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ــة الســورية وتقوميهــا، واجــراء البحــوث       ــة العربي ــر املناهــج يف الجمهوري ــه البحــث العلمــي ألغــراض تطوي توجي

ــة املختلفــة. املتعلقــة بأســس تطبيقهــا يف املجتمعــات املحلي

اجــراء أبحــاث تتعلــق بتطويــر العمليــة الرتبويــة ضمــن البيئــة الســورية، ومنذجــة العمــل الرتبــوي لالســتفادة منــه      

يف التطبيقــات املســتقبلية.

اجراء األبحاث املرتبطة بتعزيز مواضيع االنتامء واملواطنة يف املناهج الرتبوية.     

رصد واقع العملية التعليمية ضمن أبحاث رجعية     

ربط البحث العلمي بحاجة املجتمع يف املجال الرتبوي واملهني.     

الجودة يف األفكار واألسلوب واملنهج والتوثيق العلمي.     

االسهام يف تنمية الفكر الرتبوي وتطبيقاته محلياً وعربياً وعاملًيا     

ــة       ــن العربي ــث باللغت ــص البح ــع وملخ ــق واملراج ــة املالح ــة( متضمن ــن )5-15 صفح ــث ب ــات البح ــدد صفح ع

ــة. واالنكليزي

أال يكون البحث منشوراً، ويتعهد الباحث بعدم نره مستقبالً بعد قبوله.     

     .)APA( أن يتوافر يف البحث رشوط التوثيق العلمي الحديث وفق نظام

أن يكتب البحث بلغة سليمة نحوياً وعلمياً.     

 كتابة البحث وفق نوع خط )ARIAL( حجم ) 14 عادي للنص، وbold للعناوين(.     

ــتى       ــة يف ش ــات مقارن ــن عملي ــا م ــط به ــا يرتب ــورية وم ــة الس ــج الرتبوي ــق باملناه ــة تتعل ــة تربوي ــاث علمي أبح

ــاالت. املج

أبحاث يف علم النفس ترتبط بجميع عنارص العملية التعليمية التعلمية.     

أبحاث الرسائل الجامعية )ماجستري ودكتوراه( املرتبطة باملناهج الرتبوية السورية.     

دراسة مرجعية ألبحاث تتعلق بطرائق أو تقنيات تربوية حديثة.     

دراسة حالة تربوية لها عالقة بتسليط الضوء عىل الواقع الرتبوي يف سورية ومتطلبات تطويرها.     

)تعــّر جميــع األفــكار الــواردة يف أبحــاث أعــداد املجلــة عــن آراء كاتبيهــا، وال تعــّر بالــرورة عــن وجهــة 

نظــر املجلــة(
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افتتاحية العدد

تعــّد البحــوث التربويــة األســاس الــذي يعتمــد عليــه تطويــر التعليــم. لمــا تقدمــه مــن صــورٍة حقيقيــٍة 

وواقعيــٍة للميــدان التربــوي ومشــكالته، باإلضافــة إلــى تقديــم الحلــول والمقترحــات لهــذه المشــكالت.

وقــد اعتمــد المركــز الوطنــي لتطويــر المناهــج التربويــة فــي وزارة التربيــة عند إحــداث المجلــة التربوية 

اإللكترونيــة الســورية توجيــه البحــث العلمــي التربــوي ألغــراض تطويــر المناهــج التربويــة بشــكٍل خــاص 

ــة الســورية، لجعــل التطبيقــات المســتقبلية  ــات البيئ ــوي بشــكل عــام ضمــن معطي وتحســين النظــام الترب

تتناســب واحتياجــات ســوق العمــل ومتطلبــات التنميــة المســتدامة مــن جهــة ثانيــة. 

ويأتــي العــدد الثانــي مــن المجلــة التربويــة اإللكترونيــة الســورية ليقــّدم مجموعــة أبحــاٍث لموضوعــاٍت 

تربويــٍة مهّمــٍة فــي مختلــف المجــاالت، حيــث يتنــاول البحــث األول الــذكاء المتعــّدد وأهميتــه مــن خــالل 

بحٍث لدرجــة امتــالك طلبــة معلــم الصــف فــي كليــة التربيــة بجامعــة دمشــق لمســتويات هذا الذكاء، 

وتناول البحث الثاني العالقــــة بيــــن الطمــــوح الدراســــي وقلــق المســتقبل لــــدى طلبــة الجامعــات فــي 

ظــــل جائحــــة كوفيــــد19، أمــا البحــث الثالــث فقــد تعــرض لمهــارات التفكيــر مــا وراء المعرفيــة وعالقتها 

بتقديــر الــذات، بينمــا عرض البحث الرابع جــــودة الحيــــاة المهنيــــة لــــدى الموجهيــــن التربوييــــن وفــــق 

نمــــوذج والتــــون مــــن وجهــــة نظرهــــم، والبحث الخامس تناول االحتياجات التدريبية الالزمة لمعلمي 

الرياضيــات الحلقــة األولــى للتعليــم األساســي فــي ضــوء المناهــج المطــورة، أمــا البحــث الســادس فقــد 

درس حاجــات أســر األطفــال ذوي اإلعاقــة الســمعية مــن وجهــة نظــر األمهــات، وتنــاول البحــث الســابع 

ــر  ــة نظ ــن وجه ــة م ــي الحكومي ــم األساس ــدارس التعلي ــي م ــية ف ــي اإلدارة المدرس ــا ف ــج التكنولوجي دم

ــدى  ــي ل ــم اإللكترون ــارات التعلي ــر مه ــة تواف ــن درج ــث الثام ــاول البح ــا تن ــم، بينم ــن ومعاونيه المديري

طلبــة كليــة التربيــة فــي جامعــة دمشــق وفقــاً لبعــض المتغيــرات واتجاهاتهــم نحــوه، وأمــا البحــث التاســع 

فتعــرض لمفهــوم الــذات لــدى المســنين وعالقتــه بقلــق المــوت فــي ظــل أزمــة كوفيــد 19.

كلّنــا ثقــة أن هــذه األبحــاث تحقــق اإلفــادة العلميــة للمعلميــن والباحثيــن فــي المجــال التربــوي علــى 

أمــل أن تكــون األعــداد القادمــة أكثــر قــدرة علــى تقييــم مكامــن الضعــف فــي الميــدان التربــوي بحيــث 

تعطــي الحلــول المنهجيــة لالرتقــاء بالعمــل التربــوي الميدانــي بمــا ينســجم مــع سياســة المجلــة التربويــة 

اإللكترونيــة الســورية فــي معالجــة نقــاط الضعــف واتخــاذ القــرار المبنــي علــى نتائــج علميــة موثقــة.

واهلل ولي التوفيق.

رئيس التحرير
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الملخص:

هدفــت الدراســة إلــى تّعــرف درجــة امتــالك طلبــة معلــم الصــف فــي كليــة التربيــة بجامعــة دمشــق لمســتويات 
الــذكاء المتعــدد، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )211( طالبــاً وطالبــة.

نــة  ــم اســتبانة مكوَّ واتبــع الباحــث المنهــج الوصفــي؛ ألنــه المنهــج المناســب ألغــراض الدراســة الحاليــة، وصمَّ
مــن )56( بنــداً موزعــة علــى )8( محــاور كأداة لتحقيــق أهــداف الدراســة.

أظهرت نتائج الدراسة ما يـأتي: 

أكثــر أنــواع الــذكاء شــيوعاً لــدى أفــراد العينــة، الــذكاء: )الشــخصي/ الذاتــي – االجتماعــي - اللغوي(،   
وذلــك حســب ترتيــب متوســطاتهم الحســابية، أمــا عــن ترتيــب الــذكاءات ككل فجــاء ترتيــب النتائــج علــى 
ــي/ الرياضــي - الجســمي/  ــي - االجتماعــي - اللغــوي - المنطق ــذكاء )الشــخصي/ الذات ــي: ال النحــو اآلت

الحركــي - البصــري/ المكانــي – الطبيعــي – الموســيقي(.

يوجــد فــرق ذو داللــة إحصائيــة بيــن متوســطي درجــات الطلبــة علــى محــوري الــذكاء: )المنطقــي/   
الرياضــي – الطبيعــي( ُتعــزى إلــى متغيــر الســنة الدراســية لصالــح طلبــة الســنة األولــى. 

يوجــد فــرق ذو داللــة إحصائيــة بيــن متوســطي درجــات الطلبــة علــى محــور الــذكاء: )الموســيقي(   
ُتعــزى إلــى متغيــر الســنة الدراســية لصالــح طلبــة الســنة الرابعــة.

 ال يوجــد فــرق ذو داللــة إحصائيــة بيــن متوســطي درجــات الطلبــة علــى الدرجــة الكليــة وبقيــة محــاور   
الــذكاء: )اللغــوي - االجتماعــي - البصــري/ المكانــي – الجســمي/ الحركــي - الشــخصي/ الذاتــي( ُتعــزى 

إلــى متغيــر الســنة الدراســية.

ــذكاء: )البصــري/    ــة إحصائيــة بيــن متوســطي درجــات الطلبــة علــى محــاور ال يوجــد فــرق ذو دالل
ــح  ــى متغيــر الجنــس لصال المكانــي – المنطقــي/ الرياضــي - الشــخصي/ الذاتــي - الطبيعــي( ُتعــزى إل

الطلبــة الذكــور. 

ــذكاء )الموســيقي(    ــى محــور ال ــة عل ــن متوســطي درجــات الطلب ــة بي ــة إحصائي ــرق ذو دالل يوجــد ف
ــاث. ــات اإلن ــح الطالب ــر الجنــس لصال ــى متغي ُتعــزى إل

ال يوجــد فــرق ذو داللــة إحصائيــة بيــن متوســطي درجــات الطلبــة علــى الدرجــة الكليــة وبقيــة محــاور   
الــذكاء: )اللغــوي - االجتماعــي - الجســمي/ الحركــي( ُتعــزى إلــى متغيــر الجنــس.

الكلمات المفتاحية: طلبة معلم الصف، مستويات الذكاء المتعدد.
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The purpose of the study was to determine the degree of having the multiple 
intelligence among the students of )class teacher department(  in the Faculty 
of Education, Damascus University.

The study sample consisted of )211( students. The researcher adopted the 
descriptive method, because it is appropriate for the purposes of the current 
study. He prepared a questionnaire consisting of )56( items distributed on )8( 
axes as a tool to achieve the objectives of the study.

The results of the study showed the following:

  The most common types of intelligence among the sample member's 
intelligence were )Intrapersonal - social - linguistic( according to the 
arrangement of their arithmetic averages. As for the order of intelligences as 
a whole. the results were as following: intelligence )Intrapersonal - social - 
linguistic - logical / mathematical - Bodily / Kinesthetic - visual / spatial - 
natural - musical(.

  There was a statistically significant difference between the students 
’average scores on the two axes of intelligence: )logical / mathematical - 
natural( attributed to the academic year variable in favor of first-year students.

  There was a statistically significant difference between the average scores 
of students on the axis of intelligence: )musical( attributed to the academic 
year variable in favor of fourth-year students.

  There was no statistically significant difference between the average 
scores of the students on the total score and the rest of the axes of intelligence: 
)linguistic - social - visual / spatial - Bodily / Kinesthetic - Intrapersonal( due 
to the variable of the Session.

  There was a statistically significant difference between the average scores 
of students on the axes of intelligence: )visual / spatial - logical / mathematical 

ABSTRACT
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- Intrapersonal - natural( due to the gender variable in favor of male students.

  There was a statistically significant difference between the average scores 
of students on the )musical( axis, due to the gender variable in favor of 
female students.

  There was no statistically significant difference between the average 
scores of the students on the total score and the rest of the axes of intelligence: 
)linguistic - social - Bodily / Kinesthetic( due to the gender variable.

Keywords: class teacher students, multiple intelligence levels.
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1- مقدمة:

إن االهتمــام بالعقــل البشــري وإمكاناتــه وأســاليب نمــوه وتطويــره، يوضــح اهتمــام المجتمعــات فــي العصــر 
الحالــي بالثــروة البشــرية وأهميتهــا فــي تحقيــق التنميــة االجتماعيــة، حيــث ازداد اهتمــام العديــد مــن المجتمعــات 
بالرأســمال البشــري فــي تحقيــق التنميــة، ونتيجــة لذلــك فقــد اهتــم العلمــاء بقيــاس العقــل البشــري والبحــث عــن 

طبيعــة ومفاهيــم الــذكاء لديــه، حيــث ركــز معظمهــم علــى التطبيقــات العمليــة للــذكاء. 

ومــن هنــا يشــكل طــالب الجامعــات عنصــراً مهمــاً لتحقيــق النهضــة التنمويــة فــي أي بلــد، حيــث إن خريجــي 
الجامعــات هــم مــن الشــرائح المهمــة التــي تقــوم بالعمــل فــي قطاعــات الدولــة المختلفــة، وتقتــرح نظريــة الــذكاءات 
المتعــددة علــى المدرســين توســيع حصيلتهــم مــن األســاليب واألدوات واالســتراتيجيات، بحيــث تتعــدى النواحــي 
ــة  ــذه النظري ــاءت ه ــذا ج ــة. ول ــي حجــرات الدراس ــتخدامها ف ــر اس ــي يكث ــا الت ــة منه ــة العادي ــة والمنطقي اللغوي
كعــالج للتركيــز علــى ذلــك الجانــب الــذي يســتغرق جــزءاً كبيــراً مــن وقــت حصــة الدراســة. ودعــت المعلميــن 
ــواد  ــن الم ــد م ــم العدي ــذ. ووضعــت تحــت أيديه ــول التالمي ــاظ عق ــى إيق ــى أن يتجــاوزوا النــص والســبورة إل إل
ــددة  ــذكاءات المتع ــر ال ــي تثي ــق األنشــطة الت ــس عــن طري ــي التدري ــم ف ــاعد المعل ــن أن تس ــي يمك واألدوات الت

ــر، 2003(.  )جاب

ويفتــرض "جاردنــر" )Gardner, 1983( - مؤســس نظريــة الــذكاءات المتعــددة - أن هذه الــذكاءات، تتمثل 
ــن  ــن، الذي ــد األشــخاص المتفوقي ــي يمكــن مالحظتهــا، بشــكل واضــح عن ــة الت ــة الفطري ــدرات البيولوجي ــي الق ف
وصلــوا إلــى درجــة العبقريــة فــي ذكائهــم، عــن طريــق مالحظاتهــم فــي مواقــف محــددة، لذلــك يــرى " جاردنــر 
ــكل المتعلميــن؛ ألنهــم  ــح أســلوب واحــد ل ــة: ال يصل ــة هــي التــي تتمثــل فيهــا األســس اآلتي " أن المدرســة الذكي
يمتلكــون ميــوالً مختلفــة. كمــا ال يصلــح أســلوب موحــد لتدريــب كل األفــراد فــي جميــع المجــاالت. وأيضــاً يصعب 
.)Gardner, 1983( علــى المتعلــم اإللمــام بــكل الجوانــب المعرفيــة، مهمــا أوتــي مــن قــدرات عقليــة فائقــة

إن مســألة مراعــاة الفــروق الفرديــة فــي القــدرات العقليــة وأنمــاط التعلــم حســب النــوع والتخصــص، ليســت 
وهمــاً يتــذرع بــه علمــاء النفــس، لفــرض نمــاذج جديــدة فرضــت نفســها علــى المجتمــع األكاديمــي، بــل غــدت 
همــاً تربويــاً يشــغل بــال التربوييــن والباحثيــن، مــن أجــل فهــم هــذا التنــوع بأشــكاله وأنواعــه بيــن الطلبــة، ومــن 
أجــل اســتيعابه والتعامــل معــه. وممــا ال شــك فيــه أن النجــاح األكاديمــي، مرهــون بالتركيــز علــى نقــاط القــوة فــي 
شــخصية الطالــب وقدراتــه وإمكاناتــه، وتوظيفهــا فــي عمليــة تدريســه وتوجيهــه، مــع مراعــاة التخصــص والنــوع 

والفــروق الفرديــة فــي القــدرات المعرفيــة، وهــذا لتعــم االســتفادة القصــوى مــن العمليــة التعليميــة - التعلميــة.

 وللــذكاء دور فــي حياتنــا اليوميــة فــي كثيــر مــن مجــاالت الحيــاة المتعــددة، والمتمثلــة فــي التعليــم المدرســي 
بــكل مراحلــه، والتعليــم الجامعــي وممارســات بعــض المهــن والمواقــف االجتماعيــة المختلفــة. 
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ورغبــة مــن الباحــث فــي أن يكــون هــؤالء الخريجــون قــد تلقــوا تعليمهــم وفقــاً لمســتويات الــذكاء والقــدرات 
ــة المناســبة لهــم، فقــد  ــة لديهــم مــن خــالل تدريســهم وفــق االســتراتيجيات التدريســية واألســاليب التعليمي العقلي
رأى القيــام بهــذه الدراســة التــي ستســاعد أعضــاء هيئــة التدريــس علــى اســتخدام اســتراتيجيات وطرائــق تدريــس 

2- مشكلة الدراسة:

تراعــي أنمــاط الــذكاء الســائدة لــدى طالبهــم.

يالحــظ وجــود فــروق فرديــة واختالفــات بيــن الطلبــة فــي أنــواع الــذكاءات لديهــم، وفــي طريقــة اســتخدامها، 
فجميعهــم يمتلكــون إمكانــات وقــدرات وقــوى متنوعــة، ويتعلمــون بأســاليب مختلفــة، ولهــذه القــوى والقــدرات 
تأثيرهــا اإليجابــي فــي حــال اســتثمارها، وأيضــاً لهــا منعكســاتها الســلبية فــي حــال بقيــت مضمــرة لديهــم، وهــذا 
ــك  ــم تنشــيط تل ــا يت ــم بشــكل أفضــل عندم ــا أن اإلنســان يتعل ــد فيه ــي أك ــه والت ــي نظريت ــر" ف ــراه "جاردن ــا ي م
الــذكاءات فــي أثنــاء عمليــة التعلــم، ولكــن هــذه الــذكاءات بحاجــة إلــى اكتشــافها وقياســها وتطويرهــا واســتثمارها. 

وتعــد نظريــة الــذكاءات المتعــددة مــن أهــم األفــكار الحديثة في مجــال التعليم، إذ يــرى "جاردنــر" أن المتعلمين 
ــة اســتجاباتهم  ــة تعلمهــم وكيفي ــة لكيفي لديهــم خصائــص منفــردة ومواهــب مســتقلة كمــا لديهــم تفضيــالت مختلف
.)Fako D, 1992, 50( لمواقــف التعلــم، وبذلــك فهــم يختلفــون في تفضيالتهم الســتراتيجيات وأســاليب التعلــم

ــع  ــاالت أوس ــح مج ــي فت ــاعد ف ــن سيس ــع المتعلمي ــددة م ــذكاءات المتع ــة ال ــتخدام نظري ــإن اس ــذا ف ــى ه وعل
إلبــداع المتعلميــن، وسيســاعد علــى الكشــف عــن القــدرات الذكائيــة الكامنــة لديهــم، والتــي تحتــاج إلــى التطويــر 
والتحســين، وهــذا مــن شــأنه إغنــاء المجتمــع وتنويــع ثقافتــه وحضارتــه مــن خــالل إفســاح المجــال لــكل نــوع 
مــن هــذه الــذكاءات بالظهــور والتبلــور فــي إنتــاج يفيــد تطــور المجتمــع وتقدمــه، وقــد بينــت نتائــج الدراســات 
التــي تمــت فــي هــذا المجــال أهميــة الــذكاءات المتعــددة، ومنهــا دراســة الهــدور والهــادي )2018( التــي أشــارت 
إلــى وجــود أثــر ذي داللــة إحصائيــة بيــن الــذكاءات المتعــددة والقــدرات اإلبداعيــة لــدى الطلبــة الجامعييــن، كمــا 
ــذكاءات  ــع ال ــق م ــي تتواف ــس واســتراتيجياتها الت ــام بأســاليب التدري أوصــت دراســة المطــوع )2018( االهتم

الســائدة لــدى طلبــة الجامعــة.  

ــة  ــي كلي ــس ف ــة التدري ــي يســتخدمها أعضــاء هيئ ــق التدريســية الت ــون الطرائ ــأن تك ــن الباحــث ب ــًة م ورغب
التربيــة تتوافــق مــع القــدرات العقليــة لــدى المتعلميــن، بحيــث تســهم هــذه الطرائــق فــي تنميــة مختلــف أنــواع 
ــث  ــدى الباح ــكل ل ــا، تش ــوع منه ــكل ن ــل ل ــتغالل األمث ــق االس ــا يحق ــتوياتها بم ــع مس ــددة ورف ــذكاءات المتع ال
اإلحســاس بضــرورة التعــّرف إلــى الــذكاءات الســائدة لــدى عينــة الدراســة؛ باإلضافــة إلــى عــدم وجــود دراســة 
ســابقة فــي هــذا المجــال علــى طلبــة معلــم الصــف فــي كليــة التربيــة بجامعــة دمشــق )فــي حــدود علــم الباحــث(، 
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وبالتالــي تتمثــل مشــكلة الدراســة فــي اإلجابــة عــن الســؤال اآلتــي: مــا درجــة امتــالك طلبــة معلــم الصــف فــي 
ــذكاء المتعــدد؟ ــة بجامعــة دمشــق لمســتويات ال ــة التربي كلي

تكمــن أهميــة الدراســة فــي تعــرف نــوع الــذكاء المتوفــر لــدى طلبــة معلــم الصــف فــي كليــة التربيــة بجامعــة 
دمشــق، ومســاهمة الدراســة فــي إيجــاد مقيــاس محكــم ألنــواع الــذكاءات المتعــددة يمكــن أن يفيــد الباحثيــن، ومــن 

3- أهمية الدراسة:

المؤمــل أن تســاعد الطلبــة نحــو اســتخدام الوســائط واالســتراتيجيات التــي تنمــي هــذه الــذكاءات لــدى المتعلميــن 
فــي تدريســهم مســتقبالً.

ــة بجامعــة دمشــق  ــة التربي ــي كلي ــم الصــف ف ــة معل ــد درجــة امتــالك طلب ــي تحدي تكمــن أهــداف الدراســة ف
لمســتويات الــذكاء المتعــدد، وتعــرف درجــة الفــروق بيــن متوســطات درجــات الطلبــة مــن حيــث الســنة الدراســية: 

4- أهداف الدراسة:

)األولــى - الرابعــة(، ومــن حيــث الجنــس )ذكــر - أنثــى(.

تقتصر حدود الدراسة في المحددات اآلتية:

5- حدود الدراسة:

1/5 الحــدود الموضوعيــة: درجــة امتــالك طلبــة معلــم الصــف فــي كليــة التربيــة بجامعــة دمشــق لمســتويات 
الــذكاء المتعــدد.

2/5 الحدود المكانية: كلية التربية - جامعة دمشق.

3/5 الحدود الزمانية: ُطبقت الدراسة في الفصل األول من العام الدراسي 2020-2021.

4/5 الحدود البشرية: أجريت الدراسة على عينة من طلبة معلم الصف بجامعة دمشق.

لتحقيق أهداف الدراسة تم صياغة الفرضيات اآلتية: 

6- فرضيات الدراسة:

ــوي -    ــذكاء: )اللغ ــور ال ــى مح ــة عل ــات الطلب ــن متوســطات درج ــة بي ــة إحصائي ــرق ذو دالل ــد ف ال يوج
االجتماعــي - البصــري/ المكانــي - المنطقــي/ الرياضــي – الموســيقي - الجســمي/ الحركــي - الشــخصي/ 
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الذاتــي - الطبيعــي( ُتعــزى إلــى متغيــر الســنة الدراســية. 

ــذكاء: )اللغــوي -    ــى محــور ال ــة عل ــن متوســطات درجــات الطلب ــة بي ــة إحصائي ــرق ذو دالل  ال يوجــد ف
االجتماعــي - البصــري/ المكانــي - المنطقــي/ الرياضــي – الموســيقي - الجســمي/ الحركــي - الشــخصي/ 

الذاتــي - الطبيعــي( ُتعــزى إلــى متغيــر الجنــس. 

1/7 طلبــة معلــم الصــف: الطلبــة الجامعيــون المســجلون فــي كليــة التربيــة اختصــاص معلـّـم صــف، علــى أن 

7- تحديد المصطلحات والتعريفات اإلجرائية للدراسة:

يكونــوا مــن طلبــة الســنة األولــى والرابعــة.

2/7 الــذكاء المتعــدد: تعريــف "جاردنــر" )Gardner, 1999(: هــي "عبــارة عــن بنيــة معقــدة تتألــف مــن 
عــدد كبيــر مــن القــدرات المنفصلــة والمســتقلة نســبياً بعضهــا عــن بعــض، ولــكل قــدرة منهــا نــوع خــاص مــن 
الــذكاء يمكــن الفــرد مــن معالجــة المعلومــات أو حــل المشــكالت فــي ســياق ثقافــي أو ابتــكار نواتــج ذوات قيمــة".

يقصــد بالــذكاء المتعــدد وفــق هــذه الدراســة: الدرجــة التــي يحصــل عليهــا الطالــب علــى المحــاور الثمانيــة 
لالســتبانة المعــدة لغايــات هــذه الدراســة، وتتضمــن المحــاور وهي الــذكاءات: )اللغــوي، واالجتماعــي، والمنطقي/ 

الرياضــي، والبصــري/ المكانــي، والجســمي/ الحركــي، والموســيقي، والشــخصي، والطبيعــي(.

1/8 أنواع الذكاءات المتعددة: حدد "جاردنر" األنواع اآلتية من الذكاءات، وهي:

8- اإلطار النظري:

ــذكاء فــي قــدرة الفــرد علــى  الــذكاء اللفظــي اللغــوي Intrapersonal Intelligence: يبــرز هــذا ال
اســتخدام اللغــة للتعبيــر والتواصــل بشــكل ســليم، مــن خــالل اســتخدام الكلمــات بفاعليــة، والبراعــة فــي تركيــب 

الجمــل، ونطــق األصــوات، وفــي القــدرة علــى إنتاجهــا عبــر أنشــطة متعــددة.

ــرد  ــدرة الف ــي ق ــل ف ــي الرياضــي logical / mathematical Intelligence: يتمث ــذكاء المنطق ال
علــى التفكيــر التجريــدي، واالســتنباطي، والتصــوري، وإجــراء العمليــات الحســابية بفاعليــة وإدراك العالقــات، 

واكتشــاف األنمــاط المنطقيــة والعدديــة، والحساســية للنمــاذج أو األنمــاط المنطقيــة والعالقــات.

الــذكاء البصــري المكانــي visual / spatial Intelligence: يظهــر فــي قــدرة الفــرد علــى التصــور 
البصــري والتمثيــل الجغرافــي لألفــكار، وإدراك المعلومــات البصريــة والمكانيــة، ويتضمــن الحساســية لأللــوان، 

والخطــوط، واألشــكال، والعالقــات بيــن هــذه العناصــر.

ــى  ــرد عل ــدرة الف ــن ق ــي Bodily / Kinesthetic Intelligence: ويتضم ــذكاء الجســمي الحرك ال
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ــاج األشــياء،  ــه إلنت ــكاره ومشــاعره، واســتخدام يدي ــر عــن أف ــة الجســمية ككل، للتعبي ــه الحركي اســتخدام قدرات
ويشــتمل علــى مهــارات القــوة والتــآزر، والتــوازن، والمرونــة، والســرعة، واإلحســاس بحركــة الجســم ووضعــه.

الــذكاء الموســيقي musical Intelligence: ويتمثــل فــي قــدرة الفــرد علــى تّعــرف األصــوات، 
والنغمــات الموســيقية، واإليقاعــات، والتجــاوب معهــا وتقليدهــا، وإنتــاج األلحــان واألغانــي، والتمكــن مــن فهــم 

ــكار. ــر عــن المشــاعر واألف ــيقية، واســتعمال الموســيقى للتعبي ــم الموس ــوز والمفاهي الرم

ــى إدراك  ــرد عل ــدرة الف ــي ق ــر ف ــي Intrapersonal Intelligence: ويظه ــذكاء الشــخصي الذات ال
ذاتــه بشــكل صحيــح، والوعــي بقيمــه ومشــاعره ومعتقداتــه وأفــكاره ودوافعــه، والقــدرة كذلــك علــى تشــخيص 
نقــاط قوتــه وضعفــه، كمــا يتضمــن قــدرة الفــرد علــى تحديــد أهدافــه بنفســه والتأمــل فــي إنجازاتــه، واســتخدام 

ــه. المعلومــات المتاحــة فــي اتخــاذ قراراتــه، وإدارة شــؤون حيات

ــية  ــة النفس ــرف الحال ــى تّع ــرد عل ــدرة الف ــي ق ــل ف ــي social Intelligence: ويتمث ــذكاء االجتماع ال
والمزاجيــة لآلخريــن، وفهــم دوافعهــم ورغباتهــم ومشــاعرهم، واكتشــاف مقاصدهــم، وإقامــة عالقــات متميــزة 

مــع اآلخريــن.

الــذكاء الطبيعــي natural Intelligence: ويتمثــل فــي قــدرة الفــرد علــى فهــم مظاهر الطبيعة، والســعي 
نحــو اكتشــاف خصائــص الموجــودات الحيوانيــة والنباتيــة، وفهــم نمــط حياتهــا ونشــاطها وســلوكها، واالهتمــام 

بالظواهــر الطبيعيــة.

الــذكاء الوجــودي Existential intelligence: ويتمثــل فــي قــدرة الفــرد علــى التفكيــر فــي القضايــا 
المتعلقــة بالوجــود اإلنســاني مثــل الحيــاة، والمــوت، ومــا وراء الطبيعــة، والديانــات، والتأمــل في الكــون والخليقة، 

والخلود.

الــذكاء الروحــي: ويتعلــق هــذا الــذكاء باإلحســاس الروحــي والوعــي الدينــي، والتســامي والتمســك بالفضائــل، 
وتوظيــف هــذا الوعــي فــي التعامــل مــع مشــكالت الحيــاة )جابــر، 2003(. 

8/2 المبادئ التي قامت عليها نظرية الذكاءات المتعددة: 

ــة  ــة متكامل ــا نظري ــت منه ــي جعل ــادئ، والت ــن المب ــة م ــى مجموع ــددة عل ــذكاءات المتع ــة ال ــتندت نظري اس
تفســر ســلوكيات بعــض األفــراد فــي مواقــف مختلفــة، ومــن هــذه المبــادئ: يمتلــك كل فــرد الــذكاءات المتعــددة 
جميعهــا. ومعظــم األفــراد يســتطيعون تنميــة كل ذكاء إلــى مســتوى مناســب مــن الكفــاءة، كمــا تعمــل الــذكاءات 
معــاً بأســاليب مركبــة، وهنــاك أســاليب كثيــرة تكــون بهــا الفــرد ذكيــاً فــي كل فئــة، فالــذكاء ليــس نوعــاً واحــداً؛ 
بــل هــو أنــواع عديــدة ومختلفــة، وأنواعــه تختلــف فــي التطويــر والنمــو؛ إن كان علــى الصعيــد الداخلــي للفــرد أو 
علــى الصعيــد البيئــي فيمــا بيــن األفــراد، ومــن هنــا يمكــن تحديــد وتمييــز أنــواع الــذكاء ووصفهــا وتعريفهــا وال 
يمكــن تمييــز أو مالحظــة أو تحديــد ذكاء خالــص بعينــه، فاســتخدام ذكاء بعينــة يســهم فــي تحســين وتطويــر ذكاء 
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آخــر. وأنــواع الــذكاء المتعــدد تتغيــر بتغيــر المعلومــات عــن النظريــة نفســها. )جابــر، 2003(.

3/8 نظرية الذكاءات المتعددة، وأساليب التدريس الجامعي:

لقــد كان لنظريــة الــذكاءات المتعــددة إســهاماً كبيــراً فــي التعليــم؛ فقــد أظهــرت أن المدرســين بحاجــة لتوســيع 
اآلليــات واألدوات التــي تســتخدم فــي تنفيــذ االســتراتيجيات، ســواء الخاصــة بالعلــوم أو اللغويــات أو المنطــق أو 
الرياضيــات... إلــخ( )حســين، 2003، 57(. وتفتــرض نظريــة الــذكاءات المتعــددة أن كل الطلبــة لديهــم ميــول 
)نزعــات( مختلفــة للــذكاءات، لــذا فــإن أي اســتراتيجية تدريــس قــد تكــون ذات نجــاح عــال مــع مجموعــة معينــة 
مــن الطلبــة، وأقــل نجاحــاً مــع مجموعــات أخــرى وفــي حالــة تبنــي المدرســين اســتخدام اإليقاعــات الموســيقية 
ــر حماســة  ــل الموســيقي أكث ــة ذوي المي ــم التدريســية فإنهــم ســوف يالحظــون أن الطلب واألناشــيد كأحــد أدواته
ــتعمال الصــور والرســومات  ــل، وإن اس ــذا المي ــون ه ــن ال يملك ــم الذي ــع زمالئه ــة م ــتراتيجية مقارن ــذه االس له
ــراً  ــر مغاي ــون التأثي ــل يك ــي المقاب ــي، وف ــذكاء مكان ــون ب ــن يتمتع ــة الذي ــري الطلب ــن أن يث ــس يمك ــي التدري ف
ــود  ــل وج ــم مث ــة، 2002، 67(. ويحت ــعيلي والخطابي ــوي( )الش ــة )ذكاء لغ ــول لغوي ــم مي ــن لديه ــك الذي ألولئ
هــذه االختالفــات بيــن الطلبــة علــى المدرســين اســتخدام طيــف واســع مــن اســتراتيجيات التدريــس، لتتــالءم مــع 
ــم وأن  ــأن ينوعــوا مــن عروضه ــى المدرســين ب ــد عل ــع التأكي ــم، م ــا طلبته ــع به ــي يتمت ــددة الت ــذكاءات المتع ال
ينتقلــوا مــن عــرض إلــى آخــر مــن أجــل إعطــاء الوقــت الكافــي للطلبــة بــأن يطــوروا ذكاءاتهــم الضعيفــة، وأن 

يزيــدوا فعاليتهــا فــي إطــار عمليــة التدريــس.

4/8 األهمية التربوية لنظرية الذكاءات المتعددة:

 Armstrong,( هنــاك عــدد مــن الفوائــد لنظريــة الــذكاءات المتعــددة التــي يتفــق عليهــا التربويــون، إذ يعتقــد
1994( أن نظريــة الــذكاءات المتعــددة يمكــن أن تؤثــر بشــكل كبيــر فــي ســلوك الطالــب داخــل غرفــة الصــف، 
مــن خــالل خلــق بيئــة تعليميــة تحــدد احتياجــات الطلبــة، وتعمــل علــى تلبيتهــا فــي مــدار اليــوم الدراســي، فالطلبــة 

فــي مثــل هــذه البيئــة أقــل عرضــة لإلهمــال واإلحبــاط والضغــط.

وقــد اعتبــر توفيــق والســيد )2010( هــذه النظريــة مدخــالً إلحــداث التجديــد التربــوي فــي مرحلــة مــا قبــل 
التعليــم الجامعــي، كمــا تســهم فــي تقديــم خيــارات تتصــف بالمرونــة فــي أثنــاء تصميــم المناهــج، بحيــث تمكــن 
المعلميــن مــن تقديــم المحتــوى بطرائــق متعــددة )الشــامي، 2008(، وأشــار )Armstrong, 1994( إلــى أن 
ــم  ــي عــادة يت ــكار واالقتراحــات والت ــول واالبت ــع الحل ــم ووضــع جمي ــددة جــاءت لتنظي ــذكاءات المتع ــة ال نظري
إهمالهــا فــي ضــوء التعليــم التقليــدي، وبالتالــي أضافــت مــدى واســعاً لطرائــق تدريــس المنهــاج، ولتنشــيط عقــول 

الطلبــة علــى مختلــف مســتوياتهم.    

قــام الباحــث باالطــالع علــى البحــوث والدراســات الســابقة التــي تناولــت موضــوع الــذكاءات المتعــددة، وعليــه 
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تــم عــرض بعــض الدراســات العربيــة واألجنبيــة التــي تناولــت هــذا الموضــوع، مرتبــاً عرضهــا مــن األقــدم إلــى 
األحــدث، وهذه الدراســات: 

أجــرى عالونــة وبلعــاوي )2010( دراســة هدفــت إلــى معرفــة الــذكاء المتعــدد الســائد لــدى طــالب جامعــة 
ــاً وطالبــة مــن الكليــات العلميــة واألدبيــة، باســتخدام أداة  اليرمــوك، وتكونــت عينــه الدراســة مــن )840( طالب
االســتبانة لتحقيــق أهــداف الدراســة، وأظهــرت نتائــج الدراســة أن الــذكاء الشــخصي هــو الــذكاء األكثــر وجــوداً 
ــب  ــي الترتي ــي ف ــذكاء المكان ــذكاء الوجــودي وجــاء ال ــم ال ــي ث ــذكاء الحرك ــه ال ــة الدراســة يلي ــراد عين ــدى أف ل

األخيــر.

وهدفــت دراســة قــام بهــا غــازي وشــهزادا )ghazi, and,Shahzada, 2011( إلــى تقصــي العالقــة 
بيــن الــذكاء المتعــدد المــدرك لــدى طلبــة الكليــات الحكوميــة فــي دولــة باكســتان والتحصيــل الدراســي، وتكونــت 
ــت  ــة، وتوصل ــداف الدراس ــق أه ــتبانة أداًة لتحقي ــتخدما االس ــة، واس ــاً وطالب ــن )714( طالب ــة م ــة الدراس عين
الدراســة إلــى وجــود عالقــة دالــة إحصائيــاً بيــن الــذكاء المتعــدد والتحصيــل الدراســي بشــكل عــام، فيمــا لــم توجــد 

عالقــة دالــة إحصائيــاً بيــن الــذكاء الموســيقي والتحصيــل الدراســي بشــكل خــاص.

وبحثــت دراســة الشــريدة وآخــرون )2013( فــي القــدرة التنبؤيــة للــذكاءات المتعــددة بمســتوى الحكمــة لــدى 
الطلبــة الجامعييــن فــي األردن، إذ طبقــت أدوات الدراســة المكونــة مــن مقياســي للــذكاءات المتعــددة والحكمــة 
علــى عينــة مــن طلبــة الجامعــة بلــغ حجمهــا )964( طالبــاً وطالبــة، وتــم التوصــل إلــى إمكانيــة التنبــؤ بمســتوى 
ــن  ــه )84 %( م ــا مجموع ــذكاءات م ــد فســرت ال ــددة، وق ــذكاءات المتع ــن خــالل ال ــدى الطــالب م ــة ل الحكم

التبايــن المفســر لمســتوى الحكمــة عنــد الطلبــة الجامعييــن.

كمــا هدفــت دراســة القــرون )2015( إلــى تعــّرف واقــع الــذكاءات المتعــددة لــدى عينــة مكونــة مــن )83( 
طالبــاً وطالبــة مــن طلبــة كليــات المجتمــع اليمنيــة، واســتخدم الباحــث مقيــاس ماكينــز لمســح الــذكاءات المتعــددة 
ــن  ــى م ــة أعل ــى درج ــت عل ــة حصل ــة الدراس ــج أن عين ــرت النتائ ــعة ذكاءات، وأظه ــى تس ــتمل عل ــذي اش وال
المتوســط فــي الــذكاء االجتماعــي، وجــاء الــذكاء الموســيقي منخفضــاً، كمــا بينــت النتائــج أنــه ال توجــد فــروق 
ذات داللــة إحصائيــة فــي واقــع الــذكاءات المتعــددة تعــزى لمتغيــر النــوع، باســتثناء الــذكاء المنطقــي إذ وجــدت 

بــه فــروق لصالــح الذكــور.

وهدفــت دراســة الصيــداوي وحقــي )2018( إلــى تعــّرف أنمــاط الــذكاءات المتعــددة المتوافــرة لــدى طلبــة 
كليــة التربيــة فــي جامعــة حمــاة، ولتحقيــق هــدف الدراســة اتبــع الباحثــان المنهــج الوصفــي التحليلــي لمالءمتــه 
ــة  ــات، وســحبت عين ــع المعطي ــة لجم ــددة، كأداة رئيس ــذكاءات المتع ــاس لل ــاء مقي ــم بن ــة، وت لموضــوع الدراس

عشــوائية مــن مجتمــع الدراســة، بلــغ عددهــم )177( طالبــاً وطالبــة وأظهــرت نتائــج الدراســة:

9- دراسات سابقة:
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ــذكاءات    ــة أنمــاط ال ــر مــن بقي ــة أكث ــة التربي ــة كلي ــدى طلب ــذكاء االجتماعــي واللغــوي ل ــر نمطــي ال تواف
ــي: ــاً كاآلت ــة تنازلي ــدى الطلب ــددة ل ــذكاءات المتع ــاط ال ــر أنم ــب تواف ــددة األخــرى، إذ كان ترتي المتع

)الــذكاء االجتماعــي - الــذكاء اللغــوي- الــذكاء الحركــي الجســمي- الــذكاء المنطقــي- الــذكاء الطبيعــي - الــذكاء 
البينــي شــخصي - الــذكاء الموســيقي- الــذكاء البصــري(.

ــاث فــي    ــات اإلن ــح الطالب ــر الجنــس، ولصال ــة تبعــاً لمتغي ــة إحصائي ــاً ذات دالل وأظهــرت الدراســة فروق
نمــط الــذكاء االجتماعــي، ونمــط الــذكاء اللغــوي، ولصالــح الطــالب الذكــور فــي نمــط الــذكاء البصــري، 
ونمــط الــذكاء المنطقــي فيمــا لــم تظهــر فــروق فــي توافــر بعــض أنمــاط الــذكاءات المتعــددة بيــن الطلبــة 
ــذكاء الجســمي /  ــط ال ــيقي نم ــذكاء الموس ــط ال ــي نم ــذكاء الطبيع ــط ال ــي: )نم ــس وه ــر الجن ــاً لمتغي تبع

الحركــي نمــط الــذكاء البينــي/ شــخصي(. 

وهدفــت دراســة Şener & Çokçalışkan 2018 إلــى تعــّرف العالقــة بيــن أنمــاط التعلــم والــذكاءات 
ــن  ــك م ــي، وذل ــي التحليل ــج الوصف ــان المنه ــتخدم الباحث ــة اس ــدف الدراس ــق ه ــة، ولتحقي ــدى الطلب ــددة ل المتع
خــالل بنــاء اســتبانة وزعــت علــى عينــة مقدارهــا )88( طالبــاً وطالبــة وفــق طريقــة المســح الشــامل، وتوصلــت 
ــى األســلوب الســمعي والبصــري  ــد عل ــي تعتم ــم الت ــاليب التعل ــن أس ــدداً م ــون ع ــة يتلق ــى أن الطلب الدراســة إل
واللمــس، وتبيــن أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن الذكــور واإلنــاث حــول أنمــاط التعلــم المفضلــة 

وأيضــاً حــول الــذكاءات المتعــددة. 

وأجــرى دخيــخ )2019( دراســًة هدفــت إلــى تعــّرف فاعليــة برنامــج مقتــرح قائــم علــى الــذكاءات المتعــددة 
لتنميــة مهــارات اإلنتــاج اللغــوي )الكتابــة - التحــدث( لــدى طــالب كليــة التربيــة، واســتخدم المنهــج التجريبــي 
وكانــت عينــة الدراســة مكونــة مــن )30( طالبــاً مــن طــالب الســنة التحضيريــة بكليــة التربيــة – جامعــة الباحــة.

وأظهــرت نتائــج الدراســة وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً بيــن القيــاس القبلــي والقيــاس البعــدي لــدى مجموعتــي 
ــطي  ــن متوس ــاً بي ــة إحصائي ــروق دال ــود ف ــدي، ووج ــاس البع ــة القي ــة( لمصلح ــة والتجريبي ــة )الضابط الدراس
القياســيين البعدييــن لطــالب عينــة المجموعتيــن الضابطــة والتجريبيــة فــي مفــردات اختبــار مســتوى أداء مهــارات 
اإلنتــاج اللغــوي )التحــدث( لمصلحــة القيــاس البعــدي للمجموعــة التجريبيــة، كمــا بينــت النتائــج وجــود فــروق 
دالــة إحصائيــاً بيــن متوســطي القياســين البعدييــن لطــالب عينــة المجموعتيــن الضابطــة والتجريبيــة فــي مفــردات 

اختبــار مســتوى أداء مهــارات اإلنتــاج اللغــوي )الكتابــة( لمصلحــة القيــاس البعــدي للمجموعــة التجريبيــة.

كمــا أجــرى زيــدان )2020( دراســة هــدف مــن خاللهــا الكشــف عــن إمكانيــة بنــاء نمــوذج ســببي أمثــل بيــن 
المتغيــرات المســتقلة )تقديــر الــذات( والمتغيــر التابــع )الدرجــة الكليــة للــذكاءات المتعــددة( لــدى طالبــات جامعــة 
الســويس فــي ضــوء نظريــة "جاردنــر" للــذكاءات المتعــددة وذلــك علــى عينــة قوامهــا )228( طالبــة مــن طالبــات 
ــر  ــاس تقدي ــددة، ومقي ــذكاءات المتع ــاس ال ــة وهــي مقي ــة الســويس باســتخدام األدوات اآلتي ــة بجامع ــة التربي كلي
الــذات، اســتمارة دراســة الحالــة للمراهقيــن ذوي الحاجــات الخاصــة، واختبــار التحليــل اإلكلينيكــي للشــخصية، 
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وجــاءت نتائــج الدراســة باآلتــي: يؤثــر كل مــن تقديــر الــذات الرفاقــي، تقديــر الــذات الشــخصي وتقديــر الــذات 
ــات الشــخصية بيــن  ــات فــي دينامي ــذكاءات المتعــددة، يوجــد اختالف ــاس ال ــة لمقي ــى الدرجــة الكلي األكاديمــي عل
ــل  ــار التحلي ــى اختي ــويس عل ــة الس ــات جامع ــدى طالب ــددة ل ــذكاءات المتع ــاس ال ــى مقي ــة عل ــاالت الطرفي الح

االلكلينيكــي للشــخصية.    

وقــام ســامر وعبــد الرحمــن )Samer & Abdalrahman, 2020( بدراســة للتعــرف إلــى االختالفــات 
فــي الــذكاءات المتعــددة بيــن طــالب األردن جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا وعالقتهمــا بالجنــس والســنة األكاديميــة 
ــي،  ــل الوصف ــتخدم التحلي ــاث، اس ــور واإلن ــن الذك ــاركاً م ــن )349( مش ــة م ــة الدراس ــت عين ــاز، وتألف واإلنج
مقيــاس ماكنــزي متعــدد الــذكاءات التــي تكونــت مــن 9 أبعــاد و10 فقــرات لــكل بعــد، وفقــاً للنتائــج التــي توصــل 

إليهــا، فــإن كان متوســط   المــدى لجميــع مجــاالت الــذكاءات المتعــددة 3.70. 

تشــير هــذه القيمــة إلــى أن متوســط   الطــالب تــم قبــول الــردود أظهــرت عــدم وجــود أي فــروق ذات داللــة 
ــاك  ــم تكــن هن ــة. أيضــاً ل ــى الجنــس والســنة األكاديمي ــة فــي الطــالب النتائــج التــي يمكــن أن تعــزى إل إحصائي
ــى التحصيــل، وكانــت  ــة فــي نتائــج الطــالب للبعــد الموســيقي والوجــودي تعــزى إل ــة إحصائي فــروق ذات دالل

ــة لألبعــاد األخــرى.  ــة إحصائي ــاك فــروق ذات دالل هن

تعقيب على الدراسات السابقة: يمكن التعقيب على الدراسات وفق النقاط اآلتية:

ــذكاءات  ــاط ال ــة أنم ــو معرف ــدف وه ــث اله ــن حي ــابقة م ــات الس ــع الدراس ــع جمي ــة م ــذه الدراس ــترك ه تش
ــي  ــخ )2019( الت ــي دراســة دخي ــل الدراســي، إال ف ــذكاءات والتحصي ــذه ال ــن ه ــة بي ــددة الســائدة والعالق المتع
هدفــت إلــى تعــرف فاعليــة برنامــج مقتــرح قائــم علــى الــذكاءات المتعــددة لتنميــة مهــارات اإلنتــاج اللغــوي، كمــا 
تشــترك هــذه الدراســة مــع جميــع الدراســات الســابقة بالعينــة وهــم طلبــة جامعيــون، وبــاألداة وهــي االســتبانة 
ــج  ــي، والمنه ــج التدريب ــتخدمت البرنام ــي اس ــخ )2019( الت ــة دخي ــي دراس ــدد، إال ف ــذكاء المتع ــس ال ومقايي
المســتخدم لــدى جميــع الدراســات الســابقة هــو المنهــج الوصفــي التحليلــي، إال فــي دراســة دخيــخ )2019( التــي 

ــي. اســتخدمت المنهــج التجريب

أمــا مــن حيــث النتائــج: تتفــق الدراســة الحاليــة مــع الدراســات: زيــدان )2020(، دخيــخ )2019(، الصيداوي 
وحقــي )2018(، القــرون )2015(، الشــريدة وآخــرون )2013(، عالونــة وبلعــاوي )2010(، غــازي 
وشــهزادا )ghazi, and,Shahzada, 2011( بوجــود فــروق بيــن أفــراد هــذه الدراســات نحــو الــذكاءات 
 ، )Samer & Abdalrahman, 2020(المتعــددة بأنواعهــا، وتختلــف عــن دراســة ســامر وعبــد الرحمــن

ــاً.  ــة إحصائي ودراســة )Şener & Çokçalışkan, 2018(بعــدم وجــود فــروق دال

ــراض  ــه ألغ ــراً لمالءمت ــات نظ ــع المعلوم ــي لجم ــج الوصف ــث المنه ــتخدم الباح ــة: اس ــج الدراس 1/10منه
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الدراســة؛ فالمنهــج الوصفــي يحــاول "وصــف طبيعــة الظاهــرة موضــع البحــث، ويســاعد علــى تفســير الظواهــر 
ــدار، 2006، 76(. ــة الموجــودة، كمــا يفســر العالقــات بيــن هــذه الظواهــر" )دوي التربوي

2/10 مجتمع الدراسة وعينتها: 

ــم الصــف للســنة األولــى، والســنة الرابعــة فــي كليــة التربيــة  ن مجتمــع الدراســة مــن جميــع طلبــة معل تكــوَّ
ــة  ــت عين ــة. وتكون ــاً وطالب ــة شــؤون الطــالب )1180( طالب ــغ العــدد حســب إحصائي ــد بل بجامعــة دمشــق، وق
الدراســة مــن )211( طالبــاً وطالبــة، تــم اختيارهــم وفــق العينــة العشــوائية البســيطة، والجــدول اآلتــي يبّيــن توزع 

أفــراد العينــة علــى متغيــرات الدراســية.

جدول )1( توزع أفراد العينة وفق متغيرات الدراسة

3/10 تصميم أداة الدراسة وهدفها: 

قــام الباحــث بإعــداد أداة الدراســة/ االســتبانة وتطويرهــا بعــد االطــالع علــى األدب التربــوي المتصــل بهــا 
والدراســات ذات الصلــة، وتــم وفــق هــدف الدراســة وهــو تعــّرف "درجــة امتــالك طلبــة معلــم الصــف فــي كليــة 

التربيــة بجامعــة دمشــق لمســتويات الــذكاء المتعــدد" بنــاء االســتبانة وتصميــم بنودهــا.

4/10 صــدق االســتبانة: قــام الباحــث بالتحقــق مــن الصــدق الظاهــري لالســتبانة مــن خــالل عرضهــا علــى 
مجموعــة مــن الســادة المحكميــن؛ وذلــك للتأكــد مــن مالءمــة ووضــوح بنــود االســتبانة ألهــداف الدراســة، وبعــد 
وقــوف الباحــث علــى آراء الســادة المحكميــن ومقترحاتهــم ومناقشــتها معهــم قــام بإجــراء التعديــالت المطلوبــة. 

5/10 الدراســة االســتطالعية لالســتبانة: بعــد تصميــم االســتبانة ُطبقــت علــى عينــة اســتطالعية قوامهــا )30( 
طالبــاً وطالبــة وهــي مــن خــارج عينــة الدراســة األساســية، وفــي ضــوء نتائــج التطبيــق االســتطالعي تــم تعديــل 

بعــض البنــود التــي لــم تكــن واضحــة مــن قبــل الطلبــة. 

ــن  ــاط بي ــاس بحســاب معامــالت االرتب ــي للمقي ــن االتســاق الداخل ــد م ــوي: جــرى التأك 6/10 الصــدق البني

المتغيراتالجنسالسنة الدراسية

الفئاتأنثىذكرالرابعةاألولى

العمر9511547164

مكان البتر211211

10- إجراءات الدراسة الميدانية:
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مجمــوع درجــة كل محــور مــن محــاور االســتبانة مــع المحــاور األخــرى ومــع الدرجــة الكليــة لالســتبانة وفــق 
بيانــات الجــدول اآلتــي:

جدول )2( معامالت ارتباط محاور استبانة الدراسة مع بعضها البعض ومع الدرجة الكلية.

ظهــر مــن خــالل جــدول رقــم )2( إن معظــم معامــالت االرتبــاط دالــة إحصائيــاً عند مســتوى داللــة )0.01** 
0.05*(. وهــذا يعنــي إن االســتبانة تتصــف باتســاق داخلــي، ممــا يــدل علــى صدقهــا البنيــوي وصالحيــة جيــدة 

الســتخدامها فــي الدراســة الحاليــة.

7/10 ثبات االستبانة: اعتمد الباحث للتحقق من ثبات االستبانة على طريقتي:

ــة  ــى عين ــة عل ــة النصفي ــات التجزئ ــل ثب ــتخراج معام ــم اس ــة )Split Half(: ت ــة النصفي 1/7/10 التجزئ
ــود  ــى البن ــتبانة إل ــود االس ــة بن ــك بتجزئ ــراون، وذل ــبيرمان – ب ــة س ــتخدام معادل ــتطالعية، باس ــة االس التجرب
الزوجيــة والبنــود الفرديــة ومــن ثــم قــام بحســاب معامــل االرتبــاط بيــن النصفيــن، وكانــت النتيجــة )0.91( وتعــد 

هــذه القيمــة معامــل ثبــات جيــد ألغــراض الدراســة الحاليــة.

2/7/10 معادلــة ألفــا كرونبــاخ )Cronbach›s alpha(: تــم حســاب معامــل االتســاق الداخلــي للعينــة 
ــراء  ــد إلج ــات جي ــل ثب ــاً معام ــد أيض ــة )0.88(، ويع ــت بقيم ــاخ، وكان ــا كرونب ــة ألف ــتخدام معادل ــها باس نفس

ــة. الدراســة الحالي

ــن الصــدق  ــدة م ــة جي ــتبانة تتصــف بدرج ــبق إن االس ــا س ــتبانة: يتضــح مم ــة لالس 10/8 الصــورة النهائي
والثبــات تجعلهــا صالحــة لالســتخدام كأداة للدراســة الحاليــة، وبلــغ مجمــوع بنودهــا فــي الصــورة النهائيــة لهــا 
)56( بنــداً روعــي فيهــا مــدى مناســبتها ألفــراد العينــة مــن حيــث الصياغــة اللغويــة، ووضــوح مــا تســأل عنــه 

الدرجة الكليةطبيعيحركيموسيقيرياضيبصرياجتماعيلغويالمحور/ الذكاء

1لغوي

1*386.اجتماعي

300.2171.بصري

1**268.566.*399.رياضي

1**160.250.506.*437.موسيقي

1*211.227.418.**550.**513.حركي

1**559.*442.**318.147.476.*378.طبيعي

1**722.**693.**705.**743.**584.**571.**670.الدرجة الكلية
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البنــود، موزعــة هــذه البنــود علــى ثمانيــة محــاور بمعــدل ســبعة بنــود فــي كل محــور، وهــي الــذكاءات: )اللفظــي/ 
اللغــوي، االجتماعــي، البصــري/ المكانــي، المنطقــي/ الرياضــي، الموســيقي، الجســمي/ الحركــي، الشــخصي/ 
ــى  ــات عل ــرت)، إذ وزعــت الدرج ــتبانة بشــكل خماســي حســب )ليك ــدرج االس ــم ت ــد ت ــي(، وق ــي، الطبيع الذات
اســتجابات البنــود: موافــق بشــدة )5( درجــات، موافــق )4( درجــات، ال رأي لــي )3( درجــات، غيــر موافــق 

)2( درجتــان، غيــر موافــق بشــدة )1( درجــة واحــدة.

ــي 2020 –  ــام الدراس ــن الع ــي األول م ــل الدراس ــي الفص ــة ف ــت الدراس ــة: ُطبق ــق أداة الدراس 9/9 تطبي
ــا.  ــن بنوده ــة ع ــية لإلجاب ــة األساس ــة الدراس ــى عين ــة عل ــتبانة الدراس 2021 إذ عرضــت اس

9/10 المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:

قــام الباحــث بعــد إجابــة الطلبــة علــى بنــود االســتبانة بتفريــغ أوراق االســتبانات مســتخدماً البرنامــج اإلحصائي 
للعلــوم االجتماعيــة )SPSS. v24(، وذلــك باســتخدام المعالجــات اإلحصائيــة اآلتيــة: المتوســطات الحســابية، 
واالنحرافــات المعياريــة، والنســب المئويــة؛ الســتجابات أفــراد العينــة علــى االســتبانة. واختبــار )t( للمجموعتيــن 

)Independent T-test(. المستقلتين

1/11 نتيجــة ســؤال الدراســة: لإلجابــة عــن ســؤال الدراســة وهــو مــا درجــة امتــالك طلبــة معلــم الصــف فــي 

11- النتائج والمناقشة:

كليــة التربيــة بجامعــة دمشــق لمســتويات الــذكاء المتعــدد؟

اســتخرج الباحــث درجــة امتــالك أنــواع الــذكاء لــدى عينــة الدراســة وأكثرهــا شــيوعاً، مرتبــاً هــذه الــذكاءات 
حســب المتوســط الحســابي، مــن األكبــر إلــى األصغــر، وفــق بيانــات الجــدول رقــم )3(:

جدول )3( ترتيب نوع الذكاء حسب المتوسط الحسابي لدى عينة الدراسة

االنحراف المعياريالمتوسط الحسابينوع الذكاء

الشخصي/ الذاتي
االجتماعي

اللغوي
المنطقي/ الرياضي
الجسمي/ الحركي
البصري/ المكاني

الطبيعي
الموسيقي
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يتضــح مــن الجــدول الســابق أن جميــع أنــواع الــذكاءات موجــودة لــدى أفــراد العينــة، لكــن أكثــر هذه الــذكاءات 
شــيوعاً لــدى الطلبــة هــو الــذكاء الشــخصي/ الذاتــي وجــاء بمتوســط )28.54(، يليــه فــي الترتيــب الثانــي الــذكاء 
االجتماعــي وجــاء بمتوســط )28.31(، يليــه فــي الترتيــب الثالــث الــذكاء اللغــوي وجــاء بمتوســط )25.82(، 
وُيعــزى تقــدم الــذكاء الذاتــي علــى بقيــة الــذكاءات إلــى خصائــص المرحلــة العمريــة للطلبــة واعتمادهــم علــى 
أنفســهم فــي متابعــة تحصيلهــم الدراســي، إلــى جانــب ضبــط النفــس وفهــم الــذات بمــا يســاعدهم علــى التخطيــط 
فــي عملهــم الدراســي وتحمــل المســؤولية لتحقيــق النجــاح المطلــوب والتخــرج مــن الجامعــة، ويظهــر هــذا فيمــا 
تؤكــده النظريــة بــأن مــن أبــرز خصائــص هــذا النــوع مــن الــذكاء هــو فهــم الفــرد لنقــاط القــوة والضعــف الذاتيــة 
لديــه، إلــى جانــب القــدرة علــى التحليــل الذاتــي، أمــا مــن حيــث الــذكاء االجتماعــي واللغــوي فيمكــن عــزو ذلــك 
إلــى طبيعــة البيئــة الجامعيــة االجتماعيــة بمــا فيهــا مــن أنشــطة وتواصــل مــع اآلخريــن، وتكويــن الصداقــات ونمط 
التنشــئة األســرية التــي تحــث الطلبــة وتشــجعهم علــى ممارســة أدوار متعــددة متمثلــة فــي األنشــطة االجتماعيــة، 
وكذلــك ربمــا يعــود ذلــك أيضــاً إلــى انتشــار وســائط التواصــل االجتماعــي بيــن الطلبــة، واالهتمــام بالجوانــب 
ــأن  ــة وبلعــاوي )2010(، ب ــج دراســة عالون ــق هــذه النتيجــة مــع نتائ ــا، تتف ــة والتحــدث واالســتمتاع به اللغوي
الــذكاء الشــخصي هــو الــذكاء األكثــر وجــوداً لــدى عينــة الدراســة، أيضــاً تتفــق مــع نتائــج دراســتي الصيــداوي 

وحقــي )2018( ودراســة القــرون )2015( بتوافــر نمطــي الــذكاء االجتماعــي واللغــوي.

2/11 نتائج الفرضيات وتفسيرها: تم اختبار الفرضيات عند مستوى داللة )05.0(:

1/2/11 نتائج الفرضية األولى: 

ــوي -    ــذكاء: )اللغ ــى محــور ال ــة عل ــن متوســطات درجــات الطلب ــة بي ــة إحصائي ــرق ذو دالل ال يوجــد ف
االجتماعــي - البصــري/ المكانــي - المنطقــي/ الرياضــي – الموســيقي - الجســمي/ الحركــي - الشــخصي/ 

الذاتــي - الطبيعــي( ُتعــزى إلــى متغيــر الســنة الدراســية. 

جدول )4( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداة الدراسة تبعاً لمتغير السنة الدراسية.

نوع الذكاء 
والدرجة الكلية

السنة 
المتوسط العددالدراسية

الحسابي
االنحراف 
مستوى قيمة )ت(المعياري

القرارالداللة

الذكاء اللغوي
9526.212.798األولى

ال يوجد فرق1.922.056
11525.472.767الرابعة

الذكاء االجتماعي
9528.284.304األولى

ال يوجد فرق982.-023.-
11528.302.865الرابعة
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الذكاء البصري/ 
المكاني

9524.425.363األولى
ال يوجد فرق039.969.

11524.395.499الرابعة

الذكاء المنطقي/ 
الرياضي

9526.373.764األولى
يوجد فرق2.929.004

11524.644.608الرابعة

الذكاء الموسيقي
9521.593.869األولى

يوجد فرق002.-3.107-
11523.354.249الرابعة

الذكاء الجسمي/ 
الحركي

9525.424.991األولى
ال يوجد فرق1.671.096

11524.334.462الرابعة

الذكاء الشخصي/ 
الذاتي

9528.732.627األولى
ال يوجد فرق702.483.

11528.374.406الرابعة

الذكاء الطبيعي
9525.314.340األولى

يوجد فرق2.853.005
11523.574.449الرابعة

الدرجة الكلية
95206.3317.301األولى

ال يوجد فرق1.661.098
115202.4116.762الرابعة

ــة  ــر مــن مســتوى الدالل ــة لالســتبانة ككل أكب ــة للدرجــة الكلي ــن مــن الجــدول الســابق أن مســتوى الدالل يتّبي
ــذكاءات:  ــي ال ــروق ف ــود ف ــدول وج ــن الج ــن م ــذكاءات فيتبي ــواع ال ــة أن ــن نتيج ــا ع االفتراضــي )0.05(. أم
)المنطقــي/ الرياضــي - الطبيعــي( لصالــح طلبــة الســنة األولــى، ويمكــن تفســير ذلــك أن طلبــة الســنة األولــى 
جميعهــم مــن الفــرع العلمــي عنــد دخولهــم الجامعــة، أمــا طلبــة الســنة الرابعــة فمنهــم العلمــي ومنهــم األدبــي، 
ــون  ــاً لك ــك أيض ــث ذل ــزو الباح ــم، ويع ــم وميوله ــرب الهتمامه ــذكاء األق ــون بال ــم يتمتع ــذا يجعله ــي ه وبالتال
التخصصــات العلميــة تســاعد علــى نمــو الــذكاء الرياضــي، لمــا تحتويــه مــن مفــردات تســاعد علــى ذلــك، وهــذا 
يتفــق مــع مــا تذهــب إليــه وتؤكــده نظريــة الــذكاءات المتعــددة، أمــا عــن الفــرق بيــن الطلبــة نحــو الــذكاء الطبيعــي 
فيمكــن عــزو ذلــك إلــى طبيعــة االهتمامــات البيئيــة لــدى طلبــة الســنة األولــى واالســتمتاع باألعمــال اليدويــة، أمــا 
عــن نتيجــة الفــروق بيــن الطلبــة نحــو الــذكاء الموســيقي فيظهــر الجــدول وجــود الفــروق لصالــح طلبــة الســنة 
الرابعــة، ويمكــن تفســير ذلــك أن طلبــة الســنة الرابعــة هــم أكثــر نضجــاً وأكثــر ادراكاً ومعرفــًة بأهميــة الموســيقى 
ــري/  ــي - البص ــمي/ الحرك ــي - الجس ــوي – االجتماع ــذكاءات: )اللغ ــة ال ــن بقي ــا ع ــا، أم ــا ووظائفه وأنواعه
المكانــي - الشــخصي/ الذاتــي(، فلــم تظهــر فــروق فــي ذلــك، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتائــج دراســة ســامر وعبــد 
ــج  ــي نتائ ــة ف ــة إحصائي ــروق ذات دالل الرحمــن )Samer & Abdalrahman, 2020( بعــدم وجــود أي ف
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الطلبــة نحــو متغيــر الســنة األكاديميــة.

2/2/11 نتائج الفرضية الثانية:

ــوي -    ــذكاء: )اللغ ــى محــور ال ــة عل ــن متوســطات درجــات الطلب ــة بي ــة إحصائي ــرق ذو دالل ال يوجــد ف
االجتماعــي - البصــري/ المكانــي - المنطقــي/ الرياضــي – الموســيقي - الجســمي/ الحركــي - الشــخصي/ 

الذاتــي - الطبيعــي( ُتعــزى إلــى متغيــر الجنــس. 

يبين جدول )5( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفئتي متغير الجنس.

المحور والدرجة 
المتوسط العددالجنسالكلية

الحسابي
االنحراف 
مستوى قيمة )ت(المعياري

القرارالداللة

الذكاء اللغوي
4725.942.877ذكر

ال يوجد فرق336.737.
16425.782.780انثى

الذكاء االجتماعي
4727.774.410ذكر

ال يوجد فرق240.-1.179-
16428.463.303انثى

الذكاء البصري/ 
المكاني

4726.134.397ذكر
يوجد فرق2.470.014

16423.945.598انثى

الذكاء المنطقي/ 
الرياضي

4727.283.518ذكر
يوجد فرق3.386.001

16424.914.394انثى

الذكاء الموسيقي
4721.193.888ذكر

يوجد فرق009.-2.633-
16422.994.206انثى

الذكاء الجسمي/ 
الحركي

4725.455.081ذكر
ال يوجد فرق966.335.

16424.694.644انثى

الذكاء الشخصي/ 
الذاتي

4728.682.266ذكر
يوجد فرق295.018.

16428.504.022انثى

الذكاء الطبيعي
4725.724.020ذكر

يوجد فرق2.391.018
16423.984.524انثى

الدرجة الكلية
47208.1517.215ذكر

ال يوجد فرق1.727.086
164203.2617.101انثى
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يتّبيــن مــن الجــدول الســابق أن مســتوى الداللــة للدرجــة الكليــة لالســتبانة أكبــر من مســتوى الداللــة االفتراضي 
ــري/  ــذكاءات: )البص ــي ال ــروق ف ــود ف ــدول وج ــن الج ــن م ــذكاءات يتبي ــواع ال ــة أن ــن نتيج ــا ع )0.05(، أم
المكانــي، المنطقــي/ الرياضــي، الشــخصي/ الذاتــي، الطبيعــي(، لصالــح الطلبــة الذكــور، ويمكــن تفســير نتيجــة 
الفــروق فــي الــذكاء البصــري/ المكانــي إلــى أن الطلبــة الذكــور هــم أكثــر تميــزاً فيمــا يتعلــق بالتفكيــر الفراغــي 
والمكانــي وأيضــاً، قــراءة المصــورات والخرائــط وحــل المتاهــات البصريــة، وهــذا مــا أكدتــه نظريــة الــذكاءات 
ــي  ــداوي وحق ــق هــذه النتيجــة مــع دراســة الصي ــم النفــس، وتتف ــي مجــال عل ــي تمــت ف المتعــددة واألبحــاث الت
)2018(، أمــا مــن حيــث الفــروق بيــن الطلبــة فــي الــذكاء المنطقــي/ الرياضــي والتــي جــاءت أيضــاً لصالــح 
ــاث بمــا  ــة لألشــياء بعكــس اإلن ــة الذكــور لديهــم النظــرة الكلي ــى أن الطلب ــك إل ــة الذكــور فيمكــن عــزو ذل الطلب
ــب  ــي تغل ــة الت ــم الرياضي ــة المفاهي ــى طبيعي ــك إل ــد يعــود ذل ــا ق ــة لألشــياء، كم ــه مــن نظــرة تفصيلي ــزن ب يتمي
عليهــا الجوانــب العقليــة، بينمــا طبيعيــة اإلنــاث تتجــه نحــو الجوانــب العاطفيــة والمفاهيــم الرياضيــة تنســجم مــع 
الجوانــب العقليــة المنطقيــة التــي يتمتــع بهــا الذكــور وذلــك مــن حيــث إجــراء العمليــات الحســابية وحل المشــكالت 
ــا  ــي )2018(، أم ــداوي وحق ــق أيضــاً مــع دراســة الصي ــة، وهــذه النتيجــة تتف ــة منظم ــة علمي ــر بطريق والتفكي
ــح  ــا ُيظهــر الجــدول الســابق، فجــاءت لصال ــذكاء الموســيقي كم ــة نحــو ال ــن الطلب ــروق بي ــث وجــود ف مــن حي
الطالبــات اإلنــاث، وهــذا ربمــا مــرده أن الطالبــات اإلنــاث أكثــر ميــالً إلــى الجوانــب الموســيقية، ويتصفــن بأنهــن 
أكثــر عاطفيــة وحساســية، وبالتالــي يمتلكــن خيــاالً خصبــاً وتذوقــاً أكثــر مــن الذكــور فــي الجوانــب الموســيقية، 
وربمــا هــن أكثــر ســماعاً للموســيقى فــي المنــزل؛ وهــذا مــا نمــى لديهــن الحــس الموســيقي، ومــن حيــث وجــود 
فــروق بيــن الطلبــة نحــو الــذكاء الشــخصي/ الذاتــي فقــد جــاء لصالــح الطلبــة الذكــور؛ ويمكــن عــزو ذلــك إلــى 
ســعي الذكــور عــادًة إلــى االســتقاللية فــي التفكيــر والتخطيــط ورســم األهــداف، باإلضافــة إلــى االســتمتاع فــي 
العمــل الذاتــي بعكــس اإلنــاث الالتــي يفضلــن الحــوارات االجتماعيــة، أمــا مــن حيــث الفــروق بيــن الطلبــة نحــو 
الــذكاء الطبيعــي فقــد جــاء لصالــح الطلبــة الذكــور، وربمــا يعــود ذلــك إلــى أن الطلبــة الذكــور يفضلــون األماكــن 
ــر مــن  ــة والمدهشــة أكث ــد يســتمتعون باألماكــن الغريب ــا ق ــات، كم ــات والحيوان ــواع النبات ــة بأن المفتوحــة والغني
اإلنــاث الالتــي عــادًة يكــن أكثــر ميــالً نحــو الحيــاة المدنيــة والمنظمــة والمألوفــة لديهــن، ولــم تظهــر فــروق فــي 
بقيــة الــذكاءات )اللغــوي – االجتماعــي - الجســمي/ الحركــي(، وتختلــف هــذه النتيجــة مــع دراســة الصيــداوي 
وحقــي )2018(، بوجــود فــروق لصالــح الطالبــات اإلنــاث فــي نمــط الــذكاء االجتماعــي، ونمــط الــذكاء اللغــوي، 
وتختلــف هــذه النتيجــة أيضــاً مــع نتائــج دراســتي )Şener & Çokçalışkan, 2018( ودراســة ســامر وعبــد 
ــور  ــن الذك ــة بي ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــدم وجــود ف الرحمــن )Samer & Abdalrahman, 2020(، بع

واإلنــاث حــول الــذكاءات المتعــددة.
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12- المقترحات:

في ضوء نتائج الدراسة يقترح الباحث المقترحات اآلتية:

ضرورة تشجيع الطلبة بتنمية نوع الذكاء السائد لديهم، واستغالل ذلك في إنجازاتهم العلمية.  

توظيف استراتيجيات التدريس وفقاً لمستويات الذكاءات المتعددة لدى الطلبة مراعاًة للفروق الفردية.  

ضرورة مراعاة نظرية الذكاءات المتعددة عند وضع المناهج الدراسية.  

ضرورة كشف الطلبة/ المعلمين عن القدرات العقلية لدى تالميذهم عند تدريسهم في المستقبل.  

ــى    ــي عل ــا اإليجاب ــان تأثيره ــددة وبي ــذكاءات المتع ــى ال ــليط الضــوء عل ــة لتس ــل جامعي ــل ورش عم عم
ــة.  الطلب

بحوث مقترحة:

إجراء دراسة مماثلة في تخصصات جامعية أخرى.  

إجراء دراسة تأثير الذكاءات المتعددة لدى طلبة الجامعة على التحصيل الدراسي.  

13- قائمة المراجع: 

1/12 المراجع العربية:

بلعــاوي . منــذر يوســف )2011(. الــذكاءات المتعــددة الســائدة لــدى طلبــة جامعــة القصيــم، الكويــت، المجلــة 
التربويــة. 25 )100(. ص 177 – 112.

ــة التعليــم مــا قبــل  ــد التربــوي لمرحل توفيــق. صــالح الديــن محمــد والســيد. ناديــة حســن. )2010(. التجدي
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ــي. العرب

حســين. خديجــة، ومقــداد. محمــد )2011( الميــول المهنيــة والــذكاءات المتعــددة لــدى طلبــة الصــف الثالــث 
الثانــوي بمملكــة البحريــن. دراســات نفســية. )5(. ص 9 – 39.

حسين. محمد. )2003(. قياس وتقييم الذكاءات المتعددة. عمان: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.

دخيــخ. صــال أحمــد )2019(. فعاليــة برنامــج قائــم علــى الــذكاءات المتعــددة لتنميــة مهــارات اإلنتــاج اللغــوي 
لــدى طــالب كليــة التربيــة. مجلــة العلــوم التربويــة. العــدد األول.
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دويــدار. عبــد الفتــاح )2006(. المرجــع فــي مناهــج البحــث فــي علــم النفــس وفنيــات كتابــة البحــث العلمــي. 
)ط 4(. اإلســكندرية: دار المعرفــة الجامعيــة. مصــر.

زيــدان. أحمــد ســعيد )2020(. بنــاء نمــوذج ســببي للعالقــة بيــن أبعــاد تقديــر الــذات والموهبــة فــي ضــوء 
نظريــة جاردنــر للــذكاءات المتعــددة لــدى طالبــات جامعــة الســويس. مجلــة البحــث العلمــي فــي التربيــة. العــدد 

21. ص 62 - 117.

الشــامي. حمــدان ممــدوح )2008(. الــذكاءات المتعــددة وتعلــم الرياضيــات. القاهــرة: مكتبــة اإلنجلــو 
المصريــة.

ــة  ــدرة التنبؤي ــق ســليم )2013(. الق ــاب؛ وبشــارة. موف ــد الناصــر ذي ــة؛ الجــراح. عب الشــريدة. محمــد خليف
ــة  ــات العربي ــاد الجامع ــة اتح ــي األردن. مجل ــن ف ــة الجامعيي ــدى الطلب ــة ل ــتوى الحكم ــددة بمس ــذكاءات المتع لل

للتربيــة وعلــم النفــس. 11 )1(. ص 110 - 139.

الشــعيلي. علــي وعبــد اللــه. الخطايبــة. )2002( "عمليــات العلــم األساســية المتضمنــة فــي األنشــطة العلميــة 
ــوم  ــة العل ــان". مجل ــلطنة عم ــي س ــي ف ــم األساس ــة التعلي ــن مرحل ــى م ــة األول ــوف األربع ــوم للصف ــب العل لكت

ــع. ص 128 - 122. ــدد الراب ــي. الع ــد الثان ــة والنفســية. المجل التربوي

الصيــداوي. غســان؛ وحقــي. شــكرية )2018(. أنمــاط الــذكاءات المتعــددة المتوافــرة لــدى طلبــة كليــة التربيــة 
فــي جامعــة حمــاة. مجلــة الفتــح. جامعــة ديالــى. العــدد 74. ص 178 - 210.

عالونــة. شــفيق. بلعــاوي. منــذر )2010(. أســاليب التعلــم المفضلــة والــذكاءات المتعــددة الســائدة لــدى طلبــة 
جامعــة اليرمــوك. مجلــة العلــوم التربويــة والنفســية. جامعــة البحريــن. 2 )11(. ص 65 - .85.

ــة  ــة. مجل ــع اليمني ــات المجتم ــة كلي ــدى طلب ــددة ل ــذكاءات المتع ــع ال ــن )2015(. واق ــي حس ــرون. عل الق
الســودان للعلــوم والتقنيــة. 16. )3(. ص 95 – 108.

المطــوع. نايــف )2018(. درجــة امتــالك طــالب جامعــة شــقراء فــي المملكــة العربيــة الســعودية لمســتويات 
الــذكاء المتعــدد. المجلــة الدوليــة التربويــة المتخصصــة. 7. )1(. ص 32 - 42. 

ــة –  ــة التربي ــة كلي ــدى طلب ــددة ل ــذكاءات المتع ــعد )2018(. ال ــد مس ــادي. أحم ــد؛ واله ــد أحم ــدور. زي اله
جامعــة ذمــار وأثرهــا علــى قدراتهــم اإلبداعيــة. مجلــة اآلداب. العــدد )8(. ص 105 - 139.

2/12 المراجع األجنبية:

  Armstrong. T. )1994(. When planning a lesson. ask the right questions 
educational leadership. 52 )3(. 27 – 29.

   Fako. D )1992(. individuel difference and multiple intelligence. Kentucky: 



املجلة الرتبوية الإلكرتونية ال�شورية العدد الثاين �شهر )1( 322022

the education resources information center )ERIC(.

  Gardner. H. )1999(. Intelligence. reframed - multiple Intelligences for 
the 21 st Century. New York: Basic Books. p28.

  Gardner. H. )1983(. Frames of mind. The The theory of multiple 
Intelligence. New York: basic books.

  Ghazi. S. Shahzada. G. )2011(. Relationship between students› 
self-perceived multiple intelligences and their academic achievement. 
International Journal of Academic Research. 3 )2(. pp 619 -623.

  Samer M. & Abdalrahman H. )2020( The Differences in Multiple 
Intelligences between the Students of Jordan University of Science and 
Technology. International Journal of Higher Education. 9. )4(. p 35 – 45.

  Sener. S. & Cokcaliskan. A. )2018(. An Investigatio between Multiple 
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Studies. 6. )2(. p 125 – 132.

14- المالحق:

أداة البحث/ االستبانة:
عزيزي الطالب/ الطالبة:

يقوم الباحث بدراسة ميدانية بعنوان:
)درجة امتالك طلبة معلم الصف في كلية التربية بجامعة دمشق لمستويات الذكاء المتعدد(، ويرجو الباحث 
منك اإلجابة عن بنود هذه االستبانة، علماً أن نتائج هذه االستبانة لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي.    

  
الجنس: ذكر )  (، أنثى )  (..  1 
السنة الدراسية: األولى )  (، الرابعة )  (. .  2 

شاكراً تعاونك وإسهامك العلمي.
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موافق العبارةم
غير ال رأي ليموافقبشدة

موافق
غير موافق 

بشدة
الذكاء اللفظي/ اللغوي

أملك ذاكرة جيدة للتواريخ وأسماء األشخاص واألماكن.1
لدي حصيلة لغوية تمكنني من التحدث ارتجاالً بسهولة.2
أستمتع بكتابة الشعر وقراءته وسماعه.3
أستمتع بكتابة مذكراتي وقصص من تأليفي.4
أساعد اآلخرين في تفسير معاني الكلمات.5
أهتم باللغات األجنبية وأحاول تعلمها.6
أفهم األفكار المختصرة والمجردة.7

الذكاء االجتماعي
أتفاعل بسهولة وراحة وثقة مع اآلخرين.8

الثقافيــة 9 واألنشــطة  النــوادي  فــي  المشــاركة  أحــب 
واالجتماعيــة.

أستمتع بالسفر والتجوال وإقامة المخيمات.10
لدي القدرة على التأثير في اآلخرين11
يسعى اآلخرون للتقرب مني.12
أستطيع التكلم أمام اآلخرين، ومحاورتهم13
أستمتع بتقديم العون والمساعدة لآلخرين.14

الذكاء البصري/ المكاني
أهتم باأللعاب المفككة، والتي تحتاج إلعادة التركيب.15

رســومات 16 فــي  المنظمــة  األشــياء  بســهولة  أتذكــر 
وأشــكال.

أستمتع بالتعبير بالرسم أكثر من التعبير بالكتابة.17
أستطيع قراءة الرسومات والخرائط بدقة وسهولة.18
أستمتع برسم األشكال الهندسية، وتصميمها.19
أستمتع بحل المتاهات واأللغاز البصرية.20

أحــب أن أرى صــوراً أكثــر مــن الكلمــات عندمــا أقــرأ 21
كتابــاً.

الذكاء المنطقي/ الرياضي

ــرعة 22 ــة بس ــابية الذهني ــات الحس ــراء العملي ــتطيع إج أس
ــهولة. وس

أعتمــد علــى طريقــة حــل المشــكالت فــي معالجــة 23
بــي. المحيطــة  القضايــا 

أفضل التتابع المنطقي والمنظم في فهم األشياء.24
أميل إلى تصنيف األشياء في مجموعات متشابهة25

أميــل لممارســة األلعــاب واأللغــاز الرياضيــة التــي 26
تتطلــب تفكيــراً منطقيــاً.

أفضــل مقــررات الرياضيــات والمنطــق علــى المقررات 27
األخرى.

أحب التعامل مع األرقام واإلحصائيات.28
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الذكاء الموسيقي

أكثــر مــن 29 الموســيقية والغنائيــة  بالمســرحيات  أهتــم 
األخــرى. المســرحيات 

أستطيع أن أميز المقامات الموسيقية.30
أستطيع أداء النغمة أو اإليقاع بعد سماعها.31

يزيــد نشــاطي الجســمي والعقلــي عنــد ســماع الموســيقى 32
واألغانــي.

القــدرة علــى تمييــز المقطوعــات الموســيقية 33 أمتلــك 
ومعرفتهــا. وتناســقها  وإيقاعهــا 

أتذكر القصائد الغنائية بسهولة.34
أستمتع بالعديد من أنواع الموسيقى.35

الذكاء الجسمي/ الحركي

ــكاري 36 ــر عــن مشــاعري وأف ــى التعبي ــدرة عل ــك الق أمتل
باســتخدام الجســد.

