمارة المع ــق االس ــه وف ــل فقرات ــفة، وتحلي الفلس

والمناقشــة والشــرح، ورصــد تكــرارات ظهــور مهــارات التفكيــر الفلســفي، ومــن ثــم حســاب النســبة المئوّيــة لــكل 

منهــا. 

1/10  اإلجابــة عــن الســؤال األول: مــا المهــارات الواجــب توافرهــا فــي محتــوى مــادة الفلســفة لطــاب 

الصــف األول الثانــوي األدبــي؟

ــل الباحــث والموضــح  ــر الفلســفي المصممــة مــن قب ــق قائمــة مهــارات التفكي ــه عــن طري ــة عن ــم اإلجاب ت

ــبقاً. ــا مس ــا وتحكيمه إجــراءات تصميمه

ــوى وحــدة  ــي محت ــر الفلســفي ف ــارات التفكي ــر مه ــا درجــة تواف ــي: م ــة عــن الســؤال الثان 2/10  اإلجاب

ــر الفلســفي؟ ــارات التفكي ــة مه ــي ضــوء قائم ــي ف ــوي األدب ــفة للصــف األول الثان ــاب الفلس ــن كت ــفة م الفلس

الجدول )3( يبين مهارات التفكير الفلسفي الرئيسية المتضمنة في محتوى وحدة الفلسفة لألول الثانوي األدبي

10-نتائج البحث:

النسبة المئويةمجموع التكراراتالمهارات الرئيسية

10,42 %10مهارات الحوار

22,96%23مهارات النقد

22,92 %22مهارات الشك

34,37 %33مهارات التحليل

5,21 %5مهارات التركيب

3,12 %3مهارات التعميم

3,12 %3مهارات التجريد

100 %96المجموع



301

ــوم اإلنســانية  ــاب الفلســفة والعل يظهــر الجــدول )3( أن جميــع مهــارات التفكيــر الفلســفي متوفــرةٌ فــي كت

ــت  ــد، وتراوح ــارة التجري ــدا مه ــا ع ــاوت بينه ــد تف ــفة(، وإن وج ــدة الفلس ــي )وح ــوي األدب للصــف األول الثان

ــرار  ــى بتك ــة األول ــي المرتب ــل ف ــارات التحلي ــا )99(، وجــاءت مه ــغ مجموعه ــن )3- 33  (وبل ــرارات بي التك

بلــغ )33( ونســبة مئويــة تســاوي )34,37%( وهــذا مؤشــر جيــد يؤكــد تنبــه واضعــي مناهــج الفلســفة والعلــوم 

اإلنســانية ألهميــة مهــارات التحليــل التــي تعــد غايــًة وهدفــاً أقصــى لهــذه المــادة، بينمــا جــاءت مهــارات النقــد 

فــي المرتبــة الثانيــة بتكــرار يســاوي )23( ويعــادل النســبة المئويــة )22,96( وهــذه النتيجــة منطقيــٌة كــون مــادة 

الفلســفة تحــث بشــكل أساســي علــى النقــد إضافــًة إلــى أن المقــرر يحتــوي علــى أنشــطة تنمــي هــذه المهــارة، أمــا 

ــة  ــة تســاوي )22,92%(، والمرتب ــغ )22( وبنســبة مئوي ــرار بل ــارات الشــك  بتك ــت لمه ــة فكان ــة الثالث المرتب

ــطة  ــود أنش ــق وج ــن المنط ــة )10,42%(، وم ــبة مئوي ــرار)10( ونس ــوار بتك ــارات الح ــت لمه ــة كان الرابع

وأســئلة لتنميــة هــذه المهــارة لــدى الطــاب وخاصــة أن مــادة الفلســفة مــن أفضــل المــواد لتنميــة مهــارة الحــوار، 

ــم  ــارة التعمي ــة السادســة مه ــي المرتب ــة)5,21%(، وف ــبة مئوي ــرار)5( ونس ــب بتك ــارة التركي ــت مه ــا كان بينم

ــة )%3,12) . ــد بتكــرار)3( ونســبة مئوي والتجري

يتفرع عن هذا السؤال أسئلة فرعية تتمثل في اآلتي:

1/2/10 مــا درجــة توافــر مهــارات الحــوار فــي محتــوى وحــدة الفلســفة مــن كتــاب الفلســفة لــألول الثانــوي 

األدبــي فــي ضــوء قائمــة مهــارات التفكيــر الفلســفي؟

جدول )4( يبين مهارات الحوار المتضمنة في محتوى وحدة الفلسفة لألول الثانوي األدبي

مــن خــال الجــدول )4( نجــد أن المهــارات الفرعيــة )اإلقنــاع واالنفتــاح علــى اآلخــر( وردوا فــي نفــس 

المرتبــة بنســبة )5,21%(، وهــي نتيجــة منطيقــة كــون الحــوار يقــوم بشــكل أساســي علــى اإلقنــاع وتقديــم حجــج 

تبــرر موقفــه  واالنفتــاح علــى الطــرف اآلخــر واحتــرام رأيــه وتقبــل وجهــة نظــر اآلخــر ألن مــن الممكــن أن 

النسبة المئويةمجموع التكراراتمهارات الحوار

5,21 %5مهارة اإلقناع

00مهارة التسامح

5,21 %5مهارة االنفتاح على اآلخر

100 %10المجموع
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يكــون الطــرف اآلخــر علــى صــواب، وال يمكــن إغفــال أي منهــم فــي أي حــوار، وقــد بينــت النتائــج فــي نفــس 

الجــدول أن مهــارة التســامح غيــر موجــودة بشــكل ظاهــر ضمــن األنشــطة وهــذا يفســره الباحــث إلــى عــدم وجــود 

منهجيــة واضحــة فــي تضميــن المهــارات وتوزيعهــا بشــكل عــادل  ويمكــن تفســيرها أيضــاً بأنــه بمجــرد وجــود 

حــوار ومحاوريــن مــن الضــروري أن يكــون هنــاك تســامح؛ ألن االنفتــاح علــى اآلخــر واالعتــراف بمشــروعية 

الخــاف هــو تســامح بعينــه.

2/2/10 مــا درجــة توافــر مهــارات النقــد فــي محتــوى وحــدة الفلســفة مــن كتــاب الفلســفة لــألول الثانــوي 

األدبــي فــي ضــوء قائمــة مهــارات التفكيــر الفلســفي؟

جدول )5( يبين مهارات النقد المتضمنة في محتوى وحدة الفلسفة لألول الثانوي األدبي

يتبيــن مــن خــال الجــدول)5( أن مهــارة التفســير حصلــت علــى أعلــى نســبة)20,83 %( وهــذا مؤشــر 

جيــد كــون الفلســفة تهــدف علــى إيضــاح كل مــا هــو غامــض وتحــاول إيجــاد تفســير لــكل شــيء فــي الوجــود، 

ووجــود هــذه المهــارة بنســبٍة عاليــة ضمــن منهــاج الفلســفة للصــف األول الثانــوي يــراد منــه تعليــم الطالــب كيــف 

يفســر كل مــا يواجهــه بطريقــٍة منهجيــة ومنظمــٍة بعيــداً عــن أهوائــه ورغباتــه ، وحصلــت مهــارة االســتنتاج علــى 

المرتبــة الثانيــة بعــد مهــارة التفســير بنســبة )2,08 %( وهــي نســبة قليلــة وهــذا يمكــن تفســيره بالرجــوع إلــى 

طبيعــة مهــارة االســتنتاج كونهــا ال تحتــاج إلــى جهــد عقلــي حيــث أن النتيجــة المــراد مــن الطالــب الوصــول إليــه 

واســتنتاجها تكــون متضمنــة ضمــن معلومــات ومقدمــات معطــاة للطالــب، وأخيــراً مهــارة تقويــم الحجــج أتــت 

أيضــاً بنســبة ضعيفــة وهــذا يمكــن رده إلــى صعوبــة إكســاب الطالــب هــذه المهــارة مــن خــال األنشــطة دون أن 

يتــم تدريبهــم عليهــا بشــكل مســتقل .

3/2/10 مــا درجــة توافــر مهــارات الشــك فــي محتــوى وحــدة الفلســفة مــن كتــاب الفلســفة لــألول الثانــوي 

األدبــي فــي ضــوء قائمــة مهــارات التفكيــر الفلســفي؟

النسبة المئويةمجموع التكراراتمهارات النقد

20,83%20مهارة التفسير

2,08 %2مهارة االستنتاج

42.54%1مهارة تقويم الحجج

100 %23المجموع
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جدول )6( يبين مهارات الشك المتضمنة في محتوى وحدة الفلسفة لألول الثانوي األدبي

يتبيــن مــن خــال الجــدول)6( أن المهارتيــن متقاربتــان فــي النســبة وهــذا منطقــي، ألنــه مــن الضــروري أن 

يكــون قــادراً علــى التمييــز بيــن الحقيقــة والــرأي وعلــى أســاس هــذا التمييــز يطلــق الطالــب حكمــه ســواء القبــول 

أو الرفــض بعــد التأكــد مــن المصــدر.

4/2/10 مــا درجــة توافــر مهــارات التحليــل فــي محتــوى وحــدة الفلســفة مــن كتــاب الفلســفة لــألول الثانــوي 

األدبــي فــي ضــوء قائمــة مهــارات التفكير الفلســفي؟

جدول )7( يبين مهارات التحليل المتضمنة في محتوى وحدة الفلسفة لألول الثانوي األدبي

يتضــح مــن الجــدول)7( أن مهــارة فحــص الجزئيــات كانــت فــي المرتبــة األولــى بنســبة )26,04%(وهــذا 

ــه إلــى  ــة أو تفســير مفهــوم مــا يعتمــد فــي تحليل منطقــي ألن قــراءة أي نــص فــي المقــرر أو حــل مشــكلة معين

أجــزاء وتحليــل أي مفهــوم إلــى خصائصــه الرئيســية ومــن ثــم يتــم مقارنــة تحليلــه لهــذه المشــكلة أو المفهــوم أو 

الخصائــص الرئيســية للمفهــوم مــع غيــره، لذلــك احتلــت مهــارة المقارنــة المرتبــة الثانيــة وبنســبة )6,25 %(، 

وفــي المرتبــة األخيــرة مهــارة التصنيــف بنســبة )%2,08).

إن ورود المهــارات بهــذا التسلســل يــدل علــى أّن القائميــن علــى مناهــج مــادة الفلســفة ُيريــدون مــن الطالــب 

النسبة المئويةمجموع التكراراتمهارات الشك

عدم قبول أي فكرة إال بعد التأكد منها من 
12,5 %12مصادر موثوقة

10,43 %10التمييز بين الرأي والحقيقة

100 %22مجموع التكرارات

النسبة المئويةمجموع التكراراتمهارات التحليل

2,08 %2مهارة التصنيف

6,25 %6مهارة المقارنة

26,04 %25فحص والتعرف لجزئيات مشكلة معينة

100 %33المجموع 
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أن يكتســب المهــارة كاملــًة وبشــكل منظــم ومتسلســل بحيــث يكــون قــادراً علــى تجزئــة األشــياء إلــى خصائصهــا 

ــم  ــة أو مفاهي ــا تحــت أســماء معين ــم تصنيفه ــس الخصائــص ومــن ث ــا يتشــابهون بنف ــا مــع غيرهــا مم ومقارنته

معينــة بحيــث يمكــن للطالــب الرجــوع إلــى هــذا المفهــوم دون أن يعيــد عمليــة التحليــل فــي حــال واجهتــه مشــكلة 

مــن نفــس النــوع.

ــألول  ــفة ل ــاب الفلس ــن كت ــفة م ــدة الفلس ــوى وح ــي محت ــب ف ــارات التركي ــر مه ــة تواف ــا درج 5/2/10 م

ــفي؟ ــر الفلس ــارات التفكي ــة مه ــي ضــوء قائم ــي ف ــوي األدب الثان

جدول )8( يبين مهارات التركيب المتضمنة في محتوى وحدة الفلسفة لألول الثانوي األدبي

ممــا ســبق فــي الجــدول )8 (نجــد أن مهــارة اقتــراح الحــل لمشــكلة مــا تحتــل المرتبــة األولــى بنســبة )4,17 

%( وهــي نتيجــة منطقيــة إذ إن وجــود مشــكلة مــا يتطلــب وضــع حلــول معينــة لهــا مســتفيداً مــن مشــاكل ســابقة 

مشــابهة قــام بتحليلهــا ســابقاً  فيقــوم بتطبيــق حــل المشــكلة الســابقة علــى المشــكلة الحاليــة وهــذا يــدل علــى تــازم 

مهارتــي التحليــل والتركيــب، ويــدل أيضــاً علــى أهميــة مــادة الفلســفة فــي تحفيــز الطالــب علــى التفكيــر اإلبداعــي 

ووضــع حلــول للمشــاكل التــي تعترضــه بنفســه، وجــاءت مهــارة الربــط بيــن أجــزاء معينــة فــي المرتبــة الثانيــة  

بنســبة )1,04 % ( بعــد مهــارة اقتــراح الخطــة لحــل مشــكلة مــا.

