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املخلخ :

ّ
التعرف على مفهوم القدوة في اإلسالم ،والكشف عن معالم القدوة في سيرة أبي عبيدة بن الجراح رض ي هللا عنه،
هدفت الدراسة الحالية إلى
ّ
ّ
ّ
تطبيقية تربوية يستنير بها املعلم من خالل معالم القدوة املاثلة في سيرة أبي عبيدة بن الجراح رض ي هللا تعالى عنه .وقد استخدم
والتوصل إلى ممارسات
الباحث للوصول إلى نتائج البحث املنهج الوصفي ،بأسلوبه التحليلي .وقد أظهرت الدراسة النتائج التالية:
ّ
ًّ ّ ً
ًّ
ّ
َ ْ
وميتا ،لالس ِترشاد به.
 .1أن القدوة هي :ذلك املعلم واملربي املسلم -أيا كان موقعه واستقامته -الذي يحتذى به في سم ِته وقوله وفعله حيا ِ
 .2ال يشترط أن تكون القدوات كلها حسنة ،وأن الحيوان قد يكون أهدى من البشر في ذلك ،وأن امليزان واملحك الحقيقي هو الشرع ّ
املطهر.
ً
ّ
ّ
 .3أن القدوة الحسنة في اإلسالم تعني كل من تمثل خيرا فوافقه من بعده ،وأن القدوة السيئة كل من تمثل سوءا فوافقه من بعده ،وال تخرج أقسام
القدوات في مجملها عن هذين القسمين
 .4أن للقدوة الحسنة آثار إيجابية ،منها :األجر العظيم ،والثواب الجزيل .توفير الجهد التربوي .االنتفاع بها بإيجاد بيئة تربوية راشدة .اكتساب
املقتدي قوة نفسيه مؤثرة بحسب حاله .تجعل املسلم على اتصال دائم بالخالقُ .تنمي الفضائل واألخال ق الحميدة في نفو األفراد .تشئ التوازن
واالعتدال في سلوك الفرد وشعوره .أنها ُت ّ
بصر بالعيوب وترشد إلى األسلوب األمثل.
 .5أن للقدوة السيئة آثار سلبية ،منها :اإلثم العظيم ،وهو على القدوة ّ
السيئة أشد من املقتدي .فساد املقتدي بفساد قدوته ،وقد ّ
مر ذكر بعض
الشواهد في ذلك كفساد قوم فرعون بفساد فرعون .الركون إلى الدنيا وكثرة االنشغال بﻬ ا ،والتكاسل عن التربية والدعوة .التفريط في الطاعات،
والتساهل والتقصير فيها .الهزلية وعدم الجدية .هدر األوقات.
ّ
ّ
والرفق والرحمة ،والعدل ،والعلم الشرعي ،والصبر.
 .6من صفات القدوة الحسنة للمعلم القدوة :اإلخالص ،والصد ق ،والتواضعِ ،
 .7برزت في سيرة أبي عبيدة صفات عظيمة منها :خدمة اإلسالم ،وعلم وفقهّ ،
وقوة وأمانة ،وعدل ،وزهد ،وتواضع ،وبراءة صدر من األحقاد ،وحلم،
وكل خلق حسن ُوجد فيه ،وعبادة :كجهاده ،وصالته ،وصيامه ،وتقواه ،وصدقته.
ّ
املعلم القدوة في مجال العبادات ،منها :الدعوة إلى هللا تعالى/الهجرة ّ
بالدين/الجهاد/نشر
 .8استشبطت من سيرة أبي عبيدة رض ي هللا عنه :صفات
ِ
ّ
ً
العلم وبذله/التقوى/الصالة/الصيام/الصدقة .وأيضا صفاته في مجال املعامالت ،منها :هيأة املعلم/التماسك األسري/حسن الخلق/القوة
واألمانة.
الكلمات املفتاحية :القدوة ،أبو عبيدة عامر بن الجراح ،التربية.

املقدمة:
الحمد هلل رب العاملين ،الرحمن الرحيم ،مالك يوم الدين ،ال إله إال هللا يفعل ما يريد ،والصالة والسالم على املبعوث رحمة للعاملين ،محمد وعلى
ُ
آله وصحبه الغ ّ ِر امليامين ،ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ،وبعد:
فإن هللا تعالى خلق الخلق ليعبدوه ،وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة ليشكروه ،وأرسل فيهم رسله عليهم الصالة والسالم ليوحدوه ،وختمهم
برسوله الخاتم صلى هللا عليه وسلم ليطيعوه ،فمن أطاعه فقد أفلح ،ومن عصاه فقد ضل وغوى ،وجعل له من أهل األرض خيرهم لينصروه -وهم
َ
َ ُْ
ُ َّ
ّ
َ ٌ
اَّلل ۚ َو َّالذ َ
ين َم َع ُه أ ِش َّد ُاء َعلى الك َّف ِار
صحابته رض ي هللا تعالى عنهم ،-ومدحهم في كتابه العزيز في مواضع شتى ،ومن ذلك ما قاله سبحانه(ُّ :مح َّمد َّر ُسول ِ ِ
َّ ْ َ َ َ َ ُ ُ ْ ْ
َ
ُ َ َ ُ َ ْ َ ُ ْ َ ُ ْ ُ َّ ً ُ َّ ً َ ْ َ ُ َ َ ْ ً ّ َ َّ
اَّلل َور ْ
الس ُج ِ ََٰ َ َ َ ُ ُ ْ
ض َو ًانا ۖ ِس َيم ُاه ْم في ُو ُجوههم ّم ْن َأ َثر ُّ
اإل ِنج ِيل ك َز ْر ٍع
ِِ ِ
ِ
َرحماء بينه َم ۖ ت َراهم ركعا سجدا يبتغون فضال ِمن ِ ِ
ود ۚ ذ ِلك مثلهم ِفي التور ِاة ۚ ومثلهم ِفي َ ِ
ِ
ُّ َّ َ َ َ
ْ ً
اَّلل َّالذ َ
يظ به ُم ْال ُك َّف َار ۗ َو َع َد َّ ُ
ين َآم ُنوا َو َعم ُلوا َّ َ
ُْ
ْ َ َ ْ ُ َ ََ ُ َ ْ َ َْ َ َ ْ َ َ ََ ُ
ات ِم ْن ُهم َّمغ ِف َرة َوأ ْج ًرا َع ِظ ًيما)
الص ِالح ِ
ِ
أخ َرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستو َٰى عل َٰى سو ِق ِه يع ِج ُب الزراع ِلي ِغ ِ
ِ
ِ
ُ ُ ْ َ َ َ َ َّ َ َ
َ
َ
ََ
اَّلل َعن ْاملُ ْؤمن َين إ ْذ ُي َباي ُع َون َك َت ْح َت َّ
]الفتح .[29:وقال سبحانه(َّ :ل َق ْد َرض َي َّ ُ
الش َج َر ِة َف َع ِل َم َما ِفي قل ِوب ِهم فأنزل
الس ِك َينة َعل ْي ِه ْم َوأث َاب ُه ْم ف ْت ًحا ق ِر ًيبا)
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ

َّ ُ ْ
ُ
ُ
َّ
التربية بالقدوة :أبو عبيدة بن اجلراح أنموذجا

ناصر الشمراني

ّ
]الفتح .[18:قال ابن كثير( " )2000فإن هذه األمة معظمة في الكتب املتقدمة ،وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" (ج،4
ص .)135وغيرهما من اآليات التي تبين فضلهم وثناء هللا تعالى عليهم.
ّ
وجعل ألولئك العدول رض ي هللا عنهم قصب السبق في النصرة والخيرية ،فعن عمران بن حصين رض ي هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم" :خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم" ]البخاري .[3450:وما كان لهم من الفضل والخيرّية فهو يرجع ألسباب ،منها:
 .1عدالتهم وطهارتهم الثابتتان بالكتاب والسنة.
 .2سبقهم في التصديق والنصرة والوفاء.
 .3قربهم ومعايشتهم للوحي والتنزيل.
ّ
َ
ْ
َ
 .4ثباتهم على الدين القويم رغم الضعف والقلة إلى أن وصلوا للعزة واملنعة ،حتى قضوا نحبهم.
 .5ورعهم وتقواهم وتواضعهم وزهدهم في الدنيا.
ً
ً
 .6وصول التشريع اإلسالمي بكافة أحكامه الديشية والدنيوية عن طريقهم فيما نقلوه قوال وعمال.
َّ
 .7نقاء أفهامهم وسالمة سليقتهم العربيةُ ،وبعدهم عن الل َوث الذي طرأ فيمن بعدهم.
 .8انعزالهم عن الفتن حينما طرأت بعد وفاة النبي صلى هللا عليه وسلم ،وبعدهم عن مواطن الزيغ ،وصالبة مواقفهم في الحق ،فال تجدهم
مداهنين وال مزايدين وال متخاذلين.
ُ
ً
وغيرها من األسباب امل َؤ َّي َد ِة بنصوص الوحي من الكتاب والسنة والتي ال تدع مجاال للشك في أخالقهم وعدالتهم ،فضال عن القدح فيما يقولون ويفعلون،
ً
ولذلك كانت محبتهم واعتقاد َف ْ
ض ِل َّي ِتهم واقتفاء آثارهم من اإليمان ،وعكس ذلك يعتبر من الزيغ والشطط ،بل قد يصل األمر إلى االبتداع والكفر – عياذا
َ
َ ُْ
ُ َّ
َ ٌ
اَّلل ۚ َو َّالذ َ
ين َم َع ُه أ ِش َّد ُاء َعلى الك َّف ِار ُر َح َم ُاء َب ْي َن ُه ْم ۖ] )..الفتح ":-[29:ومن هذه
باهلل تعالى – قال ابن كثير ( – )2000عند تفسير قوله تعالى(ُّ :مح َّمد َّر ُسول ِ ِ
اآلية انتزع اإلمام مالك –رحمه هللا تعالى -بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة ،قال :ألنهم يغيظونهم ،ومن غاظ الصحابة فهو كافر لهذه اآلية .و
وافقهم طائفة من العلماء على ذلك" ( ج ،4ص.) 135
ّ
وعن عبدهللا بن ّ
ّ
مغفل املزني قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " :هللا هللا في أصحابي ،هللا هللا في أصحابي ال تتخذوهم غرضا بعدي ،فمن
ُ
َ
ُ
َ
أحبهم فبحبي أحبهم ،ومن أبغضهم فببغض ي أبغضهم ،وم ن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى هللا ،ومن آذى هللا فيوشك أن يأخذه "
]الترمذي.[3862:
ّ
ّ
وقد حذر ابن األثير (د.ت) من التعرض للصحابة رض ي هللا عنهم بأنه هدم للكتاب والسنة والدين؛ فإن اإلسالم قد ابتلي حديثا بمثل ما ابتلي به قديما
حجة ،تارة بسوء الحفظ ،وتارة بعدم ّ
من الطعن في الصحابة رض ي هللا عنهم دون استحياء ،والطعن فيهم وهم حملة الشريعة دون ّ
التثبت في نقلهم،
ً
ّ
والسنة (ج ،1ص.)19-18
وتارة في عدالتهم ،ومن هنا كان توثيقهم واعتبار عدالتهم وفضلهم دفاعا عن الكتاب
فال يتسع ملن عرف ما سبق ُ
بيانه و وعاه أن يخطر في باله خطرة ،أو أن ينزغ الشيطان في صدره نزغة ،أن يعتقد أو يعمل بخالفه سالمة لدينه ورفعة
لدنياه.
ّ
ّ
وملا ُعرفت عدالتهم وطهارتهم وفضيلتهم وسبق درجتهم وخيريتهم على من بعدهم ،وجبت محبتهم ،فإن حصلت محبتهم ،لزم اتباعهم ولزوم مسلكهم حتى
لقاء هللا تعالى.
وكيف ملستبصر أن يسلك مسلكهم ،ويقتفي آثارهم دون أن يدركها؟ ففاقد الئ يء – كما قيل– ال يعطيه.

مشكلة البحث:
ََ ٌ
ً
يمنة ويسرةٌ ،
وأعداء ّ
ّ
إن األمة اليوم في ّ
ٌ
تتربص ،وأكلة
فتن تموج،
خضم ما يتجاذبها
أمس الحاجة للرجوع ملنارات الهدى ومشاعل الهداية في
ِ
ً
َتتداعى ،وال مناص من ذلك إال لزوم املنهج القويم الذي ال ُي َ
درك إال بالرجوع للقدوات املعتبرين شرعة ومنهاجا ،وهم محمد صلى هللا عليه وسلم،
ْ
ُ َ َ َّ َ َ َ َّ ُ َ
اَّلل ف ِب ُه َد ُاه ُم اق َت ِد ْه) ]األنعام .[90:قال ابن كثير ( ) 2000
وصحابته رض ي هللا تعالى عنهم من بعده ،ومن ّاتبعهم بإحسان ،قال تعالى( :أول ِئك ال ِذين هدى
"وإذا كان هذا أمر للرسول صلى هللا عليه وسلم ّ
فأمته تبع له في ذلك" (ج ،6ص.)109
ّأما عن أفضل الصحابة رض ي هللا عنهم أجمعين –في عقيدة أهل ّ
السنة الجماعة -وهو ما ذكره ابن األثير (د.ت) وهم الخلفاء األربعة :أبو بكر وعمر
ّ
املبشرين ّ
وعليّ ،ثم ّ
وعثمان ّ
بالجنة :طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبدالرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن ّ
الجراح،
الستة باقي العشرة
ُ
ً
ّ
البدريونّ ،ثم من شهد أحداّ ،ثم أصحاب الشجرةّ ،ثم باقي الصحابة رض ي هللا عنهم أجمعين (ج ،1ص.)26-25
ّثم
يسبر ْ
وبما ّأنهم أفضل الصحابة رض ي هللا عنهم أجمعين ،وجب على كل مسلم أن ْ
سبرهم ،ويقتدي بهم في عباداته ومعامالته حتى تسلم له دنياه،
ّ
ُ ْ
يمر بأزمة القدوة في َس ْمته وعمله ،بما ّ
املعلم املسلم الذي ّ
يتوجب عليه أن ّيتخذ قدوة تهديه إلى
وحتى يكون في زمرتهم في أخراه ،ويخص الباحث في ذلك
ِ
ِ
صراط مستقيم ،و ال أصلح له في ذلك إال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وصحابته رض ي هللا عنهم من بعده .وإن لم ّ
يتم استدعاء آثارهم ،والسير على
ٍ
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ِمنهاجهم ،فال شك أن أزمة القدوة الحسنة ستتفاقم؛ مما يؤدي إلى ظهور مؤشر خطير في أزمة فقد القدوة الحسنة التي تقود إلى فقد هوية الناش
َ
ً
ً
ومستقبال ،وبالتالي قد يبحث عن بدائل وفق معطيات ّ
املسلم والتي ّ
دنيوية وشهوات تتل َّق ُفه وتكون وخيمة عليه وعلى
تعول عليه األمة اإلسالمية حاضرا
مجتمعه ووطنه وأمته في الدنيا وفي اآلخرة.
ً
ً
ّ
وممن ُذكر -فيمن سبق بأفاضل الصحابة رض ي هللا عنهم -أبو عبيدة بن ّ
الجراح رض ي هللا تعالى عنه ،والذي كان في سيرته نبراسا يقتفى ،ومنهجا يحتذى.
وبالتالي فإن مشكلة البحث تتلخص في اإلجابة على األسئلة التالية:
 .1ما مفهوم القدوة في اإلسالم؟
 .2ما معالم القدوة في سيرة أبي عبيدة بن الجراح رض ي هللا عنه؟
ّ
 .3ما هي التطبيقات التربوية التي يستنير بها املعلم بمعالم القدوة في سيرة أبي عبيدة بن الجراح رض ي هللا عنه؟

ّ
أهمية البحث:
وتظهر ّ
ٌ
ٌ
وجانب ٌّ
جانب ٌّ
عملي تطبيقي:
علمي نظري،
أهمية هذا البحث في جانبين:
ّ ً ُ ْ ً
فأهمية هذا البحث نظريا :في كونه يأتي مكمال ومس ِهما في جهود من سبق في البحث والتأليف العلمي؛ فكل بحث ِعلمي يبدأ من حيث انتهى اآلخرون،
ّ
القراء والدارسين على موضوع من ّ
ّ
للمهتمين من ّ
أهم املوضوعات لتنمية الفكر التربوي اإلسالمي ،وطرح أفكار تثري املعرفة
وبالتالي فهو يسلط الضوء
مهتم بموضوع القدوة الذي ينقصه –بحسب رأي الباحث -املزيد من الغور َّ
لدى كل ّ
والس ْبر في ِس َي ِر أعالم القدوة لدى كل مسلم ،في ظل ضحالة ما يطرح
َّ
وما ُيدار ُويحاك ،وفي ظل أزمة الجهل بمن سبق من القدوات األتقياء األنقياء ،والذي ال ُيدرك منها عند الكثير ّ
ممن ينتسب لإلسالم إال ال َلم ُم ،وهللا
املقتدي لسلوك
املستعان .ثم إن القدوة التربوية الصالحة ضرب من ضروب الدعوة إلى هللا تعالى بأسلوب غير مباشر-القدوة الصامتة -في مالحظة
ِ
ّ
ً
ً
الحقة التي تتوجب في ّ
املعلم املسلم القدوة أن يعرف سمات القدوة ّ
َ
ّ
حقه التزاما تجاه الششء قبل أن ينخرط في مهامه
املقتدى به ،وبالتالي كان لزاما على
ً
املوكلة إليه وظيفيا.
ّ
وأهمية هذا البحث َع َم ّليا :في كونه ّ
ّ
موج ًها إلى ّ
سواء على مستوى أصحاب القرار في وزارة التعليم ،أو من هم في
كل من ِول َي من أمر املسلمين شيئا،
ّ
ً
ً
ّ
لكل ُم َر ّب قدير في ّ
للمعلمين األفاضل فيما يناط بهم من تربية أبناء املسلمين ،أو ّ
أي مكان كان ،من خالل تمثلهم قوال وعمال ملا
املكاتب التابعة لها ،أو
ِ
ٍ
َ
األمة كما كانت عزيزة ّ
سيما الششء -حتى يصلح املجتمع وتعود ّ
ويعلمونه أمام غيرهمّ -
فتية بعيدة عن مهاوي الردى ومعاول الهدم .قال تعالىَ ( :يا
يقرؤونه
َ ُّ َ َّ َ َ ُ َ َ ُ ُ َن َ َ ْ َ ُ َن َ ُ َ َ ْ ً ْ َ َّ َ ْ َ ُ ُ َ َ ْ َ ُ نَ
اَّلل أن تقولوا ما ال تفعلو (] )3الصف[.
أيها ال ِذين آمنوا ِلم تقولو ما ال تفعلو ()2كبر مقتا ِعند ِ

حدود البحث:
وقد ّ
ّ
والزمانية ،كما يلي:
تحدد هذا البحث في حدوده املوضوعية

 الحدود املوضوعية :حيث اقتصر هذا البحث على بيان مفهوم القدوة في اإلسالم بمعظم جوانبهاّ ،
واتخذ من أبي عبيدة بن الجراح رض ي هللا عنها
ّ
ً
ّ
ّ
الس َير ،والتطبيقات التر ّ
أنموذجا في ذلك من خالل بيان معالم القدوة في سيرته الواردة في كتب ّ
بوية التي يتوخى من املعلم املسلم القدوة أن يتمثلها.
ِ
َ
ّ
الزمانيةُ :ن ّفذ هذا البحث في الفصل الدراس ي الثاني من العام الدراس ي1438-1437ه.
 الحدود

منهج البحث:
ً
ً
وقد اعتمد البحث الحالي على املنهج الوصفي ،والذي يجده الباحث منهجا مناسبا للبحث الحالي لوصف مفهوم التربية بالقدوة من منظور إسالمي
ّ
ًّ
املعلم و ّ
تربوي ،وكذا وصف معالم القدوة في سيرة أبي عبيدة بن ّ
املربي املسلم كما
كيفيا ،ومحاولة ربطها بواقع
الجراح رض ي هللا تعالى عنه ،وتحليلها
ِ
ً
ً
ّ
وسطية ملن هم تحت يده في عباداته ومعامالته.
يشبغي أن يكون عليه مقتديا في نفسه ،وقدوة

الدراسات السابقة:
ّ
بحسب جهد الباحث وعلمه ،فإن الدراسات السابقة حول موضوع القدوة شحيحة في ّ
ّ
العربية – وتعذر الوصول إلى
مظانها –خاصة الدراسات
ّ
ً
ً
ّ
التجارية ،والكتب التر ّ
اثية -
بعضها ،ومن حيث ارتباطها ارتباطا مباشرا بموضوع الدراسة الحالية ،بالرغم من استفاضة الحديث عن القدوة في املؤلفات
العلمية ّ
ّ
ّ
ّ
اإلسالمي األصيل ،فقد اقتصر الباحث على ما أمكن الحصول عليه
األجنبية عن الطرح
املتبعة -وكذلك ُب ْعد الدراسات
والتي ال تشتهج الطريقة
بطابع إسالمي ،وعرضها هنا كان من األقدم إلى األحدث ،وهي كما يلي:
من دراسات علمية عربية التي خرجت ٍ
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 دراسة القرني ( )2004-1424والتي كانت بعنوان "أثر انحراف القدوة على السلوك االنحرافي لدى املراهقات دراسة وصفية على طالبات املرحلة
املتوسطة بمدينة مكة املكرمة" ،وقد هدفت تلك الدراسة إلى الكشف عن أثر القدوة على السلوك االنحرافي لدى املراهقات .وهي دراسة وصفية
ميدانية ،وقد ُط ّب َقت على ّ
عينة مكونة من ( )310طالبات .وتوصلت إلى نتائج منها:
ِ
ّ
 .1وجود عالقة ارتباطية إيجابية بين انحراف القدوة وبين االنحراف السلوكي لعينة الدراسة.
ّ
ّ
 .2يمكن ّ
ُّ
ّ
باحتمالية ظهور االنحراف السلوكي لدى املراهقة من خالل انحراف القدوة املتمثل في عدم االلتزام الديني وعدم تحمل املسؤولية.
التشبؤ
 دراسة يوسف ( )2007والتي كانت بعنوان "املنهج التربوي القدوة" ،وقد هدفت تلك الدراسة إلى تسليط الضوء على حقيقة املنهج اإلسالمي في تربية
األطفال عبر الدراسة العلمية وتأصيل املنهج التربوي لألطفال في اإلسالم ومساعدة ُ
ص ّناع املناهج في وضع ُّ
تصور يشتهج القدوة اإلسالمية في تربية
وتعليم األطفال في املرحلة األساسية للتعليم .وهي دراسة وصفية .وقد توصلت إلى نتائج منها:
ًّ
ّ
نفسيا.
يعقد
 .1الطفل الذي يششأ بين أبوين متنافرين ِ
ً
ْ َ َ ْ ً
ّ
عقال وأقوى ِج ْسما لقوله تعالى( :إنا
الوراثية تشتقل من اآلباء لألبناء فوجب ُح ْسن االختيار ليكون الولد أخصب
ّ .2نبه القرآن الكريم إلى أن الصفات
خلقنا اإلنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا) ]اإلنسان.[2:
 دراسة أبو نمر ( )2008-2007والتي هي بعنوان "مواصفات املعلم القدوة في ضوء التربية اإلسالمية ومدى تمثلها لدى أعضاء هيئة التدريس في كليات
ّ
التربية من وجهة نظر طلبتهم" ،وقد هدفت إلى معرفة درجة تمثل املعلمين بمواصفات املعلم القدوة في ضوء التربية اإلسالمية ومدى تمثلها لدى
محاضري الجامعات اإلسالمية في األقص ى واألزهر في ّ
طبقت على ّ
غزة من وجهة نظر طلبتهم ،وهي دراسة وصفية ميدانية ّ
عينة طالبية قوامها ()342
ً
طالبا ،وتوصلت إلى نتائج منها:
 .1تمثل املعلم القدوة ملجال املواصفات اإليمانية مع طلبته بشسبة  ،%85تلتها املواصفات الشخصية بشسبة  ،%83تلتها املواصفات املهنية بشسبة
.%82
 .2توجد فرو ق ذات داللة إحصائية في تمثل أعضاء هيئة التدريس للمعلم القدوة من وجهة نظر طلبتهم تعزى ملتغير الجامعة لصالح الجامعة
اإلسالمية في ّ
غزة.
 دراسة الجهيمان ( ) 1429-1428والتي كانت بعنوان "أهمية التربية بالقدوة كما تراها معلمات العلوم الشرعية باملرحلة املتوسطة في مدينة الرياض"،
وقد هدفت تلك الدراسة إلى الكشف عن أهم معالم التربية بالقدوة كما تراها معلمات العلوم الشرعية باملرحلة املتوسطة والتعرف على اآلثار
ّ
ّ
إسهاماتهن في تنمية القدوة لدى الطالبات وأهم ّ
املعوقات التي تراها معلمات العلوم
نظرهن وواقع
اإليجابية املتوقعة للتربية بالقدوة من وجهة
ُ
ّ
ّ
الشرعية باملرحلة املتوسطة َت ُح ُّد من اكتسابهن للقدوة الحسنة .وهي دراسة ميدانية استخدمت املنهج الوصفي بأسلوبه املسحي ،وقد ط ِبقت على عينة
ّ
ّ
مكونة من ( )277معلمة .وقد توصلت إلى نتائج منها:
ّ
 .1أن معلمات العلوم الشرعية موافقات على:
أ -وجود معالم للتربية بالقدوة.
ّ
إيجابية متوقعة للتربية بالقدوة.
ب -وجود آثار
َ
ُّ
ُ
ج -وجود معوقات تحد من اكتساب الطالبات للقدوة الحسنة بدرجة عالية.
ّ
 .2معلمات العلوم الشرعية ُي ْس ِه ْمن بدرجة عالية في تنمية القدوة لدى الطالبات.
 دراسة الرواحية ( )2009والتي كانت بعنوان "صفات الشخصية املسلمة القدوة ونماذجها في كتب التربية اإلسالمية للصفوف ( )10-5بسلطنة
ُعمان" ،حيث هدفت إلى تحديد صفات الشخصية املسلمة القدوة الواجب توافرها في كتب التربية اإلسالمية للصفوف ( )10-5وتصشيفها ضمن
املجاالت املناسبة لها والتعرف على نماذج القدوة التي شكلت فيها هذه الصفات .وهي دراسة وصفية اتبعت أسلوب تحليل املحتوى ،وتوصلت إلى نتائج
منها:
 .1بلغت صفات الشخصية املسلمة القدوة الواجب توافرها في كتب التربية اإلسالمية للصفوف ( 75 )10-5صفة في العقيدة والعبادات واملعامالت
واألخال ق.
ّ
 .2أتى الرسول صلى هللا عليه وسلم في املرتبة األولى كنموذج للقدوات في الكتب عينة الدراسة.
 دراسة زهد ( )2010-1431والتي كانت بعنوان "القدوة الصالحة وأثرها على الفرد واملجتمع" ،حيث هدفت تلك الدراسة إلى بيان الحاجة إلى األسوة
الحسنة في هذه الفترة العصيبة التي تمر بها القضية الفلسطيشية لتحقيق النموذج الصحيح ملنهج رب العاملين لتحقيق النصر على األعداء .وهي دراسة
وصفية نظرية ،وقد توصلت إلى نتائج منها:
 .1التربية بالقدوة من أفضل األساليب التربوية قديما وحديثا.
 .2القدوة الصالحة تعمل على تهذيب األفراد وإصالحهم ،وتحقق ترابط املجتمع املسلم.
306
املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية -املجلد ،4العدد2018 -3

َّ ُ ْ
ُ
ُ
َّ
التربية بالقدوة :أبو عبيدة بن اجلراح أنموذجا

ناصر الشمراني

ّ
ّ
 .3املصادر األساسية للقدوة هي :األسرة ،واألخالء ،ورجال الوعظ ،واملسؤولين ،والحكام.
 .4تعمل القدوة الحسنة على سرعة االمتثال والتطبيق لكل ما هو مفيد للمجتمع.
 دراسة التكروني ( )2012-1432والتي كانت بعنوان "إسهام املرشد الطالبي في تنمية شخصية تلميذ املرحلة االبتدائية من منظور التربية اإلسالمية"،
وقد هدفت تلك الدراسة إلى التعرف على إسهامات املرشد الطالبي في تنمية شخصية تلميذ املرحلة االبتدائية من منظور التربية اإلسالمية .وهي دراسة
وصفية نظرية ،وقد توصلت إلى نتائج منها:
 .1هناك أساليب عديدة يسهم بها املرشد الطالبي في تنمية شخصية التلميذ ،ومنها أسلوب القدوة الصالحة.
ّ
ّ
ّ
الفكرية للثقافة الغربية.
التبعية
التحرر من
 .2ضرورة