أمتلــك القــدرة علــى إجــراء العمليــات الدقيقــة كالتشــريح، 37
الحفــر علــى الخشــب ......

الهــواء 38 فــي  الرياضيــة  األلعــاب  بممارســة  أســتمتع 
الطلــق.

تتولد لدي أفكار جديدة عند قيامي بنشاط حركي.39
أفضل الحركة والنشاط على الهدوء. 40
أعيش أسلوب حياة مليء بالحركة.41
أجد صعوبة كبيرة في الجلوس بهدوء.42

الذكاء الشخصي/ الذاتي
أستمتع بالعمل المنفرد.43
عندما أعمل لوحدي أنتج أفضل العمل في مجموعة.44
أحدد هدفي في الحياة، وأفكر فيه بانتظام.45
أخصص وقت للتأمل في كافة جوانب حياتي.46
أمتلك االستقاللية في تفكيري.47
أحب أن أحل مشكالتي بمفردي.48
أفهم أفضل عندما أدرس لوحدي49

الذكاء الطبيعي
أهتم باألمور التي تتعلق بقضايا البيئة.50
أستمتع باألعمال اليدوية في أنشطة حرفية.51

األحيــاء، 52 )علــم  الطبيعيــة  العلــوم  بدارســة  أســتمتع 
الحيــوان(. اإلنســان،  النبــات، 

أهتم بزراعة النباتات ورعاية الحيوانات.53

ــات 54 ــور وأوراق النبات ــن الصخ ــات م ــع عين أفضــل جم
ــرات. والحش

أفضل التعليم العملي على التعليم النظري.55
أحب زيارة األماكن المدهشة في الطبيعة.56
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املجلة الرتبوية الإلكرتونية ال�شورية العدد الثاين �شهر )1( 362022

يهــدف البحــث إلــى التعــرف علــى العالقــة بيــن الطمــوح الدراســي وقلــق المســتقبل لــدى طلبــة الجامعــات فــي 
ظــل أزمــة كوفيــد 19 مــن خــالل اإلجابــة علــى التســاؤالت التاليــة: هــل يعانــي طلبــة الجامعــات مــن قلــق 

المســتقبل فــي ظــل أزمــة كوفيــد 19؟

هل يعاني طلبة الجامعات من قلق المستقبل في ظل أزمة كوفيد 19؟. 1

هل يمتلك طلبة الجامعات طموحاً أكاديمياً في ظل أزمة كوفيد 19؟ . 2

مــا العالقــة القائمــة بيــن كل مــن قلــق المســتقبل والطمــوح الدراســي لــدى أفــراد عينــة البحــث فــي ظــل . 3
أزمــة كوفيــد 19؟

وللتحقــق مــن هــذه التســاؤالت تطلــب اســتخدام مقاييــس لقيــاس قلــق المســتقبل، وقــد اســتخدم الباحــث مقيــاس 
قلــق المســتقبل المعــد مــن قبــل زينــب محمــد شــقير، حيــث تــّم إعــداد نســخة إلكترونيــة منــه، كمــا قــام الباحــث 
بإعــداد مقيــاس مســتوى الطمــوح الدراســي وذلــك بعــد االطــالع علــى عــدد مــن المقاييــس المســتخدمة فــي هــذا 
الجانــب. وقــد تــم جمــع عــدد مــن الفقــرات للمقيــاس وعرضهــا علــى لجنــة مــن الســادة المحكميــن مــن أصحــاب 
ــتخدم  ــد اس ــث، وق ــذه البح ــي ه ــتخدمة ف ــة المس ــه النهائي ــاس بصورت ــى المقي ــم التوصــل ال ــم ت االختصــاص ث
الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي والــذي يعتمــد علــى وصــف الظواهــر االجتماعيــة ووصفهــا كميــاً وكيفــاً، وقــد 
بلغــت عينــة البحــث التــي اســتخدمت فــي البحــث )1284( طالبــا وطالبــة مــن طلبــة الجامعــات العراقيــة للســنه 

الدراســية 2019-2020.

الكلمات المفتاحية: قلق المستقبل- الطموح الدراسي – طلبة الجامعات.

الملخص:
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The aim of the research is to identify future anxiety and its relation with the 
level of academic ambition among university students in light of the COVID 19 
crisis, by answering the following questions:

1.  Do university students suffer from future anxiety in light of the COVID 19 
crisis?

2.  Do university students have academic ambitions in light of the COVID 19 
crisis?

3.  What is the relationship between the future anxiety and academic ambition 
of the research sample in light of the COVID 19 crisis?

To verify these questions، it required the use of scales to measure future 
anxiety. The researcher used the future Anxiety Scale prepared by Zainab 
Muhammad Shuqair، where an electronic version of it was prepared. The re-
searcher also prepared the scale of the academic ambition level after review-
ing a number of measures used in such context. A number of paragraphs of 
the scale were collected and presented to a committee of expert referees of 
the specialists. Then the scale has reached its final form used in this research. 
The researcher used the descriptive and analytical method، which is based on 
describing social phenomena and describing them in quantitative and qualita-
tive terms. The research sample used in the research reached )1284( students 
both genders from the Iraqi universities for the academic year 2019-2020.

Key words: future anxiety - academic ambition - university students.

ABSTRACT
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1/1 موضوع البحث وأهميته: 

اليــوم وفــي ظــل أزمــة كوفيــد19 حدثــت الكثيــر مــن التغّيــرات والتبــدالت، ومــن أهمهــا بقــاء الطــالب فــي 
منازلهــم وإيقــاف الــدوام فــي المــدارس أو الجامعــات، واالعتمــاد علــى التعليــم اإللكترونــي أو التعليــم عــن بعــد، 
وبعــد مــا كانــت الجامعــات تنظــر إلــى التعليــم اإللكترونــي كنــوع مــن العوامــل المســاعدة فــي التعليــم، أو أنــه 
تــرف ونــوع مــن زيــادة الخيــارات التعليميــة لمــن يرغــب فــي التــزود تعليميــاً أو تدريبيــاً، أصبــح اليــوم ضــرورة 
ووســيلة لتمكيــن مئــات المالييــن مــن الطــالب مــن التعلــم بعــد أن فقــدوا فرصــة الذهاب إلــى المؤسســات التعليمية. 
إن ســرعة وحجــم االضطــراب التعليمــي نتيجــة انتشــار فيــروس كورونــا الــذي يؤثــر اآلن علــى 290.5 مليــون 
طالــب فــي جميــع أنحــاء العالــم، ليــس لــه مثيــل يذكــر فــي التاريــخ الحديــث، لــذا إن إغــالق المــدارس والجامعــات 
لعــدة أيــام وأســابيع وأحيانــاً أشــهر قــد يكــون لــه تداعيــات ال توصــف علــى األطفــال والشــباب والمجتمعــات ككل. 

وتعــد ظاهــرة قلــق المســتقبل مــن الظواهــر التــي تســتحق البحــث بيــن طــالب الجامعــة بصــورة عامــة ســواء 
البحــث بالطريقــه التقليديــة أو عــن بعــد، ألن الحصــول علــى التأهيــل األكاديمــي والــذي يعتبــر أســاس تقــدم كل 
الــدول هــو غايــة الــدارس كمــا أشــارت دراســة )ســعود ،2005(، ويمكــن القــول إن قلــق المســتقبل قــد يؤثــر 
علــى مســتوى الطمــوح الدراســي لــدى الشــباب ويعطــل أهدافــه وينقــص مــن قدرتــه علــى حــل المشــكالت، إن 
مســتوى الطمــوح الدراســي يلعــب دوًرا هامــاً فــي حيــاة الفــرد إذ إنــه مــن أهــم مكونــات الشــخصية ألنــه يعتبــر 
مؤشــر يميــز ويوضــح أســلوب تعامــل اإلنســان مــع نفســه ومــع البيئــة والمجتمــع الــذي يعيــش فيــه، وأن العالقــة 
ــن  ــي م ــتوى العال ــا بالمس ــا ايجابًي ــط ارتباًط ــث ترتب ــة حي ــة طردي ــي عالق ــة ه ــة اإلنتاجي ــوح والكفاي ــن الطم بي

الطمــوح )عبــد الفتــاح، 1993(.

ــة مــن حجــر  ــن للباحــث أن الظــروف الحالي ــد تبي ــق الشــباب، فق ــي تقل ولمــا كان المســتقبل مــن األمــور الت
صحــي وانقطــاع الــدوام فــي الجامعــات، والتخــوف مــن فــرص العمــل فــي المســتقبل، قــد أدت إلــى زيــادة نســبة 
ــه  ــيطرته، وأن رؤيت ــس تحــت س ــتقبله لي ــب أن مس ــعر الطال ــا يش ــات، خاصــة عندم ــة الجامع ــدى طلب ــق ل القل
للمســتقبل مشوشــة وغامضــة مــن جهــة أخــرى، وبالتالــي هــذا يؤثــر تلقائيــاً علــى مســتوى الطمــوح الدراســي، 
وينقــص مــن دافعيتــه للتعلــم ومتابعــة البحــث فــي الجامعــة، وممــا ال شــك فيــه أن القلــق أصبــح ســمة أساســية 

لعصرنــا الــذي نعيــش فيــه.

 ويشــير مفهــوم قلــق المســتقبل إلــى حالــة نفســية تحــدث حيــن يشــعر الفــرد بوجــود خطــر يهــدده، ومــن المهــم 
التمييــز بيــن قلــق المســتقبل والقلــق بصفــة عامــة، فــاألول يعنــي حالــة من االنشــغال وعــدم الراحة والخوف بشــأن 
.)185 ،1994 ،zaleski ،المســتقبل األكثــر بعــداً، والثانــي يعكــس شــعوراً عامــاً بالخــوف والتهديــد )زالســكي

1- التعريف بالبحث:
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ولمــا كان مســتوى الطمــوح الدراســي يلعــب دوراً هامــاً فــي حيــاة الفــرد، حيــث يعتبــر مؤشــراً يميــز أســلوب 
ــرد للمســتقبل،  ــر هــذا المســتوى بنظــرة الف ــه، ويؤث ــش في ــذي يعي تعامــل اإلنســان مــع نفســه ومــع المجتمــع ال
فالفــرد الــذي لديــه تفكيــر لمســتقبل زاهــر يدفعــه ذلــك إلــى العمــل والنشــاط واإلقبــال علــى الحيــاة، بينمــا الشــخص 
الــذي ينظــر للمســتقبل بنظــرة متشــائمة، فــإن ذلــك يدفعــه إلــى الكســل والتراخــي والتهــرب، حيــث إن توقــع نجــاح 
الحــق يتــرك أثــراً إيجابيــاً فــي تحديــد ورســم مســتوى الطمــوح، بينمــا توقــع اإلخفــاق فــي المســتقبل لــه تأثيــر 

معيــق ممــا يــؤدي إلــى عــدم واقعيــة مســتوى الطمــوح )خليــل،2002، 49(.

وإحساســاً بزيــادة هــذه المشــكلة فــي ظــل الحجــر الصحــي المفــروض بســبب أزمــة كوفيــد19، وتوقــف الــدوام 
فــي الجامعــات، والتحــول إلــى التعليــم االلكترونــي، فقــد دعــت الحاجــة إلــى أهميــة إجــراء بحــوث الجامعــة فــي 
البيئــة العراقيــة، والبحــث الحالــي مــا هــو إال خطــوة علــى هــذا الطريــق، وذلــك مــن خــالل اإلجابــة عــن التســاؤل 
اآلتــي: مــا العالقــة بيــن الطمــوح الدراســي وقلــق المســتقبل لــدى طلبــة الجامعــات فــي ظــل جائحــة كوفيــد 19؟ 

وقــد أشــارت دراســة إبراهيــم شــوقي عبــد الحميــد )2002(، ودراســة ســيفون )1982(، إلــى أن المشــكالت 
المتعلقــة بالمســتقبل كمــا يدركهــا الشــباب تعكــس اتجاهاتهــم نحــو المســتقبل وتوقعاتهــم لــه، وترتبــط توقعاتهــم 
ــرون، 2006، 56(.  ــراج وآخ ــم )ف ــلباً بتوتراته ــط س ــا ترتب ــذات كم ــرام ال ــاً باحت ــخصي إيجابي ــتقبل الش للمس
ــق المســتقبل  ــة كمؤشــر لقل ــة التلقائي ــز )Greaves ,2010( فــي دراســة عــن انخفــاض المرون وأشــار جريف
لــدى اإلنــاث أن انخفــاض المرونــة التلقائيــة لديهــن يعتبــر كمؤشــر لقلــق المســتقبل، وقــد أوصــى البحــث ضــرورة 
إجــراء برامــج تدخليــة لتحســين هــذه المرونــة، وقــد أشــارت دراســة حبيــب )2014( التــي طبقــت علــى عينــة 
مــن طلبــة جامعــة البصــرة كليــة التربيــة للعلــوم االنســانية والعلــوم الصرفــة، أن عينــة البحــث تعانــي مــن قلــق 
ــتقبل  ــق المس ــن قل ــة بي ــة ضعيف ــود عالق ــى وج ــة إل ــوح، باإلضاف ــن الطم ــد م ــتوى جي ــع بمس ــتقبل، وتتمت المس

ومســتوى الطمــوح لــدى عينــة البحــث. 

ــاً  ــل خوف ــي تمث ــراد والت ــاة األف ــي حي ــي تشــكل خطــورة ف ــق الت ــواع القل ــم أن ــق المســتقبل أحــد أه ــل قل يمث
ــدم  ــعر بع ــه يش ــا يجعل ــرد، مم ــها الف ــابقة يعيش ــرات س ــة وخب ــرات حالي ــن خب ــج ع ــذي ينت ــول وال ــن المجه م
ــل  ــر مث ــي وخطي ــراب حقيق ــى اضط ــؤدي إل ــد ت ــي ق ــأس، والت ــاؤم والي ــن التش ــة م ــبب بحال ــتقرار ويتس االس

)شــقير،2005،5(.  االكتئــاب 

إن االهتمــام بدراســة قلــق المســتقبل وعالقتــه بمســتوى الطمــوح الدراســي لــدى طلبــة الجامعــة، يشــكل اهتماماً 
ــي المجتمــع، وهــم يشــكلون مســتقبل األمــم،  ــر ف ــودون مســيرة التغيي باألســرة والمجتمــع ككل، ألن الشــباب يق
وإن انخفــاض مســتوى الطمــوح لديهــم يؤثــر ويتأثــر بنظرتهــم إلــى المســتقبل، وإن إغفــال طاقاتهــم أو تجاهلهــا 
يجعلهــا تتحــول إلــى طاقــة ســلبية، ممــا يــؤدي إلــى إعاقــة التحصيــل الدراســي لديــه وإلــى ضعــف تركيــزه علــى 

البحــث وإهمــال الواجبــات التعليميــة. 

ومن ذلك تتجلى أهمية البحث الحالية بما يأتي: 
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أثــر نظــرة الفــرد تجــاه المســتقبل فــي دوافــع الفــرد ودافعيتــه لإلنجــاز وتحقيــق األهــداف، وأهميــة قلــق . 1
المســتقبل الــذي يعــد مفهومــاً إيجابيــاً إذا أخــذ مــن وجهــة نظــر إيجابيــة، وخطورتــه إذا شــكل عائقــاً يعيــق 

تقــدم الفــرد. 

الــدور الكبيــر الــذي يلعبــه مســتوى الطمــوح الدراســي، وأهميــة المرحلــة الجامعيــة فــي مســاعدة الطالــب . 2
علــى اكتشــاف طاقاتــه واســتثمارها وتكويــن شــخصيته، ومــا يتعــرض لــه الطــالب فــي المرحلــة الحاليــة 

بســبب أزمــة كوفيــد19، ممــا يؤثــر ســلباً فــي بيئتــه الشــخصية الحاليــة وعالقتهــا بالمســتقبل. 

ــع بخصائــص . 3 ــر هــذا البحــث مقاييــس وأدوات تتمت ــع أن يوف ــة البحــث نفســها، حيــث مــن المتوق أهمي
ــق المســتقبل ومســتوى  ــاس قل ــن فــي قي ــن والباحثي ــة تســهم فــي مســاعدة المتخصصي ســيكومترية مقبول

ــة الجامعــة.  ــدى طلب الطمــوح الدراســي ل
إذا كان مســتوى الطمــوح يعتبــر مؤشــراً يوضــح طريقــة تعامــل الفــرد مــع نفســه ومــع البيئــة والمجتمــع إذا 

2- مشكلة البحث:

3- أهداف البحث:

كان مســتوى الطمــوح يعتبــر مؤشــراً يوضــح طريقــة تعامــل الفــرد مــع نفســه ومــع البيئــة والمجتمــع الــذي يعيــش 
ــق مــن المســتقبل،  ــه خــوف وقل ــذي لدي ــر بنظــرة الفــرد للمســتقبل، فالفــرد ال ــه، وإذا كان هــذا المســتوى يتأث في
ســوف يدفعــه ذلــك إلــى الكســل والتراخــي، أمــا الفــرد الــذي لديــه نظــرة إيجابيــة للمســتقبل ســوف يدفعــه ذلــك 

إلــى العمــل والنشــاط، حيــث إن تحديــد مســتوى الطمــوح يؤثــر ويتأثــر بالقلــق حــول المســتقبل. 
وإحساســاً بهــذه المشــكلة دعــت الحاجــة إلــى أهميــة استكشــاف العالقــة بيــن قلــق المســتقبل ومســتوى الطمــوح 
ــك مــن خــالل  ــق، وذل ــى هــذا الطري ــا هــو إال خطــوة عل ــي م ــدى طــالب الجامعــة، والبحــث الحال الدراســي ل
اإلجابــة علــى التســاؤل اآلتــي: مــا العالقــة بيــن الطمــوح الدراســي وقلــق المســتقبل لــدى طلبــة الجامعــات فــي 

ظــل جائحــة كوفيــد 19؟

تهدف هذه البحث إلى تعرف النقاط اآلتية:

معاناة طالب الجامعات من قلق المستقبل في ظل أزمة كوفيد 19.. 1

امتالك طلبة الجامعات طموحاً أكاديمياً في ظل أزمة كوفيد 19. . 2

ــة البحــث فــي ظــل . 3 ــدى أفــراد عين ــق المســتقبل والطمــوح الدراســي ل ــة القائمــة بيــن كل مــن قل العالق
ــد 19. ــة كوفي أزم
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4- أسئلة البحث:

5- حدود البحث:

6- مصطلحات  البحث:

هل يعاني طلبة الجامعات من قلق المستقبل في ظل أزمة كوفيد 19؟. 1

هل يمتلك طلبة الجامعات طموحاً أكاديمياً في ظل أزمة كوفيد 19؟ . 2

مــا العالقــة القائمــة بيــن كل مــن قلــق المســتقبل والطمــوح الدراســي لــدى أفــراد عينــة البحــث فــي ظــل . 3
أزمــة كوفيــد 19؟

هل هناك فروق ذات داللة احصائية بين قلق المستقبل والطموح الدراسي وفق متغير الجنس ؟. 4

الحدود البشرية: تم تطبيق البحث على طالب الجامعة المستنصرية كلية التربية األساسية.   

الحدود المكانية: تم تطبيق البحث في كلية التربية األساسية الجامعة المستنصرية.  

الحدود الزمانية: جرى تطبيق البحث ضمن حدود زمنية، تتمثل بالعام الدراسي2019 - 2020.  

ــويه  ــع تش ــارة، م ــر س ــة غي ــرات ماضي ــن خب ــم ع ــأ ينج ــي المنش ــراب نفس ــل أو اضط ــتقبل: خل ــق المس قل
وتحريــف إدراكــي معرفــي للواقــع وللــذات مــن خــالل اســتحضار للذكريــات والخبــرات الماضيــة غيــر الســارة، 
مــع تضخيــم للســلبيات تجعــل صاحبهــا فــي حالــة مــن التوتــر وعــدم األمــن، ممــا قــد يدفعــه إلــى تدميــر الــذات 
والعجــز الواضــح وتعميــم الفشــل، وتوقــع الكــوارث، وتــؤدي بــه إلــى حالــة مــن التشــاؤم مــن المســتقبل، وقلــق 
ــكار  ــة، واألف ــتقبلية المتوقع ــة المس ــة واالقتصادي ــكالت االجتماعي ــن المش ــوف م ــتقبل، والخ ــي المس ــر ف التفكي

ــأس )شــقير، 2005، 5(. ــوت والي ــق الم الوسواســية، وقل

ويعــرف إجرائيــاً: بالدرجــة التــي يحصــل عليهــا الفــرد علــى مقيــاس قلــق المســتقبل والمســتخدم فــي البحــث 
الحاليــة. 

مســتوى الطمــوح الدراســي: ويقصــد بــه األهــداف التــي يضعهــا الفــرد لذاتــه فــي مجــاالت تعليميــة أو مهنيــة 
أو أســرية أو اقتصاديــة ويحــاول تحقيقهــا، ويتأثــر مســتوى الطمــوح بالعديــد مــن المؤثــرات الخاصــة بشــخصية 

الفــرد أو البيئــة المحيطــة بــه )عبــد الــرزاق، 2004، 45(.
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ويعــرف إجرائيــاً بالدرجــة التــي يحصــل عليــه الفــرد علــى مقيــاس مســتوى الطمــوح الدراســي والمســتخدم 
فــي البحــث الحاليــة. 

1/6 منهجية البحث:

اســتخدم الباحــث فــي البحــث الحالــي المنهــج الوصفــي التحليلــي الــذي يقــوم بوصــف مــا هــو كائــن وجمــع 
البيانــات عنــه، كمــا يهتــم بتحديــد ودراســة العالقــات التــي توجــد والتعبيــر عنهــا بشــكل كمــي دون أن يتدخــل أو 
يغييــر بالبنــاء الداخلــي للمتغيــرات الخاضعــة للبحــث، ويعتبــر المنهــج الوصفــي أحــد اشــكال البحــوث الشــائعة 
التــي اشــتغل العديــد مــن الباحثيــن المتعلميــن بهــا، وهــو يســعى إلــى تحديــد الوضــع الحالــي لظاهــرة معينــة ومــن 
ثــم يعمــل علــى وصفهــا، وهــو بالتالــي يعتمــد علــى دراســة الواقــع أو الظاهــرة كمــا توجــد ويهتــم بوصفهــا وصفــا 

دقيقيــا. )ملحــم، 2002(.

2/6 مجتمع البحث وعينته: 

تكــون مجتمــع البحــث مــن جميــع طــالب وطالبــات الجامعــات فــي بغــداد للعــام الدراســي 2019 - 2020 
ــل  ــات والمراح ــف االختصاص ــى مختل ــن عل ــة ( موزعي ــب وطالب ــف طال ــدود ) 920 أل ــم بح ــغ عدده والبال

ــي الجامعــات. الدراســية ف

وتكونــت عينــة البحــث الحالــي مــن عينــة مــن طلبــة كليــة التربيــة الرابعــة الجامعــة المســتنصرية، والذيــن بلــغ 
عددهــم )1284( طالبــاً وطالبــة، للفصــل الدراســي الثانــي مــن العــام الدراســي 2019/ 2020.

جدول )1( يمثل النسب المئوية لمجتمع عبنة البحث حسب المستوى الدراسي

النسبة المئويةالعددالمرحلة الدراسيةت

23%310سنة أولى1

27 %350سنة ثانية2

20%254سنة ثالثة3

30%379سنة رابعة4

100%1284المجموع5

6- منهج البحث وإجراءاته الميدانية:
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جدول ) 2 ( يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس مع النسبة المئوية الممثله للعينه

النسبة المئويةالعددالجنس

68 %870الذكور

32 %414االناث

100 %1284المجموع

جدول ) 3 ( يمثل تمثيل العينه بالنسبة المئوية للبلد األصلي ألفراد العينة

النسبة المئويةالعدداسم البلد األصليت

50.05 %636العراق1

50.46 %648سورية2

100 %1284المجموع3

7- أدوات البحث:

8- دراسة صدق وثبات أدوات الدراسة:

ــد  ــق المســتقبل، والطمــوح الدراســي، وق ــاس قل للتحقــق مــن تســاؤالت البحــث تطلــب اســتخدام مقاييــس لقي
اســتخدم الباحــث مقيــاس قلــق المســتقبل المعــد مــن قبــل زينــب محمــد شــقير، حيــث تــّم إعــداد نســخة إلكترونيــة 

منــه.

كمــا قــام الباحــث بإعــداد مقيــاس مســتوى الطمــوح الدراســي وذلــك بعــد االطــالع علــى عــدد مــن المقاييــس 

المســتخدمة فــي هــذا الجانــب، حيــث تــّم إعــداد نســخة إلكترونيــة منــه. 

أ. مقياس قلق المستقبل المعد من قبل زينب محمود شقير 

ــدرج  ــاس مت ــى مقي ــك عل ــتقبل وذل ــى المس ــرد الشــخصي بوضــوح ف ــة رأي الف ــى معرف ــاس إل ــدف المقي يه
ــاً(  ــاً )دائم ــراً( ، تمام ــادة )كثي ــطة، ع ــة متوس ــالً( ، بدرج ــاً )قلي ــرض أحيان ــدا( معت ــدة ) أب ــرض بش ــن معت م
وموضــوع أمــام هــذه التقديــرات درجــات هــي 4- 3- 2- 1- علــى الترتيــب وذلــك عندمــا يكــون اتجــاه البنــود 
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نحــو قلــق المســتقبل ســلبي بينمــا تكــون هــذه التقديــرات فــى اتجــاه عكســي ) 1 – 2 – 3 – 4( عندمــا يكــون 
اتجــاه التقديــرات نحــو قلــق المســتقبل إيجابــي، وبذلــك تشــير الدرجــة المرتفعــة علــى المقيــاس إلــى ارتفــاع قلــق 

المستقبل لدى الفرد ويتكون المقياس من )28( فقرة موزعة على خمس محاور كاالتي:  

 القلق المتعلق بالمشكالت الحياتية. 1.

 قلق الصحة وقلق الموت . 2.

 القلق الذهني )قلق التفكير فى المستقبل( 3.

 اليأس فى المستقبل 4.

الخوف والقلق من الفشل فى المستقبل .  

وبذلك تتراوح الدرجة الكلية للمقياس ما بين )1 – 112 درجة( .

الصدق الظاهري: . 1

تــم حســاب صــدق المقيــاس وذلــك بعــرض المقيــاس بصورتــه األولــى علــى مجموعــه مــن الخبــراء مــن أهــل 
االختصــاص وذلــك للنظــر بمــا يــرون مــن تعديــل مــن فقــرات ومــدى مناســبتها للعمــل بهــذا المقيــاس فــي هــذا 
البحــث وبعــد أن تــم تطابــق رأي جميــع الخبــراء بالموافقــة علــى فقــرات المقيــاس هــذا ممــا يعنــي مالئمــة هــذه 
األداة للعمــل بهــا فــي البحــث الحالــي ويعنــي صالحيتــه للتطبيــق علــى عينــة البحــث . والملحــق ) 1( يبيــن أســماء 

لجنــة الخبــراء والدرجــة العلميــة وأماكــن عملهــم .

صدق االتساق الداخلي:. 2

حســاب معامــل االرتبــاط بيــن درجــة كل مفــردة مــن مفــردات المقيــاس والدرجــة الكليــة للمقيــاس ويتضــح 
ذلك من خالل الجدول )  4 ( :      

جدول )4( قيم معامالت االرتباط بين درجة كل مفردة والدرجة الكلية لمقياس قلق المستقبل

رقم الفقرةقيمة االرتباط قيمة االرتباطرقم الفقرة

10.624160.523

20.418170.763

30.467180.495

9- صدق المقياس:
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40.436190.635

50.453200.462

60.518120.708

70.459220.600

80.471230.700

90.303240.404

100.460250.510

110.545260.464

120.628270.653

130.431280.491

140.521*****************

150.649******************

قيمة معامل االرتباط الجدولية عند مستوى )0.01( = 0.256

يتضــح مــن الجــدول الســابق أن قيــم معامــالت االرتبــاط دالــة عنــد مســتوى )0.01( وهــذا يعنــى أن المقيــاس 
يتمتــع بدرجــة عاليــة مــن الصــدق وأن جميــع مفــردات المقيــاس ترتبــط بالدرجــة الكليــة للمقيــاس ممــا يــدل علــى 

أن هنــاك اتســاقاً داخليــاً للمقيــاس ككل. 

ثبات المقياس: . 3

قام الباحث بحساب الثبات بعدة طرق:

1 .Test-Retest طريقة إعادة تطبيق االختبار

حيــث تــم تطبيقــه علــى عينــة مــن الجنســين مــن طــالب كليــة التربيــة الجامعــة المســتنصرية وعددهــا )80( 
مــن كل جنــس مرتيــن متتاليتيــن بفاصــل زمنــى بينهمــا شــهر، وقــد بلــغ معامــل االرتبــاط بيــن التطبيقيــن )0.84 

، 0.83 ، 0.81( لــكل مــن عينــة الذكــور ، وعينــة اإلنــاث، والعينــة الكليــة. 

طريقة التجزئه النصفية: . 2

ــات  ــل الثب ــح معام ــد تصحي ــة ) 0.69 ( وبع ــة والفردي ــرات الزوجي ــن الفق ــات بي ــل الثب ــة معام ــت قيم  بلغ
النصفــي باســتخدام معادلــة ســبيرمان بــراون Spearman – Brown التصحيحيــة بلــغ معامــل الثبــات بيــن 
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ــاس. ــى اســتخدام المقي ــن عل ــع ممــا يطمئ ــات مرتف ــة )0.818( وهــو معامــل ثب ــة والفردي ــود الزوجي البن

3 . Alpha Cronbach’s Coefficient طريقة معامل االتساق باستخدام معادلة الفا - كرونباخ

حيــث تــم حســاب معامــل الفــا علــى عينــة مــن الذكــور واإلنــاث مــن طــالب الجامعــة لعينــة مقدارهــا )100( 
طالــب مــن الجنســين وبلــغ معامــل الثبــات )0.882، 0.911، 0.923( لعينــة الذكــور اإلنــاث والعينــة الكليــة 

علــى التوالــى وهــي معامــالت ثبــات مرتفعــة للمقيــاس. 

ب. مقياس مستوى الطموح المعد من قبل الباحث:

بعــد اســتعراض الدراســات والمقاييــس المختلفــة حــول مســتوى الطمــوح، وجــد الباحــث أن هنــاك قلــة فــي 
ــي  ــدرة ف ــي ون ــي البحــث الحال ــا ف ــار اليه ــرات األخــرى المش ــى المتغي ــاس إل ــوح بالقي ــتوى الطم ــس مس مقايي
مقاييــس مســتوى الطمــوح فــي البيئــة العربيــة، وقــد قــام الباحــث بإعــداد مقيــاس مســتوى الطمــوح بعــد االطــالع 
علــى العديــد مــن المقاييــس المســتخدمة فــي مســتوى الطمــوح وكان اختيــار المقيــاس بصورتــه النهائيــة قــد مــر 

بعــدد مــن المراحــل نذكرهــا بالتفصيــل اآلتــي .

أوالً: اختيار الفقرات المعدة للمقياس:

تــم صياغــة فقــرات المقيــاس مــن قبــل الباحــث بصورتــه األوليــة فــي ضــوء تعريف الباحــث لمســتوى الطموح 
فــي هــذا البحــث والــذي عــرف بأنــه ) المســتقبل العلمــي واألكاديمــي الــذي يطمــح الفــرد للوصــول إلــى تحقيــه 
مــن خــالل جهــد ومثابــرة مبذولــة مــن قبلــه ( حيــث كانــت هنــاك الفقــرات متضمنــة األبعــاد التاليــة ).التفــاؤل، 
المقــدرة علــى وضــع األهــداف، تقبــل الجديــد، تحمــل العقبــات الشــخصية واالجتماعيــة، تحمــل اإلحبــاط، تجــاوز 
العقبــات األكاديميــة واألســرية( وتكــّون المقيــاس فــي صورتــه االوليــة مــن ) 75 ( فقــرة الملحــق رقــم ) 2 ( 
يبيــن المقيــاس فــي صورتــه األوليــة متضمــن هــذه األبعــاد وتــم عــرض المقيــاس علــى نخبــة مــن المتخصصيــن 
فــي ميــدان علــم النفــس مــن ذوي الخبــرة باالختصــاص وبعــد األخــذ برأيهــم ومالحظاتهــم تــم اســتبعاد الفقــرات 
التــي لــم يوافــق عليهــا المحكمــون، وبعــد عــرض المقيــاس بعــد األخــذ بــرأي المحكميــن تــم عرضــه عليهــم مــرة 
ثانيــة، حظيــت الفقــرات فــي المقيــاس بموافقــة المحكميــن، وكان عــدد الفقــرات النهائــي يتضمــن الفقــرات فــي 
ــم  ــراء ودرجته ــم ) 1 ( يوضــح أســماء الخب ــم ) 3 (، والملحــق رق ــة بالملحــق رق ــا مبين ــة كم ــا النهائي صورته

العلميــة وأماكــن عملهــم .

وقــد كان المقيــاس فــي صورتــه النهائيــة متضمــن ) 45 ( فقــرة تــم االتفــاق عليهــا مــن الســادة الحــكام كمــا 
مبيــن فــي الجــدول رقــم ) 7 ( والــذي يمثــل نســبة موافقــة الســادة الحــكام علــى الفقــرات مــع النســبة الممثلــة لهــذا 

المقيــاس والــذي يوضــح االتفــاق علــى الفقــرات الصالحــة لالســتخدام فــي هــذا البحــث . 

ثانيا: طريقة تصحيح المقياس:

وقــد احتــوى المقيــاس بصورتــه النهائيــة علــى )45( فقــرة متضمنــة األبعــاد الخمســة الممثلــة للمقيــاس وكمــا 
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موضــح بالجــدول رقــم ) 8 ( المتضمــن أبعــاد مقيــاس مســتوى الطمــوح وإعــداد الفقــرات المتضمنــه لألبعــاد بعــد 
االتفــاق عليهــا بصورتهــا النهائيــة والمتمثلــه بالدرجــة الكليــه للمقيــاس، وقــد تضمــن المقيــاس أمــام كل مفــردة 
خمســة اختيــارات لبدائــل اإلجابــة وهــي أوافــق بشــدة، أوافــق ، ال رأي لــي، ال أوافــق، ال أوافــق قطعــاً، فــإذا كان 
وضــع العالمــة علــى أوافــق بشــدة فيحصــل علــى 4، وإذا كانــت العالمــة علــى أوافــق فيحصــل علــى 3، وإذا 
كانــت العالمــة علــى ال رأي لــي فيحصــل علــى 2، وإذا كانــت العالمــة علــى ال أوافــق فيحصــل علــى 1، وإذا 

كانــت العالمــة علــى ال أوافــق قطعــاً فيأخــذ صفــر.

 يقصــد بتصحيــح المقيــاس الحصــول علــى الدرجــة الكليــة للمفحــوص وقــد حســبت الدرجــة الكليــة للمفحــوص 
علــى المقيــاس عــن طريــق جمــع درجــات فقراتــه البالغــة )45( فقــرة، وقــد وضــع أمــام كل فقــرة خمســة بدائــل 
لالســتجابة وقــد أعطــت عنــد التصحيــح للفقــرات اإليجابيــة مــع المتغيــر )4 ، 3 ، 2 ، 1 ، صفــر( علــى التوالــي، 
ــك  ــي وبذل ــى التوال ــر، 1، 2، 3 ،4( عل ــر( )صف ــلبية )ضــد المتغي ــرات الس ــح للفق ــد التصحي ــد أعطــت عن وق

يحصــل المســتجيب للمقيــاس علــى أعلــى درجــة )180( وأوطــأ درجــة )صفــر(

جدول )5( يمثل نسبة موافقة عدد الحكام على فقرات مقياس مستوى الطموح مع النسبة المئوية

النسبة المئويةعدد اتفاق الحكامرقم الفقرةالنسبة المئويةعدد اتفاق الحكامرقم الفقرة 

19% 100249% 100

28% 88258% 88

38% 88268% 88

48% 88278% 88

59% 100288% 88

69% 100299% 100

78% 88308% 88

89% 100319% 100

99% 100328% 88

108% 88339% 100

118% 88348% 88

128% 88359% 100

138% 88368% 88
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149% 100379% 100

158% 88388% 88

169% 100399% 100

178% 88408% 88

189% 100419% 100

198% 88428% 88

208% 88438% 88

218% 88449% 100

229% 100458% 88

238% 88

جدول )6( يمثل أبعاد مقياس مستوى الطموح وأرقام الفقرات الممثلة له

ثالثا: صدق المقياس: 

تم التحقق من صدق المقياس بطريقتين هما:

face validity أ. الصدق الظاهري

ــن  ــدد م ــى ع ــاس عل ــرات المقي ــرض فق ــق ع ــن طري ــك ع ــدق وذل ــن الص ــوع م ــذا الن ــن ه ــق م ــم التحق ت
المختصيــن فــي العلــوم النفســية والتربويــة والمشــار اليهــم بالملحــق رقــم ) 1( والــذي يوضــح أســماء وأماكــن 
عمــل الخبــراء بعــذ األخــذ برأيهــم علــى االتفــاق علــى المقيــاس بصورتــه النهائــي واختيــار   ) 45( فقــرة مــن 

النسبة المئويةالعدداألبعادت

1،2،3،4،5،66التفاؤل1

7،8،9،10،11،12،137المقدرة على وضع األهداف2

14،15،16،17،18،19،20،21،22تقبل الجديد3
.23،24،25،.26،27،2815

29،30،31،32،33،34،35،368تحمل اإلحباط4

45،44،43،42،41،40،39،38،379تجاوز عقبات أكاديمية وأسرية5

45المجموع
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ــة . ــه النهائي ــرات بصورت الفق

 Constructing Validityب. صدق البناء

ويشــمل هــذا النــوع مــن الصــدق مــدى ارتبــاط كل فقــرة مــن فقــرات المقيــاس المعــد بالدرجــة الكليــة للمقيــاس، 
وقــد تــم اســتخدام معامــل بيرســون اليجــاد العالقــة بيــن الفقــرة والدرجــة الكليــة للمقيــاس وقــد تبيــن أن جميــع 
الفقــرات ذات داللــه إحصائيــة وهــذا يؤكــد علــى أن المقيــاس يتمتــع بدرجــة مــن االتســاق الداخلــي مــن خــالل 

مقارنــة القيــم المحســوبة بالقيــم الجدوليــة كمــا موضــح بالجــدول )7(. 

جدول )7( يوضح معامل اتساق فقرات المقياس لمستوى الطموح بالدرجة الكلية

معامل ارتباطهارقم الفقرةمعامل ارتباطهارقم الفقرة

10,166240,158

20,288250,147

30, 54260, 42

40.168270,157

50,224280,152

60,201290,085

70,148300,79

80,203310,251

90, 39320, 82

100,245330,205

110,96340,33

120, 52350,297

130,36360.55

140, 55370,252

150,244380,45

160,254390,35

170.35400,51

180,52410,75
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1975 ،04242 ،0

200.644343 ،0

21201 ،0440.70

220.35450.321

230.149****************

رابعا: ثبات المقياس:

يعــد الثبــات مــن العناصــر األساســية فــي إعــداد االختبــارات واالعتمــاد علــى نتائجهــا، وتعتمــد جميــع طــرق 
حســاب ثبــات نتائــج المقاييــس النفســية اعتمــاًدا مباشــراً علــى فكــرة معامــالت االرتبــاط باعتبــار أن الثبــات يعنــي 
أنــه إذا طبــق مقيــاس علــى مجموعــة مــن األفــراد ورصــدت درجــات كل فــرد فــي هــذا المقيــاس ثــم أعيــد إجــراء 
نفــس المقيــاس علــى نفــس هــذه المجموعــة ورصــدت أيضــاً درجــات كل فــرد، فــإن الترتيــب النســبي لألفــراد 

يكــون قريبــاً لترتيبهــم النســبي فــي المــرة الثانيــة ومــن الطــرق التــي اســتخدمت لحســاب الثبــات، مــا يلــي: 

-Test-Retest طريقة إعادة تطبيق االختبار

حيــث تــم تطبيقــه علــى عينــة مــن الجنســين مــن طــالب كليــة التربيــة الجامعــة المســتنصرية وعددهــا )40( 
مــن كل جنــس مرتيــن متتاليتيــن بفاصــل زمنــى بينهمــا وهــو أســبوعان، وقــد بلــغ معامــل االرتبــاط بيــن التطبيقيــن 

)0.81، 0.83، 0.85( لــكل مــن عينــة الذكــور ، وعينــة اإلنــاث، والعينــة الكليــة.

استخدم الباحث الوسائل اإلحصائية اآلتية: 

معامل ارتباط بيرسون للتحقق من صدق وثبات المقاييس.. 1

تحليل االنحدار الخطي لقياس مدى تنبؤ متغيرات الدراسة.. 2

معامل الفاكرونباخ للتحقق من الثبات في المقاييس.. 3

اختبارTest t لعينة واحدة للتحقق من الفروق في درجات أفراد العينة.. 4

تحليل التباين األحادي للتحقق من معنوية الفروق في درجات أفراد العينة..  

3/10 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها:

السؤال األول: هل يعاني طلبة الجامعات من قلق المستقبل في ظل أزمة كوفيد 19؟. 1

10- تحليل النتائج ومناقشتها:
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لإلجابة عن هذا التساؤل قام الباحث بحساب الوسط الحسابي إلفراد العينة عن إجاباتهم عن مقياس قلق 
المستقبل وأظهرت النتائج أن درجات أفراد العينة قد انحصرت بين )26 ( و)108( وبلغ المتوسط الحسابي) 

 ) 64،72

بانحراف معياري مقداره ) 19،551 ( وكما هو موضح بالجدول )8( الذي يضم المؤشرات اإلحصائية 
الرئيسة لدرجات أفراد العينة عن مقياس قلق المستقبل.

جدول )8( المؤشرات اإلحصائية لدرجات أفراد العينة عن متغير قلق المستقبل

معنوية الوسط الحسابي لمقياس قلق المسقبل: 

 وبهدف التحقق من معنوية الوسط الحسابي لدرجات أفراد العينة عن مقياس قلق المستقبل فقد تم تطبيق 
االختبار التائي لعينة واحدة )t.test for one sample ( وأظهرت النتائج قيمة t المحسوبة ) 4.889 ( 

وهي قيمة دالة إحصائياً لصالح وسط العينة، األمر الذي يدل على أن أفراد العينة يعانون من القلق من المستقبل 
وبدرجة دالة إحصائياً والجدول )9( يوضح القيم اإلحصائية لقلق المستقبل.

جدول )9( نتائج اختبارt لعينة واحدة لمقياس قلق المستقبل

وهنــا يــرى الباحــث بــأن الــذي يعانــي مــن قلــق المســتقبل يكــون ذا نظــرة ســلبية للحيــاة تؤثــر علــى تفكيــره 
وعــدم مقدرتــه علــى مواجهــة المشــاكل الحياتيــة كذلــك يؤثــر علــى تركيــزه وشــكه فــي قدراتــه الذاتيــة، إن النظــرة 
الســلبية للفــرد الــذي يعانــي مــن القلــق يقتــرن أحيانــاً بوجــود أفــكار مســيطرة عليــه قــد تكــون أفــكار ومعتقــدات 
ــن  ــيئة اليمك ــياء الس ــا وإن األش ــن الحصــول عليه ــاة اليمك ــي الحي ــدة ف ــياء الجدي ــأن األش ــاد ب ــة، فاالعتق خاطئ
التخلــص منهــا أو تجنبهــا، ممــا يــؤدي إلــى انخفــاض فــي مســتوى أداء الفــرد، وهــذا مــا ذهبــت إليــه دراســة ناهــد 
ــذات والمســتقبل علــى أنهــا  ــه وإدراك المعلومــات عــن ال ــأن أفــكار الفــرد هــي التــي تحــدد ردود أفعال ســعود ب
مصــدر خطــر وضعــف مســيطر يــؤدي إلــى انخفــاض فــي الكفــاءة الذاتيــة، وتؤكــد ناهــد ســعود أن قلــق المســتقبل 

الوسط العددالعينة
الحسابي

االنحراف 
المعياري

الوسط 
النظري

t قيمة
المحسوبة

t  قيمة
الجدولية

مستوى 
الداللة

12064.7219.551564.8891.960.05جميعا

الوسط اعلى درجةادنى درجةالعددالعينة
الحسابي

االنحراف 
التفلطحااللتواءالمعياري

0441.883-1202610864.7219.551جميعا
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جــزء مــن القلــق العــام الــذي يؤثــر علــى الفــرد فــي تحقيــق أهدافــه المســتقبلية وفقدانــه الســيطرة علــى الحاضــر.
) ســعود، 2005(

السؤال الثاني: هل يمتلك طلبة الجامعات طموحاً أكاديمياً في ظل أزمة كوفيد 19؟ 

وللتحقق من نتائج الفرض قام الباحث بحساب الوسط الحسابي ألفراد العينة للكشف عن تمتع طلبة عينة 
البحث عن مستوى طموحهم األكاديمي ومدى تمتعهم بالطموح االكاديمي وللكشف عن قيمة الحساب كما 

موضح في الجدول رقم )27( والذي يمثل المؤشرات اإلحصائية لمستوى الطموح لطلبة كلية التربية الجامعة 
المستنصرية، حيث إن قيمة النتائج قد انحصرت بين ) 96 ( و )197 ( وقد بلغ المتوسط الحسابي للكامل 

العينة )24،709( وبانحراف معياري مقداره )146،18 ( وكما هو موضح بالجدول أدناه.

جدول ) 10 ( يمثل المؤشرات االحصائية لمستوى الطموح األكاديمي ألفراد العينة

معنوية الوسط الحسابي لمقياس مستوى الطموح االكاديمي

وبهدف التحقق من معنوية الوسط الحسابي لدرجة أفراد العينة على مقياس مستوى الطموح األكاديمي المعد 
من قبل الباحث فقد تم تطبيق االختبار التائي لعينة واحدة )t.test for one sample ( وأظهرت النتائج 
أن قيمة t المحسوبة تساوي )24،908 ( وهي قيمة تزيد على القيمة الجدولية مما يدل على ارتفاع مستوى 

الطموح لدى أفراد العينة ، والجدول )11 ( يوضح ذلك .

جدول ) 11( اختبار t لعينة واحدة لمقياس مستوى الطموح االكاديمي

وهــذا مؤشــر علــى وجــود قيمــة ذات داللــة إحصائيــة تــدل علــى أن عينــة البحــث لديهــا مســتوى جيــد مــن 
اإلحســاس بالطمــوح، وهنــا البــد مــن اإلشــارة إلــى أن اإلحســاس بالطمــوح األكاديمــي المرتفــع يــؤدي بالفــرد 
ــنح  ــي تس ــرص الت ــتثمار الف ــك باس ــة وذل ــتقبلية متفائل ــاة مس ــط حي ــى تخطي ــدرة عل ــاح والق ــعور بالنج ــى الش إل

الوسط اعلى درجةادنى درجةالعددالعينة
الحسابي

االنحراف 
التفلطحااللتواءالمعياري

0.991 -.0.62 -12096197146.1824.709الكل

الوسط العددالعينة
الحسابي

االنحراف 
المعياري

الوسط 
النظري

t قيمة
المحسوبة

t  قيمة
الجدولية

مستوى 
الداللة

120146.1824،7099024.9081.960.05الكل
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أمامهــم، كمــا أن اإلحســاس بالطمــوح األكاديمــي يــؤدي إلــى اســتبصار الفــرد إلــى التعامــل بصــورة أكثــر فاعليــة 
ــه  ــى أيــن يتجــه لتحقيــق أهداف ــه إل ــه ومعرفت ــه وإمكانيات مــع المعوقــات والتغلــب عليهــا إلحســاس الفــرد بقدرات
وطموحاتــه، إن نظــرة الفــرد هنــا تكــون نظــرة تفاؤليــة لألمــور لإلحساســه بكفاءتــه الذاتيــة التــي تنعكــس بصــورة 
ــه المفســرة لمســتوى الطمــوح إلــى أن الطمــوح يعتمــد علــى نظــرة  إيجابيــة علــى واقعــه ومســتقبله فــي نظريت

الفــرد للحيــاة مــن حيــث يشــير )ادلــر( التفــاؤل والتشــاؤم ) نيفيــن، 2011(.

11- المقترحات: 

12- المراجع: 

إجراء دراسة عن طلبة الجامعات لقلق المستقبل وعالقته باختيار المهنة أو الفرع الدراسي.. 1

إجــراء دراســة إليجــاد العالقــة بيــن كل مــن قلــق المســتقبل وبعــض ســمات الشــخصية وعالقته بالمســتوى . 2
االقتصــادي لطلبــة الجامعات . 

إجراء دراسة اليجاد العالقة بين قلق المستقبل والمسؤولية االجتماعية لطلبة التعليم المفتوح.. 3

إجــراء المزيــد مــن الدراســات والبحــوث بمختلــف المتغيــرات علــى طلبــة الجامعــات مــن حيــث الفئــات . 4
العمريــة وطبيعــة األعمــال التــي يزاولونهــا ومــدى تقبلهــم لرفــع مســتوى طموحهــم األكاديمــي.

فراج. محمد أنور إبراهيم ) 2006 (. قلق المستقبل وعالقته ببعض المتغيرات لدى عينة من طالب . 1
كلية التربية جامعة اإلسكندرية. رسالة ماجستير .كلية التربية.جامعة االسكندرية

إبراهيم شوقي .عبد الحميد ) 2002 (. مشكالت طلبة جامعة اإلمارات العربية المتحدة - مشكالت . 2
المستقبل الزواجى األكاديمي مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية. جامعة اإلمارات العربية المتحدة. 

العدد األول مجلد الثامن عشر.

ــدى . 3 ــة اإلنجــاز المدرســي ل ــه بدافعي ــي عالقت ــي ف ــذكاء الوجدان ــل )2010(. ال ــل نعيمــة محمــد قندي خلي
طــالب وطالبــات التعليــم الثانــوي العــام. مجلــة علــم النفــس )84، 87( ينايــر ديســمبر القاهــرة الهيئــة 

المصريــة العامــة للكتــاب.

سعود. ناهد شريف ) 2005 (. قلق المستقبل وعالقته بسمتى التفاؤل والتشاؤم. رسالة دكتوراة غير . 4
منشورة، جامعة دمشق، سوريا

شقير. زينب ) 2005 (. مقياس قلق المستقبل، مكتبة النهضة المصرية. القاهرة.  
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عبد الرازق . وفاء ) 2004 (. فاعلية اإلرشاد الديني في تخفيف قلق المستقبل لدى طالبات كلية . 6
التربية جامعة الملك سعود. بحث منشور. كلية الدراسات اإلنسانية . جامعة األزهر.

عبد الفتاح. كاميليا ) 1972 (. مستوى الطموح والشخصية . القاهر – مصر.. 7

ملحم. سامي محمد ملحم )2002(. مناهج البحث في التربية وعلم النفس. ط 2 . دار المسيرة.. 8

ـ  )Zaleski. Z 1996 ( Future anxiety . Personal Individual Differences 
.Vol.) 28 (.  N. 

ـ   Zaleski. Zbigniew )1996( . Future anxiety: Concept. measurement. 
and reliminaryresearch . Journal of Personality and Individual Differences 
21،2،165-174.

14- المالحق:

مقياس مستوى الطموح بصورته النهائية
عزيزي الطالب/ الطالبة:

أمامــك مجموعــة مــن الفقــرات التــي تحتــوي مواقــف قــد توافــق أو ال توافــق عليهــا، أمــام كل فقــرة عــدد مــن 
البدائــل تتــدرج مــن الموافقــة الشــديدة الــى رفــض الموافقــة قطعيــاً، يرجــى قــراءة كل الفقــرات بدقــة واختيــار 
البديــل الــذي يناســب وجهــة نظــرك فــي مــدى موافقتــك علــى مضمــون الفقــرة، وذلــك بوضــع عالمــة ) √( 
امــام البديــل المختــار، علمــاً أنــه ال توجــد إجابــة صحيحــة وأخــرى خاطئــة وإن اإلجابــة ألغــراض البحــث 
العلمــي ولــن يطلــع عليهــا أحــد غيــر الباحــث وســتعامل بمنتهــى الســرية، وتذكــر أن المقيــاس للبحــث العلمــي 

وليــس للتقييــم الشــخصي وتقبلــوا فائــق التقديــر 

الجنس: ذكر )  (، أنثى )  (..  1 
المرحلة والتخصص الدراسي )الكلية والقسم(............  2 

كيفية العمل بهذه الورقة: أمام كل فقرة خيارات هي: ) أوافق بشدة ( )أوافق ( ) الرأي لي ( ) ال أوافق ( 
)ال أوافق قطعا ( .عليك وضع عالمة )√( أمام أحد هذه البدائل المقابلة لكل فقرة التي تراها تناسب إجابتك 

مع الشكر . مثال:
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طالب الدكتوراة   محمد عبد الهادي

مقياس مستوى الطموح.

موافق العبارةم
غير ال رأي ليموافقبشدة

موافق

غير 
موافق 
بشدة

أحاول كثيرا التغلب على العقبات في حياتي1

موافق العبارةم
غير ال رأي ليموافقبشدة

موافق

غير 
موافق 
بشدة

أؤمن بأن الفشل دافع للنجاح1

لدي القدرة على تحقيق ما أريد2

أسعى إلى األحسن في حياتي3

أتمكن من تجاوز الصعاب في حياتي4

أضع حلول بديلة للوصول إلى أهدافي المستقبلية5

أجتهد لكي أكون عنصرا بارزا في المجتمع6

اتطلع الى وظيفة أحسن وأكبر مما أنا فيها7

يهمني التفوق بأعمالي ودراستي8

أخطط لمستقبلي وأسعى لتحقيق أهدافي9

أستطيع تخطيط عملي بمسؤولية10

أوظف إمكانياتي للنجاح دوما11

أسعى للعلوم المعرفية الجديدة12

أرغب أن أكون شخصاً متوازناً في عملي13

أسعى الى التغيير دوما وأواكبه في العالم14
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أجد صعوبة في تقبل كل ماهو جديد15

أميل إلى تجريب االشياء الغير تقليدية16

يهمني التفوق باألعمال الجديدة وأبدع بها17

أشعر بأني إنسان غير نافع18

أواجه الكثير من المشاكل الشخصية19

عدم قدرتي على إنجاز واجباتي لنقص الوقت لدي20

أشعر بالتعب والملل دوما21

أرتبك عندما يسألني شخص ال أعرفه22

أشعر بالضيق عندما يطلب مني اإلجابة على سؤال 23
معين

أؤمن بأن الجهد الشخصي يذلل الصعوبات24

هناك أسماء في حياتي أطمح للوصول إليها25

أحب أن اتخذ قراراتي بنفسي وأتمسك بها26

أستمتع بتشكيل األشياء بصورة متجانسة27

عدم وجود آفاق مستقبلية لدراستي28

أشعر باليأس إذا لم أحصل على الدرجة التي أريدها29

ال أجد عمالً أحسن من عملي في الوقت الحاضر30

اعتبر نفسي ذا عزيمة وإصرار وتفكير منطقي31

أجد أن مستقبلي العلمي محدد وال أستطيع أن أغيره32

هناك ما يعيقني في اختيار تخصصي األكاديمي33

أفكر في كل ما يمر بي من فشل وأجده أمامي34
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أحسست بالفشل في بعض مراحل حياتي35

ينتابني اليأس إذا سارت األمور عكس ما أتوقعه36

ال أستطيع التغلب على مشكالتي األسرية37

أسرتي تعيقني عن مواصلة مشواري العلمي38

ال أجد في دراستي مايشبع طموحي العلمي والبحثي39

أجد صعوبة في إيجاد مواد الدراسة ومصادرها40

طريقة الدراسة التتيح لي المناقشة والفهم41

حالتي االقتصادية تمنعني من مواصلة مشواري العلمي42

أرغب بأن أوصف بأني شخص متزن43

أفضل األنشطة االجتماعية في العمل والمجتمع44

افضل النظر إلى المادة المقروءة المدعمة بصور أو 45
رسوم توضيحية
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يمثل مقياس قلق المستقبل
لزينب محمود شقير المستخدم في البحث الحالي

أخي الطالب / أختي الطالبة.......
أمامك مجموعة من الفقرات التي تحوي خصائص شخصية قد تنطبق عليك وقد ال تنطبق عليك أو أمام 

كل فقرة عدد من البدائل تتدرج من االنطباق الدائم إلى عدم االنطباق  يرجى قراءة الفقرات بدقة واختيار 
البديل الذي يناسب وجهة نظرك في مدى انطباق مضمون الفقرة عليك وذلك بوضع عالمة )√ ( أمام 
البديل المختار، علماً بأنه ال توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة وإن اإلجابة ألغراض البحث العلمي 
ولن يطلع عليها غير الباحث وستعامل بمنتهى السرية، وتذكر أن المقياس للبحث العلمي وليس للتقييم 

الشخصي.. هذا وتقبلوا خالص التقدير ..........
الجنس: ذكر )  (، أنثى )  (..  1 
المرحلة والتخصص الدراسي )الكلية والقسم(............  2 

مثال: إذا كان مضمون الفقرة ينطبق عليك بشكل دائم توضع العالمة تحت بديل دائما وإذا كان مضمونها 
غالبا ما ينطبق عليك توضع العالمة تحت غالبا وهكذا للبدائل األخرى . مثال:

دائماكثيراقليالأبداالعبارةم

أحاول كثيرا التغلب على العقبات في حياتي1
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دائماكثيراقليالأبداالعبارةم

أؤمن بالقضاء والقدر، وأن القدر يحمل أخباًرا سارة في المستقبل1

التفوق يدفعني دائًما لمزيد من التفوق وأكافح لتحقيق مستقبل باهر2

تراودني فكرة أنني قد أصبح شخًصا عظيًما في المستقبل3

عندي طموحات وأهداف واضحة في الحياة وأعمل لمستقبلي وفق 4
الخطة التي رسمتها لنفسي، وأعرف كيف أحققها

االلتزام الديني واألخالقي والتمسك بمبادئ معينة يضمن لإلنسان 5
مستقبالً آمنا.

األفضل أن تعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا وتعمل آلخرتك كأنك تموت 6
غًدا

أشعر أن الغد )المستقبل( سيكون يوما ما مشرقا ، وستحقق آمالي 7
في الحياة

أملي في الحياة كبير، ألن طول العمر يبلغ األمل8

يخبئ الزمن مفاجآت سارة، وال يأس في الحياة وال حياة مع اليأس9

حياتي مملوءة بالحيوية والنشاط والرغبة في تحقيق اآلمال10

يمتلكني الخوف والقلق والحيرة عندما أفكر في المستقبل وأنه ال 11
حول وال قوة لي في المستقبل.

يدفعني الفشل إلى اليأس وفقدان األمل في تحقيق مستقبل أفضل12

أنا من الذين يؤمنون بالحظ ، ويتحركون على أساسه13

أفضل طريقة للتعايش مع الحياة هو عدم التفكير في المستقبل ، 14
وأترك الحياة تمشى مثل ما تمشى.

تمضى الحياة بشكل مزيف ومحزن ومخيف مما يجعلني أقلق 15
وأخاف من المجهول

أشعر بالفراغ واليأس وفقدان األمل في الحياة وأنه من الصعب 16
إمكانية تحسنها مستقبال.

أشعر باالنزعاج الحتمال وقوع كارثة قريبا بسبب كثرة الحوادث 17
هذه األيام

أشعر بتغيرات مستمرة في مظهري )شكلي( تجعلني أخاف أن أكون 18
غير جذاب)ال يتقبلني(أمام اآلخرين مستقبال

ينتابني شعور بالخوف والوهم من إصابتي بمرض خطير) أو 19
حادث( في أي وقت
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الحياة مملوءة بالعنف واإلجرام تجعل الفرد يتوقع الخطر لنفسه في 20
أي وقت

كثرة البطالة في المجتمع تهدد بحياة صعبة وسوء التوافق الزواجي 21
مستقبالً

غالء المعيشة وانخفاض الدخل وانخفاض العائد المادي يقلقني على 22
مستقبلي

المستقبل غامض ومبهم )مجهول( لدرجة تجعل من الصعب )من 23
العبث( أن يرسم الشخص أي خطة لألمور الهامة من مستقبله

ضغوط الحياة تجعل من الصعب أن أظل محتفظاً بأملي في الحياة 24
وأتفاءل بأنني سأكون في أحسن حال

أشعر بالقلق الشديد عندما أتخيل إصابتي في حادث أو حدث لي 25
بالفعل أو حدث لشخص يهمني

يغلب علي تفكير الموت في أقرب وقت خاصة عندما أصاب بمرض 26
)أو يصاب أحد أقاربي(

أنا غير راض عن مستوى معيشتي بوجه عام مما يشعرني بالفشل 27
في المستقبل

أشعر أن الحياة عقيمة بال هدف وال معنى وال مستقبل واضح 28
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الملخص:

هدفــت الدراســة إلــى تعــرف العالقــة بيــن مهــارات التفكيــر مــا وراء المعرفــي وتقديــر الــذات، وقــد تكــون 

ــت  ــق، وتكون ــة دمش ــة بجامع ــة التربي ــي كلي ــى ف ــة األول ــة الجامعي ــة المرحل ــع طلب ــن جمي ــة م ــع الدراس مجتم

عينــة الدراســة مــن )443( طالبــاً وطالبــة، ولتحقيــق هــدف الدراســة اســتخدم الباحــث مقيــاس التفكيــر مــا وراء 

المعرفــي )Schraw and Dennison,1994(، ومقيــاس تقديــر الــذات )CooperSmith,1967(، كمــا 

ــارات  ــن مه ــة بي ــة موجب ــة ارتباطي ــى: وجــود عالق ــي. وخلصــت الدراســة إل ــي التحليل اســتخدم المنهــج الوصف

التفكيــر مــا وراء المعرفــي وتقديــر الــذات، وعــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة لــدى الطلبــة علــى مقيــاس 

مهــارات التفكيــر مــا وراء المعرفــي تبعــاً لمتغيــر الجنــس )ذكــور، إنــاث(، ووجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة 

بيــن المتوســطات لــدى الطلبــة علــى مقيــاس مهــارات التفكيــر مــا وراء المعرفــي تبعــاً لمتغيــر الســنة الدراســية 

لصالــح طلبــة الســنة الرابعــة.

الكلمات المفتاحية: مهارات التفكير ما وراء المعرفي، تقدير الذات.
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ABSTRACT
The study aimed to know the relationship between metacognitive thinking 

skills and self-esteem. The study consisted of all undergraduate students at 

the College of Education at the University of Damascus. The study sample 

consisted of )443( male and female students. To achieve the aim of this study, 

the researcher used meta-cognitive thinking scale )Schraw and Dennison, 

1994(, and self-esteem scale )Cooper Smith, 1967(, as well as the descriptive 

and analytical method. The study indicated that there was a positive correlation 

between metacognitive thinking skills and self-esteem, and there were no 

statistically significant differences among students on the metacognitive thinking 

skills scale according to the gender variable )males, females(. In addition, there 

were statistically significant differences between the averages of students on 

the meta-cognitive thinking skills scale according to the school year variable in 

favor of fourth-year students.

Key words: metacognitive thinking skills, self-esteem.

دخــل العالــم الــذي نعيــش فيــه مرحلــة جديــدة مــن التطــور والتقــدم فــي شــتى مجــاالت العلــوم وهــذا التقــدم 
صاحبــه انفجــار معرفــي هائــل ومتســارع بشــكل غيــر طبيعــي أدى إلــى تغيــرات عديــدة فــي جميــع مجــاالت حيــاة 
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1- مقدمة:

اإلنســان، مــن حيــث الكــم الهائــل مــن المعلومــات والمعــارف وظهــور مفاهيــم ونظريــات جديــدة أدت وبشــكل 
تدريجــي إلــى إحــداث تغيــرات فــي البنيــة المعرفيــة واتجاهــات اإلنســان فــي جميــع المجتمعــات مــن أجــل أن 
يواكــب ويتكيــف مــع هــذا التغيــر الحاصــل فــي العالــم مــن حولــه ولكــي يحقــق اإلنســان هــذا التكيــف المطلــوب 
كان واجبــاً علــى المجتمــع بمؤسســاته المختلفــة تقديــم العــون والمســاعدة فــي ذلــك وأحــد أهــم تلــك المؤسســات 
هــي المؤسســة التعليميــة المتجليــة فــي المــدارس والجامعــات والتــي مــن أهدافهــا تعديــل ســلوك الفــرد واتجاهاتــه 
وبنيتــه المعرفيــة الفكريــة مــن أجــل أن يصبــح عنصــراً فعــاالً فــي مجتمعــه يعــرف متطلباتــه ويســاهم فــي تقدمــه 
وتطــوره، والمتأمــل بالتقــدم الــذي وصلــت إليــه الــدول المتقدمــة يجــد أن محــور هــذا التقــدم هــو العقــل البشــري 
المفكــر الــذي يقــدم النظريــة القابلــة للتطبيــق والــذي ينتــج كل مــا مــن شــأنه أن يطــور الحيــاة البشــرية فموضــوع 

التفكيــر أصبــح بالــغ األهميــة فــي التربيــة المعاصــرة ) الحارونــي،2004، 193(. 
 وبمــا أن العمليــة التعليميــة أصبحــت اليــوم تتمحــور حــول المتعلــم وخصائصــه النفســية والمعرفيــة فقــد ســعى 
الباحثــون فــي مجــال التربيــة وعلــم النفــس إلــى دراســة تأثيــر بعــض المتغيــرات علــى المتعلــم والتــي يمكــن أن 
تؤثــر بالســلب أو باإليجــاب ومــن هــذه المتغيــرات نجــد تقديــر الــذات الــذي يعــد مــن الحاجــات األساســية للتمتــع 
ــه  ــى كفاءت ــره وعل ــى أســلوب تفكي ــم وعل ــى ســلوك المتعل ــر عل ــذات يؤث ــر ال بالصحــة النفســية، فمســتوى تقدي
باتخــاذ القــرارات كمــا يســهم فــي تحديــد مــدى قدرتــه علــى اســتثمار طاقاتــه القتحــام المواقــف الصعبــة ومواجهــة 
ضغــوط الحيــاة فيصبــح أقــل عرضــة للشــعور بالقلــق وأقــل معانــاة مــن الضغــوط النفســية، فالمتعلــم منخفــض 
تقديــر الــذات يكــون قليــل اإلنتاجيــة ال يســتطيع النجــاح نظــراً لفقــدان ثقتــه فــي نفســه وفــي قدراتــه إال أن اكتســابه 
لبعــض أنمــاط التفكيــر كالتفكيــر مــا وراء المعرفــي قــد تســهم فــي تحســين تقديــره لذاتــه، " إذ يعــد التفكيــر مــا 
وراء المعرفــي مــن أعلــى مســتويات التفكيــر فلقــد القــى اهتمامــاً كبيــراً فــي الســنوات األخيــرة لمــا لــه مــن أهميــة 
فــي تحســين طريقــة تفكيــر المتعلميــن فالمتعلــم المفكــر تفكيــراً مــا وراء المعرفــة يقــوم بــأدوار عــدة فــي وقــت 
واحــد عندمــا يواجــه مشــكلة أو فــي أثنــاء الموقــف التعليمــي حيــث يقــوم بــدور مولــد لألفــكار ومخطــط وناقــد 
ومراقــب لمــدى التقــدم ومنظــم لخطــوات الحــل ويضــع أمامــه خيــارات متعــددة ويقيــم كالً منهــا ويختــار مــا يــراه 

األفضــل وبذلــك يكــون مفكــراً منتجــاً " )الجــراح وعبيــدات، 2011، 246(.
ــر مــا وراء  ــن التفكي ــة بي ــاك عالق ــت هن ــة مــا إذا كان ــة معرف ــى مــا ســبق تحــاول الدراســة الحالي ــاًء عل وبن

ــات. ــة الجامع ــدى طلب ــذات ل ــر ال ــي وتقدي المعرف

نتيجــة لمــا ســبق يــرى الباحــث ضــرورة دراســة طبيعــة العالقــة بيــن التفكيــر مــا وراء المعرفــي وتقديــر 

الــذات لــدى الطلبــة فــي كليــة التربيــة، ومــا يدعــم وجهــة نظــر الباحــث هــو وجــود عــدد مــن المســوغات التــي 
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2- مشكلة البحث:

أشــارت إليهــا نتائــج الدراســات الميدانيــة والواقــع المالحــظ ومــن أهمهــا:

ــا دراســة )Yong & fry ,2008(، ودراســة )ســليمان،    ــد مــن الدراســات والبحــوث ومنه أكــدت العدي
2017(، علــى فاعليــة مهــارات التفكيــر مــا وراء المعرفــي فــي تحســين التعلــم حيــث يســاعد الطلبــة علــى 
اســتيعاب المعــارف العلميــة بصــورة جيــدة واســتثمارها فــي حــل المشــكالت وأداء المهــام وبالتالــي تعمــل 
علــى تحســين التعلــم ذي المعنــى، كمــا أكــدت دراســات أخــرى علــى ضــرورة االهتمــام بتنميــة مهــارات 

التفكيــر مــا وراء المعرفــي كدراســة )الحمــوري، أبــو مــخ، 2011(، )عبــود، الدلفــي، 2012(.

تترافــق المرحلــة الجامعيــة بمــرور الطلبــة بمجموعــة من الحاجــات االنفعاليــة واالجتماعية لكال الجنســين،   
ومــن بيــن تلــك الحاجــات وأهمهــا الحاجــة إلــى تقديــر الــذات، إذ إن لتقديــر الــذات أهميــة كبــرى فــي تنميــة 
شــخصية ســوية قــادرة علــى اســتثمار الطاقــات ومواجهــة مختلــف العراقيــل والصعوبــات وبالتالــي اتخــاذ 

القــرارات بــكل ثقــة وهــذا مــا أكدتــه دراســة )أمزيــان، 2013(.

كمــا يلعــب التفكيــر مــا وراء المعرفــي دوراً بــارزاً فــي تنشــيط الســلوك وتوجيهــه نحــو تحقيــق الهــدف   
بــكل وعــي وتخطيــط، باعتبــاره يعّبــر عــن وعــي الفــرد بعمليــات تفكيــره وقدرتــه علــى الســيطرة علــى 
هــذه العمليــات، فوعــي المتعلــم مثــالً بعمليــات تفكيــره فــي أثنــاء قيامــه بهــذه العمليــات مــن أبــرز العوامــل 
المؤثــرة فــي اكتســاب وتوظيــف المعرفــة للتعامــل مــع المشــكالت التــي تعترضــه فــي حياتــه اليوميــة، 
خاصــة فــي المرحلــة الجامعيــة حيــث تــزداد فيهــا القــدرة علــى ضبــط الســلوك لــذا نجــده حريصــاً علــى 

اســتخدام مهــارات التفكيــر مــا وراء المعرفــي مــن تخطيــط ومراقبــة وتقويــم.

ومــن خــالل احتــكاك الباحــث بشــرائح متعــددة مــن الطلبــة فــي كليــة التربيــة بجامعــة دمشــق مــن خــالل   
ــر ذات ســلبي عــن أنفســهم،  ــم تقدي ــة لديه ــي، الحــظ أن بعــض الطلب ــب العمل ــس الجان ــي تدري ــه ف عمل
ــى  ــر األكبرعل ــه األث ــة ممــا كان ل ــة أو اقتصادي ــن لظــروف اجتماعي ــل مــن األخري ويشــعرون بأنهــم أق

ــد داخــل المحاضــرات. ــر واالســتيعاب الجي التفكي

وبنــاء علــى مــا ســبق، واســتناداً إلــى نتائــج العديــد مــن الدراســات والبحــوث التــي تناولــت مهــارات التفكيــر 

مــا وراء المعرفــي وتقديــر الــذات، وفــي ضــوء المســوغات الســابقة يمكــن تحديــد مشــكلة الدراســة فــي الســؤال 

اآلتــي: مــا العالقــة بيــن مهــارات التفكيــر مــا وراء المعرفــي وتقديــر الــذات لــدى طلبــة كليــة التربيــة بجامعــة 

دمشــق؟

أهمية الدراسة: تنبع أهمية الدراسة من النقاط اآلتية:

1/3 الجدة النسبية للدراسة )في حدود علم الباحث( ال سيما على الصعيد المحلي.
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3- أهمية البحث:

2/3 أهميــة مهــارات التفكيــر مــا وراء المعرفــي كشــكل مــن أشــكال تنميــة التفكيــر والوعــي بــه وإمكانيــة 

ــاب  ــى اكتس ــرة عل ــرات المؤث ــن المتغي ــا م ــذات باعتباره ــر ال ــة تقدي ــي تنمي ــاً ف ــارات الحق ــذه المه ــتخدام ه اس

ــارات. ــارف والمه المع

3/3 قــد تثيــر هــذه الدراســة اهتمــام الباحثيــن اآلخريــن إلجــراء المزيــد مــن البحــوث والدراســات حــول 

طبيعــة العالقــة بيــن مهــارات التفكيــر مــا وراء المعرفــي ومتغيــرات أخــرى.

4/3 مــن المتوقــع أن تســاعد نتائــج الدراســة الحاليــة فــي وضــع برامــج تعليميــة إرشــادية ومهنيــة تســاعد 

الطلبــة والمعنييــن علــى زيــادة مســتوى مهــارات التفكيــر مــا وراء المعرفــي لــدى الطلبــة.

أهداف الدراسة: تهدف الدراسة الحالية إلى:

ــة  ــة كلي ــدى طلب ــذات ل ــر ال ــي وتقدي ــا وراء المعرف ــر م ــارات التفكي ــن مه ــا بي ــة م 1/4 استكشــاف العالق

4- أهداف البحث:

5- حدود البحث:

6- متغيرات البحث:

ــة دمشــق. ــة بجامع التربي

2/4 اســتقصاء أثــر الفــروق تبعــاً لمتغيــرات )الســنة الدراســية، الجنــس( بيــن أفــراد عينــة الدراســة علــى 

مقيــاس مهــارات التفكيــر مــا وراء المعرفــي.

1/5 الحدود الزمنية: الفصل الدراسي الثاني من العام 2021/2020.

2/5 الحدود المكانية: تم تطبيق الدراسة في كلية التربية بجامعة دمشق.

3/5 الحدود البشرية: عينة من طلبة كلية التربية بجامعة دمشق.

4/5 الحدود الموضوعية: العالقة بين مهارات التفكير ما وراء المعرفي وتقدير الذات.

1/5 المتغيرات المستقلة: الجنس: )ذكر، أنثى(، السنة الدراسية: )األولى، الرابعة(.

2/5 المتغيرات التابعة: العالقة بين مهارات التفكير ما وراء المعرفي وتقدير الذات.

:)a= 0.05( فرضيات الدراسة: اختبرت الفرضيات عند مستوى داللة
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6- فرضيات البحث:

ــاس  ــى مقي ــة الدراســة عل ــراد عين ــن درجــات أف ــة بي ــة إحصائي ــة ذات دالل ــة ارتباطي 1/6 ال توجــد عالق

ــذات. ــر ال ــاس تقدي ــى مقي ــم عل ــي ودرجاته ــا وراء المعرف ــر م ــارات التفكي مه

2/6 ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطات درجــات أفــراد عينــة الدراســة علــى مقيــاس 

مهــارات التفكيــر مــا وراء المعرفــي تبعــاً لمتغيــر الجنس)ذكــور، إنــاث(.

3/6 ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطات درجــات أفــراد عينــة الدراســة علــى مقيــاس 

مهــارات التفكيــر مــا وراء المعرفــي تبعــاً لمتغيــر الســنة الدراســية )األولــى، الرابعــة(.

ــرد  ــة ووعــي الف ــه معرف ــل )fllavel( بأن ــم فالفي ــه العال ــي: يعرف ــر مــا وراء المعرف 1/7 مهــارات التفكي

ــات وإداراتهــا بنشــاط. ــه علــى ضبــط هــذه العملي ــة وقدرت ــه المعرفي بعمليات

ويعرفــه بــراون )Brown( بأنــه وعــي الفــرد بمهاراتــه الخاصــة ومصــادر المعرفــة لديــه واالســتراتيجيات 

.)Brown,1980,231( المتوافــرة لديــه التــي يوظفهــا فــي أداء مهمــة معينــة

ــاً: بأنــه الدرجــة التــي يحصــل عليهــا الطالــب مــن خــالل إجابتــه علــى مقيــاس مهــارات  ويعــرف إجرائي

التفكيــر مــا وراء المعرفــي المســتخدم فــي هــذه الدراســة.

2/7 تقديــر الــذات: "الميــل إلــى النظــر إلــى الــذات علــى أنهــا قــادرة علــى التغلــب علــى تحديــات الحيــاة 

وأنهــا تســتحق النجــاح والســعادة كمــا أنهــا مجمــوع المشــاعر التــي يكونهــا الفــرد عــن ذاتــه بمــا فــي ذلــك الشــعور 

باحتــرام الــذات وجدارتهــا" )ســليم، 2003، 70(.

ويعــرف إجرائيــاً: بأنــه الدرجــة التــي يحصــل عليهــا الطالــب مــن خــالل إجابتــه علــى مقيــاس تقديــر الــذات 

المســتخدم فــي هــذه الدراســة.

أوالً: الدراسات التي تناولت مهارات التفكير ما وراء المعرفي:

دراسة يونغ وفري)Yong & fry, 2008، أمريكا(:  

7- مصطلحات البحث والتعاريف اإلجرائية:
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8- دراسات سابقة:

هدفــت إلــى معرفــة العالقــة بيــن التفكيــر مــا وراء المعرفــي والمعــدل التراكمــي للتحصيــل األكاديمــي لــدى 

طلبــة الجامعــة ومعرفــة الفــروق فــي التفكيــر مــا وراء المعرفــي بيــن الطلبــة الخريجيــن وطلبــة ســنوات مــا قبــل 

ــة  ــة التربي ــة فــي كلي ــة والثالث ــة الســنة الثاني ــة مــن طلب ــاً وطالب ــة مــن )178( طالب ــد تكونــت العين التخــرج، وق

ومجموعــة مــن الخريجيــن، واســتخدم الباحثــان مقيــاس التفكيــر مــا وراء المعرفــي لشــروا ودينيســن )1994(، 

وأظهــرت النتائــج وجــود عالقــة دالــة إحصائيــاً بيــن متوســط درجــات أفــراد عينــة البحــث علــى قائمــة التفكيــر 

مــا وراء المعرفــي ودرجاتهــم علــى التحصيــل األكاديمــي، كمــا أظهــرت وجــود فــروق بيــن الطلبــة الخريجيــن 

وطلبــة ســنوات مــا قبــل التخــرج فــي متوســط درجاتهــم فــي بعــد تنظيــم المعرفــة وال يوجــد بينهــم فــروق فيمــا 

يتصــل ببعــد معرفــة المعرفــة.

دراسة كيتابيفي )Kitabevi, 2011، تركيا(:  

 هدفــت إلــى تعــرف مســتويات التفكيــر مــا وراء المعرفــي لــدى الطــالب المعلميــن، واكتشــاف العالقــة بيــن 

أبعــاد التفكيــر مــا وراء المعرفــي ومجموعــة مــن المتغيــرات )المعــدل، التخصــص، نــوع المدرســة الثانويــة(، 

وقــد تكونــت العينــة مــن )49( طالبــاً وطالبــة مــن الطلبــة الذيــن لــم يتخرجــوا بعــد مــن كليــة التربيــة، واســتخدم 

الباحــث قائمــة التفكيــر مــا وراء المعرفــي لشــروا ودينيســن، أظهــرت النتائــج أن أداء الطلبــة علــى بعــد معرفــة 

المعرفــة أعلــى مــن أدائهــم علــى بعــد تنظيــم المعرفــة كمــا أظهــرت وجــود ارتبــاط موجــب بيــن كل مــن المعــدل 

التراكمــي والتخصــص ونــوع المدرســة وبعــد تنظيــم المعرفــة.

دراسة)محفوض، 2017، سورية(:  

 هدفــت إلــى الكشــف عــن العالقــة بيــن التفكيــر مــا وراء المعرفــي ومهــارات اتخــاذ القــرار لــدى عينــة مــن 

طلبــة الصــف الثانــي الثانــوي فــي مــدارس مدينــة دمشــق، تكونــت عينــة الدراســة مــن )551( طالبــاً وطالبــة. 

أظهــرت النتائــج وجــود مســتوى متوســط فــي مهــارات التفكيــر مــا وراء المعرفــي ومهــارات اتخــاذ القــرار لــدى 

أفــراد العينــة، ووجــود عالقــة ارتباطيــة إيجابيــة بيــن درجــات أفــراد العينــة علــى مقيــاس مهــارات التفكيــر مــا 

وراء المعرفــي ودرجاتهــم علــى مقيــاس مهــارة اتخــاذ القــرار، كمــا بينــت النتائــج عــدم وجــود فــروق ذات داللــة 

ــاس  ــر مــا وراء المعرفــي ومقي ــاس مهــارات التفكي ــى مقي ــة عل ــراد العين ــة بيــن متوســطات درجــات أف إحصائي

مهــارة اتخــاذ القــرار تبعــاً لمتغيــر الجنــس )ذكــور، إنــاث(. فــي حيــن بينــت النتائــج وجــود فــروق ذات داللــة 

ــاس  ــر مــا وراء المعرفــي ومقي ــاس مهــارات التفكي ــى مقي ــة عل ــراد العين ــة بيــن متوســطات درجــات أف إحصائي
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مهــارة اتخــاذ القــرار تبعــاً لمتغيــر التخصــص )علمــي، أدبــي(، لصالــح طلبــة الفــرع العلمــي.

ثانياً: الدراسات التي تناولت تقدير الذات:

دراسة جرغين وآخرون )Grgin et al, 2005، كرواتيا(:  

هدفــت إلــى كشــف العالقــة بيــن طــول فتــرة البطالــة وتقديــر الــذات والرضــا بالحيــاة العامــة لــدى خريجــي 

الجامعــة العاطليــن عــن العمــل، وقــد تكونــت العينــة مــن )98( خريجــا وخريجــة عاطليــن عــن العمــل. اســتخدمت 

الدراســة مقيــاس تقديــر الــذات، ومقيــاس الرضــا بالحيــاة العامــة، واختبــار الدعــم االجتماعــي. وتوصلت الدراســة 

إلــى أنــه ال توجــد عالقــة بيــن طــول فتــرة البطالــة وتقديــر الــذات فالدعــم االجتماعــي مــن قبــل اآلبــاء واألزواج 

تــرك أثــره علــى مســتوى تقديــر الــذات لــدى خريجــي الجامعــة العاطليــن عــن العمــل.

دراسة )أمزيان، 2013، الجزائر(:  

هدفــت إلــى الكشــف عــن العالقــة بيــن تقديــر الــذات والمشــكالت التــي يعانــي منهــا المراهــق والمراهقــة، 

ــاس  ــة اســتبيان المشــكالت النفســية ومقي ــة، واســتخدمت الباحث ــاً وطالب ــة الدراســة مــن )40( طالب ــت عين تكون

تقديــر الــذات لكوبــر ســميث، وأظهــرت النتائــج وجــود عالقــة ارتباطيــة عكســية بيــن تقديــر الــذات ومشــكالت 

ــذات وجميــع المشــكالت، ال  ــد الذكــور، ووجــود عالقــة ارتباطيــة موجبــة بيــن تقديــر ال األمــن واالســتقالل عن

توجــد عالقــة ارتباطيــة بيــن تقديــر الــذات والحاجــات اإلرشــادية عنــد المراهقيــن الذكــور، توجــد عالقــة ارتباطيــة 

بيــن تقديــر الــذات والحاجــات اإلرشــادية عنــد المراهقيــن اإلنــاث، وتوجــد فــروق دالــة إحصائيــاً فــي مســتوى 

تقديــر الــذات بيــن اإلنــاث والذكــور ولصالــح الذكــور.