6/2/10 مــا درجــة توافــر مهــارات التعميــم فــي محتــوى وحــدة الفلســفة مــن كتــاب الفلســفة لــألول الثانــوي 

األدبــي فــي ضــوء قائمــة مهــارات التفكيــر الفلســفي؟

جدول )9( يبين مهارات التعميم المتضمنة في محتوى وحدة الفلسفة لألول الثانوي األدبي

النسبة المئويةمجموع التكراراتمهارات التركيب

4,17 %4اقتراح خطة لحل مشكلة ما

الربط بين األجزاء لتكوين صورة 
1,04 %1متكاملة

 100 %5المجموع 

النسبة المئويةمجموع التكراراتمهارات التعميم

استخاص قاعدة عامة من مجموعة 
3,12 %3جزئيات أو معلومات معطاة

100 %3المجموع
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مــن خــال الجــدول )9( نجــد أن مهــارة التعميــم تنطــوي تحتهــا مهــارة فرعيــة واحــدة وهــي اســتخاص 

قاعــدة مــن مجموعــة جزئيــات أو معلومــة معطــاة وقــد نالــت نســبة )3,12 %( وهــي نســبة ضعيفــة ويمكــن 

ــم إال فــي  ــى التعمي ــم عل ــب بشــكل دائ ــدون أن يعتمــد الطال ــى هــذه المناهــج ال يري ــن عل ــك أن القائمي تفســير ذل

مواقــف معينــة وهــذا مــا وجدنــاه أثنــاء التحليــل.

ــألول  ــفة ل ــاب الفلس ــن كت ــفة م ــدة الفلس ــوى وح ــي محت ــد ف ــارات التجري ــر مه ــة تواف ــا درج 7/2/10  م

ــفي؟ ــر الفلس ــارات التفكي ــة مه ــي ضــوء قائم ــي ف ــوي األدب الثان

جدول )10( يبين مهارات التعميم المتضمنة في محتوى وحدة الفلسفة لألول الثانوي األدبي

مــن خــال الجــدول )10( يتبيــن أن مهــارة التجريــد تنطــوي تحتهــا مهــارة فرعيــة واحــدة وجــاءت بنســبة 

)3,12 %( وهــذا منطقــي كــون أنَّ مــادة الفلســفة تعتمــد علــى التفكيــر المجــرد، ويمكــن تفســير ذلــك أيضــاً تعليــم 

الطــاب كيفيــة التوصــل إلــى ماهيــة الشــيء األساســي والــذي ال يمكــن أن يتغيــر والــذي يجمــع جميــع األشــياء 

بنفــس الصفــة وبالتالــي يســتطيع الطالــب بعــد عمليــة التجريــد أن يعمــم هــذه الصفــة التــي اســتخلصها مــن خــال 

التجريــد علــى جميــع األشــياء المشــابهة بغــض النظــر عــن صفاتهــا المختلفــة والعارضــة.

1/11 مراجعــة محتــوى كتــاب الفلســفة للصــف الثانــي الثانــوي األدبــي، بحيــث يتــم تضميــن مهــارات التفكيــر 

الفلســفي المختلفــة وفــق منهجيــة واضحــة ومنظمــة تضمــن شــمول المحتــوى لجميــع المهــارات بالقــدر نفســه.

2/11  إدراج دروس تخص مادة المنطق ألهميتها في إكساب الطالب التفكير المنطقي السليم.

3/11 ويقترح الباحث ما يلي:

1/3/11  إجــراء دراســات مماثلــة تتنــاول تلــك المهــارات فــي محتــوى المناهــج المطــّورة لباقــي الصفــوف 

والمناهج.

2/3/11  إجــراء دراســة لقيــاس درجــة اكتســاب طــاب الثانــي الثانــوي األدبــي لمهــارات التفكيــر الفلســفي 

النسبة المئويةمجموع التكراراتمهارات التجريد

تجريد األشياء من الصفات العارضة 
3,12 %3واستخاص ماهية الشيء التي ال تتغير

100 %3المجموع

11- مقترحات  البحث وتوصياته:
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التــي كشــفت عنهــا عمليــة تحليــل المحتــوى نظــراً ألهّميتهــا.
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فعاليــة  اســتراتيجية)SevenE’s )7 E’S  البنائيــة فــي تنميــة مفهومــي الضــوء 

والصــوت لــدى طفــل الروضــة.
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الملخص:

يهــدف البحــث الحالــي إلــى معرفــة أثــر اســتراتيجية ) SevenE’s(7E’S البنائيــة فــي تنميــة مفهومــي 

ــة المنهــج شــبه  ــة)5-6( ســنوات، اســتخدمت الباحث ــة العمري ــل الروضــة مــن الفئ ــدى طف الضــوء والصــوت ل

التجريبــي القائــم علــى اســترتيجية )  SevenE’s(7E’Sالمكونــة مــن ســبع مراحــل واختبــار المّصــور 

لمفهومــي الضــوء والصــوت مــن إعــداد الباحثــة، تكونــت عينــة الدراســة مــن ) 52( طفــاً وطفلــة موزعيــن إلــى 

)26( طفــاً وطفلــة للمجموعــة تجريبيــة و)26( طفــاً وطفلــة للمجموعــة الضابطــة، أظهــرت نتائــج الدراســة 

فعاليــة االســتراتيجية البنائيــة فــي تنميــة مفهومــي الضــوء والصــوت لــدى طفــل الروضــة حيــث توجــد فــروق 

دالــة إحصائيــاً بيــن متوســطي درجــات أطفــال المجموعتيــن التجريبيــة والضابطــة فــي التطبيــق البعــدي علــى 

ــة  ــروق دال ــد ف ــة، وتوج ــة التجريبي ــال المجموع ــح أطف ــي الصــوت والضــوء لصال ــار المصــور لمفهوم االختب

إحصائيــاً بيــن متوســطي درجــات أطفــال المجموعــة التجريبيــة فــي التطبيقيــن القبلــي والبعــدي علــى االختبــار 

المصــور لمفهومــي الصــوت والضــوء لصالــح التطبيــق البعــدي، ال توجــد فــروق دالــة إحصائيــة بيــن متوســطي 

ــد مفهــوم الصــوت، فــي حيــن وجــدت فــروق  ــة عن ــاث مــن المجموعــة التجريبي ــال الذكــور واإلن درجــات أطف

جوهريــة ودالــة إحصائيــاً عنــد مفهــوم الضــوء وجــاءت الفــروق لصالــح اإلنــاث، ال توجــد فــروق بيــن متوســطي 

درجــات أطفــال المجموعــة التجريبيــة فــي التطبيقيــن البعــدي والمؤجــل عنــد مفاهيــم الضــوء فــي حيــن وجــدت 

فــروق جوهريــة ودالــة عنــد مفاهيــم الصــوت وجــاءت الفــروق لصالــح التطبيــق البعــدي. 

الكلمات المفتاحية: استراتيجية ) SevenE’s(7E’S البنائية، مفهومي الضوء والصوت. 
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ABSTRACT

 The current research aims to know the effect of SevenE’s constructive

 strategy on developing the concepts of light and sound in a kindergarten child

 years(.The researcher used the quasi-experimental  6-of the age group (5

 approach based on the sevenE’s .strategy consisting of seven stages and

 the photographic test of the two concepts , light and sound , prepared by the

 researcher . The study sample consisted of )52( male and  female children,

 distributed to )26( male and female children of the experimental group, and )26(

 male and female children of the control group. The results of the study showed

 the effect of the constructural strategy in developing the concepts of light and

 sound in a kindergarten child, where there are statistically significant differences

  between the mean scores of the children of the experimental and control groups

 In the post-application of the photographic  test of the concepts of sound and

 light in favor of the children of the experimental group, and there are statistically

 significant differences between the mean scores of the experimental group

 children in the pre and post applications to the photographic  test of the concepts

 of sound and light in favor of the post-application, There are no statistically

 significant differences between the mean scores of male and female children in

 the experimental group in the concepts of sound, while there are fundamental

 and statistically significant differences  in the concepts of light and the differences

 are in favor of the females, there are no differences between the mean scores

 of the children of the experimental group in the pre and post applications of

 the concepts of light, While there are fundamental and significant differences

     .in the concepts of sound and differences are in favor of post-application 

               .Keywords: Seven’s E Structural Strategy, Light and Sound Concepts
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1- مقدمة:

تعــد مرحلــة الطفولــة المبكــرة مــن المراحــل العمريــة الهامــة التــي تتحــدد فيهــا مامــح شــخصية الطفــل 

ــم  ــة المفاهي ــوم وتنمي ــه العل ــي َتعلم ــة أيضــاً ف ــرة هام ــة، وهــي فت ــة واالجتماعي ــا الجســمية والعقلي ــكل جوانبه ب

العلميــة التــي تســاعده فــي التعامــل مــع البيئــة المحيطــة، والتــي  تتيــح لــه الفرصــة لزيــادة فهــم خصائــص األشــياء 

والمــواد التــي يتعامــل معهــا يوميــاً، وكذلــك فهــم لطبيعــة المــادة والطاقــة بمــا فــي ذلــك أشــكالها والتغيــرات التــي 

 State of( تحــدث لهــا وتفاعاتهــا وغيرهــا  الكثيــر مــن المفاهيــم الفيزيائيــة الازمــة لفهــم البيئــة المحيطــة بــه

Arizona, 2006, 11(. وقــد شــهد مجــال التعليــم فــي الفتــرة األخيــرة تغيــرات عديــدة حملــت معهــا أفــكاراً 

ــم المعتمــد علــى  جديــدة غّيــرت النظــرة إلــى التعليــم كونــه نقــل للمعلومــات مــن المعلمــة إلــى الطفــل إلــى التعلّ

الطفــل، ويتطلــب ذلــك تغييــر دور معلمــة الروضــة مــن ملقّنــة للطفــل إلــى أدوار جديــدة لهــا كموجهــة وميّســرة 

لعمليــة التعلــم، فــي الوقــت التــي ظهــرت فيــه العديــد مــن اإلســتراتيجيات والنمــاذج البنائيــة التــي تهتــم بتنشــيط 

ــى البحــث واســتراتيجية  ــم عل ــم القائ ــدي، التعل ــي التوال ــا اســتراتيجية التســريع المعرف ــاً منه ــاغ مع ــي الدم جانب

الخطــوات الســبع   حيــث تقــوم هــذه اإلســتراتيجية علــى ســبع خطــوات إجرائيــة، وتركــز علــى التفســير وتحليــل 

المكونــات المعرفيــة وتركيبهــا، وتهتــم بتوســيع دائــرة التعلــم مــن خــال إجــراء تطبيقيــات جديــدة علــى مواقــف 

متعــددة، وتؤكــد علــى تبــادل المناقشــات واســتخدام البحــث واالســتقصاء األمــر الــذي يعــزز آليــه عمــل الدمــاغ 

ــا  ــة لكونه ــش، 2008، 10(. باإلضاف ــة والجي ــة )عفان ــات المتعلم ــتجاباته للموضوع ــه واس ــن قدرات ــد م ويزي

اســتراتيجية ) SevenE’s(7E’Sالبنائيــة مــن اســتراتيجيات دورة التعلــم Learning Cycle المطــّورة، 

حيــث بــدأت بثــاث مراحــل ))3E›s وهــي: االستكشــاف والتفســير والتطبيــق ومــن ثــم تــمَّ تطوريهــا إلــى أربــع 

 (5E›S( وهــي االستكشــاف، التفســير والتطبيــق والتقويــم ثــم تطــورت إلــى خمــس مراحــل )4E›S( مراحــل

وهــي االنشــغال، واالستكشــاف والتفســير، التوســع والتقويــم، ومــن ثــم طــّورت إلــى ســبع مراحــل، وهــي تمثــل 

ــون، 2007، 20). ــة )زيت خطــوات اســتراتيجية ) SevenE’s(7E’S البنائي

ــن أهــداف  ــاً رئيســاً م ــه- هدف ــة علي ــة قائم ــد االســتقصاء العلمي-كــون اســتراتيجية)7E’s( البنائي     ويع

التعلـّـم ألنــه يعطــي فرصــة للطفــل لحــل المشــكات وطــرح التســاؤالت واتخــاذ القــرار، وتطبيــق المعــارف فــي 

مواقــف حياتيــه اليوميــة فــي ضــوء بنائــه للمعرفــة بنفســه )عطاللــه، 2001، 350).