التعليق حول الدراسات السابقة:
ً
مما سبق عرضه من دراسات سابقة حول موضوع القدوة ،فإن ّ
توافقا فيما بينها على ّ
ّ
أهمية القدوة في حياة املسلم
املتأمل في تلك الدراسات يلحظ
ًّ
ّ
وخاصة في ميدان التعليم وأن الششء يتأثر بقدواته أيا كانت ،وهو ما تناولته تلك الدراسات في الجانب التعليمي عدا دراسة زهد ( )2010-1431التي
ّ
كانت تتحدث عن القدوة في حياة الفرد وأثرها في املجتمع بشكل عام ،وال تركز على املجال التعليمي فقط ،مع أن كل تلك الدراسات تناولت جانب القدوة
من منظور تربوي إسالمي ،وكذلك اتفقت تلك الدراسات على اتباع املنهج الوصفي مع وجود اختالف في أساليبها بين ميدانية مسحية ،ونظرية
استشباطية وتحليلية؛ فكانت دراسة القرني ( ،)2004-1424ودراسة أبو نمر ( ،)2008-2007ودراسة الجهيمان ( )1429-1428ميدانية ،بينما كانت
بقية الدراسات نظرية ،وكانت الدراسات املحلية منها أربع دراسات وهي دراسة القرني ( ،)2004-1424ودراسة الجهيمان ( ،)1429-1428ودراسة زهد
( ،)2010-1431ودراسة التكروني ( ،)2012-1432وكانت هناك دراستان عربيتان إحداهما في فلسطين وهي دراسة أبو نمر ( )2008-2007واألخرى في
ُعمان وهي دراسة الرواحية ( ،)2009والدراسة األخيرة كانت إفريقية وهي دراسة يوسف ( .)2007ومن ناحية صفات املسلم القدوة فقد تناولتها دراستان
ً
ً
فقط هما دراسة أبونمر ( )2008-2007ودراسة الرواحية ( .)2009كما تناولت بعض تلك الدراسات أثر القدوة إيجابا وسلبا كما في دراسة القرني
( )2004-1424ودراسة أبو نمر ( )2008-2007ودراسة الجهيمان ( )1429-1428ودراسة زهد ( )2010-1431ودراسة التكروني ( .)2012-1432أما
عن نماذج القدوة فقد أتت في دراسة وحيدة وهي دراسة الرواحية ( )2009من حيث درجة وجودها في كتب التربية اإلسالمية للصفوف التعليمية
األساسية ،ولم تتطر ق بقية الدراسات لدراسة نماذج في القدوة لغرض التحليل والتطبيق التربوي.
ّ ً
متفقا مع الدراسات السابقة من حيث املنهج البحثي املتبع وهو املنهج الوصفي ،ومن حيث التأكيد على أهمية وجود القدوة
وبالتالي أتى هذا البحث
ّ
ّ
ّ
ّ
املسلمة الحسنة في حياة الفرد املسلم –سيما املعلم واملتعلم ،-كما اتفق مع دراسة أبو نمر ( )2008-2007ودراسة الرواحية ( ،)2009من حيث
مواصفات املسلم القدوة ،كما ّاتفق مع دراسة القرني ( )2004-1424ودراسة أبو نمر ( )2008-2007ودراسة الجهيمان ( )1429-1428ودراسة زهد
ّ
التأثر ّ
والتأثير للقدوة على الفرد املسلم.
( )2010-1431ودراسة التكروني ( )2012-1432على وجود
ولكن انفرد هذا البحث بأمور ،وهي كما يلي:
ّ
ّ
ومؤكد ملا سبق عرضه وتناوله؛ فاملعرفة تراكمية تبدأ من حيث انتهى اآلخرون.
 .1حداثة هذا البحث في طرحه -وليس موضوعه -فهو مكمل ِ
 .2يحاول هذا البحث أن يجمع املفتر ق فيما سبق طرحه في تلك الدراسات خاصة في جانب الصفات واملعالم ،والتأثر والتأثير للقدوة في حياة املسلم
ّ
ّ
بشكل عام ،واملعلم واملتعلم -املرّبي واملترّبي -بوجه خاص.
ً
 .3يتناول هذا البحث أنموذجا في القدوة الحسنة ُم ْس َتقى من سيرة أحد الصحابة الكرام رض ي هللا عنهم أجمعين.
ّ
املعلم من خالل استقائها من سيرة األنموذج التي ّ
ّ
تسنى عرضها في
شخصية
 .4يعرض هذا البحث بعض التطبيقات التربوية ملعالم القدوة الحسنة في
ِ
ّ
طيات البحث الحالي .وهللا وحده خير مسؤول وخير موفق وهو املستعان.
مفهوم القدوة في اإلسالم:
ّ
ُيقال :عمل رجل في ألف رجل ،خير من قول ألف رجل في رجل .بمعنى أن القدوة الحسنة املتحلية بالفضائل العالية تعطي اآلخرين قناعة بأن
ً
ً
بلوغ هذه الفضائل أمرا ممكنا؛ فشـاهد الحال أقوى من شاهد املقال.
ّ
ّ
وبالتالي سيتناول هذا الفصل مفهوم القدوة في اإلسالم من حيث تعريفاتها ،ونشأتها التاريخية ،وأقسامها ،وآثارها ّ
والسنة،
مدعمة باألدلة من الكتاب
وصفات املعلم واملرّبي املسلم القدوة.
 تعريفات القدوة ومناقشتها:
ّ
سبق تعريف القدوة في مصطلحات البحث؛ إال أن الباحث هنا أراد أن يتناوله مع تعريفات أخرى بئ يء من التعليق واملناقشة املقتضبة؛ زيادة
ُ
في املعرفة ،وتوسيعا في مدى إدراك طالب املعرفة ،وتكوين ّ
كاف عن ك ْن ِه القدوة –خاصة الحسنة ،-ومن تلك التعريفات االصطالحية ما جمعه
تصور ٍ
الوادعي (د.ت):
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 .1القدوة :تعنى نماذج بشرية متكاملة تقدم األسلوب الواقعي للحياة في مجاالتﻬا املختلفة السلوكية واالنفعالية والعلمية واالجتماعية.
 .2القدوة في الدعوة :الداعية الذي جمع إلى سالمة معتقده وقوة إيمانه حسن خلقه ،وعلو همته ،وجمع إلى سعة علمه حسن وفقه العمل به
والدعوة إليهٌ ،
وحيد على ذلك كله.
 .3القدوة في التربية :هو الشخص املربي الذي يدعو إلى أنواع الفضائل والكماالت السلوكية ،واألفكار السليمة الصحيحة (ص .)8ويضاف إلى تلك
التعريفات:
 .4تعريف الشنقيطي (" )1980واألسوة كالقدوة ،وهي إتباع الغير على الحالة التي يكون عليها حسنة أو قبيحة .عمل بﻬا واتصف بﻬا من قبل" (ج،8
ص.)138
ّ
ّ
ويرى الباحث :أن التعريف األول هول تعريف عام للقدوة يشمل القدوة املسلم وغير املسلم ،ولكنه قدوة حسنة في أمور دنيوية مادية فقط .أما
ّ
التعريف الثاني فهو ّ
يبين صفات الداعية إلى هللا تعالى بصفات يلتزمها و يتمثلها .والتعريف الثالث وهو تعريف تربوي للقدوة الحسنة في كونه قدوة ماثلة
ّ
ن ًّ
لغويا منه إلى التعريف االصطالحي،
أمامه فقط دون من مض ى من قدوات سطرها التاريخ .والتعريف الرابع يبين معنى القدوة كمدلول أقرب ما يكو
ّ
ً
املعلم ّ
وبالتالي يرى الباحث -من خالل ُّ
واملربي املسلم – ّأيا كان موقعه واستقامته -
التأمل فيما سبق من تعريفات -بأن القدوة التي ُتراد وتقصد هي :ذلك
ً
ً
ً
ُ
وميتا ،لالس ِترشاد به في عباداته أو معامالته أو بهما معا؛ فالقدوة أساسها التقليد واملحاكاة ،ثم ّ
حيا ّ
الذي يحتذى به في َس ْم ِته وقوله وفعله ّ
تتطور
ِ
ُّ
اقتداء ُ
ً
املحبة والقناعة.
دافعه
لتصبح
 معالم القدوة في سيرة أبي عبيدة بن الجراح رض ي هللا عنه:
ّ
ً
ً
ً
ً
ّ
ّ
قدوة له ماثلة في مخيلته ،تدفعه للنجاح
ال يمكن أن يكون املسلم ناححا في حياته ،طاععا لربه تعالى ،خادما لدينه و وطنه ،إال بوجود ٍ
ُ
ّ
وخ ّلد ذكرها في كتاب ّ
رب العاملين ،وفي سير الصالحين،
والت ّميز ،وتردعه عن مساوئ القول والعمل .وإن كان األمر كذلك؛ فللمسلم أسوة بقرون خلت،
ٌ
محمد صلى هللا عليه وسلم ،وكذا صحابته رض ي هللا عنهم أجمعين خير القرون على اإلطال ق ،فهم
من األنبياء عليهم الصالة والسالم ،وآخرهم وأفضلهم
َ
َ
ّ ٌ
َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َّ ً َ ْ ُ َن ْ َ َ َّ َ َ ُ َ َ ُ َ َ ُ ُ نَ
ٌ
وقدوات صالحون -ومن لم يعجبه فال يضر إال نفسه -قال تعالى( :وجعلنا ِمنهم أ ِئمة يهدو ِبأم ِرنا ملا صبروا ۖ وكانوا ِبآي ِاتنا يو ِقنو ) ]السجدة.[24:
أئمة
ّ
ًّ
أئمة
قال ابن باز (- )1997-1418معلقا حول اآلية السابقة"-صد ق هذا في أصحاب الرسول صلى هللا عليه وسلم ،وفي من سار على سبيلهم ،صاروا
ً
ً
ً
وأعالما يقتدى بهم ،بسبب صبرهم وإيمانهم ،فإن بالصبر واليقين ُتنال اإلمامة في ّ
الدين ،فأصحاب الرسول عليه الصالة والسالم
وهداة ودعاة للحق،
ِ
ُ
وأتباعه بإحسان إلى يومنا هذا هم ّ
األئمة ،وهم ُ
الهداة ،وهم القادة في سبيل الحق" (ص.)10
ُْ َ َْ
وفي هذا الفصل يستعرض الباحث سيرة صحابي عظيم ،رسخ إيمانه ،وبرز علمه وفضله وجهادهَ ،
وص َّد ق ِفعله قوله؛ فظهرت فيه معالم القدوة
َ
ّ ّ
معلم ّ
َّ
ْ َ
ّ
ً ّ
مت ٍبع ُمنتفع ،أال وهو الصحابي الجليل أبو عبيدة عامر بن الجراح
الحقة ،حتى أضحت سيرته ِنبراسا لكل قدوة حسنة ،ولكل مسلم مقتدي ،ولكل ِ ٍ
رض ي هللا عنه .فمن هو أبو عبيدة؟ وما معالم القدوة الحسنة في سيرته؟
ُ
ونسبه:
اسمه
َ
َ
ُ ُّ ْ ُّي ّّ
َّ
َ
َّ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ّ
املكي
الفه ِر ِ
هو :عامر بن عبدهللا بن الجراح بن ِهالل بن أهيب بن الحارث بن ِفهر بن مالك بن النضر بن ِنزار بن معد بن عدنان القرش ي ِ
(الذهبي ،1417 ،ج ،1ص.)5
يلتقي مع ّ
محمد صلى هللا عليه وسلم في ِفهر بن مالك ،فهو من أشرف األنساب في قريش (الذهبي ،1417 ،ج ،1ص ،)6وكما هو معلوم في
النبي الكريم
ٍ
الس َير ّ
كتب ّ
أن عدنان من ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهما السالم ،وإبراهيم عليه السالم هو أبو األنبياء؛ فأبو عبيدة رض ي هللا تعالى عنه أتى في ساللة
ِ
ً
ْ
ّ
ّ
ْ
َّ
ُّ
ّ
شرفها هللا تعالى بالنبوة والرسالة ،واختصه هللا تعالى بشرف الصحبة والسبق إليها ،فزاده سبحانه شرفا إلى شرف ،وكتب له الجنة -عاجل بشارة -على
لسان النبي الكريم محمد صلى هللا عليه وسلم .
َُ
ِصفته:
ّ
ُ َ ً ْ َْ
ً
ً
ْ
َّ
َ
ْ
قال الذهبي ( )1417في ْ
أح َنى ،أث َرم الث ِن َّيتين...وكان َيخ ِض ُب
اللحية ،طواال،
وصفه رض ي هللا تعالى عنه" :كان رجال نحيفاَ ،م ْع ُرو ق الوجه ،خفيف ِ
َ
والك ْتم ،وكان له َعق َ
يصتان" (ج ،1ص .)7،23وقال ابن حجر (د.ت)" :وكان يخضب بالحناء والكتم" (ج،2ص .)13ويظهر للباحث في ذلك أنه
بالح َّناء
ِ
ِ
ّ
ّ
ّ
كان يهتم بمظهره وهيأته في أن يكونا الئقين حسب إمكانية حاله وزمانه؛ فاهلل جميل يحب الجمال ،فعلى املعلم املسلم أن يزين مظهره كما يزين سريرته
وعمله.
حياته وأسرته:
ُ َََْ
ُ
قال ش ّراب (" )1998-1418وقد عاش أبو عبيدة أحداث حياته في مكة واملدينة والشام" (ص .)23وذكر أن له ولدين يزيد وعمير ،وزوجته تحيفة،
وقيل هند بشت جابر بن وهبّ ،
وأمه أميمة بشت غرم بن جابر ،وقيل أميمة بشت عثمان ،قيل أنها أدركت اإلسالم وأسلمت ،أما والده فقد قتله يوم بدر
وقيل يوم أحد ،وقيل لم يقتله ومات قبل اإلسالم ( ص .)284-283و ذكر أنه قد بدأ حياته في مكة يحفر القبور ألهلها ،وملا انتقل إلى املدينة كان هناك
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ْ
رجالن يحفران القبور ،أبو عبيدة رض ي هللا تعالى عنه يحفر للمهاجرين ،وأبو طلحة رض ي هللا تعالى عنه يحفر لألنصار ُويل ِحد لهم (صّ .)279ثم اشتغل
بقيادة جيوش املسلمين للجهاد حتى توفي في طاعون عموا  ،ودفن بأرض الشام في منطقة غور األردن كما سيأتي.
ُّ
ويرى الباحث :أن الحياة متاع صالح ،تستدعي العمل الحالل ،وطلب الرز ق حسب املتاح دون ترفع ،واختيار الزوجة الصالحة ،وتربية األوالد وتششئتهم
تششئة صالحة حتى يتحقق التماسك األسري املششود لألسرة املسلمة.
ُ
إسالمه:
ُ َّ ٌ
أسلم ومعه ثلة من الصحابة رض ي هللا تعالى عنهم في ساعة واحدة ،وذلك قبل دخول النبي صلى هللا عليه وسلم إلى دار األرقم بن أبي األرقم
ّ
الصديق رض ي هللا عنه ،قال ابن كثير (" )1998-1418أحد الخمسة الذين أسلموا في يوم
(الذهبي ،1417 ،ج ،1ص .)8-7وقد أسلم على يد أبي بكر
ّ
الصديق" (ج ،10ص.)78-77
واحد .أسلموا على يد
ُ
ّ
ّ
ّ
ّ
الدين الحنيف ،فقد قال شراب (" )1998-1418ال يعرف ترتيب أبي
وبهذا يتضح أنه من السابقين إلى اإلسالم ،أما عن ترتيبه في السابقين إلى هذا ِ
ْ
لعاقل َّ
وجبت مبادرته إليه ّ
عبيدة بين السابقين إلى اإلسالم" (ص .)47فإذا عرف ا ُ
والسبق نحوه حتى ال يندم على تأخيره وتفريطه ،وهو ما كان عليه
الحق
حال القدوات الصالحين املصلحين.
ُ
هجرته:
ً
قال ابن عبدالبر (" )2002-1423هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية" (ج ،6ص .)202حيث هاجر مع الذين هاجروا إلى أرض الحبشة ]فرارا بدينهم
ُّ
يش آنذاك[ فلم ُي ِط ْل فيها الل ْبث" (الذهبي ،1417 ،ج ،1ص .)8وكان عدد من هاجر معهم ثالثة وثمانون رجال ،ثم هاجر إلى املدينة ،فآخى
من بطش قر ٍ
النبي صلى هللا عليه وسلم بينه وبين معاذ بن النعمان رض هللا عنهما (ابن هشام ،د.ت ،ج ،1ص .)505 ،329وقيل :آخى النبي صلى هللا عليه وسلم بينه
وبين سعد بن معاذ رض ي هللا عنهما ،وقيل :آخى بينه وبين محمد بن مسلمة (ابن كثير ،1998-1418 ،ج .)78 ،10وبما أن الهجرة هدفها الحفاظ على
الدين؛ كان لزاما على كل مسلم أن يحافظ على دينه؛ فيهجر الفتن ومواطنها ،واملعاص ي وأماكنها ،ولألسف فإن من املسلمين من يفعل العكس فيخالط
العصاة ويستكين إليهم ،ويهرع إلى أصحاب الشهوات فيداهنهم ،ويتهافت إلى مواطن الفتن فيلتقي أصحابها ويوافقهمّ ،
فدب ّ
الشر ،ووقع السيف ،وكثر
ّ
واسودت األفئدة ،فإلى متى؟
الهرج ،واختلفت الكلمة،
ُ
فضله:
َّ ً
األولين إلى اإلسالم ،واختاره أبو بكر ّ
أحد السابقين َّ
مرشحا لخالفة النبي صلى هللا عليه وسلم في سقيفة بني ساعدة،
الص ّديق رض ي هللا تعالى عنه
ِ
وذلك بعد انتقال النبي صلى هللا عليه وسلم للرفيق األعلى (الذهبي ،1417 ،ج ،1ص .)5حيث قال أبو بكر رض ي هللا عنه يوم السقيفة" :وقد رضيت لكم
أحد هذين الرجلين فبايعوه" يعني عمر بن الخطاب وأبا عبيدة (ابن كثير ،1998-1418 ،ج ،10ص .)78وذكر السيوطي (ّ )2003-1424
"أن عمر رض ي
هللا عنه قال :لو أدركني أحد رجلين ثم جعلت األمر إليه لوثقت به ،سالم مولى أبي حذيفة ،وأبو عبيدة بن الجراح" (ص.)110
َّ
بالجنة ،قال صلى هللا عليه وسلم" :أبو بكر في الجنة ،وعمر في الجنة ،وعثمان في الجنة ،وعلي في الجنة،
وشهد له النبي صلى هللا عليه وسلم
وطلحة في الجنة ،والزبير في الجنة ،وعبدالرحمن بن عوف في الجنة ،وسعد بن أبي وقاص في الجنة ،وسعيد بن زيد في الجنة ،وأبو عبيدة بن الجراح في
وسماه أمين هذه َّ
الجنة" ]أحمدّ .[193/1 :
األمة (الذهبي ،1417 ،ج ،1ص .)6وقال ابن عبد البر (" )2002-1423أحد العشرة املشهود لهم بالجنة" (ج،6
ص.)202
ً
ّ
وكان رض ي هللا عنه معدودا فيمن جمع القرآن الكريم (الذهبي ،1417 ،ج ،1ص .)8ومما ورد في فضله :ما بلغ معاذ بن جبل رض ي هللا عنه أن
َ
بعض أهل الشام َ
است ْع َج َز أبا عبيدة ] ّاتهموه بالعجز[ ّأيام حصار دمشق ورجع حينها خالد بن الوليد ،فغضب معاذ وقال" :أبأبي عبيدة ُيظ ُّن؟ وهللا إنه
ملن خيرة من يمئ ي على األرض"  ،وقال بعد وفاة أبي عبيدة رض ي هللا تعالى عنه وهو يخطب في النا " :وإنكم فجعتم برجل ما أزعم وهللا أني رأيت من
أبر صدرا وال أبعد غائلة وال أشد حياء للعاقبة وال أنصح للعامة منه ّ
عباد هللا قط أقل حقدا وال ّ
فترحموا عليه" (ابن حجر ،د.ت ،ج ،2ص ص.)12،13
ً
ً
"تمنواّ ،
وقد قال عمر رض ي هللا تعالى عنه لجلسائه يوماّ :
فتمنوا ،فقال عمر رض ي هللا تعالى عنه :لكني أتمنى بيتا ممتأل رجاال مثل أب عبيدة بن الجراح"
ُ
(ش ّراب ،1998-1418 ،ص.)245
ّ
استمر أثرها إلى اليوم وإلى ما شاء هللا ،فهل آن للمسلم أن يترك بصمته؟ ويرى أثره من
وبالتالي فقد جمع رض ي هللا تعالى عنه جملة من الفضائل
نَ
ْ
بعده؟ كل ذلك ممكن ،بشرط ّ
الهمة واملبادرة واإلقدام واملسابقة دو تس ِويف.
ُّ
حب النبي صلى هللا عليه وسلم له:
ْ
ُ
"أي أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان َ
عن عبدهللا قال :سألت عاعشة رض ي هللا تعالى عنهاُّ :
أح َّب له؟ قالت :أبو بكر ،ثم عمر ،ثم أبو
يحب إال من ّ
أحبه هللا تعالى؛ ذلك أن ّ
الجراح" ]الترمذي .[3657:وحاشاه صلى هللا عليه وسلم أن ّ
عبيدة بن ّ
الحب في هللا وهلل أثر في الدنيا وسعادة في
املحبة أسباب :أليس من السابقين لإلسالم؟ أليس ممن جاهد في هللا؟ أليس ممن هاجر بدينه إلى هللا تعالى؟ أليس من ضحى ّ
اآلخرة ،ولتلك ّ
بثشيتيه
َ ً
ً
ّ
والنبوية جز ًاء ِوفاقا.
حفاظا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟ بلى ،فكانت املحبة اإللهية
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ِع ْل ُمه ُ
وفقهه:
ّ
ُ
ّ
الباهلي وسمرة بن جندب وأسلم مولى عمر
بعض الصحابة رض ي هللا عنهم :كال ِع ْرباض بن سارية وجابر بن عبدهللا وأبي أمامة
حدث عنه
َ
ُ
ُّ
والترمذي في ُسش ِنه حديثا واحدا ،وكذلك روى له َب ِق ُّي خمسة عشر
وعبدالرحمن بن غ ْنم ،وآخرون ،و روى له اإلمام مسلم في صحيحه حديثا واحدا،
َّ
حديثا ،وأحمد في مسنده اثني عشر حديثا (الذهبي ،1417 ،ج ،1ص .)6وقيل أنه روى ثمانية أحاديث فقط ،وغالب أحاديثه التي رواها ّ
شامية ،ويعلل
ُ
حتج إليه لكثرة أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم ،والشتغاله بالعبادة واألسفار والجهاد ،وكانت وفاته ّ
لذلك :أنه لم ُي ْ
متقدمة (ش ّراب،1998-1418 ،
ً
ص ص .)262 ،258 ،256وفي ّ
مر ٍة أرسله النبي صلى هللا عليه وسلم في سرّية لسيف البحر وكان أميرا على ثالثمئة رجل فجاعوا ملا نفذ زادهم فألقى هللا
ُُ
عليهم من البحر حوت العنبر ،فقال أبو عبيدة" :ميتةّ ،ثم قال :ال ،نحن ُر ُسل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وفي سبيل هللا؛ فكلوا ،فلما رجعوا أخبروا
َ
فأق َّرهم ،وقال :هل معكم منه ش يء؟ فأكل" ]مالك .[24:ولزومه نشر العلم ّ
حتى وهو في فراش املرض ،ومن ذلك مانقله الذهبي
النبي صلى هللا عليه وسلم
ُ َ
ُ َّ ٌ
( )1417عن ّ
عياض بن غطيف حيث قال" :مرض أبو عبيدة ،فدخلنا عليه نعوده ،فقال :سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول" :الصيام جنة
َ
ً
مالم َي ْخر ْقها" .وقال ّ
عياض أيضا" :دخلت على أبي عبيدة بن الجراح في مرضه ،وامرأته ُت َح َيفة جالسة عند رأسه ،وهو مقبل بوجهه على الجدار ،فقلت:
ِ
ّ ُ
َ
ّ
ّ
ُّ
كيف بات أبو عبيدة؟ قالت :بات بأجر ،فقال :إني وهللا ما ِبت بأجر ،فكأن القوم ساءهم ،فقال :أال تسألوني عما قلت؟ قالوا :إنا لم يعجبنا ما قلت،
فكيف نسألك؟ قال" :إني سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول" :من أنفق نفقة فاضلة في سبيل هللا فسبع مئة ،ومن أنفق على عياله أو عاد
َّ
ْ ْ
ٌ
مريضا أو َم َاز ً
أذى فالحسنة بعشر أمثالها ،والصوم ُج َّنة ما لم َيخ ِرقها ،ومن ابتاله هللا ببالء في جسده فهو له ِحطة" (ج ،1ص .)23ومن سعة علمه
ّ
وفقهه أن النبي صلى هللا عليه وسلم أرسله مع وفد نجران معلما وقاضيا؛ فقد نقل ابن هشام (د.ت) أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال لوفد نجران:
ّ
العشية أبعث معكم القوي األمين" فكان عمر بن الخطاب رض ي هللا عنه يقول :ما أحببت اإلمارة قط حبي ّإياها يومئذ رجاء أن أكون صاحبها،
"ائتوني
ُّ
َّ
ً
ّ
ُ
َ
ُ
فر ْح ُت إلى الظهر مه ِجرا ،فلما صلى بنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سلم ،ثم نظر عن يمينه وعن يساره ،فجعلت أتطاول ليراني ،فلم يزل يلتمس
ببصره حتى رأى أبا عبيدة ابن الجراح فدعاه فقال" :اخرج معهم ،فاقض بينهم بالحق فيما اختلفوا فيه" ،قال عمر :فذهب بها أبو عبيدة (ج،1
ص .)584ومما ذكر في سعة علمه ما رواه أنس رض ي هللا تعالى عنه" :أن أهل اليمن قدموا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فقالوا :ابعث معنا رجال
ّ
يعلمنا ّ
السنة واإلسالم فأخذ بيد أبي عبيدة ،فقال :هذا أمين هذه األمة" ]أحمد .[212/3:ومن علمه وفقهه ما ورد عنه أن رجال من املسلمين أجار رجال
من املشركين ،وقائد الجيش أبو عبيدة رض ي هللا تعالى عنه ،فقال خالد وعمرو رض ي هللا تعالى عنهما :ال تجيروه ،وقال أبو عبيدة رض ي هللا تعالى عنه:
ُ
ُنجيره؛ سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول"ُ :يجير على املسلمين ُ
أحدهم" (ش ّراب ،1998-1418 ،ص .)263ويظهر مما سبق أن علمه وفقهه لم
ّ
ً
ً
ً
يكن حفظا وترديدا ،وإنما عمال ظهر في مواطن كثيرة حتى وافاه أجله رض ي هللا تعالى عنه .فهل للمعلم أن ُيرى أثر علمه تطبيقا وممارسة؟ وهل له أن
ُ
َ
َ ّ
التسويف؟ ولم ّ
عمله؟ وهل له أن يبذل علمه دون أن يستنكف أو يحتقر من هو دونه؟ بلىَ ،فل َم ّ
التواكل؟.
التغافل؟ ِولم
يوافق قوله
ِ
ِ
ُ
أمانته:
ُ
ُ
ً
يناُ ،
عن أنس رض ي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالَّ :
"إن ّ
هذه األ َّم ِة أبو عبيدة بن ّ
الجراح" ]البخاري .[3744:وذلك
لكل أ َّم ٍة ِأم
وأمين ِ
ِ
ِ
ً
ّ
رجال أمينا ُّ
والسيد ،فقاال :ابعث معنا أمينا ُّ
ّ
حق أمين ،فاستشرف
"ألبعثن معكم
حق أمين ،فقال صلى هللا عليه وسلم:
عندما أتى أسقفا نجران العاقب
لها النا  ،فقال :قم يا أبا عبيدة فأرسله معهم" ]البخاري .[40/1ونقل ابن هشام (د.ت) أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال لوفد نجران" :ائتوني العشيةّ
ُّ
أبعث معكم القوي األمين" فكان عمر بن الخطاب رض ي هللا عنه يقول :ما أحببت اإلمارة قط حبي ّإياها يومئذ رجاء أن أكون صاحبهاُ ،
فر ْح ُت إلى الظهر
َّ
ً
ُم َه ِ ّجرا ،فلما صلى بنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سلم ،ثم نظر عن يمينه وعن يساره ،فجعلت أتطاول ليراني ،فلم يزل يلتمس ببصره حتى رأى أبا
عبيدة ابن الجراح فدعاه فقال" :اخرج معهم ،فاقض بينهم بالحق فيما اختلفوا فيه" ،قال عمر :فذهب بها أبو عبيدة (ج ،1ص .)584وروى السيوطي
ُ
(ّ )2003-1424
"أن عمر رض ي هللا عنه قال :إن أدركني أجلي وأبو عبيدة بن الجراح ٌّ
استخلفته ،فإن سألني ربي قلت :سمعت النبي صلى هللا عليه
حي
وسلم يقول" :إن لكل نبي أمينا ،وأميني أبو عبيدة بن الجراح" (ص .)110فاألمانة في الدين تقود لألمانة في الدنيا ،واألمانة تشبع من رقابة ذاتية راسخة في
ّ
َّ
املرجوة.
النفس ،تسقط أمامها املغريات واألهواء وحظوظ النفس ،وال يبقى حينها إال اإلخالص وتحقيق األهداف
جهوده ومناصبه القيادية:
ّ
ّ
َ
واله أبو بكر رض ي هللا عنه في خالفته بيت مال املسلمين (الذهبي ،1417 ،ج ،1ص .)15و واله عمر رض ي هللا عنه على الشام حين فتحت (ابن عبد
البر ،2002-1423 ،ج ،6ص .)512وكان قائدا للجيوش وأميرا عليها وهو أول منصب يتواله مسلم (أمير أمراء جيوش املسلمين) ،والوالية التي توالها أبو
ً
ُ
عبيدة رض ي هللا تعالى عنه كانت تشمل الحرب واإلمارة واإلدارة (ش ّراب ،1998-1418 ،ص ص .)167،169وكان رض ي هللا عنه معدودا فيمن جمع
القرآن الكريم (الذهبي ،1417 ،ج ،1ص .)8وتلك الجهود بقيت آثارها لليوم وإلى قيام الساعة ،فكيف للمسلمين أن يؤدوا عباداتهم لو لم يكن القرآن
ّ
املعلم املسلم يجتهد في النفع دون انتظار الجزاء؛ فما عند هللا ٌ
خير وأبقى.
موجودا بين أظهرهم؟ وهكذا هو حال
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زهده في الدنيا:
ً
ً
بكى أبو عبيدة يوما ،فقيل :ما يبكيك يا أبا عبيدة؟ قال :يبكيني أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذكر يوما ما "يفتح هللا على املسلمين" ،حتى
وحس ُبك من ّ
فحس ُبك من الخدم ثالثة :خادم يخدمك ،وخادم يسافر معك ،وخادم يخدم أهلكْ .
نسأ هللا في أجلك ْ
ذكر الشام فقال" :أن َ
الد ّ
واب ثالثة:
ِ
ً
ً
ْ
ودابة لث َقلكّ ،
لرحلكّ ،
ّ
ودابة لغالمك" ثم ها َأنذا أنظر إلى بيتي قد امتأل رقيقا ،وإلى مربطي قد امتأل خيال ،فكيف ألقى رسول هللا صلى هللا عليه
ِ ِ
دابة ِ
إلي ،وأقرُبكم ّ
وسلم بعدها؟ وقد أوصانا" :إن َّ
أحبكم َّ
مني ،من لقيني على مثل الحال التي فارقتكم عليها" (الذهبي ،1417 ،ج ،1ص.)13
ِ
ّ
قدم الشام ،قال ألبي عبيدة :اذهب بنا
ومن زهده في الدنيا رض ي هللا عنه ،ما ورد عن عبدهللا بن عمر رض ي هللا عنهما" :أن عمر رض ي هللا عنه ملا ِ
ى ّ ْ ً َ ْ َ ً َ ًّ
ً
ّ
إال أن تعصر عيشيك َّ
علي ،قال :فدخل فلم َير شيئا ،قال :أين متاعك؟ ال أر إال ِلبدا وصحفة وشنا ،وأنت
إلى منزلك ،قال :وما تصنع عندي؟ ما تريد
َّ
ُ
ْ
َ
ْ
ْ
َّ
َ
َ
ْ
َ
ات ،فبكى عمر وقال :غيرتنا الدنيا كلنا غيرك يا أبا عبيدة" وقال رض ي هللا تعالى عنه:
أعندك طعام؟ فقام أبو عبيدة إلى جون ٍة فأخذ منها كسير ٍ
أميرِ ،
ً َ
ََْ ُ ّ
ً
َ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
َ
"ود ْد ُت أني كنت كبشا ،فيذبحني أهلي ،فيأكلون لحمي ،ويحسون مر ِقي" وقال" :وددت ِأني رمادا تس ِفيني الريح" (الذهبي ،1417 ،ج ،1ص ص.)17،18
ّ
املعلم ال يعني الرهبنة ،وال يعني الدروشة ،وإنما يعني الرض ى والقناعة والبذل؛ فاهلل هو الرزا ق ،والدنيا ّ
ممر ،ال يؤسف على ما فات منها؛
والزهد أيها
كونها فانية ،وكل من عليها هالك ال محالة.
ُ
أخالقه:
ً ُ
وبالحلم الزائد ،والتواضع" (الذهبي ،1417 ،ج ،1ص .)3وعن عبدهللا بن عمرو " :ثالثة من
قال الذهبي (" )1417كان موصوفا بحسن الخلقِ ،
ً
وجوها ،وأحسنهم ُخ ُل ًقاُّ ،
وأشدهم ً
حياء :أبو بكر وعثمان وأبو عبيدة" (ابن حجر ،د.ت ،ج ،2ص .)12وقال معاذ رض ي هللا عنه بعد
قريش أصبح النا
وفاة أبي عبيدة رض ي هللا تعالى عنه وهو يخطب في النا " :وإنكم فجعتم برجل ما أزعم وهللا أني رأيت من عباد هللا قط أقل حقدا وال أب ّر صدرا وال أبعد
ّ
الصديق رض ي هللا تعالى عنه" :عليكم
غائلة وال أشد حياء للعاقبة وال أنصح للعامة منه فتر ّحموا عليه" (ابن حجر ،د.ت ،ج ،2ص .)13،قال عنه أبو بكر
ُ
ُ
ّ َّ
ُ
بالهين الل ِّين الذي إذا ظلم لم َيظلم ،وإذا أس يء إليه غفر ،وإذا قطع َوصل ،رحيم باملؤمنين ،شديد على الكافرين ،عامر بن الجراح" (شراب- 1418 ،
ِ
 ،1998ص.)249
َ ً
مما ّ
و ّ
مددا في سرّي ٍة من الصحابة رض ي هللا عنهم –وفيهم أبو
يدل على حسن خلقه ما أورده الذهبي ( )1417بأن النبي صلى هللا عليه وسلم بعثه
ً
وأم َره عليهمّ ،
بكر وعمر -إلى الشام َّ
فلما وصل للجيش في الشام اعترض عليه عمرو بن العاص –الذي كان قائدا -بأن يكون أبو عبيدة رض ي هللا عنه
ً
ً
ً
يص َل؛ فتنازل أبو عبيدة لعمرو بن العاص رض ي هللا
ضمن الجيش وليس قائدا ،وأن النبي صلى هللا عليه وسلم إنما بعثه مددا وأميرا على أصحابه حتى ِ
ُ
عنهما (ج ،1ص .)9ونقل ش ّراب ( )1998-1418حديثا –فيه ضعف -أن النبي صلى هللا عليه سلم قال" :ما من أحد من أصحابي إال لو شئت ألخذت عليه
في ُخلقه ليس أبا عبيدة بن ّ
الجراح" (ص .)249وبالتالي فإن الخلق الحسن عبادة ،وهو مفتاح القلوب املغاليق لقبول الحق ،ورصيد في محبة الخلق
والخالق.
تواضعه وتقواه:
ى ّ
امرؤٌ
ُ
ُ
ْ
َ
ْ
الخه" (الذهبي ،1417 ،ج،1
قال أبو عبيدة يوما" :أيها النا إني
من قريش ،وما منكم أحمر وال أسود يفضلني بتقو إال وددت أني في ِمس ِ
ص .)18والتواضع ضد الكبر ،وهو رداء املؤمن؛ فالنا ال يألفون املتكبرين وإن أظهروا لهم األلفة ،ولن يصل املعلم لقلوب طالبه إال أن يتواضع لهم
حتى يرفعه هللا تعالى في الدنيا واآلخرة.
ُ
جهاده:
سرية إلى ذي َ
بدأ جهاده في اإلسالم مبكرا في سرايا للنبي صلى هللا عليه وسلم ،ومن ذلك :أن النبي صلى هللا عليه وسلم َّأمره على ّ
الق َّ
صة في السنة
ّ
السرية إلى
السادسة للهجرة –على بعد سبعة أميال من املدينة -ومعه أربعون رجال فأغاروا على بني محارب وثعلبة وأنمار؛ فأعجزوهم هربا ،وعادت
ُ
(ش ّراب ،1998-1418 ،ص ص .)91-90ومنها سرّية سيف البحر ،فقد أرسله النبي صلى هللا عليه وسلم في ّ
سرية سيف البحر وكان
املدينة مع الغنائم
ً
ُ
ّ
ُ
أميرا على ثالثمئة رجل فجاعوا ملا نفذ زادهم فألقى هللا عليهم من البحر حوت العنبر ،فقال أبو عبيدة" :ميتة ،ثم قال :ال ،نحن رسل رسول هللا صلى هللا
ُُ
َ
عليه وسلم ،وفي سبيل هللا؛ فكلوا ،فلما رجعوا أخبروا النبي صلى هللا عليه وسلم فأق َّرهم ،وقال :هل معكم منه ش يء؟ فأكل" ]مالك .[24:ومنها سرية
املدد إلى الشام ،و ما أورده الذهبي ( )1417عنها بأن النبي صلى هللا عليه وسلم بعثه َ
مد ًدا في ّ
سري ٍة من الصحابة رض ي هللا عنهم –وفيهم أبو بكر وعمر -
ً
وأم َره عليهمّ ،
إلى الشام َّ
فلما وصل للجيش في الشام اعترض عليه عمرو بن العاص –الذي كان قائدا -بأن يكون أبو عبيدة رض ي هللا عنه ضمن الجيش
ً
ً
ً
يص َل؛ فتنازل أبو عبيدة لعمرو بن العاص رض ي هللا عنهما (ج،1
وليس قائدا ،وأن النبي صلى هللا عليه وسلم إنما بعثه مددا وأميرا على أصحابه حتى ِ
ص.)9
َ
ُ
قال ابن عبد البر (" )2002-1423وشهد بدرا وأحدا وسائر املشاهد مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" وقال "ولم يختلف في أنه شهد بدرا
والحديبية" (ج ،6ص .)202،511وقال ابن كثير (" )1998-1418وقد شهد بدرا وما بعدها" (ج ،10ص .)78وقال الذهبي (" )1417شهد بدرا وقتل أباه،
وأبلى يوم أحد بالء حسنا ،ونزع يومئذ الحلقتين اللتين دخلتا من املغفر في َو ْج َنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من ضربة أصابته ،فانقلعت َّ
ثنيتاه،
ِ
ِ
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َ ُّ
َ
فح ُسن ثغره بذهابهما ،حتى قيل :ما رؤي َه ْت ٌم قط أحسن من َه ْت ِم أبي عبيدة" (ج ،1ص .)8وقال ابن حجر (د.ت) "قتل أباه يوم بدر ونزل فيه قوله تعالى:
َ
َ
ً
َ
َ
َ
( ال َتج ُد ق ْوما ُي ْؤم ُنون باهلل واليوم اآلخر ُي َو ُّادون َم ْن َح َّاد هللا َ َورسوله ولو ُ
قصده َ
فلما أكثر عليه َ
كانوا َآب َاء ُهم )..حين ح َاد عن أبيه ّ
فقتله" (ج ،2ص.)11
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
وقال ابن كثير (د.ت) "نزلت في أبي عبيدة حين قتل أباه يوم بدر" (ج ،4ص .)469وقال الواحدي (" )1992-1412روي عن ابن مسعود قال :نزلت هذه
اآلية في أبي عبيدة بن الجراح حين قتل أباه يوم أحد" (ص.)414
ً
وكان أغلب من شهد بدرا من املهاجرين ،وقد حبس العذر بعضهم فأعطى النبي صلى هللا عليه وسلم أجور املقاتلين ،وضرب ملن حبسهم العذر
بأسهم ،وكان إجمال عددهم ثالثمئة وثمانين رجال (ابن هشام ،د.ت ،ج ،2ص.)685
ّ
ّ
الصديق في حروب َّ
الردةّ ،أمره أبو بكر رض ي هللا عنه لقيادة جيش الشام ،ثم واله عمر رض ي هللا عنه لقيادة كل
وبعدما فرغ من الجهاد مع أبي بكر
ً
ً
ُ
ْ
ّ
ْ
ّ
ُّ
ُ
ْ
وفحل ،ومرج الصفر ،وكان قائدا من القواد -قبل ذلك -في
الجيوش بعدما عزل خالدا؛ ففتح هللا تعالى على املسلمين في ِعدة مواطن منها :أجنادينِ ،
َْ
ُ
خالد ،وهي املعركة التي استأصل هللا تعالى فيها جيوش الروم وقتل منهم خل ٌق عظيم (الذهبي ،1417 ،ج ،1ص.) 21،22
معركة اليرموك تحت ِإ ْم َرة ٍ
وأشار ُش ّراب ( )1998-1418إلى أنه في وقعة اليرموكّ ،
وحد أبو عبيدة رض ي هللا تعالى عنه الجيوش تحت قيادة خالد رض ي هللا تعالى عنه ،وكانت
أكبر هزيمة للروم الذين كان عددهم مئة ألف واملسلمون ستة وثالثون ألفا ( ص.)190-187
وتجدر اإلشارة إلى أن أبو بكر رض ي هللا تعالى عنه اختار لفتح الشام –في السنة الثانية عشرة للهجرة -أربعة من الصحابة رض ي هللا تعالى عنهم،
قد ْم ُتم البلد ولقيتم الجنود
وهم :أبو عبيدة بن الجراح ،ومعاذ بن جبل ،وشرحبيل بن حسنة ،ويزيد بن أبي سفيان ،وقال لهم فيما قال" :فإذا ِ
ً
ّ
وخصه بفتح ِحمص فيما بعد ففتحت صلحا ،واشترك مع خالد رض ي هللا تعالى عنهما في قيادة
واجتمعتم على قتالهم فأميركم أبو عبيدة بن الجراح"
جيوش املسلمين لفتح أجنادين في السنة الثالثة عشرة للهجرة ،وفي نفس السنة قدم أبو عبيدة بجيشه من األردن إلى دمشق فحاصرها من الغرب ثم
ً
ً
صلحا ،وفي نفس السنة فتح بلدة م ْ
ص ِرْين ُعنوة ،وفتح بلدات
فتحت صلحا ،وفتح حلب بعد اليرموك في السنة الخامسة عشرة للهجرة ،ثم أنطاكية
ِ
أخرى ،وبعد أن فرغ من تطهير شمال الشام عاد إلى فلسطين وكان عمرو بن العاص رض ي هللا تعالى عنه يحاصر أهل القد –من النصارى -فلما وصل
أبو عبيدة رض ي هللا تعالى عنه طلب ُ
أهل القد أن يصالحهم على مثل صلح أهل مدن الشام فوافقوا بشرط أن يتولى الصلح عمر بن الخطاب رض ي
ُ
هللا تعالى عنه (ش ّراب ،1998-1418 ،ص .)198-183
ل ّ َّ
ُ
مدة جهاده منذ بدر إلى وفاته ست عشرة سنة ،منها خمس سنين في الشام بعد وفاة النبي صلى هللا عليه وسلم (ش ّراب-1418 ،
ويمكن القو أن
ً
ً
ّ
ولي أمره ،وإنما في جماعة املؤمنين ،وإخالصا ّ
ّ
لرب العاملين ،وخدمة ل ِلدين،
 ،1998ص .)258ويالحظ أن جهاده لم يكن من تلقاء نفسه ،أو افتياتا على ِ
ً
ُّ
الحكام ومماألة لألعداء واستكانا ألهل الهوى والضالل.
افتيات على
وطاعة لولي أمر املسلمين ،واملشاهد اليوم خالف ذلك ،من
ٍ
ُ
عبادته:
ً
ً
ُ ُّ
يحث عليها ،فقد نقل الذهبي ( )1417في
إضافة إلى جهاده في سبيل هللا -ذروة سنام اإلسالم -فقد كان محافظا على عبادات أخرى في حياته ،وكان
ُ َ
ذلك -روايتين -عن ّ
عياض بن غطيف حيث قال" :مرض أبو عبيدة ،فدخلنا عليه نعوده ،فقال :سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول" :الصيام
َ
ً
ُج َّن ٌة مالم َي ْخر ْقها" .وقال ّ
عياض أيضا" :دخلت على أبي عبيدة بن الجراح في مرضه ،وامرأته ُت َح َيفة جالسة عند رأسه ،وهو مقبل بوجهه على الجدار،
ِ
ّ ُ
َ
ّ
ّ
ُّ
فقلت :كيف بات أبو عبيدة؟ قالت :بات بأجر ،فقال :إني وهللا ما ِبت بأجر ،فكأن القوم ساءهم ،فقال :أال تسألوني عما قلت؟ قالوا :إنا لم يعجبنا ما
قلت ،فكيف نسألك؟ قال" :إني سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول" :من أنفق نفقة فاضلة في سبيل هللا فسبع مئة ،ومن أنفق على عياله أو
َّ
ْ ْ
ٌ
عاد مريضا أو َم َاز ً
أذى فالحسنة بعشر أمثالها ،والصوم ُج َّنة ما لم َيخ ِرقها ،ومن ابتاله هللا ببالء في جسده فهو له ِحطة" (ج ،1ص.)23
ُ
(ش ّراب ،1998-1418 ،صّ .)165
ومما يذكر في عبادته ما ورد عنه رض ي
وكان أبو عبيدة إماما للمسلمين في الصالة عند تسييرهم إلى الجهاد في الشام
ّ
هللا تعالى عنه في باب الصدقة؛ حيث أرسل عمر رض ي هللا تعالى عنه إلى أبي عبيدة رض ي هللا تعالى عنه بأربعمئة دينار ،فقسمها كلها ،فقال عمر رض ي هللا
ُ
تعالى عنه" :الحمد هلل الذي جعل في اإلسالم من يفعل هذا" (ش ّراب ،1998-1418 ،ص .)244والعبادة ميثا ق بين الخالق واملخلو ق ،فإن كان مع هللا كان
هللا معه ،ومن أعرض عن هللا أعرض هللا عنه.
ُ
وفاته:
ٌ
عندما كان في الشام وهو مرابط في الغزو ،بدأ الطاعون يأخذ في النا وفي عسكر املسلمين ،فكتب عمر رض ي هللا عنه إليه ،وطلب منه أن يرجع
ّ ً
ببا ق ،وكتب :إني قد
معجال في حاجة ألمير املؤمنين ،فقال أبو عبيدة رض ي هللا عنه" :عرفت حاجة أمير املؤمنين ،إنه يريد أن يستبقي من ليس ٍ
إلى املدينة ِ
ْ
ّ
ُ
جندي من أجناد املسلمين ال أرغب بنفس ي عنهم"ّ ،
ٌّ
فلما قرأ عمر رض ي هللا تعالى عنه الكتاب بكى ،فقيل له:
فحلل ِني من عزيمتك ،فإني
عرفت حاجتك ِ
ُ
ً
ْ ٌ
ُ
مات أبو عبيدة" .وكان معافا منه وأهله ،فقال" :اللهم نصيبك في آل أبي عبيدة" فخرجت في خنصره ِبث َرة ،فجعل ينظر إليها ،فقيل له :إنها ليست بئ يء،
فقال" :أرجو أن يبارك هللا فيها ،فإنه إذا بارك في القليل كان كثيرا" (الذهبي ،1417 ،ج ،1ص .)19،22-18قال ابن عبدالبر (" )2002-1423توفي في
طاعون عموا خمسة وعشرون ألفا منهم أبو عبيدة" (ج ،6ص .)202وقيل :أنه قبل وف اته انطلق يريد الصالة ببيت املقد فأدركه أجله ،فتوفي هناك
وأوص ى أن يدفن حيث قض ى ،وذلك ِبف ْحل من أرض األردن ،ويقال :إن قبره ببيسان (ابن حجر ،د.ت ،ج ،2ص .)13وقيل :قبره بالجابية (ابن كثير،
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َ
 ،1998-1418ج ،10ص .)78وقال ابن كثير (" )1998-1418وقد اشتهر في هذه األعصار ٌ
قبر بالقرب من عقبة ُع َّم َي َاء بالغ ْو ِر يشسب إليه وهللا أعلم"
ُ
ُ
(ج ،10ص .)78وذكر ش ّراب ( )1998-1418أنه ذكر في مكان قبره ثالث روايات :فاألكثرون على أنه في َع ْمثا ،وقيل في بيسان ،وقيل في طبرّية (ص.)227
ويالحظ القارئ الكريم أن مكان قبره محصور ذكره في منطقة غور األردن وهللا تعالى أعلم.
ّ
َ
عشرة للهجرة ،وعمره ٌ
ثمان وخمسون سنة (الذهبي ،1417 ،ج ،1ص.)23
ثمان
توفي رض ي هللا عنه في سنة ِ
ّ
وقد يتبادر إلى الذهن :كيف لم ّ
يفر من الطاعون ملا أرسل إليه عمر رض ي هللا تعالى عنه يستدعيه؟ وملاذا يدعو على نفسه به عندما قال" :اللهم
ّ
نصيبك في آل أبي عبيدة"؟ والجواب ِج ُّد بسيط :فالفرار من الطاعون ٌّ
منهي عنه كما ورد في السنة بأنه إذا دخل أرض قوم ال يخرجون منها ،وإن كانوا
خارجها ال يدخلون إليها ،وقد أصاب أهل عموا فال ّ
يصح له أن يخرج وهو مقيم فيهم ،قال صلى هللا عليه وسلم" :إذا سمعتم بالطاعون بأرض فال
تدخلوها ،وإذا وقع بأرض وأنتم بها فال تخرجوا منها" ]البخاري .[5396:أما عن دعائه على نفسه به ،فألنه شهادة فيمن ّ
عدهم النبي صلى هللا عليه وسلم
من الشهداء في ّأمته ،قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :ما تعدون الشهداء فيكم؟ قالوا :يا رسول هللا من قتل في سبيل هللا فهو شهيد ،قال :إن
ً
شهداء أمتي إذا لقليل ،قالوا :فمن يا رسول هللا؟ قال :من قتل في سبيل هللا فهو شهيد ،ومن مات في سبيل هللا فهو شهيد ،ومن مات في الطاعون فهو
شهيد ،ومن مات في البطن فهو شهيد ،والغريق شهيد" ]مسلم .[6325:وهللا تعالى أعلم.
ّ
ولكن كيف يستفيد املعلم القدوة من تلك الصفات واملعالم؟ وكيف يطبقها؟ هذا ما سيبلوره الفصل القادم.
 التطبيقات التربوية ملعالم القدوة من سيرة أبي عبيدة رض ي هللا عنه:
ّ
َ
ّ
وعمله ،والتي كانت مالزمة له
مر في الفصل الثالث من هذا البحث ،سيرة أبي عبيدة رض ي هللا تعالى عنه ،ومعالم القدوة
وقوله ِ
املتمثلة في س ْم ِته ِ
ِ
ّ
ن ّ ً
ً
معلم ّ
منذ دخوله في اإلسالم حتى وفاته رض ي هللا تعالى عنه؛ فكان لزاما على ّ
مؤثرا
الق َي ِم ال ّراسخة ،حتى يكو ِ
ومرب أن يستقي من تلك املعالم وتلك ِ
كل ِ
ٍ
أمس الحاجة لوجود القدوة الحسنة الصالحة الناصحة .إن أبناء املسلمين اليوم غدوا ّ
تأثيرا إيجابيا في الششء الذي هو في ّ
يتتبعون كل ناعق ومشهور
ِ
يحذون حذوه في عاداتهم ومعامالتهم وأخالقهم وهيئاتهم ،ال يعرفون الحق فيتبعونه ،وال يدركون الباطل فيجتشبونه؛ ّ
فتلقفتهم أيدي الغواية حتى
ومتطرف ،والسبب يعود لفقدان القدوة ّ
ّ
الحقة؛ فالقدوة هي التربية الصامتة ،وهي طريقة من طرائق التربية التعليم عبر املحاكاة،
منحرف
أضحوا بين
ٍ
ّ
ّ
ّ
وهنا دعوة للمعلم األريب والعاقل اللبيب واملربي األديب ،أن ينهج نهج الصالحينّ ،
سيما من كان لهم الفضل بعد هللا تعالى في رفعة هذا الدين ،وبلوغه
ِ
ّ
َ
وسطرت كتب التاريخ ّ َ
وم َي ِاه الذهبّ ،
زهم
أصقاع الدنيا ،فقد كانوا منارات للهدى ،ومشاعل للهداية،
ولعل من أبر ِ
والسير ما قالوه وفعلوه ِبمد ِاد األعين ِ
ِ
أبو عبيدة بن ّ
الجراح رض ي هللا تعالى عنه.
ُ
ّ
ُ
ٌ
املتأمل في سيرة أبي عبيدة ،يجد صفات قلما توجد في غيرهٌ ،
وسلوك َسو ٌّي ،ترّبى في مدرسة ّ
إن ّ
النبوة ،فكان
باطن نقي ،وخل ٌق َح ِي ٌّي ،وقلب ِزك ٌّي،
ٍ
ِ
ُ
ً
ً
َ ً
النبي صلى هللا عليه وسلم َ
َ
قدوته ،والقر ُ
آن َ
ً
ُّ
ورداء ومنهجا ومسلكا في سيره
موعده .فما أبرز ما ملع في سيرته؟ وكيف يصنع منها املعلم ِدثارا
منهجه ،والجنة
ُ
ُ
ّ
ّ
َ
الششء حتى تنجو السفينة؟
إسالمية يحصن بها نفسه ،ويحصن بها
بية
ٍ
نحو تر ٍ
ً
ً
ّ
ُ
ّ
صفات يقتدى بها حاضرا ومستقبال ،والتي يمكن تصشيفها إلى
ومما سبق يتبين للقارئ الكريم ،أن أبا عبيدة رض ي هللا تعالى عنه ورث في سيرته العطرة
ٍ
قسمين :عباداته ،ومعامالته.
فعباداته برزت في :سبقه لإلسالم ،وهجرته بدينه ،وجها ده ،ونشره للعلم ،وتقواه ،وصالته ،وصيامه ،وصدقته ،وغيرها ،حتى استحق الشهادة
بالجنة.
ومعامالته برزت في :هيأته ،وتماسك أسرته ،ورحمته باملؤمنين ،وشدته على الكافرين ،وحيائه ،وتواضعه ،وقلة حقده ،وبراءة صدره من الغوائل ،وبذله
ً
ً
ّ
للنصح ،وعلمه ،وفقهه ،وعفوه ،وصلته ،وحلمه ،ومحبته ،وقوته ،وأمانته ،وزهده ،وحسن الخلق كله فيه ،ومواصفات القيادة قد تمثلها قوال وعمال.
ّ
أوال :صفات املعلم القدوة في مجال العبادات:
 الدعوة إلى هللا تعالى :فقد كان أبو عبيدة رض ي هللا تعالى عنه من السابقين إلى اإلسالم بتوفيق هللا تعالى له ،ثم إن للداعية -الذي أسلم على يديه-
َْ َ
ْ َ
ْ ْ
ّ
(اد ُع ِإل َٰى َس ِب ِيل َ ِرّب َك ِبال ِحك َم ِة َوامل ْو ِعظ ِة
الصديق رض ي هللا تعالى عنه ،ذلك أنه عمل بقوله تعالى:
دور مهم إلرشاده إلى دين الحق ،والداعية كان هو أبو بكر
َ
ْ
ْ
َ َ
َّ
َ ُ َ َ َْ ُ ُْ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َّ
ال َح َس َن ِة ۖ َو َج ِادل ُهم ِبال ِتي ِه َي أ ْح َس ُن ۚ ِإ َّن َرَّب َك ُه َو أ ْعل ُم ِب َمن ضل عن س ِب ِيل ِه ۖ وهو أعلم ِباملهت ِدين) ]النحل.[125:
وهنا تطبيق عملي للزوم هذا املنهج القويم ،بأن تقوم الدعوة على ثالثة أساليب :الحكمة ،واملوعظة الحسنة ،والجدال بالتي هي أحسن ،فمتى التزم
ّ ً
الداعية – ّ
معلقا حول اآلية السابقة "وها نحن قد بلغ بنا
سيما املعلم مع طالبه -هذا املنهج ،كان أبلغ في قبول ما يدعوهم إليه .قال ابن باديس (ِ )1412
ً
الحال إلى ما بلغ من الجهل بحقائق ّ
الدين ،والجمود في فهمه ،واإلعراض عن العمل به ،والفتور في العمل" (ص .)31وقال أيضا "فحق على أهل الدعوة
ِ
إلى هللا -وخصوصا املعلمين -أن يقاوموا الجهل والجمود والغموض واإلعراض والفتور ،بالتزام البيان للحقائق العلمية بأدلتها ،والعقائد ببراهينها،
واألخال ق بمحاسنها ،واألعمال بمصالحها" (ص .)32ألن الحقائق تبرز باإلقناع ،أما الفرض واإلمالء فأثره وقت ٌّي يزول بزوال سببه ،فأبناء املسلمين هم
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ّ
أمانة تستدعي أن يتوقف املعلم فيها وقفة القدوة الصادقة الداعية التي تبين الحق بحسب حاله دون كلل أو ملل ،لعل هللا تعالى أن ينفع األمة ببعضهم،
ُّ
ُ
َ
نان أينما حلوا.
ويكونوا سفراء لدين هللا سبحانه يشار إليهم بالب ِ
الدين :إن هدف الهجرة ّ
 الهجرة ب ّ
بالدين يبرز في الحفاظ عليه من املؤثرات املجتمعية إذا شاع فيها الفساد والتضييق واالنحراف الفكري ،وهو ما
ِ
ِ
َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ُ ُل َّ َ َّ َّ ُ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ َ ْ ُ َ ً َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ َ
ُ
ً
اإلسالم غ ِريبا ،وسيعود كما بدأ غ ِريبا،
بدأ عليه اإلسالم من غربة ،وسيعود إلى تلك الغربة ،عن أ ِبي هريرة قال :قال رسو ِ
اَّلل صلى اَّلل علي ِه وسلم" :بدأ ِ
ّ
ّ
ُ
ّ
َ
َ ُ َ ُْ َ
ُ
َ
واملربي أبناءه إلى
فطوبى ِللغ َرب ِاء" ]مسلم .[145:ومن غربة الدين انتشار الفساد وشيوعه حتى في املجتمع املسلم ،حيث يتأتى هنا أن يرشد ِ
املعلم طالبهِ ،
ّ ّ
ظل تدفق املعرفة ،وانتشار التقنية ،ودخول ثقافات غريبة إلى مجتمعات املسلمين تحت شعار مواجهة الغزو الفكري في
ما يحافظون به على دينهم ،في
ّ
ظل العوملة ،ومن تلك التطبيقات التي يمكن اتباعها:
 .1لزوم طلب العلم الشرعي من أهله املعتبرين ،وسبل الوصول إليهم يسيرة مشاعة.
 .2االبتعاد عن مواطن الشبه والفتن واملعاص ي في األماكن العامة واملجالس الخاصة والقنوات التي تبث سمومها على مدار الساعة ،بحيث
يستمرؤها البعض بحجة التسلية وحب االطالع؛ فهي تأخذ باأللباب والعقول وتفسد الدين.
ّ
منفرة.
 .3مراقبة ما يتداوله األبناء في هواتفهم الذكية وترشيد استخدامها برقابة غير مباشرة ،ألن الرقابة املباشرة ِ
ّ
تعزز التماسك األسري ،واالنتماء الديني ،واملواطنة الصالحةّ ،
ّ
 .4الجلسات الحوارية الفكرية التي ّ
وتفند الشبهات املضللة التي يروج لها الكثير من
ِ
الناعقين في هذا الزمان.
ٌّ
 .5التزام شعيرة األمر باملعروف والنهي عن املنكر كل بحسبه ،فالوالد مع أوالده ،واملعلم مع طالبه ،واملسؤول مع من تحت إمرته ،وهذه الشعيرة قد
انفرد بها اإلسالم -دون ّ
بقية األديان -حتى عال شأنه وانتشر هديه.
 الجهاد :لم يكن الجهاد حكرا على املبادأة بالسالح وخوض الحروب ،وإنما ّ
تدرج فيه اإلسالم بالدفاع ،ثم الدعوة ،ثم الفتوحاتَّ ،ثم إن مسمى
الجهاد يندرج تحته :جهاد النفس ،وجهاد الشيطان ،ثم جهاد الكفار ،واملنافقين ،قال ابن القيم (" )1998-1418الجهاد أربع مرا ِتب :جهاد النفس،
ْ
اله َدىَ ،
وجهاد الشياطين ،وجهاد الكفار ،وجهاد املنافقين ،وجهاد النفس بأن ُي َج ِاه َد َها على َت َع ُّلم ُ
والع َم ِل به ..وجهاد الشيطان :جهاده على دفع ما ُيل ِقي
ِ
َ
َ
ّ
ُ
َ
أخصُّ
ُّ
ات والش َه َوات ،..وجهاد الكفار واملنافقين بالقلب واللسان واملال والنفس ،وجهاد الكفار أخص بالي ِد ،وجهاد املنافقين
إلى العبد من الش ُب َه ِ
ّ
باللسان" (ج ،3ص.)12-9
ِ
ولألسف فإنه قد ظهر في هذا العصر ما يسمى ب(الجهاد اإللكتروني ]القرصنة[ ،وجهاد املناكحة ،وغيرهما) مما ال ُّ
يمت للجهاد الشرعي بصلة؛ فالجهاد
ً
ثابت شرعا إلى قيام الساعة ،ولكن كيف؟ ومن؟ ومتى؟ وأين؟
ّ
ً
وبالتالي فإن املعلم كان لزاما عليه أن يوضح لطالبه أحكام الجهاد ،وأحواله ،وشروطه ،كي ال ينزلقوا إلى شراذم الدواعش التي ابتلي بها املسلمون ،حيث
ً
ً
َ
وعلماء وأفرادا -من سطوة ألسنتهم وأسلحتهم ،فغدوا شوكة في خاصرة املجتمعات اإلسالمية ،فمن يالحظ عليه انحراف في
لم يسلم املسلمون -حكاما
ً
ُ
هذا الباب وجبت مناصحته سرا ،وهنا دعوة لوزارة التعليم باعتماد مكاتب للحوار الفكري في مدار الثانوية والجامعات إلزالة الغ ّمة عن حدثاء
ّ
قومته ّ
بقومه اللسان ّ
ّ
الس َنان.
ِ
األسنان وسفهاء األحالم ،فإن لم يقتنعوا وجب اإلبالغ عنهم ،والدولة أعزها هللا تعالى تتولى أمره لتعيده إلى رشده؛ فمن لم ِ
ّ
 نشر العلم وبذلهّ :
مر في الفصل السابق أن أبا عبيدة رض ي هللا تعالى عنه روى بعض األحاديث عن النبي صلى هللا عليه وسلم ،وسطرتها كتب
الصحاح ّ
ّ
والسنن واملسانيدّ ،
مما يدل على حرصه رض ي هللا تعالى عنه على نشر العلم وبذله ،وهو في ذلك على دأب أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم في
ّ
ّ
نشر سشته ،وهي صفة نبيلة ،وعبادة جليلة حث عليها الشارع الحكيم واعتبرها صدقة جارية ،عن أبي هريرة قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
ّ
ًّ
حريا باملعلم أن ال ّيدخر
"إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث :صدقة جارية ،أو علم يشتفع به ،أو ولد صالح يدعو له" ]مسلم .[1383:ولذلك كان
ّ
ُ
ً
جهدا في إبالغ العلم والتزود منه دون أن يستنكف أو ّ
يتكبر ّ -
سيما العلم الشرعي الذي به يعرف هللا وتعرف أحكامه -مع شرط العمل ،ويعلم أبناء
َ
ً
املسلمين ما يقيم دينهم ،ويصلح دنياهم ،وليس كل ما ُيعلم ُيقال ،قال ابن مسعود رض ي هللا عنه" :ما أنت محدث قوما حديثا ال تبلغه عقولهم ،إال كان
ّ
ّ
لبعضهم فتنة" (ابن عبد البر ،د.ت ،ج ،1ص .)539وآداب املعلم واملتعلم مششورة مشهورة ،والحث على طلب العلم ونشره مستفيض متواتر ليس هذا
ّ
ً
ً
مقام بسطه ،إال أن الباحث ّ
َ
املشاهد في املؤسسات
يقدم دعوة للمعلم القدوة أن يجعل له إنتاجا فكريا يبقى نفعه وأثره ،ويخلص النية في ذلك .ألن
ّ
ّ
التعليمية عبارة عن معلومات تحئ ى في عقول الششء تشتهي في ورقة االختبار ،فخرج أشباه متعلمين ،وهو ما انعكس على املخرجات التعليمية ،فال املعلم
ّ
ً
ً
نافعا يراعي تطبيقه ويرجو نفعه ،وال الطالب حفظ وفهم ّ
وطبق ما تعلم.
نشر علما
ّ
ّ
 التقوى :إن التقوى صفة راسخة في املؤمن –واملعلم القدوة -فال بد لكل معلم أن يتقي هللا في ما يقوله ويعمله ،ويراقب هللا تعالى في تعليمه ألبناء
َ َّ ُ َّ َ َ ُ َ ّ ُ ُ ُ َّ ُ َ َّ ُ
اَّلل ب ُك ّل َش ْي ٍء َع ِل ٌ
يم) [البقرة .]282 :والتقوى تقود لإلنجاز؛ فيجني املعلم –
املسلمين؛ إذ إن التقوى مالزمة للعلم ،قال تعالى( :واتقوا اَّلل ويع ِلمكم اَّلل و ِ ِ
ً
واملسلم بشكل عام -منها ثمرات عاجلة فضال عن ثمرتها اآلجلة يوم القيامة ،فمن ثمرات التقوى العاجلة في الدنيا ما ذكره فريد ( )1993أنها:
 .1املخرج من كل ضيق والرز ق من حيث ال يحتسب.
 .2تجلب السهولة واليسر في كل أمر.
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ّ .3
تيسر تعلم العلم النافع.
 .4تطلق نور البصيرة.
 .5تستجلب محبة هللا تعالى ومحبة مالئكته الكرام ،وتجعل للمتقي القبول في األرض.
 .6تستنزل نصرة هللا تعالى وتأييده وتسديده.
 .7سبب البركات من السماء واألرض.
 .8سبب الحفظ من كيد األعداء ومكرهم.
 .9تحفظ للمتقي ذريته من بعد موته.
 .10سبب لقبول األعمال التي بها سعادة الدارين.
 .11سبب لحالوة اإليمان وهيبة الخلق للمتقين ( ص.)94-78
 الصالة :إن الصالة دأب املرسلين ،وسبيل الصالحين ،وقرة عين محمد صلى هللا عليه وسلم النبي األمين ،فرضت عند سدرة املنتهى ليلة املعراج
رب العاملين؛ وهي أول ّ
حق هلل تعالى يحاسب به العبد يوم القيامة ،فمن ّ
من ّ
ضيعها فهو ملا سواها أضيع ،وهي باب من أبواب الجنة ،وهي الكتاب املوقوت،
ٍ
وهي الناهية عن الفحشاء واملنكر ،وهي كفارة للذنوب ،وهي رياضة أبدان ،وتطهير وجدان ،وهي الصلة بين العبد وربه ،وهي الركن الثاني من أركان
اإلسالم ،وهي الفارقة بين الكفر والنفا ق واإليمان ،من حافظ عليها والتزم بخشوعها وشروطها وأركانها وواجباتها وسننها كان له بها عند هللا عهد ،وهي آخر
ّ
ً
ّ
فأدلتها مستفيضة متواترة ،يعرفها الصغير قبل الكبيرّ ،
عروة من عرى اإلسالم ُت ْن َق ُ
آنفا ّ
ضّ ،
واألمي قبل العالم،
والسنة؛
دل عليه الكتاب
وكل ما ذكر
ّ
وبالتالي صارت الصالة صفة بارزة ّ
لكل قدوة صالحة ،بها تصفو أخال ق املسلم ،وبها تزكو نفسه ،وتستقيم جوارحه ،ويبقى السؤال :كيف يجعلها املعلم
ّ
ً
ّ
املربي القدوة سلوكا ممارسا لدى الششء؟
إن التطبيق العملي للصالة مطلب في التششئة الصالحة ألبناء املسلمين ّ -
سيما الطالب في املدار مع معلميهم القدوات -وذلك عبر خطوات يمكن
اإلشارة إليها فيما يلي:
 .1الترغيب في الصالة ،فاملعلم يبين للطالب فوائد الصالة وأهميتها -مستندا لألدلة والقصص املؤثرة من سير الصالحين -في حياة املسلم لتطهير
نفسه وتقويم سلوكه.
ّ
 .2األمر بالصالة من سن السابعة –الصف األول ابتداعي -إلى سن العاشرة –الصف الرابع ابتداعي -مما يعني أنه ال يمكن للمعلم واملربي اللجوء
للعقاب في تلك املرحلة العمرية .فلو تم حساب عدد األوامر بالصالة بأسلوب ّ
محبب لكان عددها ( )5مرات في اليوم ،وفي الشهر ( )150أمرا ،وفي
ً
العام ( )1800أمرا ،وفي ثالثة أعوام ( )5400أمرا ،وبالتالي قد ال يحتاج للعقاب بعد ذلك.
 .3يعلم املربي واملعلم االبن والطالب كيفية الصالة عمليا في املنزل وأمام الطالب حتى يحسنوهاّ ،
ويحبذ للمعلم تطبيق ذلك في مادة الفقه والحديث
مثال ،وتحفيز من يتقنها.
ً
 .4في سن العاشرة إن لم يلتزم الطفل بالصالة يكون للمربي عدة أمور بالتدريج :بأخذه معه للمسجد ،أداء النوافل في البيت أمامه ليؤثر فيه تدريجيا؛
فاالبن مولع بمحاكاة والده ،ثم التوبيخ والتقريع والترهيب ،ثم الهجر ،ثم الحرمان من أشياء محببة له كاللعب مثال ،ثم العقاب البدني الذي له
ضوابط منها :أن يكون غرضه التأديب ،وأن ال يكون في حال الغضب ،وأن ال يزيد على ثالثة أسواط ،وأن يكون خفيفا ،وأن يكون في انفراد ،وأن ال
ً
يكون بأداة مؤذية فيستخدم السواك مثال ،وأن يتقي املقاتل واملحارم كالعورة والوجه...
 .5أن يلتجئ املربي واملعلم للدعاء بصالح األبناء والطالب ،وأفضل الدعاء ما ورد في الكتاب والسنة.
ّ
 .6أن يستمر املربي واملعلم في تمثل القدوة أمام أبنائه وطالبه ،فمن املمارسات الخاطئة للمعلمين في املدار  ،إلزام الطالب بصالة الظهر في املدرسة
يؤدوها معهم ،مع أن وزارة التعليم ّ
واملعلمون يخرجون من باب املدرسة دون أن ّ
شددت على هذا األمر.
 الصيام :إن صيام رمضان هو الركن الرابع من أركان اإلسالم على كل بالغ عاقل ال يعذر فيه إال املريض واملسافر ،وباقي الصوم نفل ال يلزم أحد
ً
ّ
به ،ولكن يحث عليه زيادة في الحسنات ،وجبرا للنقصان في العبادات ،وهو نهج األنبياء عليهم الصالة والسالم ،ودأب األتقياء األنقياء ،وباب من أبواب
َ ُ َ َّ ُ
َ
الص َي ُام َك َما ُكت َب َع َلى َّالذ َ
الجنة اسمه الرّيان ،قال تعالى(َ :يا َأ ُّي َها َّالذ َ
ين َآم ُنوا ُكت َب َع َل ْي ُك ُم ّ
ين ِمن ق ْب ِلك ْم ل َعلك ْم َت َّت ُقون) ]البقرة .[183:أفضل الفرض فيه
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ً
ً
يوما .فكيف يربى عليه الششء؟ إن التعويد على الصيام سنةّ
صوم رمضان ،وأفضل ّ
النفل فيه صيام نبي هللا داوود عليه السالم يصوم يوما ويفطر
ً
متبعة ،ال يمكن أن يلزم بها قبل رسوخها بالترغيب أوالّ ،ثم بالتدريب ملن يطيقه ،ومن التدريب على الصيام ما ورد عن الصحابة رض ي هللا عنهم في تصويم
أطفالهم يوم عاشوراء ،فعن الربيع بشت معوذ قالت" :أرسل النبي صلى هللا عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى األنصار "من أصبح مفطرا فليتم بقية
ّ
ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من ال ِعهن ،فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى
يومه ومن أصبح صائما فليصم" قالت :فكنا نصومه بعد
ن ّ ً
ً
ً
يكون عند اإلفطار" ]البخاري .[1859:ويمكن أن ّ
يقسم الصيام للصغير على فترتين في اليوم ترغيبا ال إلزاما ،وتتم مكافأته وتحفيزه ليكو محببا إليه
فيما بعد.
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َّ ُ ْ
ُ
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ناصر الشمراني

ّ
ُ
وتطفئ غضب ّ
الرب سبحانه ،وتمحو السيئات ،وتضاعف بها الحسنات ،وهي بركة في
 الصدقة :إن الصدقة ترقق القلوب ،وتدفع الكروب،
ّ
تمثلها أبو عبيدة رض ي هللا عنه كما ّ
مر في الفصل السابق .ومن التطبيقات التربوية في ذلك والتي يمكن أن يتخذها املعلم
الرز ق ،وسداد في العمل ،وقد
واملربي بشكل عام:
ّ ً
ّ ً
ومرغبا فيها.
مدلال عليها ِ
 .1يحث املربي الششء على التسابق في الصدقة والبذلِ ،
ّ
يتصد ق املربي أمام الششء ليقتدوا به.
.2
ّ
ّ
 .3يقترح املربي على الناشئة اقتناء حصالة يجمعون فيها الفائض من مصروفهم اليومي فيتصدقوا بالفائض.
ّ
َ
يتصد ق على ذلك السائل.
الطفل هو من
 .4إذا رأى املرّبي سائال ومعه ولده فيجعل املربي
وليست الصدقة محصورة في املال وإنما قد تحصل باإلطعام ،واالبتسامة ،وإماطة األذى ،والكلمة الطيبة ّ ،
والنية الصالحة ،كما دلت على ذلك
ّ
النصوص ،وهي ضرب من ضروب التكافل االجتماعي ،وعلى كل قدوة أن يرشد إليها ويمارسها ويحث عليها من تحت يده بحسب حاله دون تكليف أو
ّ
مشقة.
ثانيا :صفات املعلم القدوة في مجال املعامالت:
إن صفات أبي عبيدة رض ي هللا تعالى عنه في كونه قدوة لم تقتصر على عباداته ،وإنما أيضا كانت له بصمة في معامالته في شخصه ومع غيره،
وتلك الصفات واملعالم برزت في :هيأته ،وتماسك أسرته ،ورحمته باملؤمنين ،وشدته على الكافرين ،وحيائه ،وتواضعه ،وقلة حقده ،وبراءة صدره من
الغوائل ،وبذله للنصح ،وعلمه ،وفقهه ،وعفوه ،وصلته ،وحلمه ،ومحبته ،وقوته ،وأمانته ،وزهده ،وحسن الخلق كله فيه.
ّ
ً
ً
للمعلم القدوة ،حتى ّ
تتحقق له سعادة الدنيا والدين.
وهنا يحاول الباحث أن يبلورها تطبيقا عمليا
ّ
 هيأة املعلم :مر في الفصل السابق أن أبا عبيدة رض ي هللا تعالى عنه كان له عقيصتان ،وكان يخضب بالحناء والكتم ،وهي السبل املتاحة آنذاك
ّ
ً
طبعا -وتشد انتباه الطالب إليه؛ فهي ّ
سنة
للظهور بمظهر الئق .ويزعم الباحث أن هيأة املعلم كثيرا ما تكسبه الوقار واملهابة –مع صفاته األخالقية
سيما أن التعليم عبادة من جملة العبادات ،والعبادة البد من التزّين لها أمام ّ
متبعة؛ ّ
رب العاملين قبل الطالب النابغين ،ومن ذلك ما يكون في املساجد،
ْ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
ُ
ْ
ُ
قال تعالى(َ :يا َبني َآد َم خذوا يش َتك ْم ع َ
ند ك ّل َم ْسج ٍد َوكلوا َواش َرُبوا َوال ت ْسرفوا ۚ إ َّن ُه ال ُي ِح ُّب امل ْسر ِف َين) ]األعراف .[31:قال َّ
عاني (- 1401
ِز
الس ْم ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ ُّ
ُ 1981
ستحب أن يكون املُ ِْ
ُّ
جمله عند الحاضرين من
ت
التي
أموره
بإصالح
ذلك
قبل
نفسه
ويتعاهد
ينة،
وأفضل
هيئة
أكمل
على
اإلمالء
حال
في
ي
ل
م
)"وي
ز
ِ
املوافقين واملخالفين" (ص.)26
ّ
ّ
ومن آداب النبي صلى هللا عليه وسلم التي يمكن التأس ي بها في هيأته ولباسه ،ما أورده ابن القيم (:)1998-1418
ُ َّ َ
الطيب ،وال َي ُر ُّد ُهَ ،
َ
ُ
وكان َّ
إليه ا ِمل ْس ُك.
أحب
ويحب
التط ُّي َب
 .1أنه صلى هللا عليه وسلم كان يكثر
الطيب ِ
ِ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
ُ
ُ
الس َ
ُ
َ
ْ
ُ
يحب ّ
ً
ً
وعند دخو ِل املنز ِل.
وعند الوضو ِء ،و ِعند
يستاك مفطرا وصائما ،ويستاك ِعند
واك ،وكان
الصالة ِ
النومِ ،
ِ
ِ
 .2كان ُّ ِ
االنتباه من ِ
 .3وكان صلى هللا عليه وسلم يكتحل باإلثمد.
ُ
ً
ّ َْ َ ُ ً
تارةّ ،
وترجله عاعشة رض ي هللا عنها تارة.
يرجل نفسه
ِ
 .4وكان ِ
َ
ْ
ْ َ ُ ُّ
ّ
ْ
َ
َ
ُ
َ ْ
ْ
َ
ُ
أس ِه :ت ْرك شعره ِكله أو أخذه ك ِله ،ونهى عن القز ِع.
 .5وكان هديه في حل ِق ر ِ
ً
ً
ً
تارةَ ،
َ
ُ
وكان ُ
وكان َّ
القميص.
أحب اللبا ِ إليه
والك َّت ِان
الصوف تارة،
يلبس ما َت َي َّس َر من اللبا  :من
.6
والقطن تارةِ ،
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
َّ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
والرداء ،والخف والنعل والعمامة.
 .7ولبس البرود اليمانية ،والبرد األخضر ،ول ِبس الجبة والقباء والسراويل واإلزار ِ
َْ
َ
َ
ً َ
ً
َ
الحنك ،وأرخى الذؤابة ِم ْن خل ِفه تارة وتركها تارة.
بالعمامة َت ْح َت
 .8وكان َي َتل َّحى
ِ
ِ
ُ َّ ُ
َّ ً
َ
َ .9ولب َ
ٌ
ورداء.
والحلة :إز ٌار
األسود ،ولبس ُحلة حمراء،
س
ِ
َ َ
يجعل َف َّ
ُ
َ
ً
باطن ك ِّفه.
ص ُه مما يلي
فضة ،وكان
من
ا
خاتم
ولبس
.10
ٍ
َ
َ
َ َ َ ُ َ ََُْ َ ََْ َ ُ َ َ ُ ََ ُ ُ
َ
َ
َّ
َ
َ
ْ
َ
َ
وذ ب َك منْ
َ
َ
ُ
َ
َ ْ
ْ
ْ َ
ُ َّ
ً َ َّ
ّ
الرد َاء أو العمامة ،أسألك خيره وخير ما ص ِنع له ،وأع ِ ِ
 .11وكان إذا استجد ثوبا سماه باسمه ،وقال" :اللهم أنت كسوت ِني هذا الق ِميص أو ِ
ُ َ َ
َ
َ
ُ
ش ّ ِر ِه َوش ّ ِر ما ص ِنع له".
ً َ
َ .12
وكان َإذا َلب َ
بميام ِنه.
س قميصا بدأ ِ
ِ
ََ ْ َ َ َ
يعجبه َّ
 .13وكان ُ
وطهوره وأخ ِذ ِه وعطا ِئ ِه (ج ،2ص.)167
الت ُّيم ُن في َت َن ُّع ِل ِه َو َت َر ُّج ِل ِه
ِ
َ َ ُ ُ َّ
ص َّلى َّ ُ
اَّلل َ
اَّلل
ّثم التأكيد على أن مجالس ال ِعلم يجب أن تكون زينتها مالئمة بأفضل لبو ألهل البلد الذي يقطنه ،ويجتشب لبا الشهرة ،ق
ال َرسول ِ
ْ
َ َّ
ً
ُّ ْ َ َ ْ َ َ ُ َّ ُ َ
َ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ َ َ
ُ
حسنا ،وال ُي ّ
شم
اَّلل ث ْو َب َمذل ٍة َي ْو َم ال ِق َي َام ِة" ]أحمد .[92/2:فعلى املعلم اللبيب أن ال يرى مظهره إال
س ث ْو َب ش ْه َر ٍة ِفي الدنيا ألبسه
علي ِه وسلم" :من ل ِب
ً َ َ ًّ
ً
َ
طيبا؛ ّ
َ
ُّ
َّ
َ
ُّ
فإنه أدعى للقبول عنه ،واإلقبال عليه ،وإال نفر منه قريبه وأهل مجلسه قبل طالبه ،وصارا محطا للسخري ِة والتند ِر واالنتقاد.
منه إال
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َّ ُ ْ
ُ
ُ
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 التماسك األسري :مر في الفصل السابق أن أبا عبيدة رض ي هللا تعالى عنه كانت زوجته ُ(ت َح ْي َف ُة) عند رأسه في مرضهّ ،
مما يدل على مدى التماسك
األسر ّي الذي كان يعيشه ،وهذا التماسك األسر ّي هو سمة بارزة للقدوة الذي يدعو لصالح األسرة والعناية بها ،بحيث أنه يبدأ بنفسه في ذلك ،ومن
َ َْ َ ُ َ
َ َّ َّ ُ َ
َ
َّ
ً
اَّلل َعل ْي ِه َو َسل َم"ُ :ت ْنك ُح امل ْرأة ِأل ْرَب ٍعِ :مل ِال َها،
املعين على التماسك األسري التزام أحكام وآداب اإلسالم في ذلك :بدءا باختيار الزوجة الصالحة ،قال صلى
َ َْ َ
الدين َترَب ْت َي َد َ
ّ
َ
َ َ
َ َ
اك" ]البخاري .[4802:ثم في حسن تربية األوالد تربية صالحة ليكونوا ذخرا له في الدنيا واآلخرة،
وِلح َس ِب َها ،وِلج َم ِال َها ،وِل ِد ِين َها ،فاظف ْر ِبذ ِ
ات ِ ِ ِ
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث :صدقة جارية ،أو علم يشتفع به ،أو ولد صالح يدعو له" ]مسلم.[1383:
ْ َ َ َْ
ً
وت َي ْو َم َي ُم ُ
هللا َ ع َّي ًةَ ،ي ُم ُ
ُ
َ َّ ُ َ َ َ َ َّ َ ُ ُ
وت
وإحاطة أهله بالنصح والرعاية واملتابعة حتى ال يكون إهماله وباال عليه ،قال صلى هللا عل ْي ِه وسل َم يقول"َ :ما ِمن ع ْب ٍد يست ْر ِع ِيه ر ِ
َّ َ َّ َ ُ َ ْ َ
َو ُه َو َغ ٌّ
هللا َعل ْي ِه ال َج َّنة" ]البخاري .[6731:وغيرها من اآلداب ،فمن املالحظ على املربين في هذا العصر بعدهم النفس ي والفكري
اش ِل َر ِع َّي ِت ِهِ ،إال حرم
والتوجيهي عن مواكبة رعاية أوالدهم ،وتساهلهم في املحرمات واالنحرافات التي ينهجها أوالدهم عبر منصات التواصل االجتماعي وغيرها بح ّجة االنشغال
ّ
والتنمر واالنحالل الديني واألخالقي.
في طلب الرز ق؛ فكثر الجنوح
ّ
ّ
ّ
 حسن الخلق :وهي صفة املؤمن التقي النقي القدوة التي تمثلها أبو عبيدة رض ي هللا تعالى عنه ،وهي الصفة التي تجمع كل فضيلة وتشبذ كل سوء
ورذيلةَ ،
وبد ْت تلك الصفة في جمع من الصفات من :رحمته رض ي هللا تعالى عنه ورفقه باملؤمنين ،وحيائه ،وتواضعه ،وقلة حقده ،وبراءة صدره من
الغوائل ،وبذله للنصح ،وعفوه ،وصلته ،وحلمه ،وزهده...إلخ.
ّ
ّ
وهنا دعوة لكل مسلم ّ
ومرب ومعل ٍم قدوة أن يتمثل تلك الصفات في نفسه ومع أهله وطالبه ومجتمعه الذي يعيش فيه؛ فإنه متى قام املصلحون
ٍ
ٍ
َ
ّ
ُ
ُ
ّ
واملرّبون با َّلدعوة َّ
الصامتة –حسن الخلق -كان قبول الدين أدعى ،وتمثل أحكامه أسرع ،وهو ما اختص به محمد صلى هللا عليه وسلم في دعوته إلى دين
َ
ّ
ُ
َ
ُ
ً
َ َّ َ َ ُ َ
هللا تعالى ،قال تعالى واص ًفا ُخل َق ّ
خاط ًبا َّ
نبيه صلى هللا عليه وسلم ُوم ْم َت ّنا
نبيه صلى هللا عليه وسلم( :وِإنك لعلى خل ٍق ع ِظ ْي ٍم) ]القلم .[4:ويقول سبحانه م ِ
ِ
ِ
ْ َ َ ُ ْ ََ ْ ُ ْ َ َ ًّ َ ْ َ
ّ
َ
ُ
ظ َ
الق ْلب َال ْن َف ُّ
َ
ْ
الخلق؟ وكيف ّ
يطبقه املعلم
ض ْوا ِم ْن َح ْوِل َك) ]آل عمران .[159:فما معنى ُحسن
ي
ل
غ
ا
ظ
ف
ت
ن
ك
و
ل
و
م
ه
ل
ت
ن
ل
هللا
ِ
عليه( :ف ِب َما َرح َم ٍة ِمن ِ ِ
ِ
ُ
القدوة مع طالبه ،واملربي املسلم األسوة مع من هم تحت يده؟
ُ
الخلق ّ
ّ
بأنه "القواعد واملبادئ املنظمة للسلوك اإلنساني التي يحددها الوحي ،لتنظيم حياة اإلنسان ،وتحديد عالقته بالغير
عرف بني عامر (د.ت) ُحسن
على نحو يحفظ الغاية من وجوده في هذا العالم على أكمل وجه"(ص.)190
ّ
ٌ َ ً ََ ً
ُ
ُ
ُ
ْ
ُ
وتعريفات ُحسن الخلق مستفيضة َسلفا وخلفا بما ال يتسع املجال لسردها؛ فحسبك من القالدة ما أحاط بالعنق.
ّ
ً
ً
اإلسالمية في ّ
لحسن الخلقّ ،
وأنموذجا يرى فيه ال ّناش ُ
أما عن كيفية التطبيق ُ
ّ
مقدمة القدوات؛ كونه مرآة
فإن الباحث يضع معلم التربية
ّ
ّ
ّ
ً
نفسهّ ،
محاكاة ّ
ّ
الخفي فيما يتمثله املعلم القدوة،
مثالية فيما يعتقدها ،وهنا تأتي خطورة املنهج
ويقدم سلوك معلم التربية اإلسالمية على سلوك والده
فإن أساء أساء الناش ُ وإن أحسن أحسن .وبالتالي ّ
فكل معلم مسلم قدوة في أي مقرر من املقررات املدرسية التي يقوم بتدريسها يعلم تمام العلم كيف
ُ
يستطيع تفعيل أمر الدعوة إلى هللا تعالى ُ
بحسن الخلق من خالل املقرر الدراس ي -ملادة التربية اإلسالمية -الذي يقوم بتدريسه ،مع مالحظة أن األسلوب
يختلف حسب عمر املتعلم واملرحلة الدراسية التي ُّ
يمر بها .ومواد التربية اإلسالمية في املؤسسات التعليمية يقصد بها مادة القرآن الكريم ومادة الحديث
الشريف ومادة التوحيد أو العقيدة ومادة التفسير ومادة الفقه وغير ذلك .ومعلم هذه املواد يحمل لواء الدعوة إلى هللا َّ
جل وعال من خالل التربية
والتعليم عن طريق القدوة الحسنة باألخال ق وهي تربية صامتة .فعلى معلم املواد الديشية أن ّ
يفعل درسه التعليمي في هذه املواد بشكل جذاب ،ويبتعد
عن القالب الجامد الذي اتخذه كثير من املعلمين في الوقت الحاضر بنقل املعلومات الديشية بشكل واحد ومتكرر عبر اإللقاء فقط ،وأن يرسل من خالل
تدريسه إشارات للمتعلمين تحثهم على االلتزام بهذا الدين العظيم ،فاملعلم الحصيف ال يتوقف عند تلقين املتعلمين املعلومات التي يتضمنها مقرر
ً
ً
ً
العلوم الديشية تلقينا جامدا منحصرا في تلك املعلومات املجردة فحسب ،بحيث يقصر معلم القرآن الكريم جهده على حفظ واستظهار اآليات فقط،
ويحصر معلم الحديث الشريف جهده في حفظ الحديث وأحكامه وراويه فقط ،وكذلك معلم الفقه والتفسير والتوحيد ،بل يوظف كل ذلك في ترسيخ
ً
ً
ً
ً
األخال ق النبيلة ،ويوجه تالميذه من خالل كل تلك املقررات واملوضوعات توجيها إسالميا تربويا وسلوكيا .وعليه أن يبذل قصارى جهده في شرحه للدر
وتقديم املادة للمتعلم بشكل بسيط وبعيد عن كل تعقيد ،وأن يكون أول املستخدمين للوسائل التعليمية الحديثة في ما يمكن استخدامه في شرحه
ً ًّ
للدرو التي يقوم بتدريسها ،وأن يقوم بتطبيق ما يحتاج تطبيقا
عمليا أمام املتعلمين ليضمن االستيعاب الكامل للموضوع من قبل املتعلمين كدر
ً
الوضوء مثال في مادة الفقه أو الحديث ،فعليه أن يقوم بالوضوء أمام املتعلمين خطوة بخطوة ،وكذلك في در التيمم ودر الصالة وغير ذلك من
درو تحتاج التطبيق العملي من هذه املواد وال يكتفى بالشرح النظري فقط ،وينتهز كل فرصة في دعوتهم إلى االستقامة على دين هللا َّ
جل وعال وذلك
ً ًّ
ً
ً
ً
ً
عفوا...إلخ ،ويكثر من استخدام وسائل الترغيب
من خالل املواضيع التي يدرسها من حين آلخر ،ويكون مع ذلك زاهدا مبتسما وقورا متواضعا كريما
والتحفيز املادي واملعنوي ،وذكر ما أعد هللا َّ
جل وعال للطاععين واملستقيمين على الصراط السوي واألخال ق الحسنة ،مما لذلك أبلغ األثر في نفو
املتعلمين؛ كونهم سفراء لل ّدين في املستقبل املنظور (الظاهري ،1426-1425 ،صّ .)177-176
وبتتبع طريقة انتشار اإلسالم يجد الفاحص البصير
ُ
الخلق -أكثر من انتشاره عن طريق الفتوحات بالسيف وإراقة ّ
الدماء كما ّيدعي الحاقدون الذين
الحيادي أن اإلسالم انتشر بالدعوة الصامتة ُ -حسن
َ
َي ِص ُم ْون اإلسالم بما ليس فيه.
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ناصر الشمراني