دراسة )عبد العزيز، 2016، الجزائر(:  

هدفــت إلــى الكشــف عــن العالقــة بيــن نمــط التفكيــر وتقديــر الــذات لــدى عينــة مــن طلبــة جامعــة بشــار، 

وتعــرف الفــروق فــي مســتوى تقديــر الــذات تبعــاً لمتغيــر الجنــس والتخصــص الدراســي، تكونــت عينــة الدراســة 

مــن )200( طالــب، واســتخدمت الباحثــة مقيــاس تقديــر الــذات لكوبــر ســميث. أظهــرت النتائــج وجــود عالقــة 

ارتباطيــة بيــن نمــط التفكيــر وتقديــر الــذات لــدى طلبــة جامعــة بشــار، كمــا بينــت النتائــج عــدم وجــود فــروق ذات 

داللــة إحصائيــة بيــن متوســطات درجــات أفــراد عينــة الدراســة علــى مقيــاس تقديــر الــذات تبعــاً لمتغيــر الجنــس 

)ذكــور، إنــاث( ومتغيــر التخصــص الدراســي.

ثالثاً: التعقيب على الدراسات السابقة العربية واألجنبية:

إن الدراســة الحاليــة وإن كانــت قــد تقاطعــت أهدافهــا مــع األهــداف التــي ســعت إليهــا الدراســات والبحــوث 
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9- الجانب النظري:

ــي المنهــج  ــك ف ــذات وكذل ــر ال ــي وتقدي ــا وراء المعرف ــر م ــري التفكي ــا لمتغي ــي تناوله الســابقة، وإن تشــابهت ف

المســتخدم فــي هــذه الدراســة )المنهــج الوصفــي- التحليلــي(، وفــي الطريقــة المّتبعــة للتحقــق مــن صحــة وصــدق 

ــن  ــن هذي ــة بي ــا للعالق ــي تناوله ــات ف ــك الدراس ــوم تل ــع عم ــاً م ــاً جوهري ــت اختالف ــا اختلف ــا، إال أنه فرضياته

ــم الباحــث( مهــارات التفكيــر مــا وراء  ــة )بحــدود عل ــة أو عربي ــاول أي دراســة محلي ــم تتن المتغيريــن، حيــث ل

ــا وراء  ــر م ــارات التفكي ــت مه ــذه الدراســات تناول ــة، فمعظــم ه ــدى الطلب ــذات ل ــر ال ــا بتقدي ــي وعالقته المعرف

المعرفــي أو تقديــر الــذات كالً علــى حــدا أو عالقــة كل متغيــر بمتغيــرات أخــرى دون وجــود أي دراســة تربــط 

ــدة  ــي ع ــابقة ف ــات الس ــن الدراس ــتفادة م ــم االس ــا ت ــة، كم ــة الجامعي ــة المرحل ــد طلب ــن عن ــن المتغيري ــن هذي بي

مجــاالت كصياغــة مشــكلة الدراســة، وفــي بنــاء األداة، والمنهجيــة العلميــة المتبعــة، والنتائــج التــي توصلــت إليهــا 

ــك مقترحاتهــا. الدراســات وكذل

1/9 مهارات التفكير ما وراء المعرفي:

تعــد مهــارات مــا وراء المعرفــة واحــدة مــن التكوينــات النظريــة المعرفيــة المهمــة فــي علــم النفــس المعرفي 

ــى المســتويين  ــي اهتمامــاً ملحوظــاً عل ــل، Flavell( ولق ــاالت )فالفي ــد ظهــر المفهــوم نتيجــة مق المعاصــر، وق

النظــري والتطبيقــي. 

ومــن خــالل مراجعــة الباحــث عــدداً مــن الدراســات الســابقة منهــا )جــروان،2002(، )البكــر،2002(، 

ــف  ــذا تصن ــا ه ــي بحثن ــنعرض ف ــة، وس ــا وراء المعرف ــارات م ــدة لمه ــات عدي ــد تصنيف ــارس،2006( وج )ف

ــات  ــالث فئ ــي ث ــّي ف ــا وراء المعرف ــر م ــارات التفكي ــف مه ــث صن ــتيرنبرج" )Sternberg,1985( حي "س

ــة  رئيســة وهــي التخطيــط، والمراقبــة، والتقييــم، وتضــم كل فئــة مــن هــذه الفئــات عــدداً مــن المهــارات الفرعّي

وهــي:

أوالً- مهــارة التخطيــط )Planning(: وهــي القــدرة علــى تخطيــط نشــاط تعليمــّي أو مهمــة تعليمّيــة معّينــة، 

بمعنــى القــدرة علــى تحديــد الهــدف المــراد تحقيقــه واختيــار االســتراتيجية المناســبة وترتيــب خطواتهــا والتنبــؤ 

بالصعوبــات واألخطــاء المحتملــة، وتحديــد أســاليب مواجهتهــا )البكــر، 2002، 149( وهــي تتضمــن المهــارات 

الفرعّيــة اآلتيــة:

تحديد الهدف.. 1

اختيار استراتيجية التنفيذ ومهاراته.. 2

ترتيب وتسلسل العملّيات أو الخطوات.. 3
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تحديد العقبات واألخطاء المحتملة.. 4

تحديد أساليب مواجهة الصعوبات.. 5

التنبؤ بالنتائج المرغوبة أو المتوقعة.. 6

ال بــد مــن اإلشــارة إلــى أن مهــارة التخطيــط تســبق أي تفكيــر عنــد القيــام بمهمــة مــا ســواء أكانــت فكريــة 

أو جســدية، وتنميــة هــذه المهــارة تتــم مــن خــالل ممارســتها عمليــاً ومــن خــالل اإلشــارة إليهــا ليعــي الطــالب 

أهميتهــا ويتقنوهــا حتــى تصبــح جــزءاً مــن مهاراتهــم المرتبطــة بــأداء مهمــة مــا.

 :)Monitoring and Controlling( ثانياً- مهارة المراقبة والضبط – التحّكم

وهــي تعنــي عملّيــة ضبــط التفكيــر ومراقبتــه ذاتّيــاً فــي أثنــاء التعلـّـم، أّي أن يكــون المتعلـّـم واعيــاً بمــا يفّكــر 

ويقــوم بــه مــن خطــوات، ويكــون لديــه القــدرة علــى توجيــه تفكيــره وفــق مــا خططــه ســابقاً؛ أي أّن هــذه المهــارة 

تتضمــن أمريــن اثنيــن يؤديــان معــاً فــي آٍن واحــٍد وهمــا: النظــر فيمــا مضــى مــن خطــوات مرتبطــة بالنشــاط 

وضبطهــا، حيــث مــن خاللهــا يمكــن للمتعلـّـم أن يحــدد موقعــه فــي سلســلة الخطــوات المتتابعــة للنشــاط، والنظــر 

ــارات  ــذه المه ــا، وه ــاء، وتعديله ــاف األخط ــا واستكش ــا وتحديده ــمَّ تحقيقه ــي ت ــة الت ــة الجزئي ــداف المرحلّ أله

تتضمــن المهــارات الفرعّيــة اآلتيــة:

اإلبقاء على الهدف في بؤرة االهتمام.. 1

معرفة متى يتحقق هدف فرعي.. 2

الحفاظ على تسلسل العملّيات الالحقة .. 3

اكتشاف العقبات واألخطاء.. 4

اختيار العملّية المالئمة التي ُتتبع في السياق.. 5

معرفة كيفّية التغلّب على العقبات والتخلّص من األخطاء.. 6

فمهــارة مراقبــة الــذات تتعلــق بالتفكيــر فــي أهــداف المهمــة والتفكيــر فــي كيفيــة تحقيقهــا بترتيــب معيــن 

بمعنــى معرفــة أي األهــداف الجزئيــة التــي ســتنجز قبــل غيرهــا وإقــرار متــى ســينتقل الفــرد إلــى الخطــوة الثانيــة 

.)Gail, 2000, 58(. فــي تحقيــق الهــدف

ثالثــاً- مهــارة التقييــم )Assessment(: التقييــم ليــس عملّيــة تحديــد النتائــج الفعلّيــة ومقارنتهــا بالنتائــج 

المتوقعــة مســبقاً فحســب، وإّنمــا هــو إصــدار الحكــم أيضــاً علــى أمريــن اثنيــن معــاً همــا: العملّيــة المســتخدمة فــي 

ــاً  ــه ذاتّي ــم تعلّم ــة ذاتهــا )جــروان،2002، 35(، وهــذا يعنــي أْن يقيــم المتعلّ تحقيــق الهــدف، وناتــج هــذه العملّي

وكذلــك تقييــم الخطــة المســتخدمة فــي تحقيــق الهــدف ونواتجهــا. وهــذه تتضمــن المهــارات الفرعّيــة اآلتيــة:
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تقييم مدى تحقق الهدف.. 1

الحكم على دّقة النتائج وكفاءتها. . 2

تقييم مدى مالءمة األساليب التي استخدمت.. 3

تقييم كيفّية تناول العقبات واألخطاء.. 4

5 ..) Evans, et al, 2003. 519( تقييم فاعلّية الخطة

2/9 الخصائص المميزة لذوي تقدير الذات المرتفع وذوي تقدير الذات المنخفض:

هنــاك مجموعــة مــن الخصائــص التــي تميــز األفــراد ذوي تقديــر الــذات المرتفــع، عــن ذوي تقديــر الــذات 

.)Tokinan & Bilen,2010, 4366( ،)17-16 ،2003 ،المنخفــض وهــي كمــا وردت لــدى )ســليم

يتميز األفراد ذوو تقدير الذات المرتفع بما يلي: 

 تحمل المسؤولية نحو األفعال التي يقومون بها.ــ

 التركيز على الكيف بدالً من التركيز على الكم.ــ

االستمتاع بالعمل مع الفريق، وينسجمون مع معظم الذين في وسطهم.ــ

 أكثر ثقة بآرائهم وأفكارهم وأحكامهم.ــ

أقل عرضة للضغط النفسي الناتج عن األحداث الخارجية.ــ

يعملون في أغلب األحيان كقادة إيجابيين ويتطوعون للقيام ببعض األعمال.ــ

يستجيبون للتحديات ويرغبون في محاوالت جديدة.ــ

ال يشعرون بالتهديد بسبب التغيرات أو المواقف الجديدة.ــ

يتعاملون بإيجابية مع الثناء والتقدير ويستطيعون االعتراف بأخطائهم عادة.ــ

يشعرون بالرضا عن إنجازاتهم ويضعون أهدافاً ألنفسهم.ــ

بينما يتصف األفراد ذوو التقدير الذات المنخفض بما يلي:ــ

يشعرون دائماً باإلحباط وأنهم أقل ذكاء من اآلخرين.ــ

يعانون من مشاعر العجز والنقص وعدم التقبل.ــ

يفتقدون الوسائل الداخلية التي تعينهم على مواجهة المشكالت واتخاذ القرار الصحيح.ــ

نقص تحقيق القيم اإلبداعية، والحاجة إلطاعة القواعد الرسمية.ــ

ويؤكــد توكينــان وبيليــن أن تقديــر الــذات ســمة عامــة للشــخصية، تؤثــر فــي حيــاة الفــرد بمجملهــا، وهــو 

حكــم الفــرد الخــاص بقيمتــه، وليــس اتجاهــاً مؤقتــاً، وال اتجاهــاً خاصــاً بالمواقــف التــي يمــر بهــا الفــرد، فاألفــراد 
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ذوو تقديــر الــذات المرتفــع أكثــر نجاحــاً ســواء فــي الحيــاة اليوميــة أو األكاديميــة، مقارنــة باألفــراد ذوي تقديــر 

ــة  ــر أصال ــول أكث ــاج حل ــى إنت ــادرون عل ــة، وق ــر مرون ــم أكث ــا أنه ــكاراً، كم ــتقالالً، وابت ــة، واس ــر توكيدي أكث

للمشــكالت التــي تواجههــم.

ــذي  ــج ال ــه المنه ف بأن ــرَّ ــذي يع ــي، ال ــي التحليل ــج الوصف ــة المنه ــت الدراس ــة: اتبع ــج الدراس 1/10 منه

ــم بتصنيفهــا  ــد مجــرد جمــع المعلومــات والحقائــق بــل يهت يــدرس الظاهــرة كمــا هــي فــي الواقــع وال يقــف عن

10- إجراءات الدراسة:

ــدري،2000، 183(.  ــج منها)الدوي ــتخالص النتائ ــّم اس ــا ث وتحليله

2/10 المجتمع األصلي للدراسة وعينتها:

1/2/10 المجتمــع األصلــي للدراســة: تضمــن مجتمــع الدراســة جميــع طــالب المرحلــة الجامعيــة األولــى 

ــا  ــى )2486( طالب ــن إل ــة موزعي ــاً وطالب ــم )4419( طالب ــغ عدده ــق والبال ــة دمش ــة بجامع ــة التربي ــي كلي ف

ــة.  ــاً لبيانــات قســم شــؤون الطــالب فــي الكلي وطالبــة ســنة أولــى، )1933( ســنة رابعــة وفق

2/2/10 عينــة للدراســة: بلــغ حجــم عينــة الدراســة )443( طالبــاً وطالبــة، والتــي جــرى اختيارهــا 

بالطريقــة العشــوائية الطبقيــة مــن الســنة األولــى والرابعــة وهــم يمثلــون عينــة الدراســة المقصــودة، أي مــا نســبته 

ــاً )7%( مــن المجتمــع األصلــي ويبيــن الجــدول )1( تــوزع أفــراد العينــة حســب متغيــرات الدراســة. تقريب

الجدول )1( توزع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة

3/10 أدوات الدراسة:

ــراو  ــي لش ــا وراء المعرف ــر م ــاس التفكي ــة لمقي ــتعانة بالصــورة المعرب ــم االس ــة ت ــدف الدراس ــق ه لتحقي

ــى  ــة إل ــدات، 2011(، باإلضاف ــراح، وعبي ــل )الج ــن قب ــن )Schraw and Dennison,1994( م ودينس

ــد  ــى عب ــل )ليل ــن قب ــميث )Cooper Smith,1967( م ــر س ــذات لكوب ــر ال ــاس تقدي ــة لمقي الصــورة المعرب

المجموعالعددالمتغيرم

السنة الدراسية1
247األولى

443
196الرابعة

الجنس2
183ذكر

260أنثى
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ــكال المقياســين.  ــة ل ــص الســيكو متري ــن الخصائ ــق م ــم التحق ــن ث ــد، 1985(، وم الحمي

وفيما يأتي وصف للمقياسيين:

مقياس التفكير ما وراء المعرفي تضمن )42( بنداً وجاءت مقسمة إلى قسمين:

ــات    ــة. وتعليم ــى، الرابع ــية: األول ــنة الدراس ــى، الس ــر، أنث ــس: ذك ــة: الجن ــات عام ــم األول: معلوم القس
ــاس. ــود المقي ــة عــن بن ــة اإلجاب توضــح كيفي

القسم الثاني: ضم )42( بنداً مقسمة إلى ثالثة أبعاد:  

البعــد األول: تنظــــيم المعرفــــة: وهــي قــدرة الفــرد علــى القيــام بعمليــات التخطــــيط، وإدارة المعلومــــات، ــ

والتقيــــيم. ويتضمــن البنــود ذات الرقــم )42-41-38-36-25-24-23-22-21-11-9-8-6-4-1(. 

البعــد الثانــي: معرفـــة المعرفــــة: وهــي امتــالك الفــرد للمعرفــة التقريريــــة، واإلجرائيــــة، والشــــرطية. ــ

.)35-33-30-32-29-27-26-20-18-17-16-15-10-7-5-3( الرقــم  ذات  البنــود  ويتضمــن 

البعد الثالث: معالجة المعرفـــة: وهي القدرة علــــــى اســــــتخدام االســــــتراتيجيات، والمهــــــارات فــــــي ــ

إدارة المعلومــــــات، واتخــاذ القــرارات ويتضمــن البنــود ذات الرقــم )31-28-19-14-13-12-2-

34-37-39-40(. كمــا تضمــن المقيــاس بدائــل إجابــة خماســية علــى النحــو اآلتــي )دائمــاً=5/ غالبــاً= 

ــن )210-42(  ــاس ككل بي ــى المقي ــات عل ــراوح الدرج ــاً= 1(، وتت ــادراً= 2/ مطلق ــاً=3/ ن 4/ أحيان

درجــة.

مقياس تقدير الذات تضمن )25( بنداً وجاءت مقسمة إلى قسمين:

القسم األول: معلومات عامة: الجنس: ذكر، أنثى، السنة الدراسية: األولى، الرابعة.   

وتعليمات توضح كيفية اإلجابة عن بنود المقياس.

القسم الثاني: ضم )25( بنداً مقسمة إلى عبارات إيجابية وعبارات سلبية:  

العبارات اإليجابية:1-4-5-8-9-14-19-20.ــ

العبارات السلبية: 2-3-6-7-10-11-12-13-15-16-18-21-22-23-24-25.ــ

يعطــى المفحــوص درجــة إذا أجــاب بـــ )تنطبــق( علــى العبــارة الموجبــة، بينمــا يعطــى درجــة إذا أجــاب 

المفحــوص بـــ )ال تنطبــق( علــى العبــارة الســالبة، وتضــرب الدرجة الكليــة المتحصلة بـ )4(. ولضبط االســتبانتين 

تــم اتخــاذ اإلجــراءات اآلتيــة:

1/3/10 دراسة صدق أدوات الدراسة:

ــك عرضــت  ــن، وألجــل ذل ــى المحكمي ــد عل ــا اُعتم ــق مــن صالحيته ــد مــن صــدق األدوات والتحق وللتأك
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األدوات علــى مجموعــة مــن الســادة المحكميــن فــي كليــة التربيــة- بجامعــة دمشــق بهــدف معرفــة مــدى مالءمــة 

البنــود للهــدف العــام للمقيــاس، ولمــدى قياســه لمــا ُوضــع لقياســه، ووضــوح التعليمــات مــن حيــث المعنــى واللغــة، 

ولــم يقــدم المحّكمــون أي مالحظــة وأشــاروا إلــى أن المقياســين مقننــان فــي تصميمهمــا وطريقــة تطبيقهمــا، بعــد 

ــاً وطالبــة مــن طلبــة  ــام الباحــث بتطبيــق المقياســين علــى عينــة اســتطالعية مكونــة مــن )32( طالب ــم ق ذلــك ث

ــدف  ــكل عرضــي وكان اله ــرت بش ــية، اختي ــة األساس ــة الدراس ــي عين ــة ف ــر متضمن ــي غي ــة، وه ــة التربي كلي

ــة  ــراد العين ــبة ألف ــارات بالنس ــين ووضــوح العب ــود المقياس ــبة بن ــن مناس ــد م ــتطالعية التأك ــة االس ــن الدراس م

االســتطالعية، وكذلــك الســتكمال دراســة صــدق وثبــات المقياســين إحصائيــاً. حيــث ُطلــَب منهــم عنــد اإلجابــة 

علــى بنــود المقياســين أن يستفســروا عــن كل بنــد يجــدون فيــه صعوبــة أو غموضــاً فــي فهمــه أو فــي اإلجابــة 

عليــه، وبعــد تفريــغ البيانــات علــى البرنامــج اإلحصائــي )spss(، تمــت دراســة صــدق وثبــات األدوات علــى 

النحــو اآلتــي: 

صدق االتساق الداخلي )الصدق البنيوي(:  

أ- تــم حســاب صــدق االتســاق الداخلــي لمقيــاس التفكيــر مــا وراء المعرفــي مــن خــالل  إيجــاد معامــالت 

االرتبــاط بيــن درجــة كل بنــد مــن بنــود مقيــاس التفكيــر مــا وراء المعرفــي ودرجتــه الكليــة، والجــدول اآلتــي 

يوضــح نتائــج معامــالت االرتبــاط التــي تــم التوصــل إليهــا.

يبين الجدول )2( معامالت االرتباط بين درجة كل بند من بنود مقياس التفكير ودرجته الكلية

القراراالرتباطالرقم القراراالرتباطالرقم القراراالرتباطالرقم 

دال**290.716دال**150.572دال**10.635
دال**300.645دال**160.648دال**20.568
دال**310.693دال**170.832دال**30.632
دال**320.731دال**180.476دال**40.457
دال**330.661دال**190.635دال**50.682
دال**340.589دال**200.547دال**60.538
دال**350.649دال**210.693دال**70.469
دال**360.769دال**220.782دال**80.678
دال**370.644دال**230.637دال**90.841

دال**380.789دال**240.628دال**100.832
دال**390.593دال**250.771دال**110.596
دال**400.469دال**260.630دال**120.635
دال**410.691دال**270.523دال**130.891
دال**420.730دال**280.749دال**140.547
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)**( دال عند مستوى داللة 0,01

يتبيــن مــن الجــدول )2( وجــود ارتبــاط بيــن درجــة كل بنــد مــن بنــود المقيــاس والدرجــة الكليــة للمقيــاس، 

ــاس  ــود مقي ــى أن بن ــير إل ــا يش ــة )0.01(. مم ــتوى دالل ــد مس ــاً عن ــة إحصائي ــة ودال ــات موجب ــذه االرتباط وه

التفكيــر مــا وراء المعرفــي تقيــس مــا وضعــت لقياســه.

ــاط  ــالت االرتب ــاد معام ــن خــالل  إيج ــذات م ــر ال ــاس تقدي ــي لمقي ــاق الداخل ــاب صــدق االتس ــم حس ب- ت

بيــن درجــة كل بنــد مــن بنــود مقيــاس تقديــر الــذات ودرجتــه الكليــة، والجــدول اآلتــي يوضــح نتائــج معامــالت 

االرتبــاط التــي تــم التوصــل إليهــا.

يبين الجدول )3( معامالت االرتباط بين درجة كل بند من بنود مقياس تقدير الذات ودرجته الكلية.

يتبيــن مــن الجــدول )3( وجــود ارتبــاط بيــن درجــة كل بنــد مــن بنــود مقيــاس تقديــر الــذات والدرجــة الكليــة 

ــة )0.01(. ممــا يشــير إلــى أن بنــود  ــاً عنــد مســتوى دالل ــة إحصائي للمقيــاس، وهــذه االرتباطــات موجبــة ودال

مقيــاس تقديــر الــذات تقيــس مــا وضعــت لقياســه.

2/3/10 ثبات األدوات: تم التأكد من ثبات المقياسين من خالل: 

حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية:  

للتأكــد مــن ثبــات المقياســين تــم حســاب معامــل الثبــات باســتخدام طريقــة التجزئــة النصفيــة لدرجــات العينــة 

االســتطالعية علــى مقياســي التفكيــر مــا وراء المعرفــي، وتقديــر الــذات باســتخدام معادلــة ســيبرمان – بــراون، 

كمــا هــو موّضــح فــي الجــدول )4(. وُتعــد هــذه النســبة مقبولــة إحصائيــاً ألغــراض الدراســة.

القراراالرتباطالرقم القراراالرتباطالرقم القراراالرتباطالرقم 

دال**190.675دال**100.825دال**10.648
دال**200.638دال**110.652دال**20.638
دال**210.573دال**120.723دال**30.729
دال**220.654دال**130.693دال**40.642
دال**230.821دال**140.755دال**50.743
دال**240.722دال**150.628دال**60.685
دال**250.573دال**160.756دال**70.820
)**( دال عند مستوى داللة 0,01دال**170.654دال**80.867 دال**180.610دال**90.796
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الجدول )4( نتائج معامل ثبات المقياسيين

حساب الثبات بطريقة كرونباخ ألفا:  

كمــا اســتخدمت طريقــة أخــرى لحســاب الثبــات وهــي طريقــة معامــل كرونبــاخ ألفــا لمعرفــة معامــل ثبــات 

المقياســين، ويتضــح مــن الجــدول رقــم )5(، أن قيمــة معامــل كرونبــاخ ألفــا لمقيــاس التفكيــر مــا وراء المعرفــي 

ــة،  ــراض الدراس ــاً ألغ ــة إحصائي ــة ومقبول ــم مرتفع ــي قي ــذات )0.793(، وه ــر ال ــاس تقدي )0.742(، ولمقي

وبالتالــي يمكــن االعتمــاد علــى النتائــج والوثــوق بهــا. كمــا يوضــح الجــدول رقــم )5(.

الجدول )5( يبين نتائج ثبات معامل كرونباخ ألفا للمقياسين

1/11 الفرضيــة األولــى: ال توجــد عالقــة ارتباطيــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن درجــات أفــراد عينــة 

الثبات بطريقة اإلعادة
تقدير الذاتالتفكير ما وراء المعرفي

0.7220.881

التفكير ما وراء المعرفي

الكليالثالثالثانياألولاألبعاد

0.7540.8420.8120.742المعامل

تقدير الذات

0.793المعامل

11-نتائج فرضيات الدراسة: تفسيرها ومناقشتها:

ــت اإلجابــة  الدراســة علــى مقيــاس مهــارات التفكيــر مــا وراء المعرفــي ودرجاتهــم علــى مقيــاس تقديــر الــذات. تمَّ

علــى هــذه الفرضيــة مــن خــالل حســاب معامــل االرتبــاط بيــن بيــن درجــات أفــراد العينــة علــى مقيــاس مهــارات 

ــن الجــدول رقــم )6(. التفكيــر مــا وراء المعرفــي ودرجتهــم علــى مقيــاس تقديــر الــذات كمــا يبيِّ

الجدول )6( معامل االرتباط بين مهارات التفكير ما وراء المعرفي وتقدير الذات

تقدير الذاتمهارات التفكير ما وراء المعرفيالمتغيرات

10.437معامل بيرسون

0.0000.000مستوى الداللة

443443العينة
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يتضــح مــن خــالل الجــدول )6( أن قيمــة معامــل االرتبــاط بيرســون هــي )0.437( وهــي قيمــة موجبــة، 

ــة  ــض الفرضي ــي نرف ــة االفتراضــي )0.05(. وبالتال ــتوى الدالل ــن مس ــر م ــه )0.000( أصغ ــتوى داللت ومس

الصفريــة ونقــول بوجــود عالقــة بيــن مهــارات التفكيــر مــا وراء المعرفــي وتقديــر الــذات، وهــي عالقــة ارتباطيــة 

موجبــة طرديــة فكلمــا ارتفــع مســتوى مهــارات التفكيــر مــا وراء المعرفــي ارتفــع معــه مســتوى تقديــر الــذات لدى 

الطالــب، ويمكــن تفســير هــذه العالقــة بــأن امتــالك مهــارات التفكيــر مــا وراء المعرفــي تعــزز مــن تقديــر الطلبــة 

لذواتهــم، حيــث إن التفكيــر مــا وراء المعرفــي يســاعد الطلبــة علــى فهــم عمليــات تفكيرهــم فــي أثنــاء القيــام بحــل 

ــة للمهمــة،  ــه، ووضــع األهــداف الالزم ــم معلومات ــر بتنظي ــب مــن خــالل هــذا التفكي ــوم الطال مشــكالتهم، إذ يق

ــداف  ــق األه ــي ضــوء تحقي ــا ف ــول، وتقييمه ــن حل ــا وضــع م ــة م ــة ومراجع ــتراتيجيات المالئم ــار االس واختي

المطلوبــة، وبالتالــي اتخــاذ القــرار المناســب بــكل ثقــة وهــذا كلــه يســهم فــي الوصــول إلــى تقديــر مرتفــع للــذات.

ــة  ــراد عين ــات أف ــطات درج ــن متوس ــة بي ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف ــة: ال توج ــة الثاني 2/11 الفرضي

ــاث(.  ــور، إن ــر الجنس)ذك ــاً لمتغي ــي تبع ــا وراء المعرف ــر م ــارات التفكي ــاس مه ــى مقي ــة عل الدراس

ــن متوســطات  ــروق بي ــث حســبت الف ــار )T. test(، حي ــم اســتخدام اختب ــة ت ــة عــن هــذه الفرضي ولإلجاب

درجــات أفــراد عينــة الدراســة علــى الدرجــة الكليــة لمقيــاس مهــارات التفكيــر مــا وراء المعرفــي تبعــاً لمتغيــر 

الجنــس )ذكــور، إنــاث(. كمــا هــو موضــح فــي الجــدول )7(. 

يبيِّن الجدول )7( نتائج اختبار)ت( لمتوسطات درجات الطلبة على مقياس مهارات التفكير ما وراء 

المعرفي تبعاً لمتغير الجنس

تشــير النتائــج فــي الجــدول )8( أن قيمــة مســتوى الداللــة هــي )0.531( وهــي أكبــر مــن مســتوى الداللــة 

ــن متوســطات  ــة بي ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــدم وجــود ف ــول بع ــة ونق ــة الصفري ــل الفرضي ــك نقب )0.05( وبذل

درجــات أفــراد عينــة الدراســة علــى مقيــاس مهــارات التفكيــر مــا وراء المعرفــي تبعــاً لمتغيــر الجنس)ذكــور، 

إنــاث(. ويعــزو الباحــث هــذه النتيجــة إلــى أن المقــررات الدراســية الموجهــة للطلبــة فــي هــذه المرحلــة قدمــت لهــم 

ضمــن بيئــة تعليميــة ال تفــرق بيــن الجنســين فــي العمليــة التعليميــة، كمــا إن هــذه المهــارات عبــارة عــن قــدرات 

المتوسط العددالفئةالمتغير
الحسابي

االنحراف 
المعياري

)ت(
المحسوبة

درجة 
الحرية

القرارالداللة

الجنس 
183143.123.505ذكر

غير دال0.8544410.531
260142.792.784انثى
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عقليــة يمكــن أن يكتســبها الذكــور واإلنــاث، وهــذه النتيجــة تتفــق مــع دراســة )محفــوض، 2017(.

ــة  ــراد عين ــات أف ــطات درج ــن متوس ــة بي ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف ــة: ال توج ــة الثالث 3/11 الفرضي

ــة(.  ــر الســنة الدراســية)األولى، الرابع ــاً لمتغي ــي تبع ــا وراء المعرف ــر م ــارات التفكي ــاس مه ــى مقي الدراســة عل

ولإلجابــة عــن هــذه الفرضيــة تــم اســتخدام اختبــار )T. test(، حيــث حســبت الفــروق بيــن متوســطات درجــات 

ــر الســنة  ــاً لمتغي ــي تبع ــا وراء المعرف ــر م ــارات التفكي ــاس مه ــة لمقي ــى الدرجــة الكلي ــة الدراســة عل ــراد عين أف

ــي الجــدول )8(.  ــى، الرابعــة(. كمــا هــو موضــح ف الدراســية )األول

يبيِّن الجدول )8( نتائج اختبار)ت( لمتوسطات درجات الطلبة على مقياس التفكير ما وراء المعرفي تبعاً 

لمتغير السنة الدراسية

تشــير النتائــج فــي الجــدول )8( أن قيمــة مســتوى الداللــة هــي )0.531( وهــي أكبــر مــن مســتوى الداللــة 

ــطات  ــن متوس ــة بي ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف ــول بوج ــة ونق ــة الصفري ــض الفرضي ــك نرف )0.05( وبذل

درجــات أفــراد عينــة الدراســة علــى مقيــاس مهــارات التفكيــر مــا وراء المعرفــي تبعــاً لمتغيــر الســنة الدراســية 

لصالــح طلبــة الســنة الرابعــة، ويمكــن تفســير هــذه النتيجــة بــأن طلبــة الســنة الرابعــة قــد مــروا بمراحــل تعليميــة 

متقدمــة واكتســبوا خبــرة كبيــرة مــن خــالل العديــد مــن المواقــف والتجــارب واالختبــارات التــي اجتازوهــا خــالل 

ــع دراســة  ــذه النتيجــة م ــق ه ــارات، وتتف ــذه المه ــي اكتســاب ه ــي ســاعدتهم ف ــة الســابقة والت المراحــل التعليمي

.)Yong & fry, 2008(

المتوسط العددالفئةالمتغير
الحسابي

االنحراف 
المعياري

)ت(
المحسوبة

درجة 
الحرية

القرارالداللة

السنة 
247111.734.147األولى

دال3.5724410.000
196130.131.806الرابعة

12- مقترحات الدراسة:

في ضوء ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج يمكن تقديم مجموعة من المقترحات:

ضــرورة تدريــب أعضــاء هيئــة التدريــس فــي الجامعــة وتأهيلهــم علــى كيفيــة إكســاب الطلبــة لمهــارات . 1

التفكيــر مــا وراء المعرفــي.

إجــراء المزيــد مــن البحــوث والدراســات حــول التفكيــر مــا وراء المعرفــي وعالقتــه ببعــض المتغيــرات . 2
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13-المراجع:

كســمات الشــخصية، واتخــاذ القرار.

زيــادة وعــي الطلبــة بضــرورة اكتســاب مهــارات التفكيــر المعرفــي وتقديــر الــذات وأهميــة ذلــك فــي . 3

تطويــر مهاراتهــم الحياتيــة وحــل مشــكالتهم.

تضميــن مهــارات التفكيــر مــا وراء المعرفــي فــي المناهــج التعليميــة لمرحلــة التعليــم مــا قبــل الجامعــي . 4

وتطويــر قــدرات المدرســين فــي هــذه المرحلــة لتنميــة هــذه المهــارات لــدى الطلبــة.
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الملخص:

ــار  ــق معي ــن وف ــن التربويي ــدى الموجهي ــة ل ــاة المهني ــاس مســتوى جــودة الحي ــى قي ــي إل هــدف البحــث الحال
ــق بمســتوى جــودة  ــن فيمــا يتعل ــن التربويي ــد االختــالف بيــن آراء الموجهي والتــون مــن وجهــة نظرهــم، وتحدي
ــرة. اســتخدمت  ــي، ســنوات الخب ــل العلم ــس، المؤه ــرات الجن ــاً لمتغي ــون تبع ــار والت ــق معي ــة وف ــاة المهني الحي
الباحثــة المنهــج الوصفــي التحليلــي، حيــث تــم إعــداد اســتبانة مؤلفــة مــن )56( بنــداً، طبقــت علــى عينــة مــن 
الموجهيــن التربوييــن العامليــن فــي مديريــة تربيــة مدينــة دمشــق بلغــت )30( موجهــاً وموجهــة تربويــة، أظهــرت 
النتائــج أن مســتوى جــودة الحيــاة المهنيــة لــدى الموجهيــن التربوييــن وفــق معيــار والتــون متوســٌط بشــكل عــام 
مــن وجهــة نظرهــم، كمــا أظهــرت النتائــج عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطات تقديــرات 
ــاً  ــون تبع ــار والت ــق معي ــة وف ــاة المهني ــتوى جــودة الحي ــة دمشــق لمس ــدارس مدين ــي م ــن ف ــن التربويي الموجهي

لمتغيــرات ) الجنــس، المؤهــل العلمــي، ســنوات الخبــرة(.

الكلمات المفتاحية: جودة الحياة المهنية، الموجهون التربويون، نموذج والتون.
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ABSTRACT
The current research aimed to measure the quality of professional life of 

educational supervisors according to the Walton model from the perspective 
educational supervisors, and to identify the difference between the educational 
supervisors' view regarding the level of quality of professional life according to 
the Walton model related to: the variables of gender, scientific qualification and 
years of experience. The researcher used the descriptive analytical method, 
using a questionnaire consisting of )56( items, was applied to a sample of 
)30( educational supervisors working in the city of Damascus. The results 
showed the following: The level of quality of professional life of educational 
supervisors according to the Walton standard was average. And there were 
no statistically significant differences between the average estimates of 
educational supervisors in Damascus city schools for the level of professional 
quality according to the Walton model related to )gender, scientific qualification 
and years of experience( variables.

Key words: The quality of professional life, educational supervisors, the 
Walton model.
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1- مقدمة:

تعتبــر العمليــة التعليميــة والتربويــة حجــر األســاس فــي بنــاء المجتمــع وتطــوره، حيــث تولــي لهــا أهميــة 

ــدم  ــاء التق ــى بن ــادرة عل ــة الكــوادر البشــرية الق ــم تهيئ كبيــرة مــن جميــع جوانبهــا وعناصرهــا، فمــن خاللهــا يت

ــة،  ــة التعليمي ــي العملي ــاً أساســياً ف ــه ركن ــم كون ــي دور المعل ــا يأت ــع، وهن ــي المجتم االقتصــادي واالجتماعــي ف

ويعتبــر الدعامــة األساســية التــي يقــوم عليهــا هــذا التقــدم فــي المجتمــع، حيــث يتوقــف نجــاح العمليــة التعليميــة 

ــم لــدوره علــى نحــو أفضــل وكفــاءة عاليــة. التعلميــة فــي تحقيــق أهدافهــا علــى أداء المعل

وهنــا تتجلــى أهميــة التوجيــه التربــوي فــي نجــاح العمليــة التعليميــة والتربويــة وتحقيــق األهــداف المنشــودة 

ــق  ــاج وطرائ ــن منه ــره م ــع عناص ــي بجمي ــف التعليم ــى بالموق ــة تعن ــة تعاوني ــانية وقيادي ــة إنس ــه عملي بوصف

ــن خــالل  ــداف المنشــودة، م ــق األه ــا وتحقي ــينها وتنظيمه ــى تحس ــل عل ــم، والعم ــم ومتعل ــة ومعل ــائل وبيئ ووس

العمــل علــى تطويــر أداء المعلــم واألخــذ بيــده ومســاعدته علــى مواجهــة التحديــات التــي تواجهــه فــي الموقــف 

ــرات الالزمــة. ــده بالخب التعليمــي وتزوي

ومــن ذلــك فــإن نجــاح عمليــة التعليــم والتعلــم يعتمــد علــى وجــود موجــه تربــوي قــادر علــى القيــام بمهامــه 

علــى الوجــه المطلــوب وينفــذ مهــام التوجيــه التربــوي بطريقــة تتســم باإلبداعيــة، ومــن هنــا تنبــع أهميــة الموجــه 

ــه جــزء مهــم مــن النظــام التعليمــي ويتعامــل  ــث إن ــه، حي ــه ومهامــه واألدوار المتوقعــة من ــوي مــن خبرت الترب

ــه يتابــع بشــكل دوري ومســتمر  ــم، كمــا أن ــم والمتعل ــة التربويــة وهمــا المعل بشــكل مباشــر مــع محــوري العملي

ــى  ــره عل ــات وتأثي ــذه المكون ــن ه ــون م ــه كل مك ــذي يؤدي ــدور ال ــدرك ال ــة وي ــة التربوي ــات العملي ــع مكون جمي

ــة  ــرة بالمؤسســات التعليمي ــات المتوف ــه كل اإلمكان ــن توجي ــف يمك ــم، وكي ــم والمتعل ــن المعل مســتوى أداء كل م

مــن أجــل تحقيــق أهدافهــا ) بريــك، 2011، 982(، ومــن هنــا تأتــي أهميــة دوره فــي النظــام التربــوي وأهميــة 

تشــجيعه وشــعوره باالســتقرار المهنــي حتــى يــؤدي مهامــه المطلوبــة علــى أكمــل وجــه، وضــرورة توفيــر بيئــة 

عمــل داعمــة ومحفــزة لــه مــن خــالل توفيــر جــودة الحيــاة المهنيــة للموجــه التربــوي.

تعتبــر جــودة الحيــاة المهنيــة مــن أهــم المداخــل واالتجاهــات التــي بــدأت المؤسســات وإداراتهــا االهتمــام 

بهــا، وأخــذت تســن القوانيــن واألنظمــة التــي تكفــل جــودة الحيــاة المهنيــة وتوفيــر بيئــة عمــل أفضــل للعامليــن 

فيهــا، ألن بيئــة العمــل التــي تتميــز بالقبــول والرضــا المهنــي مــن جانــب العامليــن تســهم فــي الحصــول علــى أداء 

أفضــل للمؤسســة ويحقــق أهدافهــا ويشــبع حاجاتهــا ورغباتهــا، مــن خــالل ذلــك بــدأت المؤسســات بقيــاس جــودة 

الحيــاة المهنيــة لديهــا بمقاييــس ونمــاذج متعــددة ومختلفــة باختــالف مجــاالت أنشــطتها وتحــت أبعــاد مختلفــة ومــن 

زوايــا مختلفــة، ومــن هــذه المقاييــس نمــوذج والتــون، حيــث يعتبــر ريتشــارد والتــون أول مــن تحــدث عــن جــودة 
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ــدى  ــاة العمــل ل ــل أبعــاد جــودة حي ــة محــاور تمث ــي عــام 1973م، وعرفهــا مــن خــالل ثماني ــة ف ــاة المهني الحي

 .) Yashik, 2014, 9( العامليــن فــي المؤسســات

2- مشكلة البحث:

إن االهتمــام بالعنصــر البشــري لــم يعــد كســابق عهــده بعــد ظهــور التكنولوجيــا، ألن المؤسســات التربويــة 

ــاه  ــا تج ــف اهتمامه ــة، وضُع ــع المســتجدات الحديث ــف م ــر نفســها والتكي ــر بتطوي ــا الكبي ــي اهتمامه أخــذت تول

عامليهــا وعالقــات العمــل داخلهــا، ممــا أدى إلــى انخفــاض جــودة الحيــاة المهنيــة داخــل هــذه المؤسســات )شــبات، 

.)3 ،2011

والموجــه التربــوي يمثــل أحــد أهــم الركائــز األساســية فــي النظــام التربــوي وذلــك مــن خــالل الــدور الــذي 

يقــوم بــه، فهــو قائــد مســؤول عــن المدرســة ونجــاح العمليــة التربويــة والتعليميــة، ويقــع علــى عاتقــه واجبــات 

ومهــام متعلقــة بــأداء المعلميــن واإلدارييــن والطلبــة، ومــا يســتخدمه هــؤالء مــن أبنيــة ووســائل ومــواد وطرائــق 

ــه  ــة ل ــل إيجابي ــة عم ــن بيئ ــى تأمي ــل عل ــن العم ــد م ــك ال ب ــة المنشــودة، لذل ــداف التربوي ــق األه وأنشــطة لتحقي

وتحســين جــودة حياتــه المهنيــة. 

وقــد أكــدت العديــد مــن الدراســات التــي قامــت الباحثــة باالطــالع عليهــا علــى أهميــة تجويــد الحيــاة المهنيــة 

للعامليــن واالرتقــاء بمســتوى أدائهــم، مثــل دراســة )Emadzadeh, et . al, 2012( التــي أظهــرت نتائجهــا 

أن درجــة جــودة حيــاة العمــل لــدى معلمــي المــدارس االبتدائيــة فــي مدينــة أصفهــان كانــت متوســطة، ودراســة 

ــم العالــي فــي  ــاة الوظيفيــة لــدى أســاتذة التعلي )محمــد، 2015( التــي أظهــرت نتائجهــا أن مســتوى جــودة الحي

الجزائــر متوســط وفــق معيــار والتــون، ودراســة )الحســني، 2016( التــي أظهــرت نتائجهــا أن مســتوى جــودة 

الحيــاة الوظيفيــة لــدى الباحثيــن االجتماعييــن فــي قطــاع غــزة منخفــض، ودراســة )عســاف والهــور، 2018( 

التــي أظهــرت نتائجهــا أن تقديــر معلمــي المــدارس األساســية الخاصــة بمحافظــات غــزة لمســتوى جــودة حيــاة 

العمــل لديهــم كانــت كبيــرة، ودراســة )محمــد، 2018( التــي أظهــرت نتائجهــا أن مســتوى جــودة الحيــاة الوظيفيــة 

فــي مــدارس محافظــة دمشــق مرتفــع، ودراســة )البلوشــي والظفــري، 2019( التــي أظهــرت نتائجهــا أن مســتوى 

جــودة الحيــاة الوظيفيــة لــدى المعلميــن بســلطنة عمــان مرتفــع. 

ــا  ــة، ومــن خــالل عمله ــا الباحث ــي اطلعــت عليه ــج الدراســات الت ــن نتائ ــا ســبق عرضــه م واســتكماالً لم

ــة مــن موجهــي وموجهــات مــدارس  ــى عين ــة دمشــق، قامــت بدراســة اســتطالعية عل ــة مدين ــة تربي ــي مديري ف

الحلقــة األولــى مــن التعليــم األساســي فــي مدينــة دمشــق، وذلــك فــي بدايــة الفصــل الثانــي مــن العــام الدراســي 
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3- أهمية البحث:

2020/2019، حيــث بلــغ عــدد عينــة هــذه الدراســة )8( موجهيــن، واســتخدمت لهــذه الدراســة اســتبانة ذات 

أســئلة مغلقــة تضمنــت نمــوذج والتــون لقيــاس جــودة الحيــاة المهنيــة لــدى الموجهيــن التربوييــن، وأظهــرت نتائــج 

هــذه الدراســة أن مســتوى جــودة الحيــاة المهنيــة لديهــم متوســٌط )بنســبة مئويــة 54.6%(، فهــم يــرون أن حياتهــم 

المهنيــة ذات مســتوى متوســط الجــودة وفــق نمــوذج والتــون، والملحــق رقــم )2( يوضــح نتائــج هــذه الدراســة.

وبنــاء علــى مــا ســبق، وعلــى الرغــم مــن أهميــة تجويــد الحيــاة المهنيــة لــدى العامليــن فــي المجــال التربوي، 

والجهــود التــي تبذلهــا وزارة التربيــة لتحســين مســتوى الحيــاة المهنيــة للعامليــن لديهــا بشــكل عــام والموجهيــن 

التربوييــن بشــكل خــاص، فقــد الحظــت الباحثــة نــدرة الدراســات التــي هدفــت إلــى قيــاس مســتوى جــودة الحيــاة 

المهنيــة لــدى الموجهيــن التربوييــن؛ علــى الرغــم مــن الــدور الكبيــر الــذي يقــوم بــه التوجيــه التربــوي وارتباطــه 

بتقــدم المجتمــع وتطــوره، وأثــره الكبيــر فــي التغييــرات التــي تحــدث فــي المجــال التربــوي، فمــن خاللــه يمكــن 

إعــادة النظــر فــي المناهــج الدراســية وتحســين أداء المعلميــن واالرتقــاء بالمســتوى التحصيلــي للمتعلميــن، ومــن 

ذلــك رأت الباحثــة مــا يســتدعي الحاجــة إلــى إجــراء البحــث الحالــي والــذي تتحــدد مشــكلته فــي الســؤال اآلتــي:

ما مستوى جودة الحياة المهنية لدى الموجهين التربويين وفق نموذج والتون من وجهة نظرهم؟

تجلت أهمية البحث الحالي في أنه:

1/3 قــد يفيــد المســؤولين فــي وزارة التربيــة مــن خــالل تكريــس جهودهــم لالهتمــام بمؤسســاتها وحســن 

إدارتهــا، واالهتمــام بجــودة الحيــاة المهنيــة لــدى العامليــن فيهــا.

2/3 قــد يعطــي مؤشــراً عــن مســتوى جــودة الحيــاة المهنيــة لــدى الموجهيــن التربوييــن علــى نحــو يمكــن 

اإلفــادة منــه لتعزيــز النواحــي اإليجابيــة، وســد الثغــرات الموجــودة قــدر اإلمــكان.

3/3 الحظــت الباحثــة- فــي حــدود علمهــا- نــدرة األبحــاث فــي مجــال جــودة الحيــاة المهنيــة وبالتالــي فــإن 

البحــث يمهــد الطريــق للقيــام بأبحــاث مماثلــة لــه.

4- أسئلة البحث:

حاول البحث اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

ــة  ــن وجه ــون م ــوذج والت ــق نم ــن وف ــن التربويي ــدى الموجهي ــة ل ــاة المهني ــودة الحي ــتوى ج ــا مس 1/4 م

ــم؟ نظره
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5- أهداف البحث:

7- فرضيات البحث:

6- متغيرات البحث:

تم اختبار فرضيات البحث عند مستوى الداللة )<0.05(:

1/7 ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطات تقديــرات أفــراد عينــة البحــث لمســتوى جــودة 

الحيــاة المهنيــة لــدى الموجهيــن التربوييــن وفــق نمــوذج والتــون تعــزى لمتغيــر الجنــس.

2/7 ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطات تقديــرات أفــراد عينــة البحــث لمســتوى جــودة 

الحيــاة المهنيــة لــدى الموجهيــن التربوييــن وفــق نمــوذج والتــون تعــزى لمتغيــر المؤهــل العلمــي.

3/7 ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطات تقديــرات أفــراد عينــة البحــث لمســتوى جــودة 

الحيــاة المهنيــة لــدى الموجهيــن التربوييــن وفــق نمــوذج والتــون تعــزى لمتغيــر ســنوات الخبــرة.

2/4 هــل هنــاك اختــالف بيــن آراء أفــراد عينــة البحــث فيمــا يتعلــق بمســتوى جــودة الحيــاة المهنيــة لــدى 

الموجهيــن التربوييــن وفــق نمــوذج والتــون تبعــاً لمتغيــرات الجنــس، المؤهــل العلمــي، ســنوات الخبــرة؟ 

3/4 مــا المقترحــات لتحســين جــودة الحيــاة المهنيــة لــدى الموجهيــن التربوييــن فــي ضــوء نتائــج الدراســة 

الميدانيــة؟

1/5 تعــرف مســتوى جــودة الحيــاة المهنيــة لــدى الموجهيــن التربوييــن وفــق نمــوذج والتــون مــن وجهــة 

نظرهــم.

2/5 تحديــد درجــة االختــالف بيــن آراء أفــراد عينــة البحــث فيمــا يتعلــق بمســتوى جــودة الحيــاة المهنيــة 

لــدى الموجهيــن التربوييــن وفــق نمــوذج والتــون تبعــاً لمتغيــرات الجنــس، المؤهــل العلمــي، ســنوات الخبــرة.

3/5 تقديــم بعــض المقترحــات لتحســين جــودة الحيــاة المهنيــة لــدى الموجهيــن التربوييــن فــي ضــوء نتائــج 

الدراســة الميدانيــة.

1/6 المتغيرات المستقلة: الجنس، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة.

2/6 المتغيــر التابــع: تقديــر مســتوى جــودة الحيــاة المهنيــة لــدى الموجهيــن التربوييــن وفــق نمــوذج والتــون 

مــن وجهــة نظرهــم.
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8- حدود البحث:

9- مصطلحات البحث وتعريفاته اإلجرائية:

1/8 الحــدود البشــرية والمكانيــة: اقتصــر البحــث علــى الموجهيــن التربوييــن علــى مــدارس الحلقــة األولــى 

مــن التعليــم األساســي فــي مدينــة دمشــق.

2/8 الحدود الزمانية: طبق البحث في الفصل الثاني من العام الدراسي )2019-2020م(. 

3/8 الحــدود العلميــة: اقتصــر البحــث علــى تعــرف مســتوى جودة الحيــاة المهنية لــدى الموجهيــن التربويين 

وفــق نمــوذج والتــون مــن وجهــة نظرهم.

1/9 الجــودة: "هــي صفــة أو درجــة تفــوق يمتلكهــا شــيء مــا، كمــا تعنــي درجــة االمتيــاز لنوعيــة معينــة 

مــن الخدمــة أو المنتــج" )الربيعــي وآخــرون، 2014، 26(.

2/9 جــودة الحيــاة المهنيــة: "درجــة التمييــز التــي أوجــدت فــي العمــل، وشــروط العمــل التــي تحــدد العالقــة 

بيــن العامــل وبيئتــه، مضافــاً إليهــا البعــد اإلنســاني، والتــي تســاهم بمجملهــا فــي الرضــا العــام وتحســين القــدرات 

.)Surya, 2013, 2( "فــي أداء األعمــال علــى مســتوى الفــرد، ومــن ثــم علــى مســتوى أداء المنظمــة ككل

3/9 الموجــه التربــوي: "هــو الشــخص المخــول بتوجيــه عمــل المعلميــن وإرشــادهم وإثــارة دافعيتهــم نحــو 

النمــو المهنــي المســتمر، واألخــذ بيدهــم فــي كل مــا يحتاجونــه لتطويــر العمليــة التربويــة وتجديدهــا، ومــا يتعلــق 

منهــا بالمنهــاج وطرائــق التدريــس وتوظيــف المــواد الدراســية كلهــا لصالــح المتعلــم والبيئــة التــي يعيــش فيهــا" 

)ســنقر، 2007، 40-39(.

4/9 نمــوذج والتــون: "عبــر الباحــث ريتشــارد والتــون أســتاذ إدارة األعمــال بجامعــة هارفــارد األمريكيــة 

ــه،  ــب وعدالت ــة محــاور وهــي: الرات ــراح ثماني ــة مــن خــالل اقت ــاة المهني عــام 1973 عــن مفهــوم جــودة الحي

ــاة  ــة والحي ــاة المهني ــن الحي ــوازن بي ــة، الت ــاة االجتماعي ــي، الحي ــو المهن ــي والنم ــرص الترق ــل، ف ظــروف العم

.)Walton, 1973( "ــة ــة االجتماعي ــي، األهمي ــان المهن ــي، االســتقرار واألم ــم القانون الشــخصية، التنظي

5/9 جــودة الحيــاة المهنيــة لــدى الموجــه التربــوي: عرفتهــا الباحثــة إجرائيــاً بأنهــا مجموعــة مــن الســمات 

والخصائــص المتوقــع توافرهــا فــي بيئــة العمــل لــدى الموجــه التربــوي وحياتــه المهنيــة، وقــدرت بالدرجــة التــي 

حصــل عليهــا الموجــه التربــوي فــي اســتبانة جــودة الحيــاة المهنيــة وفــق نمــوذج والتــون.
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10- دراسات سابقة:

تــم عــرض الدراســات العربيــة ثــم األجنبيــة ذات العالقــة بموضــوع البحــث والتــي أتيــح للباحثــة االطــالع 

عليهــا وفقــاً لتسلســلها الزمنــي بــدءاً مــن األحــدث إلــى األقــدم.

1/10 الدراسات العربية:

ــة  ــاة الوظيفي ــا "جــودة الحي ــان: عنوانه ــلطنة عم ــي س ــري، 2019( ف ــة )البلوشــي والظف 1/1/10 دراس

ــان" ــن بســلطنة عم ــدى المعلمي ــة التدريســية ل ــاءة الذاتي ــدات الكف ــا بمعتق وعالقته

هدفــت الدراســة إلــى التنبــؤ بمعتقــدات الكفــاءة الذاتيــة التدريســية لــدى المعلميــن بســلطنة عمــان وعالقتهــا 

ــاءة  ــي، اســتخدمت مقياســين للكف ــي التحليل ــة لديهــم، اســتخدمت الدراســة المنهــج الوصف ــاة الوظيفي بجــودة الحي

الذاتيــة وجــودة الحيــاة الوظيفيــة، طبقــا علــى )1233( معلمــاً، أهــم مــا توصلــت إليــه الدراســة مــن نتائــج:

أن مستوى جودة الحياة الوظيفية والكفاءة التدريسية لدى المعلمين بسلطنة عمان مرتفع.  

وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً فــي تقديــرات المعلميــن لجــودة الحيــاة الوظيفيــة تعــزى لمتغيــر الجنــس   

لصالــح اإلنــاث.

2/1/10 دراســة )عســاف والهــور، 2018( فــي فلســطين: عنوانهــا "جــودة حيــاة العمــل فــي المــدارس 

األساســية الخاصــة بمحافظــات غــزة مــن وجهــة نظــر المعلميــن"

هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى درجــة تقديــر معلمــي المــدارس األساســية الخاصــة بمحافظــات غــزة 

ــا اســتبانة  ــت أداته ــي، وكان ــي التحليل ــم، اســتخدمت الدراســة المنهــج الوصف ــل لديه ــاة العم لمســتوى جــودة حي

طبقــت علــى )378( معلمــاً فــي المــدارس الخاصــة بمحافظــات غــزة، أهــم مــا توصلــت إليــه الدراســة مــن نتائــج:

درجــة تقديــر معلمــي المــدارس األساســية الخاصــة بمحافظــات غــزة لمســتوى جــودة حيــاة العمــل لديهــم   

ــت كبيرة. كان

عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً فــي تقديــرات معلمــي المــدارس األساســية الخاصــة بمحافظــات غــزة   

لمســتوى جــودة حيــاة العمــل لديهــم تعــزى لمتغيــري الجنــس والتخصــص.

ــية الخاصــة بمحافظــات غــزة    ــدارس األساس ــي الم ــرات معلم ــي تقدي ــاً ف ــة إحصائي ــروق دال وجــود ف

ــل مــن 5 ســنوات. ــة أق ــح فئ ــرة لصال ــر ســنوات الخب ــم تعــزى لمتغي ــل لديه ــاة العم لمســتوى جــودة حي

3/1/9 دراســة )محمــد، 2018( فــي ســورية: عنوانهــا "ظــروف بيئــة العمــل التربويــة وعالقتهــا بجــودة 

الحيــاة الوظيفيــة" 

هدفــت الدراســة إلــى الكشــف عــن مســتوى الظــروف فــي بيئــة العمــل التربويــة وعالقتهــا بجــودة الحيــاة 
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الوظيفيــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء الهيئــة التدريســية فــي مرحلــة التعليــم الثانــوي، اســتخدمت الدراســة المنهــج 

ــى  ــا عل ــة، طبقت ــاة الوظيفي ــة العمــل وجــودة الحي ــاس ظــروف بيئ ــي، اســتخدمت اســتبانتين لقي ــي التحليل الوصف

)100( معلمــاً ومعلمــة، أهــم مــا توصلــت إليــه الدراســة مــن نتائــج:

أن مستوى جودة الحياة الوظيفية في مدارس محافظة دمشق مرتفع.  

ــح    ــس لصال ــر الجن ــزى لمتغي ــة تع ــاة الوظيفي ــودة الحي ــتوى ج ــي مس ــاً ف ــة إحصائي ــروق دال ــود ف وج

ــر. ــرة األكب ــة الخب ــح فئ ــرة لصال ــر الخب ــاث، ومتغي اإلن

ــز  ــي تعزي ــة ف ــاة الوظيفي ــر جــودة الحي ــا "أث ــي فلســطين: عنوانه 4/1/10 دراســة )الحســني، 2016( ف

ــة بقطــاع غــزة" ــي وزارة الشــؤون االجتماعي ــن ف ــن االجتماعيي ــدى الباحثي ــي ل ــزام التنظيم االلت

ــدى  ــي ل ــزام التنظيم ــز االلت ــي تعزي ــة ف ــاة الوظيفي ــودة الحي ــر ج ــى أث ــرف عل ــى التع ــة إل ــت الدراس هدف

ــي  ــج الوصف ــة المنه ــتخدمت الدراس ــة بقطــاع غــزة، اس ــي وزارة الشــؤون االجتماعي ــن ف ــن االجتماعيي الباحثي

ــاً، أهــم مــا توصلــت إليــه الدراســة مــن  ــاً اجتماعي التحليلــي، وكانــت أداتهــا اســتبانة طبقــت علــى )148( باحث

ــج: نتائ

أن مستوى جودة الحياة الوظيفية لدى الباحثين االجتماعيين في قطاع غزة منخفض.  

ــزى    ــة تع ــاة الوظيفي ــودة الحي ــن لج ــن االجتماعيي ــرات الباحثي ــي تقدي ــاً ف ــة إحصائي ــروق دال ــود ف وج

ــرة. ــي والخب ــل العلم ــري المؤه لمتغي

عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً فــي تقديــرات الباحثيــن االجتماعييــن لجــودة الحيــاة الوظيفيــة تعــزى   

لمتغيــري الجنــس والعمــر.

5/1/10 دراســة )محمــد، 2015( فــي الجزائــر: عنوانهــا "جــودة الحيــاة الوظيفيــة وأثرهــا علــى الرضــا 

الوظيفــي لــدى أســاتذة التعليــم العالــي بتطبيــق معيــار والتــون".

هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى أثــر جــودة الحيــاة الوظيفيــة علــى الرضــا الوظيفــي لــدى أســاتذة التعليــم 

العالــي بتطبيــق معيــار والتــون، اســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي واســتخدمت مقيــاس ريتشــارد 

والتــون الموضــوع ســنة 1973 لقيــاس جــودة الحيــاة الوظيفيــة، واســتبانة لقيــاس الرضــا المهنــي، طبقــا علــى 

)167( أســتاذاً مــن أســاتذة التعليــم العالــي. أهــم مــا توصلــت إليــه الدراســة مــن نتائــج:

وجود عالقة إيجابية بين جودة الحياة الوظيفية والرضا المهني.  

مستوى جودة الحياة الوظيفية لدى أساتذة التعليم العالي متوسط.  

ــم العالــي تعــزى    ــاة الوظيفيــة لــدى أســاتذة التعلي ــاً حــول جــودة الحي ــة إحصائي عــدم وجــود فــروق دال
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ــرة(. ــس والخب ــرات )العمــر والجن لمتغي

2/10 الدراسات األجنبية:

1/2/10 دراسة زار وآخرون )Zare, et al, 2014( عنوانها:

Identification the components of quality of work life and measuring them in 

faculty members of Tehran University Iranian.

"تعرف مكونات جودة حياة العمل وقياسها لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة طهران اإليرانية"

هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى مكونــات جــودة حيــاة العمــل وقياســها لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس 

بجامعــة طهــران اإليرانيــة، اســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي، وكانــت أداتهــا اســتبانة طبقــت علــى 

)184( عضــو هيئــة تدريــس فــي جامعــة طهــران. أهــم مــا توصلــت إليــه الدراســة مــن نتائــج:

درجــة رضــا أعضــاء هيئــة التدريــس عــن مجالــي العوامــل االقتصادية والمشــاركة فــي اتخــاذ القرارات   

. ضعيفة

درجــة رضــا أعضــاء هيئــة التدريــس عــن مجالــي التــوازن بيــن العمــل والحيــاة والمحتــوى الوظيفــي   

متوســطة.

2/2/10 دراسة تابسوم )Tabassum, 2012( عنوانها:

Interrelations between Quality of Work Life Dimensions and Faculty Member 

Job satisfaction in the Private Universities of Bangladesh.

ــي  ــس ف ــة التدري ــي ألعضــاء هيئ ــاة والرضــا الوظيف ــن أبعــاد جــودة العمــل والحي ــة بي ــات المتبادل "العالق

ــش" ــي بنغالدي ــات الخاصــة ف الجامع

هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى العالقــة بيــن أبعــاد جــودة حيــاة العمــل والرضــا الوظيفــي ألعضــاء 

ــتخدمت  ــي واس ــي التحليل ــج الوصف ــة المنه ــتخدمت الدراس ــي بنجــالدش، اس ــات الخاصــة ف ــي الجامع ــة ف الكلي

نمــوذج والتــون فــي قيــاس مــدى تأثيــر أبعــاد جــودة حيــاة العمــل علــى الرضــا الوظيفــي لــدى أعضــاء الكليــة، 

طبــق النمــوذج علــى )72( عضــواً فــي الكليــة، أهــم مــا توصلــت إليــه الدراســة مــن نتائــج:

وجود عالقة قوية بين أبعاد جودة حياة العمل وبين الرضا الوظيفي للعاملين.  

3/2/10 دراسة ايمادزاده وآخرون )Emadzadeh, et al., 2012(عنوانها:

Assessing the Quality of Work Life of Primary School Teachers in Isfahan 

City.
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11- التعليق على الدراسات السابقة:

"تقييم جودة حياة العمل لمعلمي المدارس االبتدائية في مدينة أصفهان"

ــان،  ــة أصفه ــي مدين ــة ف ــدارس االبتدائي ــي الم ــدى معلم ــل ل ــاة العم ــم جــودة حي ــى تقيي ــت الدراســة إل هدف

اســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي، وكانــت أداتهــا اســتبانة طبقــت علــى )120( معلمــاً، أهــم مــا 

ــه الدراســة مــن نتائــج: توصلــت إلي

درجة جودة حياة العمل متوسطة لدى معلمي المدارس االبتدائية في مدينة أصفهان.  

وجــدت فــروق دالــة إحصائيــاً بيــن تقديــرات المعلميــن لجــودة حيــاة العمــل لديهــم تعــزى لمتغيــر الجنــس   

لصالــح اإلنــاث، ومتغيــر الخبــرة لصالــح فئــة )2-4 ســنوات(.

عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً بيــن تقديــرات المعلميــن لجــودة حيــاة العمــل لديهــم تعــزى لمتغيــر   

المؤهــل العلمــي.

ــى  ــرف عل ــة والتع ــاة المهني ــم جــودة الحي ــي اســتهدفت تقيي ــن خــالل عــرض الدراســات واألبحــاث الت م

مكوناتهــا وأبعادهــا وقيــاس أثرهــا علــى أداء العامليــن فــي المؤسســات، تبيــن أهميــة جــودة الحيــاة المهنيــة وأثرهــا 

الكبيــر علــى كفايــة العامليــن وبالتالــي تحقيــق أهــداف المؤسســة التــي ينتمــون إليهــا.

تتفــق الدراســة الحاليــة مــع جميــع الدراســات الســابقة مــن حيــث تناولهــا موضــوع جــودة الحيــاة المهنية مثل 

دراســات )Emadzadeh, et.al, 2012( و )Zare, et.al, 2014( و )الحســني، 2016( و )عســاف 

والهــور، 2018( و )محمــد، 2018( و )البلوشــي والظفــري، 2019(، وكذلــك مــن حيــث اســتخدامها المنهــج 

الوصفــي التحليلــي، تتفــق الدراســة الحاليــة مــع دراســة )محمــد، 2015( مــن حيــث اســتخدامها نمــوذج والتــون 

لقيــاس جــودة الحيــاة المهنيــة لــدى أفــراد عينــة الدراســة، تعتمــد الدراســة الحاليــة علــى آراء الموجهيــن التربوييــن 

فــي التعــرف علــى جــودة الحيــاة المهنيــة لديهــم، وبذلــك تختلــف عــن جميــع الدراســات الســابقة مثــل دراســات 

)Zare, et. al, 2014( و )Tabassum, 2012( و )محمــد، 2015( حيــث طبقــت هــذه الدراســات علــى 

أعضــاء هيئــة التدريــس فــي الجامعــات، وتختلــف أيضــاً عــن دراســات )Emadzadeh, et.al, 2012( و 

)عســاف والهــور، 2018( و )محمــد، 2018( و )البلوشــي والظفــري، 2019( والتــي طبقــت علــى المعلميــن، 

ودراســة )الحســني، 2016( التــي طبقــت علــى باحثيــن اجتماعييــن فــي وزارة الشــؤون االجتماعيــة.

ــي  ــج الوصف ــو المنه ــتخدم وه ــج المس ــث المنه ــن حي ــابقة م ــات الس ــن الدراس ــة م ــة الحالي ــادت الدراس أف

ــد،  ــة دراســة )محم ــع الدراســة الحالي ــر الدراســات الســابقة تشــابهاً م ــه، أكث ــي واألدوات المســتخدمة في التحليل
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2015( مــن حيــث موضــوع الدراســة واألداة المســتخدمة فيهــا، تميــزت الدراســة الحاليــة عن الدراســات الســابقة 

مــن حيــث اعتمادهــا علــى الموجهيــن التربوييــن عينــة للدراســة لتحديــد مســتوى جــودة الحيــاة المهنيــة لديهــم وفــق 

نمــوذج والتــون. 

لمــا كان البحــث الحالــي هادفــاً إلــى الكشــف عــن مســتوى جــودة الحيــاة المهنيــة لــدى الموجهيــن التربوييــن 

وفــق نمــوذج والتــون مــن وجهــة نظرهــم؛ فــإن اإلطــار النظــري تنــاول توضيــح عمــل الموجــه التربــوي فــي 

ســورية، وبّيــن أهميــة جــودة الحيــاة المهنيــة للموجهيــن التربوييــن وأهدافهــا، ومــا يشــتمل عليــه نمــوذج والتــون 

ألبعــاد الحيــاة المهنيــة، وفيمــا يأتــي توضيــح لذلــك:

1/12 عمل الموجه التربوي في سورية:

انطالقــاً مــن أهميــة الــدور األساســي والفعــال للتوجيــه التربــوي فــي تحســين الواقــع التربــوي وتطويــره فــي 

مرحلــة التعليــم األساســي، وتحقيقــاً لالتصــال الوثيــق بالواقــع التربــوي ومعرفــة نواحــي القــوة والضعــف بهــدف 

رفــع مســتوى العمليــة التعليميــة التعلميــة فــي المــدارس، فــإن الموجــه التربــوي يقــوم بمجوعــة مــن المهــام ومــن 

أهمهــا اآلتــي:

يتابع واقع المبنى المدرسي بجميع مرافقه، ومدى مراعاة شروط الصحة والسالمة فيه.  

يشرف على توزيع المعلمين على الصفوف بالتنسيق مع اإلدارة المدرسية.  

يشارك في إعداد تشكيالت المعلمين وفق األسس الوزارية الناظمة.  

يشرف على أداء المعلمين ويساعدهم على استخدام طرائق واستراتيجيات التدريس المناسبة.  

ــق    ــم وف ــح الخاصــة به ــم اللوائ ــة، وينظ ــة المختلف ــة والعلمي ــن النواحــي التربوي ــن م ــم أداء المعلمي يقّي

ــك. ــدة لذل ــة المعتم ــاذج التقويمي النم

ُيعد الدراسات والتقارير عن المناهج والكتب المدرسية في ضوء مالحظات واقتراحات المعلمين.  

يشــرف علــى تنفيــذ التعليمــات والتوجيهــات حــول المناهــج والكتــب، ويتابــع تطبيــق الخطــط الدراســية   

فــي المواعيــد المحــددة لهــا.

يشــرف علــى تنفيــذ التعليمــات المتعلقــة باالختبــارات واالمتحانــات، ويــزود المعلميــن بــأدوات االختبــار   

ويّطلــع علــى النمــاذج التقويميــة فــي المــدارس، ويــزود المعلميــن بمالحظــات عليهــا لرفــع مســتواها 

والتقريــب بينهــا فــي مختلــف المــدارس والبيئــات.

12- اإلطار النظري للبحث:
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يعقد الدورات التدريبية وينفذ الدروس النموذجية للمعلمين وال سيما المستجدين منهم.  

يشرف على األنشطة الصفية والالصفية في المدارس.  

ينفذ األعمال التي ُيكلف بها من قبل مدير التربية في االمتحانات العامة.  

يتابع ويقّيم عمل اإلداريين في المدارس )المدير- المعاون- أمين السر- ومعاونه(.  

ــوي    ــه الترب ــل الموج ــاص بعم ــون الخ ــا ) القان ــوم به ــي يق ــه الت ــن زيارات ــالً ع ــراً مفص ــع تقري يرف

.)2015  /8  /23 تاريــخ   )3/4  /543  /2338  ( رقــم  واالختصاصــي 

2/11 أهمية جودة الحياة المهنية للموجهين التربويين: 

ــداف  ــق األه ــام وتحقي ــي أداء المه ــي ف ــا اإليجاب ــالل تأثيره ــن خ ــة م ــاة المهني ــودة الحي ــة ج ــى أهمي تتجل

ــي: ــن باآلت ــن التربويي ــبة للموجهي ــة بالنس ــذه األهمي ــى ه ــودة، وتتجل المنش

تخفيــض الصراعــات بيــن الموجهيــن التربوييــن والمديريــة مــن خــالل تطويــر منــاخ لعالقــات عمــل   

أكثــر إنتاجيــة وتوفيــر بيئــة عمــل مســاعدة علــى حــل المشــكالت.

مشــاركة أكبــر مــن الموجهيــن التربوييــن باألفــكار البنــاءة التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى تحســينات فــي   

إجــراءات العمــل التربــوي.

زيــادة انتمــاء الموجهيــن التربوييــن ووالئهــم، وتحقيــق التكامــل والتفاعــل بيــن أهــداف المؤسســة   

وأهدافهــم.

زيادة درجة الرضا الوظيفي للموجهين التربويين وتحسين ودعم العالقات اإلنسانية في العمل.  

اســتثمار أفضــل المــوارد البشــرية فــي المؤسســة التربويــة ممــا يــؤدي إلــى زيــادة الكفايــة والفعاليــة فــي   

.)Kumar, 2011, 191( )242 ،2008 ،األداء )جــاد الــرب

ومــن ذلــك فــإن جــودة الحيــاة المهنيــة مــن األمــور المهمــة التــي يحتــاج الموجهيــن التربوييــن ليكونــوا أكثــر 

قــدرة علــى أداء أعمالهــم وتحقيــق أفضــل النتائــج، وبمــا يزيــد مــن رضاهــم عــن عملهــم ووالئهــم لــه. 

3/12 أهداف جودة الحياة المهنية:

ــي تحققهــا  ــة، فاألهــداف الت ــكل مــن العامــل والمؤسســة التربوي ــاً ل ــق أهداف ــة تحق ــاة المهني إن جــودة الحي

للعامــل هــي:

ــتقرة،  ــة ومس ــل آمن ــروف عم ــن ظ ــر م ــا يتوف ــراً لم ــة نظ ــة التربوي ــي المؤسس ــة ف ــل بالثق ــعور العام ش

والمحافظــة علــى كرامــة العامــل وتوفيــر فــرص التنميــة والنمــو المهنــي لــه، كمــا أنهــا تســاعد فــي إضفــاء الطابــع 

اإلنســاني بمجــال العمــل وتوفــر الوظائــف المناســب، إضافــة إلــى توفيــر األمــان المهنــي وتخصيــص االعتمــادات 
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الماليــة الالزمــة لألجــور والرواتــب، وتوفــر للعامــل حريــة التعبيــر الذاتــي عــن آرائــه ممــا يســاعد علــى زيــادة 

إنتاجيــة العامــل التــي تدعــم فاعليــة المؤسســة.

أما األهداف التي تحققها جودة الحياة المهنية للمؤسسة التربوية فهي:

إيجــاد قــوة عمــل أكثــر مرونــة ووالء ودافعيــة، ويعتبــر ذلــك ضروريــاً لتعزيــز القدرات التنافســية للمؤسســة 

مــن ناحيــة الجــودة فــي تأديــة الخدمــات ووصولهــا للمســتفيدين، والمرونــة والريــادة التكنولوجيــة بالمقارنــة مــع 

المؤسســات المنافســة، كمــا يتراجــع معــدل الغيــاب عــن العمــل وزيــادة الرضــا الوظيفــي، ممــا ينعكــس علــى أداء 

المؤسســة التربويــة إلــى األفضــل، وزيــادة القيمــة المضافــة لهــا ) الزيــادي، 2015، 259(.

ومــن ذلــك فــإن جــودة الحيــاة المهنيــة تــؤدي دوراً مهمــاً وأساســياً فــي تطويــر أداء العامليــن والمؤسســة 

التربويــة؛ فالعاملــون الذيــن يتمتعــون بحيــاة مهنيــة جيــدة ومريحــة يكونــون أصحــاب أداء عــال وتكــون لديهــم 

القــدرة علــى مســاعدة المؤسســة التربويــة فــي تحقيــق أهدافهــا.

4/12 نموذج والتون في جودة الحياة المهنية: 

قّدم الباحث ريتشارد والتون تعريفاً لمفهوم جودة الحياة المهنية من خالل مقالته الشهيرة 

)?Quality of working life ,what is it(، واعتبــرت هــذه المقالــة بمثابــة شــهادة ميــالد لمفهــوم 

جــودة الحيــاة المهنيــة حيــث تضمنــت ثمانيــة أبعــاد لجــودة الحيــاة المهنيــة وهــي: 

األجــور والرواتــب: تهتــم معظــم المؤسســات باألجــور والرواتــب وتخصــص الوقــت والجهــد فــي ســبيل 

بنــاء أنظمــة دفــع ذات كفايــة وفعاليــة تضمــن العدالــة فــي التوزيــع، فالعوائــد تعتبــر عوامــل دافعــة تولــد لــدى 

العامليــن الشــعور اإليجابــي وتعطيهــم فرصــاً للتطــور وتحفزهــم علــى البــذل فــي العمــل والتقليــل مــن حالــة عــدم 

الرضــا.

ــا  ــون فيه ــل تك ــة عم ــاء بيئ ــة بن ــى كيفي ــا عل ــر اهتمامه ــي أكب ــل: أصبحــت المؤسســات تول ظــروف العم

الســالمة المهنيــة عنصــراً أساســياً لعمــل األفــراد، فتســعى جاهــدة إلــى إيجــاد بيئــة عمــل صحيــة وآمنــة تجعــل 

أفرادهــا يعملــون بثقــة دون خــوف مــن األضــرار الماديــة والمعنويــة، فظــروف العمــل أصبحــت جانبــاً أساســياً 

ترتكــز عليــه المؤسســات ألن أخطــار العمــل أخــذت تتزايــد وتتنــوع بســبب التطــور العلمــي والتقنــي الــذي يشــهده 

العالــم.

ــم  ــر معارفه ــى تطوي ــن عل ــجيع العاملي ــد بتش ــذا البع ــة ه ــى أهمي ــي: تتجل ــو المهن ــي والنم ــرص الترق ف

ومهاراتهــم، ومــن خاللــه تقــوم المؤسســة بنشــاطات التخطيــط والتنفيــذ وتســمح باســتقاللية العامليــن فيــه، وتعمــل 

ــن. ــن مــن خــالل برامــج التدريــب والتكوي ــدرات العاملي ــر ق ــى تطوي عل
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الحيــاة االجتماعيــة: يتضمــن هــذا البعــد كل مــا مــن شــأنه إحــداث التكامــل واإلحســاس بالجماعــة مــن أجــل 

خلــق جــو مالئــم يســاعد علــى تحفيــز الطاقــات، وبنــاء عالقــات مترابطــة تســمح لألفــراد باإلحســاس بمغــزى 

العمــل، وتوفيــر منــاخ يســوده التفاهــم والمــودة والثقــة والتعــاون.

التــوازن بيــن الحيــاة المهنيــة والحيــاة الشــخصية: يركــز هــذا البعــد علــى األســاليب التــي تحقــق التــوازن 

بيــن المحوريــن األساســيين فــي الحيــاة وهمــا العمــل والحيــاة الشــخصية، حيــث تســعى المؤسســة لتحقيــق هــذا 

ــن لديهــا فــي مواجهــة المشــكالت وتراعــي ظروفهــم الشــخصية، وتســعى  ــوازن مــن خــالل مســاندة العاملي الت

لخلــق جماعــات عمــل متجانســة لتحقيــق الكفايــة والفعاليــة فــي العمــل.

التنظيــم القانونــي: يشــمل هــذا البعــد القوانيــن والتشــريعات التــي تخضــع لهــا المؤسســة ســواء كانــت تخــص 

البيئــة العامــة أو الخاصــة بهــا، فهــذه القوانيــن لهــا أثــر كبيــر علــى جــودة الحيــاة المهنيــة؛ باعتبارهــا تلعــب دور 

المحفــز إذا تــم وضعهــا بالشــكل األمثــل.

االســتقرار واألمــان المهنــي: يعتبــر بعــداً هامــاً مــن أبعــاد جــودة الحيــاة المهنيــة، فعــدم وجــود هــذا العنصــر 

الهــام فــي المؤسســة، يــؤدي إلــى شــعور األفــراد العامليــن بحالــة مــن الضيــاع واالغتــراب التــام؛ باعتبــار أن 

اإلنســان يميــل بطبيعتــه إلــى االســتقرار فــي كل مجــاالت حياتــه.

األهميــة االجتماعيــة للمهنــة: يــؤدي هــذا البعــد دوراً هامــاً فــي تحديــد مســتوى جــودة الحيــاة المهنيــة فــي 

المؤسســة ومــدى فاعليــة برامجهــا، وهــذا البعــد ال يعنــي مكانــة المهنــة فــي رأي المجتمــع فحســب؛ بــل ومكانــة 

 Liuz, 2006,( ــة مهامــه ــاء تأدي ــدى الفــرد العامــل نفســه، أي كيــف ينظــر لنفســه وكيــف يشــعر أثن ــة ل المهن

ــزي وفضــل، 2007، 80-77(.  3-4( )العن

13 -مجتمع البحث وعينته:

1/13 مجتمــع البحــث: تضمــن مجتمــع البحــث جميــع الموجهيــن التربوييــن العامليــن فــي مديريــة تربيــة 

مدينــة دمشــق للعــام الدراســي 2020/2019 م، والبالــغ عددهــم ) 35( موجهــاً وموجهــة تربويــة.

2/13 عينــة البحــث: العينــة االســتطالعية: نظــراً لصغــر حجــم المجتمــع األصلــي للبحــث قامــت الباحثــة 

بتوزيــع أداة البحــث وهــي اســتبانة علــى )5( موجهيــن تربوييــن للتحقــق مــن ثبــات األداة، وذلــك بتاريــخ 19/ 

2020/5م. والنتائــج ســتعرض الحقــاً فــي الجــدول )4(.

العينــة األصليــة: قامــت الباحثــة بتوزيــع االســتبانة علــى جميــع أفــراد مجتمــع البحــث والبالــغ عددهــم )30( 

موجهــاً وموجهــة تربويــة وذلــك بعــد اســتبعاد عينــة الدراســة االســتطالعية.
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يوضح الجدول )1( توزع أفراد عينة البحث حسب متغيراته:

المجموعالعددالمتغير

الجنس
8ذكر

30
22أنثى

المؤهل العلمي

18إجازة جامعية
30

8دبلوم تأهيل تربوي

4دراسات عليا

30
سنوات الخبرة

10أقل من خمس سنوات

58 سنوات وأقل من 10 سنوات 

1012 سنوات وأكثر

14-منهج وأداة البحث وخصائصها السيكومترية:

1/14 منهج البحث:

اقتضــت طبيعــة البحــث الحالــي االعتمــاد علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي كونــه المنهــج المناســب للكشــف 

ــه  ــرف بأن ــذي ُيع ــون، وال ــوذج والت ــق نم ــن وف ــن التربويي ــدى الموجهي ــة ل ــاة المهني ــودة الحي ــتوى ج ــن مس ع

"المنهــج الــذي يــدرس المتغيــرات كمــا هــي موجــودة فــي حاالتهــا الطبيعيــة، لتحديــد العالقــات التــي يمكــن أن 

.)wiersma, 2004,15( "ــرات ــذه المتغي ــن ه تحــدث بي

إعــداد األداة فــي صورتهــا األوليــة: بعــد العــودة إلــى اإلطــار النظــري للبحــث، والدراســات الســابقة ذات 

العالقــة بالموضــوع، قامــت الباحثــة بتصميــم اســتبانة هدفــت إلــى الكشــف عــن مســتوى جــودة الحيــاة المهنيــة 

لــدى الموجهيــن التربوييــن وفــق نمــوذج والتــون مــن وجهــة نظرهــم، مكونــة مــن )57 ( بنــداً، موزعــة علــى 

ثمانيــة مجــاالت، وتحديــد بدائــل اإلجابــة باآلتــي )كبيــرة جــداً، كبيــرة، متوســطة، منخفضــة، منخفضــة جــداً(.