313

2- مشكلة الدراسة:

مــن المهــام الموكلـّـة للتربيــة الحديثــة إعــداد جيــِل قــادر علــى مواكبــة التدفــق العلمــي والمعرفــي وبالتالــي 

ــر  ــى التفكي ــدرة عل ــابه الق ــه وإكس ــا تعلم ــتفادة مم ــه؟ واإلس ــف يواصــل تعليمي ــم؟ وكي ــف يتعل ــل كي ــم الطف تعلي

الُمنظــم القائــم علــى األســس العلميــة التــي تنمــي العقــل، وتعــد مرحلــة ريــاض األطفــال مرحلــة عمريــة هامــة 

ــات  ــض معلم ــة أداء بع ــن ماحظ ــكلة م ــة بالمش ــاس الباحث ــاء إحس ــل ، و ج ــة للطف ــم الفيزيائي ــة المفاهي لتنمي

الريــاض، حيــث يركــزن علــى علــوم الحيــاة عامــة، بينمــا لــم تحــَظ بقيــة المجــاالت بإهتمــام كاف مثــل العلــوم 

الفيزيائيــة، وبّينــت نتائــج الدراســة اإلســتطاعية التــي أجرتهــا الباحثــة علــى عينــة مــن معلمــات الريــاض بهــدف 

ــة تقديمهــا وأظهــرت  ــة وكيفي ــوم الفيزيائي ــل فــي مجــال العل ــدم للطف ــي تق ــى أهــم الموضوعــات الت التعــرف عل

ــة  ــم الفيزيائي ــم المفاهي ــي تقدي ــة ف ــدن صعوب ــاض يج ــات الري ــن معلم ــي )80%( م ــة أن حوال ــج الدراس نتائ

لألطفــال ولذلــك يوجــد قلــة فــي األنشــطة العلميــة التــي تهتــم بتنميــة المفاهيــم الفيزيائيــة، وأن مــا يقــدم للطفــل فــي 

هــذا المجــال هــو إجتهــاد مــن قبــل المعلمــات وال يتعــدى ســوى بعــض المعلومــات واألنشــطة البســيطة ويتفــاوت 

هــذا مــن معلمــة ألخــرى، ويعــود ذلــك إلحساســهن بصعوبــة تقديــم المفاهيــم الفيزيائيــة فضــاً عــن أن األســاليب 

التربويــة المتبعــة لتقديــم هــذه المفاهيــم ال يتجــوز حــدود األســاليب التقليديــة القائمــة علــى الحفــظ والتلقيــن، ومــن 

خــال إطــاع الباحثــة علــى كــراس األنشــطة لطفــل الروضــة وجــدت عــدداً محــدوداً مــن المفاهيــم الفيزيائيــة 

فيــه، بالرغــم مــن تأكيــد المعاييــر العالميــة علــى أهميــة تنميــة المفاهيــم الفيزيائيــة لــدى طفــل الروضــة، حيــث 

بّينــت المعاييــر األكاديميــة لواليــة أريزونــا األميركيــة مــا يمكــن تحقيقــه مــن فائــدة جــراء تعلــم طفــل الروضــة 

للعلــوم الفيزيائيــة، حيــث تمّكنــه مــن تصنيــف األجســام والمــواد مــن خــال خصائصهــا وفهــم العاقــات وطــّرق 

ــاء  ــس والكهرب ــن دون أن يلمســها شــيء آخــر كالمغناطي ــوى لألشــياء م ــك الق ــة تحري تحــرك األجســام، وكيفي

.(State of Arizona, 2006, 110( الســاكنة

ــل الروضــة  ــم طف ــي فه ــي ف ــر اإليجاب ــدى التغيي ــى م ــوك )Hook, 2008( إل ــة ه ــارت دراس      وأش

لبعــض المفاهيــم الفيزيائيــة كالطاقــة والضغــط، بعــد مشــاركتهم فــي سلســلة مــن األنشــطة القائمــة علــى البحــث 

ــة  ــة تنمي ــى أهمي ــات )Leticla, 2003( )Jacques & Karine2009( عل ــدت دراس ــاف. وأك واإلستكش

مفهومــي الضــوء والصــوت لطفــل الروضــة، إذ أنهــا تقــدم لــه تفســيرات للمواقــف التــي يتفاعــل معهــا فــي البيئــة 

المحيطــة، وأكــدت دراســة )شمســي وعبدالعليــم، 2009(، وعلــى أهميــة تنميــة المفاهيــم الفيزيائيــة لــدى طفــل 

ــم البــرق والرعــد ومراحــل تكــّون المطــر. كمــا أكــدت الدراســات كدراســة )األغــا، 2012)  الروضــة كمفاهي

ودراســة )ســليم، 2012( علــى أهميــة اســتخدام األســاليب التربويــة القائمــة علــى البحــث واإلســتقصاء- كــون 
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اســتراتيجية )Seven E’s( البنائيــة قائمــة عليــه- ألنهــا توفــر للطفــل فرصــة لحــل المشــكات وإتخــاذ القــرار 

ــن ماحظــات  ــا ســبق م ــي ضــوء م ــابقة، وف ــه الس ــى معارف ــاًء عل ــة بن ــف حياتي ــي مواق ــارف ف ــق المع وتطبي

ــات والدراســات الســابقة يمكــن صياغــة مشــكلة البحــث بالســؤال  ــى األدبي ودراســة إســتطاعية واإلطــاع عل

اآلتــي:

 مــا فاعليــة اســتراتيجية )SevenE’s(7E’S البنائيــة فــي تنميــة مفهومــي الضــوء والصــوت لــدى طفــل 

الروضة؟ 

 تّكمن أهمية البحث الحالي فيما يأتي:. 

1/3 أهميــة اكتســاب الطفــل لمفهومــي الضــوء والصــوت، حيــث أنهمــا يفســران لــه العديــد مــن الظواهــر 

التــي تحيــط بــه وتمثــل غموضــاً لــه.

2/3  يمكــن أن يســهم البحــث الحالــي فــي توجيــه نظــر معلمــات ريــاض األطفــال إلــى توظيــف اســتراتيجية 

ــة،  ــة التعليمي ــي العملي ــة ف ــاركته الفعال ــل ومش ــة الطف ــى إيجابي ــز عل ــي ترك ــة الت )SevenE’s(7E’S البنائي

لتقديــم نمــوذج حديــث فــي إكســاب مفهومــي الضــوء والصــوت لطفــل الروضــة.  

3/3  يمكــن أن يســهم البحــث الحالــي فــي تزويــد واضعــي مناهــج ريــاض األطفــال باألنشــطة المتنوعــة 

فــي المجــال العلــوم الفيزيائيــة لطفــل الروضــة.

يمكــن تحديــد أهــداف البحــث فــي تحديــد فاعليــة اســتراتيجية)SevenE’s(7E’Sالبنائية فــي تنميــة 

ــق.  ــة دمش ــي مدين ــة ف ــل الروض ــدى طف ــوت ل ــوء والص ــي الض مفهوم

 (7E’S( )Seven E’s( 1/5 متغيرات مستقلة: البرنامج البنائي القائم على استراتيجية

2/5 متغيرات تابعة: المفاهيم )الضوء والصوت( جنس الطفل )ذكر، انثى(.

3- أهمية البحث:

4- أهداف البحث:

5- متغيرات البحث:

6- فرضيات البحث:



315

يحاول البحث التحقق من صحة الفرضيات اآلتية عند مستوى داللة )0.05(:

1/6 ال يوجــد فــرق دال إحصائيــاً بيــن متوســطي درجــات أطفــال المجموعتيــن التجريبيــة والضابطــة فــي 

التطبيــق البعــدي الختبــار مفهومــي الضــوء والصــوت، ُيعــزى الســتراتيجية )SevenE’s(7E’S البنائيــة.

ــن  ــي التطبيقي ــة ف ــال المجموعــة التجريبي ــن متوســطي درجــات أطف ــاً بي ــرق دال إحصائي 2/6 ال يوجــد ف

ــة.  ــتراتيجية )SevenE’s(7E’S البنائي ــزى الس ــي الضــوء والصــوت، ُيع ــار مفهوم ــدي الختب ــي والبع القبل

3/6 ال يوجــد فــرق دال إحصائيــاً بيــن متوســطي درجــات ذكــور وإنــاث أطفــال المجموعــة التجريبيــة فــي 

التطبيــق البعــدي الختبــار مفهومــي الضــوء والصــوت، ُيعــزى الســتراتيجية)SevenE’s(7E’S البنائيــة.

ــن  ــي التطبيقي ــة ف ــال المجموعــة التجريبي ــن متوســطي درجــات أطف ــاً بي ــرق دال إحصائي 4/6 ال يوجــد ف

البعــدي والمؤجــل الختبــار مفهومــي الضــوء والصــوت، ُيعــزى الســتراتيجية )SevenE’s(7E’S  البنائيــة.

1/7 الحــدود البشــرية والمكانيــة: أطفــال الريــاض مــن الفئــة العمريــة الثالثــة )5-6( بروضــة عصافيــر 

الســام الخاصــة بمدنيــة دمشــق.

2/7 الحدود الزمانية: الفصل الدراسي األول من العام الدراسي )2020 - 2021).

 7E’S( Seven( 3/7 الحــدود الموضوعيــة: اقتصــر البحــث علــى تعــرف  فعاليــة اإلســتراتيجية البنائيــة

E’s البنائيــة فــي تنميــة مفهومــي الضــوء والصــوت لطفــل الروضــة.

:Effectiveness فاعلية

تعــرف الفاعليــة: بأنهــا القــدرة علــى إنجــاز األهــداف أو المدخــات لبلــوغ النتائــج المرجــوة، والوصــول 

إليهــا بأقصــى  حــد ممكــن )زيتــون، 2007، 55). 

التعريــف اإلجرائــي للفاعليــة: التغييــر اإليجابــي للطفــل والمعلومــات والخبــرات التــي اكتســبها بمفهومــي 

. (Seven E’s( )7E’S(الضــوء والصــوت نتيجــة مــروره بمواقــف تعليميــة وفــق اســتراتيجية

 Strategy:استراتيجية

تعــرف االســتراتيجية: بأنهــا فــن توظيــف وتنســيق الفعاليــات التعليميــة والتعلميــة، لتحقيــق األهــداف 

وتتضمــن الطرائــق واألســاليب واإلمكانــات التــي يتبعهــا المعلــم للوصــول إلــى المخرجــات فــي ضــوء األهــداف 

7- حدود البحث:

8-  مصطلحات البحث العلمية واالجرائية:
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ــل، 2003، 34). ــي وجم ــا )اللقان ــي وضعه الت

وُتعــرف اجرائيــاً: مجموعــة مــن الخطــوات المنظمــة والمتسلســلة التــي تقــوم بهــا الباحثــة واألطفــال لتنميــة 

مفهومــي الضــوء والصــوت باســتخدام اســتراتيجية )SevenE’s(7E’S بهــدف الوصــول إلــى تحقيــق الهــدف 

المنشــود مــن األنشــطة التعليميــة.

Seven E’s (7E’S( :الخطوات السبع 

ــم مــع  ــا الُمعل ــة متسلســلة ومنظمــة، يوظفه ــة تتضمــن ســبع خطــوات إجرائي ــة -  تعلمي   خطــوات تعليمي

األطفــال داخــل الغرفــة الصفيــة، أو المختبــر العلمــي بهــدف بنــاء األطفــال للمعرفــة بأنفســهم وتوســيعها مــن جهة، 

وتنميــة المفاهيــم والمهــارات العلميــة ومــن جهــة أخــرى، والمراحــل الســبع مبتدئــة بحــرف )E( مرحلــة اإلثــارة 

 Explanation مرحلــة التفســير   Exploration Phase مرحلــة اإلستكشــاف ،Excitement Phase

Phase، مرحلــة التمديــد Extension Phase، مرحلــة التبــادل Exchange Phase، مرحلــة الفحــص

ــدأ  ــة يب ــى ســبع خطــوات إجرائي ــد عل ــة تعتم ــتراتيجية تعليمي ــرف أيضــاً: اس Phase Examination، وتع

إســم كل خطــوة أو مهــارة بالحــرف )E( حيــث تتبــع هــذه االســتراتيجية نظريــة التعلــم البنائــي وتقــوم علــى ســبع 

مهــارات أساســية تســاعد األطفــال علــى التفكيــر وبنــاء التراكيــب المعرفيــة بأنفســهم )عفانــة، 2008، 265).

 وتعــرف اجرائيــاً: بأنهــا اســتراتيجية تعليميــة - تعلّميــة اتبعتهــا الباحثــة مــع المجموعــة التجريبيــة والتــي 

تبــدأ بإثــارة األطفــال ثــم تدفعهــم لإلستكشــاف والتفســير والتوســيع والتمــدد والتغييــر ثــم التقويــم، بهــدف تنميــة 

مفهومــي الضــوء والصــوت لديهــم.

Sound Concept: مفهوم الصوت

الصــوت نــوع مــن الطاقــة يصــدر عــن طريــق الذبذبــات ويحتــاج إلــى وســط مــادي ليتنقــل ويتنشــر فيــه، 

وتنتقــل أمــواج الصــوت عبــر الوســط مــن خــال االضطــراب الــذي يحدثــه فــي جزيئــات الوســط )جيانكولــي، 

.(329 ،2014

وتعرفــه الباحثــة: علــى أنــه ذبذبــات تنتقــل فــي جزئيــات الوســط المــادي )المــاء، الهــواء، والمــواد الصلبــة( 

والمســؤول عــن اســتقبالها األذن، ويترجمهــا العقــل إلــى أصــوات تســمع ولذلــك نســتطيع تميزهــا.

   Light Concept:مفهوم الضوء

ــادة أو  ــي الم ــل ف ــذي ينتق ــن اإلشــعاع  الكهرومغناطيســي ال ــة م ــة مّكون ــن أشــكال الطاق الضــوء شــكل م

ــق حاســة البصــر  ــا عــن طري ــن الكشــف عنه ــي يمك ــي خطــوط مســتقيمة، والت ــل الضــوء ف ــراغ ويتنق ــي الف ف

.(155  ،2011 )المدنيــات، 
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وتعرفــه الباحثــة: علــى أنــه أشــعة تكشــف لنــا مــا يحيــط بنــا تســاعدنا علــى رؤيــة األشــكال واأللــوان وتســير 

فــي خطــوط مســتقيمة، ولكنهــا تغيــر مســارها إذا انتقلــت مــن وســط ألخــر.