 القوة واألمانة :وقد ّ
مرت هذه الصفة في الفصل السابق من خالل تولية أبي عبيدة رض ي هللا تعالى عنه لبيت املال وقيادة الجيوش وإمارة الشام
والثناء عليه في ذلك ،فالقوة واألمانة صفتان متالزمتان؛ ْإذ ّ
إن القوة دون أمانة جور ،واألمانة دون قوة ضعف ،ولذلك اتصف بها األنبياء عليهم الصالة
ْ
َ
َ
والسالم ،ومنهم نبي هللا موس ى عليه السالم ،قال تعالى حكاية عن إحدى ابنتي نبي هللا شعيب عليه السالم(َ :ق َال ْت إ ْح َد ُاه َما َيا أ َب ِت ْ
اس َتأ ِج ْر ُه ۖ ِإ َّن خ ْي َر َم ِن
ِ
ْ ْ
َْ
ْ
ّ
اس َتأ َج ْر َت ال َق ِو ُّي األ ِم ُين) ]القصص .[26:وبالتالي وجب على املعلمين -ورثة األنبياء -أن يكون لديهم قوة التأهيل ملهنة التعليم ،من قوة علمية ومهارة
ّ
املنفر ،مع عدم إغفال سالمة الحوا والبدن ،وهي دعوة لفتح املجال على
تدريسية وقدرة على ضبط الصف وحل املشكالت ،ودون امليل إلى العنف ِ
تقيد ّ
اطات ّ
ّ
والتفرغ ،وما
تقدمهم التأهيلي كشرطي االحتياج
مصراعيه ملن أراد أن يكمل دراساته العليا من املعلمين ،دون ربط ذلك بالبيروقراطية واشتر ٍ
ّ
تقدمت األمم وقويت إال بالعلم ،فيا جهاز الوزارة الفاضلة أتيحوا الفرصة وال تكونوا حجر عثرة في ذلك .أما عن األمانة فهي تتمثل في العدل واإلنصاف
ً
ّ
واملوضوعية ابتداء بالنفس في مراقبة هللا تعالى ،وامتدادا نحو املتعلمين في طريقة االختبارات وطر ق التقييم التي أضحت عشوائية ،وتقنينها وجعلها
ّ
ّ
ّ
املحك األساس ي دون امليل نحو املحسوبيات ،ووصوال إلى املقررات التدريسية باستفراغ الوسع في طرحها واللجوء للتعلم الششط الذي يجعل من املتعلم
ّ
ّ
ّ
ً
ّ ً
ً
ّ ً
ً
ً
ً
مما ّ
ّ
اقباّ ،
ومتكيفا .وهو ما يجعل املتعلم مم ّيزا ملا يقوله ويعمله .قال تعالى:
إيجابية للمتعلم في جعله مفكرا ومنتجا
يعزز فرصة
فاعال واملعلم مشرفا ومر
َّ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ ْ َ
ً
ان ۖ إ َّن ُه َك َ
األ ْ ض َو ْالج َبال َف َأ َب ْي َن َأن َي ْحم ْل َن َها َو َأ ْش َف ْق َن م ْن َها َو َح َم َل َها ْ َ ُ
ان َظ ُل ً
وما َج ُهوال) ]األحزاب.[72:
ِ(إنا عرضنا األمانة على السماو ِ
ِ
ِ
ات و ر ِ ِ ِ
اإلنس ِ
ِ
ً
ً ًّ
عمليا تربو ّيا
وفي نهاية هذا الفصل فقد استشبط الباحث بعض معالم القدوة في سيرة أبي عبيدة رض ي هللا تعالى عنه ،وحاول أن يبلورها تطبيقا
بما يسهم في تعزيز مبدأ القدوة الصالحة لدى املعلمين -سيما معلم التربية اإلسالمية -ليكونوا هداة مهتدين على علم وبصيرة ،وتلك الصفات الواردة
ّ
ّ
ُت َ
املعلم القدوة ،والتي ُذكرت في نهاية الفصل الثاني من ّ
طيات هذا البحث .وباملناسبة فإن الصفات التي
ض ُّم إلى مجمل الصفات التي يجب أن يتمثلها
وردت في ثنايا هذا البحث ال تعني أنه ال يوجد غيرها؛ فقد أوردت الرواحية ( )2009في نتيجة د استها ّ
أن تلك الصفات قد بلغت خمسة وسبعون صفة،
ر
ّ
َ
ّ
ُ
ّ
أال وهي صفة ُ
(حسن الخلق) .ويبقى الدور على املعلم واملربي املسلم أن يسير في طلب الفضائل ،ويجتشب
إال أن الباحث يرى أنها تندرج تحت صفة عظمى
الرذائل ،فهو مؤاخذ بما يقول ويعمل.
ويششأ ناش ُ الفتيان ّ
َ
َ
َّ
منا *** على ما كان عوده أبوه (نجيب ،1985-1405 ،ص.)10
ّ
يسمون ب(املشاهير) في اإلعالم وعبر ّ
مقلدوه ،ومن أساء أساء متابعوه ،وهي دعوة ملن ّ
منصات التواصل االجتماعي ،بأن يتقوا هللا
فمن أحسن أحسن
ً
ّ
ّ
تعالى في أبناء املسلمين؛ فلربما تعمل أيها املشهور عمال يأتيك أثره غير منقوص في الدنيا قبل اآلخرة ،فاجعل مخافة ربك في قلبك ،واترك بصمتك
َ ُ َّ َ َ ْ
َْ َ َ َ َُ َ ٌ َ
َّ َ ْ َ َ َّ َ ْ
َ
نس ٍان أل َز ْم َن ُاه
اَّلل ِب َقل ٍب َس ِل ٍيم) ]الشعراء .[89-88:وقال سبحانه( :وكل ِإ
ال َوال َب ُنون (ِ )-إال من أتى
اإليجابية في صحيفة عملك ،قال تعالى( :يوم ال ينفع م
ْ
ْ َ
َ
ْ
َ ُ َ ْ َ ُ َ َ َى ْ ُ
ُ
امل ْجرم َين ُم ْشفق َين م َّما فيه َو َي ُق ُولو َن ياَ
ً
َّ
ط ِائ َر ُه ِفي ُع ُن ِق ِه ۖ َو ُنخ ِر ُج ل ُه َي ْو َم ال ِق َي َام ِة ِك َت ًابا َيل َق ُاه َمششورا) ]اإلسراء .[13:وقال جل وعال( :وو ِضع ال ِكتاب فتر
ِِ ِ ِ ِ
ِِ
َ
َ ْ
َو ْي َل َت َنا َمال ََٰه َذا ْالك َت َ ُ َ ُ َ ً َ َ َ ً َّ َ ْ َ َ َ َ َ ُ َ َ ُ َ
اض ًرا ۗ َوال َيظ ِل ُم َرُّب َك أ َح ًدا) ]الكهف.[49:
اب ال يغ ِادر ص ِغ َيرة وال ك ِب َيرة ِإال أحصاها ۚ ووجدوا ما ع ِملوا ح ِ
ِ ِ
ِ

نتائج البحث:

َ
وقد ّ
توصل هذا البحث إلى نتائج ،أال وهي:
ّ
ً
 .1من خالل تعريف ُ
القدوة اصطالحا ،فإن هذا البحث ّ
توصل إلى أن القدوة هي :ذلك املعلم واملرّبي املسلم ّ -أيا كان موقعه واستقامته -الذي يحتذى
ً
ًّ ّ ً
معا؛ ُ
َ ْ
فالقدوة أساسها التقليد.
وميتا ،لالس ِترشاد به في عباداته أو معامالته أو بهما
به في سم ِته وقوله وفعله حيا ِ
 .2من خالل نشأة القدوة ّ
توصل الباحث إلى أن ّأول قدوة للبشرية هو آدم عليه السالم ،وتاله ابناه ،ثم الغراب في ّ
كيفية التدافن .وأن تلك القدوات
كان فيها جانب حسن وجانب س ّيء بحسب وصف فعل أولئكّ ،
مما يعني أنه ال يشترط أن تكون القدوات كلها حسنة ،وأن الحيوان قد يكون أهدى
من البشر في ذلك ،وأن امليزان واملحك الحقيقي هو الشرع ّ
املطهر.
ً
ّ
ّ
 .3أن القدوة الحسنة في اإلسالم تعني كل من تمثل خيرا فوافقه من بعده ،وأن القدوة السيئة كل من تمثل سوءا فوافقه من بعده ،وال تخرج أقسام
ّ
التوسع في التقسيم.
القدوات في مجملها عن هذين القسمين ملن أراد
ً
 .4أن للقدوة الحسنة آثار إيجابية ،منها :األجر العظيم ،والثواب الجزيل .توفير الجهد التربوي عن طريق انتقال مفاهيم كثيرة انتقاال غير مباشر
باملحاكاة والتقليد .تكون حال املربي تلك بمثابة املحفز ،واملششط لكثيرين ملحاولة الوصول إليها .االنتفاع بها بإيجاد بيئة تربوية راشدة .اكتساب
ّ
املقتدي قوة نفسيه مؤثرة بحسب حاله .تجعل املسلم على اتصال دائم بالخالق .تشئ في روح الفرد العزة والكرامة ورفض الظلم واالنحاللُ .تنمي
الفضائل واألخال ق الحميدة في نفو األفراد .تشحن األفراد بالتقوى ومعرفة هللا .تشئ التوازن واالعتدال في سلوك الفرد وشعوره .أنها ُت ّ
بصر
بالعيوب وترشد إلى األسلوب األمثل .قدوة املقتدي باملقتدى به دافعها املحبة والقناعة .وهي نتائج مشابهة ملا ورد في نتائج دراسة الجهيمان (-1428
ّ
ّ
إيجابية متوقعة للتربية بالقدوة ،وملا ورد في دراسة زهد ( )2010-1431من نتيجة في أن القدوة الحسنة تعمل على سرعة
 )1429من وجود آثار
االمتثال والتطبيق لكل ما هو مفيد للمجتمع.
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أن للقدوة السيئة آثار سلبية ،منها :اإلثم العظيم ،وهو على القدوة ّ
السيئة أشد من املقتدي .فساد املقتدي بفساد قدوته ،وقد ّ
مر ذكر بعض
الشواهد في ذلك كفساد قوم فرعون بفساد فرعون .الركون إلى الدنيا وكثرة االنشغال بﻬ ا ،والتكاسل عن التربية والدعوة .التفريط في الطاعات،
ً
والتساهل والتقصير فيها .الهزلية وعدم الجدية .هدر األوقات .كما يشتج عن القدوة ّ
السيئة ٌ
صور َم ِقيتة ،منها :العزوف عن تعلم العلم الشرعي .زيغ
ً
ّ
التنصل من املسؤوليات .كثرة الضحك واملزاح املذموم .االنشغال بسفاسف األمور بحيث تصبح
األبصار تبعا لزيغ األفئدة .كثرة الجدال والشقا ق.
ّ
ّ
املركب ّ
يفكر بل يترك التفكير لقدوته وهو له َّإمعة ،وهو ما أصاب ّ
ّ
األمة في مقتل ،وللمسلمين في
ألن املقتدي ال
هامشية .الجهل
حياة املقتدي
ّ
ً
ّ
ُ
ُ
ّ
َ
ُ
ّ
ٌ
لنار موقدة تستعر بغياب الفكر واتباع أئمة الضالل الذين ضلوا و
الدواعش عبرة؛ فهم خشب مسندة يفكر قادتهم ويجعلون من أتباعهم حطبا ٍ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
أضلوا .اختالل األمن ّ
والسياسية والعسكرّية واالقتصادية واالجتماعية واألخالقية والنفسية والغذائية؛ فإذا ذهب
الديشية والفكرّية
بكل جوانبه:
ّ ّ
ُ
محله الفساد والفسق واالنحالل والشتات .اتباع الشهوات وترك الواجبات ،وذلك عند فقد القدوات الصالحينّ .
امل ِحيق في ّ
ظل
الضالل
األمن حل
ُّ ّ
وجود ّ
الرؤو الضالل .وبالتالي فهناك عالقة بين انحراف املقتدي بانحراف القدوة مما يشتج عنه اآلثار التي وردت ،وهو ما يتفق مع نتيجة دراسة
القرني (.)2004-1424
ّ
ّ
والرفق والرحمة وهما متالزمتان ألن الرفق
من صفات القدوة الحسنة والتي يجب أن يتحلى بها املعلم القدوة :اإلخالص ،والصد ق ،والتواضعِ ،
أساسه الرحمة ،والعدل ،والعلم الشرعي ،والصبر ،وهي ليست ّ
ّ
كل الصفات ،بل هناك صفات أخرى يمكن صياغتها كما في دراسة الرواحية
ّ
ُ
( )2009والتي بلغت خمسة وسبعون صفة ،إال أن كل الصفات يمكن إدراجها تحت صفة ُحسن الخلق.
تطر ق هذا البحث إلى سيرة الصحابي القدوة أبو عبيدة عامر بن الجراح رض ي هللا تعالى عنه ،وذلك في نقاط ّ
ّ
متصلة تبين معالم القدوة التي يشبغي
ّ
على كل معلم مسلم أن ّ
يتأملها ويتمثلها ،كيف ال؟ وهو من يجتمع نسبه مع النبي صلى هللا عليه وسلم في فهر بن مالك ،كيف ال؟ وهو من برزت في
سيرته صفات عظيمة منُ :جهد في خدمة اإلسالم ،وعلم وفقهّ ،
وقوة وأمانة ،وعدل ،وزهد ،وتواضع ،وبراءة صدر من األحقاد ،وحلم ،وكل خلق
حسن ُوجد فيه ،وعبادة :كجهاده ،وصالته ،وصيامه ،وتقواه ،وصدقته؛ بما جعل النبي صلى هللا عليه وسلم يبشره بالجنة ،وبالتالي فهو قدوة
ضمن القدوات الحسنة التي تأتي بعد القدوة ّ
األول محمد صلى هللا عليه وسلم وهو ما توصلت إليه دراسة ّ
الرواحية (.)2009
ّ
الصديق رض ي هللا تعالى عنه ،وهو ّأول أمير
أول من ولي بيت املال بعد وفاة النبي صلى هللا عليه وسلم هو أبو عبيدة رض ي هللا تعالى عنه في عهد
ّ
ّ
ّ
وال على الشام في اإلسالم.
أمراء لجيوش املسلمين في اإلسالم ،وهو أمين هذه األمة ،وهو ممن جمع القرآن بعد حروب الردة ،وهو أول ٍ
ً
ً
أن حياته في اإلسالم كان أغلبها في الجهاد في سبيل هللا تعالى ففتحت على يديه أغلب مدن الشام ،وقد قض ى في جهاده ستة عشر عاما ،خمسا منها
بعد وفاة النبي صلى هللا عليه وسلم ،حتى نال الشهادة بطاعون عموا في جملة خمسة وعشرين ألفا من جيوش املسلمين ،ودفن بمنطقة غور
األردن على اختالف في تحديد مكان قبره رض ي هللا تعالى عنه.

التوصيات:
ومن التوصيات التي يمكن أن يوردها الباحث في هذا املقام:
ّ
ً
ّ
 .1ضرورة أن ّ
يفعل القائمون على جهاز وزارة التعليم مؤشرات القدوة في تقييم املعلمين ،بدال من التركيز على الجوانب التعليمية فقط؛ فإن املالحظ
ّ
ّ
–فيما يراه الباحث -أن املعايير في أغلبها ال توضح املؤشرات الكافية والواضحة في تقييم املعلمين في أدائهم الوظيفي ،وال تطلب الشواهد املوثقة
على ما يقومون به داخل الصفوف الدر ّ
اسية؛ ولذلك ظهرت التباينات في التقييم باختالف انطباع القائد التربوي وميوله غالبا.
 .2ضرورة إدراج موضوع القدوة في املقررات الدراسية بشكل مباشر ال سيما مقررات التربية اإلسالمية ،وجعلها في وحدات مستقلة ،وتكون ضمن
ّ
تركز على ّ
املاديات أكثر من الجانب الروحي والسلوكي.
بقية املقررات العلمية التي
ّ
 .3ضرورة تفعيل البرامج التوعوية التربوية في جانب القدوة املوجهة للطالب ،وتفعيلها في الئحة السلوك الطالبي بشكل أوسع مما هو عليه الحال،
فإن املالحظ على الطالب زيادة االنحرافات السلوكية واألخالقية والديشية في مقابل إجراءآت ال تردعهم غالباّ ،
خاصة أولئك الطالب الذين يشتمون
ّ
ّ
وأم َّية.
أسر مفككة ِ
لألحياء الفقيرة في ٍ
ّ
التوسع في تحفيز القدوات على مستوى وزارة التعليم ،حيث أن املالحظ هو تحفيز املتميزين في املجال األداعي امليكانيكي ،مما يجعل
 .4ضرورة
ّ
القدوات املميزين مهمشين معنويا؛ مما يؤدي إلى اإلحباط الذي يقود للفشل.
 .5ضرورة توجيه الدعاة واملصلحين إلى مؤسسات التعليم في املدار والجامعات ،وذلك بالتشسيق مع وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد،
لالستفادة من أطروحاتهم الفكرية ّ
أمس الحاجة ملن يقودهم ويوجههم ّ
ّ
املميزة والجاذبة نحو شباب األمة الذين هم في ّ
وسطية
ويقوم سلوكهم نحو
إسال ّ
مية واضحة املعالم.
ّ
 .6ضرورة عقد الورش التدريبية داخل املدار لرسم مواصفات املعلم القدوة ،وجعلها خطة عمل تطويرية يتم تطبيقها ضمن الحصص الدراسية،
وتقييم نتائجها في نهاية كل عام دراس ي.
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 .7ضرورة إتاحة الفرص بشكل مفتوح ملواصلة الدراسات العليا -الدكتوراه خاصة -من ِق َبل وزارة التعليم ،وإيجاد ّ
حل سريع الشتراطات االحتياج
ٍ
ّ
ً
العلمية تقود لكفاءة اإلنتاج التربوي والتعليمي ،وهي النقطة التي ّ
ّ
ّ
ّ
يعول عليها الباحث كثيرا في تنوير املعلمين ليكونوا قدوات في
فالقوة
والتفرغ؛
ّ
ً
جانبي الفكر والسلوك؛ حتى يكون عملهم قائما على علم وبصيرة ،فاألمل في الوزارة معقود ،واألمل في هللا تعالى موجود أن يوفق الوزارة التخاذ ما
يلزم في ذلك.
ّ
ّ
 .8يدعو الباحث ّ
تحد ق بهم،
كل من يشار إليه بالبنان -من رؤساء ومشاهير ومدراء ومعلمين ومربين -أن يكونوا نماذج قدوات حسنة؛ كون األعين ِ
ً
ً
ْ
ْ
واآلمال تنعقد عليهم ،والتبعات لهم منها نصيب ،إن خيرا فخير ،وإن شرا ّ
فشر.
أبرز املقترحات:
ومن املقترحات التي يمكن طرحها أمام الباحثين واملهتمين بموضوع القدوة و في مجال البحث العلمي خاصة:
 .1قيام الباحثين بكتابة بحث علمي عن أثر التربية بالقدوة في عصر صدر اإلسالم.
 .2اقتراح موضوع بحث علمي بعنوان ّ
تصور مقترح لدور مواقع التواصل االجتماعي في ترسيخ مبدأ القدوة الحسنة.
 .3يقترح الباحث موضوعا بحثيا عن دور األسرة املسلمة في تفعيل جانب القدوة الحسنة في تربية الششء.
 .4اقتراح موضوع بحثي بعنوان آثار العوملة على مبدأ القدوة الصالحة.
ّ
 .5ومن البحوث امليدانية التي يمكن اقتراحها واقع تمثل معلمي التربية اإلسالمية ملواصفات القدوة الحسنة في املدار الثانوية بجدة من وجهة نظر
طالبهم.
 .6اقتراح بحث علمي بعنوان مقارنة واقع تطبيق مبدأ القدوة في مدار التعليم العام واملدار األهلية من وجهة نظر املشرفين التربويين.
 .7اقتراح بحث علمي بعنوان أثر تدريس مواد التربية اإلسالمية في تعديل سلوك الطالب من وجهة نظر املرشدين الطالبيين.
ّ
ّ
 .8اقتراح بحث ميداني بعنوان مدى فعالية برامج وزارة التعليم في تعزيز مبدأ القدوة الحسنة لدى املعلمين من وجهة نظر املعلمين في مدينة جدة.
 .9اقتراح بحث علمي بعنوان عالقة املؤسسات االجتماعية األسرة واملدرسة واملسجد في ترسيخ مبدأ القدوة الحسنة لدى الشباب املسلم.
ّ
التعصب الرياض ي بانحراف مفهوم القدوة لدى املشجعين في اململكة العربية السعودية.
 .10اقتراح بحث بعنوان عالقة
 .11اقتراح بحث بعنوان ّ
تصور مقترح ملواصفات القدوة املجتمعية لدى املجتمع السعودي.
ّ
 .12اقتراح إنشاء ّ
منصة تربوية إلكترونية مرتبطة بوزارة التعليم؛ لتعزيز مبدأ القدوة لدى املعلم والطالب ،وتكون
بمسمى (سفراء الدين والوطن)
ويشرف عليها رائد التوعية اإلسالمية في كل مدرسة.
 .13اقتراح إنشاء جائزة وزارية دولية بعنوان (إسهام املعلم املسلم في تصحيح مفهوم القدوة لدى الناشئة) عبر البحوث العلمية ،واملمارسات
ّ
التطبيقية داخل املدرسة وخارجها ،وتوضع لها اللوائح واملعايير واملؤشرات املالئمة.
 .14فاملقترحات الفكرية والبحثية كثيرة ،ال تشتهي بانتهاء هذا البحثّ ،
ولكنها ومضات لتفتيق األفكار وتحفيز الهمم ،وهنا يتوقف القلم ،وهللا هو خير
مسؤول أن يغفر الزلل ويوفق لحسن القول والعمل ،إنه سميع قريب مجيب ،وصلى هللا على محمد وآله وصحبه أجمعين ،والحمد هلل رب
العاملين.

املراجع:
 .1ابن األثير ،علي بن محمد .أسد الغابة في معرفة الصحابة .الرياض :دار ابن حزم .بدون تاريخ.
 .2ابن باز ،عبدالعزيز بن عبدهللا )1997-1418( ،الدعوة إلى هللا وأخال ق الدعاة(.ط.)3الرياض :رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء ،اإلدارة
العامة للطبع.
 .3ابن باديس ،عبدالحميد )1412(،الدرر الغالية في آداب الدعوة والداعية .الرياض :دار املنار للششر والتوزيع.
 .4ابن حجر ،أحمد بن علي ،اإلصابة في تمييز الصحابة .القاهرة :دار الكتب األزهرية .بدون تاريخ.
 .5ابن القيم ،محمد بن أبي بكر )1998-1418( ،زاد املعاد في هدي خير العباد(.ط.)3بيروت :مؤسسة الرسالة.
 .6ابن عبد البر ،يوسف )2004-1423(،االستيعاب في معرفة األصحاب(.طّ 1
).عمان :دار اإلعالم.
 .7ابن عبد البر ،يوسف ،جامع بيان العلم وفضله .القاهرة :دار ابن الجوزي .بدون تاريخ.
 .8ابن كثير ،إسماعيل )1998-1418( ،البداية والنهاية .القاهرة :هجر للطباعة والششر والتوزيع واإلعالن.
 .9ابن كثير ،إسماعيل )2000(،تفسير القرآن العظيم .القاهرة :مؤسسة قرطبة.
 .10ابن هشام ،عبدامللك ،السيرة النبوية .بيروت :دار التراث اإلسالمي .بدون تاريخ.
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 .11أبوداود ،سليمان بن األشعث )1408(،سنن أبي داود(.ط.)1الرياض :مكتبة املعارف للششر والتوزيع.
 .12أبو نمر ،عاطف سالم )2008-2007(،مواصفات املعلم القدوة في ضوء التربية اإلسالمية ومدى
التربية من وجهة نظر طلبتهم .رسالة ماجستير .قسم أصول التربية ،الجامعة اإلسالمية :غزة.
 .13البخاري ،محمد بن إسماعيل )1986-1406(،التاريخ الصغير(.ط)1بيروت :دار املعرفة.
 .14البخاري ،محمد بن إسماعيل )1400(،الجامع الصحيح املسند من حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسشنه وأيامه .القاهرة :املطبعة
السلفية ومكتبها.
 .15بني عامر ،محمد أمين ،أساليب الدعوة واإلرشاد .أربد :مركز كناري للخدمات الطالبية .بدون تاريخ.
 .16الترمذي ،محمد بن عيس ى )1983(،الجامع الصحيح سنن الترمذي .بيروت :دار إحياء التراث العربي.
 .17التكروني ،نسيم عبدالهادي )2012-1432(،إسهام املرشد الطالبي في تنمية شخصية تلميذ املرحلة االبتدائية من منظور التربية اإلسالمية .رسالة
ماجستير .كلية التربية ،جامعة أم القرى :مكة املكرمة.
 .18الجهيمان ،شذا محمد )1429-1428( ،أهمية التربية بالقدوة كما تراها معلمات العلوم الشرعية باملرحلة املتوسطة في مدينة الرياض دراسة
ميدانية .رسالة ماجستير .كلية العلوم االجتماعية ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية :الرياض.
 .19الذهبي ،شمس الدين محمد بن أحمد )1417(،سير أعالم النبالء .بيروت :مؤسسة الرسالة.
ُ
ّ .20
الرواحية ،صفاء ناصر سليمان ) 2009(،صفات الشخصية املسلمة القدوة ونماذجها في كتب التربية اإلسالمية للصفوف()10-5بسلطنة عمان.
رسالة ماجستير .كلية التربية ،جامعة السلطان قابو  :مسقط.
ّ
 .21السمعاني ،عبدالكريم بن محمد.)1981-1401(،أدب اإلمالء واالستمالء .بيروت :دار الكتب العلمية.
 .22السيوطي ،جالل الدين عبدالرحمن )2003-1424(.تاريخ الخلفاء .بيروت :دار ابن حزم.
 .23الشنقيطي ،محمد األمين )1980(،أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن(.ط.)2املدينة املنورة :طباعة الشيخ محمد بن الدن.
 .24الشيباني ،أحمد بن حنبل )1995-1416(،مسند اإلمام أحمد بن حنبل .بيروت :مؤسسة الرسالة.
 .25الظاهري ،إبراهيم هاني )1426-1425(،مسؤولية املعلم في الدعوة إلى هللا .رسالة ماجستير غير مششورة .كلية التربية ،جامعة أم القرى :مكة
املكرمة.
 .26القرني ،.محمد مسفر )2004-1424(،أثر انحراف القدوة على السلوك االنحرافي لدى املراهقات دراسة وصفية على طالبات املرحلة املتوسطة
بمدينة مكة املكرمة .الرياض :كلية امللك فهد األمنية.
ّ
 .27النيسابوري ،مسلم بن الحجاج )1998-1419(،صحيح مسلم .عمان :بيت األفكار الدولية.
 .28الواحدي ،علي بن أحمد )1992-1412( ،أسباب النزول(.ط.)2الدمام :دار اإلصالح.
 .29زهد ،عصام العبد )2010-1431(،القدوة الصالحة وأثرها على الفرد واملجتمع .اللقاء الدعوي األول .كلية الدعوة وأصول الدين ،الجامعة
اإلسالمية :املدينة املنورة.
ّ .30
شراب ،محمد حسن )1998-1418(،أبو عبيدة عامر بن الجراح أمين األمة وفاتح الديار الشامية(.ط.)1دمشق :دار القلم.
 .31عبيدات ،ذوقان؛ وعبدالحق .كايد؛ وعد  .عبد الرحمن )2005( ،البحث العلمي مفهومه أدواته أساليبه .الرياض :دار أسامة للششر والتوزيع.
 .32نجيب ،أحمد قبش )1985-1405(،مجمع الحكم واألمثال في الشعر العربي .الرياض :دار الرشد.
 .33يوسف ،يوسف األمين )2007(،املنهج التربوي القدوة دراسة وصفية .جامعة إفريقيا العاملية :الخرطوم.
ّ
تمثلها لدى أعضاء هيئة التدريس في كليات
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Abstract:

The present study aimed to identify the concept of the role model in Islam, and to uncover the
role models in the biography of Abu Ubaida ibn al-Jarrah, may Allah be pleased with him, and reach the
practices of educational application enlightened by the teacher through the examples of example in the
biography of Abu Ubaida bin Jarrah may Allah be pleased with him. The researcher used the descriptive
approach in his analytical style. The study showed the following results
[1] The role models are: that the teacher and educator Muslim -oaa his position and role model who
Astqamth- called in and said and done alive and dead, for guidance..
[2] is not required to be role models are all good, and that the animal may be a gifted human beings in it, and
that the balance of the real and the stake is Shara cleanser..
[3] To set a good example in Islam means both represent good Vuagah after him, and bad role models both
represent Vuagah after him worse, not role models out sections in their entirety for these two sections.
[4] be role models for good positive effects, including: a great reward, and great reward. Providing
educational effort. Utilization of finding an adult educational environment. Almguetda gain
psychological influential force, according to the same. Makes a Muslim in constant contact Balkhalq.
tnumei virtues and morality in the hearts of individuals. Establish balance and moderation in the
individual's behavior and feelings. They see defects and to guide the optimal method.
[5] be bad role models negative effects, including: the great sin, it is a bad role model most of Almguetda.
Almguetda corruption, the corruption of his example, has passed said some evidence in that Kivsad the
corruption of the people of Pharaoh Pharaoh. To rely on the world and the frequent preoccupation, and
lazing about education and advocacy. Compromising the good deeds, and indulgence and negligence in
them. Comics and lack of seriousness. Waste of time..
[6] qualities of a good example for the teacher role models: Sincerity, honesty, humility, kindness,
compassion, justice, and forensic science, and patience.
[7] emerged in the biography of Abu Obeida great recipes including: the service of Islam, and science and
jurisprudence, the strength and the Secretariat, and justice, and temperance, and humility, and the patent
was issued from the hatchet, and a dream, and all create Hassan found it, and worship: Kjhadh, and his
prayers, and fasting and piety and charity. .
[8] derived from the biography of Abu Ubaida, may Allah be pleased with him: recipes teacher role models
in the field of worship, including: the call to God Almighty / Immigration religion / Jihad / dissemination
of science and his / piety / prayer / fasting / charity. And also his qualities in the field of transactions,
including: the board of the teacher / family cohesion / good manners / strength and the Secretariat
Keywords: Role models, Abu Obaida Amer Bin Jarrah, Education.
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مستوى معرفة اتجاهات معلمي التعليم العام بطلبة صعوبات التعلم في
ضوء بعض املتغيرات بدولة الكويت
أحمد محسن السعيدي
أستاذ مشارك في قسم التربية الخاصة _ كلية التربية األساسية
ahmed_alsadiey@yahoo.com

املخلخ :
هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى معرفة اتجاهات معلمي التعليم العام بطلبة صعوبات التعلم في ضوء بعض املتغيرات بدولة الكويت
كما هدفت أيضا إلى التعرف على الفرو ق بهذه االتجاهات حسب متغير(الجشس ،الخبرة التدريسية ،املرحلة التعليمية) لدى( )629من املعلمين
واملعلمات في منطقة الجهراء التعليمية بدولة الكويت والعاملين بالتعليم العام ،وقد أسفرت النتائج أن االتجاهات لدى املعلمين واملعلمات في منطقة
الجهراء التعليمية نحو طلبة صعوبات التعلم بدولة الكويت جاءت بشكل عام بدرجة متوسطة ،كما أسفرت النتائج أيضا عن عدم وجود فرو ق في
االتجاهات لدى كل من املعلمين واملعلمات في منطقة الجهراء التعليمية تبعا ملتغير الجشس ،والخبرة التدريسية  ،واملرحلة التعليمية.
الكلمات املفتاحية :االتجاهات -صعوبات التعلم

املقدمة:
تعد صعوبات التعلم من املوضوعات املهمة في الوقت الراهن في مجال التربية الخاصة ،والتي أعطيت اهتماما كبيرا من املهتمين علي اختالف
اختصاصاتهم كاألطباء وعلماء النفس وعلماء التربية واملعلمين وأولياء األمور وغيرهم  ،لتزايد أعدادها وبشكل رئيس ي نتيجة  ،للتطور الحاصل في عمليات
الكشف والتشخيص و التقييم والوعي املتزايد ألولياء األمور  ،وتعد هذه الفئة من الفئات الحديثة نسبيا  ،قياسا بالفئات التقليدية األخرى  ،لكنها
تشكل شريحة كبيرة تفو ق كل فئات التربية الخاصة وال تزال مهنة التعليم من املهن التي تصنع جميع املهن  ،فهي املهنة التي ال بد من تعليمها للجميع،
ً
ً
ً
ً
وتأثيرا في العملية التربوية ،سواء كانت عامة أو خاصة،
ويشير الخطيب(  )1998من األمور املتفق عليها بأن املعلم الجيد هو العنصر األكثر حيوية
ً
واملعلم الجيد ال يمتلك مهارات معرفية فقط ،ولكنه يتمتع أيضا بكفاءات انفعالية متطورة ،فيظهر االتجاهات اإليجابية نحو طالبه ويتقبل الفرو ق
بينهم ويراعيها.
وتحتل االتجاهات مكانا هاما في تحديد سلوك املعلمين تجاه طالبهم بصورة عامة  ،واتجاههم نحو الطالب من ذوي صعوبات التعلم بصورة
خاصة فهي التي تؤثر في إدراكهم للمواقف واألحداث التي تربطهم معهم  ،وفي حكمهم علي تلك املواقف التي يظهرها هؤالء الطلبة  ،كما أنها تؤثر في
الكفاءة والدافعية للعمل مع طالبهم من ذوي صعوبات التعلم

مشكلة الدارسة:
يتفق الجميع على أهمية االتجاهات في حياة اإلنسان بشكل عام وفي العملية التعليمية بوجه خاص فهي تعتبر نوع من االستعداد املسبق للفرد
نحو شيئا ما ،وتلعب دراسة االت جاهات في مختلف مجاالت الحياة بوجه عام وفي املجاالت النفسية والتربوية بوجه خاص أهمية كبيرة .ولهذا فإن
موضوع االتجاهات نحو طلبة صعوبات التعلم من املوضوعات املهمة في ميدان األفراد ذوي االحتياجات الخاصة إذ يعود ذلك إلى عدد من األسباب
أهمها العوامل التي أدت إلى ظهور تلك االتجاهات سواء أكانت سلبية أم اإليجابية ،وأهم النتائج واآلثار املترتبة على تلك االتجاهات بنوعيها (الصمادي
ومعابرة )2006،من هنا برزت مشكلة البحث الحالي من خالل مالحظة الباحث لبعض االتجاهات السلبية التي يبديها بعض املعلمين واملعلمات نحو
طالب صعوبات التعلم في مدار التعليم العام.

أسئلة الدراسة:
السؤال األول :ما اتجاهات كل من املعلمين واملعلمات بمنطقة الجهراء التعليمية نحو طلبة صعوبات التعلم بدولة الكويت ؟

مستوى معرفة اجتاهات معلمي التعليم العام بطلبة صعوبات التعلم يف ضوء بعض املتغريات بدولة الكويت

أمحد السعيدي

السؤال الثاني :هل توجد فرو ق ذات داللة إحصائية في اتجاهات املعلمين واملعلمات بمنطقة الجهراء التعليمية نحو طلبة صعوبات التعلم بدولة
الكويت تعزى ملتغير الجشس؟
السؤال الثالث :هل توجد فرو ق ذات داللة إحصائية في اتجاهات املعلمين واملعلمات بمنطقة الجهراء التعليمية نحو طلبة صعوبات التعلم بدولة
الكويت تعزى ملتغير الخبرة التدريسية؟
السؤال الرابع  :هل توجد فرو ق ذات داللة إحصائية في اتجاهات املعلمين واملعلمات بمنطقة الجهراء التعليمية نحو طلبة صعوبات التعلم بدولة
الكويت تعزى ملتغير املرحلة التعليمية؟

االطار النظري والدراسات السابقة:
تعرف الحكومة الفيدرالية األمريكية الصعوبات الخاصة في التعلم  Specific Learning Difficultiesبأنها وجود اضطراب في واحـدة أو أكثـر
من العمليات النفسية املشتركة في فهم أو استخدام اللغة سواء املنطوقة أو املكتوبة والتي يمكن أن تظهر كنقص في القدرة على االستماع أو التفكير أو
الــتكلم أو الق ـراءة أو الكتابــة أو التهجئ ــة أو أداء العملي ــات الحســابية ،كم ــا يض ــم املصــطلح ص ــعوبات اإلدراك الحس ـ ي ،وإصــابات ال ــدماغ ،واالض ــطراب
ً
ً
الوظيفي البسيط في املخ ،والعسر القراعي ،وعسر الكالم النماعي ،لكنه ال يشمل األطفال الذين لديهم مشاكل تعلم ناتجة أساسا عن إعاقات بصرية أو
ً
ً
ً
سـمعية أو حركيــة أو عــن تخلــف عقلــي أو اضــطراب عـاطفي أو نقــص بي ــي حضــاري أو اجتمــاعي ،ثــم وضـع كيــرك ( )1963تعريفــا دقيقــا مــا زال معمــوال بــه
حتى اآلن ،وهو أن مفهوم صعوبات الـتعلم يشـير إلـى تـأخر أو اضـطراب أو قصـور فـي واحـدة أو أكثـر مـن عمليـات الكـالم مثـل ،اللغـة ،والقـراءة ،والتهجئـة،
والكتابة ،أو العمليات الحسابية ،نتيجة لخلل وظيفي في الدماغ أو اضطراب انفعالي أو مشكالت سلوكية ،ويستثنى مـن ذلـك األطفـال الـذين يعـانون مـن
صــعوبات الــتعلم الناتجــة عــن حرمــان حسـ ي أو تخلــف عقلــي أو حرمــان ثقــافي ،وفــي عــام  1968وضــعت اللجنــة االستشــارية الوطنيــة للمعــوقين فــي املكتــب
ً
األمريكي للتربية تعريفا لصعوبات التعلم والذي تضـمنه القـانون األمريكـي لتعلـيم املعـوقين رقـم  142 – 94وتعديالتـه الالحقـة فـي سـنة  1990والـذي يشـير
إلى أن مصطلح ذوى الصعوبات الخاصة في التعلم يعنى أولئك األطفال الذين يعانون من قصور في واحدة أو أكثـر مـن العمليـات النفسـية األساسـية التـي
تدخل في فهم أو استخدام اللغة املنطوقة أو املكتوبة ،ويظهر هذا القصور في نقص القدرة على االستماع أو الكالم أو القراءة أو الكتابة أو التهجئة أو في
أداء العمليات الحسابية وقد يرجع هذا القصور إلى إعاقة في اإلدراك أو إلى إصابة في املخ أو إلى الخلل الوظيفي املخي البسيط ،أو إلى عسر القراءة أو إلى
حبسه في الكـالم) فـي السـعيدي )2015،ولالتجاهـات أهميـة كبيـرة فـي حيـاة األفـراد ،فالشخصـية اإلنسـانية مـا هـي إال مجموعـة مـن االتجاهـات التـي تتكـون
لدى الفرد فتؤثر في عاداته وميوله وأنماط سلوكه ،وتعمل االتجاهات كموجهات للسلوك اإلنساني ،بحيث تدفع الفرد للعمل بشكل إيجابي عندما يملك
اتجاهات إيجابية نحو بعض األفراد أو املوضوعات أو األشياء(بدر الدين )1993،وتوضح أغلب الدراسات بأن قناعات املعلمين تؤثر على اتجاهاتهم نحو
طالبهم ،كما تؤثر على ممارساتهم التعليمية في غرفة الصف وعلى قابليتهم إلجراء تعديالت على طرائق التدريس التـي يسـتخدمونها لتلبيـة حاجـات الطلبـة
ذوي الخصائص املختلفة والخاصة ( الغازو.)2004:
إن شــعور املعل ــم باملس ــؤولية تج ــاه تعلــيم طلب ــة ذوي االحتياج ــات الخاص ــة ي ـرتبط بجملــة م ــن العوام ــل م ــن أهمهــا معرفت ــه به ــذه الفئ ــة وخبرات ــه
السابقة عنها .وأشار الخطيب (  )1998أن هناك دراسات كدراسة بيفيك ،ومالكوما  ،والفليم ( )Pivik, McComas, & Laflamme,2002تبين أن
الطلبة ذوي الحاجات الخاصة وأولياء أمورهم يعتقدون أن أحد معوقات العمل الرئيسة مع هذه الفئات الخاصة يتمثل فـي افتقـار املعلمـين إلـى املعرفـة،
أو عدم تفهمهم ووضـوح اتجاهـاتهم ،ولقـد تعـددت مفـاهيم االتجاهـات فقـد عـرف كـوبر وهـاني ) (Cooper and Haney ,1999االتجـاه بأنـه نـزوع الفـرد
ً
ً
ً
للتصـرف بطريقــة مــا إيجابيــة أو ســلبية نحــو شـ يء مــا ،قــد يكــون شخصــا أو جماعــة أو فكــرة ،ويــذهب املخزومــي ) )2001إلــى القــول بــأن االتجــاه مــا هــو إال
حالة فكرية عقلية أو موقف يكونه اإلنسان إزاء ش يء أو موضوع ما سواء أكان بالقبول أم بالرفض أم بالحياد ،ويرى )  (Andersen,2005االتجاه بأنـه
ما يعبر عنه الفرد باستجابات متسقة ومترابطة تتصف بالثبات واالستمرارية .وأجريت العديد من الدارسات التي هدفت التعـرف علـى اتجاهـات املعلمـين
نحو طلبة صعوبات التعلم وعالقتها ببعض املتغيرات ،وفيما يلي بعض الدارسات السابقة ذات العالقة.
فأجرى فيلبس ) ( Phillips.2016دراسة في أهم املكونات التي قد تؤثر على اتجاهات املعلمين في املواقف التعليمية نحو الطالب ذوي صعوبات
التعلم وأشارت نتائج الدراسة عدم ظهور أي فرو ق ذات داللة إ حصائية في الجشس وسنوات الخبرة واملرحلة التعليمية ،وأن معلمي التعليم العام بغض
النظر عن الجشس ،وطول سنوات التدريس لم تكن لديهم اتجاهات إيجابية لقبول دمج طلبة صعوبات التعلم بوالية نيو جيرس ي األمريكية  ،وأجرى
الشمري ( )2016دراسة هدفت إلى التعرف على اتجاهات معلمي الطلبة ذوي صعوبات التعلم نحو دمجهم في املدار العادية بدولة الكويت وعالقتها
ً
ً
ببعض املتغيرات ،وبلغت العينة () 153معلما ومعلمة وأشارت النتائج إلى أن درجة اتجاهات املعلمين نحو دمج الطلبة ذوي صعوبات التعلم في املدار
العادية للدرجة الكلية جاءت بدرجة متوسطة ولم تظهر فرو ق في الجشس وسنوات الخبرة واملؤهل األكاديمي .كما قام كل من الشرعة وملحم ( )2014
بالتعرف على اتجاهات معلمي املرحلة األساسية الدنيا في محافظة املفر ق نحو الطلبة ذوي صعوبات التعلم املدمجين في الصفوف العادية .وتكونت
ً
معلما ومعلمة وأظهرت نتائج الدراسة أن اتجاهات معلمي املرحلة األساسية الدنيا في محافظة املفر ق نحو الطلبة صعوبات ذوي
عينة الدراسة من ()49
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التعلم املدمجين في املدار العادية كانت مرتفعة ،كما أنه ال توجد فرو ق ذات داللة إحصائية في اتجاهات معلمي املرحلة األساسية الدنيا نحو الطلبة
ذوي صعوبات التعلم املدمجين في املدار العادية تعزى ملتغير الجشس وكذلك املؤهل العلمي و الخبرة التعليمية  .وتناولت دراسة جرادات والقبالي
( )2013التعرف على اتجاهات املعلمين نحو مشكلة صعوبات التعلم  ،والتركيز على الجوانب اإليجابية بمحافظة الزرقاء في األردن ،وأظهرت النتائج بأن
ً
ً
ايجابيا نحو هذه املشكلة ،وأن  30 %منهم يحملون اتجاها سلبيا نحو املشكلة ،وكانت هناك فروقا
هناك حوالي  70 %من املعلمين كانوا يحملون اتجاها
ذات داللة إحصائية ،تبعا للمتغيرات الثالثة ( النوع ،وسنوات الخبرة ،واملستوى التعليمي(  .وعمل كل من اديبوال وموني(Adebowale , Moye ,2013
) البحث عن مستوى الوعي لدى املعلمين واتجاهاتهم بين طالب صعوبات التعلم في املدار االبتدائية الحكومية بشيجيريا وأظهرت نتائج الدراسة أن
املعلمين يمتلكون معرفة جيدة بين طالب صعوبات التعلم في مدار املرحلة االبتدائية ،كما أظهرت النتائج عدم وجود اختالف كبير في االتجاهات التي
يمتلكها املعلمون لطالب صعوبات التعلم على أسا العمر أو الخبرة التدريسية .وقام الظالمي ( )2012ببحث في معرفة اتجاهات معلمي ومعلمات
صفوف التربية الخاصة نحو التالميذ بط ي التعلم  ،وتألفت عينة البحث من ( )91معلما ومعلمة وكانت أهم النتائج التي توصل إليها أن اتجاهات معلمي
ومعلمات صفوف التربية الخاصة إيجابية  ،وليس هناك فرو ق داله إحصائيا ً بين املعلمين واملعلمات نحو التالميذ بطيء التعلم  ،فاتجاهاتهم متقاربة
إلى حد كبير وتتسم باإليجابية .كما قام الصمادي( )2010بالتعرف على اتجاهات معلمي الصفوف الثالثة األولى نحو دمج الطلبة املعاقين مع الطلبة
العاديين في الصفوف الثالثة األولى في مدينة عرعر ،وتوصلت الدراسة إلى وجود اتجاهات إيجابية لدى املعلمين نحو الدمج  .وقامت قبس ()2011
بالتعرف على اتجاهات معلمي طلبة ذوي صعوبات التعلم نحو املسرح التعليمي وقد شملت عينة البحث معلمي طلبة ذوي صعوبات التعلم والبالغ
عددهم( )220بواقع ( )98معلما و( )122معلمه توصلت الباحثة الى ان اتجاهات معلمي طلبة ذوي صعوبات التعلم نحو املسرح التعليمي كانت في
مستوى ايجابي مرتفع.
وبعد استعراض الدارسات السابقة يمكن للباحث تسليط الضوء على النقاط اآلتية:
ً
ً
يالحظ الباحث بأن هناك تشابها بين عدد من هذه الدراسات في بعض املجاالت ،كما أن هناك اختالفا بينها في مجاالت أخرى ،كما يالحظ من الدراسات
السابقة تشابهها فيما بينها ،حيث تتشابه هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في نوعية عينة الدراسة (املعلمين واملعلمات) وبعض املتغيرات
ً
الديمغرافية التي طبقت عليها هذه الدراسة ،وتتشابه هذه الدراسة أيضا مع بعض الدراسات السابقة في األدوات املتبعة واملنهجية املستخدمة وبعض
املتغيرات املستخدمة في الدراسة ،في حين اختلفت هذه الدراسة عن سابقاتها في عدد أفراد عينة الدراسة التي أجريت عليهم هذه الدراسة ومكان وزمان
تطبيقها.

أهداف الدراسة:
سعت هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف الرئيسة اآلتية:
 هدفت الدراسة الحالية إلى محاولة التعرف على اتجاهات كل من املعلمين واملعلمات بمنطقة الجهراء التعليمية نحو طالب صعوبات التعلم في
دولة الكويت.
 التعرف على العالقة بين اتجاهات املعلمين واملعلمات وبعض املتغيرات مثل الجشس واملؤهل العلمي والخبرة التدريسية.
 كما هدفت الدراسة إلى الوصول إلى توصيات خاصة بأهم االتجاهات لدى املعلمين نحو طالب صعوبات التعلم في دولة الكويت .

أهمية الدراسة:
تنبثق أهمية هذه الدراسة في النقاط اآلتية:
 إثراء معرفتنا حول موضوع اتجاهات املعلمين نحو طالبهم ذوي صعوبات التعلم من خالل دراسة مدى تأثير هذا االتجاه على تدريسهم وتميزهم
به ،باإلضافة إلى الكشف عن العالقة بين اتجاهات املعلمين ومتغيرات الدراسة
 تطوير أداة لقيا اتجاهات معلمي ومعلمات ذوي صعوبات التعلم مما قد يتيح الفرصة الستخدامها الحقا
 إن معرفة اتجاهات املعلمين لطالبهم من ذوي صعوبات التعلم يساهم بشكل كبير إلى تطوير القدرات وزيادة اإلبداع لدى املعلمين مما ينعكس
بصورة ايجابية على الطالب .
 توفير شكل من أشكال التغذية الراجعة للمدار وأولياء أمور طلبة صعوبات التعلم واملسؤولين بامليدان التربوي عن طبيعة هذه االتجاهات
واملفاهيم التي يمتلكها هؤالء املعلمون.

محددات الدارسة :طبقت هذه الدارسة ضمن الحدود اآلتية:
الحدود الزمنية :تم إجراء هذه الدارسة في العام الدراس ي ()2018-2017
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الحدود البشرية :اقتصرت هذه الدارسة على املعلمين واملعلمات املسجلين في منطقة الجهراء التعليمية في دولة الكويت.
الحدود املكانية :اقتصرت هذه الدارسة على معرفة اتجاهات املعلمين واملعلمات املقيدين في منطقة الجهراء التعليمية في دولة الكويت

مصطخلحات الدارسة:
االتجاهات  Attitudesعرفها (زهران )1997،بأنها "عبارة عن استعداد نفس ي أو تهيؤ عصبي متعلق باالستجابة املوجبة والسالبة نحو أشخاص أو
أشياء أو موضوعات أو مواقف أو رموز في البيئة التي تستثير هذه االستجابة .كما عرفها ( الرفاعي  )2003،االتجاهات علي أنها "حالة استعداد عقلي أو
ّ
عصبي ُن ِظمت عن طريق الخبرات الشخصية تعمل على توجيه استجابات الفرد لكل تلك األشياء واملواقف التي تتعلق بهذا االستعداد".
ويعرف الباحث االتجاه نحو طلبة صعوبات التعلم بأنها الدرجة التي يحصل عليها املعلمون واملعلمات على أداة الدراسة املتمثلة بمقيا اتجاهات
املعلمين نحو طلبة صعوبات التعلم والذي أعده الباحث.
منهج الدارسة :لتحقيق أهداف الدارسة ،واملتمثلة في اإلجابة عن تساؤالتها ،تم استخدام املنهج الوصفي  ،باعتباره املنهج االنسب لطبيعة الدارسة
الحالية وأهدافها ،وذلك من خال ل جمع البيانات باستخدام االستبانة التي تم إعدادها لهذه الغاية.
مجتمع الدارسة :تكون مجتمع الدارسة من جميع معلمي ومعلمات منطقة الجهراء التعليمية نحو طلبة صعوبات التعلم في دولة الكويت للعام الدراس ي
 2018-2017والبالغ عددهم ( )10825معلما ومعلمة .
عينة الدارسة:
تكونت عينة الدارسة من ( )629معلما ومعلمة تم اختيارهم بطريقة العينة العشوائية وهي تمثل ما نسبته ( )%8من مجتمع الدراسة وتعتبر
نسبة عالية جدا حسب معادلة (ريتشارد جيجر االحصائية) والجدول ( )1اآلتي يوضح خصائص عينة الدارسة.
جدول( :)1خصائ
الجشس

الخبرة التعليمية

الشهادة التعليمية

املرحلة التعليمية

معلم

العينة الديمغرافية
العدد

الشسبة املئوية

282

%44.83

معلمه

347

%55.17

املجموع

629

%100.00

أقل من خمس سنوات

153

%24.32

من (  ) 10 - 5سنوات

170

%27.03

أكثر من عشر سنوات

306

%48.65

املجموع

629

%100.00

جامعي

484

%76.95

دراسات عليا

145

%23.05

املجموع

629

%100.00

املرحلة األبتدائية

248

%39.43

املرحلة املتوسطة

285

%45.13

املرحلة الثانوية

96

%15.26

املجموع

629

%100.00

وبالرجوع إلى الجدول السابق نجد أن املعلمات يمثلن أعلى نسبة من املعلمين حيث كان هناك(  )347معلمة بشسبة ( )%55.17مقارنة مع املعلمين
الذين بلغ عددهم ( )282بشسبة( ،)%44.83وعلى متغير الخبرة التدريسية نجد أن أعلى نسبة مشاركة كانت من هم خبرتهم أكثر من عشر سنوات
وعددهم ( ) 306حيث بلغت ( )%48.65ويليهم من كانت خبرتهم أقل من خمس سنوات وعددهم ( )153معلما بشسبة ( )%24.32وأخيرا من كانت
خبرتهم ما بين ( )10-5سنوات وكان عددهم (  )170معلما بشسبة ( )%27.03ونجد كذلك بأن من يحملون الشهادة الجامعية بلغت نسبتهم ()%76.95
في مقابل( )%23.05ممن يحملون دراسات عليا ،وكذلك نجد أن أكثر املشاركين في هذه الدراسة هم من املرحلة املتوسطة حيث بلغت نسبتهم
( )%45.13ويليهم املرحلة االبتدائية بشسبة ( )%39.43وأخيرا املرحلة الثانوية بشسبة ()%15.26
أداة الدارسة:
للتعرف على اتجاهات معلمي ومعلمات نحو طلبة صعوبات التعلم في دولة الكويت من وجهة نظرهم وبعد االطالع على األدب التربوي الدراسات
السابقة العربية واألجنبية قام الباحث بإعداد املقيا والذي تكون بصورته األولية من(  )15عبارة .وبعد إجراء عملية التحكيم أصبحت بصورتها النهائية
مكونة من (  )11عباره كانت كافية لدراسة وصفية للمشكلة ،ولقد تكونت أداة الدراسة من قسمين:
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القسم األول :ويتكون من معلومات عامة عن عينة الدارسة مثل الجشس ،والخبرة التدريبية واملرحلة التعليمية.
القسم الثاني :اشتمل هذا القسم على فقرات اتجاهات معلمي ومعلمات نحو طلبة صعوبات التعلم في دولة الكويت من وجهة نظرهم من بحيث
استخدم تدريج ليكرت الخماس ي ( كثيرا جدا ،كثيرا  ،أحيانا ،قليال ،ال أعتقد إطالقا) وقد أعطيت اإلجابات األرقام اآلتية على التوالي (،)1،2،3،4،5
وفيما يتعلق بمعايير تقدير املتوسطات الحسابية تم اعتماد ثالث مستويات من التقدير وهي كما يأتي(صفر –  )2.49تعتبر درجة ضعيفة- 2.50 (،
 )3.49درجة متوسطة
( )5-3.50درجة مرتفعة .
صدق أداة البحث:
للتحقق من صد ق أداة الدارسة ،فقد تم عرضها على مجموعة من املحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص ملعرفة رأيهم حول مدى صالحية الفقرات
ووضوحها من الناحيتين التربوية واللغوية للموضوع املراد دارسته ،وإلجراء التعديالت أو املالحظات عليها ،وفي ضوء ذلك قام الباحث بإجراء التعديالت
املقترحة من قبل املحكمين ،والتي تضمنت استبعاد عدة فقرات .وتعديل البعض اآلخر .وبالتالي أصبحت أداة الدارسة مكونة بصورتها النهائية من()11
فقرة.
ثبات أداة الدارسة:
تم التحقق من ثبات أداة الدارسة وذلك باستخراج معامل االتسا ق الداخلي حسب معادلة (  )cronbach's Alphaحيث بلغت قيمة الثبات
ألداة الدارسة( )0.742وبذلك تتمتع األداة بدرجة مناسبة من الثبات إلجراء الدارسة الحالية .
التحليل اإلحصائي:
استخدم الباحث عددا من األساليب اإلحصائية لتحليل البيانات واملعلومات التي تم جمعها من عينة الدارسة  ،ملعرفة اتجاهات املعلمين
واملعلمات العاملين بمنطقة الجهراء التعليمية نحو طلبة صعوبات التعلم في دولة الكويت ،وذلك باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية الخاص بالعلوم
االجتماعية( ،)SPSSوذلك بإدخال البيانات إلى الحاسوب تمهيدا إلجراء التحليالت املناسبة ومن بين األساليب التي استخدمت األعداد والشسب املئوية،
واملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ،ولفحص الفرو ق استخدام  ، Independent-t-testواختبار تحليل التباين األحادي one-way
 analysis of variancكما استخدمت معادلة(  )cronbach's Alphaفي حساب الثبات.

عرض نتائج الدارسة ومناقشتها:
السؤال األول للدارسة :ماهي اتجاهات كل من املعلمين واملعلمات بمنطقة الجهراء التعليمية نحو طلبة صعوبات التعلم في دولة الكويت ؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية بشكل عام ولكافة فقرات أداة الدارسة وترتيبها حسب أهميتها
والجدول اآلتي يوضح النتائج:
جدول ( :)2املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لكافة عبارات أداة الدارسة
العبارات

العدد

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

االستجابة

1

التربية الحديثة تدعو إلي استثمار أقص ى قدرات طالب صعوبات التعلم .

629

3.62

0.95

مرتفعة

2

أعتقد أن بعض طلبة صعوبات التعلم يستطيع مواصلة الدراسة وتحقيق النجاح.

629

2.55

0.67

متوسطة

3
4

أساعد طلبة صعوبات التعلم في التعبير عن ما يشعرون به بحرية.
مشاعر طلبة صعوبات التعلم ال تختلف عن مشاعر اقرانهم اآلخرين.

629
629

3.09
3.71

0.69
0.95

متوسطة
مرتفعة

5

االيمان بمبدأ الفرو ق الفردية أحد مقومات املعلم الناحح.

629

3.78

0.64

مرتفعة

6
7
8

يتميز طلبة صعوبات التعلم باالتكالية وتدني دافعيتهم للتعلم.
طلبة صعوبات التعلم قليلو االهتمام وضعاف امليول بشكل عام
معرفتي في البرامج واألساليب التربوية الخاصة لطالب صعوبات التعلم قليلة

629
629
629

3.45
3.06
2.89

0.92
0.82
0.86

متوسطة
متوسطة
متوسطة

9
10
11

يتطلب العمل مع طالب صعوبات التعلم جهودا مضاعفة مقارنة بأقرانهم العاديين
من الصعب مشاركة طلبة صعوبات التعلم في األنشطة املدرسية
أعتقد أن هناك حاجة ضرورية للمزيد من التوعية االعالمية تجاه طلبة صعوبات التعلم

629
629
629

4.05
2.08
4.02

0.71
0.88
0.70

مرتفعة
ضعيفة
مرتفعة

املجموع الكلي للمعدل

629

3.30

0.66

متوسطة
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يتضح من الجدول( ) 2أن اتجاهات املعلمين واملعلمات في منطقة الجهراء التعليمية نحو طلبة صعوبات التعلم بدولة الكويت جاءت بشكل عام بدرجة
متوسطة بمتوسط حسابي بلغ(  )3.30وبانحراف معياري قدره( )0.66ويتبين من الجدول السابق بأن هناك  5عبارات حصلت على استجابات مرتفعة
حيث جاءت الفقرة رقم  9والتي تنص على "يتطلب العمل مع طالب صعوبات التعلم جهودا مضاعفة مقارنة بأقرانهم العاديين" بأعلى متوسط حسابي
بلغ( )4.05وبمستوى استجابة مرتفعة ،ثم تليها الفقرة رقم  11والتي تنص على "أعتقد أن هناك حاجة ضرورية للمزيد من التوعية اإلعالمية تجاه طلبة
صعوبات التعلم" بمتوسط حسابي بلغ( )4.02بمستوى استجابة مرتفعة ،ثم تليها الفقرة رقم  1والتي تنص على "أن التربية الحديثة تدعو إلى استثمار
أقص ى قدرات طالب صعوبات التعلم" بمتوسط حسابي بلغ ( )3.62بمستوى استجابة مرتفعة ،ثم الفقرة رقم  5والتي تنص على" أن االيمان بمبدأ
الفرو ق الفردية أحد مقومات املعلم الناحح"  ،وأخيرا الفقرة رقم  4والتي تنص على " مشاعر طلبة صعوبات التعلم ال تختلف عن مشاعر أقرانهم
اآلخرين" ،وأشار الجدول السابق بأن هناك  5عبارات حصلت على استجابات متوسطة حيث جاءت الفقرة رقم  6والتي تنص على " يتميز طلبة
صعوبات التعلم باالتكالية وتدني دافعيتهم للتعلم ".بمتوسط حسابي بلغ ( )3.45بمستوى استجابة متوسطة  ،ثم الفقرة رقم  3والتي تنص " أساعد
طلبة صعوبات التعلم في التعبير عن ما يشعرون به بحرية" بمتوسط حسابي بلغ ( )3.09بمستوى استجابة متوسطة ،ثم تليها الفقرة رقم  7والتي تنص
" طلبة صعوبات التعلم قليلو االهتمام وضعاف في امليول بشكل عام" بمتوسط حسابي بلغ ( )3.06بمستوى استجابة متوسطة ،ثم تليها الفقرة رقم 8
والتي تنص " معرفتي في ا لبرامج واألساليب التربوية الخاصة لطالب صعوبات التعلم قليلة " بمتوسط حسابي بلغ ( )2.89بمستوى استجابة متوسطة،
وأخيرا الفقرة رقم  2والتي تنص " أعتقد أن بعض طلبة صعوبات التعلم يستطيع مواصلة الدراسة وتحقيق النجاح " بمتوسط حسابي بلغ ()2.55
بمستوى استجابة متوسطة ،وأشار الجدول السابق أن هناك عبارة واحدة فقط حصلت مستوى ضعيف من االستجابة وهي الفقرة رقم  10التي تنص
"من الصعب مشاركة طلبة صعوبات التعلم في األنشطة املدرسية" حصلت على أقل متوسط حسابي ( )2.08بمستوى استجابة ضعيفة.
السؤال الثاني :هل توجد فرو ق ذات داللة إحصائي ة في اتجاهات املعلمين واملعلمات بمنطقة الجهراء التعليمية نحو طلبة صعوبات التعلم بدولة
الكويت تعزى ملتغير الجشس؟
لإلجابة عن هذا السؤال وتم استخدام اختبار ( )T-Testملعرفة الفر ق بين متوسط درجات املعلمين واملعلمات الجدول رقم ( )3يوضح نتائج التي تم
توصل إليها في هذا املجال
جدول (  )3املتوسطات واالنحرافات املعيارية وقيمة ( )Tللفرق بين املعلمين واملعلمات
الجشس

العينة

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

درجة الحرية

قيمة T

معلم

327

4.135

3.402

627

0.702

معلمة

302

4.098

3.201

مستوى
الداللة
0.905

يتضح من الجدول السابق عدم وجود فرو ق ذات داللة احصائية تعزي ملتغير الجشس بين متوسطات درجات املعلمين واملعلمات علي املجموع العام
ً
احصائيا .وهذا يعني بأن املعلمين واملعلمات في منطقة الجهراء التعليمية كانت لديهم اتجاهات
للمقيا حيث بلغت قيمة ( )T= 0.702وهي غير دالة
إيجابية نحو طلبة صعوبات التعلم بدولة الكويت.
السؤال الثالث  :هل توجد فرو ق ذات داللة إحصائية في اتجاهات املعلمين واملعلمات بمنطقة الجهراء التعليمية نحو طلبة صعوبات التعلم بدولة
الكويت تعزى ملتغير الخبرة التدريسية؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام تحليل التبيان األحادي لفحص داللة الفرو ق بين متوسط درجات أفراد الدراسة على املقيا تبعا متغير الخبرة
التدريسية الذي يضم ثالثة مستويات(أقل من خمس سنوات و (  ) 10 - 5سنوات و أكثر من عشر سنوات) .والجدول رقم (  )4يظهر هذه النتائج.
جدول ( )4نتائج تحليل التبيان األحادي لفح

داللة الفروق بين متوسط درجات أفراد الدراسة على أبعاد مقياس تبعا ملتغيرالخبرة التعليمية

مصدر التباين

مجموع
املربعات

درجة الحرية

متوسط
املربعات

قيمة F

قيمة الداللة

مستوى
الداللة

بين املجموعات

0.757

2

0.379

0.821

0.441

غير دالة

داخل املجموعات

288.753

625

0.461

املجموع

289.510

628
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يتضح من الجدول السابق عدم وجود فرو ق دالة إحصائيا في اتجاهات املعلمين واملعلمات بمنطقة الجهراء التعليمية نحو طلبة صعوبات التعلم في
دولة الكويت تعزى ملتغير الخبرة التدريسية حيث بلغت قيمة ( )F=0.821بداللة ( )0.441وهي أكبر من مستوى ( (0.05وهذا يعني بأن اتجاهات معلمي
ومعلمات بمنطقة الجهراء التعليمية نحو طلبة صعوبات التعلم في دولة الكويت هي اتجاهات متقاربة وتتشابه فيما بينها.
السؤال الرابع  :هل توجد فرو ق ذات داللة إحصائية في اتجاهات املعلمين واملعلمات بمنطقة الجهراء التعليمية نحو طلبة صعوبات التعلم في دولة
الكويت تعزى ملتغير املرحلة التعليمية؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام تحليل التبيان األحادي لفحص داللة الفرو ق بين متوسط درجات أفراد الدراسة على املقيا متغير املرحلة
التعليمية الذي يضم املراحل الثالث (االبتدائية  -املتوسطة  -الثانوية) .والجدول رقم(  )5يبين هذه النتائج
جدول ( :)5نتائج تحليل التبيان األحادي لفح
مصدر التباين

داللة الفروق بين متوسط درجات أفراد الدراسة على أبعاد مقياس تبعا ملتغير ملرحلة التعليمية
درجة الحرية

متوسط
املربعات
0.312

بين املجموعات

مجموع
املربعات
0.624

2

0.461

داخل املجموعات

288.886

626

املجموع

289.510

628

قيمة F

قيمة الداللة

0.676

0.509

مستوى
الداللة
غير دالة

يتضح من الجدول السابق عدم وجود فرو ق دالة إحصائيا في اتجاهات معلمي ومعلمات منطقة الجهراء التعليمية نحو طلبة صعوبات التعلم في دولة
الكويت تعزى ملتغير املرحلة التعليمية حيث بلغت قيمة ( )F=0.676بداللة ( )0.509وهي أكبر من مستوى ( (0.05وهذا يعني أن اتجاهات معلمي
ومعلمات منطقة الجهراء التعليمية نحو طلبة صعوبات التعلم بدولة الكويت هي اتجاهات متقاربة مع اختالف جميع املراحل التعليمية في دولة الكويت .