2/14 صدق االستبانة:

صــدق المحتــوى: تــم عــرض االســتبانة فــي صورتهــا األوليــة علــى عــدد مــن المحكميــن )10( محكمــاً مــن 
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أصحــاب الخبــرة واالختصــاص، للتحقــق مــن مــدى مالئمــة االســتبانة للهــدف الــذي وضعــت مــن أجلــه، ومــدى 

وضــوح المفــردات وســالمة الصياغــة اللغويــة، وفــي ضــوء آراء الســادة المحكميــن تــم إعــادة صياغــة بعــض 

البنــود، وحــذف بنــد واحــد تكــرر فــي مجاليــن، وبذلــك أصبــح عــدد بنــود اســتبانة قيــاس مســتوى جــودة الحيــاة 

ــة  ــود المعدل ــداً. والجــدول )2( يوضــح البن ــون )56( بن ــوذج والت ــق نم ــن وف ــن التربويي ــدى الموجهي ــة ل المهني

والمحذوفــة:

جدول )2( البنود المعدلة والمحذوفة في استبانة جودة الحياة المهنية لدى الموجهين التربويين

 وفق نموذج والتون

بعــد تحكيــم االســتبانة طبقــت علــى عينــة اســتطالعية قوامهــا )5( موجهيــن تربوييــن مــن موجهــي مــدارس 

مدينــة دمشــق، وهــي مــن خــارج عينــة الدراســة األصليــة، وذلــك بهــدف معرفــة مــدى مالئمــة ووضــوح فقــرات 

ــة  ــج العين ــى ضــوء نتائ ــا الســيكومترية، وعل ــن خصائصه ــق م ــك للتحق ــة البحــث، وكذل ــراد عين ــتبانة ألف االس

االســتطالعية تــم تعديــل بعــض المفــردات فــي البنــود التــي لــم تكــن واضحــة وتــم التحقــق مــن صــدق وثبــات 

االســتبانة.

الصــدق البنيــوي: تــم التأكــد مــن الصــدق البنيــوي لالســتبانة بحســاب معامــالت االرتبــاط بيــن درجــة كل 

بنــد مــن بنــود االســتبانة مــع الدرجــة الكليــة كمــا هــو موضــح فــي الجــدول)3(.

المجموعالعددالعبارة قبل التعديل

يتــالءم الراتــب مــع الوضــع االقتصــادي 
للبلــد

يتناسب الراتب مع الوضع االقتصادي 
العام

يتوفر في عملي نظام تأمين يتناسب مع 
رغباتي

هناك مساواة بين العاملين كافةتتسم الدائرة بالعدالة واإلنصاف

الزيــارات  وزمالئــي  أنــا  نتبــادل 
ت ا لخبــر ا نتبادل أنا وزمالئي الخبرات التربويةو

أرى أن نظــام العمــل المعمــول بــه مــرن 
ويراعــي ظروفــي

أرى أن نظام العمل المعمول به مرن 
ويراعي ظروف الجميع

بوجــودي  مكفــول  مســتقبلي  أن  أشــعر 
بهــذه المهنــة

أشعر أن مستقبلي مكفول بممارستي لهذه 
المهنة
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جدول )3( معامالت ارتباط درجة كل بند من بنود االستبانة مع الدرجة الكلية

دالاالرتباطرقم البندالقراراالرتباطرقم البندالقراراالرتباطرقم البند

دال0.435*39دال0.674**20دال0.708**1

دال0.460*40دال0.827**21دال0.665**2

دال0.722**41دال0.803**22دال0.586**3

دال0.647**42دال0.811**23دال0.468**4

دال0.670**43دال0.739**24دال0.535**5

دال0.517**44دال0.733**25دال0.429*6

دال0.601**45دال0.737**26دال0.521**7

دال0.578**46دال0.791**27دال0.672**8

دال0.467**47دال0.517**28دال0.377*9

دال0.699**48دال0.511**29دال0.618**10

دال0.342*49دال0.377**30دال0.561**11

دال0.474**50دال0.683**31دال0.562**12

دال0.502**51دال0.527**32دال0.658**13

دال0.662**52دال0.471**33دال0.577**14
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يظهــر مــن خــالل جــدول )3( أن معامــالت االرتبــاط كلهــا دالــة احصائيــاً عنــد مســتوى داللــة )0.01( و 

)0.05( وتقــع معامــالت االرتبــاط بيــن )0.342 حتــى 0.827( وهــذا يــدل علــى وجــود اتســاق داخلــي بيــن 

بنــود االســتبانة، وأن البنــود تقيــس مــا وضعــت لقياســه وتؤكــد الصــدق البنيــوي لالســتبانة.

3/14 ثبات االستبانة:

اعتمدت الباحثة للتأكد من ثبات االستبانة طريقتين وهما:

ثبــات االتســاق الداخلــي بمعادلــة ألفــا كرونبــاخ: تم حســاب معامــل االتســاق الداخلي للعينة االســتطالعية   

باســتخدام معادلــة ألفــا كرونبــاخ والجدول )4( يوضــح النتائج.

ــة االســتطالعية الســابقة بطريقــة اإلعــادة،    ــى العين ــم اســتخراج معامــل الثبــات عل ــات باإلعــادة: ت الثب

حيــث أعيــد تطبيــق االســتبانة للمــرة الثانيــة علــى العينــة نفســها بعــد مضــي )20( يومــاً مــن التطبيــق 

األول، بتاريــخ 2020/6/8 م، وتــم اســتخراج معامــالت ثبــات اإلعــادة حســب معامــل بيرســون 

للدرجــة الكليــة لالســتبانة ومجاالتهــا الفرعيــة عــن طريــق حســاب معامــل االرتبــاط بيــن التطبيــق األول 

والثانــي، والجــدول )4( يوضــح معامــالت الثبــات.

دال0641**54دال0.598**34دال0.624**15

دال0.513**55دال0.797**35دال0.685**16

دال0.683**56دال0.725**36دال0.606**17

دال0.567**37دال0.620**18

دال0.588**38دال0.682**19
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جدول )4( معامالت ثبات ألفا كرونباخ و اإلعادة لالستبانة

ــى  ــن )0.758 حت ــت م ــتبانة تراوح ــاخ لالس ــا كرونب ــات ألف ــالت ثب ــدول )4( أن معام ــن الج ــظ م يالح

0.793(، وهــي معامــالت دالــة إحصائيــاً، كمــا بلغــت معامــالت الثبــات باإلعــادة مــن )0.701 حتــى 0.757(، 

وهــي أيضــاً معامــالت دالــة إحصائيــاً ومناســبة ألغــراض البحــث الحالــي.

4/14 االستبانة في صورتها النهائية وكيفية تصحيح درجاتها: 

تكونــت اســتبانة قيــاس جــودة الحيــاة المهنيــة لــدى الموجهيــن التربوييــن وفــق نمــوذج والتــون بصورتهــا 

النهائيــة مــن )56( بنــداً، موزعــة علــى ثمانيــة مجــاالت وبدائــل إجابــة خماســية )كبيــرة جــداً، كبيــرة، متوســطة، 

منخفضــة، منخفضــة جــداً(، والجــدول )5( يبيــن تــوزع بنــود االســتبانة علــى المجــاالت التــي تكونــت منهــا:

اإلعادةألفا كرونباخعدد البنودمجاالت االستبانة

60.7850.757األجور والرواتب

100.7720.721ظروف العمل )المادية والمعنوية(

80.7930.762فرص الترقي والنمو المهني

50.7580.728الحياة االجتماعية

70.7860.749التوازن بين الحياة المهنية والحياة الشخصية

70.7620.701التنظيم القانوني

60.7710.737االستقرار واألمان المهني

70.7740.735األهمية االجتماعية

560.7850.723الدرجة الكلية
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جــدول )5( تــوزع بنــود االســتبانة علــى المجــاالت التــي تكونــت منهــا حيــث نعطــي اإلجابــة كبيــرة جــداً 

)5( درجــات، واإلجابــة كبيــرة )4( درجــات، واإلجابــة متوســطة )3( درجــات، واإلجابــة منخفضــة )2( 

ــا  ــى درجــة يمكــن أن يحصــل عليه ــإن أعل ــي ف ــة منخفضــة جــداً )1( درجــة واحــدة. وبالتال ــان، واإلجاب درجت

الموجــه التربــوي الــذي يجيــب علــى بنــود االســتبانة فــي حــال إجابتــه علــى جميــع البنــود هــي )56×5=280( 

ــة وفــق نمــوذج والتــون، وأدنــى  ــاة المهني ــة لمســتوى جــودة الحي ــى وجــود درجــة عالي درجــة، وهــي تشــير إل

درجــة يمكــن أن يحصــل عليهــا الموجــه التربــوي فــي حــال إجابته علــى جميع بنود االســتبانة هــي )56×1=56( 

درجة، وهي تشير إلى وجود درجة ضعيفة جداً لمستوى جودة الحياة المهنية وفق نموذج والتون.

ولتحديد تقديرات الموجهين التربويين لمستوى جودة الحياة المهنية لديهم تم اعتماد المعيار اآلتي: 

أرقام البنودعدد البنوداالستبانة ومجاالتها

6-5-4-3-2-61األجور والرواتب

16-15-14-13-12-11-10-9-8-107ظروف العمل )المادية والمعنوية(

24-23-22-21-20-19-18-817فرص الترقي والنمو المهني

29-28-27-26-525الحياة االجتماعية

36-35-34-33-32-31-730التوازن بين الحياة المهنية والحياة الشخصية

43-42-41-40-39-38-737التنظيم القانوني

49-48-47-46-45-644االستقرار واألمان المهني

56-55-54-53-52-51-750األهمية االجتماعية

56-561الدرجة الكلية
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جدول )6( درجة فاعلية االستبانة وفقاً للمتوسط الحسابي والنسب المئوية

المستوىفئات النسبة المئويةفئات قيم المتوسط الحسابي

مرتفع جدا85-100ً 4.21-5%

مرتفع69-84 3.41-4.2%

متوسط53-68 2.61-3.4%

منخفض37-52 1.81-2.6%

منخفض جدا20-36ً 1-1.8%

15- تطبيق أداة البحث:

16- عرض نتائج البحث ومناقشتها:

قامــت الباحثــة بتطبيــق أداة البحــث )االســتبانة( علــى الموجهيــن والموجهــات العامليــن فــي مديريــة 

تربيــة دمشــق، والبالــغ عددهــم )30( موجهــاً وموجهــة، وذلــك بعــد اســتبعاد أفــراد العينــة االســتطالعية، وقــد 

ــة  ــت الباحث ــث التق ــخ 2020/7/21، حي ــى بتاري ــخ 2020/7/13، وانته ــألداة بتاري ــي ل ــق الميدان ــدأ التطبي ب

بالموجهيــن التربوييــن يومــي االثنيــن والثالثــاء مــن كل أســبوع، وبحكــم عمــل الباحثــة فــي مديريــة التربيــة ســهل 

ــة البحــث. عليهــا الحصــول علــى جميــع االســتبانات الموزعــة علــى جميــع أفــراد عين

1/16 النتائج الخاصة بسؤال البحث:

 مــا مســتوى جــودة الحيــاة المهنيــة لــدى الموجهيــن التربوييــن وفــق نمــوذج والتــون مــن وجهــة نظرهم؟   

للتحقــق مــن ســؤال البحــث تــّم حســاب المتوســط الحســابي واالنحــراف المعيــاري، والمتوســط الرتبــي، 

ثـــم ُحــدد مســتوى جــودة الحيــاة المهنيــة لــدى الموجهيــن التربوييــن وفــق نمــوذج والتــون علــى الدرجــة 

الكليــة لــألداة ومجاالتهــا الفرعيــة وفقــاً للمعيــار الــذي تــم اإلشــارة إليــه، والجــدول )7( يوضــح النتائــج
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جــدول )7( المتوســط الحســابي واالنحــراف المعيــاري والمتوســط الرتبــي والمســتوى ألفــراد عينــة البحــث 

على الدرجة الكلية لالستبانة ومجاالتها الكلية

تبيــن مــن الجــدول )7( أن مســتوى جــودة الحيــاة المهنيــة لــدى الموجهيــن التربوييــن وفــق نمــوذج والتــون 

ــتبانة )2.84(،  ــة لالس ــة الكلي ــي للدرج ــط الرتب ــغ المتوس ــث بل ــام، حي ــكل ع ــط بش ــم متوس ــة نظره ــن وجه م

وجــاءت جميــع مجــاالت االســتبانة فــي الدرجــة المتوســطة ماعــدا مجــال )األجــور والرواتــب( والــذي حصــل 

علــى درجــة منخفضــة ومتوســط رتبــي )2.37(، حيــث تراوحــت المتوســطات الرتبيــة للمجــاالت بيــن )3.05 

و2.37(، يمكــن رد هــذه النتيجــة إلــى الحــروب واألزمــات واألوضــاع االقتصاديــة التــي تمــر بهــا البــالد؛ والتــي 

أثــرت بشــكل كبيــر علــى جوانــب الحيــاة الشــخصية واالجتماعيــة والمهنيــة للموجهيــن التربوييــن، األمــر الــذي 

ــة بغــالء  ــة األجــور والرواتــب مقارن ــي مقدمتهــا ضآل ــة، وف ــى مســتوى جــودة حياتهــم المهني انعكــس ســلباً عل

المتوسط عدد البنودالمجال
الحسابي

االنحراف 
المستوىالمتوسط الرتبيالمعياري

منخفض614.275.0582.37األجور والرواتب

متوسط1027.675.1282.76ظروف العمل )المادية والمعنوية(

متوسط823.934.5482.99فرص الترقي والنمو المهني

متوسط514.773.4112.95الحياة االجتماعية

التوازن بين الحياة المهنية والحياة 
متوسط720.104.4282.87الشخصية

متوسط721.373.5863.05التنظيم القانوني

متوسط616.704.7722.78االستقرار واألمان المهني

متوسط720.373.7552.91األهمية االجتماعية

متوسط56159.1724.6582.84الدرجة الكلية
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ــوزارة  ــة لل ــة والمالي ــات المادي ــة اإلمكان ــم، وقل ــي، وســوء الظــروف المحيطــة بعمله ــا الحال ــي وقتن المعيشــة ف

 Emadzadeh, et. al,( لتوفيــر حيــاة مهنيــة مناســبة للموجهيــن التربوييــن. اتفقــت هــذه الدراســة مــع دراســة

2012( التــي أظهــرت نتائجهــا أن درجــة جــودة حيــاة العمــل متوســطة لــدى معلمــي المــدارس االبتدائيــة فــي 

مدينــة أصفهــان، واتفقــت أيضــاً مــع دراســة )محمــد، 2015( التــي أظهــرت نتائجهــا أن مســتوى جــودة الحيــاة 

الوظيفيــة لــدى أســاتذة التعليــم العالــي فــي الجزائــر متوســط، بينمــا اختلفــت عــن دراســة )الحســني، 2016( التــي 

ــدى الباحثيــن االجتماعييــن فــي قطــاع غــزة منخفــض،  ــة ل ــاة الوظيفي أظهــرت نتائجهــا أن مســتوى جــودة الحي

ــي  ــر معلم ــة تقدي ــا أن درج ــرت نتائجه ــي أظه ــور، 2018( الت ــاف واله ــة )عس ــن دراس ــاً ع ــت أيض واختلف

المــدارس األساســية الخاصــة بمحافظــات غــزة لمســتوى جــودة حيــاة العمــل لديهــم كانــت كبيــرة، كمــا اختلفــت 

أيضــاً عــن دراســة )محمــد، 2018( التــي أظهــرت نتائجهــا أن مســتوى جــودة الحيــاة الوظيفيــة فــي مــدارس 

محافظــة دمشــق مرتفــع، واختلفــت أيضــاً عــن دراســة )البلوشــي والظفــري، 2019( التــي أظهــرت نتائجهــا أن 

مســتوى جــودة الحيــاة الوظيفيــة لــدى المعلميــن بســلطنة عمــان مرتفــع.

2/16 اختبار الفرضيات:

الفرضية األولى:  

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطات تقديــرات أفــراد عينــة البحــث لمســتوى جــودة الحيــاة 

المهنيــة لــدى الموجهيــن التربوييــن وفــق نمــوذج والتــون تعــزى لمتغيــر الجنــس. لإلجابــة عــن هــذه الفرضيــة 

ــى االســتبانة  ــن عل ــن التربويي ــة الســتجابات الموجهي ــات المعياري ــم حســاب المتوســطات الحســابية واالنحراف ت

ومجاالتهــا الفرعيــة، ومــن ثــم اســتخدام اختبــار )T.Test( للتحقــق مــن داللــة الفــروق بيــن تقديــرات الموجهيــن 

التربوييــن وفقــاً لمتغيــر الجنــس، وجــاءت النتائــج كمــا هــو موضــح فــي الجــدول )8(.

جدول )8( قيمة )T.Test( لحساب داللة الفروق بين درجات الموجهين التربويين حسب متغير الجنس

االنحراف المتوسطالعددالجنسالمجال
المعياري

قيمة 
t.test

مستوى 
القرارالداللة

األجور والرواتب
815.004.840ذكور

غير دال0.4720.514
2214.005.219إناث

ظروف العمل
829.882.100ذكور

غير دال1.4490.118
2226.865.685إناث
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فرص الترقي والنمو 
المهني

825.501.773ذكور
غير دال1.1440.130

2223.365.123إناث

الحياة االجتماعية
816.633.583ذكور

غير دال1.8760.642
2214.093.161إناث

التوازن بين الحياة 
المهنية والحياة 

الشخصية

819.884.518ذكور
غير دال0.1650.165

2220.184.500إناث

التنظيم القانوني
821.253.151ذكور

غير دال0.1060.324
2221.413.800إناث

االستقرار واألمان 
المهني

817.753.284ذكور
غير دال0.7210.123

2216.325.223إناث

األهمية االجتماعية
822.133.137ذكور

غير دال1.5860.364
2219.733.820إناث

الدرجة الكلية
8168.0012.329ذكور

غير دال1.1920.143
22155.9527.357إناث

تشــير النتائــج فــي الجــدول )8( إلــى عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )0,05( 

بيــن متوســطات إجابــات الموجهيــن التربوييــن فيمــا يتعلــق بمســتوى جــودة الحيــاة المهنيــة لديهــم وفــق نمــوذج 

ــول  ــابهة ح ــة متش ــون رؤي ــن يمتلك ــن التربويي ــبب أن الموجهي ــون الس ــد يك ــس، ق ــر الجن ــزى لمتغي ــون تع والت

جــودة الحيــاة المهنيــة لديهــم بغــض النظــر عــن جنســهم، فهــم يشــرفون علــى مــدارس المنطقــة نفســها وينجــزون 

ــاخ وتســري  ــة والمن ــم والبيئ ــس الظــروف المحيطــة بعمله ــون نف ــم يعيش ــك فه ــام، وبذل ــف والمه ــس الوظائ نف

ــاً يتقاضــون الرواتــب والحوافــز نفســها،  عليهــم نفــس القوانيــن والتنظيمــات، باإلضافــة إلــى أنهــم ذكــوراً وإناث

ويتحملــون نفــس المســؤوليات والصالحيــات فــي مدارســهم، وتتوفــر لهــم نفــس الفــرص للتدريــب والترقــي فــي 

عملهــم التوجيهــي؛ لذلــك كانــت تقديراتهــم لجــودة الحيــاة المهنيــة لديهــم واحــدة. اتفقــت هــذه الدراســة مــع دراســة 

)محمــد، 2015( التــي أظهــرت نتائجهــا عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً حــول جــودة الحيــاة الوظيفيــة لــدى 

أســاتذة التعليــم العالــي فــي الجزائــر تعــزى لمتغيــر الجنــس، واتفقــت أيضــاً مــع دراســة )الحســني، 2016( التــي 

أظهــرت نتائجهــا عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً فــي تقديــرات الباحثيــن االجتماعييــن بقطــاع غــزة لجــودة 

الحيــاة الوظيفيــة تعــزى لمتغيــر الجنــس، واتفقــت أيضــاً مــع دراســة )عســاف والهــور، 2018( التــي أظهــرت 

نتائجهــا عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً فــي تقديــرات معلمــي المــدارس األساســية الخاصــة لمســتوى جــودة 

حيــاة العمــل لديهــم تعــزى لمتغيــر الجنــس، بينمــا اختلفــت عــن دراســة )Emadzadeh, et. al, 2012( التــي 
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أظهــرت نتائجهــا وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً بيــن تقديــرات المعلميــن فــي مدينــة أصفهــان لجــودة حيــاة العمــل 

تعــزى لمتغيــر الجنــس لصالــح اإلنــاث، واختلفــت أيضــاً عــن دراســة )محمــد، 2018( التــي أظهــرت نتائجهــا 

وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً فــي مســتوى جــودة الحيــاة الوظيفيــة لــدى مدرســي التعليــم الثانــوي فــي محافظــة 

ــي  ــري، 2019( الت ــي والظف ــة )البلوش ــن دراس ــت ع ــاث، واختلف ــح اإلن ــس لصال ــر الجن ــزى لمتغي ــق تع دمش

أظهــرت نتائجهــا وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً فــي تقديــرات المعلميــن بســلطنة عمــان لجــودة الحيــاة الوظيفيــة 

لديهــم تعــزى لمتغيــر الجنــس لصالــح اإلنــاث.

الفرضية الثانية:  

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطات تقديــرات أفــراد عينــة البحــث لمســتوى جــودة الحيــاة 

ــق مــن هــذه  ــر المؤهــل العلمــي. للتحق ــون تعــزى لمتغي ــوذج والت ــق نم ــن وف ــن التربويي ــدى الموجهي ــة ل المهني

الفرضيــة تــم حســاب المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة لتقديــرات الموجهيــن التربوييــن لمســتوى 

جــودة الحيــاة المهنيــة، واســتخدام تحليــل التبايــن الختبار الفــروق )ANOVA( فــي تقديرات الموجهيــن التربويين 

لمســتوى جــودة الحيــاة المهنيــة باختــالف مؤهلهــم العلمــي علــى الدرجــة الكليــة لالســتبانة ومجاالتهــا الفرعيــة، 

كمــا هــو موضــح فــي الجدوليــن )9( و )10(: 

جــدول )9( يبيــن المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة لتقديــرات الموجهيــن التربوييــن لمســتوى 

جودة الحياة المهنية باختالف مؤهالتهم العلمية

االنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعددالمؤهلالمجال

األجور والرواتب

1813.675.156إجازة

815.634.658دبلوم

414.256.238دراسات

ظروف العمل

1828.114.676إجازة

828.006.370دبلوم

425.004.967دراسات



املجلة الرتبوية الإلكرتونية ال�شورية العدد الثاين �شهر )1( 1102022

فرص الترقي والنمو 
المهني

1823.834.630إجازة

824.385.755دبلوم

.423.50577دراسات

الحياة االجتماعية

1814.563.518إجازة

814.383.462دبلوم

416.503.109دراسات

التوازن بين الحياة 
المهنية والحياة 

الشخصية

1820.224.634إجازة

819.754.334دبلوم

420.254.856دراسات

التنظيم القانوني

1821.833.417إجازة

821.004.408دبلوم

420.002.944دراسات

االستقرار واألمان 
المهني

1816.724.496إجازة

816.506.437دبلوم

417.002.944دراسات

األهمية االجتماعية

1820.003.726إجازة

821.384.502دبلوم

420.002.582دراسات

الدرجة الكلية

18158.9422.435إجازة

8161.0034.604دبلوم

4156.5014.572دراسات
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 تبيــن مــن الجــدول )9( وجــود فــروق طفيفــة بيــن المتوســطات الحســابية لتقديــرات الموجهيــن التربوييــن 

باختــالف مؤهالتهــم العلميــة، وللكشــف عــن الداللــة اإلحصائيــة لهــذه الفــروق تــم اســتخدام تحليــل التبايــن كمــا 

هــو موضــح فــي الجــدول )10(:

جدول )10( تحليل التباين الختبار الفروق )ANOVA( لمستوى جودة الحياة المهنية من وجهة نظر 

الموجهين حسب متغير المؤهل العلمي

مجموع مصدر التباينالمجال
متوسط Dfالمربعات

مستوى Fالمربعات
النتيجةالمعنوية

األجور 
والرواتب

بين 
21.242210.621المجموعات

غير دالة0.3980.676 داخل 
720.6252726.690المجموعات

741.86729المجموع

ظروف العمل

بين 
32.889216.444المجموعات

غير دالة0.6080.552 داخل 
729.7782727.029المجموعات

762.66729المجموع

فرص الترقي 
والنمو المهني

بين 
2.49221.246المجموعات

غير دالة0.0560.945 داخل 
597.3752722.125المجموعات

599.86729المجموع

الحياة 
االجتماعية

بين 
14.04727.024المجموعات

غير دالة0.5870.563 داخل 
323.3192711.975المجموعات

337.36729المجموع



املجلة الرتبوية الإلكرتونية ال�شورية العدد الثاين �شهر )1( 1122022

التوازن بين 
الحياة المهنية 

والحياة 
الشخصية

بين 
1.3392.669المجموعات

غير دالة0.0320.676 داخل 
567.3612721.013المجموعات

568.70029المجموع

التنظيم 
القانوني

بين 
12.46726.233المجموعات

غير دالة0.4670.632 داخل 
360.5002713.352المجموعات

372.96729المجموع

االستقرار 
واألمان 
المهني

بين 
6892.344.المجموعات

غير دالة0.0140.986 داخل 
659.6112724.430المجموعات

660.30029المجموع

األهمية 
االجتماعية

بين 
11.09225.546المجموعات

غير دالة0.3760.690 داخل 
397.8752714.736المجموعات

408.96729المجموع

الدرجة الكلية

بين 
56.222228.111المجموعات

غير دالة0.0430.958 داخل 
17575.94427650.961المجموعات

17632.16729المجموع
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ــة  ــتوى دالل ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف ــدم وج ــى ع ــدول )10( إل ــي الج ــج ف ــير النتائ تش

)0,05( بيــن متوســطات إجابــات الموجهيــن التربوييــن فيمــا يتعلــق بمســتوى جــودة الحيــاة المهنيــة لديهــم وفــق 

نمــوذج والتــون تعــزى لمتغيــر المؤهــل العلمــي، قــد يكــون الســبب فــي ذلــك أن أبعــاد جــودة الحيــاة المهنيــة تعــد 

عوامــل مهمــة للموجهيــن التربوييــن مهمــا اختلفــت مؤهالتهــم العلميــة، فهــم بحاجــة إلــى بيئــة عمــل آمنــة ومحفزة 

لهــم مــن خــالل تحســين جــودة حياتهــم المهنيــة والتــي تشــعرهم بالقبــول والرضــا المهنــي للحصــول علــى أداء 

أفضــل لهــم وللمؤسســة التــي ينتمــون إليهــا، وبالتالــي تحقيــق األهــداف المنشــودة بالشــكل األمثــل، باإلضافــة إلــى 

ــاً بالمؤهــل العلمــي بقــدر مــا هــو مرتبــط بحــب المهنــة  ــاة المهنيــة ليــس مرهون أن الشــعور بالرضــا عــن الحي

والشــعور بأهميتهــا فــي المجتمــع. اتفقــت هــذه الدراســة مــع دراســة )Emadzadeh, et. al, 2012( التــي 

أظهــرت نتائجهــا عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً بيــن تقديــرات المعلميــن فــي مدينــة أصفهــان لجــودة حيــاة 

العمــل تعــزى لمتغيــر المؤهــل العلمــي، بينمــا اختلفــت عــن دراســة )الحســني، 2016( التــي أظهــرت نتائجهــا 

وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً فــي تقديــرات الباحثيــن االجتماعييــن بقطــاع غــزة لجــودة الحيــاة الوظيفيــة تعــزى 

لمتغيــر المؤهــل العلمــي لصالــح حملــة الدبلوم.الفرضيــة الثالثــة:

جــدول )11( يبيــن المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة لتقديــرات الموجهيــن التربويين لمســتوى 

جــودة الحيــاة المهنيــة باختــالف ســنوات خبرتهــم تبيــن مــن الجــدول )11( وجــود فــروق طفيفــة بيــن المتوســطات 

االنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعددالمؤهلالمجال

األجور والرواتب

1014.905.238أقل من5

5811.884.257 وأقل من10

1215.335.263أكثر من 10

ظروف العمل

1028.205.534أقل من5

5827.382.973 وأقل من10

1227.426.186أكثر من 10



املجلة الرتبوية الإلكرتونية ال�شورية العدد الثاين �شهر )1( 1142022

فرص الترقي والنمو 
المهني

1024.705.397أقل من5

5823.003.964 وأقل من10

1223.924.420أكثر من 10

الحياة االجتماعية

1015.703.057أقل من5

5814.384.340 وأقل من10

1214.253.137أكثر من 10

التوازن بين الحياة 
المهنية والحياة 

الشخصية

1020.604.088أقل من5

5821.002.928 وأقل من10

1219.085.534أكثر من 10

التنظيم القانوني

1022.604.061أقل من5

5821.752.121 وأقل من10

1220.083.777أكثر من 10

االستقرار واألمان 
المهني

1015.705.250أقل من5

5816.255.676 وأقل من10

1217.833.810أكثر من 10

األهمية االجتماعية

1020.703.302أقل من5

5819.504.840 وأقل من10

1220.673.551أكثر من 10

الدرجة الكلية

10163.1027.954أقل من5

58155.1320.643 وأقل من10

12158.5825.809أكثر من 10
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الحســابية لتقديــرات الموجهيــن التربوييــن باختــالف ســنوات خبرتهــم، وللكشــف عــن الداللــة اإلحصائيــة لهــذه 

الفــروق تــم اســتخدام تحليــل التبايــن كمــا هــو موضــح فــي الجــدول )12(:

جدول )12( تحليل التباين الختبار الفروق )ANOVA( لمستوى جودة الحياة المهنية من وجهة نظر 

الموجهين حسب متغير سنوات الخبرة

مجموع مصدر التباينالمجال
متوسط Dfالمربعات

مستوى Fالمربعات
النتيجةالمعنوية

األجور 
والرواتب

بين 
63.425231.713المجموعات

غير دالة1.2620.299 داخل 
678.4422725.127المجموعات

741.86729المجموع

ظروف العمل

بين 
4.27522.137المجموعات

غير دالة0.0760.927 داخل 
758.3922728.089المجموعات

762.66729المجموع

فرص الترقي 
والنمو المهني

بين 
12.85026.425المجموعات

غير دالة0.296.0.747. داخل 
587.0172721.741المجموعات

599.86729المجموع

الحياة 
االجتماعية

بين 
13.14226.571المجموعات

غير دالة0.5470.585 داخل 
324.2252712.008المجموعات

337.36729المجموع



املجلة الرتبوية الإلكرتونية ال�شورية العدد الثاين �شهر )1( 1162022

التوازن بين 
الحياة المهنية 

والحياة 
الشخصية

بين 
21.383210.692المجموعات

غير دالة0.5270.596 داخل 
547.3172720.271المجموعات

568.70029المجموع

التنظيم 
القانوني

بين 
36.150218.075المجموعات

غير دالة1.4490.253 داخل 
336.8172712.475المجموعات

372.96729المجموع

االستقرار 
واألمان 
المهني

بين 
27.033213.517المجموعات

غير دالة0.5760.569 داخل 
633.2672723.454المجموعات

660.30029المجموع

األهمية 
االجتماعية

بين 
8.20024.100المجموعات

غير دالة0.2760.761 داخل 
400.7672714.843المجموعات

408.96729المجموع

الدرجة الكلية

بين 
289.4752144.737المجموعات

غير دالة0.2250.800 داخل 
17342.69227642.322المجموعات

17632.16729المجموع
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ــة  ــتوى دالل ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف ــدم وج ــى ع ــدول )12( إل ــي الج ــج ف ــير النتائ تش

ــة لــدى  ــتوى جــودة الحيــاة المهني ــق بمس ــن فيمــا يتعل ــن التربويي ــن متوســطات إجابــات الموجهي )0,05( بي

الموجهيــن التربوييــن وفــق نمــوذج والتــون تعــزى لمتغيــر ســنوات الخبــرة فــي التوجيــه التربــوي، قــد يكــون 

الســبب فــي ذلــك التشــابه والتقــارب فــي بيئــة العمــل وظروفهــا بإيجابياتهــا وســلبياتها لــدى الموجهيــن التربوييــن 

ــدى  ــن العمــل والتنظيمــات والتعليمــات واحــدة ل ــى أن قواني ــة إل بغــض النظــر عــن ســنوات خبرتهــم، باإلضاف

ــه  ــدرك طبيعــة مهنت ــه؛ ي ــي عمل ــة ف ــرة طويل ــرة أو ذو خب ــث الخب ــوي ســواء كان حدي ــع، فالموجــه الترب الجمي

ــر  ــرة ال تغي ــنوات الخب ــه، وأن س ــي عمل ــه ف ــي تواجه ــات الت ــه، والتحدي ــى عاتق ــع عل ــي تق ــؤوليات الت والمس

مــن الواقــع الــذي يعيشــه الموجــه التربــوي فــي ظــل الظــروف واألوضــاع التــي تمــر بهــا البــالد، اتفقــت هــذه 

الدراســة مــع دراســة )محمــد، 2015( التــي أظهــرت نتائجهــا عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً حــول جــودة 

الحيــاة الوظيفيــة لــدى أســاتذة التعليــم العالــي فــي الجزائــر تعــزى لمتغيــر ســنوات الخبــرة، بينمــا اختلفــت عــن 

دراســة )Emadzadeh, et. al, 2012( التــي أظهــرت نتائجهــا وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً بيــن تقديــرات 

المعلميــن فــي مدينــة أصفهــان لجــودة حيــاة العمــل تعــزى لمتغيــر ســنوات الخبــرة، اختلفــت أيضــاً عــن دراســة 

)الحســني، 2016( التــي أظهــرت نتائجهــا وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً فــي تقديــرات الباحثيــن االجتماعييــن 

بقطــاع غــزة لجــودة الحيــاة الوظيفيــة تعــزى لمتغيــر ســنوات الخبــرة لصالــح فئــة )أقــل مــن خمــس ســنوات(، 

واختلفــت أيضــاً عــن دراســة )عســاف والهــور، 2018( التــي أظهــرت نتائجهــا وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً 

فــي تقديــرات معلمــي المــدارس األساســية الخاصــة لمســتوى جــودة حيــاة العمــل لديهــم تعــزى لمتغيــر ســنوات 

الخبــرة لصالــح فئــة )أقــل مــن خمــس ســنوات(، واختلفــت عــن دراســة )محمــد، 2018( التــي أظهــرت نتائجهــا 

وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً فــي مســتوى جــودة الحيــاة الوظيفيــة لــدى مدرســي التعليــم الثانــوي فــي محافظــة 

دمشــق تعــزى لمتغيــر ســنوات الخبــرة لصالــح ) فئــة الخبــرة األكبــر(.

17- مقترحات البحث:

بعــض المقترحــات لتحســين جــودة الحيــاة المهنيــة لــدى الموجهيــن التربوييــن فــي ضــوء نتائــج الدراســة 

الميدانية:

الســعي إلــى زيــادة أجــور ورواتــب الموجهيــن التربوييــن لتتناســب مــع الجهــود والمهــام التــي يقومــون   

. بها

االهتمــام بتحســين ظــروف العمــل الماديــة والمعنويــة للموجهيــن التربوييــن للحــد مــن الضغــوط التــي   

تواجههــم.



املجلة الرتبوية الإلكرتونية ال�شورية العدد الثاين �شهر )1( 1182022

تقديم الحوافز والمكافآت للموجهين التربويين لتشجيعهم على أداء مهامهم بالشكل المطلوب.  

وضــع معاييــر واضحــة ومحــددة يتــم مــن خاللهــا قيــاس مســتوى جــودة الحيــاة المهنيــة لــدى الموجهيــن   

التربويين.

وضــع برامــج إرشــادية تقــوم علــى تحســين جــودة حيــاة العاملين فــي المجال التربــوي عامــة والموجهين   

التربوييــن خاصة. 

الســعي إلــى توفيــر المرونــة وتأميــن التســهيالت لتحقيــق معادلــة التــوازن بيــن العمــل والحياة الشــخصية   

للموجهيــن التربوييــن بالشــكل الــذي ال يخــل بأهــداف ومهــام التوجيــه التربوي.

ــي    ــتقرار ف ــان واالس ــن باألم ــن التربويي ــعر الموجهي ــذي يش ــم ال ــاخ المالئ ــر المن ــى توفي الحــرص عل

ــل. ــكل األمث ــم بالش ــان أداء مهامه ــم لضم عمله

إجراء المزيد من الدراسات حول الموضوع في محافظات القطر األخرى.  

18- المراجع:

ــة    ــة بمنطق ــات للنمــاذج اإلشــرافية الحديث ــع ممارســة المشــرفات التربوي ــك. فاطمــة )2011(. واق بري

ــد 23. جامعــة المنصــورة. مصــر. ــة بحــوث التربيــة النوعيــة. العــدد الثانــي. المجل جــازان. مجل

ــاءة    ــدات الكف ــا بمعتق ــة وعالقته ــاة الوظيفي ــودة الحي ــعيد  )2019(. ج ــري. س ــم والظف البلوشــي. مري

ــوم التربويــة. عــدد 4.  ــة األردنيــة فــي العل ــن بســلطنة عمــان. المجل ــدى المعلمي ــة التدريســية ل الذاتي

ــد 15. مجل

ــر    ــة. دار الفك ــال العصري ــات األعم ــي منظم ــة ف ــاة الوظيفي ــيد )2008(. جــودة الحي ــرب. س ــاد ال ج

ــرة. ــي: القاه العرب

الحســني. وســام )2016(. أثــر جــودة الحيــاة الوظيفيــة فــي تعزيــز االلتــزام التنظيمــي لــدي الباحثيــن   

االجتماعييــن فــي وزارة الشــؤون االجتماعيــة بقطــاع غــزة. رســالة ماجســتير, جامعــة األزهــر. غــزة.

ــة    ــي التربي ــازن. )2014(. إدارة الجــودة الشــاملة ف ــي. م ــازن والطائ ــد. م ــود وأحم ــي. محم الربيع

ــان. ــروت. لبن ــة. بي ــاب العالمي ــم. دار الكت والتعلي

الزيــادي. مهــا )2015(. جــودة الحيــاة الوظيفيــة فــي المنظمــات المعاصــرة. المجلــة العلميــة لالقتصــاد   

والتجــارة. العــدد 24. مصــر.
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ســنقر. صالحــة )2007(. نظريــات التوجيــه التربــوي. الطبعــة األولــى. مطبوعــات جامعــة دمشــق:   

دمشــق.

ــج    ــدوة لبرنام ــي المؤسســات. ن ــاة العمــل ف شــبات. جــالل )2011(. البرامــج المعاصــرة لجــودة حي

ــدس المفتوحــة. ــة الق ــة. جامع ــة واالقتصادي ــوم اإلداري العل

ــة    ــية الخاص ــدارس األساس ــي الم ــل ف ــاة العم ــودة حي ــاء )2018(. ج ــور. وف ــود واله ــاف. محم عس

بمحافظــات غــزة مــن وجهــة نظــر المعلميــن. مجلــة كليــة التربيــة األساســية للعلــوم التربويــة 

واإلنســانية. عــدد 40. جامعــة بابــل.

العنــزي. ســعد وفضــل. ســعد خيــر اللــه )2007(. فلســفة نوعيــة حيــاة العمــل فــي منظمــات األلفيــة   

ــد 13. عــدد 45. بغــداد. العــراق. ــوم االقتصاديــة واإلداريــة. مجل ــة العل ــة. مجل الثالث

ــدى أســاتذة    ــي ل ــى الرضــا الوظيف ــا عل ــة وأثره ــاة الوظيفي ــو ديســة )2015(. جــودة الحي ــد. ب محم

التعليــم العالــي بتطبيــق معيــار والتــون. رســالة ماجســتير. المركــز الجامعــي بــو شــعيب بلحــاج. عيــن 

تموشــنت. الجزائــر.

ــة    ــة. مجل ــاة الوظيفي ــودة الحي ــا بج ــة وعالقته ــل التربوي ــة العم ــروف بيئ ــي )2018(. ظ ــد. عل محم

ــد 1.  ــدد 3. مجل ــاه. ع ــة حم جامع

وزارة التربيــة. الجمهوريــة العربيــة الســورية )القانــون الخــاص بعمــل الموجــه التربــوي واالختصاصي   

رقــم ) 2338/ 543/ 3/4( تاريــخ 23/ 8/ 2015(.

المراجع األجنبية: 

  Emadzadeh. M. Khorasani. M. Nematizadeh. F. )2012(. Assessing 

the Quality of Work Life of Primary School Teachers in Isfahan City. 

Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business. Vol 

3 Issue 9.

  Kumar. R. )2011(. Human Resource Management: Strategic Analysis 

Text and Cases. India. New Delhi. International Publishing House Pvt. Ltd.

  Liuz. A. C. Adriano. S. )2006(. study of the Walton’s criteria of Qality of 

working life. 3th international conference on production research America’s 

region.
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  Surya. K. S. )2013(. A Study on Quality of Work Life Among the Employees at 

Metro Engineering Private Limited. International Journal of Management. 

Vol. 4. Issue1.

  Tabassum. A. )2012(. Interrelations between Quality of Work Life 

Dimensions and. Faculty Member Job Satisfaction in the Private Universities 

of Bangladesh. European Journal of Business and Management. Vol 4. 

No.2.

  Walton. R. E. )1973(. Quality of Work Life. What Is It? Sloan Management 

Review Journal. Pp 11–21. 15 )1(.

  Wiersma. W. )2004(. Research in Education. An Introduction. Vol )6(. 

USA: University of Toledo.

  Yashik. P. )2014(. A study Over The Factors Affecting Quality Of Work 

Life: An analysis of employees of a private limited company in Calicut kerala. 

International Journal of Management Information. Vol 2. Issue 9. 

  Zare. H. Haghooyan.Z. Asl . Z. K. )2014(. Identification the components 

of quality of work life and measuring them in faculty members of Tehran 

University. Iranian Journal of Management Studies. Vol 7. No 1. 

19- المالحق:

دراسة استطالعية حول جودة الحياة المهنية لدى الموجهين التربويين وفق نموذج والتون من وجهة 
نظرهم

حضرة الموجه/ة المحترم/ة

االســتطالع الــذي بيــن أيديكــم يهــدف إلــى التعــرف علــى آرائكــم حــول " جــودة الحيــاة المهنيــة لــدى 

الموجهيــن التربوييــن وفــق نمــوذج والتــون.
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لذا أرجو منكم اإلجابة عن األسئلة وذلك بوضع إشارة )√( في المكان الذي يتناسب مع إجابتك، ولكم مني 
فائق التحية واالحترام.

تم تحديد الدرجة في هذه الدراسة على الشكل اآلتي:   

من ) 16,6 % - 33,3 %( درجة ضعيفة.   

أكثر من )33,3 % - 66,6% ( درجة متوسطة.   

أكثر من ) 66,6% - 100 %( درجة كبيرة.  

النعممستوى جودة الحياة المهنيةالرقم

75 %25 %أرى أن راتبي كاف لمتطلبات حياتي. 1

50 %50 %أرى أن ظروف عملي مناسبة وآمنة.2

25 %75 %يتوفر في عملي فرص الترقي والنمو المهني.3

62,5 %37,5 %يتسم عملي بجو اجتماعي إيجابي.4

75 %25 %أستطيع التوفيق بين عملي وحياتي الشخصية.5

37,5 %62,5 %أرى أن قوانين عملي عادلة.6

25 %75 %أشعر باالستقرار واألمان في عملي.7

12,5 %87,5 %أشعر بالقيمة االجتماعية لمهنتي.8
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استبانة موجهة للموجهين التربويين في مدارس الحلقة األولى من التعليم األساسي

حضرة الموجه/الموجهة المحترمة

تقــوم الباحثــة بدراســة ميدانيــة عنوانهــا" جــودة الحيــاة المهنيــة لــدى الموجهيــن التربوييــن وفــق نمــوذج 

والتــون مــن وجهــة نظرهــم" وذلــك اســتكماالً لمتطلبــات درجــة الدكتــوراه فــي المناهــج وطرائــق التدريــس.

ولتحقيــق أغــراض الدراســة، قامــت الباحثــة بإعــداد اســتبانة معتمــدة علــى مــا جــاء فــي األدب التربــوي، 

والدراســات الســابقة، لــذا يرجــى التكــرم بتعبئــة هذه االســتبانة واإلجابــة عن جميــع مفرداتها بدقــة وموضوعية، 

علمــاً أن جميــع إجاباتــك ســتكون فــي غايــة الســرية واألمانــة التــي يتطلبهــا البحــث العلمــي.

شاكرة لكم حسن تعاونكم

القسم األول: المعلومات العامة:

التفضل بوضع إشارة )√( في المكان الذي يناسبك:

الجنس: )  ( ذكر )  ( أنثى  

المؤهل العلمي: )  ( إجازة جامعية )  ( دبلوم تأهيل تربوي )  ( الدراسات العليا  

ــنوات )  ( 10    ــن 10 س ــل م ــنوات وأق ــنوات )  ( 5 س ــس س ــن خم ــل م ــرة: )  ( أق ــنوات الخب س

ــر ــنوات وأكث س
القسم الثاني: فقرات االستبانة:

الرجــاء قــراءة كل فقــرة مــن فقــرات االســتبانة برويــة، ومــن ثــم حــدد رأيــك حــول مــدى تحققهــا مــن 

ِقبلــك، وذلــك بوضــع إشــارة )√( فــي المــكان الــذي يعبــر عــن رأيــك:
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منخفض منخفضمتوسطكبيركبير جداًالعبارةم
جداً

المجال األول: األجور والرواتب

يكفي الراتب لمتطلبات حياتي ويلبي طموحاتي.1

يتناسب الراتب مع الجهود التي أبذلها والمهام التي أقوم 2
بها.

يتناسب الراتب مع مستواي األكاديمي.3

يتناسب الراتب مع الوضع االقتصادي العام.4

يوجد نظام واضح ومالئم لألجور والرواتب.5

أحصل على مكافآت مالية لقاء أداء مهامي بكفاية.6

المجال الثاني: ظروف العمل )المادية والمعنوية(.

أرى أن ساعات عملي معقولة ومناسبة.1

تحرص الوزارة على تأمين بيئة عمل صحية وآمنة.2

توفر الوزارة الرعاية الصحية في حال المرض.3

تؤمن الوزارة وسائل مواصالت للتنقل أثناء العمل.4

تتبع الدائرة نمط التشاركية في العمل.5

هناك مساواة بين العاملين كافة.6

تشجع الدائرة المبادرة واإلبداع في العمل.7

تستجيب الدائرة لألفكار والمقترحات البناءة.8

تتيح الدائرة المشاركة في حل مشكالت العمل.9

تمنحني الدائرة بعض الصالحيات في اتخاذ القرارات.10



املجلة الرتبوية الإلكرتونية ال�شورية العدد الثاين �شهر )1( 1242022

المجال الثالث: فرص الترقي والنمو المهني.

تتاح لي الفرص لتطوير إمكاناتي وقدراتي.1

تتاح لي الفرص لتعلم معارف ومهارات جديدة بشكل 2
مستمر.

تعتمد أنظمة الترقية في العمل على معايير محددة 3
وواضحة.

تعتبر أنظمة الترقية والنمو المهني عادلة ومتاحة 4
للجميع.

أتلقى التدريب الكافي ألداء مهامي بدقة.5

يرتبط نظام الترقي بأدائي لمهامي.6

تتوفر فرص مستقبلية للترقي في العمل.7

تتوفر الدورات التدريبية التي أحتاجها لتطوير أدائي.8

المجال الرابع: الحياة االجتماعية.

يسود بيني وبين زمالئي جو التعاون وروح الفريق 1
الواحد.

يتاح لي التعبير عن رأيي بكل حرية.2

نتبادل أنا وزمالئي الخبرات التربوية.3

تسود عالقات التقدير واالحترام المتبادل بيني وبين 4
زمالئي.

توجد صداقات جيدة بيني وبين زمالئي في العمل.5

المجال الخامس: التوازن بين الحياة المهنية والحياة الشخصية.

تقّدر الدائرة ظروفي الشخصية عند تكليفي بالمهام.1

أستطيع التوفيق بين عملي والتزاماتي الشخصية.2

تقدم لي الدائرة التسهيالت في حال األمور العائلية 3
الطارئة.



125

أرى أنا مكان عملي مالئم وال يشكل عائقاً أمام 4
التزاماتي العائلية.

تحرص الوزارة على توفير المرونة لي لتحقيق التوافق 5
بين العمل والحياة الشخصية.

أرى أن وقت العمل كاف وال اضطر للعمل في المنزل 6
بعد انتهاء الدوام.

تقدم لي الوزارة التسهيالت الستكمال الدراسة 
والحصول على مؤهل تعليمي أعلى.

المجال السادس: التنظيم القانوني.

تؤمن لي الوزارة حماية كافية وعادلة لحقوقي في 1
العمل.

أرى أن القوانين المعمول بها في عملي واضحة.2

أرى أن األنظمة والقوانين المعمول بها تشجع اإلبداع 3
واالبتكار في مجال عملي.

توجد قوانين محددة للصحة والسالمة المهنية.4

يتم متابعة القرارات الصادرة عن الوزارة المتعلقة 5
بعملي بدقة.

تساهم األنظمة والقوانين المعتمدة في تطوير أدائي.6

أرى أن نظام العمل المعمول به مرن ويراعي ظروف 7
الجميع.

المجال السابع: االستقرار واألمان المهني.

أشعر بقيمة عملي والخدمات التي أقدمها.1

تسعى الدائرة إلى المحافظة على الكفايات المهنية.2

يتسم المناخ الذي أعمل به باألمان والثقة المتبادلة.3

تسعى الوزارة إلى تأمين جميع الموارد التي تلزم 4
للعمل.

تمنحني الدائرة الحرية واالستقاللية في أدائي لمهامي.5

يتوفر في عملي التأمينات الالزمة في حال التعرض 6
لحوادث طارئة في العمل.
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المجال الثامن: األهمية االجتماعية.

أشعر بقيمتي من خالل مزاولتي لهذه المهنة.1

أشعر بالمسؤولية االجتماعية من خالل عملي كموجه 2
تربوي.

أرى أن مهنتي ذات أهمية وتأثير إيجابي في العملية 3
التربوية.

أشعر أن مستقبلي مكفول بممارستي لهذه المهنة.4

أعمل جاهداَ على تأدية مهامي بالشكل األمثل.5

ينظر المجتمع لمهنتي نظرة احترام وتقدير.6

7

أتلقى الشكر والتقدير على الجهود التي أبذلها في 
عملي.
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ــى  ــة األول ــات الحلق ــي الرياضي ــة لمعلم ــة الازم االحتياجــات التدريبي

ــة حمــاة ــم األساســي فــي ضــوء المناهــج المطــورة بمدين التعلي
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هدفــت الدراســة إلــى تحديــد االحتياجــات التدريبيــة لمعلمــي الرياضيــات حلقــة أولــى التعليــم األساســي فــي 

ــن تبعــاً لعــدة  ــد الفــروق فــي اســتجابات المعلمي ــة حمــاه، كمــا هدفــت لتحدي ضــوء المناهــج المطــورة فــي مدين

متغيــرات مســتقلة )المؤهــل العلمــي، عــدد الــدورات، الخبــرة( وبلغــت عينــة البحــث )44( معلــم ومعلمــة وتــم 

تطبيــق الدراســة فــي الفصــل األول مــن العــام الدراســي 2020-2021، وتكونــت أدوات البحــث مــن اســتبيان 

االحتياجــات التدريبيــة مــن إعــداد الباحثتيــن، وبينــت نتائــج الدراســة مــا يلــي:

إن تقديــر المعلميــن الحتياجاتهــم علــى محــاور االســتبان جــاءت كبيــرة بالنســبة لثــالث محــاور مــن أصــل 

أربعــة وهــي )المعــارف والمعلومــات المتصلــة بمناهــج الرياضيــات المطــورة، تخطيــط الــدروس، تنفيــذ الــدرس 

ــر  ــاء تقدي ــذ( ج ــم التالمي ــم تعل ــو )تقوي ــع وه ــور الراب ــبة للمح ــا بالنس ــة[، أم ــاليب، إدارة صفي ــراءات وأس ]إج

احتيــاج المعلميــن لهــا متوســطا، كمــا أظهــرت نتائــج الدراســة أنــه اليوجــد فــروق دالــة تبعــاً لمتغيــر )المؤهــل 

العلمــي، عــدد الــدروات(، بينمــا أظهــرت نتائــج فــروق دالــة تبعــا لمتغيــر الخبــرة.

 كلمات مفتاحية )احتياجات تدريبية، معلمي الرياضيات، مناهج مطورة(.

الملخص:
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ABSTRACT
The study aimed to determine the training needs of mathematics teachers 

in the first cycle of basic education in light of the developed curriculum in the 
city of Hama, and the differences in teachers’ responses according to several 
independent variables )academic qualification, number of courses, experience( 
variables. The research sample reached )44( teachers. The study was applied 
in the first semester of the academic year 2020-2021. The research tools 
consisted of the training needs questionnaire prepared by the researchers. 
The results of the study showed the following:

The teachers’ rating of their needs on the questionnaire axes was huge for 
three out of the four axes, namely )knowledge and information related to the 
developed mathematics curriculum, lesson planning, lesson implementation 
[procedures and methods, classroom management[(. As for the fourth axis, 
which was )assessing student learning(, the estimation of teachers' need was 
average. The results of the study also showed that there were no significant 
differences according to the variable )academic qualification, number of 
courses(, while the results showed significant differences according to the 
experience variable.

Key words: )training needs, mathematics teachers, Developed curricula(.
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الّتعليــم وســيلة مهّمــة إلعــداد األجيــال الحاضــرة والمقبلــة، والمعلــم هــو حجــر الزاويــة فــي عمليــات التعلــم 

ــالف  ــى اخت ــدول عل ــإن ال ــذا ف ــة، ل ــة التعليمي ــن مدخــالت العملي ــد أحــد المداخــل األساســية م ــا يع ــم كم والتعلي

ــا  ــم كل اهتمامه ــاء بالمعل ــم واالرتق ــة التعلي ــي مهن ــة تول ــة واالقتصادي ــا االجتماعي ــا ونظمه ــفاتها وأهدافه فلس

وعنايتهــا، كمــا تتيــح لــه فــرص النمــو المهنــي المســتمر، وانطالقــاً مــن الــدور الــذي يضطلــع بــه معلــم الحلقــة 

األولــى للتعليــم األساســي، ولكــي يســتطيع أن يحتــل موقعــه ينبغــي علــى المؤسســات التربويــة القائمــة علــى إعــداد 

المعلــم وتدريبــه القيــام بتحليــل علمــي لخصائــص مهنــة التعليــم ومتطلباتهــا باســتمرار.

 ولكــي يحقــق تدريــب المعلميــن فــي أثنــاء الخدمــة أهدافــه فــإنَّ األمــر يتطلــب تعــّرف االحتياجــات التدريبيــة 

للمعلميــن، وتلبيتهــا إذ إنَّ "التدريــب المســتمر وســيلة إعــادة بنــاء وتجديــد خبــرات ومهــارات وكفايــات المعلميــن 

فــي ضــوء مــا يســتجد مــن مســتحدثات علــى العمليــة التعليميــة" )محمــد، 1996، 223(.

ــات  ــد االحتياج ــة، "تحدي ــج التدريبي ــاء البرام ــط لبن ــد التخطي ــار عن ــن االعتب ــذ بعي ــن األخ ــد م ــك الب لذل

التدريبيــة للمعلميــن المــراد تدريبهــم، ألنَّ هــذه العمليــة تعــد مــن أهــم مراحــل عمليــة التدريــب إذ إنَّ المراحــل 

ــة  ــات الفعلي ــد االحتياج ــم تحدي ــم يت ــون ذات جــدوى مال ــن تك ــب ل ــم للتدري ــذ وتقوي ــط وتنفي ــن تخطي ــة م الالحق

ــة، 2001، 4(. ــب" )الخزاعل ــن التدري ــتهدفة م ــة المس ــة للفئ والحقيقي

ــة  ــداود )2018(، ودراســة الشــيخي )2019(، ودراســة الختاتني ــد وال ــد أكــدت كل مــن دراســة محم وق

)2017( إجــراء المزيــد مــن الدراســات لتحديــد االحتياجــات التدريبيــة لمعلمــي الصفــوف األولــى لتكــون منطلقــاً 

لتطويــر برامــج إعــداد المعلميــن الحالييــن أو الســتحداث برامــج التدريــب أثنــاء الخدمــة.

"والمعلمــون شــأنهم شــأن غيرهــم فــي المهــن األخــرى مطالبــون بــأن يطــوروا أنفســهم باســتمرار تطويــراً 

ــاليب  ــد أس ــم بتجدي ــدى قيامه ــات م ــي الرياضي ــم لمعلم ــي تقييمه ــرفون ف ــي المش ــب أن يراع ــك يج ــاً، لذل ذاتي

ــي، 1993، 209-208(. ــه" )مرس ــهم، وطرق تدريس

وُتعــرف هــذه االحتياجــات بأنهــا أمــر ضــروري وهــام، كونهــا تشــكل الركيــزة األساســية التــي تبنــى فــي 

ضوئهــا البرامــج التدريبيــة، وال يخفــى علــى أحــد أنَّ البرامــج التدريبيــة لــن تكــون ذات جــدوى مــا لــم تنطلــق 

مــن االحتياجــات التدريبيــة الفعليــة الالزمــة للمعلميــن لتحســين مســتوى أدائهــم.

ولعــل هــذا مــا دفــع بالباحثتيــن إلــى اختيــار موضــوع دراســتها الــذي يتمحــور حــول تعــّرف االحتياجــات 

ــل  ــات إذ يمث ــي الرياضي ــداً معلم ــم األساســي، وتحدي ــى للتعلي ــة األول ــي الحلق ــة لمعلم ــة الالزم ــة المهني التدريبي

ــط،  ــم فق ــة التعلي ــى عملي ــر عل ــث إن دوره ال يقتص ــة، حي ــة التعليمي ــي العملي ــاً ف ــات دوراً مهم ــم الرياضي معل

1- مقدمة:
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ولكنــه يســاعد فــي تكويــن شــخصية تالميــذه، باإلضافــة الســتكمال مناهــج الرياضيــات مــن الحلقــة األولــى حتــى 

المرحلــة الثانويــة مــن قبــل المركــز الوطنــي لتطويــر المناهــج وفــق مدخــل المعاييــر األمــر الــذي يتطلــب فــي 

مرحلــة ثانيــة البــدء بالوقــوف علــى مــا تــم إنجــازه. 

2- مشكلة البحث:

شــهدت المناهــج التربويــة الســورية تطــوراً متســارعاً فــي بنائهــا مــن خــالل خطــة شــملت المناهــج فــي 

كافــة مراحلهــا، وتزامــن ذلــك مــع تدريــب المعلميــن عــن طريــق دورات تدريبيــة مركزيــة للموجهيــن ودورات 

ــات  ــي احتياج ــدورات ال تلب ــذه ال ــت ه ــا زال ــن م ــات، لك ــي المحافظ ــة ف ــات التربي ــي مديري ــة ف ــة فرعي تدريبي

ــم  ــا التعلي ــق هــذه المناهــج والتطــور الســريع لتكنولوجي ــة لتطبي ــات الميداني ــدة بســبب الصعوب ــن المتزاي المعلمي

وقصــر الفتــرة الزمنيــة التــي أتيحــت إلجرائهــا، وهــذا خلــق احتياجــات لــم يتــم تغطيتهــا مــن خــالل هذه الــدورات، 

لذلــك كان البــد مــن دراســة مســحية تحــدد هــذه االحتياجــات بطريقــة علميــة، وخاصــة فــي مجــال الرياضيــات 

التــي لــم يعــد مــن المقبــول االعتمــاد علــى الطرائــق التقليديــة، كمــا أن مناهــج الرياضيــات تعــد مــن أول المناهــج 

التــي تــم تطويرهــا وتطبيقهــا فــي المــدراس الســورية وبالتالــي أصبحــت االحتياجــات التدريبيــة أكثــر وضوحــاً 

بالنســبة لمعلمــي الحلقــة األولــى. 

ــر  ــوي" لتطوي ــر الترب ــر التطوي ــي "مؤتم ــر العلم ــات المؤتم ــع توصي ــذا البحــث انســجاماً م ــي ه ــا يأت كم

التعليــم قبــل الجامعــي الــذي انعقــد فــي دمشــق عــام 2019 م، والــذي أكــد علــى "ضــرورة توفيــر نظــام التدريــب 

الجيــد، الــذي يســتجيب لالحتياجــات الفعليــة للمعلميــن أثنــاء الخدمــة" )وزارة التربيــة، 2019، 202(. 

كمــا أشــارات دراســة )صاصيــال،2005( ضــرورة أن تلبــي البرامــج التدريبيــة متطلبــات العصــر وأوصت 

بالمزيــد مــن االهتمــام والدراســة لهــذا الموضــوع، كمــا أكــدت نتائــج دراســة )ســعد، 2017( علــى ضــرورة أن 

تكــون الــدورات التدريبيــة نابعــة مــن احتياجــات المعلميــن الخاصــة فــي تطويــر معارفهــم ومهاراتهــم للعمــل علــى 

تحقيــق درجــة عاليــة مــن الفعاليــة، بالتالــي ممــا يســتلزم البحــث عــن هــذه االحتياجــات.

مما سبق يمكن تحديد مشكلة البحث باآلتي:

ــوء  ــي ض ــي ف ــم األساس ــى التعلي ــة األول ــات الحلق ــي الرياضي ــة لمعلم ــة الالزم ــات التدريبي ــا االحتياج م

ــاة؟ ــة حم ــورة بمدين ــج المط المناه
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3- أهداف البحث:

4- فرضيات  البحث:

يهدف البحث إلى:

تحديــد االحتياجــات التدريبيــة الالزمــة لمعلمــي الرياضيــات الحلقــة األولــى التعليــم األساســي فــي ضــوء 

المناهــج المطــورة بمدينــة حمــاة.

سيتم اختبار الفرضية اآلتية عند مستوى داللة 0.05:

ــات المعلميــن علــى اســتبانة االحتياجــات التدريبيــة  ــة بيــن متوســطات إجاب 1/4 ال توجــد فــروق إحصائي

تبعــاً لمتغيــر المؤهــل العلمــي.

ــة  ــات المعلميــن علــى اســتبانة االحتياجــات التدريبي ــة بيــن متوســطات إجاب 2/4 ال توجــد فــروق إحصائي

تبعــاً لمتغيــر الخبــرة.

3/4 ال توجد فروق إحصائية بين متوسطات إجابات المعلمين على استبانة االحتياجات التدريبية 

5- أهمية البحث:

تأتــي أهميــة البحــث مــن الحاجــة الضروريــة لتوضيــح االحتياجــات التدريبيــة لمعلمــي الحلقــة األولــى فــي 

مناهــج الرياضيــات األمــر الــذي يســمح ببنــاء دورات تدريبيــة قائمــة علــى أســلوب علمــي صحيــح، تأتــي مــن 

دراســات تربويــة ومنطلقــة مــن الواقــع اليومــي والميدانــي للمعلميــن.

كما تأتي أهمية هذا البحث من الجهات المستفيدة من نتائجها:

مؤلفــو المناهــج بحيــث يتــم إثــراء المناهــج بمــا يلبــي احتياجــات المتعلميــن وأدلــة المعلــم بمــا يلبــي احتياجــات   

المعلميــن.

الباحثون من خالل تقديم منهج بحث علمي ونتائج يمكن االستناد عليها في أبحاث أخرى.  
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6- حدود البحث:

7- مصطلحات البحث:

تم تطبيق البحث ضمن الحدود اآلتية:

ــي    ــم األساســي ف ــى للتعلي ــة األول ــي الحلق ــات ف ــى معلمــي الرياضي ــق البحــث عل ــم تطبي الحــدود البشــرية: ت

ــة حمــاة. مدين

الحدود الزمنية: تم تطبيق البحث خالل الفصل األول من العام الدراسي 2020-2021م.  

الحــدود الموضوعيــة: تــم تطبيــق البحــث علــى االحتياجــات التدريبيــة بالمجــاالت اآلتيــة: )المعــارف   

والمعلومــات المتصلــة بمناهــج الرياضيــات المطــورة، تخطيــط الــدروس، تنفيــذ الــدرس ]إجراءات وأســاليب، 

ــذ(. ــم التالمي ــم تعل ــة]، تقوي إدارة صفي

ــا أو  ــا أو تغييره ــراد تنميته ــة ي ــارف معين ــات ومع ــارات واتجاه ــات ومه ــا: "معلوم ــا رزق بأنَّه عرفته

تعديلهــا، اســتجابة لتغيــرات أو تطــورات تنظيميــة أو تكنولوجيــة أو إنســانية، أو نتيجــة حــدوث تغيــرات وظيفيــة 

ــي حــل مشــكالت قائمــة أو متوقعــة" ) رزق، 2001، 47(.  ــة ف لمواجهــة تطــورات أو توســعات أو رغب

ويعرفهــا البحــث إجرائيــاً أنهــا: األنشــطة والفعاليــات التــي يــرى معلمــو الرياضيــات فــي الحلقــة األولــى 

مــن مرحلــة التعليــم األساســي أنهــم بحاجــة إليهــا أثنــاء الخدمــة بفعــل التجديــدات المتناميــة فــي األدوار المهنيــة 

التــي يقومــون بهــا فــي ظــل المناهــج المطــورة، والتــي يمكــن التعــرف إليهــا مــن خــالل اســتجابات معلمــي الحلقــة 

ــي أربعــة مجــاالت هــي: )المعــارف  ــة ف ــة المهني ــم التدريبي ــي تحــدد حاجاته ــود االســتبيان الت ــى حــول بن األول

والمعلومــات المتصلــة بمناهــج الرياضيــات المطــورة، تخطيــط الــدروس، تنفيــذ الــدرس ]إجــراءات وأســاليب، 

إدارة صفيــة]، تقويــم تعلــم التالميــذ( تلــك االســتجابات التــي تبيــن آراء معلمــي الحلقــة األولى في هــذه االحتياجات 

مــن حيــث تنوعهــا وأهميتهــا.

8- الجانب النظري:

1/8 تعريف االحتياجات التدريبية:

عرفهــا الطعانــي )2002، 30( أنهــا معلومــات، ومهــارات، واتجاهــات، وقــدرات فنيــة، وســلوكية يــراد 

إحداثهــا، أو تغييرهــا، أو تعديلهــا، أو تنميتهــا لــدى المتــدرب، لتواكــب تغييــرات معاصــرة، أو نــواح تطويريــة.

يعرفهــا ياســين )2009، 121( هــي القــدر الــالزم لتزويــد المعلميــن بــه من معــارف ومهــارات واتجاهات، 
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ــة المهنيــة وبمــا يتفــق مــع  لالرتقــاء بمســتوى أدائهــم داخــل المؤسســة التعليميــة علــى أعلــى درجــة مــن الكفاي

مقتضيــات العصــر المتطــورة. 

أمــا ليونــارد ) Leonard 1999, 56 ( فيــرى أن "هنالــك بعديــن لتعريــف االحتياجــات التدريبيــة همــا: 

ــق  ــا، وتتحق ــوب إحداثه ــرات المطل ــات، والتغي ــة والكفاي ــف اإلداري ــات الوظائ ــس محتوي ــي، ويعك ــد النوع البع

بتحديــد المشــكلة الرئيســة لمناطــق العمــل المختلفــة، والمهــارات التــي يجــب تطويرهــا، وكذلــك الســلوك، 

ــة،  ــتقلة عــن االحتياجــات النوعي ــي ال توجــد مس ــة الت ــو االحتياجــات الكمي ــي فه ــد الكم ــا البع ــات. أم واالتجاه

وتشــير إلــى عــدد المتدربيــن المــراد تدريبهــم، ووظائفهــم، والوقــت المســتغرق، والمــواد، واألدوات المطلوبــة، 

ــة". والمصــادر المالي

كمــا أن عليــوة )2001، 283( يعرفهــا بأنهــا: "مجموعــة التغيــرات التــي يجــب إحداثهــا مــن: معــارف، 

ومهــارات، واتجاهــات للمعلــم إلشــباع رغبــة، أو حاجــة مــا، والتــي يمكــن اكتســابها مــن خــالل الخبــرات".

ــدى  ــي ل ــع الفعل ــع والواق ــن األداء المتوق ــرق بي ــا: "الف ــا بأنه ــن)Hiten 2003, 38( فعرفته ــا هيتي  أم

المعلــم، ويمكــن تحديدهــا مــن خــالل تعــرف أوجــه النقــص، والقصــور فــي أداء المعلميــن، ثــم تحديــد الفجــوة بيــن 

مــا هــو كائــن فــي الميــدان، ومــا يجــب أن يكــون عليــه المعلــم فــي أداء مهنتــه وممارســة متطلباتهــا".

 تتفــق هــذه التعريفــات مــع معظــم التعريفــات األخــرى، حيــث إن بعضهــا مشــتق مــن بعــض ويتمثــل هــذا 

ــي يجــب  ــات الت ــارات، واالتجاه ــات، والمه ــارف، والمعلوم ــي: المع ــة ه ــي أن االحتياجــات التدريبي ــاق ف االتف

إحداثهــا فــي ســلوك المتعلــم أو إكســابها للمعلــم، بهــدف تحســين األداء، وزيــادة اإلنتاجيــة، أو تعديــل أو تطويــر 

ســلوك معيــن. كمــا أنهــا الفــرق بيــن الواقــع الفعلــي ألداء المعلميــن، وبيــن مــا ينبغــي أن يكــون عليــه أداؤهــم 

)األداء المرغــوب فيــه(.

2/8 أهمية االحتياجات التدريبية:

 إن تعــرف االحتياجــات التدريبيــة هــو الخطــوة المهمــة لضمــان نجــاح أي مشــروع أو برنامــج تدريبــي، 

ــق أســس  ــذه االحتياجــات وف ــداره. وتعــرف ه ــوع العــالج ومق ــر ن ــذي يســبق تقري ــة التشــخيص ال ــا بمثاب ألنه

ــة،  ــة ناجحــة ذات أهــداف محــددة ودقيق ــج تدريبي ــم برام ــي تصمي ــب ف ــج التدري ــة تســاعد مخططــي برام علمي

ــى الواقــع. وأقــرب إل

ــن  ــب، ويمك ــي نجــاح التدري ــرى ف ــة كب ــة أهمي ــد )2005، 209( أن لالحتياجــات التدريبي ــرى األحم وي

ــة فيمــا يأتــي: تلخيــص هــذه األهمي

" ُتعد االحتياجات التدريبية األساس الذي يقوم عليه أي نشاط تدريبي ".
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ُتعد المؤشر الذي يوجه التدريب إلى االتجاه الصحيح.

ُتعد العامل األساسي في توجيه اإلمكانات المتاحة إلى االتجاه الصحيح في التدريب.

ــة  ــم البرامــج التدريبي ــد أن يســبق أي نشــاط، فهــو يأتــي قبــل تصمي ــد االحتياجــات التدريبيــة ال ب إن تحدي

وتنفيذهــا.

إن عــدم تعــرف االحتياجــات التدريبيــة مســبقاً، يــؤدي إلــى ضيــاع الجهــد والمــال والوقــت المبــذول فــي 

التدريــب".

أما النجدي )2005، 399( فيرى أهميتها في أنها:

" تساعد في تحديد الفئات المستهدفة بالتدريب، وبالتالي نوع التدريب ".

ُتعين في الكشف عن المشكالت، ومعوقات العمل بالنسبة للمعلمين.

تساعد في تحديد أهداف التدريب بدقة، واختيار المحتوى المناسب من حيث النوعية، والعمق.

" تساعد في تحديد النقص المطلوب تعويضه لدى المعلمين عن طريق التدريب ".

ونظــراً لهــذه األهميــة يســعى البحــث الحالــي إلــى تعــرف االحتياجــات التدريبيــة المهنيــة لمعلمــي الحلقــة 

األولــى مــن مرحلــة التعليــم األساســي.

3/8 مصادر االحتياجات التدريبية: 

ــب  ــق ذكرهــا كل مــن )الخطي ــة توجــد عــدة طرائ ــد االحتياجــات التدريبي ــات لتحدي مــن أجــل جمــع البيان

والخطيــب، 2006، 23( وهــي:

1/3/8 المقابلــة الشــخصية: وهــي تفاعــل بيــن شــخصين وجهــاً لوجــه فــي توجيــه األســئلة وتلقــي اإلجابــة 

عليهــا ويعتبــر أســلوب المقابلــة الشــخصية مــن أنجــح الوســائل وأكثرهــا فعاليــة لجمــع البيانــات.

2/3/8 المالحظــة: فالمالحظــة تمكــن الباحــث مــن مراقبــة ومالحظــة الوضــع القائــم وإعطائــه معلومــات 

دقيقــة عــن الحالــة وبذلــك فهــي مــن الوســائل الفعالــة التــي تســاعد فــي عمليــة تحديــد االحتياجــات التدريبيــة.

ــن  ــات ع ــع المعلوم ــتخدم لجم ــة تس ــى قائم ــا عل ــم كتابته ــئلة تت ــن أس ــارة ع ــي عب ــتبانة: وه 3/3/8 االس

ــم  ــن احتياجاته ــة ع ــكل صراح ــروا ب ــأن يعب ــراد ب ــة لألف ــتبانة فرص ــي االس ــه، وتعط ــراد بحث ــوع الم الموض

ــل اإلدارة. ــن قب ــة م ــرة إيجابي ــل نظ ــتبانة مح ــون االس ــرية وأن تك ــرت الس ــة إذا تواف التدريبي

4/3/8 تحليــل المشــكالت: ألن تحليــل مشــكالت العمــل ومعرفــة الســبب الحقيقــي للمشــكلة يعتبــر مــن أهــم 

وســائل نجــاح التدريــب حيــث يســاهم التدريــب فــي حــل وعــالج هــذه المشــكالت بكفــاءة.

5/3/8 دراســة الســجالت والتقاريــر: يتبيــن مــن دراســة الســجالت والتقاريــر نقــاط الضعــف التــي تحتــاج 
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إلــى عــالج وتدريــب وتمتــاز إلظهارهــا مشــاكل األداء بوضــوح تــام، وتقــدم معلومــات واضحــة إلــى الرؤســاء 

ومســؤولي التدريــب وتقــدم اقتراحــات لحــل المشــاكل وتحديــد التدريــب الــالزم لهــا.

6/3/8 االستشــاريون: تلجــأ المنظمــة إلــى استشــارة جهــات خارجيــة متخصصــة تشــمل المراكــز التدريبيــة 

للمســاعدة فــي الكشــف عــن االحتياجــات التدريبيــة التــي يحتاجهــا األفــراد.

7/3/8 تقويــم األداء: تبيــن نتيجــة التقويــم مــدى الحاجــة إلــى التدريــب كمــا أنــه يعطــي األفــراد مؤشــراً 

واضحــاً عــن الواجبــات التــي لــم تنجــز وأســباب عــدم إنجازهــا.

ــوم  ــي يق ــك الت ــن هــي تل ــة للمعلمي ــان أن مــن أهــم المصــادر لتعــرف االحتياجــات التدريبي ــرى الباحثت وت

ــاء  ــي أثن ــا ف ــي يواجهونه ــكالت الت ــك المش ــم بتل ــم أعل ــا ألنه ــم له ــة احتياجاته ــد درج ــهم بتحدي ــون أنفس المعلم

عملهــم، واألكثــر درايــًة بنقــاط الضعــف لديهــم، واالحتياجــات التــي يحتاجونهــا، ولــذا كان المصــدر األساســي 

لتعــرف االحتياجــات التدريبيــة فــي هــذا البحــث هــم معلمــو الحلقــة األولــى مــن مرحلــة التعليــم األساســي، حيــث 

أعــدت الباحثتــان قائمــة احتياجــات، وجعلتاهــا فــي صــورة بنــود، ثــم عرضاهــا عليهــم ليحــدد كل منهــم درجــة 

االحتيــاج التــي تناســبه أمــام كل بنــد.   

4/8 االحتياجات التدريبية الالزمة لمعلم الحلقة األولى من مرحلة التعليم األساسي:

 بــات إعــداد المعلــم وتدريبــه ضــرورة فــي ظــل التجديــدات الحاصلــة فــي مختلــف المجــاالت التربويــة، 

ــه، وهــذه  ــم وتدريب ــة إعــداد المعل ــي عملي ــة ف ــة معين ــى مراعــاة احتياجــات تدريبي وهــذا شــكل حاجــة ملحــة إل

االحتياجــات تحيــط بكافــة جوانــب شــخصية المعلــم، ولذلــك تــم تصنيــف االحتياجــات التدريبيــة الالزمــة لمعلــم 

الحلقــة األولــى مــن مرحلــة التعليــم األساســي إلــى أكاديميــة، ومهنيــة، وثقافيــة، وفيمــا يأتــي اســتعراض ألهــم 

ــك االحتياجــات: ــات تل مكون

1/4/8 االحتياجــات األكاديميــة: يقصــد بهــا مجموعــة المعــارف النظريــة المتعلقــة بالمــادة العلميــة التــي 

يعلمهــا المعلــم، ويتــم تحقيقهــا مــن خــالل إخضــاع المعلــم للمعــارف المتعلقــة بمــواد اختصاصــه مــن جهــة، ومــن 

جهــة أخــرى تعويــده علــى أســاليب التعلــم الذاتــي، إضافــة إلــى تنميــة االســتعداد لتوظيــف المعــارف النظريــة فــي 

حياتــه اليوميــة.

ــة ومــواد  ــي إيصــال المعــارف النظري ــم ف ــا يســاعد المعل ــا كل م ــة: يقصــد به 2/4/8 االحتياجــات المهني

ــق  ــن، وأســاليب تفكيرهــم وطرائ ــة بخصائــص المتعلمي ــم كالمعــارف المتعلق ــى المتعل ــة إل التخصــص األكاديمي

تعليمهــم وأســاليب التعامــل معهــم، وهــذا يتحقــق مــن خــالل الرجــوع إلــى الدراســات والخبــرات المتعلقــة بتكويــن 

المعــارف والمهــارات واالتجاهــات والمفاهيــم التربويــة والنفســية، والعمــل علــى تحويلهــا إلى ممارســات ســلوكية 

ضمــن غرفــة الصــف.
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3/4/8 االحتياجــات الثقافيــة: يقصــد بهــا الحاجــة إلــى ضــرورة تثقيــف المعلــم بالثقافــة العامــة التــي تســاعده 

علــى االنفتــاح علــى اآلخريــن وتبــادل المعــارف واالتجاهــات والقيــم، ويعــد إتقــان اللغــة العربيــة وإتقــان العمــل 

علــى الحاســب اآللــي والتمكــن مــن اللغــة األجنبيــة مــن أهــم مقومــات الثقافــة العامــة التــي يحتــاج إليهــا معلــم 

الحلقــة األولــى مــن مرحلــة التعليــم األساســي فــي العصــر الحاضــر )أبــو دف، 2000، ص35-26(.

واقتصــر البحــث الحالــي علــى تعــرف االحتياجــات التدريبيــة المهنيــة فقــط لمعلمــي الرياضيــات فــي الحلقــة 

األولــى مــن مرحلــة التعليــم األساســي حيــث رأت الباحثتــان أن هــذه االحتياجــات تتســع لتشــمل مجــاالت مختلفــة 

ومتنوعــة ترتبــط بعمــل المعلــم داخــل غرفــة الصــف، ودوره فــي تنفيــذ المناهــج الدراســية، وعالقتــه مــع تالميــذه، 

وخاصــة مــا فرضتــه المناهــج المطــورة لمقــرر الرياضيــات مــن احتياجــات تدريبيــة إضافيــة، حيــث يحقــق المعلم 

مــن خــالل امتــالك المعلــم هــذه المهــارات أهــداف المناهــج المنشــودة مــن خــالل تنميــة مهــارات التفكيــر المختلفــة 

للمتعلــم ومهــارات التواصــل واســتخدام التكنولوجيــا بطريقــة فعالــة تســهم فــي االنتقــال مــن التمحــور حــول المعلــم 

إلــى التمحــور حــول المتعلــم، وبالتالــي تتكــون بيئــة تعليميــة صحيحــة.

ــة  ــا خصوصــاً بطريق ــة منه ــاً والمهني ــم عموم ــة للمعل ــات التدريبي ــرف االحتياج ــول إن تع  وخالصــة الق

ــي  ــون ف ــة تك ــات مترابط ــة حلق ــري لسلس ــود الفق ــة والعم ــة البداي ــل نقط ــة تمث ــة وواضح ــليمة ودقيق ــة س علمي

مجموعهــا العمليــة التدريبيــة، وهــي حجــر الزاويــة الــذي يرتكــز عليــه التدريــب الفعــال مــن أجــل تحقيــق الكفايــة 

ــم ومهاراتهــم وتحســين اتجاهاتهــم. ــاء بمعلوماته ــن داخــل المدرســة واالرتق وحســن أداء المعلمي

5/8 الدراسات السابقة:

ــم  ــى مــن التعلي ــة األول ــة لمعلمــي الحلق ــوان االحتياجــات التدريبي 1/5/8 دراســة )الســباعي، 2013( بعن

األساســي علــى ضــوء متطلبــات المناهــج التربويــة الجديــدة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية، تكونــت عينــة 

البحــث مــن 70 موجهــا، 70 مديــرا، 300 معلــم مــن معلمــي التعليــم األساســي، تــم اعتمــاد أداة للدراســة اســتبانة 

لتحديــد االحتياجــات التدريبيــة لمعلمــي التعليــم األساســي، وأظهــرت النتائــج مجموعــة مــن االحتياجــات التدريبيــة 

فــي ضــوء نتائــج االســتبانة المطبقــة، كمــا أظهــرت النتائــج وجــود فــروق فــي تقديــرات المعلميــن لالحتياجــات 

التدريبيــة الالزمــة لهــم تبعــاً لمتغيــر المؤهــل العلمــي، وذلــك بيــن كل مــن المعلميــن الحاصليــن علــى إجــازة معلــم 

صــف وتعميــق التأهيــل ومؤهــالت أخــرى وبيــن الحاصليــن علــى أهليــة التعليــم لصالــح أهليــة التعليــم فــي مجالــي 

تخطيــط العمليــة التعليمــة وتنفيذهــا. 