1/9 الدراسات العربية:

ــارات  ــة المه ــي تنمي ــة ف ــتراتيجية )7E’S( البنائي ــة اس ــوان فاعلي ــطين، بعن ــي فلس ــا، 2012( ف ــة )األغ دراس

ــة. ــوم العام ــي مبحــث العل ــة ف الحياتي

هدفــت الدراســة إلــى اســتقصاء فاعليــة اســتراتيجية )7E’S( البنائيــة فــي تنميــة المهــارات الحياتيــة فــي 

ــة الدراســة مــن )81)  ــت عين ــة الصــف الخامــس األساســي، تكون ــدى طلب ــوم العامــة الفلســطيني ل مبحــث العل

طالبــاً وزعــوا عشــوائياً إلــى مجموعتيــن تجريبيــة تضــم )40( طالبــاً ومجموعــة ضابطــة تضــم )41( طالبــاً. 

توصلــت الدراســة إلــى فاعليــة توظيــف اســتراتيجية )7E’S( فــي تنميــة المهــارات الحياتيــة فــي مبحــث العلــوم 

لــدى طلبــة الصــف الخامــس األساســي.

دراســة )المعــوض، 2012( فــي مصــر، بعنــوان: فعاليــة برنامــج لألنشــطة العلميــة فــي تنميــة بعــض مفاهيــم 

الفيزيــاء الكونيــة ومهــارات مــا وراء المعرفــة لــدى أطفــال مــا قبــل المدرســة. 

هدفــت الدراســة إلــى تنميــة بعــض مفاهيــم الفيزيــاء الكونيــة ومهــارات مــا وراء المعرفــة لــدى أطفــال مــا 

قبــل المدرســة، باســتخدام برنامــج لألنشــطة العلميــة. تكونــت عينــة البحــث مــن )60( طفــاً وطفلــة مــن أطفــال 

المســتوى الثانــي بمرحلــة ريــاض األطفــال بمدرســة طلعــت حــرب التجريبيــة بمحافظــة بورســعيد، وتــم تقســيم 

العينــة إلــى مجموعتيــن تجريبيــة وأخــرى ضابطــة، وتــم تقديــم مفاهيــم الفيزيــاء الكونيــة للمجموعــة التجريبيــة 

بإســتخدام برنامــج األنشــطة العلميــة، بينمــا تعرضــت المجموعــة الضابطــة للبرنامــج التعليمي التقليدي اســتخدمت 

الباحثــة األدوات اآلتيــة: اختبــار مصــور لمفاهيــم الفيزيــاء الكونية،اختبــار مهــارات مــا وراء المعرفــة. وجــاءت 

نتائــج الدراســة علــى النحــو اآلتــي: إمكانيــة تقديــم مفاهيــم الفيزيــاء الكونيــة لمرحلــة ريــاض األطفــال مــن خــال 

إجــراء التجــارب العلميــة البســيطة والمشــوقة والتــي تبســط لألطفــال المفهــوم الفيزيائــي، وتفســر لهــم الظواهــر 

الكونيــة المحيطــة بهــم مــع مراعــاة خصائــص األطفــال فــي هــذه المرحلــة والفــروق الفرديــة بينهــم، وأظهــرت 

النتائــج اإلحصائيــة للبحــث علــى فعاليــة برنامــج األنشــطة العلميــة المقتــرح فــي تنميــة بعــض مفاهيــم الفيزيــاء 

الكونيــة ومهــارات مــا وراء المعرفــة لــدى أطفــال مــا قبــل المدرســة. ووجــود فــرق دال إحصائيــاً بيــن متوســطي 

درجــات المجموعــة الضابطــة ودرجــات المجموعــة التجريبيــة فــي اختبــار مفاهيــم الفيزيــاء الكونيــة فــي التطبيــق 

9- الدراسات السابقة:
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البعــدي لصالــح المجموعــة التجريبيــة، توجــد فــروق دالــة إحصائيــاً بيــن متوســطي درجــات المجموعــة الضابطــة 

ودرجــات المجموعــة التجريبيــة فــي اختبــار مهــارات مــا وراء المعرفــة فــي التطبيــق البعــدي لصالــح المجموعــة 

التجريبيــة.  

دراســة )طنــوس، 2014( فــي فلســطين. بعنــوان أثــر اســتراتيجية )7E’S( البنائيــة فــي فهــم المفاهيــم العلميــة 

واكتســاب مهــارات التفكيــر االســتقصائي لــدى طلبــة المرحلــة األساســية. 

ــاب  ــة واكتس ــم العلمي ــم المفاهي ــي فه ــة ف ــتراتيجية )7E’S( البنائي ــر اس ــي أث ــى تقص ــة إل ــت الدراس هدف

مهــارات التفكيراالســتقصائي لــدى طلبــة المرحلــة األساســية فــي ضــوء مفهــوم الــذات األكاديمــي لديهــم مقارنــة 

بالطريقــة اإلعتياديــة، تكونــت عينــة الدراســة مــن )60( طالبــة مــن الصــف الثامــن األساســي، قســمت عشــوائياً 

إلــى مجموعتيــن تجريبيــة وضابطــة، وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة تفــوق اســتراتيجية )7E’S( البنائيــة علــى 

ــراد  ــات أف ــدى طالب ــر االســتقصائي ل ــة واكتســاب مهــارات التفكي ــم العلمي ــة فــي فهــم المفاهي ــة االعتيادي الطريق

الدراســة. 

دراســة )عبــد الحميــد، 2016( فــي مصــر. بعنــوان فاعليــة اســتراتيجية دورة التعلــم فــوق المعرفيــة فــي اكتســاب 

طفــل الروضــة مفهومــي الصــوت والضوء. 

ــة الكتســاب  ــوق المعرفي ــم ف ــى اســتراتيجية دورة التعل ــم عل ــج قائ ــم برنام ــى تصمي ــت الدراســة إل    هدف

مفهومــي الصــوت والضــوء ألطفــال الروضــة فــي ســن )7( ســنوات تكونــت عينــة الدراســة مــن )60( طفــاً 

وطفلــة، تــم تقســيمهم إلــى مجموعتيــن ضابطــة وتجريبيــة وطبــق فــي الدراســة اختبــار ذكاء المصفوفــات المتتابعة 

)جــون رافــن( واختبــار مفهومــي الصــوت والضــوء المصــور لطفــل الروضــة وبرنامــج قائــم علــى اســتراتيجية 

ــة  ــل الروض ــاب طف ــرح الكتس ــج المقت ــة البرنام ــة فاعلي ــج الدراس ــرت نتائ ــة، أظه ــوق المعرفي ــم ف دروة التعل

ــة  ــال المجموع ــات أطف ــط درج ــن متوس ــاً بي ــة احصائي ــروق دال ــود ف ــدم وج ــوت وع ــوء والص ــي الض مفهوم

التجريبيــة مــن ذكــور وإنــاث علــى اختبــار مفهومــي الصــوت والضــوء. 

2/9 الدراسات االجنبية:

 Assessment of the learning .فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة )Billings, 2001( دراســة بيلنكــز

 cycle and inquiry –based learning in high school physics- education

تقييم دورة التعلم والتعليم القائم على االستفسار في فيزياء بالمدرسة الثانوية.

 هدفــت الدراســة إلــى تقصــي فاعليــة اســتراتيجية )Seven E’s( فــي تعلــم الفيزيــاء لــدى طــاب المرحلــة 

الثانويــة، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )28( طالبــاً واســتخدم الباحــث االختبــارات القصيرة واالختبــار التحصيلي 
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والدراســة المســحية ومقيــاس لقيــاس مســتوى اهتمــام الطــاب بالمــادة العلمية.

وأظهــرت النتائــج ارتفــاع مســتوى التحصيــل لــدى الطــاب بنســبة )85%( وأن )65%( مــن الطــاب 

زاد اهتمامهــم بالمــادة العلميــة، كمــا أشــارت نتائــج الدراســة المســحية إلــى أن )66%( مــن الطــاب يفضلــون 

ــم تعــد اســتراتيجية  ــى أن دورة التعل ــم وخلصــت الدراســة إل ــي التعلي ــم )Seven E’s ( ف اســتخدام دورة التعل

فعالــة ألنهــا تســهل التعلــم وتجعلــه ممتعــاً. 

دراسة فاسيليكا وكونستينش ) )Vassiliki, & Konstantion, 2014في المملكة المتحدة. بعنوان: 

Changing pre- school children’s representation of light

تنمية مفهوم الضوء  لألطفال في مرحلة ما قبل المدرسة. 

هدفــت الدراســة إلــى تنميــة إدراك الطفــل الســتقالية الضــوء عــن مصــدر الضــوء وانتقــال الضــوء عّبــر 

الهــواء وتفاعلــه مــع األجســام التــي تعترضــه، تكونــت عينــة الدراســة مــن )30( طفــاً وطفلــة مــن عمــر 6-4 

ســنوات واســتخدم الباحثــان برنامــج تعليمــي الكترونــي لتنميــة مفهــوم الضــوء علــى مجموعــة واحــدة للقيــاس 

ــي  ــال ف ــن متوســط درجــات األطف ــاً بي ــة احصائي ــروق دال ــج الدراســة، وجــود ف ــي والبعــدي أظهــرت نتائ القبل

االختبــار لصالــح االختبــار البعــدي حيــث تمّكــن األطفــال مــن تتبــع الضــوء خــارج مصــدره وأن الضــوء كيــان 

مســتقل فــي الفــراغ. 

مــن خــال عــرض الدراســات الســابقة ياحــظ أن البحــث الحالــي، ومــن حيــث الهــدف يتفــق مــع  دراســة 

)اآلغــا، 2012( ودراســة )طنــوس، 2014( ودراســة )Billing, 2011( التــي هدفــت التعــرف إلــى فاعليــة 

 Vassiliki, Konstantion,( ودراســة )7( البنائية وتتفق مع دراســة )عبد الحميد، 2016s’E( اســتراتيجية

2014( التــي هدفــت إلــى تنميــة مفهومــي الضــوء والصــوت لــدى المتعلميــن، ومــن حيــث المنهــج تتفــق الدراســة 

ــي اتبعــت المنهــج  ــوس، 2014( )المعــوض، 2012( الت ــة مــع دراســة )اآلغــا، 2012( ودراســة )طن الحالي

التجريبــي بينمــا تختلــف عنــد دراســة )Billing, 2011( التــي اتبعــت المنهــج المســحي لمعرفــة ميــول المتعلميــن 

واهتماماتهــم وتتميــز الدراســة الحاليــة عــن دراســات الســابقة بدراســتها لفاعليــة اســتراتيجية )7S’E( البنائيــة فــي 

تنميــة مفهومــي الضــوء والصــوت لطفــل الروضــة، وأفــادت الدراســة الحاليــة مــن الدراســات الســابقة مــن حيــث 

المنهــج المتبــع هــو المنهــج شــبه التجريبــي واألدوات المســتخدمة بهــدف التعــرف فاعليــة االســتراتيجية البنائيــة.

10- التعقيب على الدراسات السابقة:
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ــتراتيجيات  ــن اس ــتراتيجية )Seven E’s( م ــد اس ــم Seven E `s : تع ــتراتيجية دورة التعل 1/11 اس

دورة التعلــم learning Cycle المطــورة حيــث بــدأت بثــاث مراحــل )3ES(، وهــي اإلستكشــاف، وتفســير 

المفهــوم وتطبيقــه، ومــن ثــم تــم تطوريهــا إلــى أربــع مراحــل )4ES( وهــي اإلستكشــاف، والتفســير والتطبيــق 

والتقويــم، ومــن ثــم تــم تطوريهــا إلــى خمــس مراحــل )5ES( وهــي اإلنشــغال واإلستكشــاف، التفســير والتوســع، 

ــة وهــذه  ــل اســتراتيجية )Seven E’s( البنائي ــى ســبع مراحــل وهــي تمث ــا إل ــم تطوريه ــم ت ــم, ومــن ث والتقوي

المراحــل هــي )زيتــون،2007، 455). 

 مرحلــة اإلثــارة أو التنشــيط )Excitement phase(: تهــدف هــذه المرحلــة إلــى تحفيــز األطفــال   

ــول  ــارة فض ــة اث ــذه المرحل ــي ه ــة ف ــى المعلم ــن، وعل ــوع معي ــم بموض ــم وإهتمامه ــارة فضوله وإث

ــال مــن معلومــات وخبــرات ســابقة، أو كيــف  ــدى األطف ــات تكشــف عمــا ل ــال واســتخراج اجاب األطف

ــوم أو الموضــوع.   ــرون بالمفه يفك

 مرحلــة اإلستكشــاف)Exploration phase(: تهــدف هــذه المرحلــة إلــى إرضــاء الفضــول وحــب   

االســتطاع لــدى الطفــل عــن طريــق توفيــر الخبــرات والتعــاون معــاً الســتيعاب معنــى المفهــوم، وتقــوم 

ــة  ــل الرغب ــدى الطف ــد ل ــة لكــي تّول ــي هــذه المرحل ــة باســتخدام أســلوب اإلســتقصاء الموجــه ف المعلم

وحــب العمــل، كمــا تقــوم بتهيئــة الفرصــة لهــم للعمــل الجماعــي فيكــون دورهــا ميّســرة وموجــه لعمليــة 

ــى  ــم ذات عاقــة، وعل ــادئ ومفاهي ــدة ومب ــى أفــكار جدي ــون إل ــم ، ومــن خــال األنشــطة يتوصل التعل

المعلمــة أن تقــوم بطــرح أســئلة محيــرة لألطفــال لتوجهــم وجهــة جديــدة للبحــث والتقصــي وأن تكــون 

مرشــدة ومســاعدة لهــم أثنــاء اجرائهــم التجــارب وقيامهــم باألنشــطة.