مناقشة نتائج الدارسة
كشفت نتائج الدارسة الحالية عن وجود اتجاهات بدرجة متوسطة وقد تكون حيادية في اتجاهات املعلمين واملعلمات نحو طلبة صعوبات
التعلم في منطقة الجهراء التعليمية بدولة الكويت ويعتبر الباحث هذه النتيجة منطقية ومقبولة في ظل التطور املعرفي واالنتشار السريع التكنولوجي
والذي أدي لتكوين اتجاهات جيدة لدى كل من املعلمين واملعلمات وإدراكهم من خالل العمل مع ذوي االحتياجات الخاصة في املدرسة والذين منهم طلبة
صعوبات التعلم ،كذلك لوجود قانون  8لسنة  2010والذي وضعه وصاغه املشرع الكويتي في كيفية تنظيم العمل وتقديم الخدمات العامة والخاصة
لألفراد ذوي االحتياجات الخاصة ،والذي ألزم الحكومة بتطبيق مواد هذا القانون في كل مؤسسات الدولة بما فيها وزارة التربية والتي قامت من خالل
مدارسها واملعلمين والعاملين فيها بالعمل فيه وتقديم كل أشكال الدعم لهؤالء الطلبة ،حيث أتفقت هذه النتيجة مع ما قام به كل من الشمري()2016
وجرادات والقبالي ( ،)2013والظالمي ( )2012واديبوال وموني( )Adebowale , Moye 2013وتختلف مع دراسة قبس( )2011وجرادات والقبالي
( )2013والشرعة وملحم(  )2014والتي أظهرت اتجاهات إيجابية بصورة مرتفعة .وأظهرت نتائج الدارسة عدم وجود فرو ق ذات داللة احصائية في
اتجاهات املعلمين واملعلمات نحو طلبة صعوبات التعلم في منطقة الجهراء التعليمية بدولة الكويت تعزى ملتغير الجشس ،وهذا يعني أن املعلمين
واملعلمات لديهم نفس االتجاهات والتي كانت حيادية بدرجة متوسطة نحو طلبة صعوبات التعلم بمنطقة الجهراء التعليمية بدولة الكويت ،وبحسب
رأي الباحث فأن املؤهالت العلمية التي يحملها املعلمون واملعلمات الذين يقومون بتدريس طلبة صعوبات التعلم هي مؤهالت متشابهة وقد تكون واحدة،
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من الشمري( )2016وجرادات والقبالي ( )2013وفيلبس ) ( Phillips.2016والظالمي ( )2012ومع دراسة الشرعة
وملحم (  .)2014أما فيما يتعلق بمتغير الخبرة التدريسية فإن الدارسة الحالية لم تظهر إي فرو ق ذات داللة احصائية في اتجاهات املعلمين واملعلمات
ً
نحو طلبة صعوبات التعلم في منطقة الجهراء التعليمية بدولة الكويت تبعا للخبرة التدريسية  ،وتفسير هذه النتيجة حسب رأي الباحث يرجع إلى أن
املعلمين واملعلمات أثناء وجودهم بالكليات الجامعية يدرسون من ضمن املقررات الجامعية املختلفة مقررات في علم النفس والتربية الخاصة مما
يعطيهم فكرة عامة عن طلبة صعوبات التعلم خاصة ممن تخرجوا من كليات التربية في دولة الكويت ،وتتفق هذه النتيجة مع ما توصل إليه كل من
الشمري( )2016وفيلبس ) ( Phillips.2016والظالمي ( )2012وكذلك مع اديبوال وموني ( )Adebowale, Moye 2013ومع دراسة الشرعة وملحم(
 )2014كما أشارت نتائج الدارسة إلى عدم وجود فرو ق ذات داللة إحصائية في اتجاهات املعلمين واملعلمات نحو طلبة صعوبات التعلم في منطقة
ً
الجهراء التعليمية بدولة الكويت تبعا ملتغير املرحلة التعليمية ،وعلي الرغم من عدم وجود فرو ق دالة إحصائيا ،حيث تبين بأن اتجاهات املعلمين
واملعلمات في املراحل التعليمية املختلفة كانت تميل للحيادية أكثر ،وذلك من خالل النظر إلى متوسط درجاتهم على األداة املستخدمة في الدراسة،
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة كل من جرادات والقبالي ( )2013ودراسة الشرعة وملحم( .)2014
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التوصيات:

يمكن استخالص بعض التوصيات ً
بناء على النتائج التي تم التوصل إليها في هذه الدراسة من خالل النقاط التالية:
 أصبحت املعرفة بمستوى االتجاهات في مجال تدريس طلبة صعوبات التعلم من األساسيات التي يجب توافرها لدى املعلمين واملعلمات في
املدار الحكومية بدولة الكويت.
 العمل على تعزيز رفع مستوى االتجاهات االيجابية عند املعلمين واملعلمات من خالل إقامة ورش العمل والدورات التدريبية وامللتقيات
الثقافية التي تهتم بتعريف صعوبات التعلم.
 التفعيل بتطبيق القوانين والتشريعات التي أقرت من قبل الدولة والتي تدعو وتحرص على التعريف باألفراد من ذوي االحتياجات الخاصة
وخاصة ذوي االعاقات التعليمية ومنها طلبة صعوبات التعلم من خالل ترسيخ السبل والوسائل الكفيلة باملحافظة على هؤالء الطلبة.
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Abstract:

The study focused on identifying the directions of the public education tutors on students with
learning disabilities in view of the variances in the state of Kuwait, in addition to identification of the
differences in these directions in relevance to the variances in (gender, tuition experience, and educational
stage) for (629) tutors "female and males" and employees within the educational sector in Al Jahra educational
region in the state of Kuwait. The results concluded that the directions of the tutors "female and males" within
Al Jahra educational region in relevance to the identification of the directions of learning in the state of
Kuwait are generally average, as well, the results concluded that no differences exist in relevance to the
directions for the tutors "female and males" within the Al Jahra educational region, pertaining to the variances
in (gender, tuition experience, and educational stage)
Keywords: directions - learning disabilities
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الحاجات النفسية مدخل للكشف املبكر عن صعوبات التعلم النمائية ملرحلة ما قبل املدرسة
نواف ملعب الظفيري
أستاذ التربية الخاصة -كلية التربية األساسية
nwaf070@hotmail.com

املخلخ :
هدفت الدراسة التعرف على الحاجات النفسية (الكفاءة ،االستقاللية ،االنتماء) وقدرتها على التشبؤ بصعوبات التعلم النمائية عند أطفال
الروضة ،وذلك على عينة بلغ قوامها ( )77طفال من أطفال الروضة بدولة الكويت ( 29من ذوي صعوبات التعلم النمائية 48 ،من العاديين) ،وقد
أظهرت النتائج وجود فرو ق ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.001بين األطفال ذوي صعوبات التعلم النمائية واألطفال العاديين ،وذلك لصالح
األطفال العاديين في الحاجات النفسية ،كما أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية طردية دالة إحصائية بين الحاجات النفسية وصعوبات التعلم
النمائية.
الكلمات املفتاحية :صعوبات التعلم النمائية ،الحاجات النفسية ،رياض األطفال

املقدمة:
يولد اإلنسان وتولد معه الكثير من الحاجات والرغبات والغرائز ،فتظهر لديه العديد من الحاجات األساسية التي يجب توفيرها له ليستمر في
الحياة ،ومنها الطعام واملاء والهواء وغيرها من الحاجات األساسية العضوية األخرى كالنوم واإلخراج والتبول ،كما تولد مع اإلنسان أيضا حاجات أخرى
موازية للحاجات السابقة وال تقل أهمية عنها ،أال وهي الحاجات النفسية أو االجتماعية أو الثانوية كما يسيمها البعض ،وإذا كانت تلبية وإشباع
الحاجات العضوية كفيلة الستمرارية النمو البدني والجسمي السليم لدى اإلنسان وضمان لبقائه ،فإن تلبية وإشباع الحاجات النفسية كفيلة
باستمرارية النمو النفس ي واالجتماعي واالنفعالي املتوافق واملتزن وغير املضطرب.
يالزم صعوبات ال تعلم النمائية أو األكاديمية منها جوانب اجتماعية ،وذلك كما بينتها تعريفات صعوبات التعلم ،بل ويعتبر الكثير من الباحثين
ً ً
نوعا ثالثا من أنواع صعوبات التعلم ،وهي صعوبات التعلم االجتماعية
ومنهم الزيات ( )2008والظفيري ( )2016أن هذا التالزم يرقى إلى أن يمثل
واالنفعالية ،وذلك بسبب االرتباط العالي والعالقة املرتفعة بين صعوبات التعلم النمائية وصعوبات التعلم األكاديمية والجوانب االجتماعية واالنفعالية،
لذلك نجد الكثير من الدراسات في مجال صعوبات التعلم تركز على التعرف على أوجه القصور في هذه الجوانب ومحاولة عالجها عند هذه الفئة
بمختلف أعمارها ،فبينت دراسة الظفيري وعباس ( )2017التي هدفت التعرف على الفروق في التوافق النفس ي لدى ( )64من طلبة الصف العاشر من
ذوي صعوبات التعلم ،وجاءت نتائج الدراسة مبينة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الطلبة في جميع أبعاد التوافق النفس ي،
لصالح الطلبة العاديين ،كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق بين الجنسين.
كما بيشت دراسة الظفيري ( )2016التي هدفت لدراسة العالقة بين صعوبات التعلم النمائية وصعوبات التعلم األكاديمية من جهة وصعوبات
التعلم االجتماعية واالنفعالية من جهة أخرى ،وذلك لدى ( )42من طلبة املرحلة املتوسطة بدولة الكويت من ذوي صعوبات التعلم ،وقد أظهرت النتائج
ارتفاع بمعامالت االرتباط بين أنواع الصعوبات بحيث بلغت أكثر من . 0.9
كما بيشت دراسة الظفيري ( )2015التي هدفت التعرف على الحاجات النفسية لدى ( )117من أطفال الروضة بدولة الكويت ( 57من ذوي صعوبات
التعلم النمائية 60 ،من العاديين) ،وقد أسفرت نتائج الدراسة ظهور الحاجات النفسية لدى األطفال ذوي صعوبات التعلم النمائية بصورة أكبر من
األطفال العاديين.
كذلك بيشت دراسة الظفيري ( )2014والتي كان هدفها معرفة مدى فاعلية برنامج إرشادي في تحسين املهارات االجتماعية لدى (ً )11
طالبا من ذوي
صعوبات التعلم ،وقد أظهرت النتائج بعد تطبيق البرنامج املقترح وجود فرو ق ذات داللة إحصائية لصالح القيا البعدي.
كما بيشت دراسة الظفيري ( )2012عن وجود عالقة بين املهارات االجتماعية والحاجات النفسية لدى ( )71من ذوي صعوبات التعلم ،كما بيشت النتائج
ظهورا للحاجات النفسية عند ذوي صعوبات التعلم أكثر من العاديين.
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كذلك بيشت دراسة الظفيري وآخرين ( )2012التي هدفت التعرف على فاعلية برنامج إرشادي نفس ي ديني على تحقيق األمن النفس ي لدى ( )9من
ذوي صعوبات التعلم ،وقد أسفرت النتائج بعد تطبيق البرنامج عن وجود فرو ق ذات داللة إحصائية لصالح االختبار البعدي.
كذلك بيشت دراسة الظفيري والعصيمي ( )2010والتي كان هدفها معرفة الحاجات النفسية لدى ( )59من ذوي صعوبات التعلم ،وقد أظهرت
النتائج وجود فرو ق بين ذوي صعوبات التعلم والعاديين في الحاجة لألمن ،والتقدير االجتماعي ،وتحقيق الذات ،واالنتماء االجتماعي ،وتعلم املعايير
السلوكية .
كما بيشت دراسة العجمي وآخرين ) (Alajmi, et. al, 2010والتي هدفت إلى قيا فاعلية برنامج تدريبي في تنمية التوافق النفس ي لدى ( )24من
ذوي صعوبات التعلم ،وقد أسفرت النتائج عن وجود فرو ق ذات داللة إحصائية لصالح املجموعة التجريبية.
لقد بات من املؤكد معاناة ذوي صعوبات التعلم من قصور في الكثير من املهارات ،وكذلك ظهور الكثير من الحاجات النفسية لديهم بصورة
مرتفعة عن أقرانهم العاديين ،وهذا ما أكدته الدراسات في مجال صعوبات التعلم ،فتشير مجمل الدراسات في هذا املجال تقريبا إلى وجود قصور واضح
وملحوظ لدى ذوي صعوبات التعلم في الكثير من املهارات املرتبطة بالجوانب االجتماعية أو النفسية في مختلف املراحل العمرية لهم ،وبالتالي يمكن
االستفادة من ذلك في الكشف املبكر عن صعوبات التعلم من خالل التعرف على هذا الجانب في مرحلة رياض األطفال كمؤشر عن صعوبات التعلم في
املستقبل.
لكل مرحلة عمرية من مراحل حياة اإلنسان ما يميزها عن باقي املراحل ،وتعد مرحلة ما قبل املدرسة من أكثر هذه املراحل أهمية ،وترجع هذه
األهمية إلى التطور السريع في مختلف جوانب النمو لديه ،كم أنها املحددة لخارطة الطريق املستقبلية للفرد ،فهي البداية لتحديد مسار سماته
الشخصية واالجتماعية واالنفعالية والتعليمية وغيرها ،وذلك لجميع األفراد من مختلف الفئات دون استثناء ،فأهميتها لألطفال العاديين ال تختلف عن
ً
اهتماما ً
كبيرا لدى الباحثين لدراسة
أهميتها لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة أو األطفال ذوي صعوبات التعلم على حد سواء ،ولذلك نجد أن هناك
مختلف القضايا واملشكالت لدى أطفال هذه املرحلة ،ويتجلى هذا االهتمام بكثرة الدراسات املتنوعة واملختلفة املهتمة بهذه املرحلة ،وفيما يلي عرض
ملجموعة من هذه الدراسات التي تم االستفادة منها بالدراسة الحالية عند تحديد املشكلة أو عند صياغة األهداف أو في أي مرحلة من مراحل هذه
الدراسة:
 دراسة الظفيري ( )2017التي هدفت التعرف على قدرة االستعداد املدرس ي ،واملهارات ما قبل األكاديمية ،والنمو العقلي املعرفي بتشبؤ صعوبات
التعلم النمائية لدى ( )74من أطفال الروضة ،وقد أظهرت النتائج قدرة هذه العوامل مجتمعة على التشبؤ بصعوبات التعلم النمائية.
 دراسة ثجيل ( )2016التي هدفت لدراسة التوافق النفس ي االجتماعي وعالقته بظاهرة العنف لدى أطفال مرحلة ما قبل املدرسة ،وذلك لدى ()200
من أطفال الروضة بجمهورية العرا ق ،وقد أسفرت النتائج عن سوء بالتوافق النفس ي االجتماعي لدى عينة الدراسة ،كما أسفرت النتائج أيضا عن
انتشار ظاهرة العنف بينهم.
 دراسة تركستاني ( )2016التي هدفت لدراسة أثر األلعاب االلكترونية على مهارات حل املشكالت لدى ( )16من أطفال الروضة ضعيفي السمع ،وقد
أسفرت النتائج عن تحسن املجموعة التجريبية ،حيث ساهمت األلعاب االلكترونية في تنمية مهارات حل املشكالت لديهم.









دراسة العرسان ( )2016التي هدفت إلى استقصاء فاعلية برنامج تدريبي مبني على تنمية حب االستطالع لدى أطفال مرحلة ما قبل املدرسة ،وذلك
لدى ( )60من أطفال الروضة بمدينة حائل ،وقد أسفرت النتائج عن فاعلية البرنامج ،وعدم وجود فرو ق بين الجشسين.
دراسة الظفيري ( )2015التي هدفت التعرف على مستوى االستعداد املدرس ي وقدرته على التشبؤ بصعوبات التعلم النمائية عند أطفال الروضة،
وقد أظهرت النتائج وجود فرو ق ذات داللة إحصائية لصالح األطفال العاديين في االستعداد املدرس ي.
دراسة املطيري ( )2015التي هدفت إلى استقصاء أثر نموذج تدريبي مبني على إثارة حب االستطالع في تعلم أطفال مرحلة ما قبل املدرسة ،وذلك لدى
( )60من أطفال الروضة بدولة الكويت ،وقد أسفرت النتائج عن وجود فر ق لصالح املجموعة التجريبية ،كما أظهرت النتائج أيضا عدم وجود فر ق
بين الجشسين.
دراسة الظفيري والعامر ( )Aldhafeeri & Alamer, 2015التي هدفت التعرف على الفرو ق بين أطفال الروضة من ذوي صعوبات التعلم النمائية
واألطفال العاديين في االستعداد املدرس ي ،واملهارات ما قبل األكاديمية ،والنمو العقلي املعرفي ،وقد أظهرت النتائج وجود فرو ق ذات داللة إحصائية
لصالح األطفال العاديين ،كما أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائية بين صعوبات التعلم النمائية وهذه العوامل.
دراسة زوبي ( )2015التي هدفت التعرف وتحديد مستوى أداء مهارات االستماع األساسية لدى ( )35من أطفال الروضة ،وقد أسفرت الدراسة عن
العديد من النتائج من ضمنها ضعف عينة الدراسة في مهارات االستماع الفرعية.
دراسة الظفيري والكندري ( )2015التي هدفت التعرف على نسبة صعوبات التعلم النمائية املتوقعة عند أطفال الروضة ،وكذلك التعرف على أداء
هؤالء األطفال في بيئة تعليمية تستخدم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وذلك عند عينة بلغ قوامها ( ،)858وقد أظهرت النتائج وجود ()%6.6
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من أطفال الروضة يعانون من صعوبات تعلم نمائية ،كذلك بيشت النتائج قدرة مجتمع املعرفة على الكشف عن حاالت صعوبات التعلم النمائية
والحاالت املشابهة لها ،كما أظهرت النتائج أيضا زيادة نسبة املتعثرين في مجتمع املعرفة مقارنة بشسبة صعوبات التعلم النمائية.
 دراسة بدر الدين ( ) 2015التي هدفت التعرف على العالقة بين أسلوب املعاملة الوالدية املتبع في األسرة واالكتشاف املبكر لصعوبات التعلم في
مرحلة الطفولة املبكرة ،وقد كشفت النتائج عن وجود عالقة بينها.








دراسة علي وآخرين ( )2015التي هدفت التعرف على مفهوم الذات الجسمية والنفسية واالجتماعية لدى أطفال الروضة ،وذلك على عينة بلغ
قوامها ( )50من أطفال مرحلة ما قبل املدرسة بمدينة بغداد ،وقد بيشت النتائج أن لطفل الروضة مفهوم ذات جسمي يتطور بتطور العمر واملرور
بالخبرات ،وال يوجد لألطفال مفهوم ذات نفسية أو اجتماعية.
دراسة الصانع والظفيري ( )2014التي هدفت التعرف على نسبة انتشار صعوبات التعلم النمائية لدى أطفال الروضة بدولة الكويت وعالقتها بعض
املتغيرات الديموغرافية (الجشس ،املنطقة التعليمية ،الجشسية ،عمل األم ،املستوى التعليمي لألم ،املستوى التعليمي لألب ،الدخل الشهري ،نوع
السكن ،الحالة االجتماعية للوالدين) ،وقد أسفرت النتائج عن وجود ( )57طفال من أطفال مرحلة الرياض يعانون من صعوبات تعلم نمائية ،حيث
يمثلون نسبة ( ،)%6.6كما أظهرت النتائج عدم وجود اختالف في نسب انتشار صعوبات التعلم النمائية راجع ملتغيرات الدراسة الديموغرافية.
دراسة األميري وآخرين ( )2014التي هدفت لدراسة تأخر النمو الجسمي لدى أطفال الرياض وعالقته ببعض املتغيرات ،وذلك عند ( )400من
أطفال الروضة بمدينة بغداد ،وقد أسفرت الدراسة عن العديد من النتائج من أبرزها عدم وجود عالقة تأخر النمو الجسمي والجشس وكذلك
التحصيل.
دراسة موس ى ( )2014التي هدفت قيا الذاكرة قصيرة املدى لدى ( )340من أطفال الرياض ،وقد أظهرت النتائج عن فر ق بسعة الذاكرة لدى
أطفال الروضة بمقدار  3وحدات عن األطفال األكبر سنا.

 دراسة سليم والشوك ( )2014التي هدفت لدراسة املهارات اإلبداعية في حل املشكالت البيئية لدى طفل الروضة بمدينة بغداد ،وقد أظهرت النتائج
ضعف في املهارات اإلبداعية لدى أطفال الروضة في حل املشكالت البيئية.
 دراسة جرادات ( )2013التي هدفت لدراسة فاعلية برنامج اجتماعي لرفع مفهوم الذات للطفل الكفيف في مرحلة ما قبل املدرسة ،وقد أسفرت
نتائج الدراسة عن قدرة البرنامج على تحسين التكيف االجتماعي لدى أطفال الروضة ومساهمته في ارتفاع مفهوم الذات لديهم.
 دراسة املحاسنة ( )2013التي هدفت تقص ي مشكالت رياض األطفال في محافظة الطفيلة /اململكة األردنية الهاشمية من وجهة نظر املعلمات
العامالت فيها ،وذلك على عينة بلغ قوامها ( )60معلمة ،وقد أظهرت نتائج الدراسة العديد من املشكالت ومن ضمنها عدم تضمين املناهج خططا
عالجية لألطفال ذوي صعوبات التعلم.
 دراسة يباروف ( )Yapparova, 2013التحليلية التي هدفت إلى التعرف على دور البيئة املختلطة في تنمية الكفاءة االجتماعية لدى أطفال مرحلة ما
قبل املدرسة بجمهورية كازخستان ،حيث استدلت الدراسة بالكثير من الشواهد على دور البيئة املدرسية املختلطة في تنمية الكفاءة االجتماعية،
كذلك لم تغفل الدراسة عن الدور الكبير الذي تلعبه البيئة املدرسية واألسرة.







دراسة بيسنرفانبيرغ وآخرين ) (Peisner-Feinberg, et. al,2013في والية جورجيا األمريكية ،إلى ارتفاع في التحصيل واملهارات عند أطفال مرحلة
الرياض ،وذلك نتيجة للبرامج املقدمة لهم ،كما وجدت فر ق في التحصيل يعزى ملستوى دخل األسرة ومستواها االقتصادي ،بينما لم يوجد فر ق بين
الجشسين في مدى اكتساب املعرفة واملهارات املختلفة.
دراسة عليمات والفايز ( )2012التي هدفت لدراسة أثر برنامج تدريبي لغوي لتنمية مهارات اللغة االستقبالية لدى ( )20من األطفال ذوي
االضطرابات اللغوية بمرحلة ما قبل املدرسة  ،وقد أسفرت النتائج عن نجاح البرنامج التدريبي من خالل ظهور فرو ق لصالح املجموعة التجريبية،
كما أسفرت النتائج عن فرو ق لصالح اإلناث.
دراسة أوموهان ولذل ) (Ummuhan & Ithel, 2012عن وجود أثر للمستوى االجتماعي واالقتصادي لألسرة على التحصيل الرياض ي ألطفال
الروضة باختالف فئاتهم العمرية.
دراسة اليتيم ) (Yateem, 2000عدم تأثير متغير الجشس على التحصيل عند طفل الروضة ،بينما وجدت عالقة طردية بين ارتفاع مستوى تعليم
الوالدين من جهة والنمو املعرفي واالجتماعي واالنفعالي للطفل.

مشكلة الدراسة
تشكل قضية الكشف املبكر لذوى صعوبات التعلم أهمية بالغة ،إلى حد يمكن معها تقرير ،أن فعاليات التدخل العالجي تتضاءل إلى حد كبير
مع تأخر الكشف عنهم ،حيث تتداخل أنماط الصعوبات وتصبح أقل قابلية للتشخيص والعالج ،والتعرف املبكر ليس تشخيصا ولكنه وسيلة للتعرف
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علي انحراف النمو يهدف إلى التشبؤ باملشكلة التي من املحتمل أن تترك تأثيرا كبيرا علي نمو الطفل ومستقبله .كما تبين أدبيات مجال صعوبات التعلم
معاناة هذه الفئة من ظهور الحاجات النفسية لديهم بصورة مرتفعة ،وذلك حسب نتائج الدراسات السابقة املبينة في الدراسة الحالية ،كما تبين
أدبيات املجال أيضا ،وكما ورد في جميع مصادر ومراجع صعوبات التعلم ،العالقة بين صعوبات التعلم النمائية واألكاديمية كمكونين أساسيين ملفهوم
صعوبات التعلم ،كما تعد مرحلة ما قبل املدرسة من املراحل املؤثرة والحساسة في حياة الفرد املستقبلية ،وانطالقا من هذه املبادئ تبلورت مشكلة
الدراسة الحالية من خالل طرح التساؤل التالي :هل يمكن التشبؤ بصعوبات التعلم النمائية لدى أطفال الروضة من خالل معرفتنا بالحاجات النفسية
لديهم؟

فروض الدراسة:
الفرض األول :توجد فرو ق ذات داللة إحصائية بين أطفال الروضة من ذوي صعوبات التعلم النمائية والعاديين في الحاجات النفسية.
الفرض الثاني :الحاجات النفسية قادرة على التشبؤ بصعوبات التعلم النمائية لدى أطفال الروضة.

أهمية الدراسة:
تستمد الدراسة الحالية أهميتها النظرية من خالل الدور الفعال واملهم الذي تلعبه الحاجات النفسية وال سيما الكفاءة واالستقاللية واالنتماء في
تحقيق التوافق النفس ي والشخص ي واالنفعالي في حياة الفرد ،أما أهمية الدراسة التطبيقية فيتمثل بقدرة هذه الحاجات النفسية على الكشف املبكر
عن صعوبات التعلم النمائية عند أطفال ما قبل املدرسة ،وبالتالي االستفادة منها كمؤشر لصعوبات التعلم األكاديمية.

هدف الدراسة:
تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على الفرو ق بين أطفال مرحلة ما قبل املدرسة ممن يعانون من صعوبات تعلم نمائية ونظرائهم العاديين ،وذلك
في الحاجات النفسية (الكفاءة ،االستقاللية ،االنتماء) ،كما تهدف الدراسة أيضا التعرف على قدرة هذه الحاجات على التشبؤ بصعوبات التعلم النمائية
عند أطفال هذه املرحلة.

منهج الدراسة:
تتبع الدراسة الحالية املنهج الوصفي ملناسبته مع إجراءات هذه الدراسة ،حيث تهتم الدراسة الحالية بالبحث عن الفرو ق بين األطفال العاديين
وذوي صعوبات التعلم النمائية ،كذلك تبحث الدراسة العالقة بين الحاجات النفسية وصعوبات التعلم.

عينة الدراسة:
بلغت عينة الدراسة النهائية  77طفال من أطفال الروضة بدولة الكويت ( 29من ذوي صعوبات التعلم النمائية 48 ،من العاديين).

أدوات الدراسة:
مقياس الحاجات النفسية ألطفال ما قبل املدرسة (السرس ي وعبد املقصود) 2001 ،
يهدف املقيا إلى تحديد مستويات الكفاءة واالستقاللية واالنتماء كحاجات نفسية تظهر لدى األطفال في مرحلة ما قبل املدرسة ،وقد استمدت
الباحثتان عند بنائهما لبنود املقيا على التراث السيكولوجي وخاصة الكتابات واآلراء النظرية للدافعية والحاجات النفسية ،كما استند بناء املقيا
على املقاييس والدراسات املشهورة السابقة في مجال الحاجات النفسية ،وقد تضمن املقيا في صورته النهائية  42عبارة موزعة على ثالثة أبعاد هي:
الكفاءة واالستقاللية واالنتماء ،وتتمثل استجابة املعلمة في ضوء ثالثة مستويات من االستجابة (نعم -إلى حد ما -ال) وبتقدير رقمي ( ،)1 -2 -3والعكس
بالشسبة للعبارات العكسية ،بحيث تكون أعلى درجة  126وأقل درجة  ،42بحيث تدل الدرجات املرتفعة على انخفاض في الحاجة ،والعكس صحيح في
كل عبارات املقيا وأبعاده.
صدق وثبات املقياس
يتمتع املقيا بدرجة عالية من الصد ق والثبات في بيئته األصلية ،فقد تم التحقق من صدقه من خالل ثالثة طر ق تمثلت بالصد ق املنطقي،
وصد ق املحكمين ،والصد ق البناعي ،حيث تراوحت معامالت االرتباط بين العبارات وأبعاد املقيا ما بين  0.31و  0.70وتم حساب الثبات بطريقة
االختبار وإعادة االختبار ،حيث بلغ معامل االستقرار  0.645كما تم حسابه بطريقة التجزئة النصفية ،حيث بلغ معامل االتسا ق الداخلي  .0.85أما
بالشسبة ملعامالت الصد ق والثبات للمقيا في الدراسة الحالية ،فقد تم تطبيق املقيا على ( )106للحصول على معامالت الصد ق والثبات ،وقد
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أسفرت نتائج الصد ق البناعي عن وجود معامالت ارتباط مقبولة بين مجموع درجات كل بعد بالدرجة الكلية للمقيا  ،ويبين جدول رقم ( )1نتائج هذه
املعامالت.
جدول ( :)1معامالت ارتباط الصدق البنائي
البعد
الحاجة إلى الكفاءة
الحاجة إلى االستقاللية
الحاجة إلى االنتماء

معامل االرتباط
0.592
0.658
0.628

يتضح من نتائج الجدول السابق ملعامالت ارتباط الصد ق البناعي ،وجود ارتباطات مرتفعة بين مجموع درجات كل بعد والدرجة الكلية للمقيا  ،حيث
بلغ أقل ارتباط  0.592وأعلى ارتباط  ، 0.658وتدل هذه القيم على تمتع املقيا بدرجة مرتفعة من الصد ق ،بحيث يمكن االعتماد على نتائجه .أما
معامالت الثبات فقد تم إيجاد معامالت ثبات ألفا كرونباخ لكل بعد من أبعاد املقيا  ،وذلك كما هو مبين بالجدول رقم (.)2
جدول ( :)2معامالت ارتباط ألفا كرونباخ للثبات
الحاجة
الحاجة إلى الكفاءة
الحاجة إلى االستقاللية
الحاجة إلى االنتماء

معامل االرتباط
0.813
0.771
0.759

يتضح من نتائج الجدول السابق ملعامالت ثبات ألفا ،وجود ارتباطات مرتفعة لكل بعد من أبعاد املقيا  ،حيث بلغ أقل ارتباط  0.759وأعلى ارتباط
 ،0.813وتدل هذه القيم على تمتع املقيا بدرجة مرتفعة من الثبات ،بحيث يمكن االعتماد على نتائجه.
بطارية الكشف املبكرعن صعوبات التعلم النمائية ( الفرا) 2005 ،
تهدف البطارية الفرا إلى الكشف املبكر عن صعوبات التعلم النمائية عند أطفال الروضة ،وقد حددها من خالل أربع مجاالت تمثلت بصعوبات
(حركية بصرية ،معرفية ،لغوية ،اجتماعية) ،تمثلها  55عبارة تجيب عنها معلمة الروضة في ضوء أربع مستويات من االستجابة (دائما -غالبا -أحيانا -
نادرا) وبتقدير رقمي ( ، )1 -2 -3 -4وبدون وجود أي عبارات عكسية ،بحيث تكون أعلى درجة  220وأقل درجة  ، 55ويصنف كل طفل يحصل على 132
درجة فأقل أي بشسبة  %60فأقل من مجموع درجات البطارية بأنه من ذوي صعوبات التعلم النمائية ،وذلك حسب تعليمات البطارية ،وتقيس البطارية
أربعة مجاالت لصعوبات التعلم النمائية هي( :البصرية الحركية ،املعرفية ،النمو اللغوي ،اجتماعية نفسية).
صدق وثبات البطارية
تتمتع أداة الدراسة الحالية بدرجة عالية من الصد ق والثبات في بيئتها األصلية ،فقد حقق الصد ق الظاهري لألداة (صد ق املحكمين) نسبة اتفا ق
عالية جدا بين املحكمين بلغت  ، %88وبلغ معامل الصد ق الذاتي ( ، )0.94أما معامل الثبات باستخدام معامل ارتباط بيرسون بين التطبيقين بطريقة
إعادة االختبار فقد بلغ ( ،)0.88أما بالشسبة ملعامالت الصد ق والثبات ألداة الدراسة في الدراسة الحالية ،فقد تم تطبيق البطارية على ( )106من أطفال
الروضة للحصول على معامالت الصد ق والثبات ،وقد أسفرت نتائج الصد ق البناعي كما يبينها الجدول رقم (.)3
جدول ( :)3معامالت ارتباط الصدق البنائي
املجال
األول :صعوبات بصرية حركية
الثاني :صعوبات معرفية
الثالث :صعوبات النمو اللغوي
الرابع :صعوبات اجتماعية نفسية

معامل االرتباط
0.628
0.703
0.671
0.701

يتضح من نتائج الجدول السابق ملعامالت ارتباط الصد ق البناعي ،وجود ارتباطات مرتفعة بين مجموع درجات كل بعد والدرجة الكلية للمقيا  ،حيث
بلغ أقل ارتباط  0.628وأعلى ارتباط  ، 0.703وتدل هذه القيم على تمتع املقيا بدرجة مرتفعة من الصد ق ،بحيث يمكن االعتماد على نتائجه .أما
معامالت الثبات فقد تم إيجاد معامالت ثبات ألفا كرونباخ لكل بعد من أبعاد املقيا  ،وذلك كما هو مبين بالجدول رقم (.)4
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جدول ( :)4معامالت ارتباط ألفا كرونباخ للثبات
معامل االرتباط
0.759
0.882
0.668
0.859

املجال
األول :صعوبات بصرية حركية
الثاني :صعوبات معرفية
الثالث :صعوبات النمو اللغوي
الرابع :صعوبات اجتماعية نفسية

يتضح من نتائج الجدول السابق ملعامالت ثبات ألفا ،وجود ارتباطات مرتفعة لكل بعد من أبعاد املقيا  ،حيث بلغ أقل ارتباط  0.668وأعلى ارتباط
 ،0.882وتدل هذه القيم على تمتع املقيا بدرجة مرتفعة من الثبات ،بحيث يمكن االعتماد على نتائجه.
نتيجة الفرض األول
للتأكد من صحة الفرض األول الذي نص على "توجد فرو ق ذات داللة إحصائية بين أطفال الروضة من ذوي صعوبات التعلم النمائية والعاديين
في الحاجات النفسية" تم االعتماد على اختبار (ت)  T-testلدرجات عينة الدراسة على مقيا الحاجات النفسية ،ويبين الجدول رقم ( )5نتائج هذا
االختبار.
جدول ( :)5اختبار(ت) لداللة الفروق بين العاديين وذوي صعوبات التعلم النمائية في الحاجات النفسية
الحاجة
الكفاءة
االستقاللية
االنتماء

العاديين
م
28.21
40.59
47.86

ع
1.36
1.77
1.79

صعوبات التعلم النمائية
ع
م
2.08
22.93
1.64
35.31
0.75
37.72

قيمة (ت)
18.542
15.256
30.081

الداللة
0.000
0.000
0.000

يتضح من نتائج الجدول السابق وجود فرو ق ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.001بين أطفال الروضة من ذوي صعوبات التعلم النمائية وأقرانهم
من األطفال العاديين في الحاجة إلى الكفاءة ،كما يتضح من الجدول أن املتوسط الحسابي للعاديين أكبر منه عند ذوي صعوبات التعلم النمائية ،وتدل
هذه النتيجة أن الحاجة للكفاءة مرتفعة عند ذوي صعوبات النمائية أكثر منها لدى العاديين ،وذلك حسب تفسير نتائج مقيا الحاجات النفسية ،كما
يتضح أيضا وجود فرو ق ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.001بين أطفال الروضة من ذوي صعوبات التعلم النمائية وأقرانهم من األطفال العاديين
في الحاجة إلى االستقاللية ،وبالرجوع إلى املتوسط الحسابي نجده عند العاديين أكبر منه عند ذوي صعوبات التعلم النمائية ،ويدل ذلك حسب تفسير
املقيا على أن الحاجة لالستقاللية مرتفعة عند ذوي صعوبات النمائية أكثر منها لدى العاديين ،كذلك يتضح أيضا وجود فرو ق ذات داللة إحصائية
عند مستوى  0.001بين أطفال الروضة من ذوي صعوبات التعلم النمائية وأقرانهم من األطفال العاديين في الحاجة إلى االنتماء لصالح العاديين ،مما
يدل على انخفاض الحاجة لديهم مقارنة بذوي صعوبات التعلم النمائية.
نتيجة الفرض الثاني:
للتأكد من صحة الفرض الثاني الذي نص على "الحاجات النفسية قادرة على التشبؤ بصعوبات التعلم النمائية لدى أطفال الروضة" تم استخدام
معامل االنحدار املتعدد  Multiple Regressionللتشبؤ بصعوبات التعلم النمائية لدى عينة الدراسة من خالل الحاجات النفسية ،وذلك باالعتماد
على العالقة بينهما كما يبينها جدول رقم (.)6
جدول ( :)6معامالت االرتباط للعالقة بين صعوبات التعلم النمائية والحاجات النفسية
صعوبات التعلم النمائية

الحاجة للكفاءة
0.610

الحاجة لالستقاللية
0.546

الحاجة لالنتماء
0.695

يتضح من نتائج الجدول السابق وجود ارتباطات طردية عالية بين صعوبات التعلم النمائية والحاجات النفسية لدى أطفال الروضة ،فقد بلغ معامل
االرتباط بين صعوبات التعلم النمائية والحاجة للكفاءة  ،0.610بينما بلغ معامل االرتباط بين صعوبات التعلم النمائية والحاجة لالستقاللية ،0.546
كما بلغ معامل االرتباط بين صعوبات التعلم النمائية والحاجة لالنتماء  ،0.695وتعني هذه النتيجة أن هناك عالقة مرتفعة بين الحاجات النفسية
وصعوبات التعلم النمائية ،ويبين الجدول رقم ( )7نتائج تحليل االنحدار املتعدد  Multiple Regressionقدرة هذه العالقة للتشبؤ.
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جدول ( :)7تحليل االنحدار املتعدد Multiple Regression
معامل االرتباط
R
0.722

R2
0.521

قيمة (ف) F
99.045

الداللة
0.000

B0
قيمة الثابت
في املعادلة
76.947-

 B1معامل تغير
الحاجة
للكفاءة
0.258

 B1معامل تغير  B1معامل تغير
الحاجة
الحاجة
لالنتماء
لالستقاللية
0.499
0.030

يتضح من نتائج الجدول السابق وجود عالقة دالة إحصائيا عند مستوى  0.000بين الحاجات النفسية (الكفاءة ،االستقاللية ،االنتماء) وصعوبات
التعلم النمائية ،وأن التغير في درجة صعوبات التعلم النمائية يمكن تفسيرها بعالقتها بدرجة هذه الحاجات بشسبة  ،%52وهذه الشسبة جيدة ،مما يعني
أن درجات الطفل على مقيا الحاجات النفسية قادرة على التشبؤ بدرجة الطفل على مقيا صعوبات التعلم النمائية بشسبة تصل إلى .%52

مناقشة النتائج:
جاءت نتائج هذا الفرض مبينة ارتفاع في الحاجات النفسية (الكفاءة ،االستقاللية ،االنتماء) عند أطفال الروضة من ذوي صعوبات التعلم
النمائية مقارنة بأطفال الروضة العاديين ،وذلك حسب تقدير معلماتهم لسلوكهم وتصرفاتهم ،حيث يعتقدن بأن األطفال من ذوي صعوبات التعلم
النمائية ال يبذلون جهدا كافيا عند قيامهم باألعمال وال يحرصون على االنتهاء منها بصورة إيجابية ،ويترتب على ذلك الكثير من األمور من ضمنها عدم
الرغبة بتعلم األشياء الجديدة وعدم حل املشكالت والعوائق التي تواجههم ،كما تظهر لديهم خشية من القيام بأعمال منفردة كالذهاب إلى الجيران،
وارتداء وخلع املالبس ،وتناول الطعام ،وشراء املالبس والحاجيات الشخصية ،والنوم ،وكثير من األعمال حتى لو كانت هذه األعمال مناسبة مع قدراتهم،
فنجدهم يعتمدون على اآلخرين بصورة دائمة تقريبا ،فال نجد لديهم قدرة االعتماد على النفس ،أو القدرة على اتخاذ القرارات فيما يتعلق بأمورهم
الشخصية ،كما ال يظهر عليهم حب الذهاب إلى الروضة الذي يظهر على األطفال العاديين ،وال حب مشاركة األصدقاء في األنشطة املختلفة ،كما تجده
ال يقض ي الفسحة مع زمالئه ،وال يبالي أو يسال عن زمالئه عندما يتكرر غيابهم عن الروضة ،كذلك ال يتواجد معهم في الحفالت والفسحة أو في أثناء
اللعب ،فهو ال يستمتع بمشاركتهم ،ويفضل أن يكون منفردا عنهم ،فال يسعى لتكوين الصداقات.
لقد جاءت نتائج الفرض األول محققة صحة هذا الفرض بوجود فرو ق بين أطفال الروضة العاديين واألطفال ذوي صعوبات التعلم النمائية في
الحاجات النفسية ،وتأتي هذه النتيجة متوافقة مع أدبيات مجال صعوبات التعلم من حيث الخصائص االنفعالية والنفسية واالجتماعية األكثر شيوعا
عند هذه الفئة ،كاإلحسا بالعجز ،وانخفاض معدل املهارات االجتماعية ،وتدني مفهوم الذات وعدم الثقة بالنفس ،كذلك عدم الشعور باالنتماء،
وعدم القدرة على التكيف املدرس ي واألسري ،وغيرها من الخصائص املصاحبة لصعوبات التعلم ،وهذا أيضا ما استدلت عليه نتائج الدراسات السابقة
في هذا املجال التي تم استعراضها في مقدمة الدراسة الحالية.
كما جاءت نتائج الفرض الثاني مؤكدة صحته ،وأنه باإلمكان التشبؤ صعوبات التعلم النمائية عند أطفال الروضة بالتعرف على حاجاته النفسية،
وهذه النتيجة تؤكد على نوع وقوة العالقة بين صعوبات التعلم النمائية والحاجات النفسية لدى أطفال الروضة أو أطفال ما قبل املدرسة ،فظهور
وشعور الطفل بالحاجة إلى الكفاءة واالستقاللية واالنتماء ،قد يكون مدخل لكونه يعاني من صعوبات بصرية حركية ممثال بقصور بالتناسق العضلي
للمهارات الحركية الكبيرة ،والتحكم العضلي للحركات الدقيقة ،كما أنه قد يعاني من صعوبات معرفية في االنتباه ،والذاكرة ،والتفكير ،والتكامل بين
الحوا  ،وتشكيل وتكوين املفاهيم ،وحل املشكالت ،كذلك يمكن معاناته من صعوبات في النمو اللغوي ،وعدم قدرته على التعبير اللفظي ،أو فهم
اللغة املنطوقة ،أو الترابط السمعي اللفظي ،أو قد يكون يعاني من صعوبات في الجانب االجتماعي والنفس ي.
كما جاءت نتيجة هذا الفرض أيضا مبينة قدرة الحاجات النفسية على التشبؤ بصعوبات التعلم النمائية لدى أطفال الروضة ،وبهذه النتيجة
الحاجات النفسية إلى مجموعة كثيرة من العوامل التي يمكن أن تتشبأ بصعوبات التعلم النمائية ،مثل األداء في مجتمع املعرفة،
يمكن أن تضاف
واالستعداد املدرس ي وغيرها من العوامل واملتغيرات التي بينتها نتائج وأهداف الكثير من الدراسات ملرحلة ما قبل املدرسة ،التي تم استعراضها في مقدمة
الدراسة الحالية.
عند التأمل بشتائج الدراسة الحالية وربطها بشتائج الدراسات السابقة التي تبين قصور ذوي صعوبات التعلم في العديد من املهارات والجوانب
النفسية واالجتماعية واملعرفية ،والنتائج اإليجابية للبرامج املقدمة لهذه الفئة بهدف تحسين القصور لديهم في هذه الجوانب ،وكذلك عند األخذ بعين
االعت بار العالقة بين صعوبات التعلم األكاديمية والنمائية ،وعملية تشخيص صعوبات التعلم التي ال يمكن الجزم بها إال في مراحل متقدمة من املرحلة
االبتدائية ،وذلك لعوامل عديدة أبرزها عملية التحصيل الدراس ي وتحقيق محك التباين ،ولكن وفقا لنتائج هذه الدراسة فإن أطفال الروضة الذين
يعانون من صعوبات تعلم نمائية تظهر لديهم حاجات نفسية أكثر من أقرانهم في مثل هذه املرحلة ،وهذا يقودنا إلى التأمل والتفكير والتدقيق في قضية
أنه من املمكن الكشف عن صعوبات التعلم في مراحل الطفولة املبكرة من خالل بعض املؤشرات ولعل أبرزها مؤشر الحاجات النفسية موضع الدراسة
الحالية.
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التوصيات:

ً
بناء على النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية يمكن استخالص بعض التوصيات التي يمكن أن تساعد املهتمين في هذا املجال كالتالي :

 الكشف املبكر عن صعوبات التعلم يساهم مساهمة فاعلة في التخفيف من حدة هذه الصعوبات وعدم تفاقمها في املستقبل.
 وجود حاجة ماسة لتنويع االختبارات واملقاييس لعملية تشخيص صعوبات التعلم النمائية لدى أطفال مرحلة ما قبل املدرسة.
 عملية إشباع الحاجات النفسية لدى أطفال الروضة قد يساعد في تحسين أداء األطفال الذين يعانون من خطر اإلصابة بصعوبات التعلم.
 وجود معلمات رياض أطفال مؤهالت للكشف املبكر عن صعوبات التعلم النمائية.
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Abstract:

The aim of the study was to identify the psychological needs (competence, autonomy, and
affiliation) index to predict the developmental learning disabilities with kindergarten children in Kuwait. a
sample of 83 children from kindergarten children (29 of them with developmental learning disabilities, and 48
of normal children).
The results showed that there were significant differences (P<0.001) between the developmental learning
disabilities and the normal children in psychological needs. Also, there were a positive correlation statistically
significant between the developmental learning disabilities and psychological needs.
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املخلخ :
استهدفت الدراسة تقديم إستراتيجية مقترحة لتطبيق إدارة املواهب لتحقيق جودة الخدمات في إدارات التعليم بمنطقة القصيم ،وذلك من خالل
كل من مستوى جودة الخدمات املتمثلة في أبعادها الخمسة (البعد املادي وامللمو  ،االعتمادية ،االستجابة ،البعد التوكيدي ،والتعاطف)
تحديد ٍ
،ودرجة توفر متطلبات تطبيق إدارة املواهب املتمثلة في أبعادها التالية (االستقطاب ،إدارة األداء ،التعليم والتطوير ،االحتفاظ باملواهب ) واستخدمت
ً
َ
عينة عشوائية من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام واملشرفين
الدراسة املنهج الوصفي التحليلى  ،واتخذت من االستبانة أداة لها ،واشتملت الدراسة على ٍ
في إدارات التعليم بمنطقة القصيم ،وقد أسفرت الدراسة عن عدد من النتائج أهمها جاء مستوى جودة الخدمات بدرجة منخفضة ،كما جاءت درجة
توفر متطلبات تطبيق إدارة املواهب بدرجة متوسطة ،وقدمت الدراسة إستراتيجية مقترحة لتطبيق إدارة املواهب من أجل تحقيق جودة الخدمات في
إدارات التعليم بمنطقة القصيم.

الكلمات املفتاحية :إدارة املواهب ،جودة الخدمات ،إدارات التعليم ،منطقة القصيم ،إستراتيجية مقترحة.
املقدمة:
تعددت املفاهيم اإلدارية الحديثة واملهمة في إدارة املوارد البشرية ،حيث لم تعد تتالءم األساليب التقليدية والروتيشية في العمل والتركيز على معالجة
املشكالت املفاجئة إلدارة املوارد البشرية مع مقتضيات ومتطلبات العصر الجديد الذي يتسم بالتغير والتطوير املستمرين ،فدور إدارة املوارد البشرية
ُ ً
يتطلب تطبيق ممارسات إدارية حديثة ملواكبة املتغيرات والتحديات املعاصرة بشكل مستمر ،وال يمكن لإلدارات على اختالفها أن تسير بخطا تطويرية إال
واستقطابها باالختيار والتعيين ،ومن ثم العمل باستمرار على تنميتها واالستثمار الجيد لها من
من خالل التخطيط الجيد الحتياجاتها من املوارد البشرية،
ِ
خالل تبنيها وتنويعها لإلستراتيجيات التنموية التي تتماش ى مع تحقيق أهدافها.
َ
لذا ركزت مؤخرا إستراتيجيات إدارة املوارد البشرية على العنصر البشري النوعي ،وما يمتلكه من مهارات ومواهب ،باعتباره الغاية والوسيلة بالوقت
َ َ
ً
َ
ً
املعيار األهم للتقدم والتفو ق ،فاهتمت بوجوده
شديدا باملوارد البشرية ،وبخاصة ذات الكفاءة واملوهبة واألداء العالي باعتبارها
اهتماما
ذاته؛ حيث أول ِت
واالنتقال فيها من رد الفعل إلى التنافسية من خالل املبادرة في اكتشاف واستقطاب
كقوة ال يمكن تقليدها ،وتوجهت بشدة للتركيز على إدارة مواهبه،
ِ
واختيار وتعيين وتنمية وإدارة أداء املوهوبين (الحارثية ،والحارثية ،والعاني ،2015 ،ص.)201
ّ
والتوجه نحو إدارة املواهب في إدارات التعليم له ما يبرره؛ حيث إن هناك ً
تمكن إدارة التعليم من التعامل مع
كثيرا من الشواهد التي تؤكد على أنها ِ
بيئة التنافس التي تتسم بسرعة التغيير ،وعلى توفير العاملين الذين يتميزون بالكفاءة لقيادة وإدارة التغيير والتطوير في إدارة التعليم (عبد الفتاح،
ًّ
ًّ
إيجابيا على مشاركة املوظف ،وأن كال من إدارة املواهب
 ،2007ص ،)2حيث أشارت  )2009( sweemإلى ثالث نتائج رئيسية هي :أن إدارة املواهب تؤثر
ً
ً
ومشاركة املوظف تعد محركا لتغيير ثقافته وبيئة إدارة التعليم ،كما تعد إدارة املواهب إستراتيجية إلدارة املوارد البشرية في إطار التطور التنظيمي.
َ
ًّ
وفي ذات السيا ق كشفت دراسة " )2012( Kehindeأن لنظام إدارة املواهب ً
تحديد املوارد البشرية
إيجابيا على األداء العام لإلدارة ،وأن
أثرا
َ
املوهوبة واالحتفاظ بها في إدارات التعليم وبخاصة في املراكز الوظيفية املهمة ُيمكن أن ’ يحسن األداء بشكل عام" ويحقق التميز عن طريق تجويد الخدمات
املقدمة .
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َ
العديد من األبعاد التي يقوم عليها ُ
دراسات أشارت إلى نموذج يتكون
نجاح إدارة املواهب ،حيث إن هناك
وعند التركيز على إدارة املواهب فإن هناك
ٍ
من أربع خطوات سيتم التركيز عليها في هذه الدراسة ،وهي :تحديد احتياجات إدارة التعليم (االستقطاب) ،وتقييم األفراد عن طريق الكفاءات املطلوبة
(إدارة األداء) ،وتنمية وتطوير قدرات األفراد (التعليم والتطوير) ،واالحتفاظ باملوهوبين (الحفظ) (.)Silzer & Dowell, 2010, p.89
َ
السبيل إلى تقديم الخدمات ورضا املستفيدين ،حيث ُت َ
عرف جودة الخدمة عن
وعليه يمكن توضيح فعالية إدارة املواهب على املوظفين باعتبارها
طريق العالقة بين توقعات املستفيدين وكيف يرون تجربتهم؛ ويؤكد كل من  )2011( Osman and Berbary, et alو Popescu, Auvam
 )2012( and Danaعلى أن االحتفاظ بتقديم خدمات عالية الجودة تتحقق بتدعيم وتوفير املوارد والتدريب ،واملمارسات اإلدارية ،وال سيما تلك
ً
مفتاحا
املمارسات الخاصة بإدارة املواهب مثل التدريب على املهارات ،وتطوير الكفاءة ،وخطط التطوير الوظيفي ،ونظم تقييم األداء السليمة ،باعتبارها
لتعزيز جودة الخدمة.
و سوف تركز الدراسة الحالية على تصشيف  (2012( Asıkgil, Incesuاللذين يحدد ان جودة الخدمات في خمسة أبعاد ،وهي :البعد املادي
امللمو  ،واالعتمادية ،واالستجابة ،والبعد التوكيدي ،والتعاطف .كما توص ي دراسة أبو طبيخ ( )2015بوضع معايير يمكن االعتماد عليها في تقديم
الخدمة ّ
وتبني إستراتيجيات حديثة تحقق جودة الخدمة من خالل التركيز على أبعادها.
وبناء عليه يوضح كل من الشمري وغالب ( )2015تأثير إدارة املواهب على جودة الخدمات؛ فالعاملون املوهوبون هم من ُي َ
ً
عت َمد عليهم في تحسين
ً
وتطوير أساليب اإلدارة؛ تحقيقا لجودة
جودة الخدمات التي تعد مفتاح األمان والنجاح إلدارات التعليم من خالل وضع إستراتيجية للتحسين املستمر،
ِ
الخدماتً ،
وبناء عليه يجب االهـتمام بالجودة في إدارات التعليم من خالل تهيئة مستلزمات الخدمات ،واالهـتمام بجودة عناصرهـا من التسهيالت املادية
واملورد البشري والتكنولوجي.
ً
ُ
ً
ً
ونظرا للدور املهم والحيوي الذي تلعبه إدارات التعليم من تطوير ورقي باملجتمعات باعتبارها مولدا للمعرفة والخبرة ،كان لزاما عليها رفع مستوى
كفاءات العنصر البشري من خالل ّ
تبنيها فكرة تثمين وتطوير وتنمية املواهب البشرية واستثمارها في القطاع التعليمي (خلف هللا )2015 ،وعليه ،فإن
ُ
تحسين جودة الخدمات من خالل إدارة املواهب وتطوير األداء للرقي بإدارة التعليم واملجتمع املحلي (الشمري ،وغالب،
أسمى هدف إلدارات التعليم هو
 ،)2015ومن هنا تعد إدارة املواهب إستراتيجية ومدخل هام لتنمية املوارد البشرية في إدارة التعليم.
مفهوم إدارة املواهب
ً
على الرغم من حداثة هذا العلم إال إن هنالك عددا البأ به من التعريفات التي تتناول موضوع إدارة املواهب؛ ولعل أهم تلك املفاهيم ما يلي:
 مجموعة العمليات التي تسعى إلى صياغة إستراتيجية تركز على تخطيط حاجة إدارة التعليم اآلتية واملستقبلية من املوهوبين ،والعمل على
استقطابهم من خارج الجهة ،وتشخيص مستوى جودة املوهبة املتوفرة في إدارة التعليم ًّ
حاليا ،وفي جميع مستوياتها التنظيمية؛ لتطويرها وإثراء
َ
َ
وفير
معايير
معارفها باعتماد
ٍ
موضوعية وبرامج تطوير ٍية مستدامة من جهة أخرى ،والعمل على املحافظة على املوهوبين واستبقائهم من خالل ت ِ
والحوافز املشجعة إلسنادهم وإدارة مسارهم الوظيفي بشكل فاعل (صالح ،سعد ،2010 ،ص.)19
الظروف املالئمة لهم،
ِ






إدارة التركيز االنتقاعي للموارد البشرية واختيار القدرات العقلية املتقدمة (.)lles, 2010, p. 181
تفاعل مجموعة من املمارسات والنظم املتكاملة املتعلقة باستقطاب العاملين ذوي املهارات املطلوبة ،واملحافظة عليهم ،وتطويرهم بما يشسجم
لتحقيق التوجه اإلستراتيجي إلدارة التعليم (العنزي ،العطوي ،وعبادي ،2011 ،ص.)99
كما تشير إدارة املواهب إلى عملية جذب العاملين ذوي املهارات العالية للعمل في إدارة التعليم ،ودمجهم فيها ،وتطويرهم ،وتطوير العاملين
املوجودين فيها ،واالحتفاظ بهم .وتضم إدارة املواهب :اكتشاف املواهب ،وتطويرها ،وتحفيزها ،واالحتفاظ بها ( Anupam, Upasna,
.)2012
ُ
ُ
بعد استعراض أبرز املفاهيم التي فسرت إدارة املواهب يالحظ االختالف فيما بينها ،ويعود ذلك إلى إشكالية املفهوم؛ إذ من الصعب تحديد املعنى
الدقيق له الختالف وجهات النظر ورؤى الباحثين .