2/5/8 دراســة )حقــي، 2012( بعنــوان االحتياجــات التدريبيــة المهنيــة الالزمــة لمعلمــي الحلقــة األولــى 

للتعليــم األساســي، تكونــت عينــة البحــث )130( معلمــا ومعلمــة فــي مــدارس الحلقــة األولــى، تــم اعتمــاد أداة 

للدراســة اســتبانة لتحديــد االحتياجــات التدريبيــة لمعلمــي التعليــم األساســي، أســفرت الدراســة عــن تعــرف ســٍت 
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ــاالت  ــت المج ــت تح ــي، اندرج ــم األساس ــى للتعلي ــة األول ــم الحلق ــة لمعل ــة الزم ــة مهني ــة تدريبي ــن حاج وأربعي

الســابقة. وحصلــت بنــود االســتبانة علــى نســب مئويــة تراوحــت بيــن )83.07%-96%(، وجــاء فــي المرتبــة 

األولــى الجانــب الســادس المتعلــق بمجــال التعامــل مــع التالميــذ حيــث حصــل علــى نســبة مئويــة قدرهــا )%96( 

مــن اســتجابات أفــراد العينــة، فيمــا احتــل الجانــب الثانــي المتعلــق بمجــال تخطيــط الــدروس المرتبــة األخيــرة 

ــبة )%83.07(. بنس

3/5/8 دراســة )ديــب، 2006( االحتياجــات التدريبيــة لمعلمــي الحلقــة األولــى مــن التعليــم األساســي فــي 

مجــال تقنيــات التعليــم، تكونــت عينــة الدراســة مــن )89( معلمــاً ومعلمــة فــي دمشــق، و )92( معلمــاً ومعلمــة 

فــي ريــف دمشــق، تــم اعتمــاد أداة للدراســة اســتبانة لتحديــد االحتياجــات التدريبيــة لمعلمــي التعليــم األساســي، 

طبقــت الدراســة فــي عــام 2003، بينــت النتائــج وجــود قائمــة باالحتياجــات التدريبيــة فــي مجــال التقنيــات اعتماداً 

علــى اســتجابة أفــراد العينــة علــى االســتبانة، مثــل توضيــح مفهــوم تقنيــات التعليــم حيــث تشــمل األجهــزة الماديــة 

والبرامــج والنظــم والتوظيــف...

ــي أداة  ــا ف ــت عنه ــن اختلف ــع، لك ــج المتب ــث المنه ــن حي ــابقة م ــات الس ــع الدراس ــة م ــذه الدراس ــابت ه تش

ــن  ــى احتياجــات المعلمي ــا ركــزت عل ــة االحتياجــات المســتهدفة، خاصــة أنه ــة الدراســة، وطبيع الدراســة، عين

ــدة.  ــج جدي ــور نتائ ــع ظه ــي يتوق ــات، وبالتال ــرر الرياضي ــس مق ــة لتدري التدريبي

9- الجانب اإلجرائي للبحث:

1/9 منهج البحث:

تــم تطبيــق المنهــج الوصفــي التحليلــي حيــث تــم جمــع المعلومــات المتعلقــة باالحتياجــات التدريبيــة لمعلــم 

ــذه  ــد ه ــابقة لتحدي ــات الس ــوء الدراس ــي ض ــتبيان ف ــاء اس ــم بن ــورة، ث ــج المط ــوء المناه ــي ض ــات ف الرياضي

ــة  ــي الحلق ــن معلم ــة م ــى عين ــه عل ــالل تطبيق ــن خ ــتبيان م ــي ضــوء االس ــات ف ــع المعلوم ــات، وجم االحتياج

ــج.  ــى النتائ ــم الحصــول عل ــى، ث األول

2/9 مجتمع البحث وعينته:

تّكــون مجتمــع البحــث مــن جميــع معلمــي الرياضيــات فــي مرحلــة التعليــم األساســي مــن الحلقــة األولــى 

للعــام الدراســي 2020-2021 فــي مدينــة حمــاة، إذ بلــغ عــدده 224 معلمــاً ومعلمــة، أمــا عينــة البحــث تكونــت 

مــن 44 معلمــاً ومعلمــة تــم اختيارهــا بالطريقــة العشــوائية البســيطة.
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3/9 أدوات البحث:

استبيان االحتياجات التدريبية:

1/3/9 االســتبيان بصورتــه األوليــة: تــم بنــاء اســتبيان باالحتياجــات التدريبيــة لمعلمــي الرياضيــات لمرحلة 

ــم األساســي /الحلقــة األولــى/ باالعتمــاد علــى عــدة دراســات ســابقة كدراســة )حقــي، 2015(، ودراســة  التعلي

)كيالنــي والصمــادي، 2017(، ودراســة )محمــد والــداود، 2018(، ودراســة )الشــيخي، 2019(. 

وقد تكونت االستبانة بصورتها األولية من أربعة محاور رئيسة و)33( بنداً فرعياً موزعة كاآلتي:

ــن )9(    ــت م ــورة وتكون ــات المط ــج الرياضي ــة بمناه ــات المتصل ــارف والمعلوم ــور األول: المع المح

بنــود.

المحور الثاني: تخطيط الدروس وتكونت من )8( بنود.  

المحور الثالث: تنفيذ الدرس )إجراءات وأساليب وإدارة صفية( وتكونت من )10( بنود.  

المحور الرابع: تقويم تعلم التالميذ وتكونت من )6( بنود.  

2/3/9 صدق االستبانة، وثباتها:

صــدق المحكميــن: تــم التأكــد مــن صــدق األداء مــن خــالل صــدق المحكميــن عبــر عرضهــا علــى مجموعــة 

المختصيــن فــي المناهــج وطرائــق التدريــس، والتقويــم والقيــاس فــي جامعتــي حمــاة والبعــث ملحــق رقــم )1(، 

وقــد أبــدى الســادة المحكمــون موافقتهــم علــى كل بنــود االســتبيان وقــد تــم تعديــل فــي صياغــة بعــض البنــود.

جدول )1( التعديالت وفق آراء المحكمين

صــدق االتســاق الداخلــي: تــم تطبيــق البطاقــة علــى عينــة اســتطالعية غيــر عينــة البحــث تكونــت مــن )23( 

معلمــاً ومعلمــة تــم اختيارهــم بشــكل عشــوائي مــن مــدراس مدينــة حمــاه، وتــم تطبيــق االســتبانة خــالل الفتــرة 

العبارة بعد تعديلالعبارة قبل تعديل

مراعــاة مختلــف أنمــاط التعلــم )حســي، ســمعي، بصــري( فــي ربط خبرات المنهاج بالمواقف الحياتية.
إعــداد األنشــطة.

تحديد التعلم القبلي الالزم لتعليم الجديد. 
تحديد التعلم القبلي الالزم لتعليم الجديد

 )متطلبات التعليم الجديد(.

مراعــاة مختلــف أنمــاط التعلــم )حســي، ســمعي، بصــري( فــي مراعاة مختلف أنماط التعلم في إعداد األنشطة.
إعــداد األنشــطة.

المناهــج  خبــرات  مــع  الرياضيــات  منهــج  خبــرات  تكامــل 
األخــرى.

المناهــج  خبــرات  مــع  الرياضيــات  منهــج  خبــرات  تكامــل 
األخــرى فــي نفــس الصــف.
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الواقعــة بيــن 2020/12/6 حتــى 9/ 2020/12 للتأكــد مــن قــدرة األداء علــى التمييــز بيــن المفحوصيــن، وذلــك 

مــن خــالل حســاب معامــل ارتبــاط بيرســون بيــن كل بنــد مــن بنــود االســتبانة والمحــور التــي تنتمــي لــه كمــا 

يظهــر الجــدول اآلتــي:

جدول )2( معامالت ارتباط كل مفردة بالمحور الرئيس

ــن )0.04- ــراوح بي ــاً يت ــردات مرتبطــة ارتباطــاً داالً إحصائي ــع المف ــن أن جمي مــن الجــدول الســابق يتبي

0.000( باســتثناء المفــردة الحاديــة عشــرة " اختيــار األنشــطة التــي تحقــق الترابــط والتفكيــر المنطقــي." حيــث 

أظهــرت النتائــج ان معامــل االرتبــاط غيــر دالــة، وقــد تــم تعديــل صيغــة هــذه المفــردة بحيــث تصبــح واضحــة كما 

يلــي" اختيــار أو بنــاء أنشــطة تنمــي لــدى المتعلميــن مهــارات التفكيــر والترابــط الرياضــي".

 3/3/9 ثبات االستبانة:

تــم حســاب معامــل ألفــا كرونبــاخ للتأكــد مــن ثبــات االســتبانة بعــد تطبيــق االســتبانة علــى عينــة اســتطالعية 

مكونــة مــن 23 معلمــاً ومعلمــة وقــد أظهــرت النتائــج أن قيمــة معامــل الفــا كرونبــاخ بلــغ )0.912( األمــر الــذي 

معامل المفردة
االرتباط

مستوى 
معامل المفردةالداللة

االرتباط
مستوى 
معامل المفردةاالداللة

االرتباط
مستوى 
االداللة

10.583**0.00412.779**.00023.750**.000

2.440*.04013.636**.00124.799**.000

3.756**.00014.489*.02125.662**.001

4.634**.00215.703**.00026.655**.001

5.690**.00016.678**.00127.822**.000

6.535*.01017.522*.01328.859**.000

7.622**.00218.651**.00129.881**.000

8.720**.00019.528*.01230.905**.000

9.685**.00020.729**.00031.714**.000

10.513*.01521.619**.00232.816**.000

11.342.11922.738**.00033.514*.014
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يــدل علــى ثبــات مرتفــع لالســتبانة.

4/3/9 االستبيان بصورته النهائية:

تكون االستبيان بصورته النهائية من أربعة مجاالت و)33( بنداً فرعياً.

وقــد قامــت الباحثــة بتفســير النتائــج حســب تقديــر درجــة األهميــة كمــا يوضحهــا الجــدول التالــي حيــث إنــه 

يبيــن التقديــرات لدرجــات األهميــة وقــد تــم حســابها مــن خــالل تقســيم المــدى )أعلــى درجــة للعبــارة – أدنــى 

درجــة للعبــارة( علــى عــدد الفئــات المحــددة لدرجــة األهميــة .

الجدول رقم )3( جدول تقديرات درجات األهمية

4/9 إجراءات البحث: تم تطبيق البحث وفق اإلجراءات اآلتية:

ــي . 1 ــدى معلم ــة ل ــات التدريبي ــق باالحتياج ــوي المتعل ــابقة واألدب الترب ــات الس ــى الدراس االطــالع عل

ــات. ــرر الرياضي ــورة لمق ــج المط ــات والمناه الرياضي

بنــاء اســتبانة احتياجــات تدريبيــة لمعلمــي الرياضيــات فــي ضــوء المناهــج المطــورة مــن خــالل التحقــق . 2

مــن صدقهــا وثباتها.

تطبيــق األداة علــى 44 معلمــاً ومعلمــة فــي الفتــرة الواقعــة بيــن 2020/12/15 و 2021/1/14 مــن . 3

خــالل تطبيــق االســتبانة الكترونيــاً وورقيــاً، وذلــك مــن خــالل تطبيــق نمــاذج Google مــن خــالل 

الرابــط 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXkvxoJeSeQOkN-RSZwhH

.RodN62MtQoCfZ5JBnfEXea02lUw/viewform?usp=sf_link

ــي ضــوء . 4 ــات ف ــي الرياضي ــة لمعلم ــدورات التدريبي ــر ال ــراح إجــراءات تطوي ــج واقت اســتخراج النتائ

ــج المطــورة.  المناه

تقدير مستو األداءالتقديرم

من 1 إلى 1.66ضعيفة1

من 1.66 إلى 2.33متوسطة2

من 2.33 إلى 3كبيرة3
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5/9 األساليب اإلحصائية:

:SPSS تم استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية باستخدام البرنامج اإلحصائي

معامل ارتباط بيرسون لحساب صدق االتساق الداخلي.. 1

معامل الثبات الفا كرونباخ.. 2

متوسطات ونسب مئوية للحصول على نتائج االستبانة.. 3

اختبــار ANOV لدراســة الفــروق بيــن متوســطات اســتجابات االســتبانة تبعــاً لمتغيــرات عــدة )مؤهــل . 4

الخبــرة، مؤهــل الشــهادة، عــدد الــدورات المتبعــة(.

ــل . 5 ــرات عــدة )مؤه ــاً لمتغي ــتبانة تبع ــن متوســطات اســتجابات االس ــروق بي ــار Lsd لدراســة الف اختب

ــة(. ــدورات المتبع ــرة، مؤهــل الشــهادة، عــدد ال الخب

10. اإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها، وتفسيرها:

تمت اإلجابة عن السؤال اآلتي:

مــا االحتياجــات التدريبيــة الالزمــة لمعلمــي الرياضيــات حلقــة األولــى التعليــم األساســي فــي ضــوء المناهــج 

المطــورة بمدينــة حماة؟

من خالل الجدول اآلتي الذي يبين المتوسطات والنسب المئوية الستجابة العينة:

ير
تقد

ال

ف
حرا

الن
ا

ون
وز

الم
ط 

وس
لمت

ا

كبيرة متوسطة ضعيفة

بنود االستبانة م جال
الم

رار
تك

سبة
ن

رار
تك

سبة
ن

رار
تك

سبة
ن

عالية .65026 2.3636 45.5 20 45.5 20 9.1 4
تعميق المعارف والمعلومات العلمية 
المرتبطة بالمناهج المطورة )األعداد 
والعمليات الحسابية، المفاهيم الهندسية(.

1

ت 
وما

معل
وال

ف 
ار

مع
 ال

ل:
ألو

ل ا
جا

الم
رة

طو
الم

ت 
ضيا

ريا
 ال

هج
منا

ة ب
صل

لمت
ا

كبيرة .58883 2.5455 59.1 26 36.4 16 4.5 2 تعميق الخبرات المتعلقة بالمنهاج. 2

متوسطة .60477 2.2273 31.8 14 59.1 26 9.1 4
ربط خبرات المنهاج بالمواقف الحياتية 

)وظيفية المنهج(. 3

كبيرة .62497 2.4318 50.0 22 43.2 19 6.8 3
دور مناهج الرياضيات في تنمية تفكير 

المتعلمين 4
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كبيرة .65833 2.4091 50.0 22 40.9 18 9.1 4
إثراء المادة العلمية الواردة في كتاب 

الرياضيات. 5

كبيرة .59018 2.4773 53.3 23 43.2 19 4.5 2
ربط خبرات منهج الرياضيات في صف 

مع الصفوف األخرى في الحلقة األولى من 
التعليم األساسي.

6

متوسطة .54550 2.0682 18.2 8 70.5 31 11.4 5
تكامل خبرات منهج الرياضيات مع خبرات 

المناهج األخرى في الصف نفسه. 7

كبيرة .52576 2.3409 36.4 16 61.4 27 2.3 1
اإللمام بمهارات التفكير الواجب تنميتها لدى 

المتعلمين عبر منهج الرياضيات. 8

كبيرة .62201 2.4091 47.7 21 45.5 20 6.8 3
تعرف كيفية توظيف األنشطة غير الصفية 

في المواقف الحياتية. 9

كبيرة .34256 2.3636 المجال ككل 

كبيرة .51817 2.6818 70.5 31 27.3 12 2.3 1 تحديد المعايير والمؤشرات بشكل صحيح. 10

س
رو

الد
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طي
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ي: 
ثان
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ال

كبيرة .58658 2.5682 61.4 27 34.1 15 4.5 2
اختيار األنشطة التي تحقق الترابط والتفكير 

المنطقي. 11

كبيرة .72555 2.4091 54.5 24 31.8 14 13.5 6
مراعاة مختلف أنماط التعلم )حسي، سمعي، 

بصري( في إعداد األنشطة. 12

متوسطة .68005 2.1591 31.8 14 52.3 23 15.9 7
تخطيط ألنشطة تعليمية باستخدام الكمبيوتر 

وبرامج تعليمية حاسوبية. 13

كبيرة .60782 2.6591 72.7 32 20.5 9 6.8 3
اختيار استراتيجيات حديثة ومناسبة للمادة 

التعليمية الرياضياتية المراد تدريسها. 14

كبيرة .78031 2.3636 54.5 24 27.3 12 18.2 8
تحديد التعلم القبلي الالزم لتعليم الجديد 

)متطلبات التعليم الجديد(. 15

متوسطة .66750 2.2955 40.9 18 47.7 21 11.4 5 إعداد خطط عالجية تناسب بطيئ التعلم. 16

متوسطة .65147 2.2500 36.4 16 52.3 23 11.4 5
إعداد أنشطة إثرائية للطالب الموهوبين 

والمتفوقين. 17

كبيرة .34651 2.4233 المجال ككل 
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كبيرة .65833 2.5909 68.2 30 22.7 10 9.1 4
إدارة النقاش وتشجيع المتعلمين على 

المشاركة في النقاش. 18
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كبرية .62877 2.5000 56.8 25 36.4 16 6.8 3
توفري بيئة تعليمية تعلمية 

تؤمن مجاالً رحباً للتفكري 

والتواصل بني املتعلمني.

19

كبرية .72227 2.3864 52.3 23 34.1 15 13.6 6
التدريب عىل جعل املتعلمني 

يعملون يف مجموعات صغرية.
20

متوسطة .67420 2.3182 43.2 19 45.5 20 11.4 5

التدريب عىل توظيف 

املهارات األساسية يف تنفيذ 

األنشطة )تواصل، متثيل، تفكري 

منطقي(.

21

كبرية .66114 2.4318 52.3 23 38.6 17 9.1 4
تطبيق االستاتيجيات 

التدريسية املخطط لها 

بفاعلية وكفاءة.

22

كبرية .66433 2.5227 61.4 27 29.5 13 9.1 4
طرح أسئلة صفية تراعي 

جميع مستويات التفكري 

ملواجهة الفروق الفردية.

23

كبرية .62708 2.5455 61.4 27 31.8 14 6.8 3
تطبيق أساليب اإلدارة الصفية 

الدميقراطية.
24

كبرية .60782 2.6591 72.7 32 20.5 9 6.8 3
خلق جو اجتامعي ايجايب 

داخل غرفة الصف.
25

كبرية .59375 2.7045 77.3 34 15.9 7 6.8 3
تحديد واجبات التالميذ، 

والنشاطات املطلوب تنفيذها 

بوضوح.

26

كبرية .52223 2.7727 81.8 36 13.6 6 4.5 2
استخدام السبورة املدرسية 

بكفاءة وبوظيفية صحيحة.
27

كبرية .44167 2.5432 المجال ككل 
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كبيرة .54792 2.4545 47.7 21 50.0 22 16 1
بناء أدوات التقويم في ضوء المعايير 

والمؤشرات الموضوعة. 28

ميذ
تال

 ال
علم

م ت
وي

 تق
ع:

راب
 ال

ال
مج

ال

كبيرة .64495 2.3409 43.2 19 47.7 21 16 4
توظيف أساليب التقويم البديل 

في التدريس. 29

متوسطة .79474 2.2955 50.0 22 29.5 13 16 9

بناء االختبارات التحصيلية 
على أسس علمية )تحديد 
أهداف التقويم، جدول 

مواصفات، بناء االختبار(.

30

متوسطة .67733 2.2273 36.4 16 50.0 22 16 6

مناقشة نتائج تقويم عملية 
التعلم لدى المتعلمين مع 
أولياء األمور واإلدارة 

والمتعلمين.

31

متوسطة .76492 2.2955 47.7 21 34.1 15 16 8
وضع ملف انجاز لكل متعلم 

واستخدام سجالت التقويم. 32

كبيرة .78031 1.9318 27.3 12 38.6 17 34.1 16

التعرف على أبرز 
االختبارات الدولية التي 

تجرى في الرياضيات مثل 
)Timss ، ستانفورد بينيه(

33

كبيرة .34651 2.2576 المجال ككل 

ــرة وفــي  ــر كبي ــى المحــور األول ككل جــاءت بتقدي يالحــظ مــن الجــدول الســابق احتياجــات التدريــب عل

ــة بالمنهــاج. ــرات المتعلق مقدمــة هــذه االحتياجــات تعميــق الخب

علــى المحــور الثانــي ككل جــاءت اســتجابات المعلميــن بتقديــر كبيــر وفــي مقدمــة احتياجــات هــذا المحــور 

التدريــب علــى تحديــد المعاييــر والمؤشــرات بشــكل صحيــح.

أمــا فيمــا يتعلــق بالمحــور الثالــث ككل جــاءت االحتياجــات كبيــرة ككل وأغلــب هــذه االحتياجــات فــي هــذا 

المحــور هــو اســتخدام الســبورة المدرســية بكفــاءة وبوظيفــة صحيحــة.

فــي المجــال الرابــع جــاءت احتياجــات المعلميــن بتقديــر متوســط وأعلــى هــذه االحتياجــات هــو بنــاء أدوات 

التقويــم فــي ضــوء المعاييــر والمؤشــرات الموضوعــة.
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تفســر الباحثتــان هــذه النتائــج أن المعلميــن مــا زالــوا يفتقــدون إلــى الكثيــر مــن المهــارات المتعلقــة بالمناهــج 

الحديثــة خاصــة أن االحتياجــات تركــزت علــى خبــرات المنهــاج والمعاييــر والمؤشــرات.

أمــا فيمــا يتعلــق بتنفيــذ الــدرس فــإن احتيــاج المعلميــن لخبــرات مرتبطــة باســتخدام الســبورة كبيــر وذلــك 

ألن معظــم االســتجابات جــاءت مــن قبــل معلميــن لديهــم خبــرة تدريســية أقــل مــن خمــس ســنوات، وبالتالــي لــم 

تتعمــق لديهــم الخبــرة الكافيــة فــي اســتخدامها، األمــر الــذي يجعــل علــى عاتــق كليــة التربيــة االهتمــام أكثــر بهــذه 

المهــارات مــن خــالل التربيــة العمليــة أو مقــرر تقنيــات التعليــم.  

كما تم اختبار الفرضيات اآلتية:

الفرضيــة األولــى: ال توجــد فــروق إحصائيــة بيــن متوســطات إجابــات المعلميــن علــى اســتبانة االحتياجــات 

التدريبيــة تبعــاً لمتغيــر المؤهــل العلمــي عنــد مســتوى داللــة 0.05 .

تم أوالً حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية يبينها الجدول اآلتي:

جدول رقم)5( متوسطات االنحرافات المعيارية الستجابات معلمين تبعاً لمتغير المؤهل العلمي

ثم تم اختبار الفرضية من خالل اختبار ANVO لدراسة الفروق يبينها الجدول اآلتي:

MaximumMinimum

 Confidence 95%
Interval for Mean

 Std.
Error

 Std.
DeviationMeanN

 Upper
Bound

 Lower
Bound

معهد88.0079.0092.436078.56402.179454.3589085.50004

اجازة94.0064.0082.559175.58911.695428.8096479.074127

دبلوم91.0060.0088.037469.16264.1718613.1925978.600010

دراسات93.0064.00117.207043.45978.5699714.8436380.33333

94.0060.0082.655476.61731.497039.9302079.636444Total
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جدول رقم)6( اختبار ANOV تبعاً لمتغير المؤهل العلمي

مــن الجــدول الســابق يتبيــن أن مســتوى الداللــة يســاوي 0.673 وهــي أكبــر مــن 0.05 وبالتالــي ال توجــد 

فــروق بيــن إجابــات المعلميــن علــى اســتبانة االحتياجــات التدريبيــة تبعــاً للمؤهــل العلمــي عنــد مســتوى داللــة 

0.05 وبالتالــي نقبــل الفرضيــة الصفريــة.

ُتعــزى هــذه النتيجــة إلــى االحتياجــات غيــر المرتبطــة بإعــداد المعلــم فــي التعليــم الجامعــي وإنمــا المرتبطــة 

بالمســتحدثات التــي طرحتهــا المناهــج المطــورة، والتــي شــكلت قفــزة جيــدة فــي التعليــم قبــل الجامعــي، وتختلــف 

هــذه النتائــج مــع دراســة )الســباعي، 2013(.

الفرضيــة الثانيــة: ال توجــد فــروق إحصائيــة بيــن متوســطات إجابــات المعلميــن علــى اســتبانة االحتياجــات 

التدريبيــة تبعــاً لمتغيــر الخبــرة عنــد مســتوى داللــة 0.05.

تم أوالً حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية يبينها الجدول اآلتي:

.SigFMean Squaredf Sum of
Squares

.673.51752.7543158.263 Between
Groups

102.048404081.919 Within
Groups

434240.182Total
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جدول رقم)7( متوسطات االنحرافات المعيارية الستجابات معلمين تبعاً لمتغير الخبرة

وتم اختبار الفرضية من خالل اختبار ANVO لدراسة الفروق حيث يبينها الجدول اآلتي:

جدول رقم)8( اختبار ANOV تبعاً لمتغير الخبرة

مــن الجــدول الســابق يتبيــن أن مســتوى الداللــة يســاوي 0.022 وهــو أصغــر مــن 0.05 وبالتالــي توجــد 

ــة  ــد مســتوى دالل ــرة عن ــر الخب ــة تبعــاً لمتغي ــى اســتبانة االحتياجــات التدريبي ــن عل ــات المعلمي ــن إجاب فــروق بي

ــة. ــة الصفري 0.05 أي نرفــض الفرضي

ــن االســتجابات، ويظهــر الجــدول  ــرة بي ــروق صغي ــار LSD ألن الف ــم اســتخدام اختب ــروق ت ولكشــف الف

اآلتــي هــذه الفــروق:

MaximumMinimum

 Confidence 95%
Interval for Mean Std.

Error
 Std.

DeviationMeanN
 Upper
Bound

 Lower
Bound

94.0061.0084.651378.66121.468498.3070581.656332
أقل من 
خمس 
سنوات

74.0064.0075.556661.44342.217364.4347168.50004
بين خمس 
وعشر 
سنوات

86.0061.00104.242836.42397.8810613.6504070.33333
بين عشر 
وخمس 
عشرة سنة

فوق خمس 91.0060.0098.436363.96376.2080613.8816481.20005
عشرة سنة

94.0060.0082.655476.61731.497039.9302079.636444Total

.SigFMean Squaredf Sum of
Squares

.0223.585299.4993898.496 Between
Groups

83.542403341.685 Within
Groups

434240.182Total
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جدول رقم)9( اختبار LSD لدراسة الفروق بين استجابات المتعلمين تبعاً لمتغير الخبرة

مــن الجــدول الســابق يتبيــن أنــه توجــد فــروق لصالــح الخبــرة أقــل مــن خمــس ســنوات مقابــل الخبــرة )مــن 

ــل ال توجــد  خمــس ســنوات حتــى عشــر ســنوات، ومــن عشــر ســنوات حتــى خمــس عشــرة ســنة(، فــي المقاب

فــروق بيــن اســتجابات المعلميــن بيــن مــن يملــك خبــرة أقــل مــن خمــس ســنوات ومــن يملــك خبــرة فــوق خمســة 

عشــر عامــاً.

ــى عشــر ســنوات  ــرة مــن خمــس حت ــك خب ــن مــن يمتل ــن اســتجابات المعلمي ــروق بي ــه ال توجــد ف ــا أن كم

ومــن يمتلــك خبــرة مــن عشــر ســنوات حتــى خمــس عشــرة ســنة، ولكــن توجــد فــروق بيــن اســتجابات المعلميــن 

لمــن يملــك خبــرة خمــس ســنوات حتــى عشــر ســنوات ومــن يملــك خبــرة أكثــر مــن خمــس عشــرة ســنة لصالــح 

األولــى.

كمــا أنــه ال توجــد فــروق فــي اســتجابة المعلميــن بيــن مــن يمتلــك خبــرة مــن عشــر ســنوات حتــى خمــس 

ســنوات وبيــن مــن يملــك خبــرة فــوق خمــس عشــرة ســنوات.

95% Confidence 
Interval

.SigStd. Error
 Mean

 Difference
))I-J

)I( الخبرة)J( الخبرة
Upper 
Bound

Lower 
Bound

بين خمس *22.95303.3595.0104.8472913.15625
وعشر سنوات

أقل من خمس 
سنوات 22.4770.1688.0475.5188811.32292*

بين عشر 
وخمس عشرة 

سنة

فوق خمس 9184.39535.45625.-9.3396-8.4271
عشرة سنة

12.2756-15.9423 -.7946.98090-1.83333 -
بين عشر 

وخمس عشرة 
بين خمس سنة

وعشر سنوات
فوق خمس *- 0456.13139-12.70000.- 25.0920-- 3080.-

عشرة سنة

فوق خمس -1116.67501-10.86667.- 2.6240-24.3574
عشرة سنة

بين عشر 
وخمس عشرة 

سنة

.The mean difference is significant at the 0.05 level .*
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وتفســر الباحثتــان هــذه النتيجــة الــى أن احتيــاج المعلميــن مــن لديهــم خبــرة أقــل مــن خمــس ســنوات أعلــى 

ــض  ــاوز بع ــى تج ــاعد عل ــية تس ــرة التدريس ــأن الخب ــيره ب ــن تفس ــر يمك ــو أم ــى وه ــرة أعل ــون خب ــن يمتلك مم

المشــكالت واالحتياجــات باســتثناء مــن هــم لديهــم خبــرة خمســة عشــر عامــاً فأظهــروا احتياجــات تدريبيــة بدرجــة 

ــات  ــة وتقني ــتراتيجيات الحديث ــل: االس ــاحة مث ــى الس ــرت عل ــة ظه ــتجدات تربوي ــبب مس ــون بس ــد يك ــى وق أعل

ــا مــع التعليــم، حيــث ال يملكــون الخبــرة الكافيــة حولهــا باإلضافــة لوجــود توجيهــات  التعليــم ودمــج التكنولوجي

جديــدة حــول تطويــر المهــارات التــي تتطلبهــا المعرفــة الحديثــة، واالختبــارات التــي أكــدت ضــرورة تنــاول كافــة 

جوانــب المتعلــم.

الفرضيــة الثالثــة: ال توجــد فــروق إحصائيــة بيــن متوســطات إجابــات المعلميــن علــى اســتبانة االحتياجــات 

التدريبيــة تبعــاً لمتغيــر عــدد الــدورات عنــد مســتوى داللــة 0.05.

تم أوالً حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية يبينها الجدول اآلتي:

جدول رقم )10( متوسطات االنحرافات المعيارية الستجابات المعلمين تبعاً لمتغير عدد الدورات

وتم اختبار الفرضية من خالل اختبار ANVO لدراسة الفروق يبينها الجدول اآلتي:

MaximumMinimum

 Confidence 95%
Interval for Mean Std.

Error
 Std.

DeviationMeanN
 Upper
Bound

 Lower
Bound

اليوجد81.0070.0080.318073.18201.508904.2678276.75008

دورة واحدة93.0064.0085.534073.54302.751739.9214979.538513

دورتان89.0068.0086.043965.95613.907269.5707976.00006

فوق ثالث 94.0060.0088.384576.32142.8452011.7310582.352917
دورات

94.0060.0082.655476.61731.497039.9302079.636444Total
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جدول رقم )11( اختبار ANOV تبعاً لمتغير عدد الدورات

مــن الجــدول الســابق يتبيــن أن مســتوى الداللــة يســاوي 0.444 وهــو أكبــر مــن 0.05 وبالتالــي ال يوجــد 

فــروق بيــن إجابــات المعلميــن علــى اســتبانة االحتياجــات التدريبيــة تبعــاً لمتغيــر عــدد الــدورات عنــد مســتوى 

داللــة 0.05 وبالتالــي نقبــل الفرضيــة الصفريــة.

وتفســر النتيجــة إلــى أن هــذه الــدورات ال تبنــى علــى أســاس علمــي، وإلــى قصــر مــدة التدريــب، وأن هــذه 

الــدورات تتــم علــى أيــدي موجهيــن أومدربيــن ال يملكــون الخبــرة والتدريــب الكافــي للقيــام بهــا، وباإلضافــة إلــى 

عــدم متابعــة هــذه الــدورات مــن خــالل التأكــد مــن أثــر هــذه الــدورات فــي الغرفــة الصفيــة التعليميــة باإلضافة إلى 

أن هــذه الــدورات عامــة بغــض النظــر عــن المســتوى التعليمــي والفروقــات الفرديــة بيــن المتعلميــن والخبــرات 

وعــدد الــدورات المتبعــة ســابقاً. 

.SigFMean Squaredf Sum of
Squares

.444.91290.5233271.569 Between
Groups

99.215403968.613 Within
Groups

434240.182Total

11- مقترحات توصيات:

في ضوء النتائج السابقة يمكن وضع مجموعة من المقترحات والتوصيات:

ــدد  ــرة، وع ــث الخب ــن حي ــم م ــكل معل ــة ل ــروق الفردي ــي الف ــق دورات تراع ــن وف ــب المعلمي 1/11 تدري

ــابق. ــي الس ــل العلم ــة، والمؤه ــدورات المتبع ال

2/11 العمــل علــى دورات تراعــي فلســفة المعاييــر بشــكل أكبــر والتــي أبــدى المعلمــون احتياجــاً كبيــراً 

لفهمهــا وتوحيــد دليــل واحــد للعمــل باالســتراتيجيات المطلوبــة.

3/11. تحقيق تعاون بين التعليم العالي ووزارة التربية في إعداد دورات تأهيل المعلمين.

4/11 تنقيذ دورات التأهيل للمعلمين من قبل مختصين وأكاديميين بما يحقق الغاية الحقيقية لها.
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ــوي والوقــوف  ــم الثان ــة والتعلي ــة الثاني ــم األساســي فــي الحلق ــة لمعلمــي التعلي 4/11. إجــراء بحــوث مماثل

ــة. ــة المختلف ــق بالمناهــج المطــورة وفــي المــواد العلمي ــى احتياجاتهــم فيمــا يتل عل
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الملخص:

هدفــت الدراســة الحاليــة إلــى التعــرف علــى حاجــات أســر األطفــال المعوقيــن ســمعياً فــي معهــد التربيــة 

الخاصــة للصــم بمدينــة دمشــق مــن وجهــة نظــر األمهــات وعالقتهــا ببعــض المتغيــرات.

تكونــت عينــة الدراســة مــن )95( أمــاً للطــالب الملتحقيــن فــي المركــز، وتــم اســتخدام مقيــاس حاجــات أســر 

األطفــال المعوقيــن ســمعياً للباحثيــن ) عبد هللا وصوالحــة ،2017(.

وأســفرت الدراســة أن أهــم حاجــات أســر األطفــال المعوقيــن ســمعياً بالترتيب هــي الحاجة إلــى: المعلومات، 

والتواصــل، والدعــم المالي، والخدمــات االجتماعية، والدعــم االجتماعي.

وباختبــار الفرضيــات تبيــن وجــود فــروق تعــزى لمتغيــر مــكان ســكن األســرة والنتائــج لصالــح األســر التــي 

تســكن فــي الريــف، وأظهــرت النتائــج أيضــا وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة تعــزى لمتغيــر المؤهــل العلمــي 

لــألم والنتائــج كانــت لصالــح أمهــات المؤهــل العلمــي ثانــوي ومــادون. 

الكلمات المفتاحية: حاجات أسر األطفال ذوي اإلعاقة السمعية.
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ABSTRACT
TNeeds of the Families of Hearing Impaired Children  and its Relation to 

Some Variables from the Mothers' perspectives

This study aimed to identify the needs of the families of hearing impaired 

children in the special Education Institute in Damascus. The study sample con-

sisted of )95( mothers in the institute. The Researcher used the scale of the 

needs of hearing impaired families by the reseachers )Abdullah and Saualha 

2017(. The study  showed that the most important needs were: The need for 

information, communication،  social services and the need for social support. 

The study also indicated that there were a statistically significant differences in 

the answers of families in the variable  of place of residence where those living 

in the country scored the highest. The results also showed that there were sta-

tistically significant differences due to the educational qualification variable of 

the mother, and the results were in favor of mothers with secondary and below 

educational qualifications.

Keywords: The needs of hearing impaired families.
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1- مقدمة:

إن تربيــة األطفــال فــي هــذا العالــم المتغيــر بشــكل ســريع ليــس بالعمليــة الســهلة، حيــث تــزداد الضغــوط 

علــى األســرة المطلــوب منهــا تلبيــة جميــع حاجــات أطفالهــا. 

وتعــّرف األســرة بأنهــا نظــام اجتماعــي ذو خصائــص وحاجــات فريــدة ومعظــم األســر لديهــا أبنــاء لــكل 

ــدان أيضــا لهمــا خصائــص  ــة كالعمــر، و الصحــة النفســية، والســمات الشــخصية، والول منهــم خصائــص معين

كالمســتوى التعليمــي واالقتصــادي واالجتماعــي هــذه الخصائــص تحــدد طبيعــة اســتجابتهم وردود أفعالهــم حــول 

مشــكالت أبنائهــم )الخطيــب ، 2001(.

ــة  ــا وتلبي ــام به ــم القي ــة الســمعية كغيرهــم مــن األســر لديهــم أدوار هامــة أيضــاً عليه وألســر ذوي اإلعاق

حاجــات أبنائهــا أيضــا . فاألســرة هــي المرجــع األساســي الــذي يســتند اليــه األبنــاء ذو اإلعاقــة الســمعية، فــاذا 

ــاء وعلــى نظرتهــم ألنفســهم، أمــا إذا  كانــت نظــرة األســرة ســلبية نحــو إعاقــة أبنائهــا انعكــس ذلــك علــى األبن

كانــت نظــرة األســرة إيجابيــة نحــو اإلعاقــة انعكــس ذلــك بشــكل صحــي علــى األبنــاء وجعلهــم أكثــر تكيفــاً و تقبــالً 

إلعاقتهــم، ولألســرة دور مهــم و فعــال فــي تلبيــة حاجــات ومتطلبــات أبنائهــا ذوي اإلعاقــة فهــي الداعــم األول 

والمحفــز لهــم وهــذا مــا أكدتــه دراســة )صــالح ، 2017(.

وتأتــي أهميــة األســرة مــن حيــث إنهــا أول مــن يالحــظ مشــكلة الطفــل وذلــك مــن خــالل تفاعلهــا المباشــر 

ــره )  ــي عم ــوا ف ــا كان ــه عندم ــره أو بإخوت ــي عم ــم ف ــن ه ــن الذي ــال اآلخري ــن األطف ــره م ــه بغي ــه ومقارنت مع

العامــري ، 2011 (. 

ــي وهــذا  ــن العائل ــي الروتي ــر ف ــى حــدوث تغيي ــؤدي إل ــي األســرة ي ــة ســمعية ف ــل ذي إعاق إن وجــود طف

التغييــر يحــدث علــى جميــع الصعــد وتبــدأ األســر بتعديــل حياتهــا للتأقلــم مــع الوضــع الجديــد وتأميــن مــا يفرضــه 

وجــود الطفــل ذي اإلعاقــة )Moores( ، 2001 . فاإلعاقــة الســمعية لالبــن تضــع أعبــاء ضخمــًة علــى األســر 

ــا الســمعية، وتمــر بمراحــل  ــة ابنه ــا إعاق ــد معرفته ــن ردود فعــل األســر بع ــددة وتتباي وضغوطــات نفســيًة متع

مختلفــة حتــى تســتطيع فــي النهايــة التكيــف مــع الوضــع الجديــد هــذا التكيــف هــو المرحلــة األخيــرة التــي تصــل 

إليهــا األســرة بعــد مرورهــا بعــدة مراحــل )الزريقــات ،2003(.

إن وجــود طفــل ذي إعاقــة ســمعية فــي األســرة يتــرك تأثيــراً هامــاً فــي كيــان األســرة مــن حيــث تنظيمهــا 

ووظائفهــا وزيــادة األعبــاء الحاتيــة واالجتماعيــة عليهــا إضافــة لمــا يعتريهــا مــن ضغــوط وردود أفعــال مختلفــة 
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بســبب وجــود إعاقــة لــدى الطفــل كمــا ورد فــي )يحيــى ، 2003 ( وذلــك بســبب مــا تفرضــه اإلعاقــة الســمعية 

مــن حاجــات خاصــة ومتطلبــات البــد مــن توفيرهــا، وال تقتصــر هــذه الحاجــات والخدمــات فقــط علــى المعــوق 

ســمعياً بــل تحتاجهــا أســرته، وهــذه الحاجــات تكــون بمثابــة جملــة مــن الرغبــات التــي تنشــأ لــدى األســرة نتيجــة 

وجــود اإلعاقــة ممــا يشــكل لديهــا دافعيــة كبيــرة إلــى الســعي للحصــول عليهــا لتحقيــق األهــداف والمتطلبــات التــي 

تفتقــر لهــا والتــي البــد مــن تلبيتهــا . 

مــن أهــم هــذه الحاجــات هــي حاجــة أســر األفــراد ذوي اإلعاقــة الســمعية إلــى المعلومــات الصحيحــة عــن 

اإلعاقــة الســمعية وآثارهــا وأســبابها ومتطلباتهــا والــذي يشــكل حاجــة قويــًة لــدى هــذه األســر، لذلــك تســعى أســر 

المعوقيــن ســمعياً إلــى الحصــول علــى معلومــاٍت دقيقــٍة حــول إعاقــة ابنهــم ومــا هــو متوقــع منــه مســتقبالً ومــا 

المســاعدة التــي يمكــن أن تقدمهــا البنهــا المعــوق ســمعياً )الخطيــب ، 2001 (. 

ــة التــي تعيشــها األســرة واإلحســاس بالوصمــة الملتصقــة بأفرادهــا واالســتبعاد  ــة النفســية الصعب إن الحال

االجتماعــي الناتــج عــن نظــرة المجتمــع للمعوقيــن يصبــح الدعــم االجتماعــي من العوامــل التي تؤثر علــى قرارات 

األســرة وعلــى قيامهــا بوظيفــة ذات مغــزى وكمصــدر للتكيــف االنفعالــي لهــا، فــان نقــص الدعــم االجتماعــي عنــد 

.)2000 ، Raymann( الحاجــة لــه يمكــن أن يكــون فــي حــد ذاتــه ضاغطــاً علــى األســرة دراســة رايمــان

تواجــه أســر ذوي اإلعاقــة الســمعية مشــكالت بالتواصــل مــع ابنهــا وخاصــة عندمــا تكــون أول تجربــة لهــا 

وهــذا مــا أكدتــه دراســة مانفريــد ))Manfred ، 2000 التــي أجريــت علــى )371 ( أســرة حــول حاجــة األســر 

ــن  ــر عــن اآلراء والتفاعــل مــع اآلخري ــة الســمعية ال تســمح بالتعبي ــى مهــارات التواصــل، فاالعاق للتدريــب عل

وتحجــب ذا اإلعاقــة مــن المشــاركة اإليجابيــة مــع غيــره مــن أفــراد المجتمــع فتجــد األســرة صعوبــة فــي إيصــال 

مــا تريــد البنهــا وفهــم مشــاعره ومــا يجــول فــي فكــره. ) الزريقــات، 2003( . 

إن صعوبــة التواصــل مــع األبنــاء ذوي اإلعاقــة تدفــع األســرة للبحــث عــن الخدمــات المجتمعيــة المتوفــرة 

وتحــاول اإلفــادة منهــا، وهــذه الخدمــات يجــب أن تقــدم فــي وقــت مبكــر لمــا لهــا مــن أثــٍر فــي الحــد مــن آثــار 

اإلعاقــة علــى الطفــل .

وتنشــأ لــدى أســر ذوي اإلعاقــة الســمعية حاجــٌة إلــى الدعــم المــادي التــي تفرضها تكاليــف اإلعاقة الســمعية، 

كالنفقــات علــى التدريــس والتجهيــزات الخاصــة وأخصائــي النطــق وعــالج الــكالم باإلضافــة إلــى مــا يتطلبــه 

وجــود ابــن ذي إعاقــة ســمعية مــن رعايــة طبيــة أكثــر مــن اآلخريــن العادييــن كالذهــاب المتكــرر إلــى طبيــب 

األذن بســبب مــا يعانيــه مــن التهــاب األذن وتغييــر الســماعات وزيــارات الطبيــب المنزليــة )كاشــف ، 2001( 
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3- أهمية البحث:

فهــذه المتطلبــات تضيــف إلــى األســر أعبــاء ماديــة إضافيــة خاصــة أســر الدخــل المنخفــض وهكــذا يمكــن 

أن تشــعر األســرة بالعجــز إزاء هــذه المتطلبــات . 

2-مشكلة البحث:

تختلــف حاجــات األفــراد المعوقيــن ســمعياً عــن حاجــات األفــراد العادييــن وذلــك بســبب طبيعــة اإلعاقــة ومــا 

تتطلبــه مــن خدمــات خاصــة فــي أغلــب المجــاالت، والحاجــة هــي مجموعــة مــن الرغبــات والمتطلبــات المختلفــة 

ــة الســمعية وتســعى األســر للحصــول  ــة نتيحــة اإلعاق ــن ســمعياً بدرجــات مختلف ــدى أســر المعوقي ــي تنشــأ ل الت

عليهــا، وهــذا مــا الحظتــه الباحثــة مــن خــالل عملهــا الميدانــي، واالجتمــاع مــع أمهــات األطفــال المعوقيــن ســمعياً 

خــالل مرافقتهــن أطفالهــن للمراكــز واالســتماع إلــى شــكواهن المســتمرة حــول االفتقــاد إلــى بعــض الحاجــات 

الضروريــة لمســاعدة أبنائهــن. 

أجمــع المربــون علــى أهميــة دور األســرة فــي تكويــن شــخصية ابنهــا ذي اإلعاقــة الســمعية وأثرهــا الكبيــر 

فــي تربيتــه، حيــث تقــوم األســرة بتلبيــة حاجــات أبنائهــا، وتعتبــر تلبيــة هــذه الحاجــات بالشــكل المناســب والوقــت 

المناســب الســياج الواقــي مــن اآلثــار الســلبية التــي يتركهــا الفقــدان الســمعي فيهــم، ولكــي تســتطيع األســرة توفيــر 

حاجــات ابنهــا البــد مــن تلبيــة حاجاتهــا هــي، تلــك الحاجــات الناتجــة عــن وجــود ابــن ذي إعاقــة، فوجــود طفــل 

ذي حاجــة خاصــة يــؤدي إلــى وجــود أســرة ذات حاجــة خاصــة. 

ــي تعيشــها األســرة  ــرات والظــروف الت ــا لعــدد مــن المتغي ــف وفق ــوع وتتعــدد حاجــات األســر وتختل وتتن

ولكــن مهمــا تعــددت واختلفــت هــذه الحاجــات البــد مــن تلبيتهــا ، لمــا لهــا مــن أثــر إيجابــي علــى ذي اإلعاقــة 

وتربيتــه والتخفيــف مــن حــدة اإلعاقــة عليــه. 

وتتحــدد مشــكلة الدراســة بالتعــرف علــى حاجــات أســر األطفــال ذوي اإلعاقــة الســمعية مــن وجهــة نظــر 

األمهــات كــون األم هــي الشــخص األقــرب للطفــل ذي اإلعاقــة الســمعية وعالقتــه بمتغيــر المؤهــل العلمــي لــألم 

ومــكان ســكن األســرة .

تأتــي أهميــة الدراســة مــن خــالل الكشــف عــن حاجــات أســر األطفــال ذوي اإلعاقــة الســمعية وذلــك مــن 

أجــل العمــل علــى تلبيتهــا لمــا لــه مــن أثــر فــي تحســين تربيــة األطفــال ذوي اإلعاقــة الســمعية وتســهيل حياتهــم . 



املجلة الرتبوية الإلكرتونية ال�شورية العدد الثاين �شهر )1( 1602022

4- أهداف البحث:

5- فرضيات البحث:

6- حدود البحث:

وتنبــع أهميــة الدراســة أيضــاً مــن خــالل التعــرف علــى حاجــات أســر األطفــال ذوي اإلعاقــة الســمعية مــن 

وجهــة نظــر األمهــات الالتــي هــن أكثــر قربــاً مــن أطفالهــن ذوي اإلعاقــة الســمعية .

تهدف الدراسة إلى ما يلي: 

التعرف على حاجات أسر األطفال ذوي اإلعاقة السمعية من وجهة نظر األمهات . 1

ــر . 2 ــه بمتغي ــات وعالقت ــر األمه ــة نظ ــن وجه ــمعية م ــة الس ــر ذوي اإلعاق ــات أس ــى حاج ــرف عل التع

ــألم . ــي ل ــل العلم المؤه

ــه . 3 ــات وعالقت ــة نظــر األمه ــن وجه ــة الســمعية م ــال ذوي اإلعاق ــى حاجــات أســر األطف ــرف عل التع

ــكان ســكن األســرة . بم

سيتم اختبار الفرضيات عند مستوى الداللة )0.5(:

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطات إجابــات أمهــات األطفــال ذوي اإلعاقــة الســمعية . 1

علــى مقيــاس الحاجــات تعــزى لمتغّيــر مــكان ســكن األســرة.

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطات إجابــات أمهــات األطفــال ذوي اإلعاقــة الســمعية . 1

علــى مقيــاس الحاجــات تبعــاً لمتغّيــر المؤهــل العلمــي.

الحدود البشرية: أمهات األطفال ذوي اإلعاقة السمعية في معهد التربية الخاصة للصم في دمشق. -

الحدود الزمانية: قامت الباحثة بتطبيق الدراسة في الفصل األول للعام الدراسي )2019 -2020( . -

الحــدود المكانيــة: قامــت الباحثــة بتطبيــق أداة البحــث فــي معهــد التربيــة الخاصــة للصــم الكائــن فــي بــاب  -

مصلــى بدمشــق. 
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7- مصطلحات الدراسة و التعريفات اإلجرائية: 

6/1 ذوي اإلعاقة السمعية:

الشــخص المصــاب بنقــص الســمع: هــو الشــخص الــذي لديــه بقايــا ســمعية كافيــة ، تمكنــه مــن اســتخدام  -

)Smith ,2004 (. ًالســماعة الطبيــة فــي فهــم حديــث األفــراد اآلخريــن والتواصــل معهــم شــفويا

ــة  ــر كامل ــة ولكــن غي ــي حاســة الســمع بنســبة معين ــي مــن نقــص ف ــه شــخص يعان ــه ســليمان: بأن و يعرف

ــليمان ، 2003 ( . ــه . )س ــمع لدي ــة الس ــد درج ــماعة األذن تزي ــتخدامه لس وباس

-  ) db 90( األصــم: هــو الفــرد الــذي يعانــي مــن عجــز ســمعي درجــة الفقــدان الســمعي لديــه أكثــر مــن

تحــول دون اعتمــاده علــى حاســة الســمع فــي فهــم الــكالم ســواء باســتخدام المعينــات الســمعية أو بدونهــا 

.)عبــد الحــي ، 2001 ( .

ــة  ــراء اإلعاق ــوي ج ــادي أو معن ــص م ــة لنق ــة نتيج ــات الضروري ــن الرغب ــة م ــي حال ــات: ه 6/2 الحاج

ــل ، 1998 (. ــي )عاق ــه وأساس ــوب في ــر مرغ ــاد أم ــا أو افتق ــى تحقيقه ــرد إل ــعى الف يس

التعريــف اإلجرائــي للحاجــات: هــي العالمــة التــي يتــم الحصــول عليهــا عنــد تطبيــق مقيــاس الحاجــات علــى 

األمهــات عينة الدراســة. 

التعريــف اإلجرائــي لألمهــات: هــن أمهــات الطلبــة الملتحقيــن بمعهــد التربيــة الخاصــة للصــم بمدينــة دمشــق 

والذيــن يعانــون مــن اإلعاقــة الســمعية . 

6/3 األســرة: هــي نظــام متكامــل تضــم مجموعــة مــن األفــراد تربطهــم عالقــات حميمــة وهــي مســؤولة عن 

تكويــن نمــط شــخصية الفــرد تجمــع بيــن رجــل وامــرأة يرتبطــون برابــط الــزواج وأبنائهــم تحــت ســقف واحــد . 

)الشــريف ،2004 ( . 

8- الدراسات السابقة: 

7/1 الدراسات العربية:  

دراســة موســى )2007( فــي ســورية، عنــوان الدراســة " حاجــات أســر المعوقيــن ســمعياً فــي مدينــة  -

دمشــق وعالقتهــا ببعــض المتغيــرات " 
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ــن بمعهــد الصــم وروضــة  ــن ســمعياً الملتحقي ــى حاجــات أســر المعوقي ــى التعــرف عل ــت الدراســة إل هدف

األطفــال الصــم بدمشــق، شــملت العينــة جميــع األســر الملتحــق أبنائهــم بمعهــد الصــم وروضــة األطفــال الصــم، 

وأعــدت الباحثــة اســتبياناً اشــتمل علــى أربعــة أبعــاد لحاجــات األســر وهــي الحاجــة إلــى المعلومــات والحاجــة 

إلــى الدعــم والتدريــب، والحاجــة االجتماعيــة، والحاجــة إلــى الخدمــات المجتمعيــة والتأهيــل التربــوي والمهنــي، 

وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة مــا يلــي: جــاءت الحاجــة االجتماعيــة أوال وفقــاً ألهميتهــا لألســر، ثــم الحاجــة إلــى 

الخدمــات المجتمعيــة والتأهيــل التربــوي والمهنــي فــي المرتبــة الثانيــة، ثــم الحاجــة إلــى المعلومــات فــي المرتبــة 

الثالثــة، و فــي المرتبــة األخيــرة جــاءت الحاجــة إلــى الدعــم والتدريــب . ووجــدت فــروق ذات داللــة إحصائيــة 

ــي  ــتوى التعليم ــح المس ــة لصال ــاد الدراس ــع أبع ــى جمي ــن عل ــم الوالدي ــتوى تعلي ــر مس ــزى لمتغي ــى األداة تع عل

دون التاســع . وهنــاك فــروق ذات داللــة إحصائيــة تعــزى لمتغيــر الدخــل الشــهري لألســرة علــى بعــد الحاجــة 

ــة  ــة إحصائي ــاك فــروق ذات دالل ــل مــن )10000ل .س (. وهن ــة الدخــل الشــهري األق ــح فئ ــة لصال االجتماعي

علــى األداة تعــزى لمتغيــر عمــر الطفــل المعــوق ســمعياً فــي أبعــاد الدراســة لصالــح الفئــة العمريــة )4 وأقــل مــن 

6 ســنوات وعــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة علــى األداة تعــزى لمتغيــر جنــس المعــوق ســمعياً علــى 

جميــع أبعــاد الدراســة وعــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة علــى األداة تعــزى لمتغيــر عــدد المعوقيــن فــي 

األســرة . 

 دراسة عبد هللا و صوالحة ) 2017 ( في األردن  -

ــد وعالقتهــا ببعــض  ــي محافظــة ارب ــة الســمعية ف ــال ذوي اإلعاق ــوان الدراســة " حاجــات أســر األطف عن

ــرات ". المتغي

ــد  ــي محافظــة ارب ــة الســمعية ف ــال ذوي اإلعاق ــى حاجــات أســر األطف ــى التعــرف عل ــت الدراســة إل هدف

وعالقتهــا ببعــض المتغيــرات . تكونــت عينــة الدراســة )107( مــن أســر األطفــال ذوي اإلعاقــة الســمعية مــن 

ــد . ــة وخاصــة ( فــي محافظــة ارب مدرســتين )حكومي

اســتخدم الباحثــان مقيــاس حاجــات أســر المعوقيــن ســمعياً مــن إعدادهمــا وأظهــرت النتائــج أن أهــم الحاجات 

ــة.  ــات االجتماعي ــى الخدم ــم الحاجــة إل ــارات التواصــل، ث ــى مه ــم الحاجــة إل ــات، ث ــى المعلوم هــي الحاجــة إل

وتبيــن وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي حاجــات أســر األطفــال المعوقيــن ســمعياً تعــزى لمتغيــر المدرســة 

لصالــح الحكوميــة. وال توجــد فــروق ذات داللــة تعــزى للمتغيــرات األخــرى.
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8/2 الدراسات األجنبية: 

دراسة مانفرد )Manfred ، 2000( في أمريكا: -

عنــوان الدراســة "حاجــة أســر األطفــال ذوي اإلعاقــة الســمعية للتواصــل فيمــا بينهــم والتواصــل مــع بالغيــن 

ذوي اإلعاقــة الســمعية"

 “The Need for Families with Hearing – impaired children to Relate to other 

parents and to other parents and to hearing impaired Adults”

ــن الحاجــات،  ــدد م ــى ع ــن ســمعياً إل ــال المعوقي ــة أســر األطف ــى حاج ــرف عل ــى التع ــة إل ــت الدراس هدف

تكونــت عينــة الدراســة مــن )371( أســرة واعتمــدت الدراســة علــى متغيــري درجــة اإلعاقــة ومســتوى تعليــم 

ــى  ــة إل ــل، والحاج ــارات التواص ــى مه ــب عل ــى التدري ــرة إل ــة األس ــة حاج ــج الدراس ــرت نتائ ــن وأظه الوالدي

المعلومــات حــول اإلعاقــة الســمعية والحاجــة إلــى بنــاء شــبكات اجتماعيــة والحاجــة إلــى االجتمــاع بآبــاء آخريــن 

لديهــم أطفــال معوقيــن ســمعياً ممــا يخفــف مــن عزلــة األســر االجتماعيــة، والحاجــة إلــى الخدمــات المجتمعيــة مــن 

طبيــة وتربويــة والحاجــة إلــى الدعــم العاطفــي لألمهــات. وأشــارت النتائــج أيضــاً إلــى أنــه حيثمــا كانــت اإلعاقــة 

الســمعية أشــد تبعهــا ازديــاد حاجــات تلــك األســر. وأشــارت النتائــج أيضــاً إلــى أن األســر األعلــى تعليمــاً كانــت 

بحاجــة أكثــر إلــى تعلــم مهــارات تواصــل متنوعــة مــن اللغــة الشــفوية والتعابيــر الوجهيــة واإليمــاءات والرســم 

والكتابــة ولغــة اإلشــارة. 

دراسة بون وزيدمان Poon and Zaidman )2014( في بريطانيا.  -

 عنــوان الدراســة: " الدعــم االجتماعــي آلبــاء األطفــال الصــم: نحــو فهــم أعمــق لحاجــات أســر األطفــال 

المعوقيــن ســمعياً"

.Social Support for parents of Deaf Children: Moving Towards contextual-

ized Understanding.

ــاء  ــى آب ــه إل ــي الواجــب تقديم ــم االجتماع ــن الدع ــوب م ــتوى المطل ــى المس ــرف عل ــة التع ــدف الدراس ه

ــمعية. ــة الس ــال ذوي اإلعاق األطف

قــام الباحثــان باالطــالع علــى )108( دراســة مــن موقــع Psychinfo ســايك انفــو و )154( دراســة مــن 

موقــع العلــوم Science of Web حــول موضــوع الدعــم االجتماعــي ألســر األطفــال ذوي اإلعاقــة الســمعية، 
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وأظهــرت الدراســة أهميــة تقديــم الدعــم االجتماعــي ألســر األطفــال ذوي اإلعاقــة الســمعية وأكــدت الدراســة علــى 

أهميــة الدعــم متعــدد األبعــاد )النفســي ، المــادي ، االجتماعــي( وأظهــرت النتائــج أيضــا ضــرورة تطويــر آليــة 

عمــل المراكــز التــي تقــدم الدعــم ألســر األطفــال ذوي اإلعاقــة الســمعية.

تعقيب على الدراسات السابقة: 

يتضــح مــن خــالل مراجعــة الدراســات الســابقة االهتمــام بحاجــات أســر األطفــال ذوي اإلعاقــة الســمعية، 

وأهميــة التعــرف علــى هــذه الحاجــات والحاجــات األكثــر إلحاحــاً بالنســبة لألســر والعمــل علــى تلبيتهــا، ولقــد 

اختلفــت الدراســات الســابقة عــن الدراســة الحاليــة فــي تصنيــف أهميــة هــذه الحاجــات بالنســبة لألســر. واختلفــت 

أيضــا الدراســة الحاليــة عــن الدراســات الســابقة بتنــاول هــذه الحاجــات وعالقتهــا بمتغيــرات مختلفــة. واتفقــت 

الدراســة الحاليــة مــع الدراســات الســابقة بأنهــا ســعت للتعــرف علــى حاجات أســر األطفــال ذوي اإلعاقة الســمعية. 

ــة عمــل  ــر آلي ــم الدعــم االجتماعــي لألســر، وضــرورة تطوي ــة تقدي ــى أهمي وأكــدت بعــض هــذه الدراســات عل

المراكــز التــي تقــدم الدعــم ألســر األطفــال ذوي اإلعاقــة الســمعية.

مــا يمييــز الدراســة الحاليــة أنهــا ســعت للتعــرف علــى حاجــات أســر األطفــال ذوي اإلعاقــة الســمعية مــن 

خــالل تطبيــق أداة البحــث علــى أمهــات األطفــال ذوي اإلعاقــة الســمعية وعالقتهــا بمتغييــري مــكان ســكن األســرة 

، والمؤهــل العلمــي لــألم ، ألن هــذه المتغيــرات تجعــل لبعــض الحاجــات أولويــة أكثــر مــن الحاجــات األخــرى .  

9- األسس النظرية للبحث: 

1/9 اإلعاقة السمعية: 

ــام،  ــى الصمــم الت ــدءاً مــن ضعــف الســمع وحت ــة الشــدة ب ــى مســتويات متفاوت ــة إل ــح اإلعاق يشــير مصطل

وقــد تكــون اإلعاقــة حصلــت فــي ســن مبكــرة أو منــذ الــوالدة ، وقــد تكــون متأخــرة حصلــت فــي ســن مــا بعــد 

تكــون اللغــة، وقــد يكــون الصمــم توصيليــاً وقــد يكــون عصبيــاً حســياً. أمــام هــذا التنــوع يتعــذر إعطــاء تعريــف 

شــامل وكامــل ، ولكــن إذا قلنــا إن اإلعاقــة الســمعية هــي اإلعاقــة التــي تحــول دون تمكــن الفــرد مــن اســتخدام 

ســمعه ألغــراض الحيــاة العاديــة، أو إن اإلعاقــة الســمعية تحــد مــن القــدرة علــى التواصــل الســمعي -اللفظــي، 

فإنمــا ذلــك تحكمــه مجموعــة مــن العوامــل والمؤثــرات مثــل الســن التــي حدثــت فيهــا اإلعاقــة وشــدة اإلعاقــة 

ــة للســمع  ــى االســتفادة مــن األدوات التعويضي ــدرة عل ــدى الق ــة، وم ــى اإلعاق ــذي أدى إل ــوع االضطــراب ال ون

ــر المباشــرة التــي  ــة. ومــن العوامــل المباشــرة وغي ــة، والعوامــل األســرية والقــدرات الفردي والخدمــات التأهيلي
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تجعــل المعوقيــن ســمعياً يختلفــون فيمــا بينهــم باختــالف العوامــل المذكــورة .)أبــو الفخــر ، 2006 ( . 

ــو  ــى نواحــي النم ــدان الســمع عل ــر فق ــة: يؤث ــو المختلف ــب النم ــى جوان ــة الســمعية عل ــر اإلعاق 1/2/8 أث

المختلفــة عنــد الطفــل، فهــو يؤثــر بالدرجــة األولــى علــى نمــوه اللغــوي والتخاطبــي ونمــوه االجتماعــي واالنفعالي 

، ونمــوه المعرفــي، والتحصيلــي الدراســي. 

تأثيــر فقــدان الســمع علــى النمــو اللغــوي: إن فقــدان الســمع يؤثــر علــى مكونــات اللغــة األساســية، فهــو يؤثــر 

علــى المكــون الصوتــي للغــة، بحيــث يتعــذر إصــدار األصــوات بصــورة طبيعيــة، ويؤثــر علــى المكــون القواعدي 

النحــوي ويؤثــر أيضــاً علــى المســتوى الداللــي، وهــو فــي كل ذلــك يخفض مــن حجم مفــردات اللغة، والقــدرة على 

الصياغــة النحويــة الســليمة للجملــة، وهــذا ينطبــق أيضاً على اللغــة المكتوبــة والتعبيرية . )الزريقــات ، 2003( . 

ــص . 2 ــي، ويلخ ــو المعرف ــى النم ــمع عل ــدان الس ــر فق ــي: يؤث ــو المعرف ــى النم ــمع عل ــدان الس ــر فق تأثي

ــم  ــع أقرانه ــه م ــدى الصــم بالمقارن ــي ل ــو المعرف ــق بالنم ــي تتعل )الدمياطــي ، 2002( الدراســات الت

العادييــن فأســفرت الدراســات عــن نتائــج متباينــة، حيــث أظهــرت معظــم الدراســات تفــوق العادييــن 

ــي هــذا النمــو .  ــؤ ف ــا دراســات أخــرى أظهــرت التكاف ــم الصــم بينم ــى أقرانه عل

ــمعياً . 3 ــن س ــد المعوقي ــي عن ــل األكاديم ــكلة التحصي ــي: إن مش ــو التحصيل ــي النم ــمع ف ــدان الس ــر فق أث

مرتبطــة بالمشــكلة اللغويــة. ويعتمــد علــى التواصــل مــع األشــخاص اآلخريــن. وعمومــا فــإن األطفــال 

المعوقيــن ســمعياً مــن ذوي الــذكاء الطبيعــي يعانــون مــن تخلــف أكاديمــي شــديد ناتــج عــن صعوبــات 

فــي الفهــم والتعبيــر اللغــوي. وهــذا يعنــي التحصيــل األكاديمــي للطلبــة ذوي اإلعاقــة الســمعية هــو أدنــى 

مــن أقرانهــم الســامعين العادييــن .) الزريقــات ،2003 (. 

أثــر فقــدان الســمع علــى النمــو االنفعالــي واالجتماعــي: يؤثــر فقــدان الســمع علــى شــخصية المعــوق . 4

ــن ،  ــع اآلخري ــة م ــة والفعال ــة الطبيعي ــات االجتماعي ــاء العالق ــى إنش ــدرة عل ــدم الق ــبب ع ــمعياً بس س

ــس  ــد أن لي ــن المؤك ــه م ــوي بشــكله المنطــوق. إال أن ــى التواصــل اللغ ــه عل ــك بســبب عــدم قدرت وذل

هنــاك خصائــص اجتماعيــة انفعاليــة ثابتــة، فهــذه تختلــف مــن معــوق إلــى آخــر، تبعــا لجملــة الظــروف 

ــة فــي هــذا المجتمــع أو ذاك.  ــة واالتجاهــات الســائدة نحــو هــذه الفئ ــة والتربوي االجتماعي

3/9 حاجــات أســر األفــراد المعوقيــن ســمعياً: الحاجــة هــي مجموعــة مــن الرغبــات والمتطلبــات المختلفــة 

ــة الســمعية تســعى األســر  ــة نتيجــة اإلعاق ــن ســمعياً بدرجــات مختلف ــدى أســر المعوقي ــي تنشــأ ل واألهــداف الت

للحصــول عليهــا . مــن أهــم هــذه الحاجــات مــا يلــي: 
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الحاجــة إلــى المعلومــات: إن إدراك المعلومــات الصحيحــة عــن اإلعاقــة الســمعية ، وأســبابها ، وآثارهــا . 1

،ومتطلباتهــا يشــكل حاجــة قويــة لــدى أســر المعوقيــن ســمعياً، لذلــك تســعى أســر المعوقيــن ســمعياً، إلــى 

الحصــول علــى معلومــات دقيقــة حــول إعاقــة ابنهــا، ومــا هــو متوقــع منــه مســتقبالً، ومــا المســاعدة 

التــي يمكــن تقديمهــا البنهــا المعــوق ســمعياً ) الخطيــب ، 2001( .

الحاجــة إلــى الدعــم االجتماعــي: تختلــف الحاجــة االجتماعيــة لــدى األســر التــي لديهــا أبنــاء عاديــون . 2

ــة لألســر التــي لديهــا ابــن معــوق ســمعياً. فوجــود ابــن معــوق ســمعياً فــي  عــن الحاجــات االجتماعي

األســرة قــد يــؤدي بهــا إلــى االنســحاب تجنبــاً مــن االتجاهــات الســلبية مــن اآلخريــن لذلــك تخفــف مــن 

نشــاطاتها االجتماعيــة وهــذا يؤثــر ســلباً عليهــا . لــذا يصبــح الدعــم االجتماعــي هامــا ومــن العوامــل 

التــي تؤثــر علــى قــرارات األٍســرة وفــي قيامهــا بوظيفــة ذات معنــى وكمصــدر للتكيــف االنفعالــي لهــا، 

فــإن نقــص الدعــم االجتماعــي عنــد الحاجــة لــه يمكــن أن يكــون فــي حــد ذاتــه ضاغطــاً علــى األســرة، 

وخاصــة المجموعــات التــي لديهــا حاجــات ماســة للدعــم االجتماعــي ولكــن ال يوجــد عندهــا فرصــة 

 . )Raymann , 2000( . كافيــة للحصــول عليــه

الحاجــة إلــى الخدمــات المجتمعيــة: تبــذل أســر األطفــال المعوقيــن ســمعياً الكثيــر مــن وقتهــا فــي البحــث . 3

عــن مصــادر الخدمــات المجتمعيــة التــي تســاعد فــي تلبيــة الحاجــات الخاصــة لطفلهــا، وقــد يمضــي 

بعــض وقــت األســرة وهــي تبحــث عــن أي جهــة مختصــة يمكــن أن تقــدم لهــا الخدمــة، وبالتالــي فــإن 

ضيــاع الوقــت فــي البحــث يكــون لــه مــردود ســلبي علــى إعاقــة الطفــل فقــد تكــون اإلعاقــة بســيطة 

ــة  ــات المتخصص ــي الخدم ــدم تلق ــالج وع ــر بالع ــن التأخي ــن، ولك ــر معي ــي ذو تأثي ــل العالج والتدخ

ــرهم  ــمعياً وأس ــن س ــال المعوقي ــة المتخصصــة لألطف ــات الرعاي ــب خدم ــا و تلع ــن حدته ــد م ــد يزي ق

ــة  ــة لمقابل ــة الالحق ــط بسلســلة مــن أنمــاط الرعاي ــي، وترب ــادة التفاعــل األســري اإليجاب ــي زي دوراً ف

حاجــات األســر)Turner, Lynas and Pumfcrey ,1998 ( لــذا مــن الضــروري تعريــف 

األســر بمصــادر الخدمــات التــي مــن الممكــن أن تفيــد فــي تقليــل آثــار اإلعاقــة. 

ــن . 4 ــك م ــا، وذل ــي له ــتنزف الدخــل المال ــد يس ــة ق ــع اإلعاق ــة: إن تفاعــالت األســرة م ــات المالي الحاج

خــالل كثــرة نفقــات العــالج الطبــي والجراحــة واألدوات المســاعدة ، وارتفــاع أجــور الرعايــة الطبيــة، 

ولذلــك فــإن عــدم توفــر اإلمكانــات الماليــة المناســبة يــؤدي إلــى أعبــاء جديــدة تثقــل كاهــل األســرة، 

وتجعلهــا غيــر قــادرة علــى مواجهــة ظــروف اإلعاقة،حيــث إن األفــراد الذيــن ينتمــون إلــى األســر ذات 

المســتوى االقتصــادي واالجتماعــي المتدنــي يواجهــون ضغوطــاً نفســية أشــد مــن األفــراد الذيــن ينتمون 
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إلــى األســر ذات المســتوى االقتصــادي واالجتماعــي المتوســط )الخطيــب ، 2001( و هــذا مــا أكدتــه 

)يحيــى ،2003( أن األعبــاء االقتصاديــة علــى األســرة تتمثــل فــي حاجــة األســرة إلــى وظيفــة لزيــادة 

دخلهــا لتغطيــة نفقــات المــدارس الخاصــة، وتعويــض النقــص المــادي الــذي يحــدث، بينمــا قــد تتــرك 

بعــض األمهــات العمــل للتفــرغ لمراعــاة حاجــات طفلهــا فــي مراجعــة األطبــاء ممــا قــد يفاقــم األعبــاء 

الماديــة علــى األســرة . 

الحاجــة إلــى مهــارة التواصــل: تــؤدي األســرة دوراً حيويــاً فــي رعايــة أطفالهــا وتربيتهــم ، وهــذا الــدور . 5

الحيــوي الــذي تؤديــه األســرة يــزداد صعوبــة مــع قلــة إمكانيــة التواصــل مــع الطفــل المعــوق ســمعياً، 

ــة احتياجــات األســرة فــي جوانــب أساســية أال وهــي معرفــة طفلهــا وخصائصــه  ــد مــن تلبي لذلــك الب

وأســاليب التواصــل معــه، وتعلــم طرائــق التواصــل المختلفــة معــه، لمــا لــه مــن أثــر كبيــر فــي نمــو 

الطفــل اللغــوي والعقلــي والتكيــف النفســي واالجتماعــي . )حســن ،1999(.

9- منهج الدراسة: 

10- منهج البحث: 

11- مجتمع الدراسة و العينة : 

ــد اتبعــت الباحثــة فــي هــذه الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي لمالءمتــه لموضــوع الدراســة، والتــي  لق

هدفــت التعــرف علــى حاجــات أســر األطفــال ذوي اإلعاقــة الســمعية مــن وجهــة نظــر األمهــات وعالقتهــا ببعــض 

ــم  ــة ث ــات المجدول ــى البيان ــة واألدوات واإلجــراءات المســتخدمة وصــوالً إل ــرات. وقامــت بوصــف العين المتغي

تفســير النتائــج ومناقشــتها.

ــي للبحــث  ــة الخاصــة للصــم بدمشــق ويتكــون المجتمــع األصل ــة فــي معهــد التربي طبقــت الدراســة الحالي

مــن جميــع أمهــات الطــالب الصــم الملتحقيــن بالمعهــد ويبلــغ عددهــن )205 ( وتــم اختيــار )100( أم بالطريقــة 

العشــوائية، وأجابــت )95( أمــاً علــى أســئلة المقيــاس وتــم اســتبعاد )5( اســتبانات بســبب عــدم ملــىء كامــل بنــود 

المقيــاس. بلغــت نســبة العينــة مــن المجتمــع األصلــي )46.34 %(.

1/11 متغيــرات الدراســة: تفاصيــل العينــة: بلــغ العــدد اإلجمالــي ألفــراد عينــة البحــث )95( أمــاً شــاركن 

فــي اإلجابــة علــى بنــود المقيــاس . 
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لدينا متغير تابع رئيس وهو حاجات أسر األطفال المعوقين سمعياً من وجهة نظر األمهات   

لدينا في الجداول التالية المتغيرات المستقلة المتعلقة بأفراد العينة .   

جدول )1( توزع أفراد العينة بحسب المتغير المستقل مكان السكن

جدول )2( توزع أفراد العينة بحسب المتغير المستقل المؤهل العلمي لألم

النسبةالعددمكان السكن

56 %54دمشق

44 %41ريف دمشق

100 %95المجموع

النسبةالعددالمؤهل العلمي

63 %60ثانوي وما دون

22 %20معهد

15 %15جامعة

100 %95المجموع

12- أداة البحث: 

ــة الســمعية  ــال ذوي اإلعاق ــاس حاجــات أســر األطف ــم اســتخدام مقي ــداف الدراســة ت ــق أه ــن أجــل تحقي م

والــذي تــم إعــداده مــن قبــل الباحــث أيمــن يحيــى عبــد هللا والباحــث عبــد المهــدي صوالحــة )2017 (. )الملحــق 

( ويتألــف المقيــاس مــن خمــس حاجــات ، ويتكــون مــن )32( فقــرة موزعــة علــى خمــس حاجــات هــي: 

الحاجة إلى المعلومات، من )الفقرات: 1-8 (. . 1

الحاجة إلى الدعم االجتماعي، من )الفقرات: 9-15 (.. 2

الحاجة إلى الخدمات االجتماعية، من )الفقرات: 16 -20 (.. 3

الحاجة إلى مهارات التواصل، من)الفقرات: 21-27 (.. 4
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5- الحاجة إلى الدعم المالي، من )الفقرات: 28-32(. 

1/12 صدق مقياس حاجات أسر األطفال ذوي اإلعاقة السمعية:

صــدق المقيــاس: يقصــد بالصــدق الفحــص المنهجــي لمحتــوى األداة، ويشــير إلــى مــا إذا كان االختبــار   

يقيــس مــا أعــّد لقياســه، أو مــا أردنــا نحــن أن نقيســه )مخائيــل، 2006، 255(، وتمــت دراســة الصــدق 

ــالل: من خ

صــدق المحتــوى: ُعــِرَض المقيــاس –فــي صورتــه األوليــة المؤلفــة مــن )32( عبــارة- علــى مجموعــة   

مــن الســادة المحكميــن مــن أعضــاء الهيئــة التعليميــة فــي كليــة التربيــة بجامعة دمشــق، بهــدف التأكد من 

صالحيتــه علميــاً وتمثيلــه للغــرض الــذي وضــع مــن أجلــه، واالســتفادة مــن مالحظاتهــم ومقترحاتهــم، 

ــر وضوحــاً، وإعــادة  ــح أكث ــارات لتصب ــل صياغــة بعــض العب ــى تعدي ــم عل ــد تركــزت مالحظاته وق

ترتيــب العبــارات بصــورة منطقيــة، إلــى أن ظهــر المقيــاس بشــكله النهائــي مؤلفــاً مــن )32( عبــارة، 

موزعــة علــى خمســة محــاور )محــور الحاجــة إلــى المعلومــات ويتألــف مــن: )8( عبــارات، محــور 

الحاجــة إلــى الدعــم االجتماعــي ويتألــف مــن: )7( عبــارات، محــور الحاجــة إلــى الخدمــات االجتماعيــة 

ــارات،  ــن: )7( عب ــف م ــارات االتصــال ويتأل ــى مه ــارات، محــور الحاجــة إل ــن: )5( عب ــف م ويتأل

محــور الحاجــة إلــى الدعــم المالــي ويتألــف مــن: )5( عبــارات.

ــاً    ــن )35( أّم ــة م ــتطالعية مؤلف ــة اس ــى عين ــاس عل ــق المقي ــة بتطبي ــت الباحث ــوي: قام الصــدق البني

ألطفــال ذوي اإلعاقــة الســمعية مــن خــارج حــدود عينــة البحــث األساســية، وتــم التحقــق مــن الصــدق 

البنيــوي للمقيــاس مــن خــالل:

أ- حســاب ارتبــاط كل عبــارة مــن عبــارات المقيــاس بالدرجــة الكليــة للمحــور الــذي تنتمــي إليــه: والجــدول 

)1( يوضــح معامــالت االرتبــاط الناتجــة:
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جدول )3( معامالت ارتباط كل عبارة من عبارات المقياس بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه

** دال عند مستوى الداللة )0.01(

ــة  ــاس بالدرجــة الكلي ــارات المقي ــارة مــن عب ــاط كل عب ــن مــن خــالل الجــدول )3( أنَّ معامــالت ارتب يتبّي

ــة  ــة ودال ــاط مقبول ــالت ارتب ــي معام ــن )0.556 - 0.862( وه ــا بي ــت م ــه تراوح ــي إلي ــذي تنتم ــور ال للمح

إحصائيــاً عنــد )0.01( ممــا يــدل علــى أن كل عبــارة مــن عبــارات المقيــاس متســقة مــع المحــور الــذي تنتمــي 

إليــه.

ب- حســاب ارتبــاط المحــاور الفرعيــة للمقيــاس مــع بعضهــا ومــع الدرجــة الكليــة للمقيــاس: والجــدول )4( 

يوضــح قيــم معامــالت االرتبــاط الناتجــة:

محور 
معامل رقم العبارةالحاجات

االرتباط
محور 
معامل رقم العبارةالحاجات

االرتباط
محور 
معامل رقم العبارةالحاجات

االرتباط

المعلومات

1**0.779

الدعم 
االجتماعي

12**0.747

مهارات 
االتصال

23**0.636

2**0.82313**0.86224**0.784

3**0.69314**0.64925**0.671

4**0.55615**0.73126**0.566

5**0.852

الخدمات 
االجتماعية

16**0.691

مهارات 
االتصال

27**0.677

6**0.77217**0.81128**0.588

7**0.62118**0.82429**0.852

8**0.57419**0.59430**0.772

الدعم 
االجتماعي

9**0.80320**0.72831**0.601

مهارات 0.719**10
االتصال

21**0.67632**0.668

11**0.73522**0.643
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جدول )4( معامالت ارتباط المحاور الفرعية للمقياس مع بعضها ومع الدرجة الكلية للمقياس

** دال عند مستوى الداللة )0.01(

يتبّيــن مــن خــالل الجــدول )4( أن معامــالت ارتبــاط المحــاور مــع بعضهــا ومــع الدرجــة الكليــة للمقيــاس 

ــاق  ــن االتس ــة م ــة عالي ــاس يتصــف بدرج ــإن المقي ــي ف ــة )0.01(، وبالتال ــتوى الدالل ــد مس ــاً عن ــة إحصائي دال

الداخلــي، ممــا يــدل علــى صدقــه البنيــوي.

2/11 ثبات المقياس: قامت الباحثة بحساب ثبات المقياس بطريقتي:

ألفــا كرونبــاخ: تــم حســاب ثبــات المقيــاس باســتخدام معادلــة ألفا كرونبــاخ لدرجــات العينة االســتطالعية   

علــى مقيــاس حاجــات أســر األطفــال ذوي اإلعاقــة الســمعية، والجــدول )5( يوضــح معامــالت الثبــات 

ــذه الطريقة. به

التجزئــة النصفيــة: كذلــك تــم حســاب معامــالت ثبــات التجزئــة النصفيــة لدرجــات العينــة االســتطالعية   

علــى مقيــاس حاجــات أســر األطفــال ذوي اإلعاقــة الســمعية، كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول )5(: 

مهارات الدعم الماليالدرجة الكليةمحور الحاجة إلى
االتصال

الخدمات 
االجتماعية

الدعم 
المعلوماتاالجتماعي

0.852**0.831**0.795**0.792**0.731**1المعلومات

0.834**0.734**0.743**0.813**1الدعم االجتماعي

0.886**0.806**0.823**1الخدمات االجتماعية

0.842**0.794**1مهارات االتصال

0.894**1الدعم المالي

1الدرجة الكلية
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جدول )5( قيم معامالت الثبات بطريقتي )ألفا كرونباخ، التجزئة النصفية(، 

وذلك بالنسبة لمحاور المقياس والدرجة الكلية

ُيالحــظ مــن الجــدول الســابق أن المقيــاس يتصــف بمعامــالت ثبــات جيــدة حيــث تراوحــت قيــم معامــالت 

ــبة  ــة و)0.938( بالنس ــاور الفرعي ــبة للمح ــن )0.883-0.728( بالنس ــا بي ــاخ م ــا كرونب ــة ألف ــات بطريق الثب

للدرجــة الكليــة للمقيــاس، وتراوحــت بطريقــة التجزئــة النصفيــة مــا بيــن )0.894-0.746( بالنســبة للمحــاور 

الفرعيــة و)0.942( بالنســبة للدرجــة الكليــة للمقيــاس، وجميعهــا قيــم عاليــة إحصائيــاً وتشــير إلى ثبــات المقياس، 

وبذلــك يصبــح المقيــاس جاهــزاً للتطبيــق علــى عينــة البحــث األساســية.