مرحلــة التفســير)Extension Phase(: تهــدف هــذه المرحلــة إلــى توضيــح وشــرح المفهــوم المــراد   

ــدة،  ــم الجدي ــير المفاهي ــل كأســاس لتفس ــابقة للطف ــرات الس ــم، واســتخدام الخب ــف المفاهي ــه وتعري تعلم

ــم  ــه لتقدي ــل، وطــرح التســاؤالت علي ــر الطف ــارة تفكي ــام بإث ــة للقي ــلوب المناقش ــة أس ــتخدم المعلم وتس

ــة. ــارات التوضيحي ــات والعب ــده بالتعريفي ــل والبرهــان وتزوي الدلي

مرحلــة التوســع )Explains ion Phase(: تهــدف هــذه المرحلــة إلــى توســيع فهــم والمهــارات وذلك   

بإســتخدام الخبــرات المكتســبة فــي تطبيقيــات جديــدة ضمــن عاقــات وروابــط بيــن المفاهيــم والمهــارات 

والعمليــات، وفــي هــذه المرحلــة تقــوم المعلمــة بتشــجيع الطفــل علــى تطبيــق مــا تعلمــه فــي مواقــف 

11- اإلطار النظري:
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جديــدة )أمبــو ســعيدي، البلوشــي،235،2009)

مرحلــة التمديــد )Exchanging Phase(: الهــدف مــن هــذه المرحلــة توضيــح العاقــة بيــن المفهــوم   

 Wiki,( والمفاهيــم األخــرى، وفيهــا يتــم تمديــد المفهــوم علــى موضوعــات جديــدة فــي خبــرات أخــرى

.(2008, p12

مرحلــة التبــادل )Exchanging phase(: تهــدف هــذه المرحلــة إلــى تبــادل األفــكار أو الخبــرات أو   

تغييرهــا حيــث تقــوم  هــذه المرحلــة علــى إثــارة الطفــل ليفكــر عندمــا ُيواجــه بأســئلة وبوجهــات نظــر 

ــم ذلــك مــن خــال إعطائــه فرصــة للمناقشــة بيــن المجموعــات، للتوصــل إلــى االجابــة  مختلفــة، ويت

عــن هــذه االســئلة المطروحــة ويتــم ذلــك مــن خــال تشــجيع المعلمــة للطفــل علــى المشــاركة والتعــاون 

. (Mayer, 1990,12(ًمعــا

مرحلــة الفحــص  )Examination Phase(: تهــدف هــذه المرحلــة إلــى تقييــم تعلــم الطفــل للمهارات   

والمعــارف والعمليــات التــي تــم بناؤهــا مــن قبلــه، وهــي مرحلــة متداخلــة مــع بقيــة المراحــل ويتمثــل 

دور المعلمــة فــي هــذه المرحلــة بماحظــة الطفــل فــي تطبيــق المعــارف والمهــارات وتقييــم معرفتــه 

ومهاراتــه، واإلطــاع علــى األدلــة التــي يقدمهــا الطفــل وطــرح التســاؤالت المفتوحــة النهايــة )اآلغــا، 

 .(278 ،2012

ــي  ــل ف ــى نشــاط الطف ــة قائمــة عل ــول أن اســتراتيجية )SevenE’s(7E’S البنائي ــا ســبق يمكــن الق ومم

تكويــن معرفتــه بنفســه، إمــا بشــكل فــردي أوجمعــي مــن خــال معارفــه الحاليــة أو خبراتــه الســابقة، نظــراً ألن 

التعليــم اليتــم عــن طريــق النقــل اآللــي للمعرفــة مــن المعلــم إلــى المتعلــم وإنمــا عــن طريــق بنــاء المتعلــم معنــى 

ــال  ــن خ ــة م ــى بصــورة صحيح ــاء المعن ــى بن ــاعد عل ــر والمس ــم الميس ــود المعل ــع وج ــه م ــه بنفس ــا يتعلم لم

األنشــطة والتجــارب المناســبة. 

2/1/11  مفهومي الضوء والصوت:

ــي الضــوء  ــة مفهوم ــة تنمي ــع األشــياء، وتتضــح أهمي ــن خــال التفاعــل م ــة م ــرات الفيزيائي ــون الخب تتك

ــم  ــة والفه ــادة المعرف ــي زي ــه لإلستكشــاف والبحــث وبالتال ــح الفرصــة ل ــا تتي ــل الروضــة ،ألنه والصــوت لطف

ــه. ــط ب ــي تحي ــر مــن الظواهــر الت للكثي

ــاً  ــده مهتم ــده نج ــي مه ــر ف ــل الصغي ــى الطف ــاة، وحت ــي الحي ــام ف ــر ه ــوت عنص ــوت: الص ــوم الص مفه

ــور  ــا، وينصــت لصــوت القطــة وصــوت العصف ــارج كلماته ــه ويحــب مخ ــو يحــب صــوت أم باألصــوات فه

ــدم  ــا تق ــل بالصــوت، كلم ــام الطف ــة ويتطــور اهتم ــه ليحــدث ضج ــى طبق ــه عل ــدق بمعلقت ــاع وي وصــوت المذي
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بالعمــر ويبــدأ فــي التمييــز بيــن األصــوات فــي ســن مبكــرة جــدا وعــن طريــق إجــراء تجــارب بســيطة يتمكــن 

ــادئ الصــوت  ــى فهــم مب ــؤدي دروس الموســيقية إل ــادئ الصــوت، ويمكــن أن ت ــل مــن ماحظــة وفهــم مب الطف

)مورغــان، 2003، 4). 

نشــأة الصــوت: الصــوت هــو نــوع مــن الطاقــة يصــدر عــن طريــق الذبذبــات، وعنــد حركــة الجســم المهتــز 

إلــى الخــارج يحــدث ضغــط علــى الوســط المحيــط بــه فتتنــج منطقــة ضغــط، وعندمــا يتحــرك الجســم بعــد ذلــك 

للداخــل يتمــدد الوســط فــي الحيــز الــذي كان يشــغله الجســم وتســمى منطقــة التمــدد هــذه تخلخــاً. )جيانكولــي، 

2014، 329(، ويمكــن إثــارة انتبــاه طفــل الروضــة إلــى نشــأة الصــوت عــن طريــق وضــع أطــراف أصابعــه 

فــوق حنجرتــه وهــو يتكلــم بحيــث يشــعر بحنجرتــه وهــي تهتــز.   

ــى جــرس  ــاح الباكــر عل ــي الصب ــد نصحــو ف ــا طــول الوقــت فق ــط بن ــواع األصــوات: إن الصــوت يحي أن

ســاعة التنبيــه أو صــوت العصافيــر، وخــال اليــوم نســتمع إلــى كل أنــواع األصــوات مثــل أزيــز حركــة المــرور 

ــل  ــة مث ــاح، وأصــوات صناعي ــات والري ــل الحيوان ــة مث ــن أصــوات طبيعي ــاس، وللصــوت نوعي وأصــوات الن

ــي، 2012، 5)  ــاز )الصين ــو والتلف الرادي

شــدة ودرجــة الصــوت: الصــوت عبــارة عــن سلســلة مــن الضغــط والتخلخــل تنتقــل فــي األوســاط الماديــة 

التــي تصــل األذن وتتحــس بهــا. وعلــو الصــوت هــو إحســاس يشــعر بــه الســامع، ويتوقــف علــى شــدة الصــوت 

المســموع وتــردد الدرجــة الصوتيــة وشــدة الصــوت هــي خاصيــة التــي تعتمــد علــى تــردد الموجــات الواصلــة 

لــألذن، فتميــز األصــوات الرفيعــة مــن األصــوات الغليظــة وتختلــف األصــوات عــن بعضهــا البعــض بخصائــص 

أساســية وهــي )علــو الصــوت، درجتــه، ونوعــه(، ويمكــن لــألذن تحسســها والتمييــز بيــن صــوت وآخــر.

مفهــوم الضــوء: يعــد الضــوء مــن أهــم المفاهيــم الفيزيائيــة التــي يســعى الطفــل دائمــا للتعــرف والتوصــل 

إلــى معرفــة اإلجابــة علــى التســاؤالت التــي تــدور فــي ذهنــه بخصــوص الضــوء، كمــا أنــه مــن أهــم المثيــرات 

ــث أن  ــن الضــوء بشــكل مســتقل عــن مصــدره ، حي ــز بي ــه ال يســتطيع أن ُيمي ــل الروضــة ولكن ــر طف ــي ُتثي الت

بعــض األطفــال يتّصــورن أن الضــوء يقيــم فــي المصــدر أي فــي المصبــاح أو الشــمعة ولهــذا فــإن مهمــة معلمــة 

الروضــة تتطلــب مســاعدة الطفــل علــى تجــاوز هــذه التصــورات الخاطئــة. 

مصادر الضوء: للضوء مصدرين مصدر طبيعي ومصدر صناعي.

ــل الضــوء    ــى األرض هــو الشــمس وينتق ــة للضــوء: أهــم مصــدر للضــوء عل المصــادر الطبيعي

الصــادر عــن الشــمس بســرعة تصــل إلــى )300.000( كيلــو متــر فــي الثانيــة. أمــا القمــر ال 

يعــد مصــدراً للضــوء إنمــا يعكــس الضــوء الصــادر عــن الشــمس .

المصــادر الصناعيــة للضــوء: صنــع اإلنســان المصــادر الصناعيــة للضــوء لكــي يســتطيع الرؤيــة   
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فــي الظــام  وأول مصــدر ضوئــي مــن صنــع اإلنســان هــو النــار، ثــم تعلــم إســتخدام المصابيــح 

الزيتيــة ثــم الشــموع والمصابيــح والغاز)الصينــي، 2012، 7-6)

 نفاذ الضوء من خال المواد: تصنف المواد بحسب نفاذها للضوء إلى:  

ــفاف ـ  ــتيك الش ــل الباس ــا بوضــوح مث ــام خلفه ــرى االجس ــا ون ــن خاله ــاذ الضــوء م ــفافة: تســمح بنف ــواد ش م

والزجــاج.

ــادة ـ  ــن الم ــل م ــوح أق ــا بوض ــياء خلفه ــرى االش ــا ون ــن خاله ــوء م ــاذ الض ــمح بنف ــفافة: تس ــف ش ــواد نص م

ــورق. ــل ال ــل مندي الشــفافة مث

مــواد معتمــة: ال تســمح بنفــاذ الضــوء مــن خالهــا وال يمكــن رؤيــة االجســام مــن خلفهــا مثــل ورق الكرتــون ـ 

(Letica,2009.64(

 الظــل: يســير الضــوء بخطــوط مســتقيمة وعنــد اعتــراض أي جســم لمســار الضــوء، فــإن هــذا   

الجســم يعمــل علــى احتجــاز الضــوء عــن منطقــة معينــة وُينشــأ مــكان مظلــم يتخــذ شــكل الجســم 

مشــكاً بذلــك الظــل وعندمــا يتحــرك الجســم بعيــداً عــن مصــدر الضــوء يصبــح الظــل أصغــر 

(.Vassiliki, Konstantion, 2014, 195( ألنــه يقطــع مســاحة أقــل مــن أشــعة الضــوء

ــرى،  ــوم األخ ــف العل ــية لمختل ــدة أساس ــكل قاع ــة يش ــه المختلف ــاء بمفاهيم ــم الفيزي ــول إن عل ــن الق ويمك

ألنــه يقــدم تفاصيــل علميــة مختلفــة لفهــم كل شــي يحيــط بالطفــل بــدءاً مــن الضــوء والصــوت وانتهــاءاً بالنــواة 

والــذرة، باإلضافــة إلــى التطبيقــات التــي أتاحهــا علــم الفيزيــاء وجودهــا فــي حيــاة النــاس، والتــي أصبحــت مــن 

ضروريــات الحيــاة التــي ال يمكــن االســتغناء عنهــا، كالكهربــاء والحركــة وتحــوالت الطاقــة والريــاح كل ذلــك 

يشــكل دافعــاً لتقديــم المفاهيــم الفيزيائيــة للطفــل مــن خــال أنشــطة تشــبع فضولــه للمعرفــة واإلكتشــاف، وتتيــح لــه 

المشــاركة والتفاعــل مــن خــال الحــواس التــي تعــد أبــواب المعرفــة، فتعلــم كيفيــة الوصــول إلــى إجابــات أكثــر 

أهميــة مــن اإلجابــات نفســها.