 أهمية إدارة املواهب في إدارات التعليم
ً
 عندما تلبي أي إدارة حاجات املوهوبين وتنمي قدراتهم ،سوف يظهر اإلنتاج اإلبداعي واالبتكار والذي سيؤدي حتما إلى مخرجات تميز هذه اإلدارة
عن غيرها ،وتظهر أهمية إدارة املوهوبين من حيث:
 كونها تمثل الطاقات الكامنة لإلدارة التعليمية بصفتها املحرك للميزة التنافسية حيث إن االستثمار في األفراد هو من األولويات لضمان جودة
املخرجات والخدمات املقدمة من قبل اإلدارة التعليمية (.)scott &Revis, 2008
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 التميز في تقديم الخدمات للعمالء حيث يشعر العمالء بالثقة واالرتياح عند وجود املواهب داخل اإلدارة التعليمية ،وذلك إليمانهم بمدى تميز
الخدمة التي سيحصلون عليها ،ألن نقص الكفاءات يؤدي إلى زيادة العبء على اإلدارة ،وغياب االلتزام باملواعيد النهائية ،وانخفاض نوعية العمل
مما يجعل اإلدارات تفقد عمالئها ،كذلك تفقد القدرة على مواكبة أحدث املمارسات املتعلقة بإبداع املواهب (إدارة املواهب ،2016 ،ص.)3
 تطوير املوارد البشرية الالزمة لتحقيق األهداف االستراتيجية لإلدارة التعليمية ،من خالل بذل الجهود لتناسب إمكانات ومهارات العاملين مع
حاجات العمل الحالية واملستقبلية (محمود ،عوض هللا ،2013 ،ص)28
عناصر (أبعاد) إدارة املواهب
َ
ً
تعتبر املواهب أداة تطوير وتغيير للمؤسسات ،وميزة تنافسية في ظل عصر الخدمة ،لذلك تسعى كافة اإلدارات إلى االستحواذ على رأ املال
البشري
وتطويره ،وتحت ضغط تحديات الوقت الحالي فإن إدارة التعليم في حاجة ماسة إلى إدارة املواهب ،لذا سيتم التركيز على أبعاد إدارة املواهب
ِ
باعتبارها عوامل أساسية أو عمليات مؤثرة في جذب وتطوير العاملين واملحافظة عليهم من ذوي املواهب واملهارات التي تعتمدها الدراسة الحالية
ات إجرائية إلدارة املواهب ،ولدراسة متطلبات التطبيق سيتم اعتماد األبعاد اآلتية :استقطاب املواهب ،وإدارة األداء ،والتعليم والتطوير
بوصفها متغير ٍ
ُ
ُ
َ
(تطوير املواهب) ،واالحتفاظ باملوهبة،والتي يعززها اتفا ق أغلب الباحثين عليها ،ومناسبتها ألهداف الدراسة الحالية ،كما يمكن توضيح تلك األبعاد كما
جاءت في الدراسات واألبحاث املختلفة من خالل النقاط التالية:
ً
 .1االستقطاب :وهو عملية متكاملة يتم خاللها اختيار وتوظيف املواهب ،ويعتبر قرارا تنجح على أساسه املشروعات أو تفشل ،وتخفق معظم
ً
اإلدارات في اختيار املواهب الصحيحة منذ البداية ،وذلك يكلفها ً
ثمنا باهظا في املستقبل ،وتركز عملية التوظيف على طر ق الفحص املستخدمة في
اختيار املواهب املناسبة للوظائف املطروحة في إدارة التعليم (.)Murphy, 2007, p. 21
 .2التعليم والتطويرُ :وي ّ
عدان من العناصر األساسية في إدارة املواهب إذ يجب أن يتم االعتماد عليهما فى التحديث والتطوير فى كل مستويات إدارة
التعليم؛ للوصول بالعاملين املوهوبين إلى جودة عالية في األداء؛ إذ ال بد للقائد من أن يوفر بيئة عمل جيدة تضم ً
ورشا تعليمية وتطويرية لتزويد
العاملين بشتى املستجدات التي تطرأ على بيئة العمل في إدارة التعليم ،وكل ذلك يتم ضمن إطار تحفيزي (العبادي ،2010 ،ص ص .)30-29
ً
استنادا إلى خطط األعمال في إدارة التعليم تقوم اإلدارة بوضع عمليات لقيا وإدارة أداءالعاملين ،وتشير هذه الخطوة إلى قيا
 .3إدارة األداء:
مستوى األداء؛ أي ما يتعلق بعملية التخطيط وإدارة وتقييم أداء العاملين مع مرور الوقت ،وال سيما أن تكون هذه الخطوة فاعلة في نظام إدارة
املواهب و يكون تقييم العاملين ُمست ِن ًدا إلى النتائج التي تحقق أعلى مستويات اإلنتاجية  ،وتدعيم الكفاءات والسلوكيات التي تظهر (صيام،
 ،2013ص.)47
َ
ُ
ُ
 .4االحتفاظ باملواهب :تدرك إدارات التعليم ضرورة إبقاء املوظف املوهوب كأسا للمنافسة؛ حيث يهدف االحتفاظ باملواهب إلى تشجيع العاملين
من أجل البقاء في اإلدارة ألطول فتره ممكنة؛ ألن ترك العاملين للعمل يضر بصالح إدارة التعليم بسبب تكلفة جذب وإحالل موظف موهوب مكان
َ
تصشيفين من األعمال التي تقوم بها إدارات التعليم من أجل االحتفاظ بالعاملين
آخر ( .)Echols, 2007وعرف ()Vaiman, 2008
غير املادية التي تشبع الحاجات الفسيولوجية
املوهوبين؛ وهما الحوافز الداخلية والخارجية ،وأن الحوافز الداخلية تعود إلى الجوائز واملكافآت ِ
اإلدارات تحتاج إلى استثمار أكثر في االحتفاظ بالعاملين املوهوبين من خالل
للعاملين املوهوبين ،وأضاف ( )Mendez, et al, 2011أن
ِ
تقديمها لعرض عمل متكامل يشجع العاملين على البقاء في اإلدارة؛ مثل توفير التأمين الصحي ،واملرونة في أوقات الدوام ،وتحسين ظروف العمل
بصورة عامة ،وتوفير الدعم االجتماعي لهم ،ومن ثم ُيلزم العاملون أنفسهم بالبقاء في إدارة التعليم .كما أورد ( Tarique & schuler,
اك العاملين في عملية اتخاذ القرارات ،واالعتراف بدورهم وكفاءتهم في اإلدارة.
 )2010ضرورة أن تشتمل إستراتيجيات االحتفاظ باملواهب على إشر ِ
متطلبات نجاح إدارة املواهب في إدارات التعليم
يذكر (صالح وسعد )2010 ،أن هناك مجموعة من املتطلبات النظامية الخاصة بتنفيذ إدارة املواهب بنجاح ,يمكن إيجازها في اآلتي:
 .1خلق وعي حول الفوائد املتحققة من الحصول على أفراد موهوبين لدى القيادة العليا للمؤسسة التعليمية ،ألن إدارة املواهب ال يمكن تنفيذها
بفاعلية وتكامل بدون دعم قيادات اإلدارة التعليمية.
 .2بناء القدرات الجوهرية للمؤسسة التعليمية باالعتماد على املواهب ،وذلك بإدخال هذا املفهوم لقلب اإلدارة التعليمية ،وهنا يمكن استخدام
نموذج تطوير القدرات والذي يتضمن ما يأتي:


تدوير العمل لزيادة الخبرات واكتساب املهارات.
توفير مراكز تطوير إدارية،و التدريب التقني املتخصص.



تخصيص مشاريع أو مهام لقوة عمل ذات وظائف متعددة.
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 وضوح في قواعد عمل اإلدارة وال سيما في املسارات الوظيفية.
البحث عن املواهب لألعمال ذات املاديات الواسعة واملتوسطة.
الجذب االستراتيجي للموهبة باستخدام مستويين:
 جذب موهبة داخلي :عن طريق فرز وتحديد مواهب اإلدارة التعليمية والعالقة ما بين املهارات التقنية للوظيفة واملوهبة.
 جذب موهبة خارجي :من خالل جذب واختيار املرشحين املوهوبين والذين يكونون مالئمين لتنافسية اإلدارة التعليمية واستراتيجياتها عن
طريق معرفة خلفية املوهوب وطبيعة عالقته الشخصية ومهاراته الثقافية املتعددة.
خلق مسار وظيفي واضح للمواهب الحالية والجديدة باستخدام املسار اإلداري ومسار الخبرة لالستجابة للمتطلبات املختلفة للموهوبين
وتحفيزهم واستبقائهم.
تزويد املوهوبين بالتدريب واإلرشاد لزيادة التزام الجدد والحاليين منهم.
تقويم السلوكيات والعوائد لقادة أنشطة التدريب واإلرشاد مع األفراد املوهوبين والتي ستروج ثقافة تنظيمية تحفز على االلتزام والوالء للعاملين
املوهوبين الجدد.
تضمين إدارة املواهب في استراتيجية اإلدارة التعليمية وقيمتها األساسية.

مفهوم جودة الخدمات في إدارات التعليم
يمكن تعريف جودة الخدمات بأنها تلك ا لجودة التي تشتمل على البعد اإلجراعي والبعد الشخص ي كأبعاد مهمة في تقديم الخدمة ذات الجودة
العالية ،ويتكون الجانب اإلجراعي من النظم واإلجراءات املحددة لتقديم الخدمة ،أما الجانب اإلنساني أو الشخص ي للخدمة فهو كيف يتفاعل
العاملون بموافقهم وسلوكياتهم وممارساتهم اللفظية مع املستفيدين (الدرادكة ،2005 ،ص .)181
َ
ً
مسبقا على خصائص أو أبعاد الخدمات ،ويمكن التمييز بين ثالث مجموعات
كما يمكن القو ُل بأن "تعريف جودة الخدمة يتطلب ضرورة التعرف
من األبعاد الخاصة بالخدمات :البعد الفني ،البعد الوظيفي أي الكيفية ،اإلمكانيات املادية" (الضمور .2008 ،ص.)504
ويضيف ( )Palli, & Mamilla, 2012, p. 430أن جودة الخدمة هي الحكم من املستفيد فيما يتعلق باألداء العام إلدارة التعليم
وخدماتها في املقام األول ،وتركز جودة الخدمة على كيفية تلبية توقعات املستفيد؛ ألن التوقعات الديناميكية قد تغير التقييمات ً
أيضا مع مرور الوقت
من شخص إلى آخر ومن ثقافة إلى أخرى ،فجوهر الخدمة هو وجود مقيا ملدى تطابق مستوى تقديم الخدمات مع توقعات املستفيدين ،وبطريقة ما
توقعات املستفيدين مع رضا املستفيد.
كما يقصد بجودة الخدمة "جودة الخدمات املقدمة سواء كانت املتوقعة أو املدركة؛ أي التي يتوقعها املستفيدون أو التي يدركونها في الواقع
العملي ،وهي املحدد الرئيس ي لرضا املستفيد أو عدم رضاه ،وتعتبر في الوقت نفسه من األولويات الرئيسية للمؤسسات التي تريد تعزيز مستوى النوعية
في خدماتها" (حوا وحمودي ،2013 ،ص.)91
ُ
ُيالحظ من خالل التعاريف اتفاقها جمي ِعها على عنصرين مهمين وهما توقعات املستفيد ،وتقييم املستفيد ،لذلك تؤكد الدراسة الحالية على
ً
ابتداء من مدخالت العملية املؤسسية إلى
أهمية تقديم الخدمات في إدارات التعليم بأساليب جديدة وبطر ق تفو ق توقعات املستفيدين ،وتحقق رضاهم
مخرجاتها ،مرو ًرا بالعمليات واإلجراءات واملتطلبات الالزمة لتقديم الخدمات.
أهمية جودة الخدمات في إدارات التعليم
تحظى جودة الخدمة بأهمية خاصة بالشسبة للمؤسسات الخدمية على النطا ق العام وباإلدارة التعليمية خاصة،إذ أن التعقيد البي ي واملنافسة
الحادة والتغير السريع في حاجات ورغبات املستفيدين دفع هذه اإلدارات للعمل على رفع مستوى كفاءة وفاعلية أدائها لضمان تحقيق أهدافها في
الريادة والتميز (كرعوف ،أحمد ،أبو طبيخ ،2017 ،ص ، )200وتكمن أهمية الجودة في تقديم الخدمة عند (الدراركة ،2001 ،ص )151فيما يلي:
 .1نمو مجال الخدمة :لقد ازداد عدد اإلدارات التي تقوم بتقديم الخدمات فمثال نصف اإلدارات األمريكية يتعلق نشاطها بتقديم الخدمات إلى
جانب ذلك فاإلدارات الخدماتية مازالت في نمو متزايد ومستمر.
 .2ازدياد املنافسة :إن تزايد عدد اإلدارات الخدم ية سوف يؤدي إلى وجود منافسة شديدة بينها لذلك فإن االعتماد على جودة الخدمة سوف
يعطي لهذه اإلدارات مزايا تنافسية عديدة.
 .3فهم املستفيدين :إن املستفيدين يريدون معاملة جيدة ويكرهون التعامل مع اإلدارات التي تركز على الخدمة ،فال يكفي تقديم خدمة ذات
جودة دون توفير املعاملة الجيدة والفهم األكبر للمستفيدين.
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 -4املدلول االقتصادي لجودة الخدمة :أصبحت اإلدارات الخدمية في الوقت الحالي تركز على توسيع حصتها السوقية لذلك ال يجب على اإلدارات
السعي من أجل جذب مستفيدين جدد ،ولكن يجب كذلك املحافظة على املستفيدين الحاليين ،ولتحقيق ذلك البد من االهتمام أكثر بمستوى جودة
الخدمة.
أبعاد جودة الخدمات في إدارات التعليم
إن إدارات التعليم تسعى إلى التميز في تقديم خدماتها ،وهذا التميز ال يتحقق إال باالرتقاء إلى مستوى متميز من الجودة ،وقد تناولت األبحاث
والدراسات موضوع جودة الخدمة محاولة وضع أبعاد لهذه الجودة في الخدمات ،حيث اتفق الباحثون على تحديد خمسة أبعاد لها كما ذكرها Incesu,
 (2012, p. 94( & Asikgilوهي( :امللموسية ،االعتمادية  ،سرعة االستجابة  ،األمان أو (الضمان)  ،التعاطف ).
ُ
وتعتمد الدراسة الحالية أبعاد جودة الخدمة باملسميات التالية َلت َواف ِقها مع أهداف الدراسة وهي:
َ
والتسهيالت املادية املقدمة من إدارة التعليم التي تشمل توفر األجهزة واملعدات
 البعد املادي وامللو  :الذي يشمل العناصر املادية للخدمة،
ِ
والعاملين ومستوى التكنولوجيا ،إضافة إلى مظهر إدارة التعليم والتصميمات والديكورات والتجهيزات املكتبية (جليل ،2007 ،ص.)33
 االعتمادية :التي تشير إلى األداء الدقيق ،وإلى قدرة مورد الخدمة على إنجازها بشكل دقيق وبالوقت املناسب ،كما يتضمن مدى الوفاء بالوعود،
ومراعاة ظروف الجهات األخرى املساهمة ،ومدى املعرفة التي يتمتع بها مورد الخدمة بأصول العمل ،ومدى االحتفاظ بالسجالت والقيود في إدارة
التعليم (معال ،2007 ،ص.)63
 االستجابة :وتشمل املبادرة إلى مساعدة املستفيدين ،والرد على استفساراتهم ،والحساسية تجاه املستفيدين ،إضافة إلى مبادرة مقدم الخدمة
باإلخبار عن أوقات تقديم الخدمة ،والسرعة في الرد على االستفسارات ،وتقديم العون واملساعدة املطلوبة (مصطفى ،2003 ،ص.)237
 البعد التوكيدي (املصداقية) :الذي يعبر عن الثقة بالعاملين في إدارة التعليم ،والشعور باألمان في التعامل معهم ،ومدى تحلي العاملين باألدب
واألخال ق والدعم الذي يتلقونه من إدارتهم (جليل ،2007 ،ص.)34
 التعاطف (الرعاية واالهتمام) :وهي درجة العناية باملستفيد ورعايته رعاية بشكل خاص ،واالهتمام بمشاكله ،والعمل على إيجاد حلول بطر ق
إنسانية راقية ،وكذلك تشمل سهولة التواصل واالتصال ،وفهم املستفيد من خالل التعرف على احتياجاته وتوفير االهتمام الشخص ي باملستفيد،
إضافة إلى مدى معرفة وتفهم العاملين بحاجات املستفيدين ومشاكلهم ومطالبهم وإبداء االهتمام بحلها ،ومدى مناسبة ومالءمة أوقات عمل إدارة
التعليم (معال ،2007 ،ص.)64
معوقات الوصول لجودة الخدمات املطلوبة في إدارات التعليم
 .1ضعف قنوات االتصاالت بين أقسام وإدارات اإلدارة التعليمية.
 .2افتقار بيئة العمل إلى ظروف مناسبة لتقديم الخدمات في اإلدارة التعليمية.
 .3افتقاد اإلدارة التعليمية إلى الخبرات اإلدارية املؤهلة .العضاض ي ( ،2010ص)91
ً
وتوضح دراسة محمود ( )2008أن أهم املعوقات الخارجية التي توثر سلبا على تطبيق الجود في الخدمات بإدارات التعليم تتمثل فى :
 ضعف نظام الخدمة املدنية في التقييم والحوافز والعقوبات.
 قلة املنافسين في أداء الخدمة نفسها في مؤسسات أخرى.
 .4تعيين القيادات العليا وكثير من املوظفين حسب معايير غير موضوعية قلما يراعى فيها الجدارة والكفاءة.
ً
أما أهم املعوقات الداخلية التي توثر سلبا على التطبيق فهي:
ً
 صعوبة وضع خطط استراتيجية طويلة األجل نظرا العتبارات اقتصادية واجتماعية.
 ضعف تواجد النموذج املثالي للجهاز اإلداري الفعال في القطاع الحكومي.
وترى الباحثتان أن أهم معو ق يحول دون نجاح تقديم الخدمات في اإلدارة التعليمية  ،هو ضعف تبني اإلدارة للمواهب العاملة التي تزيد من فرصة
ارتفاع جودة الخدمة ،وبالتالي فإن عدم سعي إدارات التعليم لتبني استراتيجيات حديثة لتطوير املوارد البشرية لديها قد يحول دون الوصول لجودة
الخدمة التي تسعى إليها إدارات التعليم في الوقت الراهن.
ٌ
مدخل لتحقيق جودة الخدمات في إدارات التعليم
إدارة املواهب
تزايد االهتمام بجودة الخدمة في الفترة األخيرة بسبب التقدم العلمي والتكنولوجي ،وما صاحبه من تغيرات اقتصادية ،وقد واجهت إدارات التعليم
ً
ضغوطا لتحسين قيمة أنشطتها وخدماتها؛ وذلك ألن تعزيز الوضع التنافس ي يحتاج إلى نفقات كبيرة ،ووقفة جادة من أجل تحسين جودة الخدمة
ٌ
اهتمام كبير في املجاالت األكاديمية بتحليل الدور الهام الذي تلعبه إدارة املواهب في سيا ق الخدمة ،حيث تساهم في
املقدمة ،وبرز في اآلونة األخيرة
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انخفاض حاالت الفشل الناتجة عن وجود العديد من الهفوات اإلدارية بما يحقق زيادة القيمة من خالل املواقف اإليجابية والسلوك من قبل العاملين،
بل ويحقق أعلى مستويات الرضا ألصحاب املصلحة (الجعفري ،2017 ،ص.)236
ً
كما يرى ُ
كل من ) )Burke, Noblet, and Cooper, 2013أن املمارسات الفعالة إلدارة املوارد البشرية التي تشمل أيضا إدارة املواهب يمكن أن
تزيد من مستويات مشاركة العاملين ،ومن ثم تحسين جودة الخدمة املقدمة للمستفيدين ،واألداء املؤسس ي العام ،ويؤكد كل من ( Osman, et, al.
ُ
تقديم خدمات عالية الجودة إال إذا كانت إدارة التعليم تدعمهم من خالل املوارد
 )2011; Popescu, et, al, 2012على أنه ال يمكن للموظفين
والتدريب واملمارسات اإلدارية واملساعدة ،وعليه فإن ممارسات إدارة املواهب على وجه الخصوص مثل التدريب على املهارات ،وتطوير الكفاءات،
وخطط التطوير الوظيفي ،ونظم تقييم األداء السليمة التي تعد عناصر أساسية لتعزيز جودة الخدمات .
ومن ناحية أخرى لضمان نجاح الجودة في تقديم الخدمات ال بد من تحسين أداء العاملين ،وتحسين مرونة األنظمة ،وسهولة اإلجراءات وقصرها،
على أن يسير التحسين بشكل مستمر عبر التخطيط وتحليل املعلومات حول إجراءات العمل وأساليبه ،وتنفيذ الخطط ،واستقطاب املواهب العاملة
(عليمات ،)2004 ،إذ إن االستثمار في املوهوبين ذو فائدة عظيمة للدولة وللفرد؛ فهو يقدم للفرد معارف ومهارات تزيد في دخوله املادية ،وتعزز بيئة
العمل في إدارات التعليم التي يعمل فيها الفرد ،وتساعده على استغالل التقنية الحديثة واستخدامها بما ينفع (العتيبي ،2010 ،ص.)200
ً
ًّ
حياتيا ،وعلى وجود قيادة فاعلة تقوم بالتعامل مع الجودة في مناخ تنظيمي يتصف
وبذلك يتم التأكيد على أهمية جودة الخدمات بوصفها سلوكا
بالعمل الجماعي ،والثقة بين العاملين ،وتفعيل اللجان ،وتفعيل الشفافية بين القيادة والعاملين ،والتعلم الذاتي املستمر ،واالستفادة من املوهوبين في
تدريب وتعليم العاملين اآلخرين ،وتعزيز املواهب املختلفة لدى العاملين .ويؤكد (العتيبي ،2010 ،ص )203أن مفهوم الجودة وتطبيقه في إدارات التعليم
ً
ذو أثر كبير في تعزيز وتنمية املواهب واملوارد البشرية وصوال إلى اإلبداع ،وحل املشكالت ،واستخدام التقنية الحديثة بكل أنواعها ،والتعامل مع العالم
الخارجي.
كما أكدت دراسة أحمد (  )2013في نتائجها أن تطبيق جودة الخدمات أدى إلى زيادة الرضا الوظيفي للعاملين ،وبذلك تؤكد الدراسة الحالية أن
املوهوبين العاملين عندما تتحقق لديهم درجة من الرضا الوظيفي بفعل برامج الجودة فذلك ينعكس على تطوير األداء ،واالرتقاء بإدارة التعليم لتحقيق
ً ّ ً
فعاال
الهدف اإلستراتيجي في ظل املنافسة القائمة والتطورات الخارجية والداخلية لبيئة العمل ،وأوضحت ليندة ( )2012أن جودة الخدمة تمثل جوهرا
واستقطاب املواهب ،وتنمية ثقافة تدعم
وتوظيف أفضل الكفاءات،
لتحقيق ميزة تنافسية إلدارة التعليم باالعتماد على االستخدام املستمر للبحوث،
ِ
ِ
الجودة ،وتأكيد دور فر ق الجودة ،وغيرها من األساليب التي تقوم بها إدارة التعليم من أجل تطوير وتحقيق مستوى جودة خدماتها.
ويعد مايميز إدارة التعليم اعتمادها على ما يمتلكه العنصر البشري في اإلدارة من خبرات وقدرات وإمكانيات ،التى تمثل طاقات حيوية تتطلب
العناية املستمرة بتوفير برامج التعليم والتدريب التي تمكن جميع العاملين من املشاركة في تطبيق جودة الخدمات ،وتحقيق النجاح والتميز في األداء،
وهذا ما يجب توافره في أنظمة الجودة واإلدارة الفعالة للمواهب ،كما أن التزام إدارة املواهب بقواعد ومعايير إدارة الجودة سوف يسمح بزيادة الرصيد
وتطوير أداءهم ،وتدعيم املركز التنافس ي إلدارة التعليم (غربي ،وحبئ ي ،د.ت ،ص)156
املعرفي للموهوبين العاملين،
ِ
وفي ظل تلك الخلفية ترى الدراسة الحالية أن تطبيق إدارة املواهب لتحقيق جودة الخدمة أمر حتمي؛ فلقد أضحت الكفاءات واملواهب هي التي
تمثل الفيصل فيما بين اإلدارات املختلفة ،فإدارة املواهب سبيل لتحقيق جودة الخدمات  ،وجودة الخدمات أسلوب لتعزيز قدرات العاملين وتطوير
األداء الوظيفي لهم بشكل عام.
وهناك العديد من الدراسات املتعلقة بادارة املواهب التى تتباين فى أهدافها ونتائجها عن الدراسة الحالية ومنها دراسة الحوشان ( )2017التى
وتحديد متطلبات تطوير
التعرف على واقع تطبيق إدارة املواهب في أداء إدارة القيادة املدرسية بوزارة التعليم باململكة العربية السعودية،
هدفت إلى
ِ
ِ
ً
وعرض النماذج العاملية في مجال إدارة املواهب وصوال إلى بناء مقترح لتطبيق إدارة
أداء إدارة القيادة املدرسية بوزارة التعليم في ضوء إدارة املواهب،
ِ
َ
َ
االستبانة
املواهب في أداء إدارة القيادة املدرسية بوزارة التعليم باململكة مع القيادات املدرسية ،وقد اعتمد ِت الدراسة املنهج الوصفي  ،واستخدمت
ِ
مديري مكاتب التربية والتعليم بمدينة الرياض ،ومساعديهم للشؤون املدرسية والشؤون التعليمية ،واملشرفين
كأداة  ،وتكون مجتمع الدراسة من
ِ
َ
التربويين العاملين في مكاتب التربية والتعليم بمدينة الرياض ،و توصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها أن واقع تطبيق إدارة املواهب في أداء إدارة القيادة
املدرسية بوزارة التعليم مع القيادات املدرسية جاء بدرجة متوسطة في أبعاد (التخطيط ،واالستقطاب ،والتدريب ،وتقويم األداء) ،بينما جاء بدرجة
ُ
منخفضة في بعد (االستبقاء) ،كما جاءت درجة متطلبات تطبيق إدارة املواهب في أداء إدارة القيادة املدرسية في وزارة التعليم مع القيادات املدرسية
ً
َّ
ً
ً
مقترحا لتطبيق إدارة املواهب في أداء إدارة القيادة املدرسية بوزارة التعليم في اململكة العربية
نموذجا
مت الدراسة
متوسطة في جميع األبعاد ،و قد ِ
رصد واقع إدارة املواهب املؤسسية في مدار التعليم العام بدولة الكويت من وجهة نظر
السعودية ،أما دراسة السعيدي ( )2017فقد هدفت إلى ِ
َ
ومتطلبات تطبيقها في امليدان التربوي ،واعتمدت الدراسة املنهج الوصفي،
وعناصرها
وخصائصها
مفهوم إدارة املواهب املؤسسية
توضيح
املعلمين ،و
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
وقد اختيرت العينة بطريقة عشوائية،
وتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي مدار ِ التعليم العام في دولة الكويت
البالغ عددها  310مدرسةِ ،
ِ
ُ
َ ً
واستخدمت الدراسة االستبانة أداة لها ،وتوصلت إلى أن غالبية املعلمين يرون أن مديريهم ال يتمتعون بتوفر درجة كافية إلدارة املواهب املؤسسية ،وال
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ً
َ
ً
ً
غموضا في مفهوم إدارة
مثب َتة أن هناك
عف وعي املديرينِ ،
يدركون أهميتها ،ويرجع هذا إلى ض ِ
وقلة رغبتهم في التطوير املستمر ،وجاءت النتائج أيضا ِ
للتعرف على واقع إدارة املواهب لدى
املواهب املؤسسية لدى معلمي ومديري مدار التعليم العام بدولة الكويت ،وقد اجرى القحطانى ( ) 2017دراسة
ِ
ُ
وتحديد الصعوبات التي تواجهها إدارة املواهب لدى القيادات في مكاتب التعليم الشسائية بمدينة
القيادات في مكاتب التعليم الشسائية بمدينة الرياض،
ِ
ُ
َّ َ
ُ
ُ
عدد من النتائج؛ من
الرياض،
قت الدراسة على عينة عشوائية ،واستخدم املنهج الوصفي  ،وتوصلت الدراسة إلى ٍ
وتحديد مقترحات تطويرها ،و ط ِّب ِ
ِ
أهمها أن مجال ارتباط إدارة املواهب مع إستراتيجيات وزارة التعليم جاء بدرجة (محايد) ،بينما جاءت االستجابات بدرجة (موافق) على مجال شمولية
َ
واتفقت العينة على ضرورة وضع
أثبتت الدراسة موافقة العينة على مجال االستثمار في تطوير مكامن املوهبة،
إدارة املواهب لجميع العامالت ،كما
ِ
ِ
َ
املوهبة املناسبة في املكان املناسب ،بينما أظهرت االستجابات حيادية العينة في مجال تكامل عناصر النجاح إلدارة املواهب ،وجاءت استجابات عينة
املشرفات التربويات بدرجة (موافق) على الصعوبات التي تواجهها إدارة املواهب لدى القيادات في مكاتب التعليم الشسائية بمدينة الرياض ،أما دراسة أبي
ومعرفة مدى توفرها ،وهي
التعرف على متطلبات تطبيق إدارة املواهب في مكاتب التربية والتعليم بمنطقة عسير التعليمية،
هطلة ( )2016فهدفت إلى
ِ
ِ
ُ
َ
استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،وتكون
وقد
تشمل
ِ
املتطلبات (التخطيطية ،االستقطاب واالختيار والتعيين ،التدريبية ،التحفيزية)ِ ،
ِ
َ
ُ ً
ُ
َ
خدم ِت االستبانة أداة لها ،وتوصل ِت
البالغ عددهن ( 157إدارية) ،واست ِ
مجتمع ُالدراسة من جميع اإلداريات َالعامالت في مكاتب التعليم بمنطقة عسير ِ
ُ
َ
وأسس
وضع لوائح
طلبات التخطيطية والتدريبية والتحفيزية إلدارة املواهب تتوفر بدرجة متوسطة،
الدراسة إلى أن املت
ِ
ِ
ٍ
وأوصت الدراسة بضرورة ِ
والعمل على وضع خطط وإستراتيجيات تساعد على تنمية روح االبتكار واإلبداع للموظفين واملوهوبين،
لتحديد جودة املواهب املطلوبة لكل مستوى،
ِ
واستخدمت
نظر العاملين في جامعة تبوك،
ِ
وكشفت دراسة املطيري ( )2016عن تحليل أثر إستراتيجيات إدارة املواهب في األداء املؤسس ي من وجهة ِ
ُ
َ
املنهج الوصفيّ ،
وتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في اإلدارة العليا واملتوسطة في جامعة تبوك ،وقد بلغ عددهم ( )200فرد ،كما
الدراسة
ُ ً
أداة لها ،و توصلت النتائج إلى أن تصورات العاملين بجامعة تبوك ألبعاد إستراتيجيات إدارة املواهب  ،وأبعاد األداء املؤسس ي ُ
ُ
ذات
خد َم ِت االستبانة
ِ
است ِ
ً
تفع،ووجدت الدراسة ً
أثرا ألبعاد إستراتيجيات إدارة املواهب في األداء املؤسس ي؛ حيث إن أبعاد إستراتيجيات إدارة املواهب تفسر ما مقداره
مستوى مر
ِ
( )%49من التباين في األداء املؤسس ي ً
واملحافظة على املواهب
االستثمار في إستراتيجيات الجذب،
بضرورة
وأوصت الدراسة
وفقا لنتائج الدراسة،
ِ
ِ
ِ
ِ
وتنميتها،كما اوضحت دراسة  )2016( Gholipourالعالقة بين إستراتيجية إدارة املواهب واملسار الوظيفي ملديري مدرا شهر-
واالحتفاظ بها
البشرية،
ِ
ِ
ُ
ُ
ّ
ُ
َ
َ
-Eكورد بايران ،واستخدم املنهج الوصفي  ،وشملت عينة الدراسة جميع مديري مدار الثانوية ،وتو ِصل إلى العديد من النتائج من أهمها :أن
إستراتيجية إدارة املواهب لديها ارتباط إيجابي مع املسار الوظيفي لدى مديري مدرا شهر-E-كورد ،باإلضافة لوجود ارتباط مباشر وهام بين مكونات
االتصال ،وإدارة األداء ،وتدريب املوظفين ،وشكر األفراد مع املسار الوظيفي ،أما دراسة الشمري وغالب ( )2015فهدفت إلى معرفة طبيعة املواهب،
وتحديد متطلبات إدارتها ،وتشخيص أثرها في تحقيق االلتزام التنظيمي وجودة الخدمات التي تقدمها املؤسسةُ ،
واعت ِمدت املنهج الوصفي التحليلي
،وطبق استبيان على عينة عشوائية من العاملين في رئاسة جامعة بغداد ،ومن أهم النتائج أهمية إدارة املواهب وأثرها على االلتزام التنظيمي وجودة
ً
ً
خصوصا ،حصول مستوى
عموما ،وفي مجال االستقطاب وتطوير وحفظ املواهب
الخدمات ،انخفاض مستوى تطبيق إدارة املواهب في رئاسة الجامعة
ًّ
ً
أساسيا في تعزيز االلتزام التنظيمي ،وبيشت النتائج أنه
متطلبا
جودة الخدمات على درجة متوسطة ،وأكدت استجابات العينة أن إدارة املواهب تعتبر
كلما ارتفع االلتزام التنظيمي ازدادت جودة الخدمات ،وقد أوصت الدراسة بضرورة زيادة وعي رئاسة الجامعة بأهمية إدارة املواهب ،وهي إحدى العناصر
وتحسين جودة الخدمات،دراسة الغامدي ( )2015وهدفت الدراسة إلى التعرف على واقع ممارسة مكاتب التعليم
األساسية في تعزيز االلتزام التنظيمي
ِ
وتقديم مقترحات تسهم في تفعيل إدارة املواهب في املكاتب التعليمية ،واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي
للبنات بمدينة الرياض إلدارة املواهب،
ِ
ً
املسحي؛ حيث تكون مجتمع الدراسة من جميع رئيسات وحدات مكاتب التعليم للبنات بمدينة الرياض البالغ عددهن ( )307رئيسة ،مستخدمة
ً
أداة لها ،و من أهم النتائج التى تم التوصل إليها وجود معوقات تواجه تطبيق إدارة املواهب في مكاتب التعليم  ،كما أوصت الدراسة ّ
بتبني
االستبانة
َ
أكاديمية الكتشاف املواهب
اتجاهات تنظيمية متطورة في مكاتب التعليم تساعد على تنمية املواهب ،وعقد شراكات مع بيوت الخبرة لتقديم برامج
ٍ
ٍ
وتنميتها ،وبيشت دراسة  )2015( Aytaçالعالقة بين إدارة املواهب القيادية ملديري املدرا ومستوى االلتزام التنظيمي للمعلمين من وجهة نظر املعلمين
ُ
خدم املنهج الوصفي من خالل تطبيق مقياسين؛ أحدهما" :مقيا املواهب القيادية" ،واآلخر" :مقيا االلتزام
العاملين في ثانوية األناضول بتركيا ،واست ِ
صل إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية عالية في اتجاه إيجابي بين إدارة املواهب والقيادة ،وأشارت النتائج ً
التنظيمي" ،وقد ُت ُو ّ
أيضا إلى أن إدارة
ِ
املواهب القيادية متغير كبير في التشبؤ بااللتزام التنظيمي للمعلمين ،ويبدو أن كفاءة مدير املدرسة ُ
ذات أهمية لألخذ بالعديد من إستراتيجيات تطوير
ُ
املديرين وتنمية الصفات القيادية ،ومن أهم تلك اإلستراتيجيات إدارة املواهب القيادية على وجهة التحديد ،كما أوضحت دراسة Barkhuizen, eta
َ
الخدمات التعليمية
( )2014العالقة بين إدارة املواهب من جهة واالرتباط بالعمل وجودة الخدمة من جهة أخرى في دعم موظفي املؤسسات التي تقدم
ِ
ًّ
بعض أبعا ِد إدارة
للتعليم العالي في جنوب أفريقيا ،و’أجريت دراسة مسحية أسفرت عن العديد من النتائج؛ من أهمها :وجود عالقة دالة إحصائيا بين ِ
إحصائيا بين كافة أبعاد االرتباط بالعمل وبعض أبعاد الجودة ،وتوصلت ً
ًّ
أيضا إلى عدم وجود
تباط بالعمل ،ووجود عالقة إيجابية دالة
املواهب واالر ِ
ًّ
عالقة دالة إحصائيا بين إدارة املواهب وجودة الخدمة ،وأوصت الدراسة بأهمية التطبيق الفعال ملمارسات إدارة املواهب وانعكا ذلك على
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اإليجابية املرتبطة بالعمل؛ كاالرتباط بالعمل وجودة الخدمة ،أما دراسة  )2013( thounissen, boseile, & fruitierالتىأجريت بفرنسا،
السلوكيات
ِ
َ
ً
ثالثة مواضيعَ
وأوجدت الدراسة أن هناك
وهدفت إلى تقديم مراجعة نقدية لألدبيات األكاديمية حول إدارة املواهب بحثا عن وجهات نظر بديلة،
ِ
ً
مهيمنة؛ وهي :استكشاف مفهوم إدارة املواهب ،والنتائج املرجوة أو آثار إدارة املواهب ،وممارسات إدارة املواهب ،وتوصلت أيضا إلى نتيجة رئيسية؛ وهي
ٍ
أن األدب الحالي له نهج ضيق ًّ
ُّ
وأحادي البعد ،ويمكن وصفه بأنه إداري ولديه نظرة محدودة ملمارسات وأنشطة املوارد البشرية ،ولتوسيع هذا الرأي
جدا
ً
ً
موسعا للممارسات ،وتؤكد الدراسة أن وجهات النظر
وجهات نظر جديدة مثل :نظرية أصحاب املصلحة ،واألهداف املتعددة باعتبارها
أضافت الدراسة
ِ
ً
الجديدة ذات ّ
قيمة فقط لتطوير مجال إدارة املواهب بشكل عام ،ولكنها أيضا ضرورية إلطار نظري أوسع في سيا ق مختلف ،كما جاءت دراسات متعلقة
بجودة الخدمات كدراسة الشرجبي ،درعان ،والسروري )2017( ،والتى هدفت إلى التعرف على مستوى جودة الخدمة التعليمية املقدمة للطلبة في كلية
ً
العلوم املالية واملصرفية بصنعاء ،من وجهة نظر الطلبة  ،واستخدمت االستبانة كأداة و بلغ حجم العينة ( )150طالبا وطالبةتم اختيارهم بطريقة
عشوائية ،وقد استخدام املنهج الوصفي و أظهرت النتائج أن مستوى جودة الخدمات التعليمية املقدمة من كلية العلوم املالية واملصرفية بلغ درجة
رضا عالية من وجهة نظر الطلبة الدارسين فيها ،وال يوجد اختالف في آراء الطالب فيما يتعلق بمستوى جودة الخدمات التعليمية املقدمة يعزى
ملتغيرات :النوع ،والعمر ،والتخصص ،والبرنامج الذي يلتحق به الطالب ،وتحمل املصاريف الدراسية ،كما هدفت دراسة & Gilavand, Fatahiasl,
 )2017( Majd,إلى تقييم جودة الخدمات التعليمية من وجهة نظر الطالب في كلية الطب من جامعة األهواز للعلوم الطبية على أسا نموذج تقييم
جودة الخدمة  ، SERVQUALتم استخدام املنهج الوصفي التحليلي وتم اختيار جميع الطالب الجامعيين الـ  120في علم األشعة في جامعة األهواز
للعلوم الطبية في جنوب غرب إيران ،واستخدمت االستبانة كأداة للدراسة ،و أظهرت نتائج الدراسة وجود فجوة سلبية في جميع أبعاد النموذج ،و
الفجوات املقابلة لكل بعد هي كما يلي (من األعلى إلى األدنى) (:بعد الضمان ،بعد التعاطف  ،بعد املوثوقية ،بعد االستجابة  ،بعد امللموسات) ،و لم يكن
هناك فرو ق ذات داللة إحصائية بين العمر والنوع والسنة األكاديمية للطالب ونسبة الفجوة ،كما هدفت دراسة الشغيبي واملخالفي ( )2016إلى قيا
جودة الخدمات التعليمية في كلية التربية بالدمام من وجهة نظر الدارسين فيها ،وبلغت العينة ( )682دارسا ودارسة ،وقد أظهرت نتائج الدراسة أن
هناك فجوة سالبة ودالة إحصائيا بين إدراكات الدارسين وتوقعاتهم على مستوى مجاالت الخدمة والدرجة الكلية لتلك املجاالت ،و تعزى ملتغير النوع في
إدراك الدارسين تجاه مجاالت الخدمة اآلتية :االعتمادية ،االستجابة ،السالمة واألمان ،التعاطف وفي الدرجة الكلية للمجاالت وكانت الفرو ق لصالح
الذكور ،كما بيشت النتائج عدم وجود فرو ق دالة إحصائيا في مستوى الخدمة في مجاالت االعتمادية ،االستجابة ،األمان ،التعاطف ،وفي الدرجة الكلية
لتلك املجاالت تعزى ملتغير النوع ،ووجود فرو ق معنوية في مجالي االعتمادية ،األمان ،وفي الدرجة الكلية للتوقع تعود لصالح امللتحقين ببرنامج ما بعد
البكالوريو  ،وبعدم وجود فرو ق معنوية حول توقع الخدمة (درجة األهمية) في العناصر امللموسة ،االستجابة ،التعاطف ،تعود الختالف املستوى
التعليمي ،بينما كان هناك فرو ق معنوية ،بين الخدمة املتوقعة والخدمة املدركة في املجاالت :العناصر امللموسة ،االعتمادية ،االستجابة ،األمان،
التعاطف ،وكانت تلك الفرو ق لصالح الخدمة املتوقعة ،وقد اجريت دراسة  )2016( Otradskaya, Gogunskii, Antoschuk, & Kolesnikovفي
نيوزيلندة وكان الغرض منها هو تطوير نموذج حدودي للتشبؤ والتقييم الفعلي ملستوى جودة عمل املؤسسة التعليمية ،وتصميم بشية لعمليات املؤسسة
التعليمية ،وأظهر التحليل اإلحصاعي ضرورة وضع نموذج لجودة كل عملية من عمليات املؤسسة التعليمية  ،وتم إنشاء نموذج بارامتيري يمكن من
خالله التشبؤ بجودة عمل املؤسسة التعليمية على أسا التوزيع الرشيد للموارد األولية .وإجراء تقييم واقعي لجودة عمل جميع عمليات املؤسسة
التعليمية ملزيد من التحسين في عملها وتعديل نموذج التشبؤ ،وقد اقترحت دراسة السعافين ( )2015إستراتيجية لتحسين جودة الخدمات الطالبية في
الجامعات الفلسطيشية في محافظات غزة ،وذلك من خالل التعرف إلى مستوى جودة الخدمات الطالبية في الجامعات الفلسطيشية بمحافظات غزة من
ً
وجهة نظر الطلبة ،ودراسة الفرو ق في متوسطات تقديراتهم ملستوى جودة الخدمات الطالبية في الجامعات الفلسطيشية تبعا للمتغيرات (النوع_
الجامعة_ التخصص) ،وتم استخدام املنهج الوصفي التحليلي واالستبانة كأداة للدراسة ،توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن مستوى جودة
ً
الخدمات الطالبية في الجامعات الفلسطيشية متوسطا حيث كان الوزن الشسبي لألبعاد الخمسة هو (ٌ )53.84%وجاء ترتيب االبعاد تنازليا كالتالى بعد
املوثوقية ،االستجابة  ،التعاطف االجتماعي  ،الع ناصر املادية امللموسة وأخيرا بعد االعتمادية  ،وتم بناء إستراتيجية مقترحة لتحسين جودة الخدمات
الطالبية في الجامعات الفلسطيشية ،وقامت دراسة الفرا والعوض ي ( )2013بقيا جودة الخدمات التي تقدمها الجامعات الفلسطيشية في ضوء
ً
املتغيرات العاملية املعاصرة من وجهة نظر الطلبة ،واتخذت من جامعة القد املفتوحة بفروعها التعليمية في محافظة غزة نموذجا للدراسة امليدانية،
وقد اختيرت العينة بالطريقة العشوائية الطبقية من طلبة كليات التربية بفروع جامعة القد املفتوحة في محافظات قطاع غزة ،ومن أهم نتائج
الدراسة عدم وجود فرو ق ذات دالله إحصائية بين متوسطات تقدير طلبة كليات التربية لدرجة جودة عناصر الخدمات املقدمة في جامعة القد
املفتوحة تعزى ملتغيرات النوع ،واملستوى الدراس ي ،فروع الجامعة في محافظة غزة ،وأوضحت دراسة Sh, Sadeghifar, Hamouzadeh, Afshari,
 )2011( Foruzanfar, & SMلتقييم جودة الخدمات التعليمية من وجهة نظر طالب العلوم الصحية في جامعة طهران للعلوم الطبية من خالل
دراسة الفجوة بين التوقعات وتصورات الطالب عن الخدمات التعليمية ،حيث يمكن توفير األسا لتطوير البرامج املناسبة لتحسين الخدمات
التعليمية،و استخدم املنهج الوصفي  ،تم اختيار عينة عشوائية بسيطة ،واستبيان  SERVQUALالقياس ي كأداة للدراسة ،وتوصلت الدراسة إلى
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وجود فجوة نوعية في جميع أبعاد جودة الخدمات التعليمية ،حيث لوحظ أعلى معدل للفجوة بين النوعية في التعاطف ثم في امللموسات  ،ثم االستجابة
ثم املوثوقية  ،و أدنى متوسط يشتمي إلى الضمان ،كما أشارت النتائج إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين فجوة الجودة في األبعاد املختلفة لجودة
الخدمات التعليمية والعبارات املرتبطة بها  ،وترى الدراسة أن توقعات الطالب تتجاوز إدراكهم للوضع الحالي وال يتم الوفاء بتوقعاتهم في أي من أبعاد
الخدمة لتحسين جودة الخدمات التعليمية،وكشفت دراسة بركات ( )2010عن الفجوة بين إدراكات الدارسين في جامعة القد املفتوحة بطولكرم
وتوقعاتهم ملستوى الخدمة التي تقدمها الجامعة في املجاالت املختلفة ،لهذا الغرض تم اختيار عينة طبقية عشوائية من الدارسين بلغت (ً )215
دارسا
ً
إحصائيا بين
ودارسة،واستخدم مقيا الفجوة  SERVQUALلقيا جودة الخدمة ،وقد أظهرت نتائج الدراسة أن هناك فجوة موجبة غير دالة
ً
ادراكات الدارسين وتوقعاتهم للدرجة الكلية ملستوى الخدمة التي تقدمها الجامعة ،كما بيشت النتائج وجود فر ق موجب وغير دال إحصائيا في املجاالت:
ن ً
سالبا ولكن دون مستوى الداللة اإلحصائية ً
فرقا ً
أيضا في
التعاطف االجتماعي ،واالستجابة ،والسالمة واألمن على الترتيب ،بينما أظهر الدارسو
املجالين :الجوانب املادية امللموسة ،واالعتمادية على الترتيب ،أما عناصر الخدمة التي تقدمها الجامعة ،فقد بيشت النتائج وجود فجوة موجبة ودالة
ً
إحصائيا في عناصر الخدمة اآلتية :سرعة الجامعة في تقديم الخدمة ،والرغبة لدى املوظفين ملساعدة الدارسين ،بينما أظهرت النتائج من جهة أخرى
ً
إحصائيا بين ادراكات وتوقعات الدارسين في عناصر الخدمة اآلتية :توافر تجهيزات التقنيات الحديثة ،وجاذبية التسهيالت
وجود فجوة سالبة ودالة
واملرافق ،وجاذبية املواد والتخصصات ،واالستجابة الفورية للمشكالت ،وتوفر وسائل التجهيزات األمنية على الترتيب وبيشت النتائج أيضاعدم وجود
ً
إحصائيا بين الفجوة في تقديرات الدارسين املدركة واملتوقعة ملستوى الخدمة التي تقدمها الجامعة ُتعزى ملتغيري النوع والتخصص الدراس ي،
فرو ق دالة
بينما هدفت دراسة قدادة ( )2009إلى التأكد من جودة الخدمات التعليمية التي تؤمنها الجامعات األردنية (الخاصة والرسمية) واكتشاف األبعاد
األساسية التي يلجأ إليها الطالب من أجل تقويم جودة الخدمات التعليمية ،وتحديد آثارها على رضا الطالب من أجل تقويم جودة الخدمات التعليمية
وتحديد آثارها على رضا الطالب ،وطبقت الدراسة على عينة مؤلفة من  375طالب في الجامعات األردنية (الرسمية والخاصة) .وتوصلت نتائج الدراسة
إلى أن هناك أربعة أبعاد فقط من أبعاد نموذج جودة الخدمات تؤثر على رضا الطالب عن الخدمات التعليمية وهي (العناية ،االعتمادية ،والضمان،
واالستجابة) مرتبة حسب أهميتها وبيشت النتائج أنه ليس للبعد الخامس (العناصر امللموسة) أثر ذو داللة إحصائية على رضا الطالب.
ُ
ُ
أهمية إدارة املواهبُ ،
وأثرها الواضح في تطوير الكفاءات األكاديمية ،وارتباطها
ومن خالل استعراض الدراسات العربية واألجنبية السابقة برزت
بالعديد من املتغيرات ،وفيما يلي يتم عرض أبرز النقاط:
أوال :أوجه الشبه واالتفاق بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
 .1تتفق الدراسة الحالية مع دراسة الشمري وغالب ( ،)2015ودراسة  )2014( Barkhuzanفي دراستها للعالقة بين إدارة املواهب وجودة
الخدمات في التعليم.
َ
 .2تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في املنهج املستخدم؛ حيث اتفقت أغلب الدراسات على استخدام املنهج الوصفي التحليلي.
وانعكاسه على جودة الخدمات.
 .3تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في األثر املترتب على تطبيق إستراتيجية إدارة املواهب،
ِ
وتحقيق التنمية املستدامة.
 .4تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في مساهمة إستراتيجية إدارة املواهب بتطوير املوارد البشرية
ِ
ثانيا :أوجه االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
 .1تختلف الدراسة عن أغلب الدراسات السابقة من حيث املتغير الثاني؛ حيث اتجهت أغلب الدراسات إلى ربط العالقة واألثر بين إستراتيجية
إدارة املواهب والعديد من املتغيرات.
َ
توصيات إجرائية ،أما
 .2تختلف هذه الدراسة من حيث املبدأ؛ فجميع الدراسات جاءت لتقيس الواقع والعالقة واألثر ،وتقدم في ضوئها
ٍ
متطلبات تطبيق إستراتيجية إدارة املواهب من أجل تحقيق جودة الخدمات.
الدراسة الحالية فتهدف إلى تحديد
ِ
ً
 .3تميزت الدراسة الحالية عن الدارسات السابقة بتناولها إستراتيجية مقترحة تقوم على تطوير مفهوم إدارة املواهب من أجل تحقيق جودة
الخدمات في إدارات التعليم بمنطقة القصيم.
وقد استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة فى االهتداء إلى بعض املصادر العربية واألجنبية التي تناولت موضوع الدراسة  ،تحديد
ودرجة العالقة بينهما .واإلسهام في بناء بعض أركان اإلطار النظري للدراسة الحالية.
املتغيرات الرئيسية والفرعية للدراسة
ِ
َ
َ
وعلى ذلك فإن الدراسة الحالية جاءت لتبرهن على أهمية إستراتيجية إدارة املواهب ،وتحدد متطلبات تطبيقها؛ من أجل تقديم الخدمات بالجودة
ً
املطلوبة ووصوال إلى االعتمادية واالستمرار ِية من خالل االستفادة من الطاقات البشرية.

مشكلة الدراسة:

ً
ُ ّ
شكل تحسين إدارات التعليم اهتماما عامليا ،كما تعد قدرة أي مجتمع على إدارة مؤسساته من أهم الخصائص التي تميز أي مجتمع عن غيره من
ي ِ
املجتمعات ،ويعد املورد البشري بما يمتلك من قدرات وطاقات ومهارات الثروة الحقيقية التي تمتلكها إدارات التعليم ،وربما تتوقف درجة مصداقية
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إدارة التعليم على مدى سعيها في تلبية حاجات موظفيها واالهتمام باملورد البشري ،فإذا أخذ فرصته في املشاركة في صنع القرار وهيئت له البيئة
املناسبة لتحمل املسؤولية الكافية ،سيؤثر ذلك بشكل أفضل على ما يتم تقديمة من خدمات وبالتالي يؤثر على نمو أداء إدارة التعليم وخاصة في مجال
ً
ً
ومتطلبا أساسيا في تقديم الخدمات بمختلف أنواعها (رز ق هللا( ،)2010 ،حسن،
عنصرا غاية في األهمية
الخدمة ،حيث تشكل القوى العاملة
ومحمدنور ،وبابكر ،وصالح ،و أحمد.)2016 ،
ً
ً
وتعدإدارة املواهب من أهم االستراتيجيات التي تلعب دورا بارزا في رفع مستوى مشاركة املوظف وزيادة مستوى جودة الخدمة ،تم التأكيد على
الدور اإليجابي للمواهب في تحسين األداء وزيادة اإلنتاج ،وعليه؛ يجب وضع املواهب كمتطلب أساس ي للوظائف اإلستراتيجية في إدارات التعليم
(املؤتمر الدولي للتدريب والتطوير( ،)1437 ،وزارة الخدمة املدنية ،)2015 ،حيث أصبح تركيز االهتمام باملواهب وتطويرها؛ لتحقيق أغراض مجتمعية
في بيئة إيجابية؛ من أبرز اهتمامات اململكة من خالل تطبيق برنامج "سمو" برنامج امللك سلمان لتنمية املوارد البشرية والذي يؤكد على أن إدارة
ُ
ودعم املواهب
املواهب جزء أساس ي في عمل أي مؤسسة؛ ألن املوظفين ذوي اإلمكانات العالية هم القادرون على تولي وظائف حرجة في املستقبل،
والحرص على استبقائها (وزارة الخدمة املدنية.)2017 ،
االحتفاظ بالكفاءات الواعدة واملتميزة،
ُيفض ي إلى
ِ
ِ
َ
َ
َ
وافتقار البيئة املحلية لثقافة االحتفاظ باملواهب اإلدارية والبشرية
لتؤكد أهمية إدارة املواهب،
كما جاءت العديد من الدراسات واألبحاث املحلية
َ
في التعليم؛ حيث أثبتت دراسة الغامدي ( )2015وجود معوقات تواجه تطبيق إدارة املواهب في مكاتب التعليم بمدينة الرياض بدرجة عالية ،وذكرت
َ
العديد من املشكالت التي تواجهها إدارة املواهب بدرجة كبيرة في األقسام العلمية بجامعة اإلمام محمد بن سعود.
الحمدان ( )2014أن هناك
ُ
َ
ُ
َّ
ومن ناحية أخرى فقد أثبتت بعض الدراسات قابلية البيئة املحلية لتطبيق إدارة املواهب؛ مثلما جاء عند أبي هطلة ( )2016التي بيشت أن
َ
ّ
املتطلبات التخطيطية والتدريبية والتحفيزية إلدارة املواهب في مكاتب التربية والتعليم بمنطقة عسير تتوفر بدرجة متوسطة ،وقد أكدت دراسة
ِ
ُ
املطيري ( )2016أن إدارة املواهب ذات أثر في األداء املؤسس ي؛ حيث إن أبعاد إستراتيجيات إدارة املواهب تفسر ما مقداره  %49من التباين في األداء
َ
ٌ
املؤسس ي ،كما أوضحت دراسة محمود (َّ )2013
أن درجة تطبيق إدارة املواهب في محافظة الطائف متوسطة ،كما جاءت دراسة الجحدلي ()2013
ٌ
لتوضح أن واقع إسهام إدارة املواهب في تنمية املوارد البشرية في جامعة امللك عبد العزيز متوسط ،كما قدمت دراسة القحطاني (ً )2017
عددا من
ُ
توفير خطط إستراتيجية إلدارة املوهبة القيادية بمكاتب التعليم ،والعمل على وضع املوهبة القيادية املناسبة في املكان
املقترحات التي من أهمها
ُ
َ
املناسب ،ولم تعكس تلك الدراسات املحلية دور إدارة املواهب في تحقيق جودة الخدمات في إدارة التعليم.
وعليه سيتم الوقوف على حقيقة دور إدارة املواهب في رفع مستوى مشاركة املوظف في زيادة تحقيق جودة الخدمات في إدارات التعليم ومن هنا
تتضح مشكلة الدراسة التي تسعى لتقديم إستراتيجية مقترحة لتطبيق إدارة املواهب من أجل تحقيق جودة الخدمات؛ حيث إن نظام التعليم في
َ
اململكة يخضع لخطط إستراتيجية تطويرية ،وهذا قد يساعد هذه الدراسة في إعادة جدولة أعمال هذه الخطط في ضوء نتائجها ،وعلى ذلك يمكن
صياغة مشكلة الدراسة في األسئلة التالية:
 .1ما مستوى جودة الخدمات املتمثلة في أبعادها الخمسة (البعد املادي وامللمو  ،االعتمادية ،االستجابة ،البعد التوكيدي ،والتعاطف) في إدارات
التعليم بمنطقة القصيم؟!
 .2ما درجة توفر متطلبات تطبيق إدارة املواهب املتمثلة في أبعادها التالية (االستقطاب ،إدارة األداء ،التعليم والتطوير ،االحتفاظ باملواهب) في
إدارات التعليم بمنطقة القصيم؟!
 .3ما معوقات تطبيق إدارة املواهب في إدارات التعليم بمنطقة القصيم؟!
 .4هل توجد فرو ق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  0.05بين استجابات أفراد العينة على أسئلة الدراسة تعزى للمتغيرات التالية ( :النوع
،املؤهل الدراس ي ،واملركز الوظيفي ،ومدة الخدمة)؟
 .5ما اإلستراتيجية املقترحة لتطبيق إدارة املواهب من أجل تحقيق جودة الخدمات في إدارات التعليم بمنطقة القصيم؟

أهداف الدراسة:
.1
.2
.3
.4

تحديد مستوى جودة الخدمات املتمثلة في أبعادها الخمسة (البعد املادي وامللمو  ،االعتمادية ،االستجابة ،البعد التوكيدي ،والتعاطف) في
إدارات التعليم بمنطقة القصيم.
التعرف على درجة توفر متطلبات تطبيق إدارة املواهب املتمثلة في أبعادها التالية (االستقطاب ،إدارة األداء ،التعليم والتطوير ،االحتفاظ
باملواهب) في إدارات التعليم بمنطقة القصيم.
التعرف على معوقات تطبيق إدارة املواهب في إدارات التعليم بمنطقة القصيم.
التعرف على وجود فرو ق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  0.05بين استجابات أفراد العينة على أسئلة الدراسة تعزى للمتغيرات التالية:
(املؤهل الدراس ي ،واملركز الوظيفي ،ومدة الخدمة ،والنوع).
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 .5تقديم إستراتيجية مقترحة لتطبيق إدارة املواهب من أجل تحقيق جودة الخدمات في إدارات التعليم بمنطقة القصيم.

أهمية الدراسة:

تكمن أهمية الد اسة في كونها تتناول َ
أحد أهم املفاهيم اإلدارية الحديثة واملهمة في إدارة املوارد البشرية؛ وهو مفهوم "إدارة املواهب" الذي يرتبط
ر
كمتغير مستقل بالعديد من املتغيرات التنظيمية والسلوكية ،وفي مقدمتها جودة الخدمات ،و يمكن توضيح أهمية الدراسة في:
أوال :األهمية النظرية:
َ
وتصحيح بعض
فتح الطريق أمام املزيد من األبحاث والدراسات في مجال إدارة املواهب وجودة الخدمات،
ِ
 أن هذه الدراسة قد تساهم مستقبال في ِ
املفاهيم املتعلقة باملوهبة واملوهوبين.
َ
َ
الحالية ّ
وتوظيفها في خدمة
إدارة مواهب العاملين
تلبي
 أن الدراسة
ِ
ِ
توصيات العديد من املؤتمرات العلمية التي تؤكد على ضرورة التوجه نحو ِ
وضمان الجودة واالعتماد من أجل تجويد الخدمات.
العملية التعليمية في ظل التنافسية
ِ
ثانيا :األهمية التطبيقية:
استفادة إدارة التعليم من إدارة مواهبها بصورة تعمل على تطوير أداء املوارد البشرية فيها؛ من
إمكانية
تساع ُد في التعرف على
 أن هذه الدراسة
ِ
ِ
ِ
أجل الوصول بإدارة التعليم إلى تحقيق أهدافها ،ومن ثم إرساء األسس العلمية لتحقيق االقتصاد املعرفي في مجتمعاتها.
ُ
ومقترحاتها قد تسهم في مساعدة ّ
ّ
ُ
أن َ
إنشاء دائرة تعنى بإدارة املواهب في كل إدارة
متخذي القرار في إدارات التعليم بشكل عام على
نتائج الدراسة

ِ
ِ
َّ
وتسخير املوارد املتاحة لهم ،ومن ثم تحقيق الجودة التي تسعى إليها اإلدارات في التعليم.
والعمل على تنمية املوهوبين،
تعليمية،
ِ
ِ
َّ
َّ
وقدراتهم العلمية ،كما تفيد العاملين
أن الدراسة قد تفيد املسؤولين عن تدريب الجهاز اإلداري في مراجعة البرامج املقدمة في تدريبهم لرفع كفاءتهم

ِ
على اتخاذ القرارات الخاصة بالعملية التعليمية بإمدادهم بالعديد من املعلومات عن واقع العمليات اإلدارية.

حدود الدراسة:






حدود موضوعية :اقتصرت الدراسة على تحديد درجة توفر متطلبات تطبيق إدارة املواهب باألبعاد التالية( :االستقطاب -وإدارة األداء  -والتعليم
والتطوير – واالحتفاظ باملواهب)؛ وذلك لتحقيق جودة الخدمات في األبعاد التالية( :البعد املادي امللمو  ،واالعتمادية ،واالستجابة ،والبعد
وتقديم إستراتيجية مقترحة في ضوء نتائجها.
التوكيدي ،والتعاطف)،
ِ
حدود مكانيةُ :ط ّبقت الد اسة على إدا ُ
ات التعليم في منطقة القصيم متمثلة في( :اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم ،إدارة تعليم عنيزة،
ر
ر
ِ
وإدارة تعليم الر  ،وإدارة تعليم البكيرية ،وإدارة تعليم املذنب).
ُ
املوضحة في الحدود املكانية باملسميات التالية من الجشسين:
حدود بشرية :ط ِّبقت الدراسة على جميع القادة في إدارات التعليم بمنطقة القصيم
ِ
(مدير/ة إدارة ،ورئيسـ /ـة قسم ،ومشرفـ/ـة).
ُ
حدود زمانية :ط ِّبقت الدراسة خالل نهاية الفصل الدراس ي األول وبداية الفصل الدراس ي الثاني للعام الدراس ي 1439-1438هـ .