التجزئة النصفيةألفا كرونباخعدد البنوداألبعاد الفرعية

80.7880.792المعلومات

70.8420.861الدعم االجتماعي

50.7560.762الخدمات االجتماعية

70.8830.894مهارات االتصال

50.7280.746الدعم المالي

320.9380.942الدرجة الكلية

13- اإلجابة عن األسئلة ومناقشة الفرضيات : 

1/13 ما حاجات أسر المعوقين سمعياً من وجهة نظر األمهات؟

ــال  ــد حاجــات أســر األطف ــة بتحدي ــت كل درجــة مــن الدرجــات المتعلق ــة عــن هــذا الســؤال، أعطي لإلجاب

المعوقيــن ســمعياً مــن وجهــة نظــر األمهــات فــي كل محــور مــن محــاور مقيــاس حاجــات أســر األطفــال المعوقيــن 

ــة  ــكل درج ــابي ل ــط الحس ــم المتوس ــات قي ــددت فئ ــي، وح ــرت الرباع ــاس ليك ــاً لمقي ــة وفق ــاً متدرج ــمعياً قيم س

باســتخدام القانــون التالــي:  

57.0=)1-4(/4=)1- ليكرت مستويات عدد(/)المستويات عدد(

واستناداً إلى قاعدة التقريب الرياضي، يمكن التعامل مع متوسطات الدرجات على النحو اآلتي:
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جدول )6( الدرجات المتعلقة بتحديد حاجات أسر األطفال المعوقين سمعياً من وجهة نظر األمهات والقيم 

الموافقة لها

فئات قيم المتوسط الحسابي لكل درجةالقيمة المعطاة لدرجة الحاجةدرجة الحاجة

4.00 – 43.26كبيرة

3.25 – 32.51متوسطة

2.50 – 21.76قليلة

1.75 – 11.00ال توجد حاجة

وفــي ضــوء هــذا الجــدول يمكــن تحديــد الدرجــات المتعلقــة بحاجــات أســر األطفــال المعوقيــن ســمعياً مــن 

وجهــة نظــر األمهــات فــي كل محــور مــن محــاور المقيــاس كمــا يلــي:

الحاجــة إلــى المعلومــات: تــم حســاب المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة لدرجــات حاجــة . 1

أســر األطفــال المعوقيــن ســمعياً للمعلومــات مــن وجهــة نظــر األمهــات وكانــت النتائــج كمــا يلــي:

الجدول )7( اإلحصاء الوصفي لدرجات حاجة أسر األطفال المعوقين سمعياً للمعلومات من وجهة نظر 

األمهات 

المتوسط المحور األول-)الحاجة إلى المعلومات(:الرقم
الحسابي

االنحراف 
درجة الترتيبالمعياري

الحاجة

كبيرة3.81.5704أحتاج إلى معلومات عـن إعاقـة طفلي السمعية1

أحتاج إلى معلومات حول أساليب توجيه سلوك طفلي المعوق سمعياً 2
متوسطة2.82.9676حينما تخرج عن المألوف.

أحتاج إلى معلومات حول الخدمات المتوفرة للمعوقين سمعياً من 3
كبيرة3.82.5653أمثال طفلي.

متوسطة3.59.5927أحتاج إلى معلومات حول تأثير إعاقة ابني السمعية على نموه.4

أحتاج إلى معرفة الهيئات والمراكز التي أستطيع أن أستعين بها 5
كبيرة3.58.5945لطفلي المعوق سمعياً.

أحتاج إلى معلومات حول مصادر دعم أسر األطفال المعوقين 6
كبيرة3.84.5322سمعياً.

كبيرة3.86.4751أحتاج إلى معلومات حول صفات األطفال المعوقين سمعياً.7

أحتاج إلى معلومات حول دور األسرة في برامج التربية الخاصة 8
متوسطة2.48.6348لألطفال المعوقين سمعياً.

كبيرة3.48.366التقدير الكلي
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يالحــظ ممــا ســبق أن المتوســطات الحســابية لدرجــات حاجــة أســر األطفــال المعوقيــن ســمعياً للمعلومــات 

مــن وجهــة نظــر األمهــات تراوحــت بيــن )3.86( كحــد أعلــى للبنــد المتعلــق بـــ )أحتــاج إلــى معلومــات حــول 

ــق بـــ  ــد المتعل ــى للبن ــن )2.48( كحــد أدن ــرة وبي ــذي جــاء بدرجــة كبي ــن ســمعياً( وال ــال المعوقي ــات األطف صف

)أحتــاج إلــى معلومــات حــول دور األســرة فــي برامــج التربيــة الخاصــة لألطفــال المعوقيــن ســمعياً( والــذي جــاء 

بدرجــة متوســطة، وبلغــت قيمــة المتوســط الحســابي لدرجــة حاجــة أســر األطفــال المعوقيــن ســمعياً للمعلومــات 

مــن وجهــة نظــر األمهــات بشــكل عــام )3.48( وهــي درجــة كبيــرة.

ــة لدرجــات . 2 الحاجــة إلــى الدعــم االجتماعي:تــم حســاب المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياري

حاجــة أســر األطفــال المعوقيــن ســمعياً للدعــم االجتماعــي مــن وجهــة نظــر األمهــات وكانــت النتائــج 

كمــا يلــي:

الجدول )8( اإلحصاء الوصفي لدرجات حاجة أسر أطفال المعوقين سمعياً للدعم االجتماعي من وجهة نظر 

األمهات 

ــم  ــمعياً للدع ــن س ــال المعوقي ــر األطف ــة أس ــات حاج ــابية لدرج ــطات الحس ــبق أن المتوس ــا س ــظ مم يالح

ــى  ــاج إل ــق بـــ )أحت ــد المتعل ــى للبن ــد أعل ــن )2.79( كح ــت بي ــات تراوح ــر األمه ــة نظ ــن وجه ــي م االجتماع

المتوسط المحور األول-)الحاجة إلى المعلومات(:الرقم
الحسابي

االنحراف 
درجة الترتيبالمعياري

الحاجة

متوسطة2.601.1345أحتاج إلى مساعدة أصدقائي في رعاية ابني المعوق سمعياً.9

أحتاج إلى طريقة تخلصني من التوتر حينما أصطحب ابني المعوق 10
متوسطة2.79.8741سمعياً إلى األماكن العامة.

أحتاج إلى االلتقاء بأسر األطفال المعوقين سمعياً لالستفادة من 11
متوسطة2.73.8683خبراتهم.

أحتاج إلى وجود هيئات أو جمعيات خيرية تساعدني في رعاية ابني 12
متوسطة2.541.1287المعوق سمعياً.

متوسطة2.72.9304أحتاج إلى تقبل المجتمع المحيط البني المعوق سمعياً.13

متوسطة2.76.8342أحتاج إلى طريقة تمكنني من عدم العزلة االجتماعية.14

متوسطة2.581.0686أحتاج إلى مساعدة أقاربي في رعاية ابني المعوق سمعياً.15

متوسطة3.48.366التقدير الكلي
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طريقــة تخلصنــي مــن التوتــر حينمــا أصطحــب ابنــي المعــوق ســمعياً إلــى األماكــن العامــة( والــذي جــاء بدرجــة 

متوســطة وبيــن )2.54( كحــد أدنــى للبنــد المتعلــق بـــ )أحتــاج إلــى وجــود هيئــات أو جمعيــات خيريــة تســاعدني 

فــي رعايــة ابنــي المعــوق ســمعياً( والــذي جــاء بدرجــة متوســطة، وبلغــت قيمــة المتوســط الحســابي لدرجــة حاجــة 

أســر األطفــال المعوقيــن ســمعياً للدعــم االجتماعــي مــن وجهــة نظــر األمهــات بشــكل عــام )2.67( وهــي درجــة 

متوســطة.

الحاجــة إلــى الخدمــات االجتماعية:تــم حســاب المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة لدرجــات . 3

حاجــة أســر األطفــال المعوقيــن ســمعياً للخدمــات االجتماعيــة مــن وجهــة نظــر األمهــات وكانــت النتائــج 

كمــا يلــي:

الجدول )9( اإلحصاء الوصفي لدرجات حاجة أسر األطفال المعوقين سمعياً للخدمات االجتماعية من وجهة 

نظر األمهات

ــن ســمعياً للخدمــات  ــال المعوقي يالحــظ ممــا ســبق أن المتوســطات الحســابية لدرجــات حاجــة أســر األطف

االجتماعيــة مــن وجهــة نظــر األمهــات تراوحــت بيــن )2.81( كحــد أعلــى للبنــد المتعلــق بـــ )أحتــاج إلــى االلتقــاء 

بشــكل منتظــم بمرشــد لمســاعدتي فــي الوصــول إلــى الخدمــات المتوفــرة محليــاً( والــذي جــاء بدرجــة متوســطة 

ــاج إلــى المســاعدة لمناقشــة المشــكالت التــي تحــدث بوجــود  ــد المتعلــق بـــ )أحت وبيــن )2.67( كحــد أدنــى للبن

طفلــي المعــوق ســمعياً( والــذي جــاء بدرجــة متوســطة، وبلغــت قيمــة المتوســط الحســابي لدرجــة حاجــة أســر 

األطفــال المعوقيــن ســمعياً للخدمــات االجتماعيــة مــن وجهــة نظــر األمهــات بشــكل عــام )2.74( وهــي درجــة 

متوســطة.

المتوسط المحور األول-)الحاجة إلى المعلومات(:الرقم
الحسابي

االنحراف 
درجة الترتيبالمعياري

الحاجة

متوسطة2.69.8764أحتاج إلى استشاري متخصص في مجال اإلعاقة السمعية.16

متوسطة2.741.0443أحتاج إلى وجود مدرسة خاصة تقبل طفلي المعوق سمعياً.17

متوسطة2.781.0642أحتاج إلى مراكز تأهيل لطفلي المعوق.18

أحتاج إلى االلتقاء بشكل منتظم بمرشد لمساعدتي في الوصول إلى 19
متوسطة2.81.8671الخدمات المتوفرة محليا.

أحتاج إلى المساعدة لمناقشة المشكالت التي تحدث بوجود طفلي 20
متوسطة2.67.9505المعوق سمعياً.

متوسطة2.74.544التقدير الكلي
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مهــارات االتصال:تــم حســاب المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة لدرجــات حاجــة أســر . 4

األطفــال المعوقيــن ســمعياً لمهــارات االتصــال مــن وجهــة نظــر األمهــات وكانــت النتائــج كمــا يلــي:

الجدول )10( اإلحصاء الوصفي لدرجات حاجة أسر األطفال المعوقين سمعياً لمهارات االتصال من وجهة 

نظر األمهات

المتوسط المحور األول-)الحاجة إلى المعلومات(:الرقم
الحسابي

االنحراف 
درجة الترتيبالمعياري

الحاجة

أحتاج إلى معرفة طرق إنتاج األصوات اللغوية عند األطفال 21
كبيرة3.27.8056المعوقين سمعياً.

أحتاج إلى وجود برنامج تلفزيوني يساعدنا على معرفة طرق 22
كبيرة3.59.8312التواصل مع طفلنا المعوق سمعياً.

أحتاج إلى االشتراك بدورة تعلم لغة اإلشارة الخاصة بالمعوقين 23
كبيرة3.68.7181سمعياً.

أحتاج إلى معرفة بعض اإليماءات التي يستعملها األطفال المعوقون 24
متوسطة3.24.8217سمعياً للتعبير عما يريدون.

أحتاج إلى معرفة الحركات التعبيرية التي ترتسم على وجه طفلي في 25
كبيرة3.34.6785بعض المواقف.

كبيرة3.39.8293أحتاج إلى معرفة تمارين التدريب السمعي.26

أحتاج إلى معرفة األساليب المختلفة في التواصل )كتابة، رسم، 27
كبيرة3.36.9224إشارة، نطق، إيماء، شفاه(.

كبيرة3.41.599التقدير الكلي

يالحــظ ممــا ســبق أن المتوســطات الحســابية لدرجــات حاجــة أســر األطفــال المعوقيــن ســمعياً لمهــارات 

االتصــال مــن وجهــة نظــر األمهــات تراوحــت بيــن )3.68( كحــد أعلــى للبنــد المتعلــق بـــ )أحتــاج إلى االشــتراك 

بــدورة تعلــم لغــة اإلشــارة الخاصــة بالمعوقيــن ســمعياً( والــذي جــاء بدرجــة كبيــرة وبيــن )3.24( كحــد أدنــى 

ــر  ــون ســمعياً للتعبي ــال المعوق ــي يســتعملها األطف ــة بعــض اإليمــاءات الت ــى معرف ــاج إل ــق بـــ )أحت ــد المتعل للبن

عمــا يريــدون( والــذي جــاء بدرجــة متوســطة، وبلغــت قيمــة المتوســط الحســابي لدرجــة حاجــة أســر األطفــال 

المعوقيــن ســمعياً لمهــارات االتصــال مــن وجهــة نظــر األمهــات بشــكل عــام )3.41( وهــي درجــة كبيــرة.

الحاجــة إلــى الدعــم المالــي: تــم حســاب المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة لدرجــات حاجة . 5

أســر األطفــال المعوقيــن ســمعياً للدعــم المالــي مــن وجهــة نظــر األمهــات وكانــت النتائــج كمــا يلــي:
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الجدول )11( اإلحصاء الوصفي لدرجات حاجة أسر األطفال المعوقين سمعياً للدعم المالي من وجهة نظر 

األمهات

يالحــظ ممــا ســبق أن المتوســطات الحســابية لدرجــات حاجــة أســر األطفــال المعوقيــن ســمعياً للدعــم المالــي 

مــن وجهــة نظــر األمهــات تراوحــت بيــن )3.59( كحــد أعلــى للبنــد المتعلــق بـــ )أحتــاج إلــى دعــم مــادي لدفــع 

النفقــات )طعــام، عــالج، نقــل( والــذي جــاء بدرجــة كبيــرة وبيــن )3.15( كحــد أدنــى للبنــد المتعلــق بـــ )أحتــاج 

إلــى توفيــر فرصــة عمــل لــي لتغطيــة نفقــات ابنــي المعــوق ســمعياً( والــذي جــاء بدرجــة متوســطة، وبلغــت قيمــة 

ــي مــن وجهــة نظــر األمهــات  ــن ســمعياً للدعــم المال ــال المعوقي المتوســط الحســابي لدرجــة حاجــة أســر األطف

بشــكل عــام )3.32( وهــي درجــة كبيــرة.

محاور المقياس ككل:

ــال  ــة بحاجــات أســر األطف ــة للدرجــات المتعلق ــات المعياري ــابية واالنحراف ــم حســاب المتوســطات الحس ت

المعوقيــن ســمعياً مــن وجهــة نظــر األمهــات فــي كل محــور مــن محــاور المقيــاس وبشــكل عــام، وكانــت النتائــج 

كمــا يلــي:

المتوسط المحور األول-)الحاجة إلى المعلومات(:الرقم
الحسابي

االنحراف 
درجة الترتيبالمعياري

الحاجة

كبيرة3.59.8191أحتاج إلى دعم مادي لدفع النفقات )طعام، عالج، نقل(.28

متوسطة3.19.6414أحتاج إلى دعم مادي لشراء معينات سمعية.29

أحتاج إلى دعم مادي لتغطية نفقات العالج والبرامج التربوية التي 30
كبيرة3.29.8743يحتاجها طفلي.

أحتاج إلى دعم مادي لدفع نفقات األلعاب التي يحتاجها طفلي المعوق 31
كبيرة3.39.9492سمعياً.

متوسطة3.15.7995أحتاج إلى توفير فرصة عمل لي لتغطية نفقات ابني المعوق سمعياً.32

كبيرة3.32.609التقدير الكلي
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الجدول )21( اإلحصاء الوصفي للدرجات المتعلقة بحاجات أسر األطفال المعوقين سمعياً من وجهة نظر 

األمهات في كل محور من محاور المقياس وبشكل عام

يالحظ مما سبق أن المتوسطات الحسابية للدرجات المتعلقة بحاجات أسر األطفال المعوقين سمعياً في كل محور 

من محاور المقياس تراوحت بين )3.48( كحد أعلى للمحور المتعلق بالحاجة إلى المعلومات، وبين )2.74( 

كحد أدنى للمحور المتعلق بالحاجة إلى الخدمات االجتماعية، وبلغت قيمة المتوسط الحسابي للدرجات المتعلقة 

بحاجات أسر األطفال المعوقين سمعياً بشكل عام )3.12( وهي درجة متوسطة.

2/12 اختبار فرضيات البحث:

ــة بيــن  ــة إحصائي ــى أنــه: "ال توجــد فــروق ذات دالل ــة األولــى: وتنــص هــذه الفرضيــة عل نتائــج الفرضي

متوســطات إجابــات أمهــات األطفــال ذوي اإلعاقــة الســمعية علــى مقيــاس الحاجــات تعــزى لمتغّيــر مــكان ســكن 

األســرة.

للتحقــق مــن صحــة الفرضيــة تــم اســتخراج المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعيارية واســتخدم اختبار 

)ت( ســتيودنت للعينــات المســتقلة لداللــة الفــروق بيــن المتوســطات، وجــاءت النتائــج كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول 

التالي:

المتوسط المحور األول-)الحاجة إلى المعلومات(:الرقم
الحسابي

االنحراف 
درجة الترتيبالمعياري

الحاجة

متوسطة953.48.366المعلومات1

متوسطة952.67.448الدعم االجتماعي3

متوسطة952.74.544الخدمات االجتماعية5

متوسطة953.41.599مهارات االتصال4

متوسطة953.32.609الدعم المالي2

متوسطة953.12.361بشكل عام
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جدول )13( نتائج اختبار )ت( ستيودنت لداللة الفروق بين متوسطات 

إجابات أمهات األطفال ذوي اإلعاقة السمعية على مقياس الحاجات تعزى لمتغّير مكان سكن األسرة

يبيــن الجــدول الســابق أن قيمــة )ت( قــد بلغــت علــى التسلســل بالنســبة لــكل محــور مــن محــاور المقيــاس 

ــة  ــم االحتمالي ــد القي ــي: )2.300، 5.641، 4.567، 2.826، 2.075، 5.079( عن ــة كمــا يل والدرجــة الكلي

)0.024، 0.000، 0.000، 0.006، 0.041، 0.000( وهــي أصغــر مــن مســتوى الداللــة )0.05( المعتمــد 

ــة  ــروق ذات دالل ــد ف ــة، أي: توج ــة البديل ــل الفرضي ــة وتقب ــة الصفري ــض الفرضي ــي ترف ــث، وبالتال ــي البح ف

إحصائيــة بيــن متوســطات إجابــات أمهــات األطفــال ذوي اإلعاقــة الســمعية تبعــاً لمتغّيــر مــكان ســكن األســرة. 
وهــي لصالــح األمهــات المقيمــات فــي الريــف ذوات المتوســط الحســابي األكبــر.

ــة،  ــة والتعليمي ــات كالصحي ــواع الخدم ــي شــتى أن ــص ف ــن نق ــي م ــاف تعان ــض األري التفســير:التزال بع
وخاصــة فيمــا يتعلــق بالخدمــات التــي تقــدم لألطفــال ذوي اإلعاقــة بشــكل عــام وذوي اإلعاقــة الســمعية بشــكل 
خــاص وعلــى ســبيل المثــال أغلــب المعاهــد التــي تعنــى بتعليــم وتأهيــل ذوي اإلعاقــة الســمعية موجــودة فــي 

مدينــة دمشــق . 

محاور 
الحاجة إلى:

مكان سكن 
المتوسط العدداألسرة

الحسابي
االنحراف 
درجة قيمة تالمعياري

الحرية
القيمة 

القراراالحتمالية

المعلومات
543.40.467مدينة

دال2.300930.024
413.57.088ريف

الدعم 
االجتماعي

542.48.453مدينة
دال5.641930.000

412.93.281ريف

الخدمات 
االجتماعية

542.54.612مدينة
دال4.567930.000

413.00.270ريف

مهارات 
االتصال

543.26.737مدينة
دال2.826930.006

413.60.238ريف

الدعم المالي
543.21.708مدينة

دال2.075930.041
413.47.409ريف

الدرجة 
542.98.410مدينةالكلية

دال5.079930.000
413.32.128ريف
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نتائج الفرضية الثانية:  

وتنــص هــذه الفرضيــة علــى أنــه: "ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطات إجابــات أمهــات 

األطفــال ذوي اإلعاقــة الســمعية علــى مقيــاس الحاجــات تبعــاً لمتغّيــر المؤهــل العلمــي".

 )ANOVA Way One( ــن األحــادي ــل التباي ــار تحلي ــم اســتخدام اختب ــة ت ــق مــن صحــة الفرضي للتحق

لقيــاس الفــروق المعنويــة بيــن متوســطات إجابــات أمهــات األطفــال ذوي اإلعاقــة الســمعية علــى مقيــاس الحاجــات 

تبعــاً لمتغيــر المؤهــل العلمــي، كمــا يوضــح ذلــك الجــدول )14(: 

جدول )41( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين متوسطات إجابات أمهات األطفال ذوي 

اإلعاقة السمعية على مقياس الحاجات تبعاً لمتغير المؤهل العلمي

الحاجة 
إلى

المؤهل 
المتوسط العددالعلمي

الحسابي
االنحراف 
المعياري

مصدر 
التباين

مجموع 
المربعات

درجة 
الحرية

متوسط 
القيمةFالمربعات

االحتمالية

ت
وما

معل
ال

ثانوي 
بين 603.56.127وما دون

1.5312.766المجموعات

6.380003. داخل 203.25.644معهد
11.04092.120المجموعات

إجازة 
12.57294المجموع153.43.398جامعية

عي
تما

الج
م ا

دع
ثانوي ال

بين 602.79.391وما دون
2.45321.227المجموعات

6.882002. داخل 202.51.453معهد
16.39992.178المجموعات

إجازة 
18.85294المجموع152.41.500جامعية

عية
تما

الج
ت ا

دما
لخ

ثانوي ا
بين 602.87.399وما دون

2.65721.328المجموعات

4.851.010 داخل 202.52.703معهد
25.18992.274المجموعات

إجازة 
27.84694المجموع152.52.675جامعية

ال
ص

الت
ت ا

را
مها

ثانوي 
بين 603.58.282وما دون

4.75822.379المجموعات

7.556.001 داخل 203.14.890معهد
28.96692.315المجموعات

إجازة 
33.72494المجموع153.09.811جامعية
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يتضــح مــن الجــدول )14( أن قيمــة )F( دالــة إحصائيــاً بالنســبة لمتغيــر المؤهــل العلمــي فــي جميــع محــاور 
ــي  ــد ف ــة )0.05( المعتم ــتوى الدالل ــن مس ــر م ــة أصغ ــم االحتمالي ــت القي ــث كان ــة حي ــة الكلي ــاس والدرج المقي

البحــث، وهــذا يعنــي رفــض الفرضيــة.

ــر  ــاً لمتغي ــة الســمعية تبع ــال ذوي اإلعاق ــات أمهــات األطف ــن متوســطات إجاب ــروق بي ــة اتجــاه الف ولمعرف
 )Scheffe( المؤهــل العلمــي ولصالــح أي مســتوى مــن مســتويات هــذا المتغيــر، تــم اســتخدام اختبــار شــيفيه

للمقارنــات البعديــة، كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول اآلتــي:

جدول )51( نتائج اختبار effehcS للمقارنات المتعددة لتحديد اتجاه الفروق بين متوسطات إجابات أمهات 

األطفال ذوي اإلعاقة السمعية تبعاً لمتغير المؤهل العلمي

لي
لما

م ا
دع

ال

ثانوي 
بين 603.51.322وما دون

5.98322.991المجموعات

9.543.000 داخل 202.97.925معهد
28.84192.313المجموعات

إجازة 
34.82494المجموع153.03.680جامعية

لية
الك

جة 
در

ال

ثانوي 
بين 603.26.159وما دون

3.17921.589المجموعات

16.155.000 داخل 202.88.526معهد
9.05192.098المجموعات

إجازة 
12.23094المجموع152.89.406جامعية

متغير المؤهل محور الحاجة إلى:
الفرق بين مستويات المتغيرالعلمي

مستوى الداللةالخطأ المعياريالمتوسطات

089.003.*315.معهدثانوي وما دونالمعلومات

ثانوي وما دونالدعم االجتماعي
109.036.*286.معهد

122.009.*383.إجازة جامعية
الخدمات 
135.042.*347.معهدثانوي وما دوناالجتماعية

ثانوي وما دونمهارات االتصال
145.013.*438.معهد

162.012.*495.إجازة جامعية

ثانوي وما دونالدعم المالي
145.001.*543.معهد

162.013.*487.إجازة جامعية

ثانوي وما دونالدرجة الكلية
081.000.*386.معهد

091.000.*370.إجازة جامعية
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يالحــظ مــن الجــدول الســابق وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطات إجابــات أمهــات األطفــال 

ذوي اإلعاقــة الســمعية تبعــاً لمتغيــر المؤهــل العلمــي، وذلــك بيــن:

ــع محــاور    ــي جمي ــد( ف ــة شــهادة )المعه ــات حمل ــا دون( واألمه ــة وم ــة الشــهادة )الثانوي ــات حمل األمه

المقيــاس والدرجــة الكليــة، والفــروق لصالــح األمهــات حملــة الشــهادة )الثانويــة ومــا دون( ذوات 

ــر. ــابي األكب ــط الحس المتوس

األمهــات حملــة الشــهادة )الثانويــة ومــا دون( واألمهــات حملــة شــهادة )اإلجــازة الجامعيــة( فــي محــاور   

)الدعــم االجتماعــي، مهــارات االتصــال، والدعــم المالــي( والدرجــة الكليــة، والفــروق لصالــح األمهــات 

حملــة الشــهادة )الثانويــة ومــا دون( ذوات المتوســط الحســابي األكبــر.

التفســير: إن األمهــات اللواتــي لديهــن مؤهــل علمــي )معهــد وجامعــة ( يســتطعن العمــل وتقديــم العــون   

إلعالــة األســرة، والمســاعدة فــي تلبيــة احتياجاتهــا. وبوجــود المؤهــل العلمــي العالــي وتوفــر العمــل غالبــاً 

يتيــح لهــن التواصــل أكثــر مــع المجتمــع، واالطــالع علــى مــا يتعلــق بإعاقــة أطفالهــن وحاجاتهــم . 

التوصيات و المقترحات:   

توفير الخدمات المختلفة لذوي اإلعاقة السمعية في مناطق سكنهم .. 1

توفيــر برامــج تعليميــة ألســر األطفــال ذوي اإلعاقــة الســمعية تتعلــق بطــرق التواصــل مــع أبنائهــم . 2

ضمــن المراكــز التعليميــة الخاصــة بأطفالهــم .

تلبيــة احتياجــات أســر األطفــال ذوي اإلعاقــة الســمعية وخاصــة الماديــة لمــا لــه مــن أثــر فــي تخفيــف . 3

األعبــاء عــن كاهــل األســرة .

تعزيــز دور اإلعــالم فــي نشــر المعلومــات الصحيحــة فــي المجتمــع حــول اإلعاقــة الســمعية وكيفيــة . 4

الوقايــة منهــا .
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األم المحترمة:

تتضمــن هــذه االســتبانة مجموعــة مــن الفقــرات حــول حاجــات أســر المعوقيــن ســمعياً والعوامــل المؤثــرة 

فــي ذلــك .

 وال تتحقــق أهــداف هــذه الدراســة دون مشــاركتن و تعاونكــن ، لــذا نرجــو قــراءة كل فقــرة ثــم اإلجابــة 

عليهــا بموضوعيــة بوضــع إشــارة )x( أمــام كل فقــرة ، تحــت العمــود الــذي يمثــل مســتوى اختياركــن . حيــث 

يوجــد ســلم تقديــر مكــون مــن أربــع درجــات هــي )ال توجــد حاجــة ، حاجــة قليلــة ، حاجــة متوســطة ، حاجــة 

كبيــرة(.

ان معلومــات هــذه الدراســة ألغــراض البحــث العلمــي ، وســيتم التعامــل مــع المعلومــات بســرية تامــة ، 

نرجــو عــدم تــرك فقــرة دون اإلجابــة عليهــا مــع الشــكر الجزيــل.

المؤهل العلمي:   

ثانوية ومادون. 1

معهد. 2

جامعة.. 3

مكان سكن األسرة :    

مدينة . 1

ريف. 2
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يحتاجها طفلي.
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الملخص:

هــدف البحــث إلــى معرفــة درجــة دمــج التكنولوجيــا فــي اإلدارة المدرســية فــي مــدارس التعليــم األساســي 

الحكوميــة فــي محافظــة ريــف دمشــق مــن وجهــة نظــر المديريــن ومعاونيهــم تبعــاً لمتغيــري )الجنــس والمؤهــل 

العلمــي(، واّتبــع الباحــث المنهــج الوصفــي واســتخدم االســتبانة أداًة للبحــث، بلغــت عّينــة البحــث )70( مديــراً 

ومعاونــاً اختيــروا بالطريقــة العشــوائية العنقوديــة، وكانــت أهــم النتائــج: 

ــم . 1 ــي مــدارس التعلي ــي اإلدارة المدرســية ف ــا ف ــي لدرجــة دمــج التكنولوجي ــر الكل ــة التقدي بلغــت قيم

ــة( بمتوســط  ــن درجــة )مقبول ــة نظــر المديري ــي محافظــة دمشــق مــن وجه ــة ف األساســي الحكومي

ــدره )2.87(.  ــابي ق حس

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطات درجــات إجابــات أفــراد عينــة البحــث حــول . 2

درجــة دمــج التكنولوجيــا فــي اإلدارة المدرســية فــي المــدارس الحكوميــة فــي محافظــة ريــف دمشــق 

تعــزى إلــى متغيــر الجنــس.

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطات درجــات إجابــات أفــراد عينــة البحــث حــول . 3

درجــة دمــج التكنولوجيــا فــي اإلدارة المدرســية فــي المــدارس الحكوميــة فــي محافظــة ريــف دمشــق 

تعــزى إلــى متغيــر المؤهــل العلمــي. 

الكلمات المفتاحية: التكنولوجيا، اإلدارة المدرسية، التعليم األساسي.
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ABSTRACT
The Research aimed to find out the degree of integration of technology 

into school administration in government basic education schools in Damas-

cus Countryside Governorate, from the point of view of the principals and the 

vice-principals according to the two variables )gender and scientific qualifica-

tion(. The researcher followed the descriptive approach and used the question-

naire as a research tool. The research sample consisted of )70( principals and 

vice-principals selected by cluster random method. 

The most important results were:

1.  The total estimate of the degree of technology integration into school ad-

ministration in government basic education schools in Damascus Country-

side Governorate, from the perspective of view of principals and vice-princi-

pals, has reached an )acceptable( average calculation of )2.87(.

2.  There were no statistically significant differences between the average 

scores of the answers of the research sample members about the degree 

of the technology integration into school administration in public schools in 

Damascus Countryside Governorate due to the gender variable. 

3.  There were no statistically significant differences between the average 

scores of the answers of the research sample members on the degree of 

technology integration into school administration in public schools in Da-

mascus Countryside Governorate due to the variable qualification. 

 Keywords: Technology, School Administration, Basic Education.
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1- مقدمة:

ــل  ــى تأهي ــية إل ــي اإلدارة المدرس ــات ف ــا المعلوم ــي تكنولوجي ــة ف ــة المتمثل ــة الحديث ــج التقني ــدف دم يه

إدارييــن ومعلّميــن ومتعلّميــن مثّقفييــن معلوماتيــاً وتقنيــاً، يتمّتعــون بقــدر عــال مــن مهــارات التفكيــر ويعيشــون 

بنجــاح فــي مجتمــع المعلوماتيــة؛ وفــي ضــوء ذلــك فــإّن التركيــز علــى خلــق إدارة فعالــة مــن خــالل تكنولوجيــا 

ــي  ــة انبهــار تكنولوجــي أمــام مــا يحصــل ف ــن يقــف وقف ــذي ل ــم ال ــي مصلحــة المتعلّ ــه ف المعلومــات يصــّب كل

ــة  ــا مواكب ــن خالله ــة يســتطيع م ــى أســس علمي ــع عل ــأ المجتم ــي ســوف ينش ــّدم، وبالتال ــن تطــّور وتق ــم م العال

التطــور العلمــي والمعرفــي الحاصــل فــي العالــم وهــذا يتطلــب مــن المدرســة أن يكــون لهــا إدارة مدرســية قــادرة 

علــى اســتخدام وتطبيــق تكنولوجيــا المعلومــات لكــي تصــل إلــى هدفهــا، فحاجــة اإلدارة المدرســية لتكنولوجيــا 

ــد  ــة واســتخدام البري ــق االلكتروني ــى الوثائ ــاد عل ــي االعتم ــا ف ــة يمكــن رؤيته المعلومــات أصبحــت حاجــة ملّح

االلكترونــي واالســتجابة الســريعة للتطــورات العلميــة فــي المجــال اإلداري والتعليمــي وغيــر ذلــك مــن القضايــا 

ــة.  الهامــة ذات الصل

ولمديــر المدرســة دور فعــال فــي رفــع أداء مؤسســته التعليميــة ويعمــل علــى زيــادة الثقــة بيــن المؤسســة 

ــي هــذه  ــر ف ــف المدي ــة أخــرى، فمــن أهــم وظائ ــاء األمــور مــن جه ــع أولي ــة وم ــن مــن جه ــة والمعلمي التربوي

المرحلــة إدراك حاجتــه للتغيــر فــي إدخــال تكنولوجيــا التعليــم ضمــن عمــل المؤسســة وتفعيلــه بشــكل فعــال لمــا 

لــه مــن أهميــة فــي العصــر الحالــي علــى أداء الطلبــة )دوانــي، 2013(.

وتعتمــد عمليــة تطويــر التعليــم علــى اإلدارة، ومقدرتهــا علــى مواكبــة التطــورات فــي مجــال التكنولوجيا، 

وتقــوم اإلدارة المدرســية فــي أثنــاء عمليــة ســعيها لدمــج التكنولوجيــا فــي التعليــم بــدور كبيــر نتيجة لتعــدد العوامل 

التــي يمكــن أن تســهم فــي نجــاح عمليــة الدمــج أو فشــلها، عــدا عــن مــدى توافــر الوســائط واألدوات التكنولوجيــة 

الضروريــة. لذلــك أصبــح الفهــم المرتبــط باالســتخدام الجيــد لتلــك الوســائط واألدوات أمــراً ضروريــاً لالســتفادة 

.)Lyman,2015( مــن الزيادة المســتمرة فــي المعلومــات

إّن طبيعــة المهمــات الموكلــة إلــى مديــر المدرســة تســتوجب جعلــه قريبــاً مــن طلبــة المدرســة والعامليــن 

ــرارات الالزمــة،  ــه مــن اتخــاذ الق ــى مجتمــع المدرســة، وتمّكن ــا إل ــة إدخــال التكنولوجي فيهــا، وأن يســّهل عملي

ــات  ــر المتقــن الســتخدام هــذه التقني ــة التطبيــق، ويســتطيع المدي ــاء عملي والتدخــل فــي الوقــت المناســب فــي أثن

ــة  ــى إيجــاد بيئ ــم، ويســاعد عل ــا بينه ــرات والتجــارب فيم ــادل الخب ــن، وتب ــن المعلمي ــة التفاعــل بي تســهيل عملي

خصبــة للمعلميــن للتعلّــم، والتأّمــل فــي طرائــق اســتخدام التكنولوجيــا المتوافــرة فــي عمليــة التدريــس، إمــا مــن 
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2- مشكلة البحث:

3- أهمية البحث:

خــالل التواصــل مــع المعلميــن أو فــي أثنــاء االجتماعــات، أو مــن خــالل التواصــل مــع اإلدارات العليــا، أو مــع 

 .)Ritchie and Baylor ,2012( ــور ــاء األم أولي

لقــد ســعت وزارة التربيــة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية قبــل الحــرب اإلرهابيــة عليهــا وبعدهــا إلــى 

تطويــر البنيــة التحتيــة الالزمــة لإلفــادة مــن ثــورة التكنولوجيــا فــي المــدارس التابعــة لهــا، ونّفــذت العديــد مــن 

البرامــج التدريبيــة التــي اســتهدفت تنميــة الكفايــات التكنولوجيــة لــدى مديــري المــدارس، وهــذا األمــر يفــرض 

علــى اإلدارات المدرســية توظيــف التكنولوجيــا فــي مدارســهم للمســاهمة فــي تحســين العمليــة التعليميــة التعلميــة 

فــي جوانبهــا كافــة )الالمــي، 2008(، كمــا أّكــدت دراســة )وزان، 2011( أّن مــن أهــم متطلبــات تطويــر العمــل 

اإلداري المدرســي هــو تأميــن المتطلبــات الماديــة والحاســوبية، وبّينــت دراســة )خليــل، 2009( ضــرورة تطبيــق 

ــري )2017(  ــة الجري ــدت دراس ــد أّك ــة، وق ــات المطلوب ــا بالتقني ــية وتزويده ــي اإلدارة المدرس ــا ف التكنولوجي

علــى ضــرورة التركيــز علــى زيــادة وعــي مديــري المــدارس بأهميــة تكنولوجيــا التعليــم فــي تحســين وتطويــر 

اإلدارة المدرســية، كمــا بّينــت دراســة )مهنــا، 2015( أّن اســتخدام الحاســوب فــي مجــال األعمــال اإلداريــة مــن 

قبــل مــدراء المــدارس جــاء بصــورة منخفضــة، وبّينــت دراســة روبــرت )Robert, 2016( أّن ) %42.3( 

ــم اإلداري  ــر أدائه ــي تطوي ــم وفاعــل ف ــا دور مه ــات له ــا المعلوم ــتخدام تكنولوجي ــرون أن اس ــن ي ــن المديري م

ومســاعدة الطلبــة فــي الجانــب التعليمــي، وأن هنــاك ضعفــاً فــي الجانــب التوعــوي الــذي يمارســونه فــي مجــال 

ــة اســتهدفت  ــدرة وجــود دراســات محلي ــدارس، ونتيجــة ن ــي الم ــا ف ــا وتوظيفه ــة اســتخدام التكنولوجي نشــر ثقاف

موضــوع البحــث )فــي حــدود علــم الباحثيــن(، ومــن خــالل تجربــة الباحثيــن وخبرتهمــا العمليــة فــي مجــال اإلدارة 

ــد لديهمــا الدافــع لبحــث المشــكلة فــي اســتخدام التكنولوجيــا فــي  المدرســية لمــدارس التعليــم األساســي، فقــد تولّ

اإلدارة المدرســية، ومــن هنــا جــاء البحــث عــن درجــة دمــج التكنولوجيــا فــي اإلدارة المدرســية فــي المــدارس 

الحكوميــة فــي محافظــة ريــف دمشــق، لــذا وفــي ضــوء ماســبق، يمكــن تحديــد مشــكلة البحــث فــي الســؤال اآلتــي:

مــا درجــة دمــج التكنولوجيــا فــي اإلدارة المدرســية فــي مــدارس التعليــم األساســي الحكوميــة فــي محافظة 

ريــف دمشــق مــن وجهــة نظــر المديريــن ومعاونيهم؟ 

مــا درجــة دمــج التكنولوجيــا فــي اإلدارة المدرســية فــي مــدارس التعليــم األساســي الحكوميــة فــي محافظــة 

ريــف دمشــق مــن وجهــة نظــر المديريــن ومعاونيهــم؟ 
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4- متغيرات البحث:

1/4 المتغيرات المستقلة: متغيّرو الجنس والمؤّهل العلمي.

2/4 المتغيــرات التابعــة: درجــات إجابــات أفــراد عّينــة البحــث بخصــوص درجــة دمــج التكنولوجيــا فــي اإلدارة 

المدرسية.

5- فرضيات البحث:

ــق ارتباطهــا بســؤال  ــة )0.05( ووزعهــا وف ــد مســتوى الدالل ــات البحــث عن ــار فرضي ــان باختب ــام الباحث ق

البحــث علــى الشــكل اآلتــي:

1/5 ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطي درجــات إجابــات أفــراد عينــة البحــث حــول درجــة 

ــا فــي اإلدارة المدرســية فــي المــدارس الحكوميــة فــي محافظــة ريــف دمشــق تعــزى إلــى  دمــج التكنولوجي

متغيــر الجنــس.

ــة البحــث حــول  ــراد عين ــات أف ــن متوســطات درجــات إجاب ــة بي ــة إحصائي ــروق ذات دالل 2/5 ال توجــد ف

درجــة دمــج التكنولوجيــا فــي اإلدارة المدرســية فــي المــدارس الحكوميــة فــي محافظــة ريــف دمشــق تعــزى 

إلــى متغيــر المؤهــل العلمــي.

6- أهدف البحث:

هــدَف البحــث إلــى تعــّرف درجــة دمــج التكنولوجيــا فــي اإلدارة المدرســية فــي مــدارس التعليــم األساســي 

الحكوميــة فــي محافظــة ريــف دمشــق مــن وجهــة نظــر المديريــن ومعاونيهــم تبعــاً لمتغيــري )الجنــس والمؤهــل 

العلمي(.

7-أهمية البحث:

تظهر أهمية البحث في النقاط اآلتية: 

1/7 معرفــة واقــع دمــج التكنولوجيــا فــي اإلدارة المدرســية فــي مــدارس التعليم األساســي الحكوميــة بمحافظة 

ريــف دمشــق تبعــاً لمجــاالت )إدارة شــؤون الطلبــة والعامليــن، وإدارة األعمــال اإلداريــة، وإدارة االتصــال 
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9- مصطلحات البحث والتعريفات اإلجرائية :

8- حدود البحث:

ــي(. والتواصل المدرس

ــه  ــا فــي اإلدارة المدرســية، وهــو مــن الموضوعــات الهامــة لتعلق 2/7 دراســة درجــة دمــج التكنولوجي

بفئــة هامــة مــن فئــات المجتمــع التعليمــي، وهــي فئــة مــدراء المــدارس ألنهــم يمّثلــون القاعــدة فــي الهــرم اإلداري 

التعليمــي وتســتطيع الدخــول فــي تحديــات مجتمــع الثــورة المعلوماتيــة.

3/7 زيــادة وعــي مديــري مــدارس التعليــم األساســي بأهميــة دمــج التكنولوجيــا وأدواتهــا المختلفــة فــي 

مجــال اإلدارة المدرســية.   

4/7 تقديــم تغذيــة راجعــة مرحليــة ألصحــاب القــرار فــي اإلدارة التربويــة مــن خــالل اإلفــادة مــن نتائــج 

البحــث فــي تقديــم الدعــم التكنولوجــي المطلــوب لــإلدارات المدرســية.

ــم  ــدارس التعلي ــي م ــي اإلدارة المدرســية ف ــا ف ــج التكنولوجي ــاول البحــث درجــة دم ــة: تن 1/8 حــدود موضوعي

ــن ومعاونيهــم. ــف دمشــق مــن وجهــة نظــر المديري ــي محافظــة ري ــة ف األساســي الحكومي

2/8 حــدود بشــرية: تــم تطبيــق البحــث علــى مديــري مــدارس التعليــم األساســي الحكوميــة فــي محافظــة ريــف 

دمشــق.

ــي  ــة ف ــة التربي ــة التابعــة لمديري ــم األساســي الحكومي ــي مــدارس التعلي ــذ البحــث ف ــم تنفي ــة: ت 3/8 حــدود مكاني

ــف دمشــق.  محافظــة ري

8/4 حدود زمانية: تم إجراء البحث خالل الفصل األول من العام الدراسي 2020/2021. 

9/1 الدمــج، إجرائيــاً: يعّرفــه الباحثــان بأنــه اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات فــي اإلدارة المدرســية فــي المجــاالت 

التاليــة: مجــال إدارة شــؤون الطلبــة والعامليــن، ومجــال إدارة األعمــال اإلداريــة، ومجــال إدارة االتصــال 

والتواصــل المدرســي.

9/2 الدرجــة، إجرائيــاً: يعّرفهــا الباحثــان بأنهــا الدرجــة التــي يحصــل عليهــا المســتجيبون مــن خــالل إجاباتهــم 
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ــة )منخفضــة جــداً ،  ــن خمســة مســتويات لإلجاب ــة مجــاالت وتتضّم ــى ثالث ــود االســتبانة الموّزعــة عل ــى بن عل

منخفضــة، مقبــول، مرتفــع، مرتفــع جــداً(.

9/3 اإلدارة المدرســية إجرائيــاً: يعّرفهــا الباحثــان بأنهــا عمــل تشــاركي يقــوم بــه مديــر المدرســة ومعاونــه 

والعاملــون معــه لتســيير العمــل فــي المدرســة فــي مجــاالت )إدارة شــؤون الطلبــة والعامليــن، وإدارة األعمــال 

ــل  ــي العم ــا ف ــج التكنولوجي ــل دم ــي تفعي ــاهم ف ــا يس ــي( بم ــة، وإدارة االتصــال والتواصــل المدرس اإلداري

اإلداري المدرســي.

ــة المســتخدمة  ــا مجموعــة الوســائل واألدوات التكنولوجي ــان بأنه ــا الباحث ــاً: يعّرفه ــا إجرائي 9/4 التكنولوجي

ــادة فعاليــة أدائهــا بشــكل أفضــل. فــي المــدارس الُمســتهدفة والتــي تســاعد فــي تحســين العمليــة التعليميــة وزي

9/5 المديــر: يعّرفــه الباحثــان إجرائيــاً بأنــه الشــخص المســؤول عــن ســير العمليــات اإلداريــة والفنيــة فــي 

المدرســة، حيــث يتــم تعيينــه بأمــر إداري صــادر عــن مديريــة التربيــة فــي محافظــة ريــف دمشــق. 

10- اإلطار النظري :

ــية،  ــف اإلدارة المدرس ــي وظائ ــث وه ــة بالبح ــة الصل ــم وثيق ــن المفاهي ــة م ــان مجموع ــاول الباحث يتن

والتكنولوجيــا وأهميتهــا وتأثيرهــا علــى العمليــات اإلداريــة مــن تخطيــط وتنظيــم وتوجيــه ورقابــة، وذلــك كمــا 

يأتــي:

وظائف اإلدارة المدرسية   

ــي اآلخــر، ومــن هــذه  ــر كل منهــا ف ــا البعــض ويؤّث ــف المترابطــة مــع بعضه ــؤّدي اإلدارة عــدداً مــن الوظائ ت

ــق أهــداف  ــا لتحقي ــف مــع بعضه ــة( وتتكامــل هــذه الوظائ ــم، والرقاب ــه، والتنظي ــط، والتوجي ــف )التخطي الوظائ

ــي: ــى الشــكل اآلت ــان هــذه الوظائــف عل ــي هــذا الســياق يذكــر الباحث ــدة، وف ــاءة جي اإلدارة المدرســية بكف

التخطيــط: يعّرفــه )عطــوي، 2001( بأنــه عمليــة وضــع البرامــج والمشــاريع والسياســات والوســائل . 1

وتوزيــع المصــادر البشــرية والماديــة للنظــام التربــوي الــذي يكفــل تحقيــق األهــداف التربويــة ضمــن 

إطــار السياســة التربويــة فــي كامــل صورتهــا )ص200(.

التوجيــه: وهنــا يظهــر دور المديــر فــي توجيــه العامليــن وتعديــل مســارات األداء بشــكل مســتمر بمــا . 2

يــؤدي إلــى تنفيــذ األعمــال اإلداريــة المطلوبــة بأفضــل شــكل ممكــن. 
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التنظيــم: ويشــمل تحديــد المهــام وتوزيعهــا علــى الــكادر اإلداري والتدريســي بمــا يتــالءم مــع . 3

إمكاناتهــم وقدراتهــم وبذلــك يســاعد التنظيــم علــى اســتقرار العالقــات بيــن العامليــن وخلــق االنســجام 

داخــل المدرســة.

ــوغ األهــداف . 4 ــة تســتهدف قيــاس مــدى النجــاح فــي بل ــأّن الرقاب ــة: يــرى )عــزب، 2008( ب الرقاب

ــة  ــذ الخط ــاء تنفي ــي أثن ــل ف ــه الخل ــة أوج ــي معالج ــة وبالتال ــذ الخطــط الموضوع ــن تنفي ــد م والتأك

وتحديــد المشــكالت وعالجهــا )ص207(.

التكنولوجيا  

عّرفتهــا جمعيــة االتصــال التعليمــي والتكنولوجــي الُمشــار إليهــا فــي الشــرمان )2013( بأنهــا: الدراســة 

ــات  ــم عملي ــاد واســتخدام وتنظي ــن خــالل إيج ــر األداء م ــم وتطوي ــن أجــل تيســير التعلي ــي م ــق األخالق والتطبي

ــة مناســبة )ص49(. تكنولوجي

ــي  ــق البحــث العلمــي ف ــة وطرائ ــة العلمي ــادة مــن المعرف ــة اإلف ــا "عملي ــه شــحادة )2010( بأنه وتعّرف

تخطيــط وحــدات النظــام التربــوي وتنفيذهــا وتقويمهــا كّل علــى انفــراد وككل متكامــل بعالقاتــه المتشــابكة بغــرض 

تحقيــق ســلوك معيــن فــي المتعلــم مســتعينة فــي ذلــك بــكل مــن اإلنســان واآللــة )ص16(.

أهمية التكنولوجيا   

ــل  ــة بأق ــن الطلب ــن م ــدد ممك ــر ع ــم أكب ــاول تعلي ــة تح ــات التعليمي ــى أّن المؤسس ــناق، 2016( إل ــاَر )الش أش

التكاليــف وبأقــل زمــن ممكــن وأقــل جهــد فلجــأت إلــى اســتخدام التكنولوجيــا لحــّل المشــكالت التــي قــد تحصــل 

ــداد  ــم أع ــي تعلي ــهمت ف ــد أس ــم ق ــا التعلي ــى أّن تكنولوجي ــة، 2011( إل ــار )الحيل ــم )ص8-7(، وأش ــي التعلي ف

كبيــرة مــن المتعلميــن فــي الصفــوف المزدحمــة، كمــا عالجــت الزيــادة الهائلــة فــي المعرفــة اإلنســانية، وكافحــت 

األميــة بجميــع أنواعهــا، إضافــة إلــى مســاعدة المتعلــم فــي مواجهــة التربيــة الحديثــة )ص47-45(، وقــد أّكــد 

)ســعادة والســرطاوي، 2017( أّن تكنولوجيــا التعليــم بدخولهــا إلــى العمليــة التعليميــة اســتحدثت طرائــق تدريــس 

وأســاليب مختلفــة، وعملــت علــى حــّل العديــد مــن المشــكالت التربويــة، وزّودت الطلبــة بقــدر كبيــر مــن المعارف 

والمهــارات الضروريــة وعملــت علــى تنميــة تفكيــره وتوســيع أطــره )ص64-66(. 

ــد حرصــت  ــار، فق ــة واالعتب ــرة مــن األهمي ــى هــذه الدرجــة الكبي ــا عل ــت وســائل التكنولوجي ــا كان ولّم

ــذا  ــي ه ــم، وف ــد التعلي ــات تجوي ــة احتياج ــدارس لتلبي ــري الم ــب مدي ــج لتدري ــم برام ــى تنظي ــة عل وزارة التربي
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ــة:  ــي اإلدارة التربوي ــا ف ــتخدام التكنولوجي ــد اس ــن "فوائ ــدداً م ــي )2015( ع ــر مرع ــياق ذك الس

ــا . 1 ــه التكنولوجي ــز ب ــا تتمي ــة لم ــات الحديث ــذي تشــهده المجتمع ــي ال ــع االنفجــار المعلومات ــف م التكّي

ــات. ــادل المعلوم ــة وتب ــي المعالج ــرة والســرعة ف ــة الكبي ــدرة التخزيني بالق

تخزيــن المعلومــات وتصاميــم معّينــة تــؤدي إلــى اختصــار الوقــت للوصــول إلــى هــذه المعلومــات . 2

وتســهيل التعامــل معهــا.

تحويــل البيانــات فــي اإلدارة إلــى معلومــات منّظمــة ومترابطــة، تســاعد المديــر فــي التفكيــر وعمــل . 3

ــر  ــل المدي ــن قب ــأنها م ــرارات بش ــة الق ــم صناع ــي ســوف يت ــات الت ــم للموضوع ــات والتقيي المقارن

والعامليــن بــدالً مــن االعتمــاد علــى االجتهــادات الشــخصية.

ــة . 4 ــات، وتهيئ ــبكة المعلوم ــام ش ــبة لنظ ــيما بالنس ــع ال س ــاق واس ــى نط ــاون عل ــة التع ــر إمكاني توفي

ــر  ــر للمدي ــذي يوّف ــي ال ــب اإللكترون ــطح المكت ــرف بس ــا يع ــن م ــة لتكوي ــر المدرس ــة لمدي الفرص

ــذ  ــي تنفي ــة ف ــاء بهــم، والســرعة العالي ــن دون الحاجــة للق ــاط مــع اآلخري وســائل االتصــال واالرتب

ــد )ص75(. ــت والجه ــر الوق ــا يوّف ــابية بم ــات الحس العملي

وفــي هــذا الســياق يؤّكــد الباحثــان علــى أهميــة اســتخدام التكنولوجيــا فــي اإلدارة المدرســية فــي تحســين 

العمليــة التعليميــة ومســاعدتها فــي معالجــة البيانــات وتوفيــر المعلومــات التــي تســاعد فــي إنجــاز األعمــال 

اإلداريــة، وتخفيــف األعبــاء الكتابيــة.

تأثير التكنولوجيا على العمليات اإلدارية   

ــم  ــط والتنظي ــام بالتخطي ــات للقي ــى المعلوم ــات عل ــات والمؤسس ــع المنّظم ــي جمي ــرون ف ــد المدي يعتم

والتوجيــه والرقابــة اإلداريــة، ولمواجهــة مشــكلة التعامــل مــع الكــم الهائــل مــن المعلومــات التــي تواجــه اإلدارة 

بمســتوياتها المختلفــة دعــت الحاجــة إلــى وجــود وســائل وأدوات أهمهــا التكنولوجيــا تعمــل علــى معالجــة تلــك 

المعلومــات وتنظيمهــا بمــا يحّقــق الدقــة والســرعة وكفــاءة العمليــات اإلداريــة ويمكــن توضيــح تأثيــر اســتخدام 

ــي:  ــة كمــا يل ــا فــي الوظائــف اإلداري التكنولوجي

تأثيــر التكنولوجيــا فــي وظيفــة التخطيــط: ُيعــّرف التخطيــط التربــوي بأنــه " إطــار تحليلــي نظمــي . 1

للمؤسســة التربويــة بــكل مكّوناتهــا وعناصرهــا وفــي عالقتهــا ببيئتهــا الداخليــة والخارجيــة لتحقيــق 

ــة متغيــرات  ــا لطبيعتهــا ورســالتها ومواكب ــه وفًق ــد تحقيق ــة ومتناســقة لمــا تري ــة متكامل ــة رؤي وتنمي
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ــة )النوايســة، 2012، 63(. البيئ

تأثيــر التكنولوجيــا فــي وظيفــة التنظيــم: ُيعــّرف التنظيــم بأنــه "عمليــة إداريــة تهتــم بتجميــع المهــام . 2

ــات  ــد الســلطات والصالحي ــف أو أقســام رئيســة وتحدي ــن وظائ ــا ضم ــام به ــراد القي واألنشــطة الم

ــق األهــداف المرســومة" )عليمــات، 2016، 48(. ــن األنشــطة واألقســام مــن أجــل تحقي والتنســيق بي

ــن اإلداري . 3 ــاون بي ــل والتع ــه التفاع ــه بأن ــّرف التوجي ــه: يع ــة التوجي ــي وظيف ــا ف ــر التكنولوجي تأثي

التربــوي والعامليــن فــي المؤسســة، لمســاعدتهم فــي حــل مشــكالتهم، كــي يطلــق العنــان لمقدراتهــم 

ــى  ــن عل ــهم معّولي ــى أنفس ــن عل ــادرة معتمدي ــام المب ــذوا زم ــم أن يأخ ــح له ــا ويتي ــغ مداه ــى تبل حت

ــم. ــتقاللية تفكيره ــم واس أصالته

تأثيــر التكنولوجيــا فــي وظيفــة الرقابــة: تعــّد الرقابــة اإلداريــة هــي الوظيفــة التــي مــن خاللهــا يتــم . 4

ــرمان  ــر الش ــه، وذك ــط ل ــم التخطي ــا ت ــق م ــير وف ــطة تس ــات واألنش ــع التعليم ــن أن جمي ــد م التأك

ــا، إذ اســتطاعت  ــة فــي ظــل اســتخدام التكنولوجي ــر فاعلي ــة أصبحــت أكث )2013( أن هــذه الوظيف

المنظمــات متابعــة أعمالهــا، وتقديــم المعلومــات الدقيقــة فــي الوقــت المناســب مّمــا مّكــن اإلدارة مــن 

ــة التــي تصــب فــي مصلحــة المؤسســة. اتخــاذ القــرارات الصائب

11- الدراسات السابقة :

قــام الباحثــان بعــرض الدراســات الســابقة العربيــة واألجنبيــة المرتبطــة بموضــوع البحــث ابتــداًء باألقــدم 

كمــا يلــي: 

أجــرى جورمــان )Gorman, 2011( دراســة فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة، هدفــت إلــى التعــّرف 

علــى دور قــادة التعليــم العالــي فــي تبّنــي واســتخدام االتصــاالت اإللكترونيــة واإلنترنــت فــي إداراتهــم وفاعليــة 

اســتخدامها، واســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي، واســتخدم اســتبانة مكونــة مــن )37( فقــرة، وتكونــت 

ــم دور  ــي له ــم العال ــادة التعلي ــج الدراســة أن ق ــرت نتائ ــد أظه ــرة، وق ــراً ومدي ــن )465( مدي ــة الدراســة م عين

كبيــر فــي عمليــة التغييــر فــي إداراتهــم، كمــا بينــت النتائــج وجــود تبّنــي فعلــي الســتخدام اإلنترنــت واالتصــاالت 

اإللكترونيــة فــي إدارة التعليــم العالــي بدرجــة عاليــة.

ــة فــي  ــة تطبيــق اإلدارة اإللكتروني ــد درجــة أهمي ــى تحدي وأجــرى الناعبــي )2012( دراســة هدفــت إل

ــة،  ــة التحتي ــة تطبيقهــا فــي مجــاالت )البني ــة الســعودية، ومــدى إمكاني ــم بالمملكــة العربي ــة والتعلي إدارات التربي
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ــي  ــي التحليل ــج الوصف ــتخدم الباحــث المنه ــتفيدين(، اس ــات المس ــة، خدم ــات التربوي ــة، الخدم ــات اإلداري الخدم

وأداتــه اســتبانة، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )342( مديــراً ومديــرة، أظهــرت نتائــج الدراســة أّن درجــة تطبيــق 

ــة  ــروق ذات دالل ــود ف ــرت وج ــا أظه ــطة، كم ــاءت متوس ــم ج ــة والتعلي ــي إدارات التربي ــة ف اإلدارة اإللكتروني

إحصائيــة تعــزى للمؤهــل العلمــي لصالــح الحاصليــن علــى درجــات الماجســتير والدكتــوراه، ولســنوات الخبــرة 

لصالــح الحاصليــن علــى أكثــر مــن 15 ســنة، وللغــة اإلنجليزيــة لصالــح الحاصليــن علــى درجــة امتيــاز.

وقــام الحراحشــة )2013( بدراســة هدفــت التعــّرف إلــى درجة اســتخدام الحاســوب في اإلدارة المدرســية 

مــن وجهــة نظــر مديــري المــدارس األساســية والثانويــة فــي محافظــة المفــرق فــي األردن، واســتخدم الباحــث 

ــق اســتبانة علــى عينــة مؤلفــة مــن )107( مديــراً ومديــرة، وتوصلــت نتائــج  المنهــج الوصفــي التحليلــي، وطّب

ــة، وعــدم  ــي اإلدارة المدرســية جــاءت بدرجــة ممارســة مرتفع ــى أن درجــة اســتخدام الحاســوب ف الدراســة إل

وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة تعــزى لمتغيــر الجنــس.

وقــام مهنــا )2015( بدراســة لتعــّرف درجــة توظيــف الحاســوب فــي اإلدارة المدرســية بمــدارس وكالــة 

ــه اســتبانة، وتكونــت  ــي وأدات ــد اســتخدم المنهــج الوصفــي التحليل الغــوث فــي محافظــة غــزة فــي فلســطين، وق

عينــة الدراســة مــن )191( مديــراً ومديــرة، وقــد أشــارت النتائــج إلــى أن هنــاك اســتخدام للحاســوب فــي مجــال 

األعمــال اإلداريــة مــن قبــل عينــة الدراســة بصــورة منخفضــة، كمــا أظهــرت نتائــج الدراســة عــدم وجــود فــروق 

ــاً بيــن متوســطات تقديــرات مديــري المــدارس لدرجــة توظيــف الحاســوب فــي اإلدارة المدرســية  دالــة إحصائي

تعــزى لمتغيــري الدراســة )ســنوات الخدمــة والمنطقــة التعليميــة( وأن هنــاك فروقــاً دالــة إحصائيــاً تعــزى لمتغيــر 

الجنــس ولصالــح فئــة الذكــور.

وأجــرى روبــرت ) Robert, 2016( دراســة هدفــت إلــى الكشــف عــن إدراكات مديــري المــدارس 

األساســية والثانويــة بواليــة تكســاس األمريكيــة ألهميــة اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات وأثرهــا علــى المعلميــن 

والطلبــة، اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي، وتــم اســتخدام المقابلــة لمعرفــة آراء أفــراد العينــة البالــغ عددهــم 

)310( مديــراً ومديــرة، وأظهــرت نتائــج الدراســة أن )42.3 %( مــن المديريــن يــرون أن اســتخدام تكنولوجيــا 

المعلومــات لهــا دور مهــم وفاعــل فــي تطويــر أدائهــم اإلداري ومســاعدة الطلبــة فــي الجانــب التعليمــي، كمــا تبيــن 

عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي تصــورات المديريــن ألهميــة اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات فــي 

المــدارس تعــزى لمتغيــرات الدراســة )الجنــس، والمؤهــل العلمــي، ونــوع المجتمــع(.

ــي اإلدارة  ــا ف ــج التكنولوجي ــة دم ــن درج ــف ع ــى الكش ــت إل ــة هدف ــري )2017( بدراس ــام الجري وق

المدرســية فــي المــدارس العامــة فــي محافظــة عّمــان وســبل تطويرهــا، ولتحقيــق أهــداف الدراســة فقــد اســتخدم 
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الباحــث المنهــج الوصفــي، وأداتــه اســتبانة، تــم تطبيقهــا علــى عينــة عشــوائية تكّونــت مــن )324( مديــراً ومديــرة 

مــن المــدارس الحكوميــة فــي مديريــة تربيــة لــواء الجيــزة، وأشــارت النتائــج إلــى أن درجــة دمــج التكنولوجيــا 

ــى األداة ككل كانــت  ــة فــي محافظــة عمــان وســبل تطويرهــا عل ــي المــدارس الحكومي ــي اإلدارة المدرســية ف ف

مرتفعــة جــداً وبلغــت )4.27(، كمــا بينــت النتائــج عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة 

)0.05( فــي درجــة دمــج التكنولوجيــا فــي اإلدارة المدرســية تعــزى لمتغيــر الجنــس، وتــم اقتــراح ســبل تطويــر 

درجــة دمــج التكنولوجيــا فــي اإلدارة المدرســية مــن وجهــة نظــر المــدراء، وفــي ضــوء النتائــج تــم تقديــم جملــة 

مــن التوصيــات والمقترحــات لزيــادة درجــة دمــج التكنولوجيــا فــي اإلدارة المدرســية فــي مــدارس محافظــة عمــان 

وعمــوم المملكــة األردنيــة.

وقــام إبراهيــم )2019( بدراســة هدفــت إلــى معرفــة درجــة دمــج التكنولوجيــا فــي اإلدارة المدرســية فــي 

مــدارس التعليــم األساســي الحكوميــة فــي محافظــة دمشــق مــن وجهــة نظــر المديريــن تبعــاً لمتغيــري )الجنــس 

والمؤهــل العلمــي(، واّتبــع المنهــج الوصفــي واســُتخدمت االســتبانة أداًة للبحــث بلغــت عّينــة البحــث )58( مديــراً 

ومديــرًة اختيــروا بالطريقــة العشــوائية المنتظمــة، وكانــت أهــم النتائــج: بلغــت قيمــة التقديــر الكلــي لدرجــة دمــج 

ــة فــي محافظــة دمشــق مــن وجهــة  ــم األساســي الحكومي ــا فــي اإلدارة المدرســية فــي مــدارس التعلي التكنولوجي

نظــر المديريــن درجــة )مرتفــع( بمتوســط حســابي قــدره )4.01(، ولــم توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن 

ــي  ــي اإلدارة المدرســية ف ــا ف ــج التكنولوجي ــة البحــث حــول درجــة دم ــراد عين ــات أف متوســطات درجــات إجاب

ــة  ــروق ذات دالل ــن وجــدت ف ــي حي ــس، ف ــر الجن ــى متغي ــزى إل ــي محافظــة دمشــق تع ــة ف ــدارس الحكومي الم

ــي اإلدارة  ــا ف ــج التكنولوجي ــة البحــث حــول درجــة دم ــراد عين ــات أف ــن متوســطات درجــات إجاب ــة بي إحصائي

ــة  ــح فئ ــر المؤهــل العلمــي، ولصال ــى متغي ــي محافظــة دمشــق تعــزى إل ــة ف ــدارس الحكومي ــي الم المدرســية ف

المديريــن مــن حملــة اإلجــازة الجامعيــة. 

التعليق على الدراسات السابقة  

ــج  ــة دم ــة درج ــى معرف ــا عل ــد معظمه ــابقة تأكي ــات الس ــه للدراس ــالل عرض ــن خ ــان م ــَظ الباحث الح

التكنولوجيــا ووســائطها المختلفــة فــي اإلدارة المدرســية كمــا بّينــت دراســات الجريــري )2017( ومهنا )2015( 

والحراحشــة )2013(، أمــا دراســتي روبــرت )Robert, 2016( والناعبــي )2012( فقــد هدفتــا إلــى كشــف 

ومالحظــة مــدى أهميــة تكنولوجيــا المعلومــات فــي اإلدارة المدرســية وأثرهــا علــى المعلميــن والطلبــة، وتفاوتــت 

ــة بشــكل  ــك الدراســات وإجراءاتهــا، واتفقــت الدراســة الحالي ــة الكــم تبعــاً ألهــداف تل ــات البحــث مــن ناحي عّين

كبيــر مــع دراســة إبراهيــم )2019( ودراســة الجريــري )2017( مــن حيــث الهــدف والعّينــة واألداة وإجــراءات 
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ــد  ــا، وق ــا، ونتائجه ــة، وعينته ــع الدراس ــي مجتم ــابقة ف ــات الس ــن الدراس ــة ع ــذه الدراس ــت ه ــق، واختلف التطبي

اســتفاد الباحــث مــن تلــك الدراســات منهجيــاً وفــي إعــداد أداة البحــث وإثــراء اإلطــار النظــري وتفســير النتائــج، 

وفــي حــدود علــم الباحــث فإنــه ال توجــد دراســات علــى المســتوى المحلــي قــد تناولــت موضــوع درجــة دمــج 

ــذا  ــة فــي محافظــة ريــف دمشــق، ل ــم األساســي الحكومي ــا فــي اإلدارة المدرســية فــي مــدارس التعلي التكنولوجي

تأتــي هــذه الدراســة اســتكماالً لجهــود الباحثيــن فــي هــذا المجــال بمــا يخــدم عمليــة اإلدارة المدرســية ويســاعد فــي 

تطويرهــا.

اســتخدم الباحثــان المنهــج الوصفــي التحليلــي ألنــه المالئــم لدراســة أوصــاف دقيقــة للظاهــرات التــي مــن 

خاللهــا يمكــن تحقيــق تقــدم كبيــر فــي حــل المشــكالت )فــان داليــن، 1990، 292(. وهــذا النــوع مــن مناهــج 

البحــث يناســب الدراســة الحاليــة. 

 مجتمع البحث وعينته  

تكــّون مجتمــع الدراســة مــن مــدراء )ومعاونــي( مــدارس التعليــم األساســي العامــة الموجــودة فــي محافظة 

ريــف دمشــق والبالــغ عددهــا )916( مدرســة تعليــم أساســي، حســب إحصائيــات مديريــة التربيــة فــي محافظــة 

ريــف دمشــق للعــام الدراســي 2019/2020.

اعتمــد الباحثــان أســلوب العّينــة العشــوائية العنقوديــة، مراعيــان قــدر اإلمــكان تــوّزع المناطــق التعليميــة 

ــح  ــاً ويوّض ــراً ومعاون ــن )70( مدي ــم م ــدراء ومعاونيه ــة الم ــت عّين ــث تكّون ــق، حي ــف دمش ــة ري ــي محافظ ف

الباحــث تــوّزع عّينــة الدراســة وفقــاً للجنــس والمؤهــل العلمــي فــي الجــدول اآلتــي:

جدول )1( يوّضح توزع عّينة الدراسة تبعاً لنوع الجنس والمؤهل العلمي

عدد أفراد المحافظة
العّينة

الجنس
المؤهل العلمي

دبلوم ومافوقإجازة جامعيةمعهد

إناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور

ريف 
702941دمشق

7111222108
المجموعالمجموعالمجموع

183418
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أداة البحث 

لتحقيــق هــدف البحــث قــام الباحثــان بإعــداد اســتبانة بعــد مراجعــة األدبيــات التربويــة والدراســات الســابقة ذات 

ــت األداة  ــري )2017(؛ وتكّون ــم )2019( ودراســة الجري ــة بموضــوع البحــث وال ســيما دراســة إبراهي الصل

مــن ثالثــة مجــاالت، وكانــت البنــود مــن )1 - 8( تقيــس مجــال إدارة شــؤون الطلبــة والعامليــن، فــي حيــن كانــت 

ــال إدارة  ــس مج ــن )17 - 24( تقي ــود م ــة، والبن ــال اإلداري ــال إدارة األعم ــس مج ــن )9 - 16( تقي ــود م البن

االتصــال والتواصــل المدرســي.

ــان مقيــاس ليكــرت الخماســي )مرتفــع جــداً، مرتفــع، مقبــول، منخفــض، منخفــض  وقــد اعتمــد الباحث

جــداً(، ويقابلــه باألرقــام علــى الترتيــب ) 5، 4، 3، 2،1 (. وقــد مّثــل الرقــم )5( العالمــة العليــا للبنــد، 

ــح )الترجيــح أو  والرقــم )1( العالمــة الدنيــا للبنــد، ولتحديــد مــدى كل فئــة قــام الباحــث بحســاب المتوســط المرجِّ

ــا )عــدد  التوزيــن(، وفــق القانــون اآلتــي: )عــدد مســتويات ليكــرت فــي االســتبانة -1( / عــدد المســتويات وهن

ــرت =5(.  ــتويات ليك مس

عندها يكون متوسط الترجيح هو   0.8 =  5 ÷ )1–5 ( 

 جدول )2( قيمة متوسط الترجيح والدرجة المناسبة له

درجة االدمجقيمة متوسط الترجيح

منخفضة جدا1.8ً–1

منخفضة2.60–1.81

مقبولة3.40 -2.61

مرتفعة4.20 -3.41

مرتفعة جدا5ً -4.21

صدق أداة البحث  

للتحّقــق مــن صــدق األداة قــام الباحثــان بعــرض االســتبانة علــى عــدد مــن المحكميــن فــي كليــة التربيــة بجامعــة 

دمشــق )انظــر الملحــق رقــم 2( بقصــد االســتفادة مــن خبرتهــم فــي مــدى انســجام االســتبانة ووضــوح بنودهــا 
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ــان بإجــراء  ــام الباحث ــن ق ــادة المحّكمي ــي ضــوء مالحظــات الس ــال المخصــص، وف ــا للمج ــا ومالءمته وانتمائه

ــة،  التعديــالت المطلوب

ثبات أداة البحث  

ــات  ــاس باســتخدام معامــل الثب ــي لمجــاالت المقي ــان بحســاب االتســاق الداخل ــام الباحث ــات األداة ق للتأكــد مــن ثب

ــا، والجــدول اآلتــي يوّضــح ذلــك: ــاخ ألف كرونب

جدول )3( يوّضح قيمة معامل كرونباخ ألفا لألداة ومجاالتها الثالثة

قيمة معامل الثباتالمجالم

0.89إدارة شؤون الطلبة والعاملين1

0.85إدارة األعمال اإلدارية2

0.79إدارة االتصال والتواصل المدرسي3

0.84األداة ككل

نالحــظ مــن الجــدول الســابق أّن معامــالت الثبــات الســابقة تــدل علــى قــدرة األداة علــى تحقيــق أغــراض البحــث، 

ــم  ــدارس التعلي ــي م ــية ف ــي اإلدارة المدرس ــا ف ــج التكنولوجي ــة دم ــتبانة درج ــات الس ــل الثب ــح أّن معام إذ يّتض

األساســي الحكوميــة فــي محافظــة دمشــق قــد بلــغ )0.84( وتعتبــر درجــة الثبــات مقبولــة. 

عرض نتائج البحث ومناقشتها  

ــي  ــة ف ــم األساســي الحكومي ــدارس التعلي ــي م ــي اإلدارة المدرســية ف ــا ف ــج التكنولوجي ــة دم ــا درج م
ــم؟ ــن ومعاونيه ــر المديري ــة نظ ــن وجه ــف دمشــق م محافظــة ري

لإلجابــة عــن ســؤال البحــث قــام الباحثــان بحســاب المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة لدرجة 

دمــج التكنولوجيــا فــي اإلدارة المدرســية فــي مــدارس التعليــم األساســي الحكوميــة فــي محافظــة ريــف دمشــق 

لــكل مجــال مــن مجــاالت األداة ومــن ثــم لــألداة ككل وذلــك علــى الشــكل اآلتــي: 
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جدول )4( درجة دمج التكنولوجيا في اإلدارة المدرسية تبعاً لمجال إدارة األعمال اإلدارية

يتبّيــن مــن الجــدول )4( أن قيــم المتوســطات الحســابية للبنود قــد تراوحت بيــن )2.47( و)3.19(، حيث 

كان أعالهــا للبنــد " توظيــف قواعــد البيانــات فــي اتخــاذ القــرارات"، وبمتوســط حســابي )3.19(، وانحــراف 

معيــاري )0.873(، فــي حيــن أن البنــد " كتابــة تقاريــر الزيــارات الصفيــة" حصــل علــى أدنــى متوســط حســابي 

)2.47( وبانحــراف معيــاري )0.557(، فــي حيــن أّن التقديــر الكلــي إلجابــات أفــراد عينــة الدراســة لدرجــة 

دمــج التكنولوجيــا فــي اإلدارة المدرســية فــي المــدارس الحكوميــة فــي محافظــة ريــف دمشــق، بالنســبة لمجــال 

ــاري )0.647(،  ــول وبمتوســط حســابي )2.71 وانحــراف المعي ــر مقب ــد جــاء بتقدي ــة ق إدارة االعمــال اإلداري

وتختلــف هــذه النتيجــة عــن نتيجــة دراســة إبراهيــم )2019( ودراســة الجريــري )2017( ودراســة جورمــان 

)Gorman. 2011( ، فــي حيــن تتفــق مــع دراســة مهنــا )2015( التــي جــاءت نســبة دمــج التكنولوجيــا فــي 

األعمــال اإلداريــة بدرجــة متوســطة. ويعــزو الباحثــان ذلــك إلــى صعوبــة تنظيــم الســجالت والوثائــق وتوثيقهــا 

ــدارس  ــري الم ــام مدي ــدارس المحافظــة، وضعــف اهتم ــى م ــا عل ــي ظــل ظــروف الحــرب وآثاره ــاً ف إلكتروني

بتطويــر العمــل اإلداري وتجهيــز الجــداول المدرســية والمراســالت اإلداريــة. 

اإلنحراف إدارة األعمال اإلداريةم
درجة الدمجالمتوسط الحسابيالمعياري

مقبولة5802.80.تنظيم المراسالت وإدارتها1

منخفضة5812.56.تنظيم السجالت والوثائق المدرسية2

3ً منخفضة5772.59.توثيق البيانات إلكترونيا

منخفضة5572.47.كتابة تقارير الزيارات الصفية4

مقبولة5912.64.تنظيم االنشطة المدرسية5

مقبولة7452.77.تجهيز الجدول المدرسي6

مقبولة8733.19.توظيف قواعد البيانات في اتخاذ القرارات7

مقبولة6752.67.استخدام قاعدة بيانات مشتركة لإلدارة المدرسية8

مقبولة0.6472.71التقدير الكلي
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جدول )5( درجة دمج التكنولوجيا في اإلدارة المدرسية تبعاً لمجال إدارة شؤون الطلبة والعاملين

ــد تراوحــت بيــن )2.81( و)3.14(،  ــود ق ــم المتوســطات الحســابية للبن ــن مــن الجــدول )5( أن قي يتبّي

ــابي )3.14(،  ــط حس ــة"، وبمتوس ــي المدرس ــن ف ــة بالعاملي ــات الخاص ــظ البيان ــد "حف ــا للبن ــث كان أعاله حي

ــة  ــة والمتعلق ــة التربي ــواردة مــن مديري ــب ال ــد " تســجيل الكت ــن أن البن ــاري )0.921(، فــي حي وانحــراف معي

بالعامليــن " حصــل علــى أدنــى متوســط حســابي )2.81( وبانحــراف معيــاري )0.804(، فــي حيــن أّن التقديــر 

الكلــي إلجابــات أفــراد عينــة الدراســة لدرجــة دمــج التكنولوجيــا فــي اإلدارة المدرســية فــي المــدارس الحكوميــة 

فــي محافظــة ريــف دمشــق، بالنســبة لمجــال إدارة شــؤون الطلبــة والعامليــن قــد جــاء بتقديــر مقبــول وبمتوســط 

حســابي )2.96 وانحــراف معيــاري )0.864(، وتتفــق نتيجــة هــذه الدراســة مــع دراســة مهنــا )2015( التــي 

ــف هــذه النتيجــة عــن نتيجــة  ــة بدرجــة متوســطة، وتختل ــي األعمــال اإلداري ــا ف جــاءت نســبة دمــج التكنولوجي

دراســة إبراهيــم )2019( والحراحشــة )2013( والجريــري )2017(، ويعــزو الباحثــان ذلــك إلــى الصعوبــات 

ــة والعامليــن وغيابهــم وحركــة انتقالهــم وضعــف اهتمــام المــدراء بالبرمجيــات  المتعلقــة برصــد حضــور الطلب

ــون بإدخــال  ــوم المعلم ــا يق ــة فمــن خالله ــات التربوي ــة Emis Open نظــم إدارة المعلوم ــر برمجي ــث توف حي

بيانــات الطلبــة وعالماتهــم الشــهرية، والحضــور والغيــاب، ويقومــون بعمــل تقاريــر فــي نهايــة كل فصــل خاصــة 

اإلنحراف إدارة شؤون الطلبة والعاملينم
درجة الدمجالمتوسط الحسابيالمعياري

مقبولة1.1572.90قبول الطلبة ورصد حركة انتقالهم9

مقبولة7533.11.إعداد تقارير خاصة بالغياب أو التقصير الدراسي10

مقبولة8602.89.استخراج المعلومات المتعلقة بالعاملين في المدرسة11

مقبولة9213.14.حفظ البيانات الخاصة بالعاملين في المدرسة12

تسجيل الكتب الواردة من مديرية التربية والمتعلقة 13
مقبولة8042.81.بالعاملين

مقبولة9223.07.رصد حضور وغياب الطلبة14

مقبولة7052.90.إعداد التقارير الفصلية للعاملين في المدرسة15

مقبولة7972.87.ضبط حضور وانصراف العاملين من المدرسة16

مقبول0.8642.96التقدير الكلي
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بــكل طالــب، وأيضــا تحتــوي هــذه المنظومــة علــى بيانــات جميــع العامليــن فــي المدرســة.

جدول)6( درجة دمج التكنولوجيا في اإلدارة المدرسية تبعاً لمجال إدارة االتصال والتواصل المدرسي

ــد تراوحــت بيــن )2.83( و)3.06(،  ــود ق ــم المتوســطات الحســابية للبن ــن مــن الجــدول )6( أن قي يتبّي

حيــث كان أعالهــا للبنــد "إدارة االجتماعــات عــن بعــد عبــر الشــبكة"، وبمتوســط حســابي )3.06(، وانحــراف 

ــد  ــى أحــدث تطــورات اإلدارة " ق ــت لالطــالع عل ــد " اســتخدام اإلنترن ــن أن البن ــي حي ــاري )0.508(، ف معي

ــي  ــر الكل ــن أّن التقدي ــي حي ــاري )0.729(. ف ــراف معي ــابي )2.70( وبانح ــط حس ــى متوس ــى أدن ــل عل حص

ــة فــي  ــا فــي اإلدارة المدرســية فــي المــدارس الحكومي ــة الدراســة لدرجــة دمــج التكنولوجي ــات أفــراد عين إلجاب

محافظــة ريــف دمشــق، بالنســبة لمجــال إدارة االتصــال والتواصــل المدرســي قــد جــاء بتقديــر مقبــول وبمتوســط 

حســابي )2.94 وانحــراف معيــاري )0.759(، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســتي إبراهيــم )2019( وروبــرت 

)Robert, 2016(، فــي حيــن تختلــف نتيجــة هــذه الدراســة عــن دراســة الجريــري )2017( التــي جــاءت فيهــا 

نســبة دمــج التكنولوجيــا فــي األعمــال اإلداريــة بدرجــة مرتفعــة، وربمــا يعــود ذلــك إلــى تقصيــر اإلدارة التربويــة 

فــي تقديــم الدعــم المعلوماتــي مــن أدوات ومحطــات حاســوبية كاملــة إلــى بعــض اإلدارات المدرســية ممــا يــؤدي 

ــر شــبكة اإلنترنــت، وعــدم  ــد اجتماعــات عب ــة لعق ــا حديث ــى عــدم امتــالك اإلدارة المدرســية أدوات تكنولوجي إل

اإلنحراف إدارة االتصال والتواصل المدرسيم
درجة الدمجالمتوسط الحسابيالمعياري

مقبولة9552.99.تزويد الجهات المعنية بالبيانات الالزمة الكترونيا17ً

استخدام اإلنترنت لالطالع على أحدث تطورات 18
مقبولة7292.70.اإلدارة

مقبولة8933.01.تبادل المعلومات مع المدارس األخرى إلكترونيا19ً

مقبولة9083.04.التواصل مع مديرية التربية بالبريد اإللكتروني20

مقبولة7452.90.التواصل مع أولياء األمور بالبريد اإللكتروني21

مقبولة7713.01.التواصل مع المعلمين بالبريد اإللكتروني22

مقبولة5083.06.إدارة االجتماعات عن بعد عبر الشبكة23

استخدام اإلنترنت لالتصال بمصادر المعلومات 24
مقبولة5642.83.المختلفة

مقبولة0.7592.94التقدير الكلي
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أو ضعــف الشــبكة فــي المــدارس، ونــدرة وجــود صفحــة خاصــة علــى اإلنترنــت لــكل مدرســة، وأيضــاً هنــاك 

ضعــف فــي التواصــل مــع أوليــاء األمــور عبــر شــبكة اإلنترنــت.