3/11 أهمية استراتيجية )SevenE’s(7E’S البنائية في تنمية المفاهيم الفيزيائية لدى طفل الروضة: 

 تكمــن أهميــة اســتراتيجية )SevenE’s(7E’S فــي تحقيــق النواتــج التعليميــة – التعلميــة فــي المفاهيــم 

الفيزيائيــة مــن خــال:

ــة    ــة تفاوضي ــال مــع بعضهــم البعــض فــي بيئي ــة مــن خــال تفاعــل األطف  تنمــي المهــارات االجتماعي

ــادل. ــي االستكشــاف والتب ــي مرحلت وخصوصــاً ف

تنمي الذكاء الطبيعي لدى األطفال ألنها تتطلب منهم اإلستقصاء.  
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تعطي األطفال فرصة للمرور بخبرات حقيقية من واقع معايشتهم للحياة.  

ــي الخطــوات    ــة ف ــة المتضمن ــة – التعلمي ــي المشــاركة  باألنشــطة التعليمي ــال الفرصــة ف ــح  لألطف تتي

ــم. ــة بينه ــروق الفردي ــي تراعــي الف ــة وبالتال ــم الذاتي ــى خبرته ــد عل ــا تعتم ــة لاســتراتيجية ألنه اإلجرائي

تنمي مهارات اإلستدالل لدى األطفال وبالتالي بناء وتوسيع المعارف والمهارات لديهم.  

تتناسب مع مستويات النمو العقلي في المراحل التعليمية المختلفة.  

تنمــي مهــارات التفكيــر فــي طــرح تســاؤالت وتجريب واستكشــاف وتفســير الظواهــر العلمية )الشــربيني   

وصادق، 2000، 138 – 139).

وفــي ضــوء ذلــك نجــد أن األطفــال فــي هــذه اإلســتراتيجية لهــم دور نشــط وفعــال فــي بنــاء معرفتهــم، فهــم 

يشــاركون فــي النقــاش حــول المعلومــات والمفاهيــم بشــكل تعاونــي ويكتشــفون المعلومــات والبيانــات والتعريفيات 

ويطبقــون اإلســنتاجات فــي مواقــف جديــدة ليوســعوا مــن مداركهــم وتنميــة مهــارات التفكيــر العليــا لديهــم.

شــمل مجتمــع البحــث أطفــال الريــاض فــي مدينــة دمشــق، وقــد بلــغ عــدد الروضــات )164( روضــة للعــام 

الدراســي 2021/2020. وتــم اختيــار عينــة عشــوائية بســيطة بلــغ عــدد أطفالهــا )52( طفــاً وطفلــة، موزعيــن 

إلــى )26( طفــاً وطفلــة للمجموعــة تجريبيــة، و)26( طفــاً وطفلــة للمجموعــة ضابطــة مــن روضــة عصافيــر 

الســام الخاصــة نظــراً لتعــاون إدارة الروضــة مــع الباحثــة فــي تطبيــق أدوات البحــث علــى أطفــال الروضــة، 

كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول )1).

جدول )1( توزع أفراد عينة البحث على المجموعتين التجريبية والضابطة

منهج البحث وأدواته:

ــة اســتراتيجية   ــد فعالي ــا لتحدي ــراد الحصــول عليه ــات الم ــداف الدراســة والبيان ــن أه ــاً م ــج البحــث: انطاق منه

)Seven E’s( البنائيــة فــي تنميــة مفهومــي الضــوء والصــوت لطفــل الروضــة، طّبــق المنهــج شــبه التجريبــي 

12- مجتمع البحث وعينته:

المجموعاالناثالذكورالمجموعة

131326الضابطة

111526التجريبية
العدد الكلي ألفراد عينة 

البحث
242852
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وُيعــرف المنهــج: بدراســة أثــر متغيــر علــى متغيــر آخــر بطريقــة تعتمــد علــى التحكــم الكمــي الصــارم وعــزل 

المتغيــرات التــي يمكــن أن تتدخــل دون قصــد أثنــاء التجريــب ،ويركــز المنهــج شــبه التجريبــي علــى دراســة أثــر 

متغيــر علــي متغيــر آخــر كماهمــا عليــه فــي الواقــع دون التحكــم فــي المتغيــرات )أبــو هاشــم، 2013، 5).

أدوات البحث: 

برنامج قائم على استراتيجية )SevenE’s(7E’S البنائية:. 1

ــع  ــذي اُتب ــج ال ــاً للمنه ــس ســابقة، ووفق ــة دراســات ومقايي ــوي ومراجع ــى األدب الترب ــد اإلطــاع عل   بع

فــي هــذا البحــث أعــدت الباحثــة برنامــج تجريبــي قائــم علــى اإلســتراتيجية الســابقة متضمنــاَ مفهومــي الضــوء 

ــة. والصــوت وفــق خطــوات اإلســتراتيجية البنائي

هــدف البرنامــج: هــدف البرنامــج  فــي البحــث الحالــي إلــى تعرف علــى فاعليــة اســتراتيجية SevenE’s  ـ 

البنائيــة فــي تنميــة مفهومــي الضــوء والصــوت لــدى طفــل الروضــة مــن الفئــة العمريــة الثالثــة )5-6( وتــم بنــاء 

البرنامــج وإعــداده باإلعتمــاد علــى: )اإلطــاع علــى بعــض المراجــع التــي تتضمــن اســتراتيجيات تعليميــة بنائيــة 

ــدروس  ــة  لبعــض ال ــل الروضــة، وحضــور الباحث ــة لطف ــة والرياضي ــم العلمي ــت المفاهي ــي تناول والمراجــع الت

ــة،  ــن وزارة التربي ــررة م ــال المق ــاض األطف ــات ري ــتعانة بكراس ــات واإلس ــن الروض ــدد م ــي ع ــطة ف واألنش

واإلطــاع علــى بعــض الكراســات المعتمــدة مــن قبــل بعــض ريــاض األطفــال الخاصــة(. وتــمَّ إعــداد البرنامــج 

مــع األخــذ باإلعتبــار ضــرورة أن تكــون مراحلــه مائمــة لعمــر األطفــال )5-6( ســنوات وخصائصهــم النمائيــة، 

فكانــت مراحلــه بســيطة وواضحــة وموضوعيــة اعتمــدت فــي معظمهــا علــى صــور ورســومات. وروعــي فــي 

مراحــل االســتراتيجية أن تكــون مناســبة لمرحلــة األطفــال العمريــة ومســتواهم وســليمة لغويــاً، ومناســبة حجــم 

الصــور ووضوحهــا. وقــد تضمــن البرنامــج )7( مراحــل لــكل مفهــوم باإلضافــة إلــى أوراق العمــل المّتضمنــة 

فــي مراحــل االســتراتيجية التعلميــة البنائيــة. 

صــدق البرنامــج: يشــير صــدق البرنامــج إلــى مــدى قدرتــه علــى قيــاس مــا وضــع لقياســه وقــد تــمَّ التأكــد ـ 

مــن صــدق البرنامــج مــن خــال صــدق المحتــوى، ويعــد البرنامــج صادقــاً عندمــا يقيــس مــا وضــع أصاً لقياســه، 

وللتحقــق مــن صــدق المحتــوى تــمَّ عــرض البرنامــج بصورتــه األوليــة الملحــق رقــم )1( علــى مجموعــة مــن 

الســادة المحكميــن إلبــداء آرائهــم الملحــق رقــم) 2( حــول: ماءمــة البرنامــج لمســتوى أطفــال )5-6( ســنوات، 

ومناســبة مفــردات البرنامــج ومراحلــه، وســامة صياغــة العبــارات ووضوحهــا، ومــدى مائمــة الخطــوات لــكل 

مرحلــة مــن مراحــل االســتراتيجية واإلتســاق بيــن البرنامــج والمحتــوى الــذي يقيســه. وقــدم الســادة المحكميــن 

ــح بعــض  ــم وتوضي ــة المتكل ــون بصيغ ــث تك ــارات بحي ــة العب ــط صياغ ــد نم ــا: توحي بعــض الماحظــات أهمه
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الصــور، واســتبدال بعــض الصــور بصــور قريبــة مــن بيئــة الطفــل و توضيــح المهــام المطلوبــة مــن األطفــال  في 

كل مرحلــة مــن مراحــل البرنامــج، وقــد اســتفادت الباحثــة مــن توجيهــات الســادة المحكميــن وأخــذت بهــا لتحقيــق 

هــدف البحــث. المحلــق رقــم)4( البرنامــج بصورتــه النهائيــة. 

 اختبار مصور لمفهومي الضوء والصوت: . 2

هــدف االختبــار: هــدف االختبــار فــي البحــث الحالــي تعــرف إلــى فعاليــة االســتراتيجية البنائيــة فــي تنميــة ـ 

مفهومــي الضــوء والصــوت لطفــل الروضــة.

صدق االختبار: ـ 

تم التحقق من صدق االختبار بالطرق اآلتية: 

أ. صــدق المحكميــن: تــم عــرض االختبــار فــي صورتــه األوليــة المحلــق )1(علــى عــدد مــن المحكميــن 

الملحــق)2( مــن أصحــاب الخبــرة واالختصــاص )تربيــة طفــل، مناهــج طرائــق التدريــس، أصــول تدريــس(، 

للتحقــق مــن مــدى ماءمــة األداة للهــدف الــذي وضعــت مــن أجلــه ومــدى وضــوح الصــور وصياغــة الســامة 

اللغويــة، فــي ضــوء آراء الســادة المحكميــن تــم إعــادة صياغــة بعــض بنــود االختبــار واســتبدال الصــور غيــر 

ــم  ــح أه ــدول )2( يوض ــي الج ــا يل ــاً وفيم ــا إحصائي ــهولة تحليله ــك لس ــاً وذل ــر وضوح ــور أكث ــة بص الواضح

ــة.  ــه النهائي ــار بصورت ــم)3( االختب ــق رق ــات. المحل التعدي

جدول )2(  تعديل اختبار مصور موجه لطفل الروضة

ــّم  ــث ت ــي، حي ــاق الداخل ــة االتس ــار بطريق ــن صــدق االختب ــق م ــم التحق ــي: ت ــاق الداخل ب. صــدق اإلتس

تطبيــق االختبــار علــى عينــة اســتطاعية مكونــة مــن )26( طفــاً وطفلــة مــن أطفــال روضــة عصافيــر الســام 

الخاصــة ومــن ثــم حســاب معامــل اإلرتبــاط بيــن الدرجــة علــى كل مفهــوم مــن مفاهيــم االختبــار والدرجــة الكليــة 

لاختباروالجــدول )3( يوضــح ذلــك.

البند بعد التعديلالبند قبل التعديل

أحط بدائرة الضوء األكثر قوًة. أحط بدائرة الضوء األكثر سطوعاً 

صورة قطع خشبيةصورة الورق المقوى)الكرتون(

صورة حمار في اإلختبارصورة األفعى في اإلختبار
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جدول )3(: قيم معامات االرتباط بين اختبار مفاهيم الصوت والضوء والدرجة الكلية له

ــة  ــتوى الدالل ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــاط ذات دالل ــات االرتب ــم معام ــابق أّن قي ــدول الس ــن الج ــن م ويتبي

ــي. ــاق الداخل ــدق االتس ــع بص ــار يتمت ــى أّن االختب ــدّل عل ــا ي )0.05(، مم

ج. صــدق المقارنــة الطرفيــة )الصــدق التَّمييــزي(: لحســاب صــدق المقارنــة الطرفيــة تمــت مقارنــة درجات 

الفئــات المتطرفــة لعّينــة األطفــال االســتطاعية مــن خــال ترتيــب درجــات اإلجابــات، ترتيبــاً تنازليــاً. ُثــم اختيــار 

ــد  ــن الدرجــات، وق ــا م ــة العلي ــل الفئ ــي تمّث ــار التَّ ــذا االختب ــى ه ــة عل ــن الدرجــات المتحّصل ــى )25%( م أعل

ــي تمثــل الفئــة الدنيــا، وقــد بلغــت )6( أطفــال،  بلغــت )6( أطفــال، ومقارنتهــا بأدنــى )25%( مــن الدرجــات التَّ

وتــمَّ حســاب المتوّســط الحســابي واالنحــراف المعيــاري والّداَلَلــة اإلحصائّيــة للفــروق بيــن متوســطات درجــات 

الفئتيــن لــكّل مجموعــة مــن العّينــة اإلحصائّيــة باســتخدام اختبــار )t( للعّينــات المســتقلة، كمــا هــو موضــح فــي 

الجــدول )4(:

معامل االرتباطالموقف
القيمة 

االحتمالية
الموقفالقرار

معامل 
االرتباط

القيمة 
االحتمالية

القرار

دال0.005** 110.55دال0.000** 0.671 1

دال0.000** 120.754دال0.006** 20.547

دال0.000** 130.745دال0.001** 30.632

دال0.000** 140.776دال0.000** 40.682

دال0.000** 150.815دال0.001** 50.616

دال0.000** 160.738دال0.004** 60.571

دال0.000** 170.73دال0.000** 70.712

دال0.013** 180.5دال0.006** 80.548

دال0.003** 190.585دال0.000** 90.758

دال0.000** 200.66دال0.004** 100.567
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جدول )4(: صدق المقارنة الطرفية على االختبار المصور لمفهومي الضوء والصوت

مــن خــال الجــدول )6( يتبّيــن أّن قيمــة االحتمــال )p = 0.000(، وهــي أقــّل مــن )0.05(، ودالـّـة عنــد 

مســتوى )0.05(، وبالتالــي ُتوَجــُد فـُـروٌق ذات َداَلَلــة إحصائّيــة، بيــن متوســط درجــات الربــع األعلــى ومتوســط 

درجات الربع األدنى، األمر الذي يدّل على أّن االختبار صادق وقادر على قياس ما وضع ألجله.  