َ
املنهج الوصفي ؛ ملناسبته لطبيعة الدراسة وأهدافها.
منهج الدراسة :اتبعت الدراسة

مصطخلحات الدراسة
 إدارة املواهب  :Talent Managementعرفها كل من  )2004( Heinen & onllبأنها :مجموعة من املمارسات والوظائف واألنشطة التي يقوم
بها قسم املوارد البشرية في إدارة التعليم ،واملتمثلة في االستقطاب ،واالختيار ،والتطوير ،واملسار الوظيفي ،وتخطيط التعاقب الوظيفي.
ٌ
ٌ
ُ
وتعرف إجر ًّ
َ
داخل إدارات التعليم بما يعدها
ائيا بأنها :منهجية عمل متكاملة قائمة على استقطاب ،وتطوير ،وإدارة أداء العاملين وكفاءاتهم وقدراتهم
ّ
ويهي ُئوها لتحمل مسؤوليات املناصب املستقبلية ،واالحتفاظ بهم ،ويكون ذلك في إطار التكامل واملشاركة بين دوائر تنمية املوارد البشرية في إدارات
ِ
التعليم بمنطقة القصيم.
ويمكن توضيح أبعاد إدارة املواهب في النقاط التالية:
ُ
جذب املوهوبين من اإلدارات األخرى أو الدول
استقطاب املوهبة من داخل إدارة التعليم أو من خارجها عن طریق
 االستقطاب :يقصد به
ِ
البحث عنهم في الجامعات (.)Horvathova, 2011, p.52
األخرى ،أو
ِ
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ُ
معايير ومقاييس األداء الوظيفي ،والسلوكيات الوظيفية املطلوبة إلنجاز املهام الوظيفية
تحديد
بإدارة أداء املوهبة
 إدارة األداءٌ :یقصد
ِ
ِ
املحددة وتلبية مسؤوليات العمل ،وتحديد الكفاءات من األداء املتوسط واملرتفع في الوظائف الرئيسية (صيام ،2013 ،ص.)47
وتطوير قدراتهم،
ومعلومات جديدة،
ات
 التعليم والتطوير :يقصد به تعز ُيز إدارة التعليم لنقاط القوة لدى املوهوبين عن طريق
ٍ
إكسابهم مهار ٍ
ِ
ِ
ً
مصدرا لتطوير العاملين اآلخرين في إدارة التعليم (إبراهيم وسعد ،2015 ،ص.)558
واعتمادها كذلك على املوهوبين باعتبارهم
َ
َ
ُ
قط ُبوا ،وتم تدر َيبهم ،وضمان عدم تسربهم من العمل؛ ملا لذلك من أضرار
 االحتفاظ باملواهب :ويعني االحتفاظ باألفراد املوهوبين الذين است ِ
ًّ
ًّ
وخارجيا (صيام ،2013 ،ص.)53
داخليا
على إدارة التعليم
ًّ
 جودة الخدمات  :Quality Servicesويمكن تعريفها إجرائيا في إدارات التعليم بأنها :مجموعة الخصائص والسمات الواجب توفرها في الخدمة
املقدمة من قبل إدارات التعليم بمنطقة القصيم ،والتي تفي باحتياجات البيئة التعليمية ،ويحددها ( )Aşıkgil, lncesu, 2012, p.94في خمسة
أبعاد كما يلي (البعد املادي وامللمو  ،االعتمادية ،االستجابة ،البعد التوكيدي ،التعاطف).

االطار امليدانـي للدراسـة:
مجتمع وعينة الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة الحالية من جميع القادة في إدارات التعليم بمنطقة القصيم في بداية الفصل الدراس ي الثاني من العام الدراس ي -1438
ُ
1439ه ،والبالغ عددهم ( )1136وأخذت عينة عشوائية بسيطة من القادة في كل من (اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم ،وإدارة تعليم عنيزة،
وإدارة تعليم الر  ،وإدارة تعليم املذنب ،وإدارة تعليم البكيرية) وبلغ حجم العينة (ً )291
فردا ،وذلك طبقا ملعادلة روبرت ماسون لتحديد حجم
العينة،ويوضح الجدول رقم ( )1إجمالي عدد أفراد املجتمع حسب كل إدارة تعليمية باملسميات الوظيفية التالية( :مدير/ة إدارة ،ورئيسـ/ـة قسم،
ومشرفـ/ـة) من الجشسين.
جدول ( :)1يوضح عدد أفراد مجتمع الدراسة في كل إدارة تعليمية
العينة

اإلدارة العامة للتعليم
بمنطقة القصيم

إدارة تعليم عنيزة

إدارة تعليم الر

إدارة تعليم املذنب

إدارة تعليم البكيرية

اإلجمالي

مديري اإلدارات

86

6

6

6

7

93

رؤساء األقسام
املشرفون
املصدر

211
34
44
36
67
30
832
125
86
164
37
420
(السالم ،علي ،تواصل (املقبل ،عبد الرحمن ،تواصل (الصالحي ،حمد ،تواصل (إدارة تعليم املذنب( ،الزبن ،محمد ،تواصل 1136
موقع إلكتروني رقم  )5شخص ي 7 ،ديسمبر)2017
شخص ي 10 ،يناير)2018
شخص ي24 ،ديسمبر)2017
شخص ي 4 ،يناير)2018

خصائ عينة الدراسة
لوصف بيانات عينة الدراسة حسب املتغيرات تم تفصيلها بجداول توضح التكرارات والشسب املئوية لكل متغير على حدة وهي كالتالي:
جدول ( ) 2لتوزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغيرات الدراسة
املتغير
النوع

الفئة
ذكر
انثى
بريدة

االدارة التعليمية

البكرية
عنيزة
الر
املذنب
بكالوريو

املؤهل الدراس ى

دبلوم عالى
ماجستير

النسبة

العدد
123

42.3

168

57.7

127

43.6

34

11.7

52

17.9

49

16.8

29

10.0

202

69.4

32

11.5

51

17.5
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دكتوراة

املركزالوظيفى

مدة الخدمة

علية شرف ،ود املطريي

6

2.1

مديرادارة

52

17.9

رئيس قسم

82

28.1

مشرف

157

54.0

خمس سنوات فأقل

16

5.5

من  10 : 5سنوات

45

15.5

أكثرمن  10سنوات

230

79.0

يتضـح مـن الجـدول رقـم ( )2أن ( )168مـن أفـراد عينـة الدراسـة يمثلـون مـا نسـبته  %57.7مـن إجمـالي أفـراد عينـة الدراسـة إنـاث وهـم الفئـة األكثـر مـن
أفـراد عينـة الدراسـة ،بينمــا ( )123مـنهم يمثلـون مـا نســبته  %42.3مـن إجمـالي أفـراد عينــة الدراسـة ذكـور،وأن ( )127مـن أفــراد عينـة الدراسـة يمثلـون مــا
نسبته  %43.6من إجمالي أفراد عينة الدراسة من اإلدارة العامـة للتعلـيم بمنطقـة القصـيم وهـم الفئـة األكثـر مـن أفـراد عينـة الدراسـة  ،بينمـا ( )52مـنهم
يمثلون ما نسبته  %17.9من إجمالي أفراد عينة الدراسة إدارة تعليم عنيزة ،و ( )49منهم يمثلون ما نسبته  %16.8من إجمـالي أفـراد عينـة الدراسـة إدارة
تعلــيم الــر  ،و ( )34مــنهم يمثلــون مــا نســبته  %11.7مــن إجمــالي أف ـراد عينــة الدراســة إدارة تعلــيم البكيريــة ،و ( )29مــنهم يمثلــون مــا نســبته  %10.0مــن
إجمالي أفراد عينة الدراسة إدارة تعليم املذنب ،و أن ( )202من أفـراد عينـة الدراسـة يمثلـون مـا نسـبته  %69.4مـن إجمـالي أفـراد عينـة الدراسـة مـؤهلهم
الدراس ـ ي بكــالوريو وهــم الفئــة األكثــر مــن أف ـراد عينــة الدراســة ،بينمــا ( )51مــنهم يمثلــون مــا نســبته  %17.5مــن إجمــالي أفــراد عينــة الدراســة مــؤهلهم
الدراسـ ي ماجســتير ،و ( )32مــنهم يمثلــون مــا نســبته  %11.0مــن إجمــالي أفـراد عينــة الدراســة مــؤهلهم الدراسـ ي دبلــوم عــالي ،و ( )6مــنهم يمثلــون مــا نســبته
 %2.1من إجمالي أفراد عينة الدراسة مؤهلهم الدراس ي دكتوراه ،وأ أن ( )157من أفراد عينة الدراسة يمثلـون مـا نسـبته  %54.0مـن إجمـالي أفـراد عينـة
الدراسة مركزهم الوظيفي مشرفـ/ـة وهم الفئة األكثر من أفراد عينة الدراسة ،بينما ( )82منهم يمثلون ما نسبته  %28.1من إجمالي أفراد عينة الدراسة
مركزهم الوظيفي رئيسـ/ـة قسم ،و ( )52منهم يمثلون ما نسبته  %17.9من إجمالي أفراد عينة الدراسـة مركـزهم الـوظيفي مـدير/ة إدارة ،و أن ( )230مـن
أفراد عينة الدراسة يمثلون ما نسبته  %79.0من إجمالي أفراد عينة الدراسة خدمتهم أكثر من  10سنة وهم الفئة األكثر من أفراد عينة الدراسة ،بينما
( )45منهم يمثلون ما نسبته  %15.5من إجمالي أفراد عينة الدراسة خدمتهم من  10 – 5سنوات ،و ( )16منهم يمثلون ما نسبته  %5.5مـن إجمـالي أفـراد
عينة الدراسة خدمتهم خمس سنوات فأقل.
أداة الدراسة:
ُ
لتحقيق أهداف الدراسة ولإلجابة عن أسئلتها اعت ِمدت االستبانة كأداة للدراسة للتعرف على (إدارة املواهب ،ومستوى جودة الخدمات ،ومعوقات
تطبيق إدارة املواهب) في إدارات التعليم بمنطقة القصيم من وجهة نظر القادة لوضع استراتيجية مقترحة.
أوال :صدق أداة الدراسة:
أ .الصدق الظاهري لألداة:
ُ
للتعرف على مدى صد ق أداة الدراسة في قيا ما وضعت لقياسه فقد ع ِرضت على مجموعة من املحكمين( أساتذة متخصصين فى التربية من
جامعات متفرقة عربية ومحليه و 2محكم من حملة درجة الدكتوراه في اإلدارات التعليمية باململكة العربية السعودية باختالف مسمى القسم بين
(قسم اإلدارة التربوية ،قسم اإلدارة والتخطيط التربوي ،قسم إدارة وتخطيط برامج التعليم املستمر ،باإلضافة إلى أحد مشرفات التقويم في إدارة
ُ
ً
محكما؛وفي ضوء آرائهم أ ِعدت االستبانة بصورتها النهائية بتعديل بعض العبارت أو الحذف أو اإلضافة ،
التخطيط والتطوير)) البالغ عددهم 13
ُ
وللتأكد من تحقق الصد ق الظاهري لألداة فقد عرضت على خمسة من املحكمين مرة أخرى في صورتها النهائية .
ب .صدق االتساق الداخلي لألداة:
تم حساب معامل االرتباط بيرسون ملعرفة الصد ق الداخلي لالستبانة؛ حيث تم حساب معامل االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات االستبانة
بالدرجة الكلية للمحور الذي تشتمي إليه العبارة كما يوضح ذلك الجداول التالية:
جدول ( :)3يوضح معامالت ارتباط بيرسون للبعد املادي وامللموس بالدرجة الكلية للمحور
رقم العبارة
1
2
3

معامل االرتباط باملحور
**0.806
**0.834
**0.834

رقم العبارة
4
5
-

معامل االرتباط باملحور
**0.779
**0.779
-

** دال عند مستوى الداللة  0.01فأقل
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جدول ( :)4يوضح معامالت ارتباط بيرسون لبعد االعتمادية بالدرجة الكلية للمحور
رقم العبارة
1
2

معامل االرتباط باملحور
**0.868
**0.924

رقم العبارة
3
-

معامل االرتباط باملحور
**0.892
-

** دال عند مستوى الداللة  0.01فأقل
جدول ( :)5يوضح معامالت ارتباط بيرسون لبعد االستجابة بالدرجة الكلية للمحور
رقم العبارة
1
2

معامل االرتباط باملحور
**0.914
**0.914

رقم العبارة
3
4

معامل االرتباط باملحور
**0.933
**0.925

** دال عند مستوى الداللة  0.01فأقل
جدول ( :)6يوضح معامالت ارتباط بيرسون للبعد التوكيدي بالدرجة الكلية للمحور
رقم العبارة
1
2

معامل االرتباط باملحور
**0.927
**0.935

رقم العبارة
3
-

معامل االرتباط باملحور
**0.922
-

** دال عند مستوى الداللة  0.01فأقل
جدول ( :)7يوضح معامالت ارتباط بيرسون لبعد التعاطف بالدرجة الكلية للمحور
رقم العبارة
1
2

معامل االرتباط باملحور
**0.883
**0.841

رقم العبارة
3
4

معامل االرتباط باملحور
**0.916
**0.903

** دال عند مستوى الداللة  0.01فأقل
جدول ( :)8يوضح معامالت ارتباط بيرسون ملعوقات تطبيق إدارة املواهب في إدارات التعليم من وجهة نظر القادة بالدرجة الكلية للمحور
رقم العبارة
1
2
3
4
5
6

معامل االرتباط باملحور
**0.656
**0.717
**0.554
**0.661
**0.724
**0.648

رقم العبارة
7
8
9
10
11
12

معامل االرتباط باملحور
**0.655
**0.787
**0.766
**0.769
**0.809
**0.752

** دال عند مستوى الداللة  0.01فأقل
جدول ( :)9يوضح معامالت ارتباط بيرسون لبعد االستقطاب بالدرجة الكلية للمحور
رقم العبارة
1
2
3

معامل االرتباط باملحور
**0.846
**0.887
**0.883

رقم العبارة
4
5
-

معامل االرتباط باملحور
**0.824
**0.646
-

** دال عند مستوى الداللة  0.01فأقل
جدول ( :)10يوضح معامالت ارتباط بيرسون لبعد التعليم والتطويربالدرجة الكلية للمحور
رقم العبارة
1
2
3

معامل االرتباط باملحور
**0.822
**0.846
**0.880

رقم العبارة
4
5
6

معامل االرتباط باملحور
**0.879
**0.904
**0.894

** دال عند مستوى الداللة  0.01فأقل
جدول ( :)11معامالت ارتباط بيرسون إلدارة األداء بالدرجة الكلية للمحور
رقم العبارة
1
2
3

معامل االرتباط باملحور
**0.877
**0.855
**0.926

رقم العبارة
4
5
-

معامل االرتباط باملحور
**0.897
**0.863
-

** دال عند مستوى الداللة  0.01فأقل
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جدول ( :)12معامالت ارتباط بيرسون لالحتفاظ باملواهب بالدرجة الكلية للمحور
رقم العبارة
1
2
3
4

معامل االرتباط باملحور
**0.80.7
**0.795
**0.691
**0.712

معامل االرتباط باملحور
**0.809
**0.869
**0.811
*0.141

رقم العبارة
5
6
7
8

** دال عند مستوى الداللة  0.01فأقل

ًّ
إحصائيا عند مستوى الداللة ( )0.01فأقل ،وهذا يدل
يتضح من الجداول ( )12أن قيم معامل ارتباط كل عبارة من العبارات مع محورها موجبة ودالة
على صد ق اتساقها مع محاورها.
ثانيا :ثبات أداة الدراسة:
ُ
خدمت (معادلة ألفا كرونباخ) () )Cronbach's Alpha (αللتأكد من ثبات أداة الدراسة ،والجدول ()13
لقيا مدى ثبات أداة الدراسة است ِ
يوضح معامالت ثبات أداة الدراسة.
جدول ( :)13يوضح معامالت ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة
محاور االستبانة
البعد املادي وامللمو
االعتمادية
االستجابة
البعد التوكيدي
التعاطف
معوقات تطبيق إدارة املواهب في إدارة التعليم من وجهة نظر القادة
االستقطاب
التعليم والتطوير
إدارة األداء
االحتفاظ باملواهب
الثبات العام

عدد العبارات
5
3
4
3
4
12
5
6
5
8
55

ثبات املحور
0.8645
0.8754
0.9405
0.9193
0.9085
0.8718
0.8776
0.9363
0.9291
0.8508
0.9715

عال؛ حيث بلغ ( ،)0.9715وهذا يدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة ثبات مرتفعة يمكن االعتماد عليها
يتضح من الجدول ( )13أن معامل الثبات العام ٍ
في التطبيق امليداني للدراسة.
تحليل نتائج أسئلة الدراسة وتفسيرها.
السؤال األول" :ما مستوى جودة الخدمات املتمثلة في أبعادها الخمسة (البعد املادي وامللمو  ،االعتمادية ،االستجابة ،البعد التوكيدي ،والتعاطف)
في إدارات التعليم بمنطقة القصيم؟
وللتعرف على مستوى جودة الخدمات املتمثلة في أبعادها الخمسة (البعد املادي وامللمو  ،االعتمادية ،االستجابة ،البعد التوكيدي ،والتعاطف) في
إدارات التعليم بمنطقة القصيم ُح ِسبت املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية والرتب الستجابات أفراد عينة الدراسة على أبعاد مستوى جودة
الخدمات في إدارات التعليم بمنطقة القصيم ،وجاءت بشتائج يوضحها الجدول ( )14التالي:
جدول ( :)14يوضح املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ألبعاد مستوى جودة الخدمات في إدارات التعليم بمنطقة القصيم
البعد
م
البعد املادي وامللموس.
1
بعد االعتمادية.
2
بعد االستجابة.
3
البعد التوكيدي.
4
بعد التعاطف.
5
مستوى جودة الخدمات في إدارات التعليم بمنطقة القصيم من وجهة نظرالقادة

املتوسط الحسابي
2.49
2.61
2.64
2.62
2.43
2.55

االنحراف املعياري
0.999
1.096
1.156
1.153
1.097
0.988

الترتيب
4
3
1
2
5
-

درجة املوافقة
منخفضة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
منخفضة
منخفضة

يتضح من الجدول ( )14أن درجة موافقة القادة بإدارات التعليم بمنطقة القصيم على مستوى جودة الخدمات في إدارات التعليم بمنطقة القصيم
منخفضة بمتوسط بلغ ( 2.55من  ،)5واتضح من النتائج أن أبرز مالمح مستوى جودة الخدمات في إدارات التعليم بمنطقة القصيم من وجهة نظر
القادة تمثلت في بعد االستجابة بمتوسط بلغ ( 2.64من  ،)5ويليه البعد التوكيدي بمتوسط بلغ ( 2.62من  ،)5ثم بعد االعتمادية بمتوسط بلغ (2.61
ً
وأخيرا جاء بعد التعاطف بمتوسط بلغ ( 2.43من . )5
من  ،)5ثم البعد املادي وامللمو بمتوسط بلغ ( 2.49من ،)5
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َ
َ
ً
وتوفيرها بشكل أفضل؛ ألن نتيجة التحليل فيها جاءت بـدرجة
االهتمام بشكل كبير بالخدمات
وبناء على ما سبق فإنه يتبين أن على إدارات التعليم
سلبيين؛ فهي تعني أن جودة الخدمات محققة َّ
"منخفضة" أو "متوسطة" ،وكالهما يعتبران مؤشرين ّ
ولكن ً
كثيرا من املوظفين ال يعلمون بها ،أو أن
الخدمة غير موجودة من األسا ،وقد اختلفت تلك النتيجة عن نتائج دراسة الشمري وغالب ( ،)2015ودراسة  ،)2014( Barkhuzan, etaوتفردت
ً
متغيرا
هذه الدراسة بنتيجتها املنخفضة ،حيث لم تقدم دراسات في مجال "جودة الخدمات في إدارات التعليم" كمؤسسة إدارية باعتبار جودة الخدمات
ًّ
ً
ولكن ُأ َ
مستقالْ ،
حديثا بر ٌ
نامج لقيا جودة الخدمات في القطاعات الحكومية في اململكة العربية السعودية ،ولربما تخدم هذه الدراسة هذا املجال،
طلق
كما أن أغلب الدراسات كانت في القطاعات العامة والصناعية ،أو في مجال الخدمات التعليمية التي ال تفيد الهدف العام للدراسة ،ولذلك لم ُتدرج
سوى دراستين جاءتا تبحثان في مجال جودة الخدمة كمتغير تابع لها.
السؤال الثانى" :ما درجة توفر متطلبات تطبيق إدارة املواهب بأبعادها التالية (االستقطاب ،التعليم والتطوير ،إدارة األداء ،واالحتفاظ باملواهب) في
إدارات التعليم بمنطقة القصيم"؟
ُ
وللتعرف على درجة توفر متطلبات تطبيق إدارة املواهب في إدارات التعليم بمنطقة القصيم ح ِسبت املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية
والرتب الستجابات أفراد عينة الدراسة على أبعاد متطلبات تطبيق إدارة املواهب في إدارات التعليم بمنطقة القصيم ،وجاءت النتائج كما يوضحها
الجدول ( )15التالي:
جدول ( :)15يوضح املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ألبعاد متطلبات تطبيق إدارة املواهب في إدارات التعليم بمنطقة القصيم
البعد
م
االستقطاب.
1
التعليم والتطوير.
2
إدارة األداء.
3
االحتفاظ باملواهب.
4
متطلبات تطبيق إستراتيجية إدارة املواهب في إدارات التعليم بمنطقة القصيم من وجهة نظر القادة

املتوسط الحسابي
2.99
3.26
3.12
3.12
3.13

االنحراف املعياري
0.967
1.077
1.093
0.893
0.896

الترتيب
4
1
3
2
-

درجة املوافقة
محايد
محايد
محايد
محايد
محايد

بمتوسط
يتضح من الجدول ( )15أن درجة موافقة القادة على متطلبات تطبيق إدارة املواهب في إدارات التعليم بمنطقة القصيم جاءت متوسطة
ٍ
حسابي بلغ ( 3.13من  ،)5واتضح من النتائج أن أبرز مالمح متطلبات تطبيق إستراتيجية إدارة املواهب في إدارات التعليم بمنطقة القصيم من وجهة
نظر القادة تمثل في ُبعد التعليم والتطوير بمتوسط بلغ ( 3.26من  ،)5ويليه ُبعد االحتفاظ باملواهب بمتوسط بلغ ( 3.12من  ،)5ثم ُبعد إدارة األداء
َ
َ
ً
رسمية تلبي
لبرامج
وأخيرا جاء ُبعد االستقطاب بمتوسط بلغ ( 2.99من  ،)5وتعزو تلك النتيجة إلى افتقار إدارات التعليم
بمتوسط بلغ ( 3.12من ،)5
ٍ
ُ
ُ
ُ
ُ
وأهداف إدارة التعليم ،وكذلك غياب ثقافة تنظيمية تعنى بتعزيز املواهب،
احتياجات املوظف املوهوب ،ومن ثم يصعب التوفيق بين احتياجا ِته
ِ
باإلضافة إلى قصور في بعض املمارسات القيادية التي ترفض التغيير والتحسين ،واختلفت تلك النتيجه مع دراسة الحوشان ( ،)2017ودراسة أبي هطلة
( ،)2016ودراسة املطيري ( ،)2016ودراسة  ،)2015( Kulkarni, M., & Scullionودراسة  ،)2010( Riccoioودراسة ،)2014( Barkhuzan, eta
ودراسة  ،)2015(Aytaç,ودراسة  ،)2016( Gholipourكما تتفق تلك النتيجة مع دراسة السعيدي ( ،)2017ودراسة الحارثية والحارثية والعاني
( ،)2015ودراسة الشمري وغالب ( ،)2015ودراسة أحمد ( ،)2011وتتفق ً
أيضا مع دراسة  )2017( Erasmus, Naidoo, & Joubertالتي تشير إلى أن
السياسات واإلستراتيجيات ال تدعم ً
دائما تنفيذ إدارة املواهب ،كما تتفق مع دراسة  )2017( ÜZÜMالتي تشير إلى أن غالبية املستجيبين ليسوا على
َ
َ
برامج إلدارة املواهب في مجتمع الدراسة
مواهبهم وقدراتهم ،وتتفق مع دراسة  )2015( Boichenkoفي عدم وجود
كاف بالتوجهات املهنية التي تالئم
علم ٍ
الذي تدرسه ،ومع دراسة  ،)2014( Rudhumbu & Maphosaودراسة  )2011( Lavania, Sharma, Guptaفي أن نجاح إدارات التعليم يكمن في
ً
تجتهد في االحتفاظ بهم ،كما يجب عليها إد ُ
َ
اك تز ُاي ِد املواهب من داخلها ،وأن ذلك يحقق فائدة
املوظفين ذوي املهارات العالية ،وأن على هذه اإلدارات أن
ر
ً
والحاجة املستمرة إليها.
البيئة التنافسية الحالية لرأ املال البشري،
كبيرة في
ِ
ِ
السؤال الثالث" :ما معوقات تطبيق إدارة املواهب في إدارات التعليم بمنطقة القصيم"؟
ولإلجابةعن السؤال الثاني ُح ِسبت التكرارات والشسب املئوية واملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية والرتب الستجابات أفراد عينة
الدراسة على عبارات محور معوقات تطبيق إدارة املواهب في إدارات التعليم بمنطقة القصيم ،وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول ( )16التالي:
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جدول ( :)16يوضح املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملعوقات تطبيق إدارة املواهب في إدارات التعليم بمنطقة القصيم
م

العبارات

التكرار
النسبة %

6

قلة املخصصات املالية.

8

ضعف اإلمكانات الالزمة لتطوير
املوظفين املوهوبين.
ضعف التأهيل (األكاديمي واملنهي)
لبعض املوظفين.
معايير قيا التقديم واإلنجاز غير
واضحة.
قلة التشسيق بين اإلدارات
واألقسام.
قلة البرامج التدريبية التي تلبي
حاجات املوظفين املوهوبين.

ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%

151
51.9
97
33.3
84
28.9
79
27.1
97
33.2
98
33.6
67
23.1

ك
%
ك
%
ك
%
اإلدارة تركز على الدرجات ك
الوظيفية أكثر من املهارات %
الشخصية.

77
26.4
69
23.6
64
22.0
61
21.0

77
26.4
93
32.0
93
32.0
76
26.0

ك
%

48
16.5

60
20.6

7
10
9
5
12

11
1
2
4

3

عمليات التقويم التي تركز على
املواهب غير املناسبة لبعض
املوظفين.
ضعف اهتمام اإلدارة العليا
بمفهوم إدارة املواهب.
قلة الكفاءات البشرية املوهوبة
(املؤهلة).
غياب فلسفة التحسين املستمر.

مقاومة اإلدارة العليا للتغيير.

درجة املوافقة
مرتفعة
مرتفعة
ًّ
جدا

متوسطة

منخفضة

ً
منخفضة جدا

60
20.6
88
30.3
84
28.8
89
30.7
71
24.5
74
25.4
88
30.3

45
15.5
61
21.0
64
22.0
69
23.7
54
18.6
45
15.5
90
30.8

21
7.2
33
11.3
45
15.5
37
12.7
46
15.8
47
16.2
30
10.3

14
4.8
12
4.1
14
4.8
17
5.8
23
7.9
27
9.3
16
5.5

75
25.9
54
18.6
66
22.6
73
25.1

32
11.0
55
18.9
41
14.1
54
18.6

30
10.3
20
6.9
27
9.3
27
9.3

79
27.2

63
21.6

41
14.1

املتوسط العام

الرتبة

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

درجة
املوافقة

4.08

1.181

مرتفعة

1

3.77

1.149

مرتفعة

2

3.62

1.190

مرتفعة

3

3.60

1.180

مرتفعة

4

3.59

1.305

مرتفعة

5

3.58

1.343

مرتفعة

6

3.55

1.117

مرتفعة

7

3.48

1.274

مرتفعة

8

3.47

1.232

مرتفعة

9

3.43

1.237

مرتفعة

10

3.31

1.251

متوسطة

11

3.04

1.280

متوسطة

12

3.54

0.911

مرتفعة

من الجدول ( )16يتضح أن درجة موافقة أفراد عينة الدراسة على معوقات تطبيق إدارة املواهب في إدارات التعليم بمنطقة القصيم جاءت مرتفعة
بمتوسط بلغ ( 3.54من  ،) 5.00وهو متوسط يقع في الفئة الرابعة من فئات املقيا الخماس ي( :من  3.41إلى  ،)4.20وهي الفئة التي تشير إلى درجة
موافقة مرتفعة على أداة الدراسة.
ويتضح من النتائج أن درجة موافقة أفراد عينة الدراسة على عشرة من معوقات تطبيق إدارة املواهب في إدارات التعليم بمنطقة القصيم مرتفعة،
أبرزها تتمثل في العبارات رقم ( )9 ،10 ،7 ،8 ،6التي ُ ِرّت َبت تناز ًّليا حسب درجة موافقة أفراد عينة الدراسة عليها كالتالي:
 .1جاءت العبارة رقم ( )6وهي" :قلة املخصصات املالية" باملرتبة األولى من حيث درجة موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط بلغ ( 4.08من .)5
 .2جاءت العبارة رقم ( )8وهي" :ضعف اإلمكانات الالزمة لتطوير املوظفين املوهوبين" باملرتبة الثانية من حيث درجة موافقة أفراد عينة الدراسة عليها
بمتوسط بلغ ( 3.77من .)5
 .3جاءت العبارة رقم ( )7وهي" :ضعف التأهيل (األكاديمي واملنهي) لبعض املوظفين" باملرتبة الثالثة من حيث درجة موافقة أفراد عينة الدراسة عليها
بمتوسط بلغ ( 3.62من .)5
 .4جاءت العبارة رقم ( )10وهي التي هي" :معايير قيا التقديم واإلنجاز غير واضحة" باملرتبة الرابعة من حيث درجة موافقة أفراد عينة الدراسة
عليها بمتوسط بلغ ( 3.60من .)5
 .5جاءت العبارة رقم ( )9وهي" :قلة التشسيق بين اإلدارات واألقسام" باملرتبة الخامسة من حيث درجة موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط بلغ
( 3.59من .)5
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ويتضح من النتائج أن درجة موافقة أفراد عينة الدراسة على اثنين من معوقات تطبيق إدارة املواهب في إدارات التعليم بمنطقة القصيم متوسطة،
يتمثالن في العبارتين رقم ( )3 ،4اللتين ُرِّتبتا تناز ًّليا حسب حيادية أفراد عينة الدراسة حولها كالتالي:
 .1جاءت العبارة رقم ( )4وهي" :اإلدارة تركز على الدرجات الوظيفية أكثر من املهارات الشخصية" باملرتبة األولى من حيث درجة املوافقة أفراد عينة
الدراسة حولها بمتوسط بلغ ( 3.31من .)5
 .2جاءت العبارة رقم ( )3وهي" :مقاومة اإلدارة العليا للتغيير" باملرتبة الثانية من حيث درجة موافقة أفراد عينة الدراسة حولها بمتوسط بلغ (3.20
من .)5
معوقات تطبيق إدارة املواهب في إدارات التعليم بمنطقة القصيم من وجهة نظر القادة ،وهي:
وبذلك توضح الدراسة الحالية
ِ
 قلة املخصصات املالية.
 ضعف اإلمكانات الالزمة لتطوير املوظفين املوهوبين.
 ضعف التأهيل األكاديمي واملنهي لبعض املوظفين.
 معايير قيا التقدم واإلنجاز غير واضحة.
 قلة التشسيق بين اإلدارات واألقسام.
 قلة البرامج التدريبية التي تلبي حاجات املوظفين املوهوبين.
 ضعف اهتمام اإلدارة العليا بمفهوم إدارة املواهب.
 قلة الكفاءات البشرية املوهوبة واملؤهلة.
 غياب فلسفة التحسين املستمر.
ًّ
ًّ
وقد جاءت اإلجابات محايدة لعبارتين في املقيا والحيادية تعني جانبين؛ إيجابيا وسلبيا؛ فعبارتا "اإلدارة تركز على الدرجات الوظيفية أكثر من املهارات
وتوجها ًّ
ً
نوعيا لدى اإلدارة العليا ،بينما هناك فرص نسبية قليلة
الشخصية" و"مقاومة اإلدارة العليا للتغيير" تدل نتائجهما على أن هناك توج ًها للتغيير
لتتفو ق املهارات الشخصية على الدرجات الوظيفية لدى بعض اإلدارات في استغالل وتطوير املواهب.
َ
كما استجاب بعض أفراد العينة للسؤال املفتوح الذي نص على "معوقات أخرى من وجهة نظرك" باإلجابات التالية التي تفسر موافقتهم على
عبارات األداة أعاله ،وهي كالتالي:
 املركزية في العمل ،وتبني فلسفة غير مرتكزة على الدالئل.
 افتقار اإلدارة إلى مؤشرات معتمدة تقيس املواهب وتوضحها.
 أن اختيار القيادات ال يتم وفق ما لديهم إنما وفق رغباتهم.
 التذمر من قبل بعض الرؤساء.
 حب الذات والخوف من نجاح اآلخرين.
 انعدام الدافعية لدى بعض املوظفين.
 كثرة األعمال الطارئة ،و عدم مرونة األنظمة التى تحد من اإلبداع.
 بيئة العمل السيئة ًّ
جدا من حيث النظافة والخدمات.
ً
وبناء على ما سبق؛ فإن تلك النتيجة تتفق مع نتيجة دراسة الحمدان ( )2014التي تشير إلى وجود مشكالت تواجهها إدارة املواهب بدرجة كبيرة ،كما
اتفقت مع نتائج دراسة القحطاني ( ،)2017ودراسة الغامدي ( ،)2015ودراسة  )2017( Erasmus, Naidoo, & Joubert,التي تشير إلى أن تأثير إدارة
وعدم تكامل سياسات دعم املوارد البشرية مع إدارة املواهب ،والتمييز ً
ُ
أيضا بين املديرين ،وتختلف تلك
املواهب يعيقه افتقارها إلى التنفيذ املنهجي،
النتيجة مع نتائج دراسة محمود ( )2013التي تشير إلى درجة متوسطة من املعوقات التي تحول دون تطبيق إدارة املواهب.
السؤال الرابع  :هل توجد فرو ق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  0.05بين استجابات أفراد العينة على أسئلة الدراسة تعزى للمتغيرات التالية:
( النوع ،املؤهل الدراس ي ،واملركز الوظيفي ،ومدة الخدمة)؟
ً
 .1الفروق باختالف متغير النوع :للتعرف على ما إذا كانت هناك فرو ق ذات داللة إحصائية في إجابات أفراد عينة الدراسة طبقا الختالف متغير النوع
تم استخدام اختبار "ت"Independent Sample T-test :؛ لتوضيح داللة الفرو ق بين إجابات أفراد عينة الدراسة ،وجاءت النتائج كما يوضحها
الجدول ( )17التالي:
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جدول ( :)17يوضح داللة الفروق طبقا الختالف متغير النوع
املحور
مستوى جودة الخدمات في إدارات التعليم بمنطقة القصيم
معوقات تطبيق إدارة املواهب في إدارات التعليم بمنطقة القصيم
درجة متطلبات تطبيق إدارة املواهب في إدارات التعليم بمنطقة القصيم

النوع
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى

العدد
123
168
123
168
123
168

املتوسط
2.78
2.38
3.84
3.33
3.35
2.97

االنحراف املعياري
1.029
0.923
0.8685
0.8819
0.860
0.891

قيمة ت
3.492

الداللة
**0.001

4.922

**0.000

3.633

**0.000

** دالة عند مستوى  0.01فأقل

ُ
ويتضح ً
وجود فرو ق ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.01فأقل في اتجاهات أفراد عينة الدراسة حول (مستوى جودة الخدمات في إدارات
أيضا
التعليم بمنطقة القصيم ،ومعوقات تطبيق إدارة املواهب في إدارات التعليم بمنطقة القصيم ،درجة توفر متطلبات تطبيق إدارة املواهب في إدارات
َ
ً
التعليم بمنطقة القصيم) باختالف متغير النوع لصالح أفراد عينة الدراسة الذكور ،وهذا يعني أن فئة الذكور أكث ُر إدراكا ملفاهيم إدارة املواهب وجودة
َ
الخدمات ،ولذا فإن إدراكهم ملستويات التطبيق والتحقيق أعلى من فئة اإلناث ،مع العلم بأن الذكور هم الشسبة األقل في العينة؛ حيث تبلغ (،)%42.3
وذلك يعود إلى طبيعة ُك ّل من الجشسين؛ فاألنثى ً
غالبا ما تميل إلى املجاملة والعاطفة ،في حين أن الذكور يميلون إلى توضيح الحقائق بغض النظر عن
ٍ
وجود فرو ق ذات داللة
لى
إ
تشير
التي
)
2014
(
الحمدان
دراسة
مع
النتيجة
تلك
وتتفق
،
رؤسائهم
مع
الشخصية
تباطات
واال
املشاعر والعواطف ر
ِ
ُ
إحصائية عند مستوى داللة  0.05على واقع تطبيق إدارة املواهب تعزى ملتغير الجشس لصالح فئة الذكور.
 .2الفروق باختالف متغير املؤهل الد اس ي :للتعرف على ما إذا كانت هنالك فرو ق ذات داللة إحصائية في إجابات أفراد الدراسة ً
طبقا الختالف متغير
ر
ً
َ
"تحليل التباين األحادي" ()One Way ANOVA؛ لتوضيح داللة الفرو ق في إجابات أفراد عينة الدراسة طبقا الختالف
املؤهل الدراس ي تم استخدام
متغير املؤهل الدراس ي ،وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول ( )18التالي:
جدول ( :)18يوضح داللة الفروق طبقا الختالف متغيراملؤهل الدراس ي
املحور

مصدر التباين

بين املجموعات
مستوى جودة الخدمات في إدارات التعليم بمنطقة القصيم
داخل املجموعات
املجموع
بين املجموعات
معوقات تطبيق إدارة املواهب في إدارات التعليم بمنطقة القصيم
داخل املجموعات
املجموع
درجة توفر متطلبات تطبيق إدارة املواهب في إدارات التعليم بمنطقة بين املجموعات
القصيم
داخل املجموعات
املجموع

** دالة عند مستوى  0.01فأقل

مجموع مربعات
6.912
276.040
282.952
5.482
235.036
240.518
2.350
230.708
233.058

درجات
الحرية
3
287
290
3
287
290
3
287
290

متوسط
املربعات
2.304
0.962
1.827
0.819
0.783
0.804
-

قيمة ف

الداللة
اإلحصائية
0.068

2.231

0.085

0.974

0.405

2.395

* دالة عند مستوى  0.05فأقل

يتضح من خالل النتائج املوضحة أعاله ُ
عدم وجود فرو ق ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.05فأقل في اتجاهات أفراد عينة الدراسة حول (مستوى
جودة الخدمات ،ودرجة توفر متطلبات تطبيق إدارة املواهب  ،ومعوقات تطبيق إدارة املواهب في إدارات التعليم بمنطقة القصيم) باختالف متغير
املؤهل الدراس ي ،وقد اتفقت تلك النتيجة مع نتائج دراسة خلف هللا ( ،)2015واختلفت مع دراسة صيام (.)2013
ً
 .3الفروق باختالف متغير املركز الوظيفي :للتعرف على ما إذا كانت هنالك فرو ق ذات داللة إحصائية في إجابات أفراد الدراسة طبقا الختالف متغير
"تحليل التباين األحادي" ()One Way ANOVA؛ لتوضيح داللة الفرو ق في إجابات أفراد عينة الدراسة ً
َ
طبقا الختالف
املركز الوظيفي تم استخدام
متغير املركز الوظيفي ،وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول ( )19التالي:
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جدول ( :)19يوضح داللة الفروق طبقا الختالف متغير املركز الوظيفي
املحور

مصدر التباين

مجموع مربعات

درجات
الحرية

متوسط
املربعات

قيمة ف

الداللة
اإلحصائية

مستوى جودة الخدمات في إدارات التعليم بمنطقة القصيم

بين املجموعات

7.916

2

3.958

4.144

*0.017

داخل املجموعات

275.037

288

0.955

املجموع

282.952

290

-

بين املجموعات

0.706

2

0.353

داخل املجموعات

239.812

288

0.833

املجموع

240.518

290

-

بين املجموعات

3.734

2

1.867

داخل املجموعات

229.324

288

0.796

املجموع

233.058

290

-

معوقات تطبيق إدارة املواهب في إدارات التعليم بمنطقة القصيم

درجة توفر متطلبات تطبيق إدارة املواهب في إدارات التعليم بمنطقة القصيم

** دالة عند مستوى  0.01فأقل

0.424

2.344

0.655

0.098

* دالة عند مستوى  0.05فأقل

يتضح من خالل النتائج املوضحة أعاله ُ
عدم وجود فرو ق ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.05فأقل في اتجاهات أفراد عينة الدراسة حول (معوقات
تطبيق إدارة املواهب  ،ودرجة توفر متطلبات تطبيق إدارة املواهب في إدارات التعليم بمنطقة القصيم) باختالف متغير املركز الوظيفي ،ووجود فرو ق
ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.05فأقل في اتجاهات أفراد عينة الدراسة حول (مستوى جودة الخدمات في إدارات التعليم بمنطقة القصيم)
ُ
خدم اختبار شيفيه الذي جاءت نتائجه كالتالي:
باختالف متغير املركز الوظيفي .ولتحديد صالح الفرو ق بين فئات املركز الوظيفي است ِ
جدول ( :)20يوضح نتائج اختبارشيفيه للتحقق من الفروق بين فئات املركز الوظيفي
املحور

املركزالوظيفي

العدد

املتوسط الحسابي

مدير/ة إدارة

مستوى جودة الخدمات في إدارات التعليم بمنطقة
القصيم

مدير/ة إدارة
رئيسـ/ـة قسم
مشرفـ/ـة

52
82
157

2.32
2.41
2.70

-

** دالة عند مستوى  0.01فأقل

رئيسـ/ـة
قسم
-

مشرفـ/ـة
*
*
-

* دالة عند مستوى  0.05فأقل

يتضح من خالل النتائج املوضحة أعاله وجود فرو ق ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.05فأقل بين أفراد عينة الدراسة الذين مركزهم الوظيفي
مدير/ة إدارة وأفراد عينة الدراسة الذين مركزهم الوظيفي مشرفـ/ـة حول (ومستوى جودة الخدمات في إدارات التعليم بمنطقة القصيم) لصالح أفراد
عينة الدراسة الذين مركزهم الوظيفي مشرفـ/ـة ،كما يتضح وجود فرو ق ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.05فأقل بين أفراد عينة الدراسة الذين
مركزهم الوظيفي رئيسـ/ـة قسم وأفراد عينة الدراسة الذين مركزهم الوظيفي مشرفـ/ـة حول (مستوى جودة الخدمات في إدارات التعليم بمنطقة
َ
القصيم من وجهة نظر القادة) لصالح أفراد عينة الدراسة الذين مركزهم الوظيفي مشرفـ/ـة ،وتعزو الدراسة الحالية ذلك إلى عدم وضوح نظ ِام جودة
َ
الخدمة في إدارة التعليم لعينة الدراسة على اختالف مسمياتهم الوظيفيةَّ ،
ولكن النتيجة أعزيت لصالح فئة املشرفين؛ ألنهم الفئة األكبر في العينة،
ِ
ً
باإلضافة إلى أنهم األكثر احتكاكا في امليدان مع العاملين ومع الخدمات  ،واتفقت تلك النتيجة مع نتائج دراسة خلف هللا ( ،)2015ودراسة صيام
( ،)2013واختلفت مع دراسة الحارثية والحارثية والعاني ( ،)2015ودراسة محمود ( ،)2013ودراسة املصري (.)2015
ً
 .4الفروق باختالف متغير مدة الخدمة :للتعرف على ما إذا كانت هنالك فرو ق ذات داللة إحصائية في إجابات أفراد الدراسة طبقا الختالف متغير
الخدمة تم استخدام "تحليل التباين األحادي" ()One Way ANOVA؛ لتوضيح داللة الفرو ق في إجابات أفراد عينة الدراسة ً
طبقا الختالف متغير
الخدمة ،وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول ( )21التالي:
جدول ( :)21يوضح داللة الفروق طبقا الختالف متغيرمدة الخدمة
املحور

مصدر التباين

مجموع مربعات

مستوى جودة الخدمات في إدارات التعليم بمنطقة القصيم

بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

3.434
279.518
282.952
5.681
234.837
240.518

معوقات تطبيق إدارة املواهب في إدارات التعليم بمنطقة
القصيم

درجات
الحرية
2
288
290
2
288
290

متوسط
املربعات
1.717
0.971
2.841
0.815
-

قيمة ف

الداللة
اإلحصائية
0.172

3.484

*0.032

1.769
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درجة توفر متطلبات تطبيق إدارة املواهب في إدارات التعليم
بمنطقة القصيم

بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

2
288
290

1.373
231.685
233.058

علية شرف ،ود املطريي
0.686
0.804
-

0.427

0.853

* دالة عند مستوى  0.05فأقل

يتضح من خالل النتائج املوضحة أعاله عدم وجود فرو ق ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.05فأقل في اتجاهات أفراد عينة الدراسة حول (مستوى
ُ
وجود فرو ق ذات
جودة الخدمات ،ودرجة توفر متطلبات تطبيق إدارة املواهب في إدارات التعليم بمنطقة القصيم) باختالف متغير الخدمة ،كما يتضح
داللة إحصائية عند مستوى  0.05فأقل في اتجاهات أفراد عينة الدراسة حول (معوقات تطبيق إدارة املواهب في إدارات التعليم بمنطقة القصيم)
ُ
خدم اختبار شيفيه الذي جاءت نتائجه كالتالي:
باختالف متغير الخدمة،ولتحديد صالح الفرو ق بين فئات الخدمة است ِ
جدول ( :)22يوضح نتائج اختبارشيفيه للتحقق من الفروق بين فئات مدة الخدمة
املحور

الخدمة

العدد

معوقات تطبيق إدارة املواهب في إدارات التعليم بمنطقة القصيم

خمس سنوات فأقل
من 10-5سنوات
أكثر من 10سنوات

16
45
230

املتوسط
الحسابي
2.98
3.65
3.56

خمس سنوات
فأقل
-

من  10-5سنوات
*
-

أكثر من 10
سنوات
*
-

* دالة عند مستوى  0.05فأقل

ُ
وجود فرو ق ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.05فأقل بين أفراد عينة الدراسة الذين سنوات خدمتهم
يتضح من خالل النتائج املوضحة أعاله
خمس سنوات فأقل وأفر ِاد عينة الدراسة الذين سنوات خدمتهم (من  10 – 5سنوات ،أو أكثر من  10سنوات) حول (معوقات تطبيق إدارة املواهب في
إدارات التعليم بمنطقة القصيم) لصالح أفراد عينة الدراسة الذين سنوات خدمتهم (من  10 – 5سنوات ،أو أكثر من  10سنوات)؛ أي ما نسبته
 %60.5من أفراد العينة ،وهذه نسبة كبيرة تؤدي إلى استثناء هذا املتغير من دراسة الفرو ق في محور (معوقات تطبيق إدارة املواهب في إدارات التعليم
ً
َ
َ
مناصب في إدارات التعليم بخدمة أقل من خمس سنوات ،ولذلك فمن
بمنطقة القصيم) ،وتعزو الدراسة الحالية سبب االستثناء إلى أن قلة قليلة تتولى
ُ
غير املنطقي أن يكون
صالح الفرو ق للغالبية الكبرى من عينة الدراسةُ ،وترجع الدراسة الحالية أسباب النتائج أعاله إلى أن عدد سنوات الخدمة ليس
ً
ً
َ
شرطا لفهم طبيعة إدارة املواهب أو جودة الخدمات ،كما أن هناك فرقا بين من هم بمسمى معلم ومن هم بمسمى إداري؛ فاإلداريون هم من نسبة
خدمتهم أقل من خمس سنوات ،أما املعلم اإلداري الذي التحق بالعمل في إدارة التعليم كمشرف أو رئيس قسم أو مدير إدارة فإن خدمته سوف تزيد
ُ
ٌ َُ
فرو ق بين استجابات أفراد العينة على أسئلة الدراسة تعزى ملتغير مدة الخدمة ،وتتفق نتائج الدراسة
على خمس سنوات ،وهذا سبب آخر لعدم وجود ٍ
الحالية مع نتائج دراسة صيام ( ،)2013ودراسة الجراح ( ،)2013ودراسة أحمد ( ،)2011ودراسة املصري ( ،)2015كما لم تختلف نتيجة هذه الدراسة
ّ
أي من الدراسات السابقة.
مع ٍ

االستراتيجية املقترحة:
لإلجابة عن السؤال الخامس من أسئلة الدراسة الذي ينص على" :ما اإلستراتيجية املقترحة لتطبيق إدارة املواهب من أجل تحقيق جودة
َ
وأوجه القصور؛ حيث تبين مستوى جودة
نقاط الضعف،
ِ
الخدمات في اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم؟" حددت الدراسة الحالية أبرز ِ
ّ
متدن ،كما جاءت درجة توفر متطلبات تطبيق إدارة املواهب متوسطة
الخدمات جاء بدرجة منخفضة حيث بلغ متوسطة  ،2.55وهو متوسط
ّ
َ
متدن ،وهذا يعني أن هناك جوانب تحتاج إلى دعم وتطوير في أبعاد الدراسة كافة ،وهي التي تمثلت في
بمتوسط حسابي بلغ  ،3.13وهو متوسط
ٍ
َ
ُ
ُ
محور جودة الخدمات املتضمن خمسة أبعاد ،هي( :البعد املادي وامللمو  ،وبعد االعتمادية ،وبعد االستجابة ،والبعد التوكيدي،
محورين؛ األول هو
وبعد التعاطف) ،واملحور اآلخر يتمثل في متطلبات تطبيق إستراتيجية إدارة املواهب التي تتضمن أربعة متطلبات ،هي( :االستقطاب ،والتعليم والتطوير،
وإدارة األداء ،واالحتفاظ باملواهب).
ً
وبناء على ذلك صيغت اإلستراتيجية بالرجوع إلى كل من نتائج الدراسة الحالية ،والدراسات السابقة ،واإلطار النظري ،وعدد من األدلة
التنظيمية والقرارات اإلدارية الجديدة ،باإلضافة إلى الخطط التشغيلية إلدارات التعليم املعنية ،وآراء خبراء اإلدارة والتخطيط التربوي من خالل تحكيم
اإلستراتيجية املقترحة؛ وتم بعد ذلك ُ
بناء الخطة اإلستراتيجية لتطبيق إدارة املواهب في سبيل تحقيق جودة الخدمات في إدارات التعليم بمنطقة
القصيم َ
وفق منهج التخطيط اإلستراتيجي.
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شكل ( :)1يوضح عناصرومكونات اإلستراتيجية املقترحة

أوال :املنطلقات اإلستراتيجية:
 .1املنطلقات الفكرية:
تعتمد اإلستراتيجية املقترحة على عدد من املنطلقات الفكرية يتمثل فيما يلي:







تنامي املفاهيم واملداخل اإلدارية والتنظيمية املرتبطة باملوارد البشرية؛ كرأ املال الفكري ،وإدارة املواهب؛ لتعزيز امليزة التنافسية والقدرة على
التكيف مع مجتمع املعرفة (املقادمة.)2013 ،
األهمية القصوى للكفاءات البشرية ألي مؤسسة ،وبخاصة النادرة منها واملتمثلة في ذوي املواهب؛ فهي مصدر األداء املتميز والجودة والتفو ق
بشكل مستديم (بو يحياوي وبن أحمد.)2016 ،
وتسيير الكفاءات كتوجه علمي حديث فيها (سليمان.)2010 ،
التوجه الفكري املتنامي حول توظيف املوارد البشرية،
ِ
ً
ً
وإمكانيات خاصة كامنة يمكن تحفيزها ورعايتها لتحقيق جودة الخدمات؛ حيث إن االهتمام باملواهب في
ات
ٍ
أن كل فرد في إدارة التعليم يمتلك قدر ٍ
ٌ
عال.
إدارة األعمال املختلفة ضرورة لتحقيق أداء ٍ
أن املورد البشري هو بالدرجة األولى طاقة ذهنية ،وقدرة فكرية ،ومصدر للمعلومات واالقتراحات واالبتكارات ،وعنصر فاعل وقادر على املشاركة
اإليجابية (قودة ،2013 ،ص.)44
عصر علم وتقنية ،ونبوغ معرفيُّ ،
وتغيير املألوف ،وإبداع جديد متطور
وتقد ٍم مذهل يعتمد في أساسه على تخطي الحواجز،
أن العصر الحالي
ُ ٍ
ِ
ٍ
ُ
ً
دائما ،وال يتسنى لإلدارة تحقيق ذلك إال بالتركيز على األفراد املوهوبين (صيام.)2013 ،

 .2منطلقات متعلقة بالتوجه الحكومي نحو رؤية :2030
 إدارات التعليم شريك أساس ي في تحقيق رؤية 2030؛ إذ إن عليها أن تسعى إلى تحقيـق التفـو ق التنافسـي؛ ألنـه السـبيل الوحيـد للبقـاء في عـالم
ً
مصدرا من مصادر تحقيق التفو ق التنافسـي ،ومن ثم
شـديد التنـافس ،وذلـك مـن خالل تحقيق أكبر قيمة لإلدارة ،ويمكن اعتبار املواهب البشرية
تحقيــق التميــز واالخــتالف الذي يؤدي إلى تحقيق التفو ق.
 برنامج امللك سلمان لتنمية املوارد البشرية "سمو" ،املتضمن ً
يب
فرصا للتدريب والتطوير الوظيفي للموظفين،
ِ
وإدارة األداء والتطوير ،والتدر ِ
مراجعة األنظمة واللوائح
وتطوير القيادات ،والذي يعمل على
وتخطيط القوى العاملة،
وإدارة املواهب،
والدعم النفس ي والوجداني،
والتوجيه،
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ً
وإعادة دراسة الهياكل التنظيمية والنماذج
وتوفير القوى البشرية املؤهلة ألداء االعمال املناطة بها،
وتهيئة البيئة اإلدارية،
مراجعة شاملة ودقيقة،
ِ
ِ
ِ
وإيجاد إدارات متخصصة في املوارد البشرية الفاعلة.
واإلجراءات في األجهزة الحكومية،
ِ
ً
ُ
َ
ًّ
معايير لجودة الخدمة من خالل
ووضع
أساسيا إلدارة التعليم،
 تبني فلسفة إدارة الجودة الشاملة؛ إذ ُج ِعل التفو ق في جودة الخدمة هدفا
االستفادة من آراء املوظفين (الدليل التنظيمي إلدارات وأقسام الجودة الشاملة في إدارات التعليم1438-1437 ،ه).
 املؤشرات والدراسات الصادرة في دليل تحسين األداء لألمانة العامة إلدارات التعليم 1438-1437ه الذي يهدف إلى رصد فجوات األداء وتحليلها؛
ً
تمهيدا للعمل على إزالتها (أمانة التعليم.)2017 ،
لتحديد مصادرها وأسبابها
َ
اءات تنظيمية دقيقة تلبي
 ضوابط تكليف شاغلي الوظائف التعليمية وآلياته التي تعمل على اختيار الكفاءات القيادية،
وتكليفها وفق ضوابط وإجر ٍ
ِ
احتياجات التعليم.
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عال ،وتوفير املوارد واألدوات
 قيام وزارة التعليم بالتركيز بشكل أساس ي على تطوير السياسات ،والتخطيط ،واملعايير ،وإعداد قيادات ذات مستوى ٍ
إلدارات التعليم ،ودعم االبتكار والتميز والتنافس في املمارسات التعليمية (مشروع اإلستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام.)2018 ،
 املؤشرات الواردة في رؤية اململكة  2030املتعلقة بتطوير األداء الحكومي ،والحوكمة ،وتحسين مستوى التنافسية للقطاع التعليمي (وثيقة برنامج
التحول الوطني.)2016 ،
 .3منطلقات خاصة بتطبيق إدارة املواهب في إدارة التعليم:
ً
تمهيدا للبناء اإلستراتيجي ،وهي كما يلي:
تعتمد هذه املنطلقات على املنطلقات السابقة ،وتعتبر





التأكيد على أهمية إعادة صياغة أهداف اإلدارة في ضوء فلسفة إدارة املواهب من أجل تحقيق جودة الخدمات التي تقدمها إدارة التعليم.
التأكيد على أن توجه إدارة التعليم نحو االرتقاء بمستوى املوظف يتناسب مع توجهات برنامج امللك سلمان لتنمية املوارد البشرية.
ُ
ويشجع التطوير على مستوى النظام في إدارة التعليم.
يكاف ُئ على االبتكار،
األخذ
بنظام للحوافز ِ
ٍ
َ
داخل إدارة التعليم.
أدوات تطوير في جميع املستويات
العمل على تعزيز القدرات الفردية القيادية والتنظيمية بوصفها
ِ

 التأكيد على استثمار وإدارة التنوع في املوارد البشرية في إطار تحسين جودة التعليم.
ّ
 التأكيد على إعادة تنظيم اإلدارات واألقسام بما يمكن ذوي املواهب من قيادة العمل داخل اإلدارات.
ثانيا :البناء اإلستراتيجي:
 .1التحليل البيئي (تحليل :)swot
ُّ
في ضوء املالحظات امليدانية لعينة الدراسة ،باإلضافة إلى املعلومات والوثائق والتقارير والخطط اإلستراتيجية لبعض اإلدارات التي ح ِللت بياناتها
تم تحليل البيئة الداخلية والخارجية إلدارات التعليم بمنطقة القصيم على النحو التالي:
 تحليل البيئة الداخلية:
عوامل القوة

عوامل الضعف

وإنشاء "إدارة املوارد البشرية" في كل إدارة
صدور تعميم بإعادة هيكلة بعض اإلدارات،
ِ
تعليمية.

عدم وضوح مفهوم املوهبة لدى بعض القيادات واملوظفين.

مرونة القرارات املتعلقة باملوظفين بعد التحول إلى إدارة املوارد البشرية بحيث أصبحت
َّ
أقل مركزية (التفويض املناسب).

ضعف ثقافة إدارة املواهب وجودة الخدمة لدى بعض اإلدارات.

َ
َ
العالقات اإليجابية بين بعض أطراف العمل التي تتجاوز
املعوقات الروتينية التنظيمية
ِ
ُ
العالقات العملية.
التي تعيق
ِ

مقاومة بعض املوظفين للتغير اإليجابي.

وجود خمس إدارات تعليمية في منطقة القصيم باإلضافة إلى املكاتب التابعة لها التي تغطي
مختلف مدن ومحافظات املنطقة.

ضعف كفاية التخطيط اإلستراتيجي لدى بعض اإلدارات.

ذات بيئة داعمة ومحفزة ،واستعداد األخريات
مبان حكومية ِ
انتقال بعض اإلدارات إلى ٍ
لالنتقال خالل األعوام القادمة.

التداخل في االختصاصات بين اإلدارات واألقسام في إدارة التعليم (ازدواجية املهام).

ّ
تبني وزارة الخدمة املدنية سياسة تساعد على زيادة جودة الخدمات في "إدارة املوارد
البشرية" من خالل االعتماد على املوظفين املتميزين ذوي األداء العالي (املواهب) (ب رنامج
"سمو" ،)2017 ،و(وزارة الخدمة املدنية.)2015 ،

قلة وضوح نظام العقوبات والحوافز ،وارتباط الحافز املادي بجهة خارجية.

ربط "الجدارات" واملواهب بنظام "إدارة مجموعات املواهب" حسب األداء العالي.

محدودية اإلمكانيات في بيئات العمل في املباني القديمة واملستأجرة.

حصول بعض املوظفين على دورات تدريبية متقدمة من بيوت الخبرة.

كثرة األعمال اإلدارية والفنية التي تسند لبعض القيادات باإلضافة إلى العمل اإلشرافي.

وجود أدوات تواصل فعالة ومرنة (مفعلة عند بعضهم وغير مفعلة عند اآلخرين لعدة
أسباب تعود إلى مهنية البعض).

قلة املخصصات املالية لتفعيل البرامج واملشاريع املختلفة.
ندرة وجود أدلة تنظيمية لبعض اإلدارات واألقسام.
وجود بعض املوظفين السلبيين أو ضعيفي الخبرة.
قلة التناغم بين متطلبات التشكيالت اإلدارية واإلشرافية من ناحية العدد واملهام املسندة
واملسجلة.
ضعف التشسيق بين اإلدارات واألقسام في إدارة التعليم في تقديم الخدمات.
ضعف التشسيق بين إدارات التعليم واألقسام العلمية املوجودة داخل جامعة القصيم
باعتبارها الجامعة املحلية.
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 تحليل البيئة الخارجية:
التهديدات
التقاعد املبكر لبعض الكفاءات ،أو تسرب حاملي األفكار اإلبداعية.

الفرص
وعي القيادات التعليمية واإلدارية بأهمية الحصول على ميزة تنافسية تكمن في
املوظف املتميزواملوهوب.
ممثلة في
وجود خطط وإستراتيجيات على مستوى الدولة القتناص املواهب العاملة
ٍ
برنامج امللك سلمان لتنمية املوارد البشرية "سمو".
توظيف وتفعيل مصادراملعرفة.
التعلم الذاتي عن طريق
ِ

تمسك بعض القيادات واملوظفين بمفاهيم األداء القديمة ،ومقاومة التغيير.

شمولية مفهوم إدارة املواهب الذي يركزعلى تقييم أداء املوظفين وإمكانياتهم ومنحهم
(الترقية ،والتعويض ،وفرص التنمية املناسبة) ،باإلضافة إلى االحتفاظ باملوهوبين
ذوي األداء العالي وتطويرهم.

مالءمتها للمستجدات.
ضعف آلية التقويم ملوظفي اإلدارات واألقسام ،وعدم
ِ
َ
استخدام الصالحيات املستحدثة.
جهل بعض القيادات
ضعف استخدام الصالحيات الجديدة لدى بعض القيادات.