جدول )7( درجة دمج التكنولوجيا في اإلدارة المدرسية في مدارس محافظة دمشق على األداة ومجاالتها

يّتضــح مــن الجــدول الســابق أّن المتوســطات الحســابية لمجــاالت األداة قــد تراوحــت بيــن )2.71 

و2.96( وحّقــق مجــال إدارة شــؤون الطلبــة والعامليــن أعلــى درجــة دمــج، ومجــال إدارة االتصــال والتواصــل 

المدرســي مرتبــة وســطى، فــي حيــن حّقــق مجــال إدارة األعمــال اإلداريــة أخفــض درجــة دمــج، وبذلــك يكــون 

التقديــر الكلــي لدرجــة دمــج التكنولوجيــا فــي اإلدارة المدرســية فــي المــدارس الحكوميــة بمحافظــة ريــف دمشــق 

ــق بدرجــة مقبــول مــن وجهــة نظــر المديريــن ومعاونيهــم، وتختلــف هــذه النتيجــة عــن نتيجــة دراســة  ــد تحّق ق

ــا فــي اإلدارة المدرســية بدرجــة مرتفعــة.  إبراهيــم )2019( حيــث تحقــق دمــج التكنولوجي

اختبار فرضّيتي البحث  

الفرضيــة األولــى: ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.05( بيــن متوســطي تقديرات 
مديــري المــدارس الحكوميــة فــي محافظــة ريــف دمشــق لدرجــة دمــج التكنولوجيــا فــي اإلدارة المدرســية تعــزى 

إلــى متغيــر الجنس.

 SPSS الختبــار الفرضيــة الســابقة قــام الباحثــان بإجــراء اختبــار)ت( باســتخدام البرنامــج اإلحصائــي

وكانــت النتائــج علــى الشــكل اآلتــي:

درجة الدمجالمتوسط الحسابياإلنحراف المعياريالمجاالت

مقبول0.6472.71إدارة األعمال اإلدارية 

مقبول0.8642.96إدارة شؤون الطلبة والعاملين

مقبول0.7592.94إدارة االتصال والتواصل المدرسي

مقبول0.7562.87األداة ككل
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جدول )8( النتائج الوصفية الختبار )ت( لفرضية سؤال البحث

متغير الجنس

االنحراف المعياريالمتوسط الحسابيحجم العينةالفئات

2968.973.923ذكر

4168.904.236أنثى

جدول )9( النتائج التحليلية الختبار )ت( لفرضية سؤال البحث

ــة لمتغيــر الجنــس قــد بلغــت )950.(، وهــي أكبــر مــن  ــن الجــدول الســابق أّن قيمــة مســتوى الدالل يبّي

مســتوى داللــة الفرضيــة الصفريــة )0.05(، ولذلــك نقبــل الفرضيــة الصفريــة التــي نصهــا " ال توجــد فــروق 

ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.05( بيــن متوســطي تقديــرات مديــري المــدارس الحكوميــة ومعاونيهــم 

ــس".  ــر الجن ــى متغي ــزى إل ــية تع ــي اإلدارة المدرس ــا ف ــج التكنولوجي ــة دم ــق لدرج ــف دمش ــة ري ــي محافظ ف

وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتائــج دراســة إبراهيــم )2019( وروبــرت )Robert, 2016( والجريــري )2017( 

ــة )2013(.  والحراحش

الفرضيــة الثانيــة: ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.05( بين متوســطات تقديرات 
ــي اإلدارة  ــا ف ــج التكنولوجي ــف دمشــق لدرجــة دم ــي محافظــة ري ــم ف ــة ومعاونيه ــدارس الحكومي ــري الم مدي

المدرســية تعــزى إلــى متغيــر المؤهــل العلمــي.

 )One way anova( ــادي ــن األح ــل التباي ــراء تحلي ــان بإج ــام الباحث ــابقة ق ــة الس ــار الفرضي الختب

ــي:  ــكل اآلت ــى الش ــج عل ــت النتائ ــي SPSS وكان ــج اإلحصائ ــتخدام البرنام باس

متغير الجنس
T داللة الفروق اإلحصائيةمستوى الداللةقيمة اختبار

ال توجد فروق دالة063.950.
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الجدول )10( النتائج الوصفية الختبار فرضية سؤال البحث

الجدول )11( النتائج التحليلية الختبار تحليل التباين األحادي لفرضية سؤال البحث

متغير المؤهل العلمي

مجموع المربعاتمتوسط المربعات
F مستوى قيمة

الداللة
داللة 
الفروق بين 

المجموعات
ضمن 

المجموعات
بين 

المجموعات
ضمن 

المجموعات

ال توجد 3.61417.0367.2281141.415.212.809
فروق دالة

يبّيــن الجــدول الســابق أّن قيمــة مســتوى الداللــة لمتغيــر المؤهــل العلمــي قــد بلغــت ).809(، وهــي أكبــر مــن 

ــة التــي نصهــا "ال توجــد فــروق  ــة الفرضيــة الصفريــة )0.05(، ولذلــك نقبــل الفرضيــة الصفري مســتوى دالل

ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.05( بيــن متوســطات تقديــرات مديــري المــدارس الحكوميــة ومعاونيهــم 

 فــي محافظــة ريــف دمشــق لدرجــة دمــج التكنولوجيــا فــي اإلدارة المدرســية تعــزى إلــى متغيــر المؤهــل العلمــي

". وتختلــف هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة إبراهيــم )2019( حيــث ظهــرت فــروق دالــة لصالــح المديريــن 

ذوي فئــة اإلجــازة.

متغير
المؤهل العلمي

االنحراف المعياريالمتوسط الحسابيحجم العينةالفئات

1868.444.395معهد

3468.973.857إجازة

1869.334.352دبلوم وما فوق

13- مقترحات البحث:

في ضوء نتائج البحث يوصي الباحثان بما يأتي:

تفعيــل اســتخدام قاعــدة بيانــات مشــتركة لــإلدارة المدرســية بما يخــدم تنظيم االســتفادة مــن المعلومات . 1

بين اإلدارات المدرســية.

توفيــر خدمــة االنترنــت لجميــع مــدارس التعليــم األساســي فــي محافظــة ريــف دمشــق بمــا يســمح . 2

للمــدراء باالطــالع علــى أحــدث المســتجدات فــي مجــال العمــل اإلداري المدرســي، باإلضافــة 
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14- المراجع:

إلــى تســهيل تبــادل المعلومــات الكترونيــاً بيــن المدرســة واألوليــاء والمعلميــن، وصــوالً إلــى تنفيــذ 

اجتماعــات عــن بعــد باســتخدام الشــابكة.

إشــراك الطلبــة وأوليــاء أمورهــم فــي المحاضــرات والنــدوات والورش التــي تعدها اإلدارة المدرســية . 3

بغيــة توعيتهــم وتثقيفهــم باســتخدامات تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت فــي المجتمــع المدرســي 

والخدمــات المتاحــة مــن خاللهــا.

الحــرص علــى زيــادة وعــي مديــري مــدارس التعليــم األساســي بأهميــة دمــج التكنولوجيــا وأدواتهــا . 4

المختلفــة فــي مجــال العمــل اإلداري والتعليمــي.  

توفيــر الدعــم المعنــوي والمالــي الــالزم لنشــر ثقافــة اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت . 5

فــي المجتمــع المدرســي.

تفعيل منظومة emis Open ومعالجة جوانب القصور فيها.. 6

المراجع باللغة العربية

ــم .1 ــدارس التعلي ــي م ــية ف ــي اإلدارة المدرس ــا ف ــج التكنولوجي ــة دم ــر )2019(. درج ــم. ماه إبراهي

ــق  ــة دمش ــة جامع ــن. مجل ــر المديري ــة نظ ــن وجه ــق م ــة دمش ــي محافظ ــة ف ــي الحكومي األساس
ــية. ــة والنفس ــوم التربوي للعل

الحراحشــة. محمــد عبــود )2013 (. درجــة اســتخدام الحاســوب فــي اإلدارة المدرســية مــن وجهــة .2

نظــر مديــري المــدراس فــي محافظــة المفــرق . مجلــة المنــارة. المجلــد 19 . العــدد 2 . 57 – 34.

الحيلــة. محمــد )2011(.التكنولوجيــا العلميــة والمعلوماتيــة. دار الكتــاب الجامعــي. العيــن. الخليجية. .3

ــة البحرين. مملك

خليــل. بلســم محمــود )2009(. مشــكالت اإلدارة المدرســية فــي مــدارس التعليــم األساســي. دراســة .4

ميدانيــة فــي مــدارس التعليــم األساســي الرســمية بمدينــة دمشــق. رســالة ماجســتير. كليــة التربيــة. 
جامعــة دمشــق.
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دواني، كمال سليم )2013(. القيادة التربوية. عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع..5

ــن .6 ــي ميادي ــت ف ــوب واإلنترن ــتخدام الحاس ــد )2017(. اس ــرطاوي . محم ــودت . والس ــعادة. ج س

ــان. ــع. عم ــر والتوزي ــروق للنش ــم. دار الش ــة والتعلي التربي

شحادة. أمل )2010(. التكنولوجيا التعليمية دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع. عمان..7

الشــرمان. عاطــف )2013(. تكنولوجيــا التعليــم المعاصــرة وتطويــر المنهــاج . دار وائــل للنشــر. .8

عمــان.

الشــناق. عبــد الســالم )2016(. دور اإلدارة المدرســية فــي توظيــف برامــج تكنولوجيــا المعلومــات .9

لخدمــة العمليــة التعليميــة فــي المــدارس االستكشــافية األردنيــة. رســالة دكتــوراه غــي منشــورة. 
جامعــة عمــان العربيــة. عمــان.

ــودة .10 ــر الج ــوء معايي ــي ض ــية ف ــر اإلدارة المدرس ــتار )2008(. تطوي ــد الس ــن عب ــزب. محس ع

ــكندرية. ــث. اإلس ــي الحدي ــب الجامع ــاملة المكت الش

ــا .11 ــة وتطبيقاته ــا النظري ــة. مفاهيمه ــية الحديث ــزت )2001(. اإلدارة المدرس ــودت ع عطــوي. ج

ــع. عمــان. ــة للنشــر والتوزي ــة ودار الثقاف ــة الدولي ــدار العلمي ــة ال العملي

ــر. .12 ــروق للنش ــة. دار الش ــة فــي المؤسســات التربوي ــات اإلداري ــح )2016(. العملي ــات. ال عليم

ــق. دمش

فــان داليــن. ديوبولــد بـــ )1990(.مناهــج البحــث فــي التربيــة وعلــم النفــس, ترجمــة محمــد نبيــل .13

نوفــل وآخــرون. الطبعــة الرابعــة. مكتبــة األنجلــو المصريــة, القاهــرة. 

الالمــي. عبــد هللا )2008(. واقــع اســتخدام تطبيقــات الحاســب اآللــي في مجاالت اإلدارة المدرســية .14

مــن وجهــة نظــر مديــري ووكالء المــدارس الثانويــة بنيــن بمحافظــة الخبــر. رســالة ماجســتير غيــر 
منشــورة. الجامعة

مرعــي. توفيــق أحمــد )2015(. تكنولوجيــا التعليــم بيــن النظريــة والتطبيــق. دار المســيرة للنشــر .15

والتوزيــع. عمــان.

ــم .16 ــة وعل ــي التربي ــل والشــماس. عيســى )2011( مناهــج البحــث ف ــد. أم ــي واألحم منصــور. عل
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ــة بجامعــة دمشــق. ــة التربي النفــس. كلي

ــا. عبــد الوهــاب )2015(. درجــة توظيــف الحاســوب فــي اإلدارة المدرســية بمــدارس وكالــة .17 مهن

الغــوث فــي محافظــة غــزة. رســالة ماجســتير غيــر منشــورة. الجامعــة اإلســالمية. غــزة. فلســطين.

ــي .18 ــي اإلدارة المدرســية ف ــا ف ــج التكنولوجي ــد محســن )2017(.درجــة دم ــري. عــارف محم الجري

المــدارس الحكوميــة فــي محافظــة عمــان وســبل تطويرهــا  مجلــة العلــوم التربويــة والنفســية. العــدد 

ــد 2. 26. المجل

الناعبــي. ســالم عبــد هللا )2012(. واقــع اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــال وعوائــق .19
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الملخص:

ــي  ــة ف ــة التربي ــة كلي ــدى طلب ــي ل ــم االلكترون ــر مهــارات التعلي ف درجــة تواف ــى تعــرُّ يهــدُف البحــث إل

جامعــة دمشــق وفقــاً لبعــض المتغيــرات واتجاهاتهــم نحــوه؛ حيــُث بلَغــت عّينــة البحــث )350( طالبــاً وطالبــًة مــن 

طلبــة كلّيــة التربيــة جامعــة دمشــق اختصــاص معلــم صــف خــالل الفصــل الدراســّي الثانــي لعــام 2018/2019، 

واســتخدَمت الباحثــة الَمنهــج الوصفــي إلجــراء البحــث، وللوصــول إلــى نتائجــه قاَمــت الباحثــة بتصميــم أدوات 

لــة باســتبانتين؛ األولــى لقيــاس درجــة توافــر مهــارات التعليــم االلكترونــي والثانيــة لقيــاس االتجاهات  البحــث الُمتمثِّ

نحــو التعليــم االلكترونــي، ومــن أهــم نتائــج البحــث: أّن درجــة توافــر مهــارات التعليــم االلكترونــي لــدى عينــة 

البحــث كانــت بدرجــة متوســطة، كمــا أّن هنــاك فــروق فــي درجــة التوافــر تبعــاً لمتغيــر الســنة الدراســية لصالــح 

الســنة الدراســية األعلــى كذلــك يوجــد فــروق فــي درجــة التوافــر تبعــاً لمتغيــر الخضــوع لــدورات تدريبيــة لصالــح 

الخاضعيــن للــدورات كمــا توّصــل البحــث إلــى أّن اتجاهــات أفــراد العينــة نحــو التعليــم االلكترونــي كانــت إيجابيــة 

وال توجــد فــروق بيــن أفــرد عينــة البحــث علــى اســتبانة االتجاهــات تبعــاً لمتغيــرات البحــث.

 الكلمات المفتاحية: التعليم االلكتروني- مهارات التعليم االلكتروني- االتجاه.
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ABSTRACT
The research aimed to identify the degree of having  E-learning skills 

among students of the Faculty of Education at the University of Damascus ac-

cording to some variables from their perspectives.

The research sample consisted of 350 male and female students from the 

Faculty of Education, Damascus University, class teacher department, during 

the second semester of the year 2018/2019. The researcher used the descrip-

tive approach to conduct the research. For that, the researcher designed the 

research tools represented by two questionnaires. The first was to measure the 

degree of having E-learning skills. The second was to measure trends towards 

'E-learning'. Among the most important results of the research: that the degree 

of E-learning skills for the research sample was of an average degree. There 

were also differences in this degree according to the variable of the school 

year in favor of the higher school year. In addition, there were differences in 

the degree of having these skills according to the variable of attending training 

courses for the benefit of those who attended those courses. The research 

also found that the attitudes of the sample members towards 'E-learning' were 

positive, and there were no differences between the members of the research 

sample on the questionnaire of their perspectives according to the variables of 

the research.

 Keywords: E-learning - E-learning skills - direction.
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1- مقدمة:

يتميــز العصــر الــذي نعيــش فيــه بالتغيــرات الســريعة الناجمــة عــن التقــدم العلمــي والتكنولوجــي وتقنيــة 

المعلومــات التــي فرضــت نفســها علــى جميــع مجــاالت الحيــاة السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والتربويــة 

والتعليميــة لذلــك أصبــح مــن الضــروري علــى النظــام التربــوي والتعليمــي مواكبــة هــذه التغيــرات التــي أدت 

إلــى ظهــور أنمــاط وطرائــق عديــدة للتعليــم والتعلـّـم كان أبرزهــا التعليــم اإللكترونــي والــذي يعــد مــن األســاليب 

الحديثــة فــي القــرن الحالــي وواقعــاً ملموســاً فــي الكثيــر مــن األنظمــة التعليمّيــة لمــا لــه مــن أهميــة كبيــرة فــي 

العمليــة التعليميــة ودور فاعــل فــي زيــادة فاعليــة التعلّــم لذلــك بــدأ الكثيــر مــن القائميــن علــى العمليــة التعليميــة 

يؤكــدون علــى ضــرورة االهتمــام بالتعليــم االلكترونــي وعلــى دوره الفّعــال الــذي ســيأخذه فــي العمليــة التعليميــة، 

وهــذا مــا توجّهــت إليــه توصيــات الكثيــر مــن المؤتمــرات كالمؤتمــر الدولــي األول لمركــز التعليــم االلكترونــي 

الــذي عقــد فــي البحريــن خــالل الفتــرة مــن 19-17 نيســان عــام 2006 حيــث كان مــن أهــم توصياتــه االســتفادة 

مــن التعليــم االلكترونــي فــي تحويــل بعــض المناهــج الدراســية المقــّررة فــي المــدارس والكليــات والجامعــات مــن 

ــة تفاعليــة وسياســات مدروســة وموجهــة،  ــاءاً علــى خطــط تربوي ــة بن ــة إلــى مناهــج الكتروني صورتهــا التقليدي

ــة المختلفــة للدخــول فــي عصــر التعليــم  وتأهيــل األســاتذة وأعضــاء الهيئــة التدريســية فــي المؤسســات التعليمّي

ــة  ــات والجامعــات التقليدي ــط المكتب ــة ومعــّدة لهــذا الغــرض، ورب ــة مكثف االلكترونــي مــن خــالل برامــج تدريبي

بالمكتبــات االلكترونيــة لخدمــة الطلبــة والمدرســين، وهــذا مــا أكــّد عليــه مؤتمــر التطويــر التربــوي الــذي عقــد 

فــي ســورية عــام 2019 تحــت عنــوان ”رؤيــة تربويــة مســتقبلّية لتعزيــز بنــاء اإلنســان والوطــن“ مشــيراً إلــى 

ــم  ــم والمــدّرس بمؤسســات التعلي ــي برامــج إعــداد المعلّ ــرن الحــادي والعشــرين ف ضــرورة إدراج مهــارات الق

ــق  ــة لتحقي ــة والمادي ــات التقني ــر المتطلب ــى توفي ــد عل ــاء الخدمــة مــع التأكي ــي أثن ــا ف ــي وتعزيزهــا وتعميقه العال

جــودة التعليــم بمــا يتوافــق مــع االتجاهــات العالميــة المعاصــرة وصــوالً إلــى توطيــن التقانــة لالرتقــاء بالعمليــة 

التعليميــة التعلميــة.

وانطالقــاً مــن األهميــة الكبيــرة للتعليــم االلكترونــي واالنتشــار الواســع الســتخدام الحاســوب واالنترنــت 

فــي التعليــم أصبــح للمعلـّـم أدوار جديــدة مرتبطــة بالتعليــم االلكترونــي وتتماشــى مــع التقــدم العلمــي والتكنولوجــي 

ــة وقناعــة  ــه معرف ــر لدي ــدة أن تتواف ــأدواره الجدي ــام ب ــى يســتطيع القي ــم حت ــد للمعل ــك كان الب ــذي نعيشــه لذل ال

باســتخدام التعليــم االلكترونــي باإلضافــة إلــى مهــارات تؤهلــه للقيــام بهــذا النــوع مــن التعليــم وهــذا يقــع علــى 

ــن  ــم م ــارات تمّكنه ــن مه ــه م ــا يحتاجون ــتقبل بم ــي المس ــد معلم ــى بتزوي ــا أن ُتعن ــي عليه ــات الت ــق الجامع عات

ــى  ــل عل ــارات للعم ــذه المه ــن ه ــم م ــا لديه ــة م ــن معرف ــاً م ــال انطالق ــي بشــكل فع ــم االلكترون ــتخدام التعلي اس
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ــك  ــم لذل ــة فــي التعلي ــدة تتماشــى مــع التطــور التكنولوجــي واســتخدام التقني تطويرهــا وتزويدهــم بمهــارات جدي

جــاءت هــذه الدراســة للتعــرف علــى درجــة توافــر مهــارات التعليــم االلكترونــي لــدى طلبــة كليــة التربيــة فــي 

ــاً لبعــض المتغيــرات واتجاهاتهــم نحــوه. جامعــة دمشــق وفق

2- مشكلة البحث:

ــة  ــع التطــورات التكنولوجي ــوازي م ــودة وبالت ــر معه ــة بســرعة غي ــه المعرف ــي عصــر تتضاعــف في ف

ــة مــن الســعي إلــى االســتفادة مــن  ــد للعمليــة التعليمّي ــة كان الب ــاة ومنهــا التعليمّي التــي طالــت كل مجــاالت الحي

ــة،  ــال التعليمي ــي كل األعم ــر مســبوق ف ــردود غي ــّددة ذات م ــا متع ــي قدمــت مزاي ــة الت كل الصــور التكنولوجي

ــة  ــة والتكنولوجي ــارات التقني ــده بالمه ــم الكــفء وتزوي ــم إعــداد المتعلّ ــى التعلي ــن عل ــح هــدف القائمي ــك أصب لذل

الالزمــة لمواكبــة هــذه التطــورات والمســتجدات وانطالقــاّ مــن ذلــك كان ال بــّد مــن الوقــوف علــى واقــع التعليــم 

ــي المســتقبل واتجاهاتهــم نحوهــا مــن  ــة الجامعــات معلّم ــدى طلب ــه ل ــر مهارات ــة مــدى تواف ــي ومعرف االلكترون

أجــل الوقــوف علــى نقــاط القــوة لديهــم فــي هــذه المهــارات وتنميتهــا ونقــاط الضعــف ومعالجتهــا ليكونــوا قادريــن 

علــى اســتخدم التعليــم االلكترونــي بشــكل فعــال وهــذا مــا توّجهــت إليــه العديــد مــن الدراســات كدراســة )حســامو، 

.)Omidian &Mehra, 2011( ــة ــان، 2014( ودراس ــم وعثم ــة )كري 2011( ودراس

ومــن خــالل عمــل الباحثــة فــي الميــدان التربــوّي قامت بإجــراء مقابالت شــفهية مــع المعلميــن والمتعلمين 

وتوصلــت إلــى وجــود رغبــة واهتمــام لديهــم الســتخدام الحاســوب وشــبكة اإلنترنــت فــي التَّعليــم، كمــا الحَظــت 

ة التربيــة العملّيــة فــي كليــة التربيــة أّن أغلــب الطلبــة يســتخدمون التعليــم االلكترونــي  مــن خــالل تدريســها مــادَّ

ــن  ــى اســتخدام أساســيات بســيطة لبرنامــج معالجــة النصــوص )Word( وهــذا ال يمّك ــك عل بشــكل يقتصــر ذل

الطلبــة مــن امتــالك مهــارات التعليــم االلكترونــي بالشــكل األمثــل حتــى يســتطيعوا مواكبــة التكنولوجيــا التعليميــة 

وتطويــر التعليــم بمــا يتــالءم مــع مســتجدات القــرن الحــادي والعشــرين، واســتناداً لمــا ســبَق ظهــَرت الحاجــة للقيام 

بهــذا البحــث بهــدف معرفــة مــا يملكــه الطلبــة مــن مهــارات تمّكنهــم مــن اســتخدام التعليــم االلكترونــي فــي العمليــة 

التعليميــة، وعليــه تتلخــص مشــكلة البحــث بالتســاؤل الرئيســي التالــي:

مــا درجــة توافــر مهــارات التعليــم االلكترونــي لــدى طلبــة كليــة التربيــة فــي جامعــة دمشــق وفقــاً لبعــض 

المتغيرات؟
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3- أهمية البحث:

تنبُع أهمية البحث من:

1/3 أهميــة الموضــوع الــذي يتناولــه؛ إذ ُتعــد مهــاراُت التعليــم االلكترونــي مــن الموضوعــات الُمهّمــة 

فــي مجــال التربيــة والتَّعليــم فــي هــذا العصــر الرقمــّي والتكنولوجــّي.

2/3 توجيــه أنظــار معلّمــي المســتقبل إلــى ضــرورة تمّكنهــم مــن مهــارات التعليــم االلكترونــي ليكونــوا 

علــى درايــة كاملــة معرفيــة وأدائيــة بكيفيــة تطبيــق التعليــم االلكترونــي.

4- أهداف البحث:

يهدُف البحث إلى:

ف درجــة توافــر مهــارات التعليــم االلكترونــي لــدى طلبــة كليــة التربيــة فــي جامعــة دمشــق  1/4 تعــرُّ

ــاً لبعــض المتغيــرات.  وفق

2/4 تعّرف اتجاهات طلبة كلية التربية في جامعة دمشق نحو التعليم االلكتروني.

3/4 دراســة الفــروق اإلحصائّيــة فــي اســتجابات أفــراد العينــة لدرجــة توافــر مهــارات التعليــم االلكتروني 

لديهــم وفقــاً لمتغيــرات البحــث )الســنة الدراســية - الخضــوع لــدورات تدريبّية(.

4/4 دراســة الفــروق اإلحصائّيــة فــي اســتجابات أفــراد العينــة التجاهاتهــم نحــو التعليــم االلكترونــي وفقــاً 

لمتغيــرات البحــث )الســنة الدراســية - الخضــوع لــدورات تدريبّيــة(.

5- أسئلة البحث:

 يسعى البحث الحالي إلى اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

 1/5 ما درجة توافر مهارات التعليم االلكتروني لدى طلبة كلية التربية في جامعة دمشق؟

2/5 ما اتجاهات طلبة كلية التربية في جامعة دمشق نحو التعليم االلكتروني؟
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6- فرضيات البحث:

7-ُمتغّيرات البحث:

تم اختبار فرضيات البحث عند مستوى الداللة )0.05(:

1/6 ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطات درجــات الطلبــة أفــراد عينــة البحــث علــى 

اســتبانة مهــارات التعليــم االلكترونــي تبعــاً لمتغيــر الســنة الدراســية.

ــى  ــث عل ــة البح ــراد عين ــة أف ــات الطلب ــطي درج ــن متوس ــة بي ــة إحصائي ــرق ذو دالل ــد ف 2/6 ال يوج

ــة. ــدورات تدريبي ــوع ل ــر الخض ــاً لمتغي ــي تبع ــم االلكترون ــارات التعلي ــتبانة مه اس

3/6 ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطات درجــات الطلبــة أفــراد عينــة البحــث علــى 

اســتبانة االتجاهــات نحــو التعليــم االلكترونــي تبعــاً لمتغيــر الســنة الدراســية.

ــى  ــث عل ــة البح ــراد عين ــة أف ــات الطلب ــطي درج ــن متوس ــة بي ــة إحصائي ــرق ذو دالل ــد ف 6/4 ال يوج

ــة. ــدورات تدريبي ــوع ل ــر الخض ــاً لمتغي ــي تبع ــم االلكترون ــو التعلي ــات نح ــتبانة االتجاه اس

 1/7 الُمتغّيرات الُمستقلّة: الّسنة الّدراسية )1، 2، 3، 4(، الخضوع لدورات تدريبية )نعم، ال(.

ــي  ــة ف ــة التربّي ــة كلّي ــدى طلب ــي ل ــم االلكترون ــارات التعلي ــر مه ــة تواف ــة: درج ــرات التابع  7/2 الُمتغّي

ــي. ــم االلكترون ــة دمشــق نحــو التعلي ــي جامع ــة ف ــة التربّي ــة كلّي ــات طلب ــة دمشــق- اتجاه جامع

8- حدود البحث:

 8/1 الحــدود البشــرية: اقتصــَر البحــُث علــى عينــة مــن طلبــة كليــة التربيــة فــي جامعة دمشــق اختصاص 

ُمعلِّــم صــف )جميع الســنوات(.

8/2 الحدود المكانّية: كلّية التربية في جامعة دمشق.

3/8 الحدود الزمانّية: تمَّ إجراُء هذا البحث خالل الفصل الثاني من العام الدراسّي 2018/2019.



221

9- ُمصطَلحات البحث والتعريفات اإلجرائيَّة:

Learn- Distance 1/9 التعليــم االلكترونــي: عّرفــه عبــد العزيــز بأنــه "أحــد أشــكال التعليم عــن بعــد

ing التــي تعتمــد علــى إمكانيــات وأدوات شــبكة المعلومــات الدولّيــة واالنترنيــت والحاســبات اآلليــة فــي دراســة 

محتــوى تعليمــي محــّدد عــن طريــق التفاعــل المســتمر مــع المعلـّـم/ الميّســر والمتعلـّـم والمحتــوى" )عبــد العزيــز، 

.)30 ،2008

2/9 المهــارة: "القــدرة علــى أداء عمــل معّيــن بدقــة وإتقــان، كمــا تعــّرف بأنهــا سلســلة مــن الخطــوات أو 

الحــركات أو اإلجــراءات التــي تكــون قابلــة للمالحظــة المباشــرة وغيــر المباشــرة، وللقيــاس واإلعــادة والتكــرار 

عنــد الحاجــة" )الفتــالوي، 2006، ص349(

3/9 مهــارات التعليــم االلكترونــي: "هــي عبــارة عــن القــدرات المعرفيــة والعمليــة التــي تلــزم لمعلمــي 

تكنولوجيــا التعليــم وتشــمل المهــارات التاليــة )التخزيــن- مشــاركة البيانــات- اســتقبال الملفــات – إرســال الملفــات 

– معالجــة البيانــات – معالجــة الصــور – التقويــم االلكترونــي – التواصــل االلكترونــي(" )قريقــع، 2014(

وتعــّرف الباحثــة مهــارات التعليــم االلكترونــي إجرائيــا: هــي مجموعــة الخطــوات واإلجــراءات العمليــة 

ــه  ــة ب ــزة الملحق ــوب واألجه ــتخدام الحاس ــة باس ــم والمتمثل ــي التعلي ــة ف ــا الحديث ــتخدام التكنولوجي ــة باس المتعلق

ــت  ــك اســتخدام االنترن ــراص مدمجــة وكذل ــّددة مــن صــوت وصــورة وأق وبرامجــه األساســية ووســائطه المتع

ــة. ــع المختلف ــح المواق ــي ومحــركات البحــث لتصف ــد االلكترون والبري

4/9 االتجــاه: عّرفــه ألبــورت )Albort(أّنــه "حالــة اســتعداد عقلــي وعصبــي ينشــأ مــن خــالِل التجربــة، 

ــُر ديناميكيــاً علــى اســتجاباِت الفــرد إزاء جميــع الموضوعــات والمواقــف التَّــي يتصــل بهــا" )عيــد، 2005،  ويؤثِّ

 .)47

وتعّرفــه الباحثــة إجرائيــاً: أّنــه إدراك أو شــعور كل فــرد مــن أفــراد عينــة البحــث نحــو موضــوع التعليــم 

االلكترونــي مّمــا يدفعــه التخــاِذ موقــف إيجابــي أو ســلبي تجاهــه وفقــاً لدرجــات ســلم لكــرت الخماســي.
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10- الدراسات السابقة:

 مــن خــالل مراجعــة الباحثــة لــألدب التربــوي واألبحــاث ذات الصلــة تــم التوصــل إلــى مجموعــة مــن 

الدراســات المرتبطــة بموضــوع البحــث، وُرِتبــت مــن األقــدم لألحــدث كاآلتــي:

10/1 دراسات عربية:

1/1/10 دراســة حســامو )2011( بعنــوان "واقــع التعليــم االلكترونــي فــي جامعــة تشــرين مــن وجهــة 

نظــر كل مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية والطلبــة"

هدفــت الدراســة إلــى تعــّرف واقــع التعليــم االلكترونــي فــي جامعــة تشــرين مــن وجهــة نظــر أعضــاء 

الهيئــة التدريســية والطلبــة، واســتخدمت الباحثــة المنهــج الوصفــي التحليلــي وقامــت بإعــداد اســتبانتين األولــى 

خاصــة ألعضــاء الهيئــة التدريســية ووزعــت علــى عينــة عشــوائية مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية فــي جامعــة 

ــنة  ــة الس ــن طلب ــوائية م ــة عش ــى عين ــة ووزعــت عل ــة خاصــة بالطلب ــم )113(، والثاني ــغ عدده ــرين والبال تش

ــام  ــة: أن نســبة اهتم ــج اآلتي ــى النتائ ــت الدراســة إل ــغ عددهــم )74(، وتوصل ــة تشــرين البال ــي جامع ــة ف الرابع

أعضــاء الهيئــة التدريســية والطلبــة بالتعلــم االلكترونــي ضئيلــة، ويعــد البريــد االلكترونــي وبــث المحاضــرات 

بالصــوت والصــورة مــن أقــل اســتخداماته، فــي حيــن أّكــد أفــراد العينــة علــى دور التعلــم االلكترونــي فــي التعلــم 

ــاء  ــد مــن أعب ــاء المدرســين ويزي ــل مــن أعب ــه يقلّ ــادة المهــارات الحاســوبية، ومــن أهــم ســلبياته أن ــي وزي الذات

الطلبــة، فضــالً عــن الجلــوس فتــرة طويلــة أمــام الحاســوب يســّبب الكثيــر مــن األمــراض، وكانــت أهــم معوقاتــه 

هــي عــدم توفــر قاعــات مخصصــة للتعلــم االلكترونــي.

2/1/10 دراســة كريــم وعثمــان )2014( بعنــوان "مــدى امتــالك أعضــاء هيئــة التدريــس فــي )المعهــد 

التقنــي/ كركــوك( للمهــارات فــي ضــوء اســتخدام تقنيــات التعلــم االلكترونــي بالعمليــة التعليميــة".

ــوك(  ــي/ كرك ــد التقن ــي )المعه ــس ف ــة التدري ــالك أعضــاء هيئ ــدى امت ــة م ــى معرف ــة إل ــت الدراس هدف

ــي البحــث المنهــج  ــة، واســتخدم ف ــة التعليمي ــي بالعملي ــم االلكترون ــات التعل ــي ضــوء اســتخدام تقني ــارات ف للمه

ــس،  ــة التدري ــن أعضــاء هيئ ــرداً م ــن )99( ف ــة م ــة مؤلف ــملت عين ــتبانة ش ــت اس ــي إذ صمم ــي التحليل الوصف

ــة  ــع البحــث)49.9 %(، وحمل ــى النســب لمجتم ــة شــكلت أعل ــج أن التخصصــات التكنولوجي ــن النتائ ــن م وتبي

البكالوريــوس )48.5 %( وتوازنــت النســب بحســب فئــة الجنــس: ذكــور ) 49.5 %( واإلنــاث )50.5 %(، 

ــم  ــة إلمامه ــات، وقل ــتخدام التقني ــة الس ــارات الالزم ــس للمه ــة التدري ــب أعضــاء هيئ ــار أغل ــن أيضــاً افتق وتبّي
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ــات الخاصــة. ــتخدام البرمجي ــارات اس بمه

3/1/10 دراســة العــرب )2016( بعنــوان " درجــة امتــالك أعضــاء هيئــة التدريــس فــي جامعــة البلقــاء 

التطبيقيــة لمهــارات اســتخدام االنترنــت، فــي ضــوء متغيــرات الكليــة والخبــرة والرتبــة األكاديميــة".

ــة  ــاء التطبيقي ــة البلق ــي جامع ــس ف ــة التدري ــالك أعضــاء هيئ ــة امت ــّرف درج ــى تع ــة إل ــت الدراس هدف

ــج  ــتخدم المنه ــة، واس ــة األكاديمي ــرة والرتب ــة والخب ــرات الكلي ــي ضــوء متغي ــت، ف ــتخدام االنترن ــارات اس لمه

الوصفــي التحليلــي وتكــون مجتمــع الدراســة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس العامليــن فــي الجامعــة بكليــات إقليــم 

الشــمال، حيــث تكونــت عينــة الدراســة مــن )196( عضــو هيئــة تدريــس تــم اختيارهــم بالطريقــة العشــوائية، 

وتوصلــت الدراســة إلــى أّن مهــارات اســتخدام االنترنــت لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس متوســطة، وإلــى وجــود 

ــة  ــى متغيــرات الكلي ــاً فــي مســتوى درجــة امتــالك مهــارات اســتخدام االنترنــت تعــزى إل ــة إحصائي فــروق دال

ــة  ــاً دال ــج فروق ــر النتائ ــن تظه ــن ل ــي حي ــة، ف ــرة العالي ــاب الخب ــة وأصح ــات العلمي ــح الكلي ــرة، ولصال والخب

ــة. ــة األكاديمي ــر الرتب ــت تعــزى لمتغي ــارات اســتخدام االنترن ــالك مه ــي مســتوى درجــة امت ــاً ف إحصائي

ــي  ــس ف ــة التدري ــاء هيئ ــالك أعض ــة امت ــة )2018( بعنوان"درج ــون والرواحن ــة الزب 4/1/10 دراس

ــرات"  ــض المتغي ــا ببع ــي وعالقته ــم االلكترون ــتخدام أدوات التعلي ــارات اس ــة لمه ــة األردني الجامع

هدفــت الدراســة إلــى تعــّرف درجــة امتــالك أعضــاء هيئــة التدريــس فــي الجامعــة األردنيــة لمهــارات 

ــي  ــج الوصف ــة المنه ــتخدمت الدراس ــرات، واس ــض المتغي ــا ببع ــي وعالقته ــم االلكترون ــتخدام أدوات التعلي اس

ــتاذ  ــتاذ وأس ــة أس ــن رتب ــس م ــة التدري ــن أعضــاء هيئ ــن )100( عضــو م ــة الدراســة م ــت عين ــي تكون التحليل

مشــارك وأســتاذ مســاعد ومــدرس تــم اختيارهــم بالطريقــة العشــوائية البســيطة، اســتخدمت اســتبانة تحــوي )33( 

ــارات  ــس لمه ــة التدري ــالك أعضــاء هيئ ــج الدراســة أن درجــة امت ــرت نتائ ــن، أظه ــى مجالي ــرة موزعــة عل فق

اســتخدام التعليــم االلكترونــي جــاءت بمســتوى متوســط، وأن أهمهــا علــى الترتيــب )مهــارة اســتخدام الحاســوب 

ــة  ــود ذات دالل ــدم وج ــة ع ــرت الدراس ــي(، وأظه ــم االلكترون ــتخدام أدوات التعلي ــة باس ــم المتعلق ــت، ث واالنترن

إحصائيــة فــي الدرجــة الكليــة وبيــن مســتويات متغيــر الجنــس والخبــرة، وأظهــرت الدراســة أيضــاً وجــود فــروق 

ــة إحصائيــة فــي الدرجــة الكليــة وبيــن مســتويات الكليــة لصالــح )الكليــات العلميــة(. ذات دالل
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2/10 دراسات أجنبية:

1/2/10 دراسة ميهرا وأوميديان )Omidian &Mehra, 2011( بعنوان:

“Examining Students Attitudes Toward E-Learning: A Case from India”

”اتجاهات الطالب نحو التعلم االلكتروني: حالة من الهند“

هدفــت الدراســة إلــى معرفــة اتجاهــات الطــالب فــي جامعــة بنجــاب فــي الهنــد نحــو التعلــم االلكترونــي، 

ــة مــن 400 مــن طلبــة  ــام بجمــع البيانــات مــن خــالل مســح عين ــم اســتخدام المنهــج الوصفــي التحليلــي والقي ت

الدراســات العليــا، وقــد أظهــرت النتائــج أن 76 % مــن الطلبــة لديهــم اتجاهــات إيجابيــة واضحــة نحــو التعلــم 

االلكترونــي، فــي حيــن أظهــر 24 % اتجاهــات ســلبية نحــو التعلــم االلكترونــي، وتصــور 82 % مــن الطلبــة 

فوائــد التعلّــم االلكترونــي، واعتــزم 57 % مــن الطلبــة علــى تبّنــي التعلّــم االلكترونــي فــي تعلّمهــم.

2/2/10 دراسة وانغ ويانغ )Wang & Yang, 2014( بعنوان: 

“Studens Perception Toward Personal Information and Privacy in E-Learning”

”تصورات طلبة شرق آسيا نحو الخصوصية الشخصية في التعلّم االلكتروني“

ــم  ــي التعلّ ــة الشــخصية ف ــو الخصوصي ــيا نح ــة شــرق آس ــة تصــورات طلب ــى معرف ــة إل ــدف الدراس ه

ــو  ــات نح ــت االتجاه ــا إذا كان ــق مم ــنوات للتحق ــالث س ــدة ث ــه لم ــث نفس ــرار البح ــّم تك ــث ت ــي، حي االلكترون

ــيا  ــن دول آس ــن م ــي اثنتي ــت المســوحات ف ــن، أجري ــرور الزم ــر بم ــي تتغي ــم االلكترون ــي التعل ــة ف الخصوصي

)الصيــن واليابــان(، شــارك 800 طالــب فــي االســتطالعات، وكان جميــع المشــاركين علــى درايــة فــي بيئــات 

التعلــم االلكترونــي، وأظهــرت النتائــج أن جميــع أفــراد العينــة ن كان لهــم اتجاهــات إيجابيــة نحــو الخصوصيــة 

ألنهــا تســتخدم ألغــراض التعلــم، علــى الرغــم مــن وجــود مخــاوف صريحــة حــول بعــض البنــود، مثــل الصــور 

ــف. ــام الهوات ــة وأرق ــن البريدي الشــخصية والعناوي

10/3 التعقيب على الدراسات السابقة:

أوجه الشبه واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:

أوجه الشبه: تشابهت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة بـ:
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اســتخدام المنهــج الوصفــي كمنهــج للبحــث، واالســتبانة أداة إلجــراء الدراســة، كمــا فــي دراســة )الزبــون   

ــة، 2018( ودراســة )حســامو، 2011(. والرواحن

ــث    ــرب، 2016( حي ــة )الع ــان، 2014( ودراس ــم وعثم ــة )كري ــع دراس ــدف م ــث اله ــن حي ــابهت م تش

هدفــت جميعهــا إلــى معرفــة مــدى توافــر كفايــات ومهــارات التعليــم االلكترونــي لــدى عينــة الدراســة، كمــا 

تشــابهت مــع دراســة )Omidian &Mehra, 2011 ( فــي هدفهــا لمعرفــة اتجاهــات عينــة البحــث نحــو 

التعليــم االلكترونــي.

تشــابهت مــن حيــث النتائــج مــع دراســة الزبــون والرواحنــة )2018( ودراســة العــرب 2016 حيــث بّينــت   

جميعهــا أن درجــة توافــر مهــارات التعليــم االلكترونــي لــدى عينــة البحــث كانــت متوســطة، كمــا تشــابهت 

مــع دراســة دراســة )Omidian &Mehra, 2011( فيمــا توصلــت إليــه مــن وجــود اتجاهــات إيجابيــة 

نحــو التعليــم االلكترونــي.

أوجه االختالف: اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بـ:

ــة    ــة كلي ــى طلب ــة عل ــق الدراســة الحالي ــم تطبي ــق عليهــا البحــث، حيــث ت ــة المطّب اختلفــت مــن حيــث العين

ــم وعثمــان، 2014( ودراســة  ــق دراســة كل مــن )كري ــّم تطبي ــا ت ــم الصــف بينم ــة اختصــاص معل التربي

ــية. ــة التدريس ــى أعضــاء الهيئ ــرب، 2016( عل )ال

اختلفــت مــن حيــث النتائــج مــع دراســة حســامو التــي بّينــت أن نســبة اهتمــام عينــة البحــث )أعضــاء الهيئــة   

التدريســية والطلبــة( بالتعليــم االلكترونــي ضئيلــة فــي حيــن بّينــت الدراســة الحاليــة وجــود اهتمــام واتجــاه 

إيجابــي لــدى عينــة الدراســة نحــو التعليــم االلكترونــي.

11- اإلطار النظري:

1/11 مفهــوم التعليــم االلكترونــي: يعــدُّ مصطلــح التعليــم االلكترونــي مصطلــح كثيــر االســتخدام، ورغــم 

ذلــك فــال يوجــد تعريــف واحــد متفــق عليــه للتعليــم االلكترونــي حيــث إّنــه فــي حالــة تعديــل مســتمر؛ وذلــك نظــراً 

الرتباطــه بتقنيــات التعليــم التــي تنمــو وتتطــّور يومــاً بعــد يــوم، وباالطالع علــى األدب التربــوي للموضــوع يتبّين 

أن مفهــوم التعليــم اإللكترونــي تعــّدد وتنــّوع وفقــاً للنظــرة إليــه مــن خــالل االهتمــام أو التخّصــص، وعلــى الرغــم 

مــن اختــالف علمــاء التربيــة فــي تعريــف التعليــم اإللكترونــي فــإنَّ هنــاك اتفاقــاً علــى خصائصــه ومكوناتــه، فهــو 

كمــا عّرفــه شــمى واســماعيل بأنــه "مســتحدث تكنولوجــي يقــوم علــى تقديــم بيئــة تعلّــم تفاعليــة متمركــزة حــول 
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ــم المفتوحــة  ــة التعلّ ــم التعليمــي المناســبة لبيئ ــادئ التصمي ــد فــي ضــوء مب ــم، ومصّممــة مســبقاً بشــكل جي المتعلّ

والمرنــة، وتســتخدم مصــادر االنترنــت والتقنيــات الرقميــة، ومتاحــة لــكل فــرد، فــي أي مــكان وزمــان". )شــمى 

واســماعيل، 2008، 238(، ويعّرفــه اســماعيل بأّنــه "أســلوب التعلـّـم المــرن باســتخدام المســتحدثات التكنولوجيــة 

وتجهيــزات شــبكات المعلومــات عبــر االنترنــت، معتمــداً علــى االتصــاالت المتعــّددة االتجاهــات وتقديــم مــادة 

تعليميــة تهتــم بالتفاعــالت بيــن المتعلميــن وهيئــة التدريــس والخبــرات والبرمجيــات فــي أي وقــت وبــأي مــكان". 

)اســماعيل، 2009، 54(، وعرفــه الهــادي بأنــه تقديــم المحتــوى التعليمــي بصــورة رقميــة مــن خــالل الوســائل 

التكنولوجيــة وتتضمــن البرمجيــات والحواســيب التــي تتيــح التفاعــل والتواصــل بيــن عناصــر العمليــة التعليميــة 

عبــر شــبكات االنترنــت علــى اختــالف مســتوياتها )محليــة، وطنيــة، عالميــة( )الهــادي، 2011(.

Learn- Distance  كمــا بّيــن عبــد العزيــز بــأن التعليــم االلكترونــي هــو "أحــد أشــكال التعليم عــن بعــد

ing التــي تعتمــد علــى إمكانيــات وأدوات شــبكة المعلومــات الدولّيــة واالنترنيــت والحاســبات اآلليــة فــي دراســة 

محتــوى تعليمــي محــّدد عــن طريــق التفاعــل المســتمر مــع المعلـّـم/ الميّســر والمتعلـّـم والمحتــوى" )عبــد العزيــز، 

.)30 ،2008

ــة  ــن، ومصمم ــول المتعلمي ــزة ح ــة متمرك ــة تفاعلي ــم بيئ ــة لتقدي ــة إبداعي ــه "طريق ــان بأن ــه الخ ووصف

مســبقاً بشــكل جيــد وميســرة ألي فــرد وفــي أي مــكان وفــي أي وقــت باســتعمال خصائــص ومصــادر االنترنــت 

والتقنيــات الرقميــة بالتطابــق مــع مبــادئ التصميــم التعليمــي المناســبة لبيئــة التعلــم المفتوحــة والمرنــة والموزعــة" 

ــان، 2005، 18(. )الخ

ونــرى مــن خــالل التعريفــات الســابقة أنهــا جميعــاً تركــز علــى أن التعليــم االلكترونــي يتضمــن عناصــر 

ــم المحتــوى التعليمــي- الزمــان – المــكان – دور  ــم المحتــوى التعليمــي – وســائل تقدي ــق بـــ )أســلوب تقدي تتعل

المعلــم والمتعلــم والعالقــة بينهمــا( حيــث توصلــت الباحثــة إلــى أن التعليــم االلكترونــي عبــارة عــن أســلوب مــرن 

منفتــح لتقديــم محتــوى تعليمــي باســتخدام أدوات وتقنيــات االتصــال والتواصــل الحديثــة ومســتحدثات تكنولوجيــا 

ــم فــي أي زمــان ومــكان وبعالقــة  ــى المتعل ــم مــن حاســوب وانترنــت وبرامجهمــا المتطــّورة للوصــول إل التعلي

تفاعليــة بيــن المعلــم والمتعلــم بشــكل يجعــل المعلــم ميّســر وموجــه للعمليــة التعليميــة وليــس فقــط ملّقــن للمعلومات.

2/11 أهميــة التعليــم االلكتروني:تظهــر أهميــة التعليــم االلكترونــي فــي االســتفادة مــن مصــادر التعليــم 

والتعلـّـم المتاحــة علــى شــبكة االنترنــت، التــي قــد ال تتوفــر فــي العديــد مــن الــدول والمجتمعــات وبخاصــة الــدول 

الناميــة، وســعيه إلــى تدعيــم طــرق تدريــس جديــدة تعتمــد علــى المتعلّــم وترّكــز علــى أهميــة قدراتــه وإمكاناتــه 

ــى  ــز عل ــة، ويرّك ــات األجنبي ــم اللغ ــى تعل ــه يســاعد عل ــا أّن ــة، كم ــص والســمات الفردي ــى الخصائ ــة إل باإلضاف
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إفــادة الطــالب ذوي االحتياجــات الخاصــة والغيــر قادريــن علــى الحضــور يوميــاً إلــى المدرســة بســبب ارتفــاع 

كلفــة المواصــالت أوتعّطــل وســائل المواصــالت العامــة، كمــا أّنــه فــي التعليــم االلكترونــي ال يتوقــف اكتســاب 

المتعلّــم علــى المعــارف والمهــارات التعليمّيــة، ولكــن سيكتســب أيضــاً مهــارات التعامــل مــع التقنيــات الحديثــة 

فــي االتصــال والمعلومــات التــي أصبحــت ضرورّيــة فــي هــذا العصــر ومقياســاً للتطــّور، كمــا أّن أكثــر مــا يتميــز 

بــه أنــه يقــّدم اإلفــادة لقطــاع كبيــر مــن العامليــن فــي المؤسســات المختلفــة وســكان المجتمعــات النائيــة فــي مجــال 

التعليــم والتدريــب باســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت. )عبــد الحميــد، 2005، 10(.

ــم  ــى أن للتعلي ــة إل ــت الباحث ــث توصل ــة بموضــوع البح ــات المتعلق ــى األدبي ــالل االطــالع عل ــن خ وم

االلكترونــي أهميــة كبيــرة للمتعلّــم حيــث يتيــح لــه التعلــم فــي أي زمــان ومــكان وينمــي مهاراتــه فــي الحصــول 

علــى مايحتاجــه مــن معــارف ومعلومــات كمــا أنــه ينّمــي لــدى المتعلــم مهــارات التواصــل مــع اآلخريــن بشــكل 

يمّكنــه مــن مواكبــة العصــر التقنــي الــذي نعيــش فيــه فــي جميــع مجــاالت حياتنــا وليــس فقــط التعليميــة.

ــداف ذات  ــن األه ــة م ــى مجموع ــي عل ــم االلكترون ــز التعلي ــي: يرتك ــم االلكترون ــداف التعلي 3/11 أه

االتجــاه اإليجابــي نحــو تقنيــة المعلومــات، حيــث إنــه يســاعد المتعلميــن علــى تعزيــز مهــارات البحــث لديهــم، 

ويهــدف إلــى إعــداد شــخصيات قــادرة علــى االعتمــاد علــى النفــس فــي البحــث عــن المعــارف والمعلومــات التــي 

يحتاجــون إليهــا فــي بحوثهــم ودراســتهم، ومنحهــم الفرصــة لنقــد المعلومــات، كمــا إنــه يهــدف إلــى خلــق بيئــة 

ــه يدعــم عمليــة التفاعــل  تعليميــة تفاعليــة عبــر تقنيــات الكترونيــة جديــدة ومصــادر معلومــات متنوعــة، كمــا أّن

ــادل الخبــرات والمناقشــات والحــوارات باالســتعانة بقنــوات االتصــال  بيــن الطــالب والمعلميــن عــن طريــق تب

ــتخدام  ــة الس ــة الالزم ــات التقني ــن الكفاي ــاب المعلمي ــى اكتس ــة إل ــي، باإلضاف ــد االلكترون ــل: البري ــة، مث المختلف

التقنيــات التعليميــة الحديثــة والمهــارات أو الكفايــات الالزمــة الســتخدام تقنيــات االتصــاالت والمعلومــات، كمــا أنه 

يهــدف إلــى تطويــر دور المعلــم فــي العمليــة التعليميــة، بحيــث يواكــب التطــورات العلميــة والتكنولوجية المســتمرة 

ــة ومهــارات العصــر  ــى التعامــل مــع التقني ــادر عل ــن ق ــل مــن المعلميــن والمتعلمي ــى إعــداد جي ممــا يســاعد عل

والتطبيــق الفعلــي للمناهــج االلكترونيــة وتطويرهــا لتصبــح مهّيــأة لالســتخدام االلكترونــي، وتتجلــى أهــم أهدافــه 

فــي تقديــم تعليــم يناســب فئــات عمريــة مختلفــة مــع مراعــاة الفــروق الفرديــة بينهــم. )اســتيتية وســرحان، 2007(

ــه  ــل من ــص تجع ــة خصائ ــي بمجموع ــم االلكترون ــرد التعلي ــي: ينف ــم االلكترون ــص التعلي 4/11 خصائ

ــص:  ــذه الخصائ ــن ه ــة وم ــل المؤسســات التعليمّي ــن قب ــه م ــى تطبيق ــم، وتســاعد عل ــي التعلّ أســلوباً فاعــالً ف

يعتبر التعليم االلكتروني وسيطاً للتعاون، والنقاش، والحوار، والتبادل، واالتصال الفكري.  

تمركــز التعليــم االلكترونــي حــول المتعلـّـم، إذ يكــون لــدى المتعلّميــن القــدرة علــى اختيــار مــا يريدونــه مــن   
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المحتــوى والوقــت، والتغذيــة الراجعــة، ووســائط متنوعــة للتعبيــر عــن مــدى فهمهــم.

ــة    يوّفــر التعليــم اإللكترونــي بيئــة تفاعليــة مــن خــالل دمــج المتعلــم بصــورة هادفــة فــي األنشــطة التعليمّي

عبــر التفاعــل مــع اآلخريــن )تفاعــل الطــالب معــاً أو مــع معلميهــم أو مــع المصــادر االلكترونيــة(.

تعّدد مصادر المعرفة نتيجة االتصال بالمواقع المختلفة على الشبكة العالمية للمعلومات.  

تمّيز التعليم االلكتروني بالمرونة في المكان والزمان، وسهولة تعديل المحتوى التعليمي وتحديثه.  

االستمرارية؛ حيث إن وسيلة إيصال التعليم متوافرة دائماً بدون انقطاع وبجودة عالية.  

تغيير دور المعلّم من الملقي والملقن والمصدر الوحيد للمعلومات إلى دور الموجه والمشرف.  

تقديم التعليم الذي يناسب فئات عمرية مختلفة مع مراعاة الفروق الفردية بينهم.  

ــم مهــارات إدارة النقــاش مــع زمالئــه ومعلميــه ويحولــه مــن مجــرد متلقــي للمعلومــة إلــى    إكســاب المتعلّ

باحــث عنهــا.

سهولة تحديث البرامج والمعلومات والموضوعات وتشجيع التعّمق في البحوث والدراسات.  

ــة    ــة تعليمّي ــي منظوم ــة ف ــات مغلق ــالل حلق ــن خ ــتمرة م ــة المس ــة الراجع ــي والتغذي ــم الذات ــهولة التقوي س

)26-28  ،2005 و)الخــان،   )99-104  ،2005 )الهــادي،  متطــّورة. 

فمــن أبــرز خصائــص التعليــم االلكترونــي أّّنــه يعطــي أدواراً جديــدة للمعلّــم ويتيــح التعلــم بشــكل مــرن 

ــم  ــادل المعلومــات فيصبــح التعلّ ــا يعطــي فرصــة دائمــة للحــوار والنقــاش وتب ــد بالزمــان والمــكان مّم دون التقّي

ــم، كمــا أنــه يعطــي للمتعلــم فرصــة للتقييــم الذاتــي ومعرفــة جوانــب القصــور فــي  تفاعلــي بيــن المعلــم والمتعلّ

تعلّمــه باإلضافــة إلــى تنميــة المهــارات البحثيــة لديــه.

5/11 دواعي استخدام التعليم االلكتروني: من أهم مبررات استخدام التعليم االلكتروني مايلي:

ــه يزيــد مــن إمكانيــة االتصــال بيــن الطــالب فيمــا بينهــم وبيــن الطــالب والمدرســة، وذلــك مــن . 1 أّن

ــد  ــاش، والبري ــس النق ــل مجال ــي عــدة اتجاهــات مث ــن هــذه األطــراف ف خــالل ســهولة االتصــال بي

ــي. االلكترون

أّنــه يزيــد مــن ســهولة الوصــول إلــى المعلـّـم ســواء فــي أوقــات الدراســة الرســمّية، أو خــارج أوقــات . 2
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العمــل الرســمية، ألّن هــذا التعليــم يوّفــر للمتعلميــن القــدرة علــى إرســال استفســاراتهم للمعلميــن مــن 

خــالل البريــد االلكترونــي، وهــذه ميــزة مفيــدة ومالئمــة للطالــب والمعلـّـم فــي آن واحــد.

ــّدم . 3 ــّدم أكثــر مــن طريقــة للتدريــس وبالتالــي يراعــي الفــروق الفرديــة بيــن الطــالب فهــو يق ــه يق أّن

ــة. ــروءة والعملّي ــة والمســموعة والمق ــة المرئي الطريق

يعــّد معــززاً جيــداً للتعليــم المعتــاد، فيمكــن أن ُيدمــج هــذا األســلوب مــع التدريــس المعتــاد وبالتالي فإّن . 4

المعلـّـم قــد يحيــل الطــالب علــى بعض األنشــطة أو الواجبــات المعتمدة علــى الوســائط االلكترونية.

ــى . 5 ــرى عل ــي دول أخ ــت ف ــبكة االنترن ــى ش ــة عل ــم المتاح ــم والتعلّ ــادر التعلي ــن مص ــتفادة م االس

اتســاع العالــم، التــي قــد ال تســمح اإلمكانيــات الماديــة أو البشــرية بتوفيرهــا فــي العديــد مــن الــدول 

ــات. والمجتمع

ــاد . 6 ــدة الخاصــة باإلرش ــى األدوار العدي ــس إل ــم والتدري ــن التعلي ــم م ــي دور المعلّ ــر ف ــؤدي التغيي ي

والتوجيــه والتنســيق والتيســير إلــى تدعيــم طــرق تدريــس جديــدة تعتمــد علــى الطالــب وترّكــز علــى 

ــه. ــه وإمكانيات ــة قدرات أهمّي

 إعــداد جيــل مــن المعلميــن والمتعلميــن قــادر على التعامــل مع التقنيــة ومهارات العصــر والتطورات 	. 

الهائلــة في مجــال تكنولوجيا المعلومات. )حســين، 2008(

6/11 المهارات االلكترونية المتعلقة بالتعليم االلكتروني:

إّن التحــول مــن نظــام التعليــم التقليــدي إلــى نظــام التعليــم االلكترونــي والــذي يقــوم علــى مبــدأ الوصــول 

ــى أدوار  ــم إل ــر أدوار المعل ــب تغيي ــبه يتطل ــت يناس ــي أي وق ــه وف ــن مكان ــر ع ــم بصــرف النظ ــم للمتعلّ بالتعل

ووظائــف جديــدة تناســب التعليــم االلكترونــي فعليــه أن يكــون )باحثــا - مصممــا للخبــرات التعليميــة - تكنولوجيــا 

- مقدمــا للمحتــوى - مرشــدا وميســرا - مقّومــا - مديــرا أو قائــدا للعمليــة التعليميــة ..( وفــي ظــل األدوار الجديــدة 

ــم مــن التوظيــف األمثــل  ــم االلكترونــي ليتمكــن المعلّ ــى مهــارات التعلي ــد مــن تدريــب المعلميــن عل ــم ال ب للمعلّ

ــم، ومــن هــذه  لهــذه المهــارات بمــا يحّقــق تحســين مســتوى العمليــة التعليميــة، واالنتقــال مــن التعليــم إلــى التعلّ

المهــارات:

مهــارات عامــة تتمثــل بمهــارات متعلقــة بالثقافــة الكمبيوتريــة: مثــل )معرفــة المكونــات الماديــة للكمبيوتــر   

ــتخدامات  ــة االس ــر- معرف ــا الكمبيوت ــل به ــي يعم ــائط الت ــغيل والوس ــات التش ــة برمجي ــه - معرف وملحقات
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المختلفــة للكمبيوتــر فــي العمليــة التعليميــة والحياتيــة المختلفــة- معرفــة الفيروســات وطــرق الوقايــة منهــا، 

معرفــة المصطلحــات المســتخدمة فــي مجــال الكمبيوتــر....(

مهــارات متعلقــة باســتخدام الكمبيوتــر: مثــل )اســتخدام لوحــة المفاتيــح والفــأرة وكيفيــة التعامــل مــع وحــدات   

اإلدخــال واإلخــراج - كيفيــة التعامــل مــع ســطح المكتــب والملفــات والبرامــج ســواء بالحفــظ أو النقــل أو 

الحــذف أو التعديــل - التعامــل مــع وحــدات التخزيــن واســتخدام مجموعــة برامــج األوفيــس والتغلــب علــى 

المشــكالت الفنيــة التــي تواجهــه أثنــاء االســتخدام....(

ــة واســتخدام    ــى مصــادر المعلومــات االلكتروني ــل )التعــّرف عل ــة: مث ــة المعلوماتي ــة بالثقاف مهــارات متعلق

شــبكة االنترنــت فــي العمليــة التعليميــة مــن بحــث وبريــد الكترونــي وغيرهــا مــن اســتخدامات االنترنــت 

التعليميــة - القــدرة علــى تقييــم مصــادر المعلومــات االلكترونيــة المتاحــة عبــر االنترنــت - معرفــة المبــادئ 

األساســية للتصميــم التعليمــي وتصميــم الصفحــات التعليميــة علــى االنترنــت ونشــرها - اســتخدام الوســائط 

المتعــّددة فــي عمليــة التعلّــم - واســتخدام المصطلحــات المتعلقــة بتكنولوجيــا المعلومــات...(

ــدوز    ــغيل وين ــام التش ــع نظ ــل م ــل )التعام ــبكة: مث ــات الش ــج وخدم ــع برام ــل م ــق بالتعام ــارات تتعل مه

ــي يحتاجهــا -  ــى المعلومــات الت ــة للوصــول إل ــة واســتخدام محــركات البحــث المختلف ــه المختلف وإصدارات

القــدرة علــى إنــزال الملفــات مــن الشــبكة وحفظهــا والقــدرة علــى تحميــل الملفــات إلــى الشــبكة ونشــرها 

-المشــاركة فــي مجموعــات النقــاش المتاحــة عبــر االنترنــت - القــدرة علــى ضغــط أو فــك الملفــات مــن 

وإلــى الشــبكة القــدرة – القــدرة علــى التعامــل مــع الخدمــات األساســية التــي تقــوم عليهــا التطبيقــات التربويــة 

للشــبكة مثــل خدمــة البحــث، البريــد االلكترونــي، المحادثــة، نقل الملفــات، القوائــم البريدية، إنشــاء الصفحات 

والمواقــع التعليميــة، الدخــول للمكتبــات العالميــة وقواعــد البيانــات...( )محمــد زيــن، 2005، 327-338(

1/12 منهــج البحــث: اســتخدمت الباحثــة المنهــج الوصفــي نظــراً لمالءمتــه لهــدف البحــث حيــث 

12- الدراسة الميدانية وإجراءات البحث:

يســتدعي تحديــد درجــة توافــر مهــارات التعليــم االلكترونــي لــدى العينــة المختــارة والقيــام بتحليلهــا وصــوالً إلــى 

ف المنهــج الوصفــي بأنــه ”نمــط الدراســة الــذي يســهم بتزويدنــا بالمعلومــات الالزمــة لتقريــر وضع  النتائــج، ويعــرَّ

الظاهــرة المدروســة تقريــراً موضوعيــاً، ومــن ثــم تحليــل هــذه المعلومــات وتفســيرها للوصــول إلــى النتائــج التــي 

يمكــن أن تســهم فــي تحقيــق أهــداف الدراســة الموجــودة“ )عبيــدات، 2003، 233(.

2/12 المجتمع األصلي للبحث وعينته:
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ــم الصــف فــي كليــة  1/2/12 المجتمــع األصلــي للبحــث: تكــّون مجتمــع البحــث مــن جميــع طلبــة ُمعلِّ

ــاً  ــغ عددهــم )1873( وفق ــي للعــام الدراســي 2018/2019 والبال ــة جامعــة دمشــق خــالل الفصــل الثان التربي

لبيانــات شــؤون الطــالب فــي كليــة التربيــة جامعــة دمشــق.

12/2/2 عينــة البحــث: تــم اختيــار عينــة البحــث بطريقــة عشــوائية وبلــغ عــدد أفــراد العينــة )350( 

طالبــاً وطالبــًة.

الجدول )1( توزع أفراد عينة البحث وفق متغيرات البحث

3/12 أدوات البحث: 

1/3/12ستبانة مهارات التعليم االلكتروني: 

ــي  ــات الت ــض الدراس ــى بع ــالع عل ــا االط ــمَّ فيه ــارات: ت ــار المه ــالع واختي ــة االط 1/1/3/12 مرحل

تناولــت موضــوع التعليــم االلكترونــي ثــم قامــت الباحثــة بتصميــم اســتبانة لقيــاس درجــة توافــر هــذه المهــارات 

لــدى عينــة البحــث فــي ضــوء الدراســات الســابقة واألدب النظــري حيــث تألّفــت االســتبانة مــن محوريــن )محــور 

مهــارات اســتخدام الحاســوب – محــور مهــارات اســتخدام االنترنــت( ولــكل محــور عــدد مــن البنــود وأعطــي 

ــرة، متوســطة،  ــرة جــداً، كبي ــر )بدرجــة كبي ــر درجــة التواف ــق ســلم خماســي لتقدي ــاً متدرجــاً وف ــد وزن ــكل بن ل

النسبة المئويةالعددالمتغير

السنة الدراسية

28.9 %101األولى

21.7 %76الثاني

21.7 %76الثالثة

27.7 %97الرابعة

100 %350العدد الكلي

الخضوع لدورات تدريبية

43.7 %153نعم

56.3 %197ال

100 %350العدد الكلي
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ــاً وفــق الترتيــب التالــي )5، 4، 3، 2، 1(. صغيــرة، صغيــرة جــداً( وتمثــل رقمي

2/1/3/12 الدراســة االســتطالعية: قامــت الباحثــة بتطبيــق االســتبانة علــى عينــة اســتطالعية مؤلفــة مــن 

)40( طالبــاً وطالبــًة مــن طلبــة كليــة التربيــة وهــم مــن خــارج عينــة البحــث األساســية، وقــد أجريــت الدراســة 

االســتطالعية للتأكــد مــن وضــوح تعليمــات االســتبانة، ووضــوح بنودهــا، وســهولة فهمهــا وتعديــل البنــود غيــر 

ــق  ــد التطبي ــا عن ــا وتالفيه ــم ضبطه ــى يت ــق حت ــاء التطبي ــر أثن ــد تظه ــي ق ــات الت ــة الصعوب ــة، ومعرف الواضح

الالحــق لالســتبانة، وبعــد ذلــك أصبحــت االســتبانة فــي صورتهــا النهائيــة جاهــزة ليتــم تطبيقهــا علــى أفــراد عينــة 

البحــث، الملحــق )1(.

 3/1/3/12 صدق وثبات االستبانة:

الصدق: تم التحقق من الصدق وفق طريقتين:

صــدق الُمحتــوى: تــم الّتحقــق مــن صــدق المحتــوى مــن خــالل عــرض االســتبانة فــي صورتهــا األولّيــة 

ــادة الُمحكميــن  وتنقيحهــا وإبــداء الُمالحظــات عليهــا مــن قبــل الدكتــور الُمشــرف ومــن قبــل مجموعــة مــن الّس

فــي كليــة الّتربيــة، وقــد تركــزت آرائهــم ومالحظاتهــم علــى التخلــص مــن التكــرار فــي بعــض المهــارات فــي كل 

محــور وإعــادة صياغــة بعــض المهــارات لتكــون أكثــر وضوحــاً للطلبــة.

الصــدق البنيــوي: تــم التأكــد مــن صــدق البنــاء الخــاص باالســتبانة مــن خــالل دراســة االتســاق الداخلــي 

لهــا، وذلــك بحســاب معامــالت االرتبــاط )معامــل بيرســون( بيــن درجــات كل بنــد مــن بنــود االســتبانة ودرجــة 

ــود االســتبانة والدرجــة  ــن بن ــد م ــن درجــة كل بن ــاط بي ــه، وحســاب معامــالت االرتب ــي إلي ــذي تنتم المحــور ال

الكليــة لالســتبانة، وحســاب معامــالت االرتبــاط بيــن المحــاور الفرعيــة مــع بعضهــا بعضــاً ومــع الدرجــة الكليــة 

لالســتبانة، وكانــت النتائــج كمــا هــي موضحــة فــي الجــداول المرفقــة فــي الملحــق رقــم )3(:

يتبيــن مــن الجــدول )أ( أن معامــالت ارتبــاط درجــات بنــود االســتبانة مــع درجــة المحــور الــذي تنتمــي 

ــاً عنــد مســتوى الداللــة )0.01(. وقــد تراوحــت قيمــة هــذه المعامــالت بيــن  ــة إحصائي إليــه كانــت جميعهــا دال

)0.878-0.416( لــدى أفــراد عينــة البحــث.

ــت  ــتبانة كان ــة لالس ــة الكلي ــع الدرج ــود م ــات البن ــاط درج ــالت ارتب ــدول )ب( أن معام ــن الج ــن م يتبي

ــن  ــالت بي ــذه المعام ــة ه ــد تراوحــت قيم ــة )0.01 أو 0.05(، وق ــد مســتوى الدالل ــاً عن ــة إحصائي ــا دال جميعه

ــة.  ــراد العين ــدى أف )0.863-0.376( ل
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ــة  ــع الدرجــة الكلي ــا بعضــاً وم ــع بعضهم ــن م ــاط المحوري ــن الجــدول )ج( أن معامــالت ارتب ــن م يتبي

لالســتبانة كانــت جميعهــا دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى الداللــة )0.01(، وقــد تراوحــت قيمــة هــذه المعامــالت 

بيــن )0.987-0.915( لــدى أفــراد عينــة البحــث، وبالتالــي فــإن االســتبانة تتصــف بدرجــة جيــدة مــن االتســاق 

الداخلــي، وتحقــق مؤشــرات جيــدة لصدقهــا البنيــوي.

الثبات: تم التحقق من ثبات االستبانة وفق طريقتين وهما:

ثبــات التجزئــة النصفيــة: تــم اســتخراج معامــل ثبــات التجزئــة النصفيــة لبنــود االســتبانة وصحــح . 1

ــة ســيبرمان – بــراون، والجــدول)2( يوضــح قيمــة هــذه المعامــالت. ــات باســتخدام معادل معامــل الثب

ثبــات االتســاق الداخلــي باســتخدام معامــل ألفــا كرونبــاخ: تم حســاب االتســاق الداخلي لدرجــات أفراد . 2

عينــة البحــث االســتطالعية باســتخدام معامــل ألفــا كرونباخ والجــدول )2( يبين هــذه المعامالت.

الجدول )2( معامالت ثبات االستبانة

يالحــظ مــن الجــدول الســابق أن معامــل ثبــات التجزئــة النصفيــة كان مرتفعــاً، وقــد بلغــت قيمته لالســتبانة 

ككل )0.986(. كمــا أن معامــل ثبــات ألفــا كرونبــاخ كان مرتفعــاً، وقــد بلغــت قيمتــه لالســتبانة ككل )0.982(. 

ومنــه فــإن االســتبانة تتصــف بمؤشــرات ثبــات مرتفعــة.

نســتنج مــا ســبق أن االســتبانة تتصــف بمؤشــرات جيــدة للصــدق والثبــات، وبالتالــي فــإن االســتبانة قــد 

أصبحــت صالحــة للتطبيــق علــى عينــة البحــث نظــراً لتوافــر مؤشــرات جيــدة لصدقهــا وثباتهــا.

2/3/12 استبانة االتجاهات نحو التعليم االلكتروني:

1/2/3/12 مرحلــة االطــالع وإعــداد االســتبانة: تــمَّ فيهــا االطــالع علــى بعــض الدراســات التــي تناولــت 

ثبات ألفا كرونباخثبات التجزئة النصفيةالمحور 

0.9830.976المحور األول

0.9580.949المحور الثاني

0.9860.982الدرجة الكلية
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ــة  ــاس اتجاهــات عين ــم اســتبانة لقي ــة بتصمي ــم قامــت الباحث ــي واالتجاهــات نحــوه ث ــم االلكترون موضــوع التعلي

ــت االســتبانة مــن  ــي فــي ضــوء الدراســات الســابقة واألدب النظــري حيــث تألّف ــم االلكترون البحــث نحــو التعلي

)40( بنــداً وأعطــي لــكل بنــد وزنــاً متدرجــاً وفــق ســلم خماســي لتقديــر االتجــاه )بدرجــة كبيــرة جــداً، كبيــرة، 

متوســطة، صغيــرة، صغيــرة جــداً( وتمثــل رقميــاً وفــق الترتيــب التالــي )5، 4، 3، 2، 1(.

2/2/3/12 الدراســة االســتطالعية: قامــت الباحثــة بتطبيــق االســتبانة علــى عينــة اســتطالعية مؤلفــة مــن 

)40( طالبــاً وطالبــة مــن طلبــة كليــة التربيــة وهــم مــن خــارج عينــة البحــث األساســية، وقــد أجريــت الدراســة 

االســتطالعية للتأكــد مــن وضــوح تعليمــات االســتبانة، ووضــوح بنودهــا، وســهولة فهمهــا وتعديــل البنــود غيــر 

ــق  ــد التطبي ــا عن ــا وتالفيه ــم ضبطه ــى يت ــق حت ــاء التطبي ــر أثن ــد تظه ــي ق ــات الت ــة الصعوب ــة، ومعرف الواضح

الالحــق لالســتبانة، وبعــد ذلــك أصبحــت االســتبانة فــي صورتهــا النهائيــة جاهــزة ليتــم تطبيقهــا علــى أفــراد عينــة 

البحــث، الملحــق )2(.

3/2/3/12صدق وثبات االستبانة:الصدق: تم التحقق من الصدق وفق طريقتين:

صــدق الُمحتــوى: تــم الّتحقــق مــن صــدق محتــوى اســتبانة االتجاهــات مــن خــالل عرضهــا فــي صورتهــا 

ــادة  ــن الّس ــة م ــل مجموع ــن قب ــرف وم ــور الُمش ــل الدكت ــن قب ــا م ــات عليه ــداء الُمالحظ ــا وإب ــة وتنقيحه األولّي

ــع  ــارات وتنوي ــة العب ــد صياغ ــى توحي ــم عل ــم ومالحظاته ــزت آرائه ــد ترك ــة، وق ــة الّتربي ــي كلي ــن ف الُمحكمي

ــة وســلبية. ــن إيجابي ــارات بي العب

الصــدق البنيــوي: تــم التأكــد مــن صــدق البنــاء الخــاص باالســتبانة مــن خــالل دراســة االتســاق الداخلــي 

لهــا، مــن خــالل حســاب معامــالت االرتبــاط )معامــل بيرســون( بيــن درجــة كل بنــد مــن بنــود االســتبانة والدرجــة 

الكليــة لالســتبانة، وكانــت النتائــج كمــا هــي موضحــة فــي الملحــق رقــم )4( ويتبيــن فيــه أن معامــالت ارتبــاط 

ــة )0.01 أو  ــد مســتوى الدالل ــاً عن ــة إحصائي ــة لالســتبانة كانــت جميعهــا دال ــود مــع الدرجــة الكلي درجــات البن

0.05(. وقــد تراوحــت قيمــة هــذه المعامــالت بيــن )0.642-0.330( لــدى أفــراد عينــة البحــث.

الثبات: تم التحقق من ثبات االستبانة وفق طريقتين وهما:

ــة لبنــود االســتبانة وصحــح . 1 ــة النصفي ــم اســتخراج معامــل ثبــات التجزئ ــة: ت ــة النصفي ثبــات التجزئ
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ــراون، والجــدول )3( يوضــح قيمــة هــذا المعامــالت. ــة ســيبرمان– ب ــات باســتخدام معادل معامــل الثب

ثبــات االتســاق الداخلــي باســتخدام معامــل ألفــا كرونبــاخ: تــم حســاب االتســاق الداخلــي لدرجــات . 2

أفــراد عينــة البحــث المكونــة مــن )40( طالبــاً وطالبــة مــن طلبــة كليــة التربيــة باســتخدام معامــل 

ألفــا كرونبــاخ والجــدول )3( يبيــن قيمــة هــذه المعامــالت.

الجدول )3( معامالت ثبات االستبانة

يالحــظ مــن الجــدول الســابق أن معامــل ثبــات التجزئــة النصفيــة كان جيــداً، وقــد بلغــت قيمتــه لالســتبانة 

ككل )0.844(. كمــا أن معامــل ثبــات ألفــا كرونبــاخ كان جيــداً، وقــد بلغــت قيمتــه لالســتبانة ككل )0.832(. 

ومنــه فــإن االســتبانة تتصــف بمؤشــرات ثبــات جيــدة.

نســتنج ممــا ســبق أن االســتبانة تتصــف بمؤشــرات جيــدة للصــدق والثبــات، وبالتالــي فــإن االســتبانة قــد 

أصبحــت صالحــة للتطبيــق علــى عينــة البحــث نظــراً لتوافــر مؤشــرات جيــدة لصدقهــا وثباتهــا.

1/13 أسئلة البحث:

ثبات ألفا كرونباخثبات التجزئة النصفيةاالستبانة 

0.8440.832الدرجة الكلية

13- عرض نتائج البحث ومناقشتها:

ــة  ــة كلي ــة مــن طلب ــدى عين ــي ل ــم االلكترون ــر مهــارات التعلي 1/1/13 الســؤال األول: مــا درجــة تواف

ــة بجامعــة دمشــق؟ التربي

لإلجابــة عــن هــذا الســؤال تــم اســتخراج المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة ودرجــة توافــر 

مهــارات التعليــم االلكترونــي لــدى عينــة مــن طلبــة كليــة التربيــة بجامعــة دمشــق، ولتحديــد درجــة التوافــر تــم 

تحديــد طــول خاليــا مقيــاس ليكــرت الخماســي )الحــدود الدنيــا والعليــا( تــم حســاب المــدى )1-5=4( ومــن ثــم 

تقســيمه علــى أكبــر قيمــة فــي المقيــاس للحصــول علــى طــول الخليــة أي )4÷5=0.80( وبعــد ذلــك تــم إضافــة 

هــذه القيمــة إلــى أقــل قيمــة فــي المقيــاس )بدايــة المقيــاس وهــي واحــد صحيــح( وذلــك لتحديــد الحـــد األعلــى 

لهــذه الخليــة وهكــذا أصبــح طــول الخاليــا كمــا يأتــي:

من ) 1- 1,80( بدرجة صغيرة جداً.. 1
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أكبر من )1,81- 2,60( بدرجة صغيرة.. 2

أكبر من )2,61- 3,40( بدرجة متوسطة. . 3

أكبر من )3,41- 4,20( بدرجة كبيرة.. 4

أكبر من )4,21- 5( بدرجة كبيرة جداً.. 5

وكانت النتائج كما هي موضحة في الجدول اآلتي:

الجدول )4( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة توافر مهارات التعليم االلكتروني لدى عينة 

من طلبة كلية التربية بجامعة دمشق

المتوسط المحورالرقم
االنحراف المتوسط الموزونالحسابي

الترتيبدرجة التوافرالمعياري

2متوسطة91.14/2935.996=91.143.14مهارات استخدام الحاسوب1

1متوسطة63.71/2024.366=63.713.18مهارات استخدام االنترنت2

متوسطة154.85/4959.716=154.853.16الدرجة الكلية لالستبانة

يتبيــن مــن الجــدول الســابق أن درجــة توافــر مهــارات التعليــم االلكترونــي لــدى عينــة مــن طلبــة كليــة 

ــط  ــمة المتوس ــالل قس ــن خ ــك م ــطة، وذل ــة متوس ــد كان بدرج ــتبانة ككل ق ــى االس ــق عل ــة دمش ــة بجامع التربي

ــطة(.  ــة متوس ــود )154.85/49=3.16 أي بدرج ــدد البن ــى ع ــابي عل الحس

ويتبيــن مــن الجــدول الســابق أن المحــور الثانــي )مهــارات اســتخدام االنترنــت( قــد جــاء بالمرتبــة األولــى 

مــن حيــث درجــة التوافــر لــدى أفــراد العينــة بمتوســط قــدره )3.18( وبدرجــة متوســطة، يليــه المحــور األول 

)مهــارات اســتخدام الحاســوب( قــد جــاء بالمرتبــة الثانيــة مــن حيــث درجــة التوافــر لــدى أفــراد العينــة بمتوســط 

قــدره )3.14( وبدرجــة متوســطة أيضــاً.

التفســير: ُتبّيــن نتائــج البحــث أن درجــة توافــر مهــارات التعليــم االلكترونــي بمحوريهــا لــدى عينــة البحــث 

جــاءت بدرجــة متوســطة، وهــذا يتفــق مــع دراســات )العــرب، 2016( ودراســة )الزبــون والرواحنــة، 2018( 
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والتــي بّينــت امتــالك أعضــاء هيئــة التدريــس لمهــارات اســتخدام مهــارات التعليــم االلكترونــي بدرجــة متوســطة، 

ــة البحــث للمهــارات  ــب أعضــاء عين ــار أغل ــي بّينــت افتق ــم وعثمــان، 2014( والت ويختلــف مــع دراســة )كري

الالزمــة الســتخدام تقنيــات التعليــم االلكترونــي فــي التعليــم االلكترونــي، وتعــزو الباحثــة مــا توصــل إليــه البحــث 

مــن نتائــج إلــى عــدة أســباب أبرزهــا:

ــة    ــروض التقديمي ــات البحــث والع ــم حلق ــي تقدي ــت ف ــوورد والباوربوين ــج ال ــتخدمون برنام ــة يس أّن الطلب

ألغلــب موادهــم الجامعيــة منــذ الســنة األولــى وحتــى اســطاعوا التعامــل مــع هــذه البرامــج كان عليهــم أن 

ــاف التشــغيل واســتخدام وحــدات  ــا مهــارة التعامــل مــع أساســيات الحاســوب كالتشــغيل وإيق يمتلكــوا قبله

اإلدخــال )الفــأرة – لوحــة المفاتيــح ..( واإلخــراج وإنشــاء المجلــدات وإضافــة الملفــات والتعامــل مــع هــذه 

الملفــات مــن نقــل وحــذف ونســخ، إضافــة إلــى أنهــم يقومــون فــي عروضهــم العمليــة بإضافــة )النصــوص- 

الصــور- مقاطــع الفيديــو...( ممــا اســتوجب عليهــم أن يتدربــوا مســبقاً علــى مهــارات التعامــل مــع الوســائط 

المتعــددة وبرامــج مجموعــة األوفيــس وغيرهــا مــن األساســيات التــي تتيــح اســتخدام الحاســوب بمســتوى 

جيــد، كمــا أن العصــر التكنولوجــي الــذي نعيــش فيــه والــذي اقتحــَم حياتنــا بشــكل كبيــر جعــل أغلــب الطلبــة 

يتوجهــون الســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي بكافــة أشــكالها حتــى يســتطيعوا مواكبــة التطــّور التقنــي 

الــذي يعيشــون فيــه هــذا، كل ذلــك جعــل عينــة البحــث يكونــون علــى درايــة جيــدة بالمهــارات المتضمنــة 

ضمــن محــوري االســتبانة المعــّدة للدراســة ويمتلكــوا مهاراتهــا بدرجــة متوســطة.