ثبات االختبار: . 3

اعتمدت الباحثة للتأكد من ثبات االختبار طريقتين، هما: 

أ. طريقــة معادلــة ألفــا كرونبــاخCronbach Alpha: ُيَعــدُّ معامــُل الثبــات ألفــا كرونبــاخ مــن مؤّشــرات 

االّتســاق الّداخلــي لاختبــار، وقامــت الباحثــة بحســاب معامــل الثبــات علــى عّينــة مغايــرة لعينــة التجربــة 

االســتطاعّية قوامهــا )26( طفــاً مــن أطفــال روضــة عصافيرالســام الخاصــة فــي مدينــة دمشــق، وتــمَّ حســاب 

درجــة التَّجانــس بيــن بنــود االختبــار، كمــا هــو موضــح فــي الجــدول )2(، وبلغت قيمــة معامل الثبــات )0.928(، 

وهــي قيمــة جيــدة إحصائّيــاً كمؤشــر علــى ثبــات االختبــار. 

ب. طريقــة االختبــار وإعــادة االختبــار  )Test-Retest( : تــمَّ التحّقــق مــن ثبــات اختبــار أطفــال الروضــة 

ــاً مــن  ــغ عددهــا )26( طف ــة االســتطاعية والبال ــة التجرب ــرة لعين ــة مغاي ــى العّين ــار عل ــة إعــادة االختب بطريق

أطفــال روضــة عصافيــر الســام الخاصــة فــي مدينــة دمشــق، وتــمَّ إذ ُطّبــق االختبــار علــى المجموعــة نفســها 

مرتيــن، بفــارق زمنــي مدتــه شــهر بيــن التطبيقيــن، للفتــرة الواقعــة بيــن )9/15/ 2020( للّتطبيــق األول، ولغايــة 

)2020/11/17( للّتطبيــق الّثانــي، ثــم جــرى حســاب معامــل االرتبــاط بيــن درجــات التطبيقيــن األول والّثانــي، 

كمــا هــو موضــح فــي الجــدول )5(، وقــد بلــغ معامــل االرتبــاط )0.912( وهــو معامــل مرتفــع، وهــذا يــدل علــى 

ثبــات األداة.

الفئةاالختبار
المتوّسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

)t( المحسوبة
قيمة االحتمال 

(P(
القرار

مفاهيم الصوت
5.833.76الربع األدنى

دال عند  7.2430.0000.01-
43.3312.11الربع األعلى

مفاهيم الضوء
3.332.58الربع األدنى

دال عند  9.40.0000.01-
42.59.87الربع األعلى

االختبار ككل
11.677.53الربع األدنى

دال عند  7.480.0000.01-
8522.8الربع األعلى
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الجدول )5( معامات ثبات االختبار بطريقتي ألفا كرونباخ واإلعادة

معامــات الســهولة والصعوبــة لمفــردات اإلختبــار المصــور لمفهومــي الصــوت والضــوء لــدى طفــل . 4

ــة أّن متوســط معامــل الســهولة )0.49).  ــة الســهولة، وجــدت الباحث الروضــة: مــن خــال اســتخدام معادل

أمــا معامــل صعوبــة الســؤال فيشــير إلــى نســبة الذيــن أجابــوا عــن الســؤال إجابــة خاطئــة إلــى العــدد الكلــي 

لألطفــال، وقــد بلــغ متوســط معامــل الصعوبــة )0.51(. وقــد وجــدت الباحثــة أّن مفــردات االختبــار متوســطة 

ــى  ــاء عل ــي اإلبق ال ــار، وبالتَّ ــردات االختب ــردة مــن مف ــا تعــذر معهــا حــذف أي مف ــة، مم الســهولة والصعوب

ــة بنــود االختبــار للتطبيــق النَّهائــي. الــي صاحّي جميــع مفــردات االختبــار. وبالتَّ

معامــات التَّمييــز لمفــردات االختبــار المصــور لمفهومــي الصــوت والضــوء لــدى طفــل الروضــة: ُيشــير . 5

معامــل تمييــز بنــود اختبــار التحصيــل إلــى قــدرة البنــد علــى التمييــز بيــن األطفــال ذوي المســتوى الجيــد 

واألطفــال ذوي المســتوى الضعيــف عنــد اإلجابــة عــن االختبــار. وقــد تــم حســاب مــن خــال ترتيــب درجــات 

ــاً، للعينــة البالــغ عددهــا )24( طفــل روضــة ثــم فصــل )25%( مــن  ــاً تنازلي األطفــال فــي االختبــار ترتيب

ــك )27%( مــن درجــات  ــا(، وكذل ــاً )المجموعــة العلي ــن أظهــروا أداًء عالي ــال الذي ــات األطف درجــات إجاب

إجابــات األطفــال الذيــن أظهــروا أداًء منخفضــاً )المجموعــة الدنيــا(،. ومــن ثــم تــمَّ تحديــد أفــراد العينــة العليــا 

)6( أطفــال، وهــم يمثلــون أعلــى )25%( وكذلــك عــدد أفــراد العينــة الّدنيــا )6( أطفــال وهــم يمثلــون أدنــى 

ــل  ــن أّن متوســط معام ــة، تبي ــق المعادل ــد تطبي ــة. وبع ــة االســتطاعّية الكلّي ــراد العين ــن عــدد أف )25%( م

التَّمييــز بلــغ )0.47(، وهــي معامــات تمييــز مقبولــة.  

ــتطاعية، . 6 ــة االس ــراد العين ــى أف ــار عل ــق االختب ــد تطبي ــج: بع ــاب النتائ ــار وحس ــق االختب ــراءات تطبي إج

تــم تحديــد الوقــت الوســطي الــذي يتطلبــه تطبيــق االختبــار وقــد بلــغ )40( دقيقــة. وقبــل البــدء فــي تحليــل 

النتائــج واختبــار الفرضّيــات، قامــت الباحثــة باختبــار البيانــات، الختيــار االختبــار المناســب الختبــار 

 One-Sample( )الفرضّيــات. وتــّم اســتخدام اختبــار الّتوزيــع الّطبيعــي )اختبــار كولمجــروف-  ســمرنوف

 عدد العباراتاالختبار
الثبات بطريقة

 ألفا كرونباخ

الثبات بطريقة اإلعادة
معامل االرتباط 

بيرسون
 قيمة االحتمال

100.8430.870.000مفاهيم الصوت

100.8780.8670.000مفاهيم الضوء

رجة الكليَّة 200.9280.9120.000الدَّ
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Kolmogorov-Smirnov Test(، وذلــك لمعرفــة مــا إذا كانــت البيانــات تتبــع الّتوزيــع الّطبيعــي أم ال 

وبالّتالــي تحديــد االختبــارات الازمــة لتحليــل البيانــات، وقــد تبيــن مــن خــال الجــدول  أن قيمــة االحتمــال 

بلغــت )0.718(، وذلــك الختبــار )z( البالغــة قيمتــه )0.696(، للمجموعــة الضابطــة، وبلغــت قيمــة 

ــق  ــي التطبي ــة ف ــة التجريبي ــه )1.236( للمجموع ــة قيمت ــار )z( البالغ ــك الختب ــال )0.891(، وذل االحتم

البعــدي، وهــي أكبــر قيمــة مســتوى الّداللــة مــن )0.05(، وبذلــك تحّتــم علــى الباحثــة اســتخدام االختبــارات 

 (t( المعلمّيــة، وإجــراء االختبــارات اآلتيــة: المتوســطات الحســابّية، واالنحرافــات المعيارّيــة، وكذلــك اختبــار

 (t( لعّينتيــن مســتقلتين، ولعينتيــن مرتبطتيــن، كمــا اســتخدم حجــم األثــر الــذي يســتخدم فــي حالــة االختبــار

ɳ2=t2/)df+t2 :إيــت(

  وللتحقــق مــن تكافــؤ المجموعتيــن التجريبيــة والضابطــة فــي التطبيــق القبلــي لاختبــار المصــور لمفهومــي 

الصــوت والضــوء لــدى طفــل الروضــة، تــّم تطبيــق اختبــار قيــم المواطنــة بشــكل قبلــّي، والجــدول )6( يوضــح 

النتائج.

جدول )6(: نتائج اختبار )t( للفرق بين متوسطي درجات أطفال المجموعتين 

)الضابطة والتجريبية( على االختبار المصور لمفهومي الصوت والضوء لدى طفل الروضة في التَّطبيق القبلي 

تائــج المبينــة فــي الجــدول )6( إلــى أن قيمــة االحتمــال جــاءت أكبــر مــن )0.05( علــى كل مــن  ُتشــير النَّ

مفهومــي الصــوت والضــوء لــدى طفــل الروضــة، وعلــى مســتوى االختبــار المصــور ككل. وهــذا يــدل علــى 

تكافــؤ المجموعتيــن التجريبيــة والضابطــة، وعــدم وجــود فــروق بينهمــا قبليــاً، ويمكــن إرجــاع التحســن الحاصــل 

فــي لدرجــات أفــراد المجموعــة التجريبيــة فــي التطبيــق البعــدي إلــى اســتراتيجية )SevenE’s(7E’S البنائيــة 

فــي تنميــة مفهومــي الضــوء والصــوت لــدى طفــل الروضــة.

محاور 
االختبار

العينةالمجموعة
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

 (t(
المحسوبة

درجات 
الحرية

قيمة االحتمال 
(p(

القرار

مفاهيم الصوت
2614.047.07ضابطة 

غير دال0.778500.44-
2615.385.28تجريبّية 

مفاهيم الضوء
2613.655.58ضابطة 

غير دال0.789500.434
2612.504.95تجريبّية 

الّدرجة الكلية
2627.699.92ضابطة 

غير دال0.076500.94-
2627.888.27تجريبّية 
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تحليل النتائج ومناقشتها:

ــة  ــال المجموعتيــن التجريبي ــاً بيــن متوســطي درجــات أطف ــة األولــى: ال يوجــد فــرق دال إحصائي الفرضي

 SevenE’s(7E’S( والضابطــة فــي التطبيــق البعــدي الختبــار مفهومي الضوء والصــوت، ُيعزى الســتراتيجية

لبنائية. ا

لإلجابــة عــن هــذه الفرضيــة تــم اســتخدام اختبــار )t-test( للعينــات المســتقلة، وذلــك لحســاب داللــة الفــرق 

بيــن متوســطي درجــات أطفــال المجموعتيــن، كمــا هــو موضــح فــي الجــدول )7). 

جدول )7(: نتائج اختبار )t( للفرق بين متوسطي درجات أطفال المجموعتين 

)الضابطة والتجريبية( على االختبار المصور لمفهومي الصوت والضوء لدى طفل الروضة

 في التَّطبيق البعدي 

ــا بلغــت  ــة له ــة االحتمالي ــة )t( المحســوبة بلغــت )23.373-( والقيم ــن الجــدول الســابق أّن قيم ــن م يتبي

ــاك  ــي هن ــار ككل، وبالتال ــى مســتوى االختب ــة )0.05(، عل ــة مســتوى الدالل ــن قيم ــر م )0.000( وهــي أصغ

ــار المصــور لمفهومــي  ــى االختب ــة والضابطــة عل ــن التجريبي ــال المجموعتي ــن متوســطي درجــات أطف ــرق بي ف

الصــوت والضــوء لصالــح المجموعــة التجريبيــة، وعنــد كل محــور مــن محــاوره، كمــا جــاء حجــم األثــر كبيــراً 

بلــغ )0.85( أي )85%( مــن التبايــن الكلــي للفــرق بيــن درجــات أطفــال المجموعتيــن التجريبيــة والضابطــة 

فــي التطبيــق البعــدي يعــود ألثــر اســتراتيجيةSeven’s E  البنائيــة. ويعنــي ذلــك قبــول الفرضيــة البديلــة وهــي: 

ــق  ــي التطبي ــة ف ــة والضابط ــن التجريبي ــال المجموعتي ــات أطف ــن متوســطي درج ــاً بي ــرق دال إحصائي ــد ف يوج

البعــدي الختبــار علــى االختبــار المصــور لمفهومــي الصــوت والضــوء لصالــح أطفــال المجموعــة التجريبيــة. 

ــة  ــن أبني ــى تكوي ــد عل ــي تعتم ــة الت ــة اســتراتيجية  Seven E’Sالبنائي ــى  فعالي ــذه النتيجــة إل وُتعــزى ه

محاور 
المتوسط العينةالمجموعةاالختبار

الحسابي
االنحراف 
المعياري

 (t(
المحسوبة

درجات 
الحرية

قيمة 
االحتمال 

(p(
القرار

حجم 
األثر )إيتا 

مربع(
مستوى 

األثر

مفاهيم 
الصوت

2616.156.68ضابطة 
كبير0.86دال17.606500.000-

2642.693.8تجريبّية 

مفاهيم 
الضوء

2614.045.66ضابطة 
كبير0.87دال18.159500.000-

2643.656.09تجريبّية 

الّدرجة 
الكلية

2630.199.23ضابطة 
كبير0.85دال23.373500.000-

2686.358.07تجريبّية 
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ــاء المفاهيــم  ــاء المفاهيــم واســتيعابها مــن الطفــل، وبالتالــي فــي ُتمثــل قاعــدة أساســية لبن معرفيــة جديــدة فــي بن

وخصوصــاً فــي مرحلتــي االستكشــاف والتفســير، بعكــس الطرائــق التقليديــة التــي تعتمــد علــى الحفــظ والتذكــر 

 (Vassiliki&Konstantion 2014 (والتلقيــن فقــط، وبذلــك تتفــق نتيجــة الدراســة الحاليــة مــع دراســة

ودراســة )طنــوس، 2014( ودراســة)عبد الحميــد،2016( والتــي أظهــرت وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً بيــن 

متوســطي درجــات المجموعــة الضابطــة ودرجــات المجموعــة التجريبيــة فــي اختبــار مهــارات مــا وراء المعرفــة 

فــي التطبيــق البعــدي لصالــح المجموعــة التجريبيــة.  