خوف بعض القيادات من التغيير.
رفض بعض املوظفين َ
ُ
بعض عمليات التقويم التي تركز على املواهب.
ِ

األنظمة اإللكترونية املستحدثة والتي في طريقها إلى التفعيل؛ كـ(منصات التدريب
"عين للتدريب" ،وبرامج املعامالت اإلدارية "فارس" ،وبرامج تواصل "الصادر
والوارد") ،وغيرها
ضخامة املخصصات املالية الخاصة بتمويل التعليم على مستوى الدولة.
إدارية جديدة ومؤهلة في طور التجهيز.
مبان
ٍ
وجود ٍ
وجود جامعة متميزة في املنطقة "جامعة القصيم" بأقسامها وكلياتها؛ كـقسم اإلدارة
التربوية الذي يمكنه تقديم الخدمات االستشارية والتدريبية في مجال إدارة املواهب
وجودة الخدمات.

التركيز على الدرجات الوظيفية َ
أكثر من املهارات اإلدارية والشخصية.
عمليات التوطين الوظيفي غير املنظمة.
التنوع في اتخاذ القرارات اإلدارية املتعلقة باملورد البشري.
َ
صدور قرارات فوقية ال تتفهم ظروف إدارة التعليم.

 تحليل الوضع الراهن:
بعد أن تم التحليل البي ي إلدارات التعليم ،وتحديد أبرز نقاط القوة وأبرز نقاط الضعف التي يمكن أن تؤثر على تطبيق إدارة املواهب من أجل
تحقيق جودة الخدمات ،وتحديد أبرز الفرص والتهديدات التي من املمكن أن تتعرض لها إدارة املواهب ،ال بد من تحليل الوضع الراهن من خالل تطبيق
مصفوفة التحليل الرباعي لبيئة النظام ( ،)SWOTوهي كالتالي:
ضعف × تهديدات (دفاع)
قوة × تهديدات (ثبات)

قوة × فرص (توسع)
ضعف × فرص (تطوير)
تقييم البيئة الداخلية
قوة

ضعف

إستراتيجية نمو ـ توسع ()so

إستراتيجية تطوير ـ تحسين ()wo
ُ
لجان على مستوى إدارة التعليم هدفها وضع دليل تنظيمي يوضح مهام كل إدارة وقسم،
تشكيل ٍ
باإلضافة إلى توضيح مهام كل منصب إداري أو قيادي أو تعليمي.
تنظيم لقاءات مجدولة بين القيادات واملوظفين تهدف إلى رفع مستوى الوعي في عدد من املفاهيم،
وتشمل (املواهب ،وإدارة املواهب ،وزيادة جودة الخدمات).
إعادة تنظيم املخصصات املالية لتتوافق مع احتياجات كل إدارة وقسم؛ بحيث تكفل تحقيقَ

-

فرصO

-

تقييم البيئة الخارجية

-

زيادةجودةالخدمات باالعتمادعلىاملوظفيناملوهوبين َ
املدرجين ضمن"إدارة
مجموعاتاملواهب"فيمنظومة إدارةاملواردالبشرية.
تطوير األنظمة اإللكترونية ،ورفع مستوى وعي املستخدمين ،وتفعيلها
بالشكل األمثل.
-

عمل املزيد من الشراكات مع املؤسسات التدريبية وبيوت الخبرة؛ لزيادة
فرص تدريب املوظفين مع تنويع البرامج التدريبية التي تصل إلى سقف-
طموحاتهم.

تهديدات T

-

مستويات مقبولة من التقدم في املشاريع والبرامج املختلفة الذي يتوافق مع الخطط العامة.
إعادة النظر في الخطط اإلستراتيجية إلدارات التعليم ،والخطط التشغيلية لألقسام واإلدارات؛ بحيث
تحقق الغرض منها ضمن الخطة اإلستراتيجية العامة للدولة متمثلة في رؤية . 2030
تسريع عملية تجهيز املباني الحكومية ،واالنتقال إليها بأسرع ما يمكن.

قوة

ضعف

إستراتيجية ثبات ـ استقرار()st

إستراتيجية دفاع ـ تجنب ()wt

استغالل مرونة نظام "إدارة املوارد البشرية" للتركيز على املهارات
اإلدارية والشخصية وتطويع مؤشرات األداء ً
مقابلة التوطين الوظيفي غير املنظم بخطط استثمار لقدرات املوظفين؛ بحيث ُي َّ
وفقا لها.
دربون على ما يؤهلهم
لتخفيف العبء اإلضافي على بعض القيادات واملشرفين ،ومن ثم تحقيق التناغم بين متطلبات
استغالل التواصل الفعال واملرن باإلضافة إلى العالقات اإليجابية عند
َ
التشكيالت اإلدارية واإلشرافية واملهام املستجدة.
وأفكار تساعد على تقبلهم للتغيير
بمفاهيم
بعضهم؛ لتزويد اآلخرين
ٍ
ُ
اإليجابي.
سلبية بعض املوظفين ،والوقوف عليها ،وتحسينها ،وتدريبهم وتحفيزهم لتحقيق
تحليل أسباب
ِ
تنويع األنشطة التدريبية ِلتشمل َ
عال باستخدام عمليات التقويم التي تركز على املواهب واملهارات الشخصية.
ورش عمل تزيد من فهم القيادات
مستويات أداء ٍ
والصالحيات الجديدة بشكل دوري.
لبعض املهام املستجدة
ِ
ِ
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علية شرف ،ود املطريي

مرتكزات اإلستراتيجية:
بناء على نتائج التحليل الرباعي لبيئة النظام ) (SWOTيمكن تحديد أبرز مرتكزات اإلستراتيجية ذات التأثير في بناء اإلستراتيجية املقترحة لتطبيق
ً
تصورا ًّ
عاما إلدارة املواهب يرتبط
إدارة املواهب من أجل تحقيق جودة الخدمات في إدارات التعليم بمنطقة القصيم؛ حيث إن هذه املرتكزات تمثل
بتحديد األهداف العامة وقراراتها وسياساتها ،وبذلك فإن إدارة املواهب تستخدم هذه اإلستراتيجيات في تعاملها مع البيئة الخارجية ،وهي تعتبر برامجَ
ً
عمل عامة في إدارة التعليم تحددها الدراسة الحالية فيما يلي:
ٍ
 .1استقطاب املواهب :وهنا تكمن الحاجة إلى وجود آليات لجذب املواهب من داخل إدارة التعليم ومن خارجها ،تقوم على مبدأ مرن في معايير
ومنحها املركز
االختيار ،تتوافق فيه مع تطوير أداء املوظفين بشكل عام
وزيادة معدل املشاركة ،باإلضافة إلى اقتناص املواهب القيادية أو الفنية ِ
ِ
الوظيفي الذي يتناسب مع هذه املوهبة.
َ
َ
يبية تتوافق مع احتياجات كافة فئات املوظفين ،وتصل إلى سقف طموحاتهم ،وتتوافق مع
 .2التعليم والتطوير والتدريب :بتطوير أساليب وبرامج تدر ٍ
االحتياجات التطويرية لإلدارة.
 .3إدارة األداء :بالعمل على تطوير مؤشرات قيا وأداء تتوافق مع تحقيق زيادة معدل املشاركة ،ثم املساعدة في زيادة جودة الخدمة ،وتحقيق امليزة
التنافسية ،مع التوجه إلى املرونة في وضع املعايير حسب القدرات واملواهب املختلفة.
 .4االحتفاظ باملواهب :بالعمل على إيجاد برامج تحفيزية وتنموية ،مع الحرص على ضمان وصول الحق الضمني إلى فئة املوهوبين ضمن برنامج
ذات املهام املتعددة ،وهذا يشبع حاجات املوظف املوهوب التقديرية.
التحفيز؛ من أجل ضمان بقاء املواهب في املناصب القيادية ِ
 .5جودة الخدمة :وهنا تتمركز الحاجة العملية حول تطوير بيئة العمل لتتحقق فيها املواصفات القياسية التي تحقق الجودة ،وتعين على أداء
(مبان مجهزة ،وأدوات حديثة ،وبرامج افتراضية ،ومنصات تدريب ،وقاعات منظمة ومؤهلة ،وقاعدة معلومات متوفرة للجميع ،وأدلة
الخدمات من ٍ
تنظيمية لكل قسم ،ومهام محددة لكل منصب ،وتحقيق التوازن بين االحتياجات العامة واالحتياجات الشخصية ،واملرونة ،والشفافية في القرارات
والترقيات واملكافآت لتحفيز العاملينّ ،
وتبني مبدأ النزاهة).
الصياغة اإلستراتيجية:
ُ
بعد أن ُح َّددت أبرز املرتكزات التي تعالجها الخطة اإلستراتيجية الحالية و ِضعت صياغة إستراتيجية واضحة تنطلق من رؤية محددة ورسالة
هادفة إلى أهداف إستراتيجية قائمة على تحليل الوضع الراهن ،وهي كما يلي:
الرسالة:
الرؤية:
تعزيز دور ومساهمة املوارد البشرية املوهوبة في إدارات التعليم بمنطقة القصيم ،ودعم الجهود في
أن تصبح املوارد البشرية في إدارة التعليم مستدامة ،ومتمكنة ومبدعة ،وقادرة على
تطوير األداء وزيادة جودة الخدمات.
تحقيق رؤيتها بتميزوكفاءة.
القيم:
العدل :بتقديم الخدمات لكافة املوظفين ،واحترامهم ،ومنحهم التقدير ،مع االعتراف بالعمل الجيد دون التحيز.
وغير املوهوبين
الشفافية :في توفير بيئة آمنة للموظفين املوهوبين ِ
اإلبداع :بإثراء نظام الحوافز بما يكفل تطوير األداء واملوهبة بطر ق غير مسبوقة.
املشاركة :عن طريق العالقات اإليجابية بين القيادات واملوظفين املوهوبين وبين املوظفين أنفسهم ليكفل ذلك تحقق الهدف املشترك.
الجودة في األداء :بأداء العمل بطريقة صحيحة من أول مرة ،مع تحسينه بشكل مستمر ،وامتالك املتطلبات املعرفية واملهارية إلتقان العمل

الهدف اإلستراتيجي العام :رفع مستوى املشاركة في زيادة جودة الخدمات من خالل االعتماد على املوظفين ذوي األداء العالي "املوظفين املوهوبين".
األهداف اإلستراتيجية:
 .1تطوير النظام اإلداري للموارد البشرية للتركيز على إدارة املواهب.
 .2تطوير بيئة العمل لتلبية املتطلبات الكمية والنوعية للمراحل املقبلة.
 .3تحسين الكفاءة النوعية للكادر الوظيفي بما يحقق أهداف إدارة املواهب.
 .4رفع مستوى املشاركة في زيادة جودة الخدمات.
ثالثا :تطبيق اإلستراتيجية:
أ .األهداف اإلستراتيجية واألهداف التفصيلية:
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م
1

م
الهدف اإلستراتيجي
اإلداري
للموارد البشرية للتركيز على إدارة 1
تطوير النظام
املواهب.
2
3

األهداف التفصيلية
دعم التوجهات اإلستراتيجية في التركيز على إدارة املواهب.
تطبيق معايير إدارة األداء التي تضمن االرتقاء بأداء املوظفين.
تطوير إجراءات جذب املواهب واالحتفاظ بهم في كافة مستويات إدارة التعليم.

2

تطوير بيئة العمل لتلبية املتطلبات الكمية والنوعية 1
للمراحل املقبلة.
2
3
4

توفير املتطلبات التقنية الالزمة في كل إدارة وقسم.
التوسع في توظيف تقنية املعلومات ودمجها في العمليات التنظيمية واإلدارية.
تسريع معدل اإلنجاز في االنتقال إلى بيئات عمل جديدة ومؤهلة.
موازنة املخصصات املالية حسب املتطلبات املختلفة.

3

تحسين الكفاءة النوعية للكادر الوظيفي بما يحقق أهداف 1
إدارة املواهب.
2
3

التوسع في البرامج التدريبية املتاحة للقيادات واملوظفين.
تطوير األنظمة التحفيزية التي تدعم إدارة املواهب.
تطوير معرفة وكفاءة القيادات في تطبيق إستراتيجيات إدارة املواهب.

4

رفع مستوى املشاركة في زيادة جودة الخدمات :يتحقق 1
بتحقق األهداف الثالثة األولى.
2
3

توفير أدلة تنظيمية لكل إدارة وقسم تحقق عدم االزدواجية في املهام.
تطوير أساليب التواصل الفعال واملرن بين اإلدارات واألقسام.
تحقيق التناغم بين متطلبات التشكيالت اإلدارية واإلشرافية واملهام املستجدة.

علية شرف ،ود املطريي

رابعا :التقويم واملتابعة وتقديم التغذية الراجعة:
يتحقق نجاح الخطة اإلستراتيجية األساسية بتحقيق أهدافها ،وهو مرهون بتوفير القيادة ،واإلدارة الرشيدة ،والسيطرة على عملية التطبيق
خالل جميع مراحلها؛ حيث يتوجب وضع "خطة عمليات" تنظم أعمال اإلشراف على تطبيق الخطة اإلستراتيجية ،وتسمح بتقييم التقدم على مسارها،
ً
ً
تمهيدا التخاذ الخطوات الالزمة للتصحيح والوصول
مجددا إلى النتائج املستهدفة .وذلك من خالل ما يلي:
والتحقق من أسباب االنحراف عن أهدافها
أ .مخطط إدارة عمليات الخطة:
ينطوي مخطط إدارة عمليات الخطة على آلية عمل تسمح:
 باإلشراف على متابعة تقدم العمل لتحقيق أهداف الخطة اإلستراتيجية.
 بتقييم اإلداء اإلشرافي والتنفيذي لإلدارة.
ب .أعمال املتابعة والتقييم والتصحيح:
ُ
َ
تتم عملية الرصد واملتابعة والتقييم من خالل قيا مؤشرات األداء ملا هو محقق ،ومقارنته بما هو مخطط .وتستخدم في أعمال املتابعة
ُ
األدوات التالية:
والتقييم
 جداول تخطيط العمليات التي تتضمن البرنامج الزمني للتنفيذ.
 تقارير ُّ
تقد ِم العمل في أهداف الخطة اإلستراتيجية في الزمن املحدد.
ُ
وتجري بمقتض ى هذه اآللية مقارنة تقارير تقدم العمل بجداول تخطيط العمليات وبالبرنامج الزمني للتنفيذ باستخدام تقنيات قيا األداء.
ثم ُترفع تقارير املتابعة وتقدم العمل باألهداف اإلستراتيجية مع التوصيات الالزمة إلى املدير العام التخاذ التدابير التي يراها ضرورية لضمان حسن سير
عملية التنفيذ.
جـ .تقييم األداء اإلشرافي والتنفيذي لإلدارة:
َ
من جهة أخرى تتولى "إدارة التخطيط والتطوير" مهمة تقييم أداء اإلدارة (اإلدارات التنفيذية) في مجال اإلشراف على األعمال التطبيقية للخطة.
َ
تقييم مدى فعالية عمليات اإلشراف على األهداف التي هي قيد التنفيذ مع أخذ ما يلي في االعتبار:
ويشمل عملها
 مدى تقدم العمل ،ونوعية األعمال املنجزة ،ومدى تناسبها مع تطلعات الخطة ،ومدى اقتراب النتائج املحققة من النتائج املستهدفة.
 املبادرات التي قامت بها اإلدارة ملتابعة وتقييم أداء وإنجاز كل جهة تنفيذية ،والتدابير املتخذة لتصويب أدائهم وتوجيهه إلى ما يخدم أهداف
الخطة.
ُ َ
يجري تقييم األداء اإلشرافي و/أو التنفيذي لإلدارة باستخدام أدوات القيا ومؤشرات األداء ،ثم ترفع نتيجته إلى اإلدارة العليا ملناقشة وتقرير ما يجب
وضمان وصول الخطة إلى أهدافها.
عمله لتحسين األداء
ِ
متطلبات تنفيذ اإلستراتيجية وآليات التنفيذ:
ُ
تقوم اإلستراتيجية املقترحة على فكرة رئيسية مفادها االستفادة من املواهب داخل النظام اإلداري في إدارة التعليم من خالل إنشاء إدارة املواهب،
َ
َ
ً
وهذا يعني إدارة مستقلة تعنى باملوظف ،وزيادة معدل األداء ،باإلضافة إلى االحتفاظ باملوظفين املوهوبين ،ومن ثم امتالك اإلدارة امليزة التنافسية التي
تؤهلها لتحقيق الجودة املطلوبة في خدماتها ،وبناء على ذلك ال بد من أن يتوفر ٌ
عدد من املتطلبات التي توضحها الخطة السابقة ،وهي كما يلي:
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متطلبات تنظيمية
وضع /صياغة سياسات ولوائح تدعم إدارة املواهب.
ضمان االلتزام بالسياسات املحددة إلدارة املواهب.
تعديل القوانين والتشريعات التي تعيق إدارة املواهب عن تحقيق األدوار املطلوبة منها.

علية شرف ،ود املطريي

آلية التنفيذ
تشكيل فريق ملناقشة وعمل السياسات واللوائح.
تشكيل فريق متابعة ورصد لضمان االلتزام.
تشكيل لجنة مراجعة وتدقيق لكافة القوانين والتشريعات ،ومن ثم تحليلها.
تحديد أبرز اإلجراءات التي يجب أن تتخذ لتعديل ما ُو ِقف عليه في عملية التحليل.

إجراء التعديالت املناسبة ورفعها إلقرارها وتنفيذها.
ًّ
وجود خطة إستراتيجية واضحة لتنمية القيادات واملوظفين ًّ
وعلميا تستند إلى قيام إدارات التدريب واالبتعاث بتشكيل فريق إعداد خطة.
مهنيا
االحتياجات الفعلية.
تحليل الوضع الراهن ،وتحديد أبرز نقاط القوة والضعف ،وأبرز الفرص والتهديدات.
وضع أهداف إستراتيجية ً
بناء على الواقع الحالي واحتياجاته.

تحديث نظام الحوافز بما يحقق أهداف إدارة املواهب.

وضع خطة تشغيلية بموجب األهداف العامة ،والعمل على تحقيقها ً
جنبا إلى جنب مع الخطة اإلستراتيجية املقترحة في
هذه الدراسة.
دراسة وتحليل أنظمة الحوافز الحالية.
تحديد الفجوات بين األنظمة الحالية للحوافز ونظام إدارة املواهب.
تطوير نظام الحوافز ليحقق أهداف إدارة املواهب.

متطلبات بشرية
عال ،متمكنون قادرون على تولي املناصب القيادية.
موظفون ذوو أداء ٍ

خبراء ومتخصصون في إدارة املواهب.

آليات التنفيذ
ً
ذوي
أن تقوم إدارة املوارد البشرية بتحديد املوظفين األداء العالي وفقا ملؤشرات األداء.
أن تحتفظ بقائمة للموظفين وتدرجهم فيما يسمى بـ "مجموعات املواهب".
تشكيل لجنة ملراقبة وإدارة أداء املوظفين املوهوبين.
َ
منح املوظفين املوهوبين فرصة املشاركة في تقييم إمكانياتهم.
ُ
ً
درجوا أوال في قائمة املوهوبين) في وضع خطط التطوير
مشاركة "مديري املواهب"؛ (املقصود بهم املوظفون الذين أ ِ
الفردية للموظفين ذوي اإلمكانيات العالية.
تشكيل فريق متخصص يعنى بثقافة إدارة املواهب.
أن يشرف هذا الفريق على كافة أهداف اإلستراتيجية.
أن يشرف هذا الفريق على الدورات التدريبية وأهدافها.
أن يتأكد هذا الفريق من فعالية ودور إدارة املواهب.

متطلبات مادية وتقنية

آليات التنفيذ

مبان مجهزة وحديثة.
ٍ

أن تقوم إدارة املباني بالتأكد من جاهزية املباني وصيانتها بشكل دوري.

أدوات حديثة ومتطورة.
قاعات َّ
مهيأة إلقامة الدورات.

احتياجات كل مبنى.
أن ترفع تقارير صيانة دورية تضمن فيها
ِ
أن تقوم اإلدارة بتوفير أدوات وأجهزة حديثة تتوافق مع املستجدات في البيئة املحلية.
تشكيل فريق يهتم بجاهزية القاعات التدريبية.
أن يقوم الفريق بعمل جدول منظم للدورات وساعات عملها حسب تفرغ كل قاعة.
أن يقوم الفريق بتجهيز القاعة باملعدات واألجهزة الالزمة.

أن يتأكد الفريق من جاهزية القاعات قبل بداية الدورة.
أنظمة إلكترونية تتناسب مع االحتياجات املختلفة ،وتسهل عملية التواصل بين اإلدارات أن تهتم بهذا املتطلب "إدارة تقنية املعلومات".
واألقسام.
أن تقوم بإنشاء أنظمة مختلفة حسب االحتياج.
أن تقوم بعمل دورات تعريفية لكل نظام.
َ
وتوزعها على الفئة املستهدفة.
أن تقوم بعمل بروشورات تعليمية لكل نظام،
أن تتأكد من فاعلية كل منصة باستمرار أعمال الصيانة.
ً
تمهيدا لالنتقال إلى إدارة إلكترونية تسهل عملية التواصل.
أن تتأكد من استخدام كافة املوظفين للمنصات

ً
معوقات تطبيق إدارة املواهب ،ودرست أبرزها من خالل أداة الدراسة ،ومن خالل نقاط
بناء على ما سبق يتضح أن الدراسة الحالية َّبيشت
ِ
ً
الضعف في التحليل الرباعي ،وبهذا فإن اإلستراتيجية املقترحة حاولت أن تكون متفادية لتلك املعوقات ،مستثمرة للفرص املتاحة في مواجهة التحديات
ً
املختلفة ،ومطورة للوضع الراهن.

التوصيات:

ُ
خلصت الدراسة الحالية إلى عدد من التوصيات التي تخدم امليدان اإلداري في التعليم كما يلي:
 ضرورة العمل على تحسين مستوى جودة الخدمات من خالل تطوير وتحديث املعايير املطلوبة ملدخالت جودة الخدمات في اإلدارة التعليمية
ومخرجاتها بما في ذلك تطوير وجذب املواهب التي تسهم في تحقيق التميز في الخدمة.
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تعزيز ثقافة املوهبة وتطوير مفهوم إدارة املواهب لدى البيئة اإلدارية في التعليم من خالل عقد ورش العمل واملؤتمرات والندوات بما يكفل
تكوين بيئة تنافسية بين املوظفين وتحفيز املوهوبين منهم.
االستفادة القصوى من طاقات اإلداريين ومواجهة التكد الحاصل في املوظفين بمسمى (إداري) بخطط تدريب وتطوير وتوكيلهم بمهام
تتناسب مع إمكانياتهم ،بما يحقق تخفيف الضغط عن مسمى (معلم) في الكادر اإلشرافي أو اإلداري.



رضا املستفيدين بشكل دوري يعمل على تزويد اإلدارات واألقسام في إدارة التعليم بإحصائيات تمكنها من تحسين



توزيع استبيان لقيا
خدماتها أول بأول.

املقترحات البحثية:
يمكن تقديم عدد من املقترحات البحثية التي قد تساعد الباحثين واملهتمين باختيار متغيراتهم البحثية وهي كالتالي:
 دور استراتيجيات إدارة املواهب في تعزيز االنتماء الوظيفي للعاملين في امليدان التربوي.



أثر أبعاد إدارة املواهب على تنمية قدرات املعلمين "العاملين".
دور إدارة املواهب في تحقيق التميز املعرفي للجامعات.

املراجع:
أوال :املراجع العربية:
 .1إبراهيم ،نور خليل ،وسعد ،خالد سلمان .)2015( .متطلبات إدارة املوهبة في منظمات االحتواء العالي :دراسة ميدانية في وزارة العلوم والتكنولوجيا ،مجلة
العلوم االقتصادية واإلدارية .)86(21 ،ص576 -543
 .2أبو طبيخ ،ليث شاكر محسن .)2015( .أثر أبعاد جودة الخدمة في رضا الزبون :دراسة تطبيقية في مصرف
 .3أبو هطلة ،فوزية محمد صالح .)2016( .متطلبات تطبيق إدارة املواهب في مكاتب التربية والتعليم بمنطقة عسير .رسالة ماجستير غير مششورة ،جامعة
امللك خالد.
 .4أحمد ،محمد جاد حسين .)2011( .واقع معرفة وتطبيق إدارة املواهب املؤسسية باإلدارات التعليمية بمحافظة البحر األحمر ،مجلة الثقافة والتنمية.)41( ،
ص138-104
 .5الجحدلي ،غادة عبد الحميد حميدان .)2013( .واقع إسهام إدارة املواهب في تنمية املوارد البشرية بجامعة امللك عبد العزيزبجدة من وجهة نظر القيادات
الجامعية بها .رسالة غير مششورة ،كلية التربية ،جامعة أم القرى.
 .6الجعفري ،الصاد ق أمحمد أبو القاسم .)2017( .دور أبعاد إدارة املواهب في تحسين جودة الخدمة املصرفية :دراسة تحليلية آلراء عينة من العاملين باملصارف
لتجارية الليبية ،مجلة آفاق االقتصادية .)5( ،ص260-235
 .7الحارثية ،خالصة؛ والحارثية ،عاعشة بشت سالم؛ والعاني ،وجيهة ثابت .)2015( .واقع إدارة مواهب القيادات املدرسية الناشئة في املدار واملديريات العامة
للتربية والتعليم بسلطنة عمان .املجلة األردنية في العلوم التربوية.)2(11 ،
 .8الحمدان ،أمل راشد محمد .)2014( .واقع ممارسة إدارة املواهب في األقسام العلمية بكلية العلوم االجتماعية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية .رسالة
ماجستير غير مششورة ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.
 .9الحوشان ،محمود بن محمد .)2017( .تطوير أداء إدارة القيادة الدراسية بوزارة التعليم في اململكة العربية السعودية في ضوء إدارة املواهب :نموذج مقترح،
رسالة دكتوراه غير مششورة ،جامعة امللك سعود.
 .10الدراركة ،مأمون سليمان .)2005( .إدارة الجودة الشاملة وخدمة العمالء .عمان :دار صفاء للششر والتوزيع ص.181
 .11الدراركة ،مأمون؛ وشلبي ،طار ق .)2002( .الجودة في املنظمات الحديثة .عمان :دار صفاء للششر والتوزيع.
 .12الدراركة ،مأمون .)2001( .إدارة الجودة الشاملة .عمان :دار الصفاء للششر والتوزيع .ص.151
 .13الدليل التنظيمي إلدارات وأقسام الجودة الشاملة في إدارات التعليم1438-1437( .ه) .اإلصدار الثالث ،تم استرجاعه بتاريخ  9مار  ،2018من
http://gulfup.co/mh6twilcxv9o

 .14السعافين ،فاطمة محمود .)2015( .إستراتيجية مقترحة لتحسين جودة الخدمات الطالبية في الجامعات الفلسطيشية .رسالة ماجستير غير مششورة .الجامعة
اإلسالمية :غزة.
 .15السعيدي ،عيد حمود ضويحي .)2017( .آليات تطبيق إدارة املواهب املؤسسية في مدار التعليم العام بدولة الكويت ،املجلة التربوية ،كلية التربية ،جامعة
سوهاج ،47 ،ص ص .711-667
 .16الشغيبي ،خالد حسن؛ واملخالفي ،محمد سرحان .)2016( .تقويم جودة الخدمات التعليمية في كلية التربية بجامعة الدمام باستخدام مقيا
( ،)SERVQUALمجلة الدراسات التربوية والنفسية .)10( 3 ،جامعة السلطان قابو .
 .17الشمري ،سرمد ،وغالب ،آالء .)2015( .متطلبات ادارة املواهب وأثرها في االلتزام التنظيمي وجودة الخدمات :دراسة تطبيقية في رئاسة جامعة بغداد .مجلة
املنصورة .)23( ،ص.47-27
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 .18الضمور ،هاني حامد .)2008( .تسويق الخدمات .ط .4األردن :دار وائل للششر والتوزيع .ص.503
 .19العبادي ،هاشم فوزي" .)2010( .إدارة املوهبة في منظمات األعمال :رؤى ونماذج مقترحة ،مجلة الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية ،17 ،العرا ق.
 .20العتيبـي ،فــالح .)2010( .مـدى االلتـزام بتطبيـق معــايير الجـودة الشــاملة وأثرهـا علــى مسـتوى أداء املــوارد البشــرية دراســة تطبيقيـة علــى إدارة املـوارد البشــرية فــي
الحر الوطنية الكويتي ،مجلة الباحث ،6 ،جامعة الشر ق األوسط .ص.200
 .21العضاض ـ ي ،س ــعيد .)2012( .معوق ــات تطبي ــق إدارة الج ــودة الش ــاملة ف ــي مؤسس ــات التعل ــيم لع ــالي "دراس ــة ميداني ــة" ،ا ملجل ــة العربي ــة لض ــمان ج ــودة التعل ــيم
الجامعي.)9( 5 ،
 .22العنــزي ،ســعد؛ والعطــوي ،عــامر؛ والعابــدي ،علــي" ،)2011( ،أنظمــة عمــل األداء العــالي كمــنهج لتعزيــز اســتراتيجية إدارة املوهبــة فــي املنظمــات" ،مجلــة اإلدارة
واالقتصاد.)89( ،
 .23الغامدي ،نوال سعد بن يعن .)2015( .واقع ممارسة إدارة املواهب في مكاتب التعليم بمدينة الرياض .رسالة ماجستير غير مششورة ،جامعة اإلمام محمد بن
سعود اإلسالمية.
 .24القحطــاني ،شــريفة الهنــدي .)2017( .واقــع إدارة املواهــب القياديــة فــي مكاتــب التعلــيم الشســائية بمدينــة الريــاض .رســالة ماجســتير غيــر مششــورة ،كليــات الشــر ق
األوسط.
 .25الفـرا ،إسـماعيل ،والعوضـ ي ،رأفـت ( .) 2013قيـا جــودة الخـدمات التـي تقــدمها الجامعـات الفلســطيشية فـي ضـوء املتغيـرات العامليـة املعاصـرة ،بحــث مقـدم إلــى
املؤتمر العلمي األول .في الفترة  23 – 22أكتوبر ،جامعة القد املفتوحة :غزة.
 .26أمانة التعليم .)2017( .دليل تحسين األداء 1438-1437ه .تم استرجاعه بتاريخ  9مار  ،2018من https://amanah.moe.gov.sa/center_download.aspx
 .27املقادمة ،عبـد الـرحمن ( )2013دور الكفـاءات البشـرية فـي تحقيـق امليـزة التنافسـية – دراسـة حالـة الجامعـة اإلسـالمية /غـزة .رسـالة ماجسـتير غيـر مششـورة،
كلية التجارة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.
 .28املؤتمر الدولي للتدريب والتطوير 13( .صفر 1437ه) .التدريب والتطوير وتنمية املوارد واملواهب البشرية .الرياض :جامعة األميرة نورة بشت عبد الرحمن .تم
استرجاعه بتاريخ 1438/02/23ه ،من http://www.pnu.edu.sa/arr/NewsActivities/Conferences/Pages/GCETD.aspx
 .29املطيري ،عبد هللا محمد .)2016( .أثر تطبيق استراتيجيات إدارة املواهب في األداء املؤسس ي :دراسة تطبيقية في جامعة تبوك .رسالة ماجستير غير مششورة،
جامعة مؤتة ،عمان.
 .30بركات ،زياد .)2010( .الفجوة بين اإلدراكات والتوقعات لقيا جودة الخدمات التي تقدمها جامعة القد املفتوحة من وجهة نظر الدارسين فيها .املجلة
الفلسطيشية للتعليم املفتوح والتعلم اإللكتروني ،)2(4 ،جامعة القد املفتوحة.
 .31بو يحياوي ،إبراهيم ،وبن أحمد ،نوال .)2016( .أهمية ودور الكفاءات البشرية داخل املنظمات ،مجلة التنمية وإدارة املوارد البشرية :بحوث ودراسات،
الجزائر :مخبر التنمية االقتصادية والبشرية .ص32-11
 .32جليل ،محمـد منصـور .)2007( .قيـا رضـا الشـركات الصـناعية األردنيـة عـن جـودة خـدمات مكتـب االستشـارات العامـة فـي األردن .رسـالة ماجسـتير غيـر

مششورة ،جامعة عمان العربية ،األردن.
 .33حسن ،إحسان ،ومحمدنور ،عبد الرحمن ،وصالح ،محمد ،وأحمد ،مها .) 2016( .جودة الخدمة الداخلية وأثرها على املشاركة املعرفية في الثقافة التنظيمية،
بحث تكميلي لنيل درجة البكالوريو  ،غير مششورة ،كلية الدراسات االجتماعية ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.
 .34حوا  ،مولود ،وحمودي ،رابح .)2013( .أهمية جودة الخدمات في تحقيق والء املستهلك -دراسة حالة خـدمات الهـاتف النقـال الوطنيـة لالتصـاالت فـي الجزائـر،
مجلة أداء املؤسسات الجزائرية .3 ،ص.91
 .35خلف هللا ،محمود .)2015( .إدارة املوهبة في كلية التربية بجامعة األقص ى وعالقتها بمؤشرات التفكير االستراتيجي لدى القيادة العليا فيها من وجهة نظر أعضاء
هيئة التدريس .مجلة اتحاد الجامعات العربية للبحوث العلمية في التعليم العالي .)35( ،ص. 112-93
 .36رز ق هللا ،حنان .)2010( .أثر التمكين على تحسين جودة الخدمة التعليمية بالجامعة (دراسة ميدانية لعينة كليات جامعة مشستوري قسنطينة) ،رسالة
ماجستير غير مششورة ،جامعة مشستوري قسنطينة ،الجزائر.
 .37سليمان ،عاعشة .)2010( .دور تسيير املوارد فـي تحقيـق امليـزة التنافسـية -عامـل الكفـاءات فـي املؤسسـة -دراسـة حالـة باملطـاحن الكبـرى للظهـرة مسـتغانم .رسـالة
ماجستير غير مششورة ،جامعة بلقايد أبو بكر ،الجزائر.
 .38صالح ،أحمد علي ،وسعد ،علي موات .)2010( .إدارة املوهبة املنظور العلمي واالستراتيجي ،دورية اإلدارية ،)120( ،سلطنة عمان.
 .39صيام ،عزيزة عبد الرحمن ،)2013( ،واقع تطبيق نظام إدارة املواهب البشرية من وجهة نظر اإلدارة الوسطى والعليا دراسة حالة الجامعة اإلسالمية بغزة.
رسالة ماجستير غير مششورة ،الجامعة اإلسالمية بغزة ،فلسطين.
 .40عبد الفتاح ،عالوي ( .)2007التطوير التنظيمي واالستثمار في الكفاءات ودورها في التغيير اإليجابي للمؤسسات .مجلة العلوم إنسانية بالجزائر ،)5(35 ،ص
.23-1
 .41غربي ،فوزية ،وحبئ ي ،فتحية( .د.ت) .املوارد البشرية وإدارة الجودة الشاملة في املؤسسة االقتصادية .تم استرجاعة بتاريخ 1439/1/18ه ،من

.http://dpub.univ-skikda.dz/doc_site/revues_SH/ar2(3).pdf
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 .42قـدادة ،عيسـ ى يوســف .)2009( .محــددات جــودة الخـدمات التعليميــة وأثرهــا علــى رضــا الطـالب فــي الجامعــات األردنيــة مــن وجهـة نظــر تســويقية ،املجلــة العربيــة
للعلوم االقتصادية واإلدارية .لبنان.
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Abstract:

The objective of the study is to present a proposed strategy for the application of talent
management to achieve the quality of services in the education departments in Qassim region by determining
the level of service quality in its five dimensions (physical and tangible dimension, reliability, responsiveness,
emphasis dimension, empathy) The study used a descriptive analytical method, and the questionnaire was
used as a tool. The study included a random sample of department managers, department heads and
supervisors. The results of the study showed many results, the most important of which were the low level of
service quality and the availability of talent management application requirements. The study presented a
proposed strategy for the application of talent management to achieve the quality of services in the education
departments in Qassim.
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1

املخلخ :
تتحكم جملة من السمات الشخصية في الحياة النفسية للفرد التي تسيره وتنظم سلوكه واستجاباته الداخلية والخارجية ،وكل سمة من هذه
السمات لديها مدلولها النفس ي واالنفعالي وكذا االجتماعي .وتعتبر جودة الحياة النفسية من املعاشات اإليجابية التي تشحن حياة الفرد بطاقة هائلة من
التفتح والتفاؤل والشعور باألمن والرفاهية النفسية وتدفعه دوما نحو االستجابات التي تؤمن له التوافق والتكيف والشعور بالسعادة والطمأنينة ومن
ثمة حاولت هذه الدراسة التقرب من العالقة التي تربط جودة الحياة النفسية بالعوامل الخمسة الكبرى للشخصية لدى الطالب الجامعي والتعرف على
الفرو ق من ناحية الجشس.
الكلمات املفتاحية :جودة الحياة النفسية ،العوامل الخمسة الكبرى للشخصية ،الطالب الجامعي.

املقدمة:
تعتبر شخصية املتعلم من أهم املنطلقات التي يعتمد عليها العاملون في امليدان التربوي والنفس ي بهدف مساعدته على التوافق واالنسجام مع
التغيرات التي تفرضها كل مرحلة من مراحل النمو والتعلم ،والشخصية ما هي إال تنظيم مشسق دينامكي لصفات الفرد الجسدية والعقلية واالجتماعية
تنمو وتتطور من خالل التششئة والحراك االجتماعي .وهي كذلك مضبوطة بجملة من األبعاد والسمات التي تحدد مساره النفس ي والسلوكي وتلعب دورا
هاما في تحقيق جودة الحياة النفسية لديه ،وتعرف جودة الحياة على ّأنها ذلك السلوك الذي يحقق للفرد أقص ى حد من االستغالل لإلمكانيات الرمزية
واالجتماعية التي يتفرد بها الفرد وتؤدي إلى بقائه وتقبله للمسؤولية الشخصية واالجتماعية ،وهي توافق إيجابي يتضمن النضج من الناحية االنفعالية
والنفسية والشعور بالثقة والطمأنينة وبلوغ أقص ى درجات التوافق والتكيف .يطمح الشباب في سياقات تفاعلهم مع الحياة االجتماعية سواء من
الناحية األكاديمية أو املهنية أو االجتماعية إلى إثبات ذواتهم ووجودهم وبناء شخصية سليمة لها مكانتها ووزنها في عالم الراشدين وال يتأتى ذلك إال إذا
تمكن الشباب من استثمار طاقاتهم ودوافعهم للوصول إلى تحقيق مشروعهم العلمي واملنهي واالجتماعي ومن ثمة الوصول إلى أكبر قدر من الثقة واإلنجاز
والرفاهية النفسية والتي تترجم من خالل تحقيق الشاب أو الفرد لجودة الحياة النفسية.

الجانب النظري والدراسات السابقة:
يعتبر موضوع الشخصية من بين أهم املواضيع التي اهتم به الباحثون في املجال السيكولوجي وذلك من خالل ربطه بجملة من املتغيرات
املحيطة بالفرد سواء كانت متغيرات نفسية ،اجتماعية أو تربوية وذلك بهدف استخبار ردود أفعاله واستجاباته وسلوكه.
ولكي تكتمل شخصية الفرد وتنضج ،يمر بمراحل نمو مختلفة وذلك من الوالدة حتى الشيخوخة .هذه املراحل الزمنية والعمرية هي التي تشكل
شخصيته وذلك من خالل مراحل التششئة االجتماعية وخصوصيات النمو وشروطه ،ونظرا لعنصر الفرو ق الفردية فإن الشخصية تختلف من فرد
آلخر ،ويرجع ذلك إلى جملة من السمات أو األبعاد التي تطبع كل شخصية وتجعلها متفردة في سلوكها وتفاعلها ومعامالتها وحتى في معاشها النفس ي.
ّ
وتعرف سما ت الشخصية على أنها" :الصفات الجسمية أو العقلية أو االنفعالية أو االجتماعية ،الفطرية أو املكتسبة ،التي يتميز بها الشخص
وهي استعداد ثابت نسبيا لنوع معين من السلوك " (صالحّ .)58 :2004 ،
وتعرف السمة على أنها" :استعداد ثابت نسبيا لنوع معين من السلوك أي
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استعداد يبدو أثره في عدد كبير من املواقف املختلفة ،والسمات أنواع منها الفطرية كالسمات املزاجية ومنها املكتسبة كالسمات االجتماعية والخلقية،
منها الشعورية وغير الشعورية ومنها السوية والشاذة " (ربيع .)15 :2013،تتمثل العوامل الخمسة الكبرى للشخصية في خمسة عوامل أساسية وهي
عامل العصابية ،االنبساطية ،االنفتاح على الخبرة ،الطيبة ،وأخيرا يقظة الضمير ) . (widiger and Lynam, 2003وهي تؤثر بصورة مباشرة على
سلوك الفرد واستجاباته للمثيرات الداخلية والخارجية ،وبيشت أعمال كوستا ومكاري  )1995( Mc CRAE and Costaوأعمال كاتل (Cattell )1996
وكذا أعمال اكنور ( ، Ecknor)2002أن مجموع النماذج واالستخبارات املوضوعة لتقييم الشخصية يمكن أن نلخصها في نموذج لخمسة عوامل كبرى
للشخصية واملتمثلة في االنبساطية ،العصابية ، ،الطيبة ،التفتح على الخبرة ،وأخيرا يقظة الضمير.)Rolland, 2004( .
ويعرف بير وبير )2008( ،االنبساطية على ّأنها "أحد األبعاد األساسية في نموذج العوامل الخمسة الكبرى للشخصية وقد عرفها معجم بير على
أنها "التوجه نحو الخارج أي خارج الذات" (بير وبير .)224 :2008 ،وتمثل االنبساطية في نموذج العوامل الخمسة الكبرى للشخصية مقدار العالقة التي
يربطها الفرد أو الشخص مع البيئة الخارجية ،وتشير كذلك إلى امليل والسعي إلى بناء العالقات االجتماعية والتعامل مع الخبرات والتجارب بشكل
إيجابي .وهي تضم ستة أوجه أو أبعاد وتتمثل في - ":الدفء  -االجتماعية  -تأكيد الذات -الششاط أو الفعالية -البحث عن االستثارة -االنفعاالت
اإليجابية" . )Beck.1992 :130) .وعموما نجد أن سمة االنبساطية من أكثر السمات تفتحا على االجتماعية واإلحاطة باهتمامات الفرد والقرب من
الفعالية والششاط إضافة على استثمار االنفعاالت املوجبة بهدف تحقيق اإلشباع واإلحسا بالرض ى .أما بعد العصابية فيعرفه رولون
( (Rolland.2004 :47على ّأنه" نظام إدراكي للتهديدات الحقيقية أو الوهمية واليقظة الشديدة لهذه التهديدات ،أي أنها نظام ملراقبة اإلنتاج الفعلي
واملعرفي السلبي وغير املقبول".
وتتمثل أوجه العصابية حسب كوستا ومكاري(  ) Mc CRAE and Cost, :2003في ستة أوجه أو أبعاد أساسية وهي - :القلق -العدائية
والغضب  -االكتئاب  -االندفاعية  -القابلية لإلنجراح ،وعموما فإن سمة العصابية تمثل الجانب السلبي لنفسية وسلوك الشخص وعدم القدرة على
مواجهة الواقع واستثمار املجال االنفعالي أكثر من املجال العقلي في العالقات االجتماعية وحل املشكالتّ .أما البعد الثالث واملتمثل في الطيبة والتي
يعرفها جونبيار رولون ( ) Jean Pierre Rolland: 2004على ّأنها تخص طبيعة العالقات مع اآلخرين من العطف ،الحب واالحترام ،املبادرة على
مساعدة اآلخرين والتسامح .وتتمثل أوجه الطيبة في إطار نموذج العوامل الخمسة الكبرى للشخصية فيما يلي - :الثقة  -اإليثار  -االستقامة -اإلذعان -
التواضع  -الرأي املعتدل والرقة.
إن سمة الطيبة كما تظهرها أوجهها الستة تشير إلى أن األشخاص الذين يتسمون بها يرتبطون كثيرا باآلخرين ويعملون جاهدين على
مساعدتهم يؤمنون بالعطاء ويقدمون أحسن ما عندهم إلرضاء املحيطين بهم" ( عبد العالي  .) 31 :2006 ،أما البعد الرابع فيتمثل في االنفتاح على
الخبرة وهو من بين األبعاد األساسية في نموذج العوامل الخمسة الكبرى للشخصية .ويعرف بعد االنفتاح على الخبرة على أسا مجموعة من
املواصفات وهي السعي للتحرر ،االرتباط بالقيم والعادات ،احترام اآلخرين مرونة االتصال واالعتدال في الرأي .وتتمثل أوجه االنفتاح على الخبرة في
منظور العوامل الخمسة الكبرى للشخصية بما يلي - :الخيال  -الجمال -املشاعر -الششاط  -األفكار -القيمّ .
إن الشخص املتفتح على الخبرة يتميز بخيال
واسع عاشق للجمال ذو مشاعر فياضة ،حب االستطالع وإتقان للعمل مع احترام للقيم املوجودة .وأخيرا بعد يقظة الضمير الذي يحمل مجموعة من
املفاهيم منها ،االعتمادية ،اإلنجاز ،ضبط الذات ،التعقد ،التأني ،املرونة .وعموما فهي تعرف على أنها "االلتزام في أداء الواجبات ،بذل جهد من أجل
اإلنجاز ،القدرة على العمل واالستمرارية ،التفكير قبل اإلقدام على أي إنجاز أو عمل والتروي (محمود .)59 :2006 ،وتتمثل أوجه يقظة الضمير في
إطار نموذج العوامل الخمسة الكبرى للشخصية فيما يلي :الكفاءة  -النظام -اإلحسا بالواجب -السعي لإلنجاز -ضبط الذات -التروي.
ويرى ماك كر و كوستا ) (Mac Crae and costa, 2003إن يقظة الضمير تحمل في طياتها مميزات عقلية وانفعالية وكذا سلوكية مبشية على
االنضباط والعمل وبذل جهد كبير من أجل النجاح ،إضافة إلى القدرة على تحقيق التوازن في كل مجاالته واستثمار كل الطاقات بهدف الوصول إلى ما
هو أسمى ويخدم الجماعة.
إن العوامل الخمسة الكبرى للشخصية تعتبر منطلقا هاما لدراسة الشخصية وتفسير أهم السلوكيات وردود األفعال الصادرة من األفراد،
وهي تعطينا صورة واضحة عن أهم الخصائص وامليزات التي تجعل من اإلنسان يتفرد في تفكيره وانفعاله وكذا في معايشة مع ذاته وتعامله مع املحيطين
به.
والشاب في املرحلة الجامعية يبحث دوما على مؤشرات نفسية واجتماعية وأكاديمية تزيد من فرص نجاحه وتساعده على إبراز قدراته وطاقاته
ً ً
وتحقق وجوده وتضمن له التوافق والتكيف ووصوله إلى إشباع حاجاته األساسية ،وتعتبر جودة الحياة النفسية مؤشرا قويا على تحقيق الشاب ألهم
حاجاته باعتبار هذه الجودة تظهر مقوماتها من خالل املعاش النفس ي للشاب والذي يتصف بثراء وتنوع الحياة النفسية وشعوره بالراحة والسعادة
واإليجابية وكذا االستقرار والنضج االنفعالي ،وهذا كله ينعكس على استجاباته وسلوكياته مع املحيط الخارجي واملتمثل في املرونة في التواصل والتفاعل،
حب اآلخرين ،واستثمار كل الطاقات للنجاح والتفو ق والريادة ،والثقة بالنفس وباآلخرين واكتساب مهارات نفسية واجتماعية وأكاديمية تحقق له أكبر
قدر من التوافق واإلشباع ،ولقد اهتم الكثير من العلماء والباحثين بموضوع جودة الحياة النفسية وقدموا له مجموعة من التعاريف املختلفة
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ً
واملتنوعة ،يرجع مفهوم الجودة إلى الكلمة الالتيشية  Qualitasالذي يقصد به طبيعة الئ يء أو الشخص ودرجة صالحيته وكانت تعني قديما الدقة
واإلتقان(الدرادكة وشلبي.)15 :2002 ،
وتعرف على أنها" :رضا الفرد بنصيبه وقدره في الحياة والشعور الداخلي باالستقالل وامتالك الفرص لتحقيق أهداف ذات معنى والشعور العام
بالراحة والرضا والسعادة والقدرة على تبني أسلوب حياتي يشبع الرغبات واحتياجات الفرد" (حسين.)55 :2006 ،
كما تعرف جودة الحياة النفسية على أنها":توافر الشخصية اإلنسانية القادرة على التفكير الحر والنقد البناء والقدرة على التغيير واإلبداع،
مع الشعور باملسؤولية" (جمعة والعاني .)2006 ،كما تعرف كذلك على أنها" :سمات ومهارات تتفرع إلى أخرى ثانوية مثل :املبادرة ،الحاجة إلى اإلنجاز،
تحمل املسؤولية ،الوعي بالذات ،الثقة بالنفس ،القدرة على التحمل والتسامح" (املعشني .)38 :2006 ،وعموما فإن جودة الحياة النفسية ماهي إال
ترجمة واضحة للتوافق النفس ي الذي يعيشه الفرد سواء مع ذاته ونفسه أو مع املحيطين به ويظهر ذلك من خالل إقباله على الحياة وقدرته على
االستثمار واإلنجاز وتحليه باملسؤولية والثقة واملبادرة .وتتمثل أبعاد جودة الحياة النفسية في ثالثة ابعاد اساسية وهي :جودة الحياة املوضوعية:
وتظهر في الجوانب االجتماعية التي يجب أن يوفرها املجتمع للفرد خاصة منها املستلزمات والحاجات املادية وجودة الحياة الوجودية :وتتمثل في املعاش
النفس ي للفرد ومدى توافقه مع العالم الخارجي وكذا اتجاهاته اإليجابية نحو ذاته واملحيطين به ومدى إحساسه وشعوره بجودة الحياة لديه وجودة
الحياة الذاتية :ويقصد به مدى الرضا الشخص ي وشعور الفرد بجودة الحياة  .إن جودة الحياة النفسية من املفاهيم األساسية التي تسهم بصورة
مباشرة في تحقيق مشروع الحياة ككل في شطريه النفس ي واالجتماعي لألفراد والجماعات وتعطي لإلنسان القدرة على إثبات وجوده وتحقيق حاجاته
وبلوغ أهدافه.
وتعد دراسة العالقة التي تربط جودة الحياة بالعوامل الخمسة الكبرى للشخصية لدى طلبة الجامعة ذات اهمية نفسية واجتماعية
وأكاديمية كبيرة كما وضحته الدراسات .ففي دراسة إيمان عبد هللا عمر (  )2018هدفت إلى التعرف على التسويق األكاديمي وعالقته بالعوامل الخمسة
الكبرى للشخصية في ضوء عدد من املتغيرات لدى الطلبة الجامعيين ،كما هدفت إلى التعرف على الفرو ق في التسويق األكاديمي والفرو ق في العوامل
الخمسة للشخصية التي تعزي ملتغيري الجشس واملستوى الدراس ي .وقد استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،حيث تكون مجتمع الدراسة من
جميع الطلبة املوجودين في الجامعة األردنية في اململكة األردنية الهاشمية ،وتمثلت في عينة عشوائية وبلغ عددها (  )570طالب وطالبة ،وتم استخدام
مقيا التسويق األكاديمي من إعداد الباحثة ،ومقيا العوامل الخمسة للشخصية ترجمة بدر األنصاري ،وقد توصلت الد اسة إلى ّ
أن هناك فروقا
ر
ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 0,01تعزى ملتغير الجشس لصالح الذكور فيما يخص سمات الشخصية .كما توصلت دراسة سعود مبارك
البادري(  )2018والتي هدفت للتعرف على مستوى الحاجات النفسية والعوامل الخمسة الكبرى للشخصية وامليول املهنية ومستويات قلق املستقبل
األكثر انتشارا لدى أفراد العينة ،وإلى الكشف عن وجود فرو ق لدى أفراد العينة تعزى ملتغير النوع االجتماعي وترتيب امليالد والوضع االقتصادي وعدد
أفراد األسرة وعمل األب واألم ،تعليم األب األم بالشسبة لقلق املستقبل،كما هدفت كذلك إلى الكشف عن العالقة بين الحاجات النفسية والعوامل
الخمسة الكبرى للشخصية وامليول املهنية ومستويات قلق املستقبل لدى أفراد العينة ،والتي تكونت من ( ) 68طالبا وطالبة من طلبة الصف الثاني
عشر بمحافظة الظاهرة بسلطنة عمان ،وقد أظهرت النتائج  :انتشارا عامل يقظة الضمير يليه عامل االنبساط ثم عامل املقبولية وكذا عامل االنفتاح
على الخبرة وأخيرا عامل العص ابية ،انتشار الحاجة لالنتماء ،تليها الحاجة إلى االستقاللية ثم الحاجة للكفاءة بالشسبة للحاجات النفسية .وجود فرو ق في
العوامل الخمسة الكبرى للشخصية لصالح الطالبات .وتوصلت دراسة كل من سينغ ووشارما وبو ( )singh , sharma & Bose, 2015في دراسة
هدفت إلى التعرف ع لى أثر الجشس والثقافة على العالقة بين الذكاء الثقافي وجودة الحياة وذلك على عينة قوامها ( )120طالبا وطالبة من البنجاب
وهيماتشالي وأسفرت النتائج على وجود فرو ق في درجات الذكاء الثقافي لصالح الذكور في حين ال توجد فرو ق في الجودة بين الذكور واإلناث (الشهراني،
 .)2016في حين توصلت دراسة عبادو ( )2013والتي هدفت للتعرف على العالقة التي تربط العوامل الخمسة الكبرى للشخصية باالرتياح الشخص ي
وذلك على عينة متكونة من ( )361إطارا بالشركة الجزائرية للكهرباء والغاز وذلك في أربع واليات من الجنوب الشرقي للجزائر ،توصلت النتائج إلى عدم
وجود فرو ق بين أفراد العينة في الصفاوة ،االنبساط ،الطيبة ويقظة الضمير باختالف الجشس ماعدا العصابية ،ووجود عالقة ارتباطيه موجبة بين
عوامل الشخصية واالرتياح النفس ي ما عاد في سمة الطيبة .بينما أكدت دراسة الديلمي وآخرون ( )2012والتي هدفت للتعرف على الفرو ق في تقدير
الذات وجودة الحياة على عينة من طلبة جامعة بابل واملقدرة ب ( )82طالبة ،وتوصلت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية بين تقدير الذات وجودة الحياة
لدى طالبات الصف الثالث والرابع ،وتفو ق طالبات الصف الرابع في كل من جودة الحياة وتقدير الذات مقارنة بالصف الثالث ،وعدم وجود فرو ق
معنوية بين طالبات الصف الثاني والثالث في جودة الحياة وتقدير الذات .وتوصلت نتائج دراسة جبر ( )2012والتي تمحورت حول العالقة التي تربط
العوامل الخمسة الكبرى للشخصية بقلق املستقبل لدى طلبة الجامعات الفلسطيشية إلى انتشار عامل يقظة الضمير بخالف العصابية التي كانت أقل
انتشارا ،ووجود مستوى متوسط من قلق املستقبل ،وجود عالقة ارتباطيه قوية بين عامل العصابية وقلق املستقبل وضعيفة مع باقي العوامل ،وكذا
وجود فرو ق في الجشس بالشسبة لكل عوامل الشخصية ماعدا االنبساطية .وأظهرت نتائج دراسة نجالء العتبي ( )2011والتي هدفت إلى التعرف على
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العالقة التي تربط الذكاء الوجداني بجودة الحياة في ضوء املتغيرات الديمغرافية وذلك على عينة من طلبة جامعة امللك عبد العزيز والتي قدرت ب
( ) 259طالبا وطالبة ،وتوصلت النتائج إلى تأكيد العالقة بين الذكاء الوجداني وجودة الحياة (الشهراني .)2016 ،بينما نجد دراسة إيمان أحمد
خميس( )2010والتي هدفت إلى معرفة جودة الحياة في عالقتها بكل من الرضا الوظيفي وقلق املستقبل لدى معلمات رياض األطفال ،تكونت العينة من
( )130معلمة ،تؤكد على ّ
أن كال من قلق املستقبل والرضا الوظيفي يؤثران على جودة الحياة (خميس .)2010 ،وفي نفس السيا ق نجد دراسة
نعيسة( )2010والتي هدفت إلى التعرف على مستوى جودة الحياة عند عينة من طلبة جامعة دمشق وجامعة تشرين واملقدرة ب ( )360طالبا وطالبة
وتوصلت النتائج إلى وجود مستوى متدن من جودة الحياة لديهم (نعيسة .)2010 ،ومن جهة أخرى أجرى عبد الوهاب والشند ( )2010دراسة هدفت
إلى محاولة التعرف على العالقة بين إدراك األبناء لجودة الحياة األسرية وتأثيرها على فعالية الذات لدى األبناء املراهقين من الجشسين واختبار الفرو ق في
الجودة وفعالية الذات تبعا ملتغير الجشس وذلك على عينة مكونة من ( )200طالبا وطالبة من الصف األول ثانوي وتوصلت النتائج إلى وجود عالقة بين
جودة الحياة وتقدير الذات ووجود فرو ق في الجودة وفعالية الذات تبعا ملتغير الجشس لصالح اإلناث (جمال .)38: 2016،وأخيرا دراسة السيد حسن
( )2009والتي هدفت إلى التعرف على مستوى جودة الحياة املدركة لدى طالب الجامعة والتعرف على الفرو ق حسب الجشس في جودة الحياة ومدى
ارتباطها باملستوى االقتصادي واالجتماعي ألسر الطالب ،وتكونت العينة من ( ) 562طالبا وطالبة من كلية التربية بجامعة سوهاج ،وتوصلت النتائج إلى
انخفاض في مستوى الجودة املدركة لدى الطالب وعدم وجود فرو ق بين الذكور واإلناث في جودة الحياة ووجود عالقة بين الجودة املدركة واملستوى
االقتصادي واالجتماعي ألسر الطلبة (جمال.)38: 2016 ،
ومن خالل استطالع نتائج الدراسات السابقة نسجل ّأنه لم توجد دراسات تناولت مفهوم جودة الحياة في عالقته بالعوامل الخمسة الكبرى للشخصية
ماعدا الدراسات التي تناولت الفرو ق في الجشس بالشسبة لكل املتغيرين والتي مست عينة طلبة الجامعة .

مشكلة الدراسة وتساؤالتها:
تعتبر شريحة الشباب من الشرائح الفاعلة في املجتمع ،ويعتبر الطالب الجامعي عنصر هام في وتيرة التطور والنمو من خالل إنجازاته
األكاديمية التي تخول له الفرصة في الرقي االقتصادي واالجتماعي ومن ثمة توجب االهتمام والكشف عن أهم السمات التي تدعم وتنمي جودة الحياة
لديه ،وعلى هذا األسا حاولنا أن نبحث في العالقة التي يمكن أن تربط جودة الحياة النفسية بسمات الشخصية لدى الطالب الجامعي وذلك من
خالل التساؤالت التالية:
 .1هل توجد عالقة بين جودة الحياة النفسية والسمات الخمسة الكبرى للشخصية لدى الطلبة الجامعيين؟
ً
 .2هل توجد فرو ق في السمات الخمسة الكبرى للشخصية بين الطلبة الجامعيين تبعا ملتغير الجشس؟
 .3هل توجد فرو ق في جودة الحياة النفسية بين الطلبة الجامعيين تبعا ملتغير الجشس؟

فرضيات الدراسة:
لإلجابة عن التساؤالت السابقة أوردنا الفرضيات التالية:
 .1توجد عالقة ارتباطيه طرديه بين وجودة الحياة النفسية والسمات الخمسة الكبرى للشخصية لدى الطلبة الجامعيين.
 .2توجد فرو ق في السمات الخمسة الكبرى للشخصية بين الطلبة الجامعيين لصالح اإلناث.
 .3توجد فرو ق في جودة الحياة النفسية بين الطلبة الجامعيين لصالح الذكور.

أهمية و أهداف الدراسة:
تبرز أهمية هذا البحث في كونه يحاول أن يقترب من أهم السمات البارزة في شخصية الطالب الجامعي ،والتي تميز طبعه وسلوكه وتثير
استجاباته نحو الجامعة والعمل األكاديمي ،كما ّ
أن أهميته تكمن في استقراء جودة الحياة النفسية لديه وربطها بسمات الشخصية الخمسة الكبرى،
خاصة ّ
وأن الدراسات في حد علم الباحثتين قليلة فيما يخص الجودة وسمات الشخصية.
أما أهداف الدراسة فتتمثل في :التعرف على العالقة التي تربط السمات الخمسة للشخصية لدى طلبة الجامعة بجودة الحياة النفسية وكذا التعرف
على الفرو ق في السمات الخمسة للشخصية وجودة الحياة النفسية تبعا ملتغير الجشس.

التعريف اإلجرائي ملفاهيم الدراسة :
 سمات الشخصية  :تعرف اصطالحا على "أنها الصفة الجسمية أو العقلية أو االنفعالية أو االجتماعية الفطرية أو املكتسبة التي يتميز بها
الشخص ،وهي استعداد ثابت نسبيا لنوع معين من السلوك" (سفيان.)58 :2004 ،
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أما إجرائيا فسنحددها من خالل إجابة طلبة السنة أولى جامعي على بنود استخبار قائمة العوامل الخمسة الكبرى للشخصية من إعداد
كوستا وماك كاريي  costa &Mac Craeوترجمة بدر محمد األنصاري( ،)1992وذلك باحتساب الدرجات التي تحصل عليها كل طالب وطالبة في األبعاد
الخمسة للشخصية واملتمثلة في بعد العصابية ،االنبساطية ،الطيبة ،الصفاوة ويقظة الضمير إضافة إلى احتساب الدرجة الكلية للقائمة بالشسبة لكل
الطلبة.
 جودة الحياة النفسية  :يعرفها أبو الحالوة على ّأنها " اإلحسا الداخلي بالرضا وحسن الحال والقدرة على رعاية الذات واالندماج باألدوار
االجتماعية اإليجابية واإلفادة من املصادر البيئية وتوظيفها بشكل إيجابي " (أبو الحالوة. )81: 2014 ،
ّأما إجرائيا فتعرف من خالل الدرجات التي تحصل عليها الطلبة الجامعيين في مقيا جودة الحياة النفسية لسليمان ( )2008وذلك باحتساب الدرجة
الكلية على املقيا .

إجراءات الدراسة امليدانية:
 .1منهج الدراسة  :تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على العالقة بين العوامل الخمسة الكبرى للشخصية وجودة الحياة النفسية لدى عينة من
طلبة الجامعة الجزائرية ،وعليه نرى ّ
بأن املنهج الوصفي هو املنهج املناسب لهذه الدراسة .
 .2عينة الدراسة :تمثلت عينة الدراسة الحالية في ( )249طالبا وطالبة منهم  107ذكور و 142إناث تم اختيارهم بطريقة عشوائية من جامعة
الجزائر  1وجامعة الجزائر .2
 .3أدوات الدراسة وخصائصها السيكو مترية :لتحقيق أهداف الدراسة تم االعتماد على املقياسين التاليين:
 قائمة العوامل الخمسة الكبرى للشخصية :وهي من تصميم كوستا ومكري ( Costa &Mc Crea )1992وتعريب بدر األنصاري ()1997
وتعد قائمة العوامل الخمسة للشخصية أول أداة موضوعية تهدف إلى قيا األبعاد األساسية للشخصية بواسطة مجموعة من العبارات ،وتتكون
القائمة من ()60عبارة مقسمة على خمسة مقاييس فرعية وهي  :العصابية ،االنبساطية ،االنفتاح على الخبرة ،الطيبة ويقظة الضمير ،ويضم كل مقيا
فرعي  12عبارة ويمكن تطبيق القائمة بشكل فردي أو جماعي وتتم اإلجابة باختيار بديل واحد من خمسة بدائل وفق مقيا ليكرت  Likertالخماس ي (
غير موافق على اإلطال ق ،غير موافق ،محايد ،موافق ،موافق جدا ) ويتم التصحيح بإعطاء العبارات اإليجابية الدرجات (  )5_4_3_2_1و الدرجات
( )1_2_3_4_5للعبارات السالبة .
ّ
وقد تم التأكد من الخصائص السيكو مترية لقائمة العوامل الخمسة للشخصية في دراسة صالحي ( )2013على البيئة الجزائرية وقد تبين أن القائمة
تتمتع بشتائج مقبولة من حيث الصد ق والثبات وإمكانية تطبيقها على البيئة الجزائرية .
 مقياس جودة الحياة النفسية من تأليف سليمان (:)2008
يتكون املقيا في صورته األصلية من ()50عبارة يتم اإلجابة عنها وفق سلم ليكرت  Likertالخماس ي (من 1الى  )5ويتمتع املقيا بخصائص سيكومترية
جيدة من ناحية الصد ق والثبات في دراسة سليمان (.)2008
أ -ا -ثبات املقيا في الدراسة الحالية  :تم حساب معامل الثبات في الدراسة الحالية بعد تطبيقه على عينة مكونة من ( ) 50طالبا وطالبة من
جامعةالجزائر 2باستخدام معادلة ألفا كرومباخ  alpha de Cronbachحيث بلغت قيمة معامل االرتباط (.)0,93
ب -صد ق املقيا في الدراسة الحالية :تم التحقق من صد ق املقيا بطريقة االتسا ق الداخلي للمقيا  ،حيث تم استخدام معامل االرتباط
بيرسون  Pearsonلحساب معامالت ارتباط درجات كل بند مع الدرجة الكلية للمقيا .
جدول ( :)1يمثل نتائج معامالت االرتباط بين البند والدرجة الكلية ملقياس جودة الحياة النفسية.
البند

معامل
االرتباط

البند

معامل
االرتباط

البند

معامل
االرتباط

البند

معامل
االرتباط

البند

معامل
االرتباط

البند

معامل
االرتباط

1
2
3
4
5
6
7
8
9

(**)،516
(**)،522
(**)،583
(**)،515
(**)،543
(**)،578
(**)،538
(**)،502
(**)،583

10
11
12
13
14
15
16
17
18

(**)،397
،278
(**)،316
(**)،381
(**)،469
(**)،433
(**)،475
(**)،501
(**)،470

19
20
21
22
23
24
25
26
27

(**)،455
(**)،519
(**)،544
(**)،533
(**)،458
(**)،367
(**)،525
(**)،513
(**)،411

28
29
30
31
32
33
34
35
36

(**)،336
(**)،666
(**)،600
(**)،382
(**)،557
(**)،588
(**)،681
(**)،621
(**)605

37
38
39
40
41
42
43
44
45

(**)،517
(**)،419
(**)،642
(**)،580
(**)،625
(**)،718
(**)،558
(**)،580
(**)505

46
47
48
49
50

(**)551
(**)،579
(**)،617
(**)،653
(**)690
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نالحظ من خالل الجدول رقم ()1إن قيم معامالت االرتباط بين درجة البند والدرجة الكلية للمقيا تراوحت بين ( 0,316و )0,718وجميعها دالة
إحصائيا ما عدا العبارة رقم ( )11لم تكن دالة وبالتالي تم استبعادها من املقيا وهو بذلك أصبح يتكون من ()49عبارة يتم اإلجابة عنها وفق سلم
ليكرت  Likertالخماس ي (من  1إلى  )5وأصبحت الدرجات على املقيا تتراوح بين(  49و.)245

األساليب اإلحصائية املستخدمة في الدراسة الحالية:
تمت املعالجة اإلحصائية للبيانات عن طريق برنامج  SPSSالبرنامج اإلحصاعي للحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ،وذلك الختبار صحة
فروض الدراسة ،وتم استخدام األساليب التالية  :معامل االرتباط بيرسون  ،Pearsonمعامل ثبات ألفا كرومباخ  ، alpha de Cronbachاختبار t
لدراسة الفرو ق بين العينات .
عرض تفسير وتحليل النتائج حسب فرضيات البحث
الفرضية األولى :نصت هذه الفرضية على وجود عالقة ارتباطيه طرديه بين وجودة الحياة النفسية وسمات الشخصية لدى الطالب.
جدول ( :)2يوضح نتائج العالقة بين جودة الحياة النفسية والعوامل الخمسة للشخصية
العصابية
"0.572،000
249

Pearson corrélation

جودة
الحياة
النفسية

)Sig .(2- tailed

N

االنبساطية
"0.638
،000
249

يقظة الضمير
االنفتاح على الخبرة الطيبة
"0.488
"0.562
"0.324
،000
،000
،000
249
249
249
)** .correlation is signifying at the 0.01level(2-tailed

ومن خالل الجدول رقم ( )2نسجل تحقق الفرضية العامة من جهة سمة االنبساطية والطيبة والتفتح على الخبرة وكذا يقظة الضمير بحيث ّأنه يوجد
ارتباط بين السمات االربع للشخصية وجودة الحياة النفسية في حين لم تتحقق من جهة سمة العصابية ،وهده النتيجة تتوافق مع نتائج دراسة عبادو
(.)2013
ويمكن تفسير ذلك بالرجوع للسمات الثانوية املكونة للسمات األساسية والتي تحوي مجموعة من العوامل التي تدخل في تكوين مفهوم جودة الحياة
،فالسمات األربع تمثل الجوانب اإليجابية من الشخصية واملتمثلة في حب الحياة ،الدافعية ،االجتماعية ،اإلبداع ،املرونة والتوافق ،الذكاء ،التسامح
وتقدير الذات ،وكل هذه الصفات والسمات ماهي إال عناصر أساسية للوصول إلى تحقيق جودة الحياة النفسية ومن ثمة فان الطلبة في الجامعة
والذين يتميزون بهذه السمات نجدهم أكثر تقبال للحياة الجامعية وأكثر مقاومة للمشاكل وسواء تلك املتعلقة بالجانب األكاديمي أو العالئقي أو
االجتماعي ومن ثمة يصلون من خالل هذه الس لوكيات واالستجابات اإليجابية إلى تحقيق الجودة في حياتهم النفسية واالجتماعية واألكاديمية.
ّأما فيما يخص سمة العصابية فهي دالة وسلبية ،والتي تحوي جملة من الصفات الثانوية والتي تنم على السلبية واالنسحابية بحيث نجد أن الطلبة
العصابيين يتصفون بالخمول ،سرعة اإلستثارة ،القلق الدائم ،التردد ،اإلنسحابية ،االندفاعية وكذا عدم القدرة على اتخاذ القرار ،والصعوبة
الواضحة في بناء صداقات وتقدير ضعيف للذات وهذا كله يؤثر على صحتهم الجسمية والنفسية ويجعلهم يبتعدون عن تحقيق أدنى مكونات جودة
الحياة النفسية لديهم.
الفرضية الثانية :سمات الشخصية والجشس :نصت هذه الفرضية على وجود فرو ق في درجة سمات الشخصية لصالح اإلناث.
جدول (: )3يوضح نتائج الفروق بين الذكور واإلناث في العوامل الخمسة للشخصية
املقيا

العينة

العدد

املتوسط

العصابية

الذكور
اإلناث
الذكور
اإلناث
الذكور
االناث
الذكور
االناث
الذكور
االناث

107
142
107
142
107
142
107
142
107
142

36,21
36,44
42,35
41,78
35,76
36,19
40,45
39,93
46,73
45,355

االنبساطية
االنفتاح
الخبرة

على

الطيبة
يقظة الضمير

االنحراف
املعياري
5,284
5,777
5,242
5,008
3,894
5,149
5,123
5,137
5,915
6,084

قيمة t

درجة الحرية

مستوى الداللة

القرار

0.321-

247

،749

غير دال

0,862

247

0,389

غير دال

0.805-

247

0,422

غير دال

0,790

247

0,430

غير دال

1,789

247

0,075

غير دال

389
املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية -املجلد ،4العدد2018 -3

صاحلي سعيدة ،وآخرون

عالقة جودة احلياة النفسية بالعوامل اخلمسة الكربى للشخصية دراسة ميدانية مقارنة على طلبة جامعة اجلزائر 2

يبن الجدول رقم ( )3عدم وجود فرو ق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث فيما يخص العوامل الخمسة للشخصية .وهذه النتيجة تتفق إلى حد
كبير مع دراسة عبادو ( )2013والتي أكدت على وجود فرو ق بين الذكور واإلناث في كل السمات ما عاد سمة العصابية .ونفس النتيجة توصلت إليها
الدراسة التي قام بها ك.ف بتريدز وآخرون ( )2005والتي أكدت على أن الذكور أكثر انبساطية من اإلناث ،أما في باقي السمات فقد توصلت الدراسة إلى
أنه ال توجد فرو ق ذات داللة إحصائية بين الجشسين ،في حين هده النتيجة ال تتوافق مع دراسة سعود مبارك البادري (  )2018والتي توصلت إلى وجود
فرو ق في السمات الخمسة للشخصية لصالح اإلناث وكذا دراسة دراسة جبر ( )2012التي تؤكد على وجود فرو ق في كل السمات ما عاد االنبساطية بين
الذكور واإلناث.
وإذا حاولنا أن نفسر هذه النتيجة املتوصل إليها ،فإنه يتوجب منا الرجوع إلى خصائص مرحلة الشباب والحياة الجامعية التي يخوضها الطلبة،
باعتبارها مرحلة تتميز بالتفتح على اآلخرين ،االنطال ق والشعور بالقوة والقدرة على العطاء إضافة إلى اإلقبال على الحياة بفرح وطمأنينة ،هذا من جهة
ومن جهة أخرى نجد الصراعات واملخاوف والقلق الذي يسود الحياة النفسية واالجتماعية للطلبة وسببه الخوف من املستقبل واإلخفا ق األكاديمي
والفشل في بناء مشروع منهي ،كل هذه العوامل تجعل من الطلبة ذكورا وإناثا ال يختلفون في السمات الخمسة للشخصية دون أن نشس ى أن معظمهم
يتقاسمون نفس املعاش والظروف واملواقف كون جلهم ينتسبون للجامعة ويعيشون نفس وتيرة الحياة الجامعية ومن ثمة عادة ما نجد أن الطالبات
والطالب يتقبلون الحي الجامعي بسلبياته وإيجابياته ويستثمرون نفس اآلليات الدفاعية لتحقيق االتزان والتوافق ،ومنه ّ
فإن السمات والتي تعتبر
مؤشرات أساسية للشخصية تعمل من خالل عواملها الثانوية إما لتخفيض القلق والتوتر والخوف أو لزيادة الراحة واالتزان والرض ى عند الطالب
والطالبات على حد سواء دون فر ق أو تمايز.
إضافة إلى أن النظام التعليمي ومتطلبات النجاح األكاديمي يؤكدان على ضرورة بذل جهد في املجال العلمي والقيام بششاطات وأبحاث مشتركة بهدف
ً
الوصول إلى النجاح والرض ى العلمي ،فالطالبات والطالب يعملون سويا سوءا في العمل األكاديمي أو األبحاث العلمية وهذا ما يجعلهم يبنون شبكة هامة
من التواصل وتبادل األفكار والتفاعل املوضوعي الذ ي يساهم في بناء الشخصية السوية والتخفيف من التوتر والقلق واالبتعاد عن اإلحباطات ،كما أن
خصوصية االهتمام بالطلبة في الجزائر من حيث ضمان اإليواء والتنقل واإلطعام وتقديم منحة ملساعدتهم على تكاليف الدراسة والتكفل بانشغاالتهم
وحل مشاكلهم ،ساهم بصورة كبيرة في جعل هؤالء الطلبة ذكورا وإناثا على حد سواء يتخلصون من بعض األعباء املادية واالجتماعية ،وهذا كله
ساعدهم على تقبل الحياة الجامعية بواقعية أكبر وسهل عليهم بناء عالقات اجتماعية جيدة وتقاسم انفعاالت إيجابية فيما بينهم والعمل على تأكيد
ذواتهم من خالل التحصيل األكاديمي واستثمار جل طاقتهم للوصول إلى تحقيق مشروعهم العلمي واملنهي وهذا سواء بالشسبة للذكور واإلناث.
يمكن القول ّأنه لم تحقق هذه الفرضية بحيث أن كل سمات الشخصية الخمسة ال تختلف باختالف الجشس لدى طلبة الجامعة.
الفرضية الثالثة :نصت هذه الفرضية على وجود فرو ق فردية في جودة الحياة النفسية لصالح الذكور.
جدول ( :)4يمثل الفروق في جودة الحياة النفسية حسب الجنس.
العينة

العدد

املتوسط

االنحراف املعياري

الذكور
االناث

107
142

171,841
171,471

16,5974
19,1184

T

اختبار

قيمة

درجة الحرية

مستوى الداللة

0,16

247

غير دال0,87

من خالل الجدول السابق نالحظ ّأنه ال توجد فرو ق في جودة الحياة النفسية بين الذكور واإلناث ،وهذه النتيجة تتفق مع النتائج التي توصلت إليها
دراسة السيد حسن ( ،)2009ودراسة سينغ ووشارما وبو  ،) 2015( singh , sharma & Bose,وال تتفق مع دراسة عبد الوهاب والشند()2010
التي تشير إلى وجود فرو ق بين الذكور واإلناث فيما يخص الجودة  ،ويمكن تفسير ذلك من خالل انتظارات الطلبة ذكورا وإناثا وكذا طموحاتهم في شتى
مجالت الحياة والتي لن تتحقق إال إذا كان لديهم قابلية للمبادرة والتصرف بإيجابية مع مختلف املواقف األكاديمية واالجتماعية والوضعيات النفسية
املتصارعة للوصول إلى التوافق والشعور بالرض ى ومن ثمة تحقيق جودة الحياة النفسية  .إن الطلبة في املحيط الجامعي ذكورا وإناثا يستثمرون
طاقاتهم العقلية واملعرفية إلى أقص ى حد لتحقيق النجاح والتفو ق وكذا يعملون على توجيه سلوكياتهم الوجهة السليمة للوصول إلى التقبل االجتماعي
والتميز وهم بذلك يسعون دون تمايز للوصول إلى تحقيق جودة الحياة ة التي تجعلهم ذكورا وإناثا متميزون ،مقبلون على ا لحياة هدفهم األساس ي
تحقيق الرفاهية النفسية واالجتماعية  .وبالتالي لم تتحقق الفرضية بحيث أن جودة الحياة ال تختلف باختالف جشس الطلبة.

الخاتمة:
تعتبر الشخصية ذلك الشسق النفس ي الذي ينظم جملة العمليات النفسية التي تسمح للفرد باالستجابة للمثيرات الداخلية والخارجية بصورة
متزنة ومشسجمة ،وتعتبر سمات الشخصية من بين العناصر الهامة التي ّ
أقرها علم النفس وجعلها من بين املواضيع األساسية في أبحاثه ودراساته كونها
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تعطينا صورة واضحة عن جملة األنماط والسمات التي تميز فرد عن آخر من الناحية النفسية واالجتماعية والعالئقية .وقد أكدت الدراسات الحديثة
على وجود خمس سمات أساسية تبني شخصية الفرد وتجعلها متفردة في سلوكها ومعاشها وردود أفعالها وهذه السمات هي العصابية ،االنبساطية،
الطيبة ،يقظة الضمير واالنفتاح على الخبرة وهذه السمات تسمى بالعوامل الخمسة الكبرى للشخصية وهناك اختبار يقيس هذه العوامل ويسعى الفرد
من خالل مراحل النمو املختلفة التي يمربها أثناء بنائه لشخصيته إلى تحقيق أكبر قدر من املطالب والحاجات للوصول إلى اإلحسا بالرض ى والتكيف
والتوافق ومن ثمة تجسيد مفهوم جودة الحياة النفسية التي تعبرعن قدرة الفرد على تبني سلوكات واستجابات سوية وإيجابية تساعده على تحقيق
التوافق النفس ي والتكيف االجتماعي وقد أولت الدراسات النفسية الحديثة أهمية كبيرة ملوضوع جودة الحياة النفسية باعتباره مجموعة من املكنز مات
التي تدفع بالفرد إلى تحقيق حاجاته بإيجابية وثقة ودافعية كبيرة .
وللتعرف على العالقة التي تربط سمات الشخصية بجودة الحياة وكذا مدى تأثر هذين املفهومين بعامل الجشس لدى عينة من طلبة جامعة
الجزائر  2قسم علم النفس ومن خالل اعتمادنا على الجانب النظري وامليداني خلصت نتائج البحث ّأنه فعال توجد عالقة ارتباطيه بين سمات
الشخصية وجودة الحياة النفسية ما عدا سمة العصابية التي ال ترتبط بجودة الحياة النفسية ،أما فيما يخص الجشس ّ
فإن سمات الشخصية وجودة
الحياة النفس ي ال يختلفان باختالف جشس الطلبة ،وقد اعتمدنا في تفسيرنا لهذه النتائج على الواقع املعاش وبعض العوامل النفسية واالجتماعية .

االقتراحات:
 ضرورة تنصيب وحدة خاصة بجودة الحياة النفسية في املسار التكويني األكاديمي للطلبة الجامعيين نظرا ألهمية املوضوع سواء في الحياة
النفسية أو االجتماعية للطلبة.
 ضرورة تنصيب مكاتب لإلصغاء ومراكز نفسية على مستوى الجامعات للتكفل بمشاكل الطلبة وصعوباتهم ومراعاة الفرو ق الفردية إما في
املجال األكاديمي أو النفس ي أو االجتماعي ملساعدتهم على التكيف والتوافق.
 مساعدة الطلبة والتكفل بانشغاالتهم األكاديمية واالجتماعية وحتى النفسية بهدف االستثمار الحقيقي لطاقاتهم وقدراتهم وتثبيت مفهوم
جودة الحياة لديهم.
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Abstract:

The psychological life of the individual is governed by a set of personal traits that are
regulated and regulated by his or her internal and external behavior and responses. Each of these features has
its psychological, emotional and social significance. The quality of psychological life is one of the positive
pensions that charge an individual's life with an enormous capacity of openness, optimism, towards the
responses that provide him with compatibility and adaptation and a sense of happiness and tranquility. Hence,
this study attempted to draw closer to the relationship between the qualities of psychological life by the five
major factors of the personality of the university student and to identify gender differences.
Keywords: quality of mental life, five major factors of personality, university student.
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أ .عادل املسقري

املخلخ :
هدفت الدراسة تعرف درجة ممارسة مديري املدار للقيادة التحويلية بمحافظة جنوب الباطنة في سلطنة عمان ،وبيان عالقتها بمستوى
الوالء الوظيفي للمعلمين معهم ،ولتحقيق هدف الدراسة تم بناء استبانة مكونة من ( )54فقرة موزعة في ( )4مجاالت رئيسة .وبعد التأكد من دالالت
صدقها وثباته طبقت على ( )441من مديري املدار ومساعديهم واملعلمين األوائل .وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمها :أن درجة
ً
ممارسة مديري املدار بمحافظة جنوب الباطنة في سلطنة عمان للقيادة التحويلية كانت عالية ،وأن مستوى الوالء الوظيفي للمعلمين كان عاليا ،كما
أشارت النتائج الى وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين درجة ممارسة مديري املدار بمحافظة جنوب الباطنة في سلطنة عمان للقيادة
التحويلية ومستوى الوالء الوظيفي للمعلمين .وقد توصلت الى الدراسة الى مجموعة من التوصيات كان من أهمها :ضرورة مساعدة املعلمين على
املشاركة في تنفيذ بحوث علمية ،وأسناد مهام جديدة للمعلمين تثير اهتماماتهم ،وتوفير برامج لتطوير كفاءة املعلمين ،وتقديم حوافز للمعلمين
املتميزين.
الكلمات املفتاحية :القيادة التحويلية بمحافظة ،الوالء الوظيفي.

املقدمة:
ما يشهده العالم من تحوالت في مجاالت متعددة ،يتطلب من قادة املنظمات التي تسعى إلى التميز مواكبة ما يفرزه العلم الحديث من أساليب
تسعى إلى االهتمام باألفراد وتنمية قدراتهم وغر عناصر اإلبداع وتعزيز والئهم ومكانة املنظمة لديهم.
لقد تعددت تعريفات الباحثين ملفهوم القيادة ،ويعود هذه التعدد الختالف نظرتهم إلى مفهومها أو إلى اختالف مناهجهم الفكرية والثقافية
واالجتماعية إضافة إلى اختالف البيئات واملنظمات ،فمنهم من تناولها من مدخل السمات الشخصية للقائد ،بينما تناولها آخرون من جانب سلوكيات
القائد ،وحرص البعض على ربطها باملواقف التي يعايشها القائد في منظمته ( .)Wookcock,2010والقيادة التحويلية هي نمط من أنماط القيادة
يمارسها مديرو املدار بأساليب قيادية تحفز العاملين على ممارسة أعمالهم بكل حرية وفي بيئة عمل جاذبة تراعي احتياجاتهم املهنية وتطورها
واحتياجاتهم الفردية وتنميها ) .)Northouse,2013, 20وللقائد التحويلي رؤية محددة ورسالة واضحة ومحددة ودقيقة ومتفائلة ملستقبل املدرسة،
ً
وهي بمثابة منظور مستقبلي ملا ستكون عليه املدرسة مستقبال ،ويسعى من خالل األدوار التي يقوم بها إلى إقناع املعلمين بهذه الرؤية ويعملون معا كفريق
على تحقيقها ،ويستخدم القائد أدوات مثل الصور الذهنية والرموز إليجاد رؤية مشتركة بينه وبين األتباع ،ويحرص على االتصاالت املتفاعلة التي ُتوجد
لتحويل القيم الخاصة إلى قيم مشتركة بين الطرفين (الخطيب2011 ،؛ .(Bruch and Walterm, 2007
روابط قوية ووالء للقائد وللمؤسسة وتؤدي ِ
ن ً
إن القائد التحويلي يقوم بتشجيع املرؤوسين على إبداء رأيهم ويشاركهم ويشجعهم باستخدام الشعارات والرموز وهو بذلك يكو قادرا على تقديم رؤية
ً
ً
مقنعة لهم ،ويسهم لدفعهم لكي يبذلوا جهدا مضاعفا لتحقيق هذه الرؤية ( الغامدي .)2012،أن القيادة التحويلية هي نمط من أنماط القيادة يمارسها
مديرو املدار بأساليب قيادية تحفز العاملين على ممارسة أعمالهم بكل حرية وفي بيئة عمل جاذبة تراعي احتياجاتهم املهنية وتطورها واحتياجاتهم
الفردية وتنميها).) Thamrin,2012
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أن القيادة التحويلية تسعى في رؤيتها إلى االهتمام بالتابعين وإشباع رغباتهم املهنية من خالل تقدير أدوارهم وجهدهم وتحفيزه ،واعتبارهم شركاء
وليسوا عمال في املنظمة يتم أخذ آرائهم واالستماع الى حاجاتهم ومشاركتهم في مواجهة التحديات واملشكالت التي تواجهها ويجدون من قادتهم العدالة في
التعامل ويحصلون على الترقي املستحق لهم في الوقت املحدد ،وهذا ينعكس على مدى رضاهم وتقبلهم للعمل في املؤسسة وبالتالي هم مستعدون لخدمة
املنظمة حتى لو واجهتها أزمات فهم يعتبرونها جزء ً
مهما يؤثرون ويتأثرون بها ).) Marisa,2011
ً
ويكمن أهمية الوالء الوظيفي عند العاملين كونه أحد العناصر املهمة التي تربط املؤسسة بالعاملين فيها ،خاصة في األوقات التي تعجز املؤسسة
في تقديم حوافز مالئمة تدفع العاملين فيها على تحقيق مستويات عالية من اإلنجاز ،ولذلك شغل موضوع الوالء الوظيفي بال أغلب املؤسسات التي
تحرص على املحافظة على الوضع الصحي والسليم لسير العمل بها( .عبدالعال .)2016 ،إن مدير املدرسة الذي يعمل وفق أسس القيادة التحويلية
يشبغي عليه القيام بأدوار تختلف عما يمارسه املدير العادي ومن هذه األدوار :يقوم بتحديد الرؤية وتطويرها ونشرها بين املعلمين والعاملين في املدرسة،
ويحرص على بناء أهداف جماعية مثالية ومقبولة من املعلمين وتساعد على تطوير هوية املدرسة وجعلهم حريصين على تحقيقها ،ويضع توقعات أداء
عالية تتميز بالتفو ق والجودة ،وتقلص الفجوة بين الطموح واألداء الواقعي ،ويعمل على احترام العاملين وتقديرهم ومساعدتهم واالهتمام باحتياجاتهم
الشخصية والعمل على إشباعها (الشيخ .)2010 ،وبناء على ماسبق يمكن القول بأن القيادة التحويلية تسعى في رؤيتها إلى االهتمام بالتابعين وإشباع
رغباتهم املهنية من خالل تقدير أدوارهم وجهدهم وتحفيزه ،واعتبارهم شركاء ،يتم أخذ آرائهم واالستماع الى حاجاتهم .وقد تناول الباحثان ً
عددا من
الدراسات ذات الصلة بالدراسات العربية واألجنبية مرتبة من األحدث إلى األقدم ومنها دراسة البلوش ي ( )2016التي هدفت إلى التعرف على درجة
ممارسة املديرين للقيادة التحويلية ،وعالقتها بالصحة التنظيمية في مدار التعليم األساس ي بسلطنة عمان .ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم
الباحث املنهج الوصفي التحليلي ،من خالل استخدام أداتي الدراسة ،األولى استبانة القيادة التحويلية لقيا درجة ممارسة املديرين للقيادة التحويلية
في مدار التعليم األساس ي ،والثانية مقيا ( )OHI-Eلقيا مستوى الصحة التنظيمية في مدار التعليم األساس ي من وجهة نظر املعلمين .تكونت
أداتا الدراسة من  70فقرة وتحقق الباحث من صدقهما وثباتهما على مجتمع الدراسة الذي تكون من ( )51761معلما ومعلمة في مدار التعليم
األساس ي التابعة لوزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان وتكونت العينة التي تم توزيعها عشوائيا من  504معلما ومعلمة وأظهرت نتائج الدراسة ان درجة
ممارسة املديرين للقيادة التحويلية جاءت بمتوسط حسابي ( )3.58بدرجة كبيرة من املمارسة.
أجرى الحراص ي ( )2016دراسة هدفت للتعرف على درجة ممارسة القيادة التحويلية بمدار التعليم األساس ي بمحافظة الداخلية بسلطنة
عمان ،وهل هناك فرو ق ذات داللة إحصائية بين ممارسة املديرين للقيادة التحويلية مرتبطة بمتغيرات النوع واملؤهل واملرحلة ،بلغت عينة الدراسة
ً
( )370معلما ومعلمة ،واستخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي وأظهرت نتائج الدراسة أن واقع القيادة التحويلية لدى املديرين كان بدرجة كبيرة في
املتوسط العام ،ومحاور االلتزام الوظيفي جاءت مرتفعة في محور التأثير الذي يميل للمثالية واإللهام  ،كما أظهرت النتائج عدم وجود فرو ق ذات داللة
إحصائية في مجال االلتزام التنظيمي تعزى ملتغيرات (النوع االجتماعي ،املؤهل ،سنوات الخبرة).
أما دراسة عبدالعال( )2016والتي هدفت إلى التحقق من وجود عالقة ارتباطية بين درجة توافر سمات القيادة التحويلية لدى مديري املدار
الثانوية ومستوى االنتماء املنهي لدى املعلمين بمحافظة غزة ،استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،وتكون مجتمع الدراسة من جميع املعلمين
ً
واملعلمات في محافظة غزة والبالغ عددهم ( ،)1538وتم اختيار عينة طبقية عشوائية بلغت ( )400فردا ،وتوصلت الدراسة إلى ما يدلل على موافقة
كبيرة من قبل أفراد العينة على درجة توافر سمات القيادة التحويلية لدى مديري املدار وعزته الباحثة إلى اطالع املديرين على املستجدات والتطورات
التي تساعدهم على تطوير أدائهم وإلى حرصهم على تجنب التعامل بأساليب تقليدية وروتيشية ،وفي ترتيب أبعاد القيادة التحويلية جاء بعد التأثير املثالي
على املرتبة األولى وبدرجة تقدير كبيرة بلغت( ،)%77.20وعزت الباحثة ذلك إلى الثقة التي يتمتع بها املديرون وإلى اشتراكهم في الششاطات اليومية
املدرسية ،وجاء بعد االهتمام باملشاعر الفردية في املرتبة األخيرة ،كما بيشت الدراسة عدم جود فرو ق ذات داللة إحصائية في جميع محاور الدراسة،
ً
وفقا ملتغير سنوات الخدمة وعزته إلى أن تحديد املعلمين للممارسات املديرين ال يحتاج إلى سنوات خدمة طويلة أو قصيرة وإنما من خالل ما يكلفون به
من أعمال داخل املدرسة.
أجرى سينار وساراسلي ( )Cinar&Saracli 2015دراسة هدفت الكشف عن العالقة بين الوالء التنظيمي للمعلمين والتحفيز ،ولتحقيق هذا
ً
معلما من معلمي مقاطعة كاي التركية .أظهرت النتائج أن مستوى
الهدف استخدم الباحث استبانة لجمع البيانات ،تكونت عينة الدراسة من()526
ي ً
الوالء عند املعلمين يزداد إذا زادت أساليب ومستويات التحفيز بنوعيه الداخلي والخارجي عند املعلمين ،وأظهرت أن للتحفيز املعنو اثرا ال يقل عن
غيره من أنواع التحفيز.
دراسة أروموجام رامان ( )Arumugam Raman 2015بعنوان العالقة بين أسلوب قيادة املديرين التحوليين والتزام معلمي املدار الثانوية،
هدفت الدراسة إلى تحديد العالقة بين القيادة التحويلية للمديرين والتزام معلمي املدار الثانوية في املنطقة الجنوبية ملنطقة سونغاي بيتاني ،حيث تم
ً
ً
توزيع استبانة شملت  235معلما تم اختيارهم عشوائيا من  10مدرا في املنطقة،واظهرت النتائج أن هناك فرقا في مستوى التعلم ومستوى أسلوب
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القيادة الذي يمارسه مديرو املدار  .وأظهرت الدراسة أيضا وجود عالقة كبيرة بين القيادة التحويلية للمديرين والتزام املعلمين حيث جاء االلهام عند
املديرين هو املحرك األساس ي لدى املعلمين.
اما دراسة خيرنديش( )Kheirandish,2014والتي حملت عنوان العالقة بين القيادة التحويلية وتحسين األداء بين املعلمين دراسة حالة ،هدفت
إلى معرفة العالقة بين القيادة التحويلية وتحسين أداء املعلمين ،استخدم الباحث لتحقيق هدف الدراسة املنهج الوصفي االرتباطي ،ولجمع البيانات
ً
قام الباحث بإعداد استبانة كأداة لذلك ،تكونت عينة الدراسة من ( )108معلما في منطقة األهواز تم اختيارهم بطريقة عشوائية وجاءت النتائج لتشير
ً
الى وجود عالقة بين القيادة التحويلية وتحسين األداء عند املعلمين هذه العالقة إيجابية ،وجاء بعد املدير كقدوة للمعلمين األكثر تأثيرا.
وهدفت دراسة جبريل( )2014إلى معرفة درجة توفر السمات لدى مديري املدار الليبية ملمارسة نمط القيادة التحويلية من خالل سمات
حددها الباحث (الجاذبية ،والتأثير والتحفيز ،وااللهام ،واالستثارة الفكرية ،االهتمام الفردي) من وجهة نظر املعلمين ،وهدفت أيضا إلى معرفة مستوى
القدرات اإلبداعية للمعلمين محل الدراسة من خالل أبعاد حددها (األصالة ،الطالقة ،املرونة ،املخاطرة ،القدرة على التحليل ،الخروج عن املألوف)،
ً
طور الباحث استبانة تمثل مجتمع الدراسة بمعلمي ومعلمات املدار الثانوية بمديرية درنة بلغ قوامه  330معلما ومعلمة توصل الباحث إلى العديد من
النتائج أهمها أن ِس َم ْت التحفيز واإللهام أعلى سمات القيادة التحويلية توافرا وسمات االستثارة الفكرية واالهتمام الفردي كانا متوسطين وأظهرت
الدراسة أيضا أن هناك مستوى متوسط لألبعاد الخاصة باملعلمين.
وأجرى ربيع( )2014دراسة هدفت إلى قيا تأثير أبعاد القيادة التحويلية على االستغرا ق الوظيفي للمدرسين ،استخدم الباحث أسلوب املقابلة
الشخصية مع عينة الدراسة كما قام الباحث بتصميم أداة استقصاء َحوت ( )32عبارة لقيا متغيرات الدراسة منها( )22عبارة لقيا أبعاد القيادة
ً
التحويلية وعشر عبارات لقيا االستغرا ق الوظيفي شملت عينة الدراسة ( )384معلما ومعلمة موزعين على املراحل الدراسية األربعة باملدار
الحكومية بمحافظة الدقهلية ،وجاءت نتائج هذه الدراسة لتؤكد وجود عالقة ارتباط معنوية مرتفعة بين أبعاد القيادة التحويلية ،ومن هذه األبعاد
ً
يعتبر بعد الدافعية امللهمة هو املتغير الوحيد الذي يؤثر معنويا على املتغير التابع في حين ال يوجد تأثير لألبعاد األخرى على االستغرا ق الوظيفي.
وهدفت الدراسة التي قام بها الصرايرة( )2012إلى التعرف على درجة العالقة بين ممارسة مديري املدار الثانوية الحكومية التابعة ملديرية
التربية والتعليم للواء املزار الجنوبي /األردن للقيادة التحويلية ومستوى املواطنة التنظيمية لدى معلمي تلك املدار من وجهة نظر املعلمين ،تكونت
عينة الدراسة من ( )331معلما ومعلمة ،تم احتساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ،واألهمية الشسبية ،ومعامل االرتباط بيرسون،
ونموذج تحليل االنحدار ،وكانت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة مديري املدار للقيادة التحويلية من وجهة نظر املعلمين كان متوسطا بمتوسط
حسابي( )3.32وانحراف معياري( )0.42وأن درجة ممارسة معلمي املدار لسلوك املواطنة التنظيمية كان متوسطا بمتوسط حسابي( )3.39وانحراف
معياري( )0.42من وجهة نظر املعلمين أنفسهم ،وكشفت الدراسة وجود عالقة ارتباطية عالية وموجبة ودالة إحصائيا بين درجة ممارسة مديري
املدار للقيادة التحويلية ومستوى سلوك املواطنة التنظيمية لدى املعلمين.
أما دراسة الناعبي( )2011فقد هدفت إلى التعرف على درجة الرضا الوظيفي لدى مديري املدار الحلقة الثانية من التعليم األساس ي بسلطنة
عمان وهل هناك عالقة بين الوالء الوظيفي والرضا الوظيفي لدى املدراء ،استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي لدراسة الظاهرة وتكون مجتمع
ً
العينة من جميع مديري املدار للحلقة الثانية على مستوى السلطنة والبالغ عددهم ( )369مديرا ومديرة واكتفى الباحث بثالث محافظات (الداخلية
ً
– الظاهرة – الشرقية شمال) وكانت العينة ( )114مديرا ومديرة وجاءت نتائج الدراسة كاآلتي :ان درجة الوالء التنظيمي لدى مديري مدار الحلقة
الثانية من التعليم األساس ي مرتفعة ،وان درجة الرضا الوظيفي لدى مديري املدار الحلقة الثانية من التعليم األساس ي متوسطة ،وجود عالقة موجبة
ومتوسطة بين الوالء التنظيمي والرضا الوظيفي لدى مديري املدار .
أقام وودكوك ( )Woodcock,2010دراسة هدفت ملعرفة العالقة بي ن نمط القيادة التحويلية وااللتزام الوظيفي ،استخدم الباحث لتحقيق هذا
ً
الهدف املنهج الوصفي ،وكأداة للدراسة استعان الباحث باالستبانة لجمع البيانات من عينة الدارسة البالغ عددها ( )123طالبا من جامعة شمال
اليونيز( )Northern lllinos Universityممن يقومون باألعمال اإلضافية بالجامعة .وجاءت نتائج الدراسة بوجود عالقة ذات دالالت إحصائية بين
القيادة التحويلية وااللتزام التنظيمي ،ووجود تأثير مهم للدعم التنظيمي املدرك بين نمط القيادة التحويلية ومدى االلتزام التنظيمي.
وفي دراسة ليشباوم وكارترايت(  ) Lindebaum& Cartwright,2010التي هدفت الى معرفة مدى العالقة بين القيادة التحويلية والذكاء العاطفي،
نفذ الباحث الدراسة على ( ) 270حالة مختلفة ،أظهرت النتائج أن العالقة بين الذكاء العاطفي والقيادة التحويلية تختفي عندما يتم استخدام أساليب
ً
ً
إدارية صارمة لتسيير العمل ،وأظهرت ايضا بأن القيادة التحويلية ال تفسر شيئا يدل على تباين الذكاء العاطفي.
وقام جوليدي و بوشدهاري( )Joolideh& Yeshodhara,2009بدارسة كان من ضمن أهدافها الكشف عن درجة الوالء التنظيمي لدى معلمي
املدار الثانوية في جمهوريتي الهند وإيران في ضوء متغيرات حددها( جشس املعلم ،واملادة التي يدرسها) تكونت عينة الدراسة من معلمين تم اختيارهم
ً
ً
عشوائيا يقومون بالتدريس في املرحلة الثانوية بالدولتين وبلغ عددهم( )662معلما ،واستخدما لتحقيق أهداف الدراسة املنهج الوصفي التحليلي،
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واالستبانة كأداة دراسة ،وجاءت النتائج تشير إلى ارتفاع مستوى الوالء عند املعلمين ،ولم تشر النتائج إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية لكل من
متغيرات الجشس واملادة التي يقوم املعلم بتدريسها على مستوى الوالء لديه.
ويتضح لنا من خالل استعراض الدراسات السابقة ما يأتي:
 استخدمت غالبية الدراسات السابقة املنهج الوصفي وذلك ملناسبة هذا النوع من الدراسات  ،كما استخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات
التي تتعلق بالدراسة .
 ندرة الدراسات التي تناولت بالتحليل درجة ممارسة مديري املدار للقيادة التحويلية بمحافظة جنوب الباطنة في سلطنة عمان وعالقتها
ً
بالوالء الوظيفي للمعلمين .والتي تمار أنشطة مهمة ومؤثرة في حياة املجتمع و تضم أعدادا كبيرة من العاملين فيها واملتعاملين معها.
 استفادت هذه الدراسة من الدراسات السابقة بإثراء البعد النظري والعملي املتضمن خاللها  ،في بناء االستبانة الخاصة بالدراسة  ،مما أسهم
في نضوج أداة الدراسة وشمولها وصدقها  ،كما تم أيضا االستفادة من نتائجها بمقارنتها مع نتائج هذه الدراسة ومعرفة التوافق أو االختالف
بينها.
 اختلفت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة  -تميزت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة  :في كونها تعد أول دراسة في موضوع القيادة
التحويلية وعالقتها بالوالء الوظيفي للمعلمين في سلطنة عمان.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
تغيرت ظروف العمل الحالية نتيجة التحديات والثورات العلمية والتنوع الثقافي وتشير توصيات الندوات التي ننظمها مجلس التعليم و نتائج
الدراسات والبحوث التي قامت بدراسة العالقة بين ممارسة مديري املدار لنمط القيادة التحويلية ومتغيرات عديدة والدراسات التي قامت بدراسة
الوالء الوظيفي إلى أهمية الدور الذي يقوم به مدير املدرسة بصفة عامة وتأثيره على إنتاجية املعلمين داخل املدرسة؛ حيث جاءت توصيات الندوة
الوطنية للتعليم في سلطنة عمان الطريق إلى املستقبل ( )2014بأهمية غر ثقافة الوالء الوظيفي وضرورة التركيز عليه ،كما أوصت ندوة التعليم
والتوجهات التنموية وفرص التوظيف الحالية واملستقبلية في سو ق العمل إلى ضرورة االستفادة من الدراسات العليا لتأهيل املختصين في إدارات
املدار  ،وعلى الرغم من أهمية ممارسة القيادة التحويلية في امليدان التربوي ،كذلك أشارت دراسة الجهضمي( )2011الى وجود جوانب قصور لدى
مديري املدار في ممارستهم للقيادة التحويلية في سلطنة عمان.
ً
وأيمانا بضرورة إعداد مديري املدار وتدريبهم من قبل وزارة التربية والتعليم في تطوير اإلدارة املدرسية باعتبارها العنصر الرئيس في نجاح
ً
ً
املنظومة التربوية من خالل تدريبهم على املمارسات القيادية باعتبار مدير املدرسة قائدا تربويا تأتي ضرورة اجراء مثل هذه الدراسة ،وفي ضوء ما سبق،
فإن مشكلة هذه الدراسة تتحدد في اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
 .1ما درجة ممارسة مديري املدار بمحافظة جنوب الباطنة في سلطنة عمان للقيادة التحويلية؟
 .2هل توجد فرو ق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05درجة ممارسة مديري املدار بمحافظة جنوب الباطنة في سلطنة عمان للقيادة
التحويلية تعزى للمتغيرات (النوع ،املؤهل العلمي ،الخبرة الوظيفية ،واملسمى الوظيفي)؟
 .3ما مستوى الوالء الوظيفي لدى معلمي املدار بمحافظة جنوب الباطنة في سلطنة عمان؟
 .4هل توجد عالقة ارتباطية بين ممارسة مديري املدار بمحافظة جنوب الباطنة في سلطنة عمان للقيادة التحويلية والوالء الوظيفي للمعلمين؟

أهداف الدراسة:
تسعى الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية:
 .1التعرف على درجة ممارسة مديري املدار بمحافظة جنوب الباطنة في سلطنة عمان للقيادة التحويلية.
ً
 .2الكشف عن وجود فرو ق ذات داللة إحصائية بين ممارسة مديري املدار بمحافظة جنوب الباطنة في سلطنة عمان للقيادة التحويلية وفقا
ملتغيرات (النوع ،املؤهل الدراس ي ،الخبرة الوظيفية).
 .3تحديد مستوى الوالء الوظيفي للمعلمين العاملين بمدار محافظة جنوب الباطنة في سلطنة عمان.
 .4الكشف عن وجود عالقة ارتباطية بين القيادة التحويلية ملديري املدار بمحافظة جنوب الباطنة في سلطنة عمان والوالء الوظيفي
للمعلمين في تلك املدار .

أهمية الدراسة:
تتجسد أهمية الدراسة بما يمكن إيجازه في اآلتي:
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 من املؤمل أن تفيد نتائج هذه الدراسة مديري املدار في محافظة جنوب الباطنة بالخصوص وفي السلطنة بصفة عامة من خالل الوقوف
والتعرف على الواقع الفعلي ملمارسة نمط القيادة التحويلية ومستوى الوالء الوظيفي لدى معلميهم.
 تفيد هذه الدراسة بعد االنتهاء من النتائج أصحاب القرار في عملية وضع شروط اختيار وتعيين مديري املدار  ،كما ستفيد القائمين على برامج
اإلنماء املنهي على مستوى املديريات والوزارة في إعداد البرامج الالزمة لرفع وتنمية مهارات مديري املدار .
 تتناول هذه الدراسة جانبين مهمين في العملية التعليمية وهما ما تسعى إليه كل مؤسسة من خالل برامجها وقرارتها وأهدافها (اتجاه القيادة
املناسب والوالء الوظيفي للمؤسسة).
 إن مدير املدرسة ركيزة أساسية لنجاح العملية التعليمية ،وتحقق وزارة التربية والتعليم أهدافها وتطلعاتها من خالل دوره وشخصيته ومن هنا
تكمن أهمية دراسة األنماط التي يمارسها.
 األهمية البالغة للمجتمع الذي ستطبق عليه الدراسة املتمثل باملعلمين ،حيث تجمع هذه الدراسة بين النمط اإلداري والوالء التنظيمي الذي
سينعكس على الجدية واإلخالص في العمل.

حدود الدراسة:
.1
.2
.3
.4

الحدود البشرية :اقتصرت الدراسة على مديري املدار ومساعديهم واملعلمين األوائل بمحافظة جنوب الباطنة بسلطنة عمان.
ً
الحدود املوضوعية :تتحدد نتائج هذه الدراسة فيما توفر ألدلتها من درجات الصد ق والثبات ،فضال عن دقة ونزاهة وموضوعية أفراد العينة
في استجابتهم على فقرات أداتها.
الحدود املكانية :جميع مدار محافظة جنوب الباطنة في التعليم العام الحكومي بمراحله املختلفة (حلقة أولى – حلقة ثانية – ما بعد
األساس ي).
الحدود الزمانية :تم تطبيق هذه الدراسة في الفصل األول والثاني من العام الجامعي 2018-2017م.

مصطخلحات الدراسة:
القيادة التحويلية ()Transformational Leadership
هي أسلوب يمارسه قائد املؤسسة ويسعى من خالل هذه املمارسة إلى تحقيق أهداف املدرسة بالطر ق والوسائل التي تهم املعلمين والعاملين -
أيضا-ويسهم هذا األسلوب في دفع كل من يعمل باملؤسسة من رئيس ومرؤو نحو تحقيق ذواتهم ،وسعيهم بإخالص إلى اإلنتاج الفاعل واإلخالص
والتطوير في العمل ويتم جميع ذلك من خالل جو التعاون واملحبة والثقة والتشجيع والتحفيز والتأثير والشفافية واالقناع وتحقيق األهداف
ً
املشتركة(كعكي .)2014 ،وتعرف اجرائيا بأنها :نمط من القيادة يمارسها مديرو املدار بمحافظة الباطنة في سلطنة عمان بهدف إقامة عالقات متبادلة
بينهم وبين املعلمين من أجل تحفيزهم للمشاركة الفاعلة في تحقيق األهداف في املدار التي يعملون بها من خالل دعم مبدأ الشراكة لضمان والئهم
للمدرسة وجودة ما يقدمونه من أعمال تنعكس إيجابا على املجتمع بصفة عامة .وتقا من خالل استجابات أفراد الدراسة على األداة التي طورها
الباحثان لهذا الغرض.
الوالء الوظيفي:
ً
قوة تطابق أهداف الفرد مع أهداف منظمته وارتباطه بها ارتباطا وثيقا وفق حدود وعناصر محدده مثل اعتقاد املوظف بقبول املنظمة التي
ً
يعمل بها ،وحرصه على استمرارية العمل كعضو فاعل مؤثر في هذه املنظمة (الحمداني .)2009،وتعرف إجرائيا :بمدى ارتباط املعلمين في مدار
محافظة الباطنة في سلطنة عمان ووالئهم مهنة التعليم أوال وللمدرسة التي يعملون بها ثانيا ،وتقا من خالل استجابات أفراد الدراسة على األداة التي
طورها الباحثان لهذا الغرض.

الطريقة واإلجراءات
منهج الدراسة :استخدمت الدراسة املنهج الوصفي االرتباطي باعتباره املنهج املناسب لهذه الدراسة.
مجتمع الدراسةً :
تكون مجتمع الدراسة من جميع مديري املدار ومساعديهم واملعلمين األوائل ومشسقي املواد باملدار الحكومية بمحافظة جنوب
الباطنة بسلطنة عمان والبالغ عددهم ( )441حسب إحصائية قسم اإلحصاء باملديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الباطنة للعام الدراس ي،
(.)2018/2017
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جدول( :)1توزيع افراد الدراسة حسب متغيراتها الديموغرافية للدراسة
نوع املتغير

املستويات

التكرارات

النسبة املئوية

النوع االجتماعي

ذكر

161

%3605

أنثى

280

%6305

املجموع

441

%100

بكالوريو فأقل

377

%85.5

ماجستير فأعلى

64

%14.5

املجموع

441

%100

مدير /مساعد مدير*

151

%34.2

معلم أول /مشسق مادة

290

%65.8

املجموع

441

%100

من سنة إلى  5سنوات

22

%5

من  6إلى  10سنوات

73

%16.6

أكثر من  10سنوات

346

%78.5

املجموع

441

%100

املؤهل العلمي

املسمى الوظيفي

سنوات الخبرة

أداة الدراسة:

ً
قـام الباحثــان بإعــداد اسـتبانة تكونــت مــن ( )53فقــرة تنـدرج تحــت خمســة مجــاالت رئيسـة اعتمــادا علــى بعــض الدراسـات الســابقة التــي تناولــت
املوضوع ومنها (لطفي ،2016 ،والصالحي.)2013،

صــدق األداة  :للتأكــد م ــن صــد ق االس ــتبانة قــام الباحث ــان بعرضــها عل ــى مجموعــة مــن املحكم ــين ممــن له ــم عالقــة بموض ــوع الدراســة م ــن أعضــاء هيئ ــة
التــدريس فــي الجامعــات ،ووزارة التربيــة والتعلــيم فــي ســلطنة عمــان ،وبلــغ عــددهم( )12محكمــا وطلــب مــن املحكمــين إبــداء آرائهــم ومالحظــاتهم علــى فقــرات
اإلستبانة من اجل التأكـد مـن شـمولية أداة الدراسـة مـن حيـث صـياغتها اللغويـة ومـدى ارتباطهـا باملجـال الـذي تنـدرج تحتـه ،وإجـراء التعـديل بالحـذف أو
اإلضافة للفقرات التي تحتاج إلى ذلك ،وبناء على ارآء ومالحظات املحكمين  ،عدلت بعـض الفقـرات ،أو أعيـدت صـياغتها لتتناسـب واملجـال الـذي وضـعت
من أجله  ،وأصبحت االستبانة بصورتها النهائية ( . )54وقد استخدم الباحثان في تفسير نتائجهما السلم التصشيفي وكما هو موضح في الجدول االتي
جدول( :)2السلم التصنيفي لتفسيرنتائج الدراسة
املتوسط

درجة الفاعلية

املعيار

2‚33-1

منخفضة

انحراف معياري واحد عن املتوسط الحسابي

3‚67-2‚34

متوسطة

املتوسط

5-3‚68

كبيرة

انحراف معياري واحد عن املتوسط الحسابي

ثبات األداة:
الستخراج دالالت ِصد ق البناء لألداة املكونة من مقياسين؛ األول :مقيا ممارسة القيادة التحويلية ،ويتكون من ( )40فقرة ،والثاني :مقيا
الوالء الوظيفي ،ويتكون من ( )14فقرة ،استخرج ن معامالت ارتباط األبعاد والفقرات مع الدرجة الكلية ،ومعامل الثبات ألبعاد املقيا األول بطريقة
كرونباخ ألفا ،باإلضافة إلى استخراج معامالت االرتباط بين التطبيقين؛ األول والثاني ،للمقياسين كل على حده ،حيث طبق الباحثان األداة على عينة
ً
استطالعية من خارج عينة الدراسة تكونت من ( )45فردا من مديري ومعلمي أوائل من مدار محافظة جنوب الباطنة في سلطنة عمان ،ثم طبق األداة
مرة أخرى على نفس العينة بعد أسبوعين من التطبيق األول ،والجداول اآلتية توضح ذلك.
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جدول( :)3معامالت الثبات كرونباخ ألفا لألبعاد واملقياس ككل
أبعاد املقيا

كرونباخ ألفا

عدد الفقرات

Cronbach's Alpha

البعد األول :التأثير املثالي (الكاريزما):
البعد الثاني (التحفيز):
البعد الثالث( :االستثارة):
البعد الرابع( :االعتبار الفردي):
البعدالخامس :الوالء الوظيفي
الدرجة الكلية

0.96
0.97
0.96
0.96
0.93
0.97

10
10
10
10
14
40

يالحظ من جدول ( )3أن معامل الثبات في كل ُبعد من أبعاد املقيا هي قيم ذات درجة عالية من الثبات في العلوم اإلنسانية ،ومؤشرا على مدى
االتسا ق الداخلي ألبعاد املقيا  ،وعليه اعتبرت جميع األبعاد صالحة ألغراض الدراسة.
متغيرات الدراسة:
املتغير املستقل :درجة ممارسة مديري املدار للقيادة التحويلية.
املتغير التابع :مستوى الوالء الوظيفي للمعلمين.
املتغيرات املستقلة الوسيطة :اشتملت هذه الدراسة على أربع متغيرات مستقلة وسيطة وهي:


النوع االجتماعي (ذكر ،وانثى)



املؤهل العلمي (بكالوريو فأقل-ماجستير فأعلى)
املسمى الوظيفي (مدير  /مساعد مدير – معلم أول)



 الخبرة (عدد سنوات الخبرة في الوظيفة الحالية)
املعالجات اإلحصائية للبيانات
استخدمت الدراسة املعالجات االحصائية والوصفية والتحليلية املناسبة في استخراج النتائج لكل سؤال من أسئلة الدراسة باستخدام برنامج
الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( )SPSSعلى النحو التالي:
 .1تم استخدام معامل االرتباط كرونباخ ألفا (  ،)AlphaCronbachللتأكد من صد ق وثبات أداة الدراسة .
 .2تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لإلجابة عن السؤال األول والثالث.
 .3تم استخدام اختبار( )T-Testوتحليل التباين األحادي ( ،)ANOVAلإلجابة عن السؤال الثاني.
 .4تم استخدام معامالت ارتباط بيرسون( ،)Pearsonلإلجابة عن السؤال الرابع.

نتائج الدراسة ومناقشتها
أوال :مناقشة النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال األول ،ونصه:
" ما درجة ممارسة مديري املدارس بمحافظة جنوب الباطنة في سلطنة عمان للقيادة التحويلية"؟
ولإلجابة عن هذا السؤال ،تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات افراد الدراسة حول درجة ممارسة مديري
املدار بمحافظة جنوب الباطنة في سلطنة عمان للقيادة التحويلية حسب أبعاد مقيا ممارسة القيادة التحويلية ،والجدول التالي يوضح ذلك.
جدول( :)4املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات العينة على أبعاد مقياس ممارسة القيادة التحويلية ،مرتبة تنازليا حسب املتوسطات الحسابية
األبعاد

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

درجة املمارسة

4.48

0.37

عالية

0.43

عالية

0.49

عالية

4.19

0.51

عالية

4.37

0.40

عالية

الرتبة

الرقم

1

1

البعد األول :التأثير املثالي (الكاريزما)

2

2

البعد الثاني (التحفيز)

4.43

3

4

البعد الرابع( :االعتبار الفردي)

'4.38

4

3

البعد الثالث( :االستثارة)
املقيا ككل

بين جدول ( )4املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات عينة الدراسة حول درجة ممارسة مديري املدار بمحافظة جنوب الباطنة
بسلطنة عمان للقيادة التحويلية حسب أبعاد مقيا ممارسة القيادة التحويلية ،حيث جاء في املرتبة األولى البعد األول :التأثير املثالي (الكاريزما) ،بأعلى
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متوسط حسابي بلغ ( )4.48وانحراف معياري ( ،) 0.37تاله في املرتبة الثانية البعد الثاني (التحفيز) ،بمتوسط حسابي بلغ( )4.43وانحراف معياري
( ،) 0.43تاله في املرتبة الثالثة البعد الرابع( :االعتبار الفردي) ،بمتوسط حسابي بلغ( )4.38وانحراف معياري ( ،)0.49فيما جاء في املرتبة األخيرة البعد
الثالث( :االستثارة) ،بمتوسط حسابي بلغ ( )4.19وانحراف معياري ( ،)0.51وبلغ املتوسط الحسابي العام للمقيا ككل ( ،)4.37بانحراف معياري عام
( )0.40وبدرجة ممارسة للقيادة التحويلية عالية ،وقد تعزى هذه النتيجة إلى الدور الذي تقوم به وزارة التربية في تدريب املديرين حيث بعد الرجوع إلى
قسم تطوير األداء بمحافظة جنوب الباطنة أوضح أن هناك برامج مركزية تنفذ على مستوى الوزارة وبلغ عدد مديري ومساعدي املدار الذين تم
ً
إلحاقهم بها خالل الثالث سنوات املاضية (  ) 43مديرا ومديرة وهناك برامج تنفذ بشكل سنوي على مستوى املحافظة حيث تشمل سنويا عددا ال يقل
ً
عن ( )30إداريا ،تتضمن هذه البرامج تدريبهم على املهارات القيادية ،وإلى الخطط التي تضعها وزارة التربية والتي تحفز مديري املدار لالستجابة لها،
مثل تشكيل فر ق التطوير والتحسين ،ومشاركة املعلمين في وضع الخطط املدرسية ولذلك هم يسعون لكي تنجز هذه األعمال أن يكونوا أكثر إيجابية
وبالتالي يقومون بتحفيز واستثارة معلميهم وابتكار طر ق وأساليب حديثة .واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراستي( البلوش ي2016،؛ الصاحلي.)2013،
بينما اختلفت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة(الطعاني .)2013 ،ورغم ما أظهرته النتائج من ممارسة عالية للقيادة التحويلية لكنها تفاوتت من حيث
أبعادها وجاءت مرتبة حسب درجة املمارسة كالتالي:
أوال :البعد األول :التأثير املثالي (الكاريزما)
جدول( :)5املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات البعد األول :التأثير املثالي (الكاريزما) ،مرتبة تنازليا حسب املتوسطات الحسابية
الفقرات

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

درجة املمارسة

4.80

0.46

عالية

0.54

عالية
عالية

الرتبة

الرقم

1

3

أحرص على بناء ثقة متبادلة بيني وبين جميع املعلمين.

2

1

أتواصل بفاعلية مع العاملين.

4.65

3

2

أسعى لغر االنتماء لدى املعلمين نحو املدرسة.

4.64

0.55

4

4

5

6

ألتزم بالقوانين واألنظمة املنظمة للعمل.
ً
ً
أوفر مناخا أسريا للعمل داخل املدرسة.

4.64

0.54

عالية

4.58

0.57

عالية

6

10

أمار دور القدوة في أقوالي وأفعالي.

4.50

0.62

عالية

7

9

أمتلك القدرة لالندماج مع اآلخرين.

4.48

0.66

عالية

8

5

9

8

أسعى لغر روح التنافس بين املعلمين.
ً
أضع أفكارا جديدة يسهل فهمها وتطبيقها.

4.27

0.75

عالية

4.16

0.71

عالية

10

7

أمتلك القدرة على التأثير في احتفاظ املعلمين بوالئهم.

4.10

0.71

عالية

4.48

0.37

عالية

املستوى العام

بين جدول ( )5املتوسط الحسابي العام واالنحراف املعياري العام لفقرات البعد األول :التأثير املثالي (الكاريزما) ،إذ بلغ املتوسط العام ُ
للبعد ()4.48
بانحراف معياري عام ( ،)0.37وبدرجة ممارسة عالية .حيث جاءت الفقرة رقم ( )3والتي تنص على" أحرص على بناء ثقة متبادلة بيني وبين جميع
املعلمين" في املرتبة األولى بأعلى متوسط حسابي بلغ ( ،)4.80تلتها في املرتبة الثانية الفقرة رقم ( )1ونصها" أتواصل بفاعلية مع العاملين" بمتوسط
حسابي بلغ ( ،)4.65تلتها في املرتبة الثالثة الفقرة رقم ( )2ونصها " أسعى لغر االنتماء لدى املعلمين نحو املدرسة" بمتوسط حسابي بلغ ( ،)4.64بينما
ُ
هذه
جاءت الفقرة رقم( )7ونصها" أمتلك القدرة على التأثير في احتفاظ املعلمين بوالئهم" في املرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلغ ( .)4.10وقد تعزى ِ
األنشطة املدرسية املختلفة ،وتقدير املعلمين ملديري املدار ناتج عن ممارسة
النتيجة إلى :تقدير مدير املدرسة إلداء املعلمين ودورهم في تفعيل ِ
املديرين ألخالقيات املهنة ،حرص مديرو املدار على مشاركة املدرسة فعاليتها املختلفة ،وعلى أن يكونوا قدوة ملعلميهم من خالل حديثهم عن املبادئ
واملعتقدات التي يؤمنون بها .واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراستي( عبدالعال2016،؛ واملصري .