2/1/13 السؤال الثاني: ما اتجاهات أفراد عينة البحث نحو التعليم االلكتروني؟

لإلجابــة عــن هــذا الســؤال تــم اســتخراج المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعيارية ودرجــة الموافقة 

لتحديــد اتجاهــات أفــراد العينــة، وقــد تــم اعتمــاد طــول الخاليــا كمــا فــي الســؤال الســابق.

وكانت النتائج كما هي موضحة في الجدول اآلتي:

الجدول )5( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة الموافقة لتحديد اتجاهات أفراد عينة البحث 

نحو التعليم االلكتروني

االنحراف المتوسط الموزونالمتوسط الحسابياستبانة االتجاهاتالرقم
درجة الموافقةالمعياري

كبيرة139.27/4012.124=139.273.48الدرجة الكلية
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ــم  ــو التعلي ــث نح ــة البح ــراد عين ــات أف ــد اتجاه ــة لتحدي ــة الموافق ــابق أن درج ــدول الس ــن الج ــن م يتبي

االلكترونــي علــى اســتبانة االتجاهــات قــد كانــت بدرجــة كبيــرة، أي أن اتجاهــات أفــراد عينــة البحــث نحــو التعليــم 

االلكترونــي قــد كانــت إيجابيــة.

ــت  ــي كان ــم االلكترون ــتخدام التعلي ــو اس ــث نح ــة البح ــات عين ــث أّن اتجاه ــج البح ــت نتائ ــير: بّين التفس

ــغ  ــان )Omidian &Mehra,2011( وان ــرا وأوميدي ــات ميه ــع دراس ــث م ــج البح ــابهت نتائ ــة، وتش إيجابي

ويانــغ ) Yang & Wang,2014( والتــي بّينــت وجــود اتجاهــات إيجابيــة نحــو اســتخدام التعليــم االلكترونــي 

وتعــزو الباحثــة مــا توصــل إليــه البحــث مــن نتائــج إلــى أّن الطلبــة كانــوا يســتخدمون أدوات وتقنيــات التعليــم 

االلكترونــي األساســية التــي يحتاجونهــا فــي إعــداد بحوثهــم الخاصــة وتبــادل الملفــات والمعلومــات فيمــا بينهــم 

ســواء باســخدام االيميــل أو برامــج التواصــل االجتماعــي منــذ بدايــة المرحلــة الجامعيــة أو مــا قبلهــا ممــا شــكل 

لديهــم درايــة وقناعــة بأهميــة التعليــم االلكترونــي وفوائــده ومزايــا اســتخدامه التــي انعكســت عليهــم مــن ســهولة 

التواصــل وســرعة الحصــول علــى المعلومــات الحديثــة ومواكبــة التكنولوجيــا العالميــة ممــا كــّون لديهــم اتجــاه 

إيجابــي نحــو أهميــة اســتخدام التعليــم االلكترونــي فــي العمليــة التعليميــة.

2/13 فرضيات البحث:

1/2/13الفرضيــة األولــى: ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطات درجــات الطلبــة أفــراد 

عينــة البحــث علــى اســتبانة مهــارات التعليــم االلكترونــي تبعــاً لمتغيــر الســنة الدراســية.

للتحقــق مــن صحــة هــذه الفرضيــة قامــت الباحثــة بحســاب المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعيارية 

لدرجــات أفــراد العينــة المؤلفــة مــن )350( طالبــاً وطالبــة تبعــاً لمتغيــر الســنة الدراســية علــى اســتبانة مهــارات 

التعليــم االلكترونــي كمــا هــو موضــح فــي الجــدول اآلتــي:
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الجدول )6( اإلحصاء الوصفي لدرجات أفراد العينة على استبانة مهارات التعليم االلكتروني تبعاً لمتغير السنة 

الدراسية

ولمعرفــة مــا إذا كانــت هــذه الفــروق ذات داللــة إحصائيــة تعــزى لمتغيــر الســنة الدراســية تــم اســتخدام 

قانــون تحليــل التبايــن األحــادي )ANOVA(، وكانــت النتائــج كمــا فــي الجــدول اآلتــي:

الجدول )7( تحليل التباين األحادي على استبانة مهارات التعليم االلكتروني تبعاً لمتغير السنة الدراسية

مجموع مصدر التباينالمحور
المربعات

درجات
القيمة Fمتوسط المربعاتالحرية

القراراالحتمالية

مهارات استخدام 
الحاسوب

379587.6383126529.213بين المجموعات

دال602.8640.000
داخل 

72618.502346209.880المجموعات

452206.140349كلي

االنحراف المتوسطالعددالسنة الدراسيةمكان السحب
المعياري

المحور األول )مهارات استخدام 
الحاسوب(

10155.6916.487األولى

7663.589.496الثانية

76115.8815.762الثالثة

97130.2614.448الرابعة

35091.1435.996الكلي

المحور الثاني )مهارات استخدام االنترنت(

10139.1610.222األولى

7646.225.963الثانية

7680.2612.654الثالثة

9789.9910.275الرابعة

35063.7124.366الكلي

الدرجة الكلية

10194.8525.182األولى

76109.8012.237الثانية

76196.1426.884الثالثة

97220.2523.590الرابعة

350154.8559.716الكلي
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مهارات استخدام 
االنترنت

بين 
171934.299357311.433المجموعات

دال562.3810.000 داخل 
35260.389346101.909المجموعات

207194.689349كلي

بين 
1062257.3873354085.796المجموعات

دال672.1470.000 داخل 
182272.282346526.799المجموعات

1244529.669349كلي

ــت  ــاً إذ كان ــة إحصائي ــت دال ــا كان ــة )F( لالســتبانة ككل ولمحوريه ــن مــن الجــدول الســابق أن قيم يتبي

القيمــة االحتماليــة أصغــر مــن مســتوى الداللــة االفتراضــي )0.05(، ومنــه نرفــض الفرضيــة الصفريــة ونقبــل 

الفرضيــة البديلــة أي: توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطات درجــات الطلبــة أفــراد عينــة البحــث 

علــى اســتبانة مهــارات التعليــم االلكترونــي تبعــاً لمتغيــر الســنة الدراســية.

ولتحديــد جهــة الفــروق علــى اســتبانة مهــارات التعليــم االلكترونــي لــدى أفــراد عينــة البحــث تبعــاً لمتغيــر 

الســنة الدراســية تــم اســتخدام اختبــار دونيــت ســي )C Dunnett( إلجــراء المقارنــات البعيــدة المتعــددة وفــق 

اآلتي:

الجدول )8( اختبار شيفيه للمقارنات البعدية المتعددة على استبانة مهارات التعليم االلكتروني تبعاً لمتغير السنة 

الدراسية

فرق المتوسطات )J( السنة الدراسية)I( المجموعةالمتغير التابع
)I-J(1الخطأ المعياري

المحور األول 
)مهارات استخدام 

الحاسوب(

السنة األولى

دال لصالح السنة الثانية1.969*7.886-السنة الثانية

دال لصالح السنة الثالثة2.441*60.189-السنة الثالثة

دال لصالح السنة الرابعة2.201*74.565-السنة الرابعة

السنة الثانية
دال لصالح السنة الثالثة2.111*52.303-السنة الثالثة

دال لصالح السنة الرابعة1.827*66.679-السنة الرابعة

دال لصالح السنة الرابعة2.328*14.376-السنة الرابعةالسنة الثالثة
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المحور الثاني 
)مهارات استخدام 

االنترنت(

السنة األولى

دال لصالح السنة الثانية1.226*7.065-السنة الثانية

دال لصالح السنة الثالثة1.772*41.105-السنة الثالثة

دال لصالح السنة الرابعة1.457*50.831-السنة الرابعة

السنة الثانية
دال لصالح السنة الثالثة1.605*34.039-السنة الثالثة

دال لصالح السنة الرابعة1.248*43.766-السنة الرابعة

دال لصالح السنة الرابعة1.788*9.727-السنة الرابعةالسنة الثالثة

الدرجة الكلية

السنة األولى

دال لصالح السنة الثانية2.872*14.951-السنة الثانية

دال لصالح السنة الثالثة3.973*101.293-السنة الثالثة

دال لصالح السنة الرابعة3.466*125.396-السنة الرابعة

السنة الثانية
دال لصالح السنة الثالثة3.388*86.342-السنة الثالثة

دال لصالح السنة الرابعة2.776*110.445-السنة الرابعة

دال لصالح السنة الرابعة3.905*24.103-السنة الرابعةالسنة الثالثة

ــة  ــة الكلي ــى الدرج ــك عل ــى وذل ــية األعل ــنة الدراس ــح الس ــت لصال ــروق كان ــابق أن الف ــن الجــدول الس ــن م يتبي

ــا. ــى محوريه ــتبانة وعل لالس

التفســير: بيّنــت نتائــج الفرضيــة األولــى أّنــه توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطات درجــات 

ــح  ــم االلكترونــي تبعــاً لمتغيــر الســنة الدراســية لصال ــى اســتبانة مهــارات التعلي ــة البحــث عل ــة أفــراد عين الطلب

الســنة الدراســية األعلــى وتعــزو الباحثــة ذلــك إلــى أن طلبــة الســنتين الثالثــة والرابعــة تمّرســوا وتدّربــوا علــى 

اســتخدام الحاســوب واالنترنــت فــي أبحاثهــم فــي مختلــف المــواد بشــكل أكبــر مــن طلبــة الســنوات األولــى ممــا 

عــّزز لديهــم مهــارة التعامــل مــع تقنيــات التعليــم االلكترونــي بشــكل أوفــى كمــا أنهــم يتلقــون مــواد فــي مجــال 

تكنولوجيــا التعليــم االلكترونــي أكثــر مــن طلبــة الســنوات األولــى ألنهــم فــي مرحلــة دراســية متقدمــة.

ــة أفــراد  ــة بيــن متوســطي درجــات الطلب ــة إحصائي ــة الثانيــة: ال يوجــد فــرق ذو دالل 2/2/13 الفرضي

عينــة البحــث علــى اســتبانة مهــارات التعليــم االلكترونــي تبعــاً لمتغيــر الخضــوع لــدورات تدريبيــة.

للتحقــق مــن صحــة الفرضيــة تــم اســتخراج المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة واســتخدام 

اختبــار )ت( ســتيودنت للعينــات المســتقلة لداللــة الفــروق بيــن المتوســطات، وجــاءت النتائــج كمــا فــي الجــدول 

اآلتــي:
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الجدول )9( اختبار )ت( ستيودنت لداللة الفرق بين متوسطي درجات أفراد العينة على استبانة مهارات التعليم 

االلكتروني تبعاً لمتغير الخضوع لدورات تدريبية

الدورات المحور
المتوسط العددالتدريبية

الحسابي
االنحراف 
درجة قيمة تالمعياري

القرارالقيمة االحتماليةالحرية

األول )مهارات 
استخدام 
الحاسوب(

153125.4618.109نعم
دال29.0433480.000

19764.4920.483ال

الثاني )مهارات 
استخدام 
االنترنت(

15386.5612.938نعم
دال27.5083480.000

19745.9614.255ال

الدرجة الكلية
153212.0130.007نعم

دال29.4623480.000
197110.4533.450ال

يتبيــن مــن الجــدول الســابق أن القيمــة االحتماليــة لالســتبانة ككل ولمحوريهــا كانــت أصغــر مــن مســتوى 

الداللــة االفتراضــي )0.05(، وبالتالــي نرفــض الفرضيــة الصفريــة ونقبــل الفرضيــة البديلــة أي: يوجــد فــرق ذو 

داللــة إحصائيــة بيــن متوســطي درجــات الطلبــة أفــراد عينــة البحــث علــى اســتبانة مهــارات التعليــم االلكترونــي 

ــن  ــح الخاضعي ــى أي لصال ــح المتوســط األعل ــت الفــروق لصال ــة. وكان ــدورات تدريبي ــر الخضــوع ل تبعــاً لمتغي

لــدورات تدريبيــة وذلــك علــى الدرجــة الكليــة لالســتبانة وعلــى محوريهــا.

ــن متوســطي درجــات  ــة بي ــة إحصائي ــه يوجــد فــرق ذو دالل ــة أن ــة الثاني ــج الفرضي ــت نتائ التفســير: بّين

الطلبــة أفــراد عينــة البحــث علــى اســتبانة مهــارات التعليــم االلكترونــي تبعــاً لمتغيــر الخضــوع لــدورات تدريبيــة 

لصالــح الخاضعيــن للــدورات، وتعــزو الباحثــة ذلــك إلــى أّن اتبــاع الطلبــة للــدورات التدريبيــة فــي مجــال التعليــم 

ــي لديهــم مهــارات اســتخدام الحاســوب واالنترنــت بشــكل كبيــر ألنهــا تعّرفهــم علــى مهــارات  االلكترونــي ينّم

وتقنيــات اســتخدام الحاســوب بشــكل واســع وممنهــج ويتــم التركيــز فــي هــذه الــدورات علــى مهــارات متقدمــة 

تنمــي لــدى الطلبــة القــدرة علــى التعامــل مــع تكنولوجيــا التعليــم االلكترونــي بشــكل أفضــل ومنظــم وفــق طريقــة 

مدروســة كمــا تنمــي لديهــم الثقافــة المتعلقــة بالتعليــم االلكترونــي أمــا الذيــن لــم يخضعــوا لــدورات متخصصــة 

فــي مجــال التعليــم االلكترونــي فســتكون خبرتهــم ومهاراتهــم مقتصــرة علــى الجهــد الذاتــي للطلبــة والمقتصــر 

علــى مــا يحتاجونــه فقــط فــي دراســتهم ممــا يجعلهــم يعانــون مــن نقــص فــي بعــض المهــارات المتعلقــة بالتعليــم 

االلكترونــي. 

3/2/13 الفرضيــة الثالثــة: ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطات درجــات الطلبــة أفــراد 

عينــة البحــث علــى اســتبانة االتجاهــات نحــو التعليــم االلكترونــي تبعــاً لمتغيــر الســنة الدراســية.
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للتحقــق مــن صحــة هــذه الفرضيــة قامــت الباحثــة بحســاب المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعيارية 

لدرجــات أفــراد العينــة المؤلفــة مــن )350( طالبــاً وطالبــة تبعــاً لمتغيــر الســنة الدراســية علــى اســتبانة االتجاهــات 

نحــو التعليــم االلكترونــي كمــا هــو موضــح فــي الجــدول اآلتــي:

الجدول )10( اإلحصاء الوصفي لدرجات أفراد العينة على استبانة االتجاهات نحو التعليم االلكتروني تبعاً 

لمتغير السنة الدراسية

االنحراف المتوسطالعددالسنة الدراسية
المعياري

الدرجة الكلية

101137.1710.934األولى

76139.8210.585الثانية

76139.7513.132الثالثة

97140.6613.436الرابعة

350139.2712.124الكلي

ولمعرفــة مــا إذا كانــت هــذه الفــروق ذات داللــة إحصائيــة تعــزى لمتغيــر الســنة الدراســية تــم اســتخدام 

قانــون تحليــل التبايــن األحــادي )ANOVA(، وكانــت النتائــج كمــا فــي الجــدول اآلتــي:

الجدول )11( تحليل التباين األحادي على استبانة االتجاهات نحو التعليم االلكتروني تبعاً لمتغير السنة الدراسية

مجموع مصدر التباينالمحور
المربعات

درجات
القيمة Fمتوسط المربعاتالحرية

القراراالحتمالية

الدرجة الكلية

673.6313224.544بين المجموعات

غير 1.5350.205
دال

داخل 
50625.583346146.317المجموعات

51299.214349كلي

يتبيــن مــن الجــدول الســابق أن قيمــة )F( لالســتبانة لــم تكــن دالــة إحصائيــاً إذ كانــت القيمــة االحتماليــة 

ــروق ذات  ــد ف ــة أي: ال توج ــة الصفري ــل الفرضي ــه نقب ــة االفتراضــي )0.05(، ومن ــتوى الدالل ــن مس ــر م أكب

داللــة إحصائيــة بيــن متوســطات درجــات الطلبــة أفــراد عينــة البحــث علــى اســتبانة االتجاهــات نحــو التعليــم 
االلكترونــي تبعــاً لمتغيــر الســنة الدراســية.

ــطات  ــن متوس ــة بي ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف ــه ال توج ــة أّن ــة الثالث ــج الفرضي ــت نتائ ــير: بّين التفس

ــر الســنة  ــاً لمتغي ــي تبع ــم االلكترون ــى اســتبانة االتجاهــات نحــو التعلي ــة البحــث عل ــراد عين ــة أف درجــات الطلب
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ــتخدم  ــة تس ــى الرابع ــى وحت ــنة األول ــذ الس ــت من ــث كان ــة البح ــى أّن عّين ــك إل ــة ذل ــزو الباحث ــية، وتع الدراس

الحاســوب واالنترنــت فــي التواصــل فيمــا بينهــم وإعــداد أبحاثهــم وعروضهــم العمليــة حتــى وإن اختلفــت درجــة 

ــي تشــّكل  ــم االلكترون ــى الرابعــة ولكــن نظــراً لتعاملهــم المباشــر مــع التعلي ــى وحت االســتخدام مــن الســنة األول

لديهــم قناعــة ودرايــة كاملــة بأهميــة التعليــم االلكترونــي وفوائــد اســتخدامه فــي العمليــة التعليميــة بغــض النظــر 

عــن الســنة الدراســية.

4/2/13 الفرضيــة الرابعــة: ال يوجــد فــرق ذو داللــة إحصائيــة بيــن متوســطي درجــات الطلبــة أفــراد 

عينــة البحــث علــى اســتبانة االتجاهــات نحــو التعليــم االلكترونــي تبعــاً لمتغيــر الخضــوع لــدورات تدريبيــة.

للتحقــق مــن صحــة الفرضيــة تــم اســتخراج المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة واســتخدام 

اختبــار )ت( ســتيودنت للعينــات المســتقلة لداللــة الفــروق بيــن المتوســطات، وجــاءت النتائــج كمــا فــي الجــدول 

اآلتــي:

الجدول )12( اختبار )ت( ستيودنت لداللة الفرق بين متوسطي درجات أفراد العينة على استبانة االتجاهات 

نحو التعليم االلكتروني تبعاً لمتغير الخضوع لدورات تدريبية

الدورات المحور
المتوسط العددالتدريبية

الحسابي
االنحراف 
درجة قيمة تالمعياري

القرارالقيمة االحتماليةالحرية

الدرجة الكلية
153139.2913.527نعم

غير دال0.0313480.975
197139.2510.946ال

يتبيــن مــن الجــدول الســابق أن القيمــة االحتماليــة لالســتبانة كانــت أكبــر مــن مســتوى الداللــة االفتراضــي 

ــن متوســطي درجــات  ــة بي ــة إحصائي ــة أي: ال يوجــد فــرق ذو دالل ــة الصفري ــل الفرضي ــي نقب )0.05(، وبالتال

الطلبــة أفــراد عينــة البحــث علــى اســتبانة االتجاهــات نحــو التعليــم االلكترونــي تبعــاً لمتغيــر الخضــوع لــدورات 

تدريبيــة.

التفســير: بينــت نتائــج الفرضيــة أنــه ال يوجــد فــرق ذو داللــة إحصائيــة بيــن متوســطي درجــات الطلبــة 

أفــراد عينــة البحــث علــى اســتبانة االتجاهــات نحــو التعليــم االلكترونــي تبعــاً لمتغيــر الخضــوع لــدورات تدريبيــة 

وتعــزو الباحثــة ذلــك إلــى أّن جميــع الطلبــة ســواء الخاضعيــن لــدورات أم غيــر الخاضعيــن وبغــض النظــر عــن 

الســنة الدراســية كانــوا يمتلكــون مهــارات التعليــم االلكترونــي بدرجــة متوســطة ويســتخدمونها فــي حياتهــم مّمــا 
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شــكل لديهــم اتجــاه إيجابــي وقناعــة بأهميــة التعليــم االلكترونــي لمــا التمســوه مــن فائــدة عمليــة لــه فــي حياتهــم مــن 

ســهولة التواصــل وســرعة الحصــول علــى المعلومــات وحداثتهــا وإنجــاز المهــام المطلوبــة منهــم بشــكل مواكــب 

للحيــاة التقنيــة المتطــورة.

14-مقترحات البحث:

14-مراجع البحث:

 في ضوء النتائج التي توصل إليها البحث تقترح الباحثة:

1/14 زيــادة الســاعات العمليــة فــي المــواد الجامعــة المتخصصــة بتكنولوجيــا التعليــم االلكترونــي 

بحيــث يتــم فيهــا تدريــب الطلبــة علــى برامــج ومهــارات متقدمــة فــي هــذا المجــال مثــل )إعــداد الــدروس 

التفاعليــة – األلعــاب التعليميــة – الفالشــات التعليميــة...(

2/14 إقامــة دورات تدريبيــة مســتمرة للمعلميــن أثنــاء الخدمــة للتدريــب علــى الجديــد فــي مجــال 

التعليــم االلكترونــي حتــى يســتطيع المعلــم مــن خــالل هــذه الــدورات اســتخدام تقنيــات التعليــم االلكترونــي 

بشــكل عملــي مــع طالبــه ويكــون التدريــب مــن قبــل مختصيــن فــي مجــال التعليــم االلكترونــي.

ــاث خاصــة  ــم أبح ــا تقدي ــم فيه ــي يت ــم االلكترون ــرات خاصــة بالتعلي ــدوات ومؤتم ــة ن 3/14 إقام

ــال. ــذا المج ــي ه ــة ف ــا الطلب ــوم به ــة يق ــاريع عملي ــي ومش ــم االلكترون بالتعلي
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فــي تنميــة المهــارات االلكترونيــة التعليميــة لــدى معلمــي التكنولوجيــا. الجامعــة اإلســالمية غــزة. رســالة 
ماجســتير.

ــم االلكترونــي لــدى    ــادر. وعثمــان. موفــق يحيــى )2014(. مــدى توافــر مهــارات التعل ــم. منكشــة ق كري



247

أعضــاء هيئــة التدريــس فــي هيئــة التعليــم التقنــي )المعهــد التقنــي- كركــوك(. مجلــة تنميــة الرافديــن. 
ــد 36. ــدد 116. المجل الع

مؤتمــر التطويــر التربــوي )2019(. رؤيــة تربويــة مســتقبلية لتعزيــز بنــاء اإلنســان والوطــن. ســورية.   

دمشــق.

المؤتمــر الدولــي األول لمركــز التعليــم االلكترونــي الــذي عقــد فــي البحريــن خــالل الفتــرة مــن 17-19   

ــد  ــث. المجل ــدد الثال ــية. الع ــة والنفس ــوم التربوي ــة العل ــر. مجل ــات المؤتم ــام 2006. توصي ــان للع نيس

ــن. ص273. ــة البحري ــة. جامع ــة التربي ــابع. كلي الس

الهــادي. محمــد محمــد  )2005(. التعليــم االلكترونــي عبــر شــبكة االنترنــت. القاهــرة. الــدار المصريــة   

اللبنانيــة.

الهــادي. محمــد  )2011(. التعلــم االلكترونــي المعاصر)أبعــاد تصميــم وتطويــر برمجياتــه االلكترونيــة(.   

القاهــرة. الــدار المصريــة اللبنانيــة.

المراجع األجنبية:

  Mehra. Vandana & Omidian. Faranak. )2011(. "Examining Students Atti-
tudes Toward E-Learning: A Case from India". Malaysian Journal of Educa-

tion Technology, 11)2(, pp. )13-18(.

  Yang. Fanh & Wang. Shudong .)2014(. "Studens Perception Toward Per-
sonal Information and Privacy in E-Learning". The Turkish Online Journal 

of Education Technology. 13)1(. pp. )207-216(.
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15-مالحق البحث:

)مقياس درجة توافر مهارات التعليم االلكتروني لدى عينة البحث(

)1( الملحق رقم

الرقم 
درجة التوافرالعبارة

المحور األول: ) مهارات استخدام الحاسوب (
لديَّ القدرة على:

كبيرة 
قليلة قليلةمتوسطةكبيرةجداً

جداً
توصيل أسالك جهاز الحاسب اآللي وملحقاته بطريقة صحيحة.1
فتح جهاز الحاسب اآللي وإغالقه بطريقة صحيحة.2
التعامل مع نظام التشغيل ويندوز وإصداراته المختلفة.3
متابعة أحدث إصدارات برامج الحاسوب المختلفة.4
استخدام برامج مكافحة الفيروسات وحماية الكمبيوتر الخاص بي.5

ــة بســهولة ألداء مهمــة محــددة فــي نفــس 6 ــن البرامــج المختلف ــل بي التنق
الوقــت.

بالحــذف 7 المهــام  وشــريط  المكتــب  ســطح  أيقونــات  مــع  التعامــل 
والنقــل. واإلضافــة 

اســتخدام األجهــزة الملحقــة مثــل )طابعــات، ماســحات، مــودم( بشــكل 8
صحيــح.

التمييز بين أدوات اإلدخال واإلخراج والتخزين.9
إنشاء الملفات والمجلدات على جهاز الحاسوب وحفظها.10
تنظيم الملفات في صورة مجلدات.11
التعامل مع الملفات سواء بـ الحذف أو النقل أو التعديل.12
13.)WinRar, WinZip( ضغط أو فك الضغط للملفات باستخدام

تخزيــن الملفــات والبرامــج علــى وحــدات التخزيــن المختلفــة )األقــراص 14
الصلبــة، األقــراص المدمجــة، ذاكــرة الفالش(.

15SND/( معرفــة االمتــداد الخــاص بالملفــات مثــل ملفــات الصــوت
AIF( والفيديــو )AVI( وملفــات الــوورد )DOC( وغيرهــا.

تتمكــن مــن إدارة الملفــات االلكترونيــة: )فتــح، حــذف، تلقــى، إرســال، 16
حفــظ(.

تحويل الملفات من صيغة إلى أخرى.17

18 Adobeــل ــا مث ــات وتصفحه ــح الملف ــج المناســب لفت اســتخدام البرنام
.Pdf ــات ــح ملف Reader لفت

19.)CD( تحميل البرامج الجاهزة باستخدام القرص المدمج

ــل أو الحــذف باســتخدام 20 ــة ســواء بالتنزي ــج المختلف ــع البرام ــل م التعام
لوحــة التحكــم.
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اســتخدام برنامــج محــرر النصــوص )الــوورد( فــي إنشــاء وتحريــر وتنســيق 21
المســتندات بفاعليــة وكفاءة.

الطباعة بكافة أشكالها واستخدام أغلب الخطوط المتوفرة.22
إدراج وتضمين الجداول والرسوم البيانية والصور الثابتة للمستندات.23
إرفاق الصور والرسوم المختلفة للنص.24
تصميم الجداول والتقارير واالستبيانات.25

إنشــاء 26 فــي   )Power Point( التقديميــة العــروض  برنامــج  اســتخدام 
العــروض وإضافــة التأثيــرات الحركيــة عليهــا.

استخدام الوسائط المتعددة )فيديو، فالش، صوت(.27
التعامل مع برنامج)Excel( بكفاءة.28
التعامل مع برنامج )Access( بكفاءة.29

مهارات أخرى ترغب إضافتها:

المحور الثاني : ) مهارات استخدام االنترنت (: لديَّ القدرة على:
30.)....ADSL ،توصيل إعدادات الحاسوب باالنترنت )السلكي

ــج 31 ــة والبرام ــع المضيف ــتخدام المواق ــرها باس ــت ونش ــة انترن ــاء صفح إنش
المجانيــة.

إنشاء بريد الكتروني والتعامل معه.32
إرسال واستقبال الرسائل عبر البريد االلكتروني.33
التخلص من رسائل البريد االلكتروني غير المرغوب فيها.34

إرسال مرفقات مع رسائل البريد االلكتروني.35

اســتخدام محــركات البحــث المختلفــة للحصــول علــى المعلومــات والوســائط 36
المتعــددة.

استخدام محركات البحث لتصفح المواقع االلكترونية.37

ــح 38 ــج تصف ــة، أدوات ....( لبرام ــر، المفضل ــف، تحري ــم )مل اســتخدام القوائ
ــاءة. ــة وكف ــة بفاعلي ــت المختلف االنترن

المشاركة في المؤتمرات التربوية التعليمية عبر االنترنت.39

البحث في الفهارس االلكترونية للمكتبات عبر المواقع االلكترونية.40

الدخول إلى المنتديات التعليمية والمشاركة فيها.41

المشــاركة فــي دورات تعليميــة عبــر االنترنــت للتــدرب علــى البرامــج 42
التعليميــة. االلكترونيــة 

تنزيل الكتب والبرامج من االنترنت.43

444Shared(ــت ــى شــبكة االنترن ــن وإل ــات م ــل الملف اســتخدام أدوات تحمي
)Rapidshar, Megauploa

تحميل الملفات والبرامج من الشبكة والرفع إليها.45
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الصلــة 46 ذات  الويــب  لمواقــع   )Links( التشــعبية  االرتباطــات  إدراج 
التقديمــي. العــرض  بموضــوع 

47 )On line( إرســال واســتقبال الملفــات باســتخدام برامــج المحادثــة الفوريــة
مثــل: ماســنجر وســكايب.

التواصــل مــع اآلخريــن بالصــوت والصــورة عبــر برامــج المحادثــة علــى 48
شــبكة االنترنــت.

معالجة مشكالت الشبكات البسيطة.49
مهارات أخرى ترغب إضافتها:

الملحق رقم )2(

)مقياس اتجاهات عينة البحث نحو التعليم االلكتروني(

الرقم 
مستويات اإلجابةالعبارة

بنود المقياس
أرى أنَّ التعليم االلكتروني:

كبيرة 
قليلة قليلةمتوسطةكبيرةجداً

جداً
يساعد على فهم المواد الدراسية بشكل أفضل.1

يقّدم المعلومات والوسائط المتعّددة بطريقة جذابة ومشّوقة.2

يشّد االنتباه أثناء عملية التعلّم. 3

يوّفر جواً ممتعاً لبيئة التعلّم.4

يساعد في تنمية التفكير العلمي لدى المتعلمين.5

يقّدم للمتعلمين معلومات كثيرة في وقت قصير.6

يحّفز المتعلمين على التفكير اإلبداعي.7

يساعد في تنمية مهارة حل المشكالت.8

يزيد من دافعية التعلم لدى المتعلمين.9

يعيق عمل المدّرس.10

يهدر الكثير من وقت الدرس.11

يضيف عبئاً جديداً على المعلّم.12

يؤّدي إلى تكوين العقل المبدع بدالً من العقل التقليدي.13

يعتمد على التعلم الفردي الذي يلغي دور المعلّم.14

يقلّل من التكلفة االقتصادية للتعليم.15
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يؤّدي إلى تحسين جودة التعليم.16
يحّول المعلم إلى مستشار وميّسر لعملية التعليم.17
يسهم في زيادة استيعاب المادة العلمّية.18
يراعي المستويات المختلفة للمتعلمين.19
يحتاج تكنولوجيا معّقدة يصعب توفيرها.20
يساعد على زيادة وتنمية مهارات البحث واالستنتاج.21
يقلّل من القدرة على التركيز في تعلّم المادة التعليمّية.22
ضرورة حتمّية للقرن الحالي.23
يسهم في التغلب على مشكالت التعليم التقليدي.24
له عيوب تفوق مّيزاته.25
يفتقر للمصداقّية.26
يحقق مبدأ التعليم المستمر.27
يخلق مشكالت جديدة في العملية التعليمية.28

يمّكن من االطالع على كل ما هو جديد.29

يهمل الجوانب التربوية في عملية التعلّم.30

يساعد على االستفادة من الخبراء في المجاالت المختلفة.31

يراعي الفروق الفردية للمتعلمين.32

يقلّل من التفاعل بين المعلم والمتعلّم.33

يحتاج ألشخاص أذكياء ذوي قدرات خاصة.34

يغّير صورة الفصل التقليدي إلى بيئة تعليمية تفاعلية.35

يوّفر مصادر متعددة للعملية التعليمية.36

يسهم في بقاء أثر التعلم لمدة أطول.37

غّير التعليم نحو األفضل.38

يقلّل من االعتماد على الكتاب.39

يعزل المتعلم عن محيطه االجتماعي.40

اذكر إيجابيات أخرى للتعليم االلكتروني: ............................................................................

..........................................................................................................................

اذكــر ســلبيات أخــرى للتعليــم االلكترونــي: ...........................................................................

...........................................................................................................................
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الملحق رقم )3(

)الصدق البنيوي الستبانة مهارات التعليم االلكتروني(

الجدول )أ( معامالت ارتباط بنود االستبانة مع درجة المحور الذي تنتمي إليه

رقم 
البند

معامل 
رقم القراراالرتباط

البند
معامل 
رقم القراراالرتباط

البند
معامل 
رقم القراراالرتباط

البند
معامل 
القراراالرتباط

المحور الثاني )مهارة استخدام االنترنت(المحور األول )مهارة استخدام الحاسوب(

دال0.732**40دال0.718**30دال0.732**16دال0.590**1

دال0.811**41دال0.749**31دال0.727**17دال0.834**2

دال0.522**42دال0.855**32دال0.726**18دال0.824**3

دال0.587**43دال0.807**33دال0.784**19دال0.823**4

دال0.416**44دال0.784**34دال0.815**20دال0.821**5

دال0.793**45دال0.697**35دال0.801**21دال0.815**6

دال0.742**46دال0.640**36دال0.878**22دال0.840**7

دال0.821**47دال0.805**37دال0.771**23دال0.786**8

دال0.846**48دال0.643**38دال0.726**24دال0.794**9

دال0.865**49دال0.730**39دال0.682**25دال0.772**10

دال0.663**26دال0.789**11

دال0.778**27دال0.835**12

دال0.760**28دال0.822**13

دال0.747**29دال0.807**14

دال0.770**15
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رقم 
البند

معامل 
رقم القراراالرتباط

البند
معامل 
رقم القراراالرتباط

البند
معامل 
رقم القراراالرتباط

البند
معامل 
القراراالرتباط

المحور الثاني )مهارة استخدام االنترنت(المحور األول )مهارة استخدام الحاسوب(

دال0.704**40دال0.714**30دال0.721**16دال0.588**1

دال0.797**41دال0.745**31دال0.691**17دال0.803**2

دال0.502**42دال0.798**32دال0.703**18دال0.822**3

دال0.556**43دال0.755**33دال0.766**19دال0.820**4

دال0.376*44دال0.725**34دال0.792**20دال0.823**5

دال0.697**45دال0.707**35دال0.779**21دال0.812**6

دال0.727**46دال0.633**36دال0.863**22دال0.808**7

دال0.807**47دال0.770**37دال0.758**23دال0.807**8

دال0.849**48دال0.631**38دال0.714**24دال0.786**9

دال0.855**49دال0.752**39دال0.667**25دال0.756**10

دال0.660**26دال0.769**11

دال0.756**27دال0.815**12

دال0.749**28دال0.814**13

دال0.714**29دال0.776**14

دال0.775**15

الجدول )ب( معامالت ارتباط البنود مع الدرجة الكلية على االستبانة



املجلة الرتبوية الإلكرتونية ال�شورية العدد الثاين �شهر )1( 2542022

الجدول )ج( معامالت ارتباط المحاور مع بعضها بعضاً ومع الدرجة الكلية لالستبانة

الدرجة الكليةالمحور الثانيالمحور األولمعامل االرتباط

0.987**0.915**1المحور األول

0.968**1المحور الثاني

1الدرجة الكلية

الملحق رقم )4(

 الصدق البنيوي الستبانة االتجاهات

معامالت ارتباط البنود مع الدرجة الكلية على االستبانة 

رقم 
البند

معامل 
رقم القراراالرتباط

البند
معامل 
رقم القراراالرتباط

البند
معامل 
رقم القراراالرتباط

البند
معامل 
القراراالرتباط

المحور الثاني )مهارة استخدام االنترنت(المحور األول )مهارة استخدام الحاسوب(

دال0.330*31دال0.524**21دال0.632**11دال0.540**1

دال0.374*32دال0.487**22دال0.641**12دال0.440**2

دال0.395*33دال0.367*23دال0.554**13دال0.541**3

دال0.393*34دال0.354*24دال0.603**14دال0.649**4

دال0.442**35دال0.377*25دال0.557**15دال0.642**5

دال0.380*36دال0.442*26دال0.526**16دال0.357*6

دال0.449*37دال0.447*27دال0.604**17دال0.544**7

دال0.563**38دال0.511**28دال0.351*18دال0.621**8

دال0.549**39دال0.365*29دال0.356*19دال0.617**9

دال0.334*40دال0.630**30دال0.376*20دال0.627**10
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مفهــوم الــذات لــدى المســنين وعاقتــه بقلــق المــوت فــي ظــل أزمــة 
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الملخص:

ــاً حيــث المــس جميــع جوانــب حياتهــم ،خاصــة  ــاة المســنين كان جلي إن تأثيــر وبــاء كوفيــد19- علــى حي

ــاء  ــار وب ــن انتش ــد م ــم وللح ــذت لحمايته ــي اتخ ــراءات الت ــع اإلج ــن م ــا، وبالتزام ــة منه ــية واالجتماعي النفس

كوفيــد19- وفــي مقدمتهــا الحجــر المنزلــي، هــذا الوضــع يتطلــب الكثيــر مــن الوعــي لتحديــد األبعــاد التــي مســتها 

الجائحــة مــن منطلــق أن الفهــم الســليم يمهــد لعمليــة التدخــل وتقديــم المســاعدة .

ويعــد المســنون مــن الفئــات المهمــة فــي المجتمــع ألســباب عديــدة منهــا مــا ســبق لهــم أن قدمــوه لآلخريــن، 

وامتالكهــم لخبــرات وحكمــة قــد يفتقــر لهــا الكثيــرون.

لقد استهدف البحث الحالي التعرف على األهداف اآلتية:

 قياس مفهوم الذات لدى المسنين..1

 قياس قلق الموت لدى المسنين..2

 التعرف على العالقة بين مفهوم الذات وقلق الموت..3

ولغــرض التوصــل إلــى تحقيــق أهــداف الدراســة الحالــي، فقــد قــام الباحثــان ببنــاء مقيــاس مفهــوم الــذات 

ــي  ــاس ف ــداء عب ــه بي ــذي أعدت ــق المــوت ال ــاس قل ــى اســتخدام مقي ــان إل ــد لجــأ الباحث ــك فق ــدى المســنين. وكذل ل

رســالة ماجســتير غيــر منشــورة. تــم التطبيــق النهائــي علــى عينــة مــن المســنين فــي محافظــة دمشــق بلــغ عددهــا 

)250( ومــن كال الجنســين. وقــد توصلــت نتائــج الدراســة الحالــي إلــى مــا يأتــي:

كان مستوى مفهوم الذات منخفضاً لدى المسنين.. 1

كان مستوى قلق الموت مرتفعاً لدى المسنين.. 2

توجد عالقة ارتباطية سالبة ذات داللة بين تكامل األنا وقلق الموت لدى المسنين.. 3

 وقــد اســتخدم الباحثــان المنهــج الوصفــي التحليلــي والــذي يعتمــد علــى وصــف الظواهــر االجتماعيــة كميــاً 

. وكيفاً

الكلمات المفتاحية: مفهوم الذات- قلق الموت – المسنين.
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ABSTRACT

The impact of the COVID-19 epidemic on the lives of the elderly was evident 
as it touched all aspects of their lives, especially the psychological and social 
ones. In conjunction with the measures taken to protect them and to limit the 
spread of the COVID-19 epidemic, such as the home quarantine. 

This situation requires a lot of awareness to determine the dimensions 
affected by the pandemic from the premise that the proper understanding 
paves the way for intervention and assistance.

The elderly are important groups in society for many reasons, including 
what they have offered to others, their experiences, and their wisdom that 
many may lack.

This study aimed to identify the following objectives:
1.  Measuring self-concept in the elderly.
2.  Measuring death anxiety in the elderly.
3.  Learn about the relationship between self-concept and death anxiety.

In order to achieve the objectives of this study, the researchers built a 
measure of self-concept in the elderly. Likewise, they resorted to  use  the 
death anxiety scale prepared by )Bydaa Abbas( in an unpublished master’s 
thesis. The final application was conducted in a sample of )250( elderly in the 
governorate of Damascus, from both genders

 the results indicated the following:
1.The level of self-concept was low among the elderly.
2.The level of death anxiety was high in the elderly.
3.There was a significant negative correlation between ego integration 
and death anxiety in the elderly.

 The researchers used the descriptive and analytical method, which relied 
on describing social phenomena, both quantitatively and qualitatively.

Key words: self-concept - death anxiety - the elderly.
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1- مقدمة:

التعريف بالبحث

1/1موضوع البحث وأهميته: 

إن الخصائــص النفســية واالجتماعيــة للمســنين تتســم بالتنــوع والتفــاوت حســب الفــروق الفرديــة، وحســب 

الوضعيــة الصحيــة، إذ يالحــظ ارتفــاع الشــكاوي خــالل فتــرة الحجــر الصحــي أكثــر مــن األيــام العاديــة، وأكثــر 

ممــا هــو معتــاد، يتعلــق األمــر بمشــاكل صحيــة ونفســية، إذ يعتبــرون أنهــم فــي وضعيــة أقــرب إلــى المــوت منهــا 

للحيــاة، كمــا تظهــر أعــراض القلــق وظهــور األرق وقلــة النــوم، أو حــدوث العكــس بارتفــاع ســاعات النــوم لــدى 

ــة  ــا، وأدت إلــى ســوء العالقــات االجتماعي ــة تضاعفــت بســبب كورون البعــض منهــم، هــذه المشــاكل االجتماعي

ــص  ــة، ونق ــص األدوار االجتماعي ــن، وتناق ــع األخري ــاج م ــة االندم ــى صعوب ــؤدي إل ــا ي ــو م ــا، وه ــى قلته عل

المكانــة االجتماعيــة وهــو مــا قــد يــؤدي إلــى الفــراغ بفعــل التباعــد االجتماعــي وقلــة النشــاط. 

وكثيــراً مــا يشــعر الكبــار بأنهــم غيــر مفيديــن وغيــر مرغــوب فيهــم، ومــن ثــم فحينمــا يواجهــون بعــض 

المواقــف الكئيبــة فــي منتصــف العمــر أو كبــر العمــر يســيطر عليهــم القلــق واالكتئــاب، ويبــدؤون فــي التفكيــر 

والتأمــل الذاتــي بدرجــة متزايــدة وينصتــون إلــى مــا بداخلهــم حيــث يفكــر الكثيــر منهــم فــي "الوقــت المتبقــي لهــم 

فــي الحيــاة" أكثــر مــن تفكيرهــم فــي "الوقــت منــذ الميــالد" )دافيــدوف، 1986، 645(.

ــث نجــد أن بعــض  ــق المــوت، حي ــي قل ــر ف ــي التأثي ــرات المهمــة ف ــي العمــر مــن المتغي ــدم ف   ويعــد التق

.)Lenetto & Templer, 1983, p.142( األفــراد يــزداد قلقهــم مــن المــوت كلمــا اقتربــوا مــن نهايــة الحيــاة

ــت  ــا كان ــه كلم ــى أن ــارت إل ــنين فأش ــدى المس ــوت ل ــق الم ــذات بقل ــوم ال ــة مفه ــات عالق ــرت الدراس أظه

شــخصية الفــرد مبدعــة ومحققــة لذاتهــا كانــت طريقــة مواجهتــه للشــيخوخة أفضــل وإنــكاره للمــوت أقــل. كمــا 

كشــفت دراســات أخــرى عــن ارتفــاع قلــق المــوت لــدى كبــار الســن الذيــن يعتنقــون اتجاهــات غيــر متســقة تجــاه 

ــق، 1987، 91(. ــد الخال المــوت )عب

وعــن عالقــة قلــق المــوت بالشــيخوخة فقــد توصلــت فاكنــر Wagner وآخرون إلى أن اســتجابات المســنين 

ــتجابات  ــاءت االس ــث ج ــم، حي ــم لذواته ــة تحقيقه ــاط شــخصياتهم ودرج ــر بأنم ــوت تتأث ــق الم ــاس قل ــى مقي عل

.)1241-Wagner et. al, 1984, pp.1235( متباينــة تبعــاً لهــذا المتغيــر

وتبيــن مــن دراســة كــورن Corn أن المســنين والمســنات الناجيــن مــن الســرطان فــي طفولتهــم قــد حصلــوا 

ــر  ــنات أكث ــت المس ــة أريكســون. وكان ــة لنظري ــابعة والثامن ــن الس ــي المرحلتي ــداً ف ــات منخفضــة ج ــى درج عل

إيجابيــة وصحــة نفســية مــن المســنين طبقــاً الســتخدام نظريــة أريكســون للمراحــل الســابقة فــي تفســير الشــعور 



259

2- مشكلة البحث:

.)Corn, 1996, p.5792( بالنجــاح والفشــل

وتوصلــت دراســة ريتشــارد Richard وجيكــس Jex عــام )1992( إلــى أن األفــراد ذوي تحقيــق 

الــذات العالــي هــم أقــل قلقــاً وأكثــر تفــاؤالً مقارنــًة باألفــراد ذوي التحقيــق الواطــئ للــذات، وأن تحقيــق الــذات 

 Richard & Jex, 1992,( يرتبــط بالمســتويات الواطئــة للقلــق وبالمســتويات العاليــة للتفــاؤل وتقديــر الــذات

.)338-pp.331

ة  ووجــد ســتيرلنغ Sterling وآخــرون أن قلــق المــوت ســيزداد مــع كل أزمــة مــن أزمــات نمــو األنــا وِحــدَّ

-Sterling et al., 1989, p.321( اتخــاذ القــرارات وحســب تقســيم أريكســون لمراحــل نمــو تحقيــق األنــا

.)326

ويشــير حســين )1995( إلــى وجــود عالقــة إيجابيــة بيــن تقبــل الــذات لــدى المســنين وبيــن متغيــرات تقبــل 

ــة، وعــدد األوالد  ــة الزوجي ــن مــن وجهــة نظــر المســن، والحال ــم اآلخري ــق األســري، وتقوي ــن، والتواف اآلخري

ــين، 1995، ص121(. )حس

ــق  ــي قل ــاً ف ــة إحصائي ــاك فــروق دال ــأن ليــس هن ــق المــوت ب ــاس )1998( عــن قل ــت دراســة عب وتوصل

ــاس، 1998، 88(. ــيوخ )عب ــباب والش ــن الش ــوت بي الم

ــدى المســنين  ــس ل ــة لي ــه ظاهــرة تســتدعي الدراســة والتقصــي تعــد ضــرورة واجب ــق المــوت كون  إن قل

فحســب، بــل علــى كل فئــات المجتمــع نظــراً لمــا مــر بــه المجتمــع الســوري مــن ظــروف صعبــة فــي ظــل أزمــة 

كوفيــد 19، انعكســت علــى أفــراده بأعــراض مختلفــة مثــل ازديــاد الســلوك العدوانــي واالنطــواء واالنحرافــات 

ــرة أو  ــة أخي ــل نهاي ــد المســنين يمث ــق المــوت عن ــكك األســري واالجتماعــي، فضــالً عــن أن قل الســلوكية والتف

انعطافــة مؤلمــة خاصــًة بالنســبة للمســنين الذيــن يعانــون أصــالً مــن تدنــي تقديــر الــذات لديهــم.

وهــذا مــا دفــع الباحثــان إلــى تنــاول هــذه المشــكلة والتصــدي لهــا باألســاليب العلميــة والخــروج بالمعالجــات 

العلميــة التــي تقتضيهــا النتائــج التــي ســيتم التوصــل إليهــا عــن طريــق هــذه الدراســة.                  

ــة الشــيخوخة فينعكــس هــذا علــى مفهومهــم عــن  ــاً الكثيــر مــن قدراتهــم فــي مرحل يفقــد المســنون تدريجي

أنفســهم وعالقاتهــم باآلخريــن والســيما عائالتهــم، ونجــد أن بعــض المســنين قــد حققــوا إنجــازات عظيمــة فــي 

مراحــل حياتهــم الســابقة. وهــو مــا يدعــى بمفهــوم الــذات حســب نظريــة إريــك إريكســون Erik Erikson الــذي 

يقــود إلــى الحكمــة والتكامــل وتقبــل المــوت، بينمــا نجــد أن البعــض اآلخــر لــم يســتفد مــن الوقــت والفــرص التــي 
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3- أهداف البحث:

4- أسئلة البحث:

5-حدود البحث:

منحــت لــه فيشــعر فــي ســن الشــيخوخة باليــأس والقلــق مــن المــوت. والشــعور بالتكامــل أو اليــأس يعتمــد علــى 

درجــة تحقيــق المســن ألنــاه وبدرجاتــه المختلفــة عبــر مراحــل حياتــه الماضيــة.

إن مشــكلة البحــث الرئيســة هــي أن حيــاة المســنين فــي ظــل أزمــة كوفيــد 19 الحاليــة، لــم تأخــذ حيزهــا 

الطبيعــي فــي ســير األبحــاث والدراســات وال ســيما علــى مســتوى الواقــع المحلــي فضــالً عــن نقــص المعلومــات 

ــة تتصــدى لهــذه المشــكلة فــي  ــاة المســنين. والدراســة الحالي حــول طبيعــة المتغيــرات النفســية التــي ترافــق حي

دراســتها مفهــوم الــذات لــدى المســنين وعالقتــه بقلــق المــوت فــي ظــل أزمــة كوفيــد 19 ، حيــث إن هــذه الفئــة 

العمريــة لــم تحــظ باالهتمــام والدراســة مثلمــا اســتأثرت فئــات عمريــة أخــرى مثــل الطفولــة والمراهقــة والشــباب 

علــى مســتوى البيئــة الســورية والعربيــة والحاجــة إلــى مثــل هــذا النــوع مــن الدراســات.

قياس مستوى مفهوم الذات لدى المسنين.. 1

قياس قلق الموت لدى المسنين.. 2

التعرف على العالقة بين مفهوم الذات وقلق الموت.. 3

ما مقدار مفهوم الذات لدى المسنين؟. 1

ما مقدار قلق الموت لدى المسنين؟. 2

ما العالقة بين مفهوم الذات وقلق الموت لدى المسنين في ظل أزمة كوفيد19.. 3

الحدود الزمانية: يتحدد البحث الحالي بالعام 2021.

الحــدود البشــرية: يتحــدد البحــث الحالــي بالمســنين مــن الجنســين فــي محافظــة دمشــق وممــن بلغــوا الســتين 

مــن العمــر فأكثــر.

الحدود المكانية: دور المسنين في مدينة دمشق



261

6- مصطلحات  البحث:

ــع مــن    ــول ناب ــه قب ــذات بأن ــك أريكســون Erik Erikson مفهــوم ال ــذات: يعــرف إري أوالً: مفهــوم ال

الشــعور بالمســؤولية تجــاه حياتــه، وأن يكــون قــادراً علــى توظيــف هــذا فــي أســلوب إيجابــي وطبقــاً 

ــوت  ــة الم ــول بحتمي ــاً، والقب ــه تمام ــرد نفس ــول الف ــي قب ــل يعن ــذا التكام ــق ه ــإن تحقي ــون ف ألريكس

.)Erikson, 2000(

يؤكــد أريكســون أن هــؤالء المســنين يحصلــون علــى إدراك عميــق وتقديــر لمعنــى الحيــاة. بينمــا يواجــه 

.)Thomas, 2001, p.57( ــأس ــذات أي الي ــذات أو رفــض ال ــول ال ــي قب ــات ف البعــض تحدي

ثانيــاً: المســن :لقــد أشــار تقريــر األمــم المتحــدة عــن المســنين إلــى بدايــة ســن الشــيخوخة وهــو يختلــف   

مــن مجتمــع إلــى آخــر فبعــض الــدول عــّدت )60-65( ســنة بــدءاً للشــيخوخة، ودول تبــدأ عندهــا ســن 

الشــيخوخة مــن )60( ســنة للرجــل و)50( ســنة للمــرأة، ودول أخــرى تبــدأ مرحلــة الشــيخوخة للرجــل 

مــن )55( ســنة وللمــرأة مــن )50( ســنة. وممــا ال شــك فيــه أن ذلــك مرتبــط بمتوســط األعمــار فــي 

كل دولــة )عبــد اللطيــف، 2001، 17(.

ثالثــا: قلــق المــوت: تعــرف الدوســري )2001( قلــق المــوت بأنــه "هــو الشــعور الــذي يجعــل الفــرد   

ــوت  ــرة الم ــل فك ــا يجع ــن مم ــن اآلخري ــر م ــه أكث ــرب من ــوت يقت ــوت وأن الم ــي الم ــر ف ــاً يفك دائم

ــري، 2001، 62(. ــع" )الدوس ــي المجتم ــه ف ــن توافق ــه وبي ــول بين ــه وتح ــيطرة علي مس

ــد اســتجابته علــى  أمــا التعريــف اإلجرائــي لقلــق المــوت فهــو: "الدرجــة التــي يحصــل عليهــا المســن عن

ــاس األبعــاد المتعــددة لهــذا المفهــوم". ــي البحــث لقي األداة المســتخدمة ف

ــي  ــتخدم ف ــتقبل والمس ــق المس ــاس قل ــى مقي ــرد عل ــا الف ــل عليه ــي يحص ــة الت ــاً: بالدرج ــرف إجرائي ويع

ــة.  ــة الحالي الدراس

7- منهج البحث وإجراءاته الميدانية:

ــاس  ــة أدوات لقي ــة مناســبة وتهيئ ــى عين ــب الحصــول عل ــة تطل ــق أهــداف الدراســة الحالي مــن أجــل تحقي

ــة: ــرات البحــث ومــن خــالل اإلجــراءات اآلتي متغي

2/1 بناء مقياس مفهوم الذات لدى المسنين:

مــن أجــل بنــاء مقيــاس مفهــوم الــذات لــدى المســنين بمــا يتــالءم مــع اإلطــار النظــري الــذي انطلقــت منه . 1



املجلة الرتبوية الإلكرتونية ال�شورية العدد الثاين �شهر )1( 2622022

الدراســة، ومــع طبيعــة مجتمــع البحــث ومــا يجــب أن تتصــف بــه شــروط المقاييــس العلميــة كالصــدق 

والثبــات والقــدرة علــى التمييــز. فقــد اتبــع الباحثــان الخطــوات اآلتيــة فــي عمليــة بنــاء المقيــاس األول 

باالعتمــاد علــى المصــادر األساســية فــي عمليــة بنــاء المقاييــس:

أ-  االعتماد على نظرية أريكسون في تفسير مفهوم الذات لدى المسنين.

ــج واالســتفادة مــن  ــه مــن نتائ ــت إلي ــا توصل ــج الدراســات الســابقة وم ــات ونتائ ــى األدبي ب- االطــالع عل

بعــض الفقــرات فــي هــذا المجــال.

ج- إعــداد الفقــرات: بعــد االعتمــاد علــى اإلطــار النظــري لنظريــة أريكســون واالطــالع علــى األدبيــات 

والمقاييــس والدراســات الســابقة وال ســيما مرحلــة مــا بعــد الـــ)60( ســنة، تــم إعــداد )73( فقــرة تغطــي عــدداً 

مــن المجــاالت وهــي:

أ ( المجــال العائلي-االجتماعــي: هــو أن يحمــل المســن اتجاهــاً إيجابيــاً نحــو ذاتــه مــن حيــث القــدرة علــى 

إدامــة العالقــات اإليجابيــة مــع اآلخريــن ومســاعدتهم. والشــعور بالرضــا عــن نفســه وحالتــه االجتماعيــة وموقعــه 

داخــل األســرة، وبعكســه يكــون اتجــاه المســن ســلبياً نحــو ذاتــه فــي هــذا المجــال، ويضــم )24( فقــرة.

ب( المجــال الصحي-الجســمي: هــو أن يحمــل المســن اتجاهــاً نحــو ذاتــه مــن حيــث تقبــل مظهــره وشــعوره 

بالنشــاط والصحــة والقــوة وســالمة حواســه، وبعكســه يكــون اتجــاه المســن ســلبياً نحــو ذاتــه فــي هــذا المجــال، 

ويضــم )19( فقــرة.

ج( المجــال الشــخصي-المعرفي: هــو أن يحمــل المســن اتجاهــاً نحــو ذاتــه مــن حيــث قدرتــه علــى مواجهــة 

المخــاوف، وإنجــاز المهمــات واتخــاذ القــرارات، والمحافظــة علــى هدوئــه واتزانــه، وشــعوره بأهميتــه، وعــدم 

الشــعور بالذنــب، وبعكســه يكــون اتجــاه المســن ســلبياً نحــو ذاتــه فــي هــذا المجــال، ويضــم )30( فقــرة.

صياغة فقرات لكل مجال:. 1

ــاالت  ــى المج ــوزع عل ــرة تت ــة )73( فق ــت صياغ ــة، تم ــية الثالث ــاالت األساس ــف المج ــد تعري ــد تحدي بع

الثالثــة، وقــد روعــي لــدى صياغــة الفقــرات االلتــزام بخصائــص صياغــة الفقــرات الجيــدة والممثلــة لــكل مجــال 

ويجــاب عــن الفقــرات باختيــار بديــل مــن ثالثــة بدائــل )موافــق، متــردد، غيــر موافــق( ويعطــى للبدائــل األوزان 

ــي  ــلبية )الزوبع ــرات الس ــبة للفق ــك بالنس ــن ذل ــس م ــة والعك ــرات اإليجابي ــبة للفق ــي بالنس ــى التوال )3،2،1( عل

ــران، 1983، 69(. وآخ

1/1 دراسة الصدق: 

ــاس . 1 ــي قي ــاس فـ ــي يتكــون منهــا المقي ــرات الت ــة الفق الصــدق الظاهــري: لغــرض التأكــد مــن صالحي
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ــل فقــرات المقيــاس وتعليماتــه علــى مجموعــة مــن الخبــراء  ــم عـــرض كـ ــذات، ت ــوانب مفهــوم ال جـ

المتخصصيــن فــي علــم النفــس)1 ( لـــغرض إبــداء رأيهــم فــــي مـــدى صالحيتهــا ألداء الغــرض الـــذي 

ــارات التــي وافــق عليهــا )80%(  ــى الفقــرات والعب ــاء عل ــم اإلبق ــد ت ــه )الملحــق /1( وق أعــدت ألجل

فأكثــر مــن الخبــراء، كمــا تــم تعديــل العبــارات التــي لــم تحصــل علــى نســبة االتفــاق المذكــورة وعليــه 

فقــد قــام الباحــث بحــذف )11( فقــرة بنــاًء علــى توصيــة الخبــراء )ملحــق/2( فاســتقر المقيــاس علــى 

الصيغــة المبينــة فــي الملحــق )3( والمحتويــة علــى )62( فقــرة.

الصدق التمييزي: . 2

لغــرض حســاب الفــروق بيــن إجابــات األفــراد بيــن المجموعتيــن العليــا والدنيــا عــن كل فقــرة، تــم اســتعمال 

االختبــار التائــي لعينتيــن مســتقلتين unrelated samples t- test )البياتــي واثناســيوس، 1977، ص260( 

وقــد عــدت داللــة القيمــة التائيــة مؤشــراً علــى تمييــز كل فقــرة، وتــم حــذف الفقــرات ذات األرقــام )14، 16، 

17، 20، 27، 36، 40، 49، 54، 62( مــن مقيــاس تقديــر الــذات ألنهــا ال تتمتــع بالقــوة التمييزيــة، أمــا بقيــة 

الفقــرات فقــد كانــت مميــزة عنــد مســتوى داللــة )0.05( ودرجــة حريــة )114(. وكمــا هــو مبيــن فــي الجــدول 

:)1(

الجدول )1(الدرجات التائية لمعامالت تمييز فقرات مقياس مفهوم الذات بين المجموعتين العليا والدنيا*

القوة التمييزيةتسلسل الفقرةالقوة التمييزيةتسلسل الفقرةالقوة التمييزيةتسلسل الفقرة

1**5.02822**2.64243**10.239

2**3.65223**6.51744**12.472

3**5.57124**5.71645**6.465

4**6.00525**4.39546**9.180

5**2.88026**9.82647**11.900

6**6.649270.40048**2.206

7**4.54128**6.844490.992

8**6.98629**4.97550**6.542

9**7.28630**6.20051**4.452
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القوة التمييزيةتسلسل الفقرةالقوة التمييزيةتسلسل الفقرةالقوة التمييزيةتسلسل الفقرة

10**6.84631**7.47252**2.652

11**10.99532**10.45353**4.761

12**8.89733**9.852541.661

13**8.62734**8.09755**3.713

141.91435**6.93256**3.179

15**7.803361.94257**6.042

160.74537**9.49158**3.825

171.66138**11.15059**8.063

18**2.83639**5.92760**8.994

19**2.903400.73461**8.429

201.68241**8.648621.031

21**9.26242**9.709

* القيمة الجدولية عند مستوى داللة ) 0.5%( و درجة حرية )116( = )1.97(.

** دالة عند مستوى داللة )0.05(.

الصدق البنيوي:. 3

 Nunnally,( ويتــم تحليــل الفقــرات هنــا بإيجــاد العالقــة االرتباطيــة بيــن درجــة كل فقــرة والدرجــة الكليــة

 Pearson moment-product 1978(. وإلجــراء ذلــك تــم اســتعمال معامــل بيرســون لالرتبــاط, p.262

ــاط  ــم حســاب معامــالت االرتب ــد ت correlation coefficient )البياتــي واثناســيوس، 1977، ص180( وق

ــرات  ــم حــذف الفق ــد ت ــدى المســنين، وق ــا ل ــل األن ــاس تكام ــة لمقي ــرة والدرجــة الكلي ــى كل فق ــن الدرجــة عل بي

ذات األرقــام )14، 16، 17، 20، 27، 36، 40، 49، 54، 62( مــن مقيــاس تقديــر الــذات ألنهــا ال تتمتــع 

بارتبــاط ذي داللــة إحصائيــة مــع الدرجــة الكليــة، بعــد اختبارهــا باالختبــار التائــي لمعامــالت االرتبــاط )البياتــي 

واثناســيوس، 1977، ص273(، أمــا بقيــة الفقــرات فقــد كانــت مرتبطــة بالدرجــة الكليــة علــى نحــو ذي داللــة 

وكمــا هــو مبيــن فــي الجــدول )2(: 
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القوة التمييزيةتسلسل الفقرةالقوة التمييزيةتسلسل الفقرةالقوة التمييزيةتسلسل الفقرة

1*0.5222*0.2543*0.69

2*0.4723*0.5444*0.80

3*0.5224*0.4945*0.79

4*0.4525*0.5146*0.67

5*0.3026*0.6647*0.75

6*0.55270.0248*0.21

7*0.4828*0.54490.15

8*0.5829*0.4950*0.58

9*0.6130*0.5451*0.43

10*0.6331*0.6052*0.25

11*0.7632*0.7653*0.46

12*0.6633*0.72540.15

13*0.6134*0.6555*0.35

140.1735*0.5756*0.31

15*0.67360.1357*0.48

16-0.0637*0.7258*0.34

170.1738*0.7559*0.65

18*0.2939*0.5360*0.7

19*0.35400.0461*0.68

200.1341*0.63620.13

21*0.7042*0.72

الجدول )2(معامالت ارتباط بيرسون بين فقرات مقياس مفهوم الذات والدرجة الكلية للمقياس
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* دالة عند مستوى داللة )0.05(.

وبهــذا فــإن الفقــرات الباقيــة وهــي )52( فقــرة تتمتــع بقــوة تمييزيــة عاليــة وارتبــاط دال إحصائيــاً بالمجموع 

الكلــي لهــا .

2/2 مؤشرات الثبات لمقياس مفهوم الذات:

ــادة.  ــة لإلع ــقة وقابل ــات متس ــر معلومـ ــى تواف ــه عل ــار لقدرت ــو اختب ــاس ه ــات reliability للمقيـ إن الثب

ويمكــن التوصــل إلــى مؤشــرات الثبــات باســتعمال عــدة طرائــق مختلفــة، فالثبــات الداخلــي )أو االتســـاق الداخلي( 

يتحقــق إذا كانـــت فقــرات المقيــاس تقيــس المفهــوم نفســـه والثبــات الخـــارجي )االتســـاق الخارجــي( يشـــير إلــى 

 Marder, 1996,( ثبــات المقيــاس فــي إعطـــاء نفــس الدرجـــات تقريبــاً بعــد تكــرار تطبيقــه عبــر مــدة زمنيــة

pp.619-620(. وقــد توافــر فــي مقيــاس مفهــوم الــذات لــدى المســنين مؤشــرات الثبــات اآلتيــة: 

:Internal Consistency أ – االتساق الداخلي

لقــد اشــتق كرونبــاخ Cronbatch صــورة عامــة لمعادلــة معامــل الثبــات )علــى أســاس معادلــة كيــودر-

رتشاردســن لالتســاق الداخلــي( وســماها "معامــل ألفــا alpha coefficient". وقــد تــم اختبــار عينــة عشــوائية 

بلغــت )215( مســناً ومســنة وحســاب معامــل ألفــا لالتســاق الداخلــي، وقــد بلغــت قيمتــه )0.96( وهــي قيمــة 

.)Nunnally, 1978, p.230( تشــير إلــى ثبــاٍت عــاٍل

:External Consistency ب-االتساق الخارجي

ويتــم ذلــك بطريقــة إعــادة االختبــار test-retest وتتضمــن هــذه الطريقــة تطبيــق االختبــار علــى عينــة 

ممثلــة مــن أفــراد مجتمــع البحــث ثــم إعــادة تطبيــق االختبــار عليهــم مــرة أخــرى بعــد مــرور مــدة زمنيــة مناســبة. 

ــة  ــى والثاني ــرة األول ــي الم ــة ف ــراد العين ــا أف ــل عليه ــي حص ــات الت ــن الدرج ــاط بي ــل االرتب ــب معام ــم يحس ث

ــران، 1983، 33(. ــي وآخ )الزوبع

ولحســاب معامــل ثبــات إعــادة االختبــار تــم تطبيــق اســتمارات مقيــاس مفهــوم الــذات لــدى المســنين علــى 

عينــة عددهــا )40( مســناً ثــم تمــت إعــادة تطبيــق اســتمارات المقيــاس علــى نفــس األفــراد بعــد مــرور مــدة زمنيــة 

مقدارهــا )15( يومــاً، وبلــغ معامــل ارتبــاط بيرســون بيــن درجــات التطبيــق األول والتطبيــق الثانــي )0.81(، 

ــالت  ــى معام ــم عل ــي الحك ــق ف ــار المطل ــة المعي ــى طريق ــتناداً إل ــه اس ــون إلي ــن الرك ــات يمك ــل ثب ــو معام وه

ــاط )زكــي واثناســيوس، 1977، 189(. االرتب

2--2 مقياس قلق الموت لدى المسنين:

قــام الباحثــان باســتخدام مقيــاس قلــق المــوت الــذي أعدتــه عبــاس )1998( الــذي يتكــون مــن )39( فقــرة 
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يجــاب عنهــا باختيــار بديــل مــن أحــد بديليــن )نعــم، ال( تعطــى الدرجــة )1( لالختيــار )نعــم( و)0( للبديــل )ال( 

فــي حالــة الفقــرات اإليجابيــة والعكــس مــن ذلــك فــي حالــة الفقــرات الســلبية )عبــاس، 1998، ص116-114(. 

وقــد قــام الباحثــان عبــاس بدراســة الخصائــص الســيكومترية للمقيــاس مــا يجعلــه جاهــزاً لالســتخدام فــي الدراســة 

الحالية. 

2/3 العينة األساسية: 

بعــد مراجعــة إحصائيــة المســنين فــي محافظــة دمشــق، تــم اختيــار عينــة أخــرى للتطبيــق األســاس، وهــي 

ــة  ــار العين ــم اختي ــد ت ــة مــن )215( فــرداً، وقـ ــة تحليــل الفقــرات التــي ذكــرت ســابقاً والمتكون عينــة غيــر عين

األساســـية باألســلوب العشــوائي الــذي ســبق التطــرق إليــه فــكان عــدد االســتمارات المشــمولة بالدراســة )253( 

اســتمارة، حذفــت منهــا )3( اســتمارات لعــدم اكتمــال استجاباتهـــا لتبقــى )250( اســتمارة شــكلت العينــة الرئيســة 

للدراســة. 

أما أدوات القياس المستعملة في التطبيق األساس فهي:

أ- مقياس مفهوم الذات لدى المسنين:

ويتألــف بصورتــه النهائيــة مــن )48( فقــرة تصــف كل منهــا أحــد جوانــب تقديــر الــذات لــدى المســنين، 

ــات  ــص اإلحصائي ــن خصائ ــدول )3( يبي ــل والج ــدة بدائ ــن ع ــد م ــل واح ــار بدي ــرة باختي ــن كل فق ــاب ع ويج

ــدى المســنين ــذات ل ــوم ال ــاس مفه ــى مقي ــق األســاس عل ــة التطبي ــة لدرجــات عين الوصفي

ــذات  الجــدول )3(خصائــص اإلحصائيــات الوصفيــة لدرجــات عينــة التطبيــق األســاس علــى مقيــاس مفهــوم ال

لدى المسنين

قيمتهاخصائص اإلحصائيات الوصفية

mean 111.58المتوسط

median 113.50الوسيط

mode 116المنوال

std. Deviation 17.476االنحراف المعياري

skewness 0.376-االلتواء

kurtosis 0.561-التفرطح
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كمــا يظهــر مــن الشــكل )1( بــأن توزيــع درجــات أفــراد عينــة التطبيــق األســاس علــى مقيــاس مفهــوم الــذات 

كان قريبــاً مــن التوزيــع االعتدالي

الشكل )1( توزيع درجات أفراد عينة التطبيق األساس على مقياس مفهوم الذات لدى المسنين

وقــد بلــغ الخطــأ المعيــاري للمقيــاس )4.89( 

عندمــا كانــت قيمــة معامــل الثبــات )0.96(، وبلغــت 

قيمتــه )10.25( عندمــا كانــت قيمــة معامــل الثبــات 

)0.81( )صفــوت، 1980، ص292-291(.

ب- مقياس قلق الموت لدى المسنين:

ويتألــف بصورتــه النهائيــة مــن )32( فقــرة )الملحــق/12( يجــاب عنهــا باختيــار أحــد البديليــن )نعــم، ال(. 

ويتــم التصحيــح بإعطــاء درجــة واحــدة عــن كل إجابــة )نعــم(، وصفــر عــن كل إجابــة )ال(، ثــم يتــم الحصــول 

علــى الدرجــة الكليــة للمســتجيب بالجمــع البســيط لدرجاتــه علــى كل الفقــرات، ويمكــن اســتعمال هــذه الدرجــة 

الكليــة فــي التحليــالت اإلحصائيــة، وخصائــص اإلحصائيــات الوصفيــة لدرجــات عينــة التطبيــق األســاس علــى 

مقيــاس قلــق المــوت لــدى المســنين مبينــة فــي الجــدول )4( أدنــاه: 

ــق المــوت  ــاس قل ــى مقي ــق األســاس عل ــة التطبي ــة لدرجــات عين ــات الوصفي الجــدول )4( خصائــص اإلحصائي

لــدى المســنين
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قيمتهاخصائص اإلحصائيات الوصفية

mean 47.18المتوسط

median 47.00الوسيط

mode 48.00المنوال

std. Deviation 6.557االنحراف المعياري

skewness 0.022 -االلتواء

kurtosis 0.857 -التفرطح
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كمــا يظهــر مــن الشــكل )2( بــأن توزيــع درجــات أفــراد عينــة التطبيــق األســاس علــى مقيــاس قلــق المــوت 

لــدى المســنين كان قريبــاً مــن التوزيــع االعتدالــي.

الشكل )2(توزيع درجات أفراد عينة التطبيق األساس على مقياس قلق الموت لدى المسنين

وقــد بلــغ الخطــأ المعيــاري للمقيــاس )3.75( عندمــا كانــت قيمــة معامــل الثبــات )0.82(، وبلغــت قيمتــه 

)3.56( عندمــا كانــت قيمــة معامــل الثبــات )0.84( )صفــوت، 1980، 292-291(.

3/3ا لوسائل اإلحصائية

ــج مايكرســوفت اكســل  ــا باســتخدام برنام ــة وتنفيذه ــة للدراســة الحالي ــار الوســائل اإلحصائي ــم اختي ــد ت لق

Microsoft Excel XP، وبرنامــج الحقيبــة اإلحصائيــة للعلــوم االجتماعيــة SPSS 11 وقــد اســتعملت 

ــة:  ــة اآلتي ــائل اإلحصائي الوس

االختبــار التائــي لعينتيــن مســتقلتين الســتخراج القــوة التمييزيــة لفقــرات المكونــة لمقيــاس تقديــر الــذات .1

لــدى المســنين.

معامــل بيرســون لالرتبــاط، الســتخراج عالقــة الفقــرة بالدرجــة الكليــة لمقيــاس والثبــات بطريقــة اإلعادة، .2

وطريقــة التجزئــة النصفيــة لمقيــاس تقديــر الــذات لدى المســنين.

اختبار داللة معامل بيرسون لالرتباط. .3

ــح( الســتخراج خصائــص .4 ــواء، التفرط ــط، الوســيط، المنــوال، االلت اإلحصائيــات الوصفيــة )المتوس

اإلحصائيــات الوصفيــة فــي كل مــن مقيــاس تقديــر الــذات لــدى المســنين ومقيــاس قلــق المــوت لــدى 

المســنين. 

نتائج البحث ومناقشتها. 3

3/1 نتائج البحث

لقــد تــم التوصــل إلــى تحقيــق أهــداف الدراســة الحاليــة وفقــاً إلــى مــا ســبق ذكــره فــي الفصــل الثانــي، وكمــا 
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تي: يأ

قياس مفهوم الذات لدى المسنين:. 1

ــنين )47.18(  ــدى المس ــذات ل ــوم ال ــاس مفه ــى مقي ــث عل ــة البح ــراد عين ــات أف ــط درج ــغ متوس ــد بل لق

وبانحــراف معيــاري )6.557(. وبمقارنــة هــذا المتوســط بالمتوســط الفرضــي للمقيــاس، وهــو )49.5(، 

باســتعمال االختبــار التائــي لعينــة واحــدة ظهــر فــرق ذو داللــة إحصائيــة عنــد درجــة حريــة )249( ومســتوى 

داللة )0.05(، مما يشير إلى أن مفهوم الذات منخفض لدى المسنين )الجدول/5(.

الجدول )5(االختبار التائي لعينة واحدة لمعرفة مستوى مفهوم الذات لدى المسنين

وتــدل هــذه النتيجــة علــى تدنــي مفهــوم الــذات لــدى المســنين نتيجــة الضغــوط االجتماعيــة الحاليــة التــي 

يمــرون بهــا فــي ظــل الحجــر الصحــي المفــروض عليهــم فــي ظــل أزمــة كوفيــد 19. هــذه االنعكاســات أيقظــت 

ــا  ــة، كم ــع العائل ــن يعيشــون م ــن بالمؤسســات أم الذي ــنين المقيمي ــبة للمس ــلبية ســواء بالنس ــاالت الس ــك االنفع تل

أيقظــت لديهــم أحيانــا اإلحســاس بالتخلــي مــع انقطــاع الزيــارات واللقــاء مــع األقربــاء واألصدقــاء، مــع ظهــور 

بعــض أشــكال العنــف ســواء الجســدي أو اللفظــي بالمؤسســات واألســر الحاضنــة للمســنين بفعــل الضغــط الــذي 

تعرضــوا لــه جــراء هــذه الجائحــة.

قياس قلق الموت لدى المسنين:. 2

ــنين )111.58(  ــدى المس ــوت ل ــق الم ــاس قل ــى مقي ــث عل ــة البح ــراد عين ــات أف ــط درج ــغ متوس ــد بل لق

وبانحــراف معيــاري )17.467(. وبمقارنــة هــذا المتوســط بالمتوســط الفرضــي للمقيــاس، وهــو )96(، 

باســتعمال االختبــار التائــي لعينــة واحــدة ظهــر فــرق ذو داللــة إحصائيــة عنــد درجــة حريــة )249( ومســتوى 

ــدول/6( ــنين )الج ــدى المس ــع ل ــوت مرتف ــق الم ــى أن قل ــير إل ــا يش ــة )0.05(، مم دالل

الجدول )6(االختبار التائي لعينة واحدة لمعرفة مستوى قلق الموت لدى المسنين

االنحراف متوسط العينةحجم العينة
المعياري

المتوسط 
الفرضي

القيمة التائية 
مستوى الداللة درجة الحريةالمحسوبة

)0.05(

ذات داللة25047.186.55749.5-5.594249

االنحراف متوسط العينةحجم العينة
المعياري

المتوسط 
الفرضي

القيمة التائية 
مستوى الداللة درجة الحريةالمحسوبة

)0.05(

ذات داللة111.5817.46796-3.018249 250
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إن هــذه النتيجــة تعــد إيجابيــة وهــي تدعــو إلــى التفــاؤل وهــي تؤكــد طبيعــة اإلنســان الخالقــة فــي تحقيــق 

ــم ممــا يســتدعي  ــى الرغــم ممــا مــر بالمجتمــع مــن حــروب وظــروف تمثلــت بالحصــار الظال ــا عل تكامــل األن

ــر تكامــالً وهــذا مــا أكــده  ــى نحــو أكث ــة عل ــى إشــباع حاجاتهــم المختلف تحمــل المســؤولية بوعــي وإصــرار عل

أريكســون بــأن هنــاك اقتــران بيــن تكامــل األنــا ومتغيــر العمــر، إذ أكــد بــأن األفــراد األكبــر ســناً هــم أكثــر تحقيقــاً 

لتكامــل األنــا بفعــل تراكــم الخبــرات واإلنجــازات المختلفــة لديهــم.

وهذا يتســق مع نتائج دراســة ريتشــارد Richard وجيكس عام )1992( إذ إن األفراد ذوي تحقيق الذات 

العالي هم أقل قلقاً وأكثر تفاؤالً مقارنة باألفراد ذوي التحقيق الواطئ للذات، وإن تحقيق الذات يرتبط بالمستويات 

.)Richard & Jex, 1992, pp.331- 338( الواطئــة للقلــق وبالمســتويات العاليــة للتفــاؤل وتقديــر الــذات

التعرف على العالقة بين مفهوم الذات وقلق الموت لدى المسنين:. 3

ــق  ــاس قل ــنين ومقي ــدى المس ــذات ل ــوم ال ــاس مفه ــات مقي ــن درج ــاط بيرســون بي ــل ارتب ــت معام ــد بلغ لق

المــوت لــدى المســنين )0.63-(، وهــو معامــل ارتبــاط دال عنــد مســتوى داللــة )0.05( ممــا يشـــير إلــى وجــود 

عـــالقة ارتباطيــة ســلبية واضحــة بيــن المتغيريــن "مفهــوم الــذات" و" قلــق المــوت".

وهــذا يشــير إلــى أن ارتفــاع درجــة مفهــوم الــذات يقابلــه انخفــاض فــي درجــة قلــق المــوت لــدى المســنين، 

وهــو مــا يتفــق مــع نظريــة أريكســون التــي تــرى بــأن المســن كلمــا اقتــرب مــن المســتويات العليــا مــن مفهــوم 

الــذات زاد شــعوره بالكفــاءة واإلنجــاز فيشــعر بالرضــا عمــا حققــه فــي المراحــل الســابقة مــن حياتــه، وهــو مــا 

يجعلــه يتقبــل حتميــة المــوت، علــى العكــس مــن المســنين البعيديــن عــن مفهــوم الــذات؛ إذ تكــون لديهــم الصــورة 

غيــر واضحــة بخصــوص مــا توصلــوا إلــى إنجــازه ومــا هــم قــادرون عليــه فيشــعرون بعــدم الرضــا عمــا حققــوه 

ممــا يجعلهــم أبعــد مــا يكونــون عــن االســتعداد لتقبــل فكــرة المــوت فيصبــح هــذا الموضــوع مثيــراً لقلــق المــوت 

لديهــم.

3/2 تفسير النتائج: 

ــي ظــل  ــا هــذه ف ــزداد حدته ــادي، لت ــت الع ــي الوق ــرة بالنســبة للمســنين ف ــراغ مشــكلة كبي ــت الف ــل وق يمث

الحجــر الصحــي، مــع قلــة أو انعــدام النشــاط اليومــي للمســن بمؤسســات الرعايــة االجتماعيــة أو بحضــن العائلــة، 

إذ يصبــح الشــخص مــن دون مهمــة ومــن دون هــدف فــي الحيــاة، ممــا يــؤدي إلــى تدنــي مفهــوم تقديــر الــذات 

لديــه. 

فقبــل الحجــر الصحــي كان الشــخص المســن يقــوم ببعــض األنشــطة واألدوار، كل هــذه األنشــطة تراجعــت 

بســبب جائحــة كورونــا حيــت لــزم المســنون مراكزهــم ومنازلهــم، وأصبحــت جــل أوقاتهــم فارغــة، وهــم غيــر 
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قادريــن علــى إشــباعها نظــراً للعديــد مــن االعتبــارات، ذاتيــة وموضوعيــة، بالنســبة لألولــى تتعلــق بالتغيــرات 

ــي،  ــر الصح ــع الحج ــطته م ــف أنش ــف أو تكيي ــى التكي ــه عل ــدم قدرت ــن وع ــخص المس ــة للش ــمية والعقلي الجس

ــر  ــق بضعــف األنشــطة الموجهــة لألشــخاص المســنين، ســواء بالمراكــز أو باألســر عب ــة فتتعل وبالنســبة للثاني

ــات، وكــذا األخصائييــن االجتماعييــن والنفســيين.  وســائل اإلعــالم والجمعي

انطالقــاً مــن هــذا وغيــره كثيــر، فوقــت الفــراغ بالنســبة لألشــخاص المســنين هــو الوقــت الــذي يتواجــد فيــه 

المســن منعــزالً أو منفــرداً بعيــداً عــن اآلخريــن متقوقعــاً داخــل نفســه، ال يمــارس أيــة أنشــطة ترفيهيــة أو حركيــة 

مفيــدة، أو أعمــال تطوعيــة داخــل المؤسســة التــي يقيــم فيهــا، تســهم فــي شــغل أوقــات فراغــه بطريقــة ســليمة، 

ممــا يــؤدي بــه إلــى الشــعور بالملــل والرفــض واليــأس مــن الحيــاة وزيــادة القلــق مــن المــوت. 

3/3 المقترحات:

بناًء على ما أظهرته نتائج البحث فإن الباحثان يقترحان ما يأتي:

بناء برنامج إرشادي نفسي محاولة لخفض قلق الموت لدى المسنين في ظروف الحجر الصحي.. 1

اقتراح تخصيص يوم وطني للمسنين تقديراً لهم.. 2

اهتمــام المنظمــات الجماهيريــة والمؤسســات الرســمية بتعليــم األفــراد العديــد مــن المهــارات وأســاليب . 3

حــل المشــكالت عبــر مراحــل حيــاة األفــراد ممــا يســهل عمليــة التكيــف النفســي والعائلــي واالجتماعــي 

لمشــكالت الشــيخوخة.
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