الفرضيــة الثانيــة: ال يوجــد فــرق دال إحصائيــاً بيــن متوســطي درجــات أطفــال المجموعــة التجريبيــة فــي 

 SevenE’s(7E’S( ــار مفهومــي الضــوء والصــوت، ُيعــزى الســتراتيجية ــي والبعــدي الختب ــن القبل التطبيقي

البنائيــة. 

لإلجابــة عــن هــذه الفرضيــة تــم اســتخدام اختبــار )t-test( للعينــات المرتبطــة، وذلــك لحســاب داللــة الفــرق 

بيــن متوســطي درجــات أطفــال المجموعــة التجريبيــة القبليــة والبعديــة، كمــا هــو موضــح فــي الجــدول )8). 

جدول )8(: نتائج اختبار )t( للفرق بين متوسطي درجات أطفال المجموعة 

التجريبية على االختبار المصور لمفهومي الصوت والضوء لدى طفل الروضة في التَّطبيقين القبلي البعدي

محاور 
المتوسط العينةالمجموعةاالختبار

الحسابي
االنحراف 
المعياري

 (t(
المحسوبة

درجات 
الحرية

قيمة 
االحتمال 

(p(
القرار

حجم 
األثر )إيتا 

مربع(
مستوى 

األثر

مفاهيم 
الصوت

التطبيق 
القبلي

2615.385.28
كبير0.89دال20.002500.000- التطبيق 

البعدي
2642.693.8

مفاهيم 
الضوء

التطبيق 
القبلي

2612.504.95
كبير0.89دال20.404500.000- التطبيق 

البعدي
2643.656.09

الّدرجة 
الكلية

التطبيق 
القبلي

2627.888.27
كبير0.88دال26.82500.000- التطبيق 

البعدي
2686.358.07
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ــي  ــة )0.000(، وه ــة االحتمالي ــوبة )26.82-( والقيم ــة )t( المحس ــابق أّن قيم ــدول الس ــن الج ــن م يتبي

أصغــر مــن مســتوى الداللــة )0.05( وبالتالــي هنــاك فــرق بيــن متوســطي درجــات أطفــال المجموعــة التجريبيــة 

فــي التطبيقيــن القبلــي والبعــدي علــى االختبــار المصــور لمفهومــي الصــوت والضــوء لصالــح التطبيــق البعــدي، 

ويعنــي ذلــك قبــول الفرضيــة البديلــة وهــي: يوجــد فــرق دال إحصائيــاً بيــن متوســطي درجــات أطفــال المجموعــة 

التجريبيــة فــي التطبيقيــن القبلــي والبعــدي علــى االختبــار المصــور لمفهومــي الصــوت والضــوء، لصالــح التطبيق 

البعدي.

ــوت  ــي الص ــور لمفهوم ــار المص ــبة لاختب ــر بالنس ــم األث ــابق )5( أن حج ــدول الس ــن الج ــن م ــا يتبي كم

والضــوء ككل، إذ بلــغ )0.88(، أي )88%( مــن التبايــن الكلــي للفــرق بيــن التطبيقيــن القبلــي والبعــدي يعــود 

  SevenE’s(7E’S( البنائيــة. وُتعــزى هــذه النتيجــة إلــى  اســتراتيجية البنائيــة  Seven’s Eألثــر اســتراتيجية

ــه مــن  ــال للوصــول للمفهــوم بأنفســهم مــن خــال مراحلهــا الســبعة ومــا تتّضمن ــى نشــاط األطف ــوم عل ــي تق الت

ــى  ــى معن ــا زاد مــن دافعيتهــم للوصــول ال ــاً، مم ــال معرفي ــى اســتثارة األطف ــرات وأنشــطة متنوعــة أدت إل مثي

المفهــوم والقيــام بتجــارب جديــدة علــى المفهــوم فــي مرحلــة التوســع والمســاهمة فــي انتقــال أثــر التعلــم،  وبذلــك 

ــرت وجــود  ــع دراســة)معوض،2012( ودراســة)طنوس،2016(.والتي أظه ــة م ــق نتيجــة الدراســة الحالي تتف

ــار  ــى االختب ــدي عل ــي والبع ــن القبل ــي التطبيقي ــة ف ــال المجموعــة التجريبي ــن متوســطي درجــات أطف ــروق بي ف

ــح التطبيــق البعــدي المصــور لمفهومــي الصــوت والضــوء، لصال

الفرضيــة الثالثــة: ال يوجــد فــرق دال إحصائيــاً بيــن متوســطي درجــات ذكــور وإنــاث أطفــال المجموعــة 

التجريبيــة فــي التطبيــق البعــدي الختبــار مفهومــي الضــوء والصوت، ُيعــزى الســتراتيجيةSeven’s E  البنائية.

لإلجابــة عــن هــذه الفرضيــة تــم اســتخدام اختبــار )t-test( للعينــات المســتقلة، وذلــك لحســاب داللــة الفــرق 

بيــن الذكــور واإلنــاث فــي التطبيــق البعــدي لاختبــار المصــور لمفهومــي الصــوت والضــوء، كمــا هــو موضــح 

فــي الجــدول )10) .
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جدول )10(: نتائج اختبار )t( للفرق بين متوسطي درجات ذكور وإناث المجموعة

التجريبية على االختبار المصور لمفهومي الصوت والضوء لدى طفل الروضة في التَّطبيق البعدي 

ــة )0.05(،  مــن الجــدول الســابق يتبيــن أّن القيمــة االحتماليــة )0.325( وهــي أكبــر مــن مســتوى الدالل

وهــذا يؤكــد عــدم وجــود فــرق ذا داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )0.05( بيــن متوســطي درجــات أطفــال 

الذكــور واإلنــاث مــن المجموعــة التجريبيــة عنــد مفاهيــم الصــوت، فــي حيــن وجــدت فــروق جوهريــة ودالــة عنــد 

مفاهيــم الضــوء، إذ بلغــت القيمــة االحتماليــة )0.002(، وهــي أقــل مــن مســتوى الداللــة )0.05(، كمــا وجــدت 

ــة )0.004(، وهــي أقــل مــن  ــار ككل، إذ بلغــت القيمــة االحتمالي ــى مســتوى االختب ــة عل ــة ودال فــروق جوهري

مســتوى الداللــة )0.05(، ويعنــي ذلــك قبــول الفرضيــة البديلــة الثالثــة، وهــذه الفــروق جــاءت لصالــح األطفــال 

اإلنــاث.

و تعــود هــذه النتيجــة إلــى أن االســتراتيجية البنائيــة أفــادت الذكــور واإلنــاث معــاً وهــذا يؤكــد جانــب القــوة 

فــي االســتراتيجية  مــن حيــث مناســبتها لــكا الجنســين إال أنــه فــي تطبيــق مراحــل االســتراتيجية علــى مفهــوم 

الضــوء حافظــت إنــاث المجموعــة التجريبيــة علــى حماســها ودافعيتهــا لتنميــة المفهــوم بخــاف ذكــور المجموعة، 

وبذلــك تختلــف نتيجــة الدراســة الحاليــة مــع دراســة)عبد الحميــد،2016( والتــي أظهــرت عــدم وجــود فــروق دالة 

احصائيــاً بيــن متوســط درجــات أطفــال المجموعــة التجريبيــة مــن ذكــور وانــاث علــى اختبــار مفهومــي الضــوء 

والصوت.

الفرضيــة الرابعــة: ال يوجــد فــرق دال إحصائيــاً بيــن متوســطي درجــات أطفــال المجموعــة التجريبيــة فــي 

  SevenE’s(7E’S(التطبيقيــن البعــدي والمؤجــل الختبــار مفهومــي الضــوء والصــوت، ُيعــزى الســتراتيجية

محاور 
االختبار

المجموعة
المتوسط العينةالتجريبية 

الحسابي
االنحراف 
المعياري

 (t(
المحسوبة

درجات 
الحرية

قيمة 
االحتمال 

(p(
القرار

مفاهيم 
الصوت

1141.822.52ذكور 
غير دال1.004240.325-

1543.334.5إناث 

مفاهيم 
الضوء

1139.556.88ذكور 
دال3.57240.002-

1546.673.09إناث 

الّدرجة 
الكلية

1181.368.39ذكور 
دال3.137240.004-

1590.005.67إناث 
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البنائيــة.

لإلجابــة عــن هــذه الفرضيــة تــم اســتخدام اختبــار )t-test( للعينــات المرتبطــة، وذلــك لحســاب داللــة الفــرق 

بيــن متوســطي درجــات أطفــال المجموعــة التجريبيــة البعديــة والمؤجلــة لاختبــار المصــور لمفهومــي الصــوت 

والضــوء، كمــا هــو موضــح فــي الجــدول )11). 

جدول )11(: نتائج اختبار )t( للفرق بين متوسطي درجات أطفال المجموعة 

التجريبية على االختبار المصور لمفهومي الصوت والضوء لدى طفل الروضة في التَّطبيقين البعدي والمؤجل

ــة )0.05)  يتبيــن مــن الجــدول الســابق أّن القيمــة االحتماليــة )0.083(، وهــي أكبــر مــن مســتوى الدالل

وبالتالــي ال يوجــد فــرق بيــن متوســطي درجــات أطفــال المجموعــة التجريبيــة فــي التطبيقيــن البعــدي والمؤجــل 

عنــد مفاهيــم الضــوء، فــي حيــن وجــدت فــروق جوهريــة ودالــة عنــد مفاهيــم الصــوت، إذ بلغــت القيمــة االحتمالية 

)0.019( وهــي أقــل مــن مســتوى الداللــة )0.05(، كمــا وجــدت فــروق جوهريــة ودالــة علــى مســتوى االختبــار 

ــول  ــك قب ــي ذل ــة )0.05(، ويعن ــتوى الدالل ــن مس ــل م ــي أق ــة )0.017(، وه ــة االحتمالي ــت القيم ككل، إذ بلغ

الفرضيــة البديلــة الثالثــة وهــذه الفــروق جــاءت لصالــح التطبيــق البعــدي.

وتعــود هــذه النتيجــة إلــى طبيعــة اســترتيجية SevenE’s  البنائيــة التــي تعتمــد علــى اجراء تجــارب علمية 

بســيطة ومشــاركة األطفــال فــي أداء هــذه التجــارب ممــا ســاهم فــي تحقيــق التعلــم الذاتــي وبقــاء أثــر التعلــم لــدى 

محاور 
االختبار
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البعدي

2642.693.8
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المؤجل

2683.087.49
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األطفــال إال أن هــذا األثــر أكثــر فعاليــة بمفهــوم الضــوء منــه بمفهــوم الصــوت وربمــا يعــود الســبب إلــى نســيان 

 Vassiliki, & Konstantion,(ــة ــع دراس ــة م ــة الحالي ــة الدراس ــق نتيج ــك تتف ــي وبذل ــكل جزئ ــوم بش المفه

ــي  ــال ف ــات األطف ــط درج ــن متوس ــاً بي ــة احصائي ــروق دال ــود ف ــة وج ــج الدراس ــرت نتائ ــي أظه 2014( والت

االختبــار لصالــح االختبــار البعــدي.

ــة    ــال نظــراً ألهمي ــاض االطف ــات األنشــطة لري ــي كراس ــة ف ــة الّمدرج ــم الفيزيائي ــي المفاهي ــع ف التوس

وضــرورة  هــذه المفاهيــم النهــا تتيــح للطفــل فهــم العالــم مــن حولــه وتهيــئ لــه الفرصــة لدراســة المفاهيــم العلميــة 

فيمابعــد.

توفيــر دورات تدريبيــة لمعلمــات ريــاض األطفــال لتدريبهــن علــى تنميــة المفاهيــم الفيزيائيــة المختلفــة   

لــدى طفــل الروضــة أثنــاء ممارســتهم األنشــطة المتنوعــة.

توفيــر دورات تدريبيــة لمعلمــات ريــاض األطفــال لتدريبهــن علــى اإلســتراتيجيات واألســاليب التربويــة   

الحديثــة بمــا فيهــا اســتراتيجية SevenE’s البنائيــة لتقديــم المفاهيــم بشــكل أفضــل لألطفــال.

إعــداد كراســات األنشــطة فــي ريــاض االطفــال بحيــث تتيــح للطفــل القيــام بأنشــطة االستكشــاف   

ــم  والتجريــب وتطبيــق المفاهيــم المختلفــة، إلســتثمار نشــاط الطفــل ودافعيتــه للبحــث والتســاؤل واكتشــاف العال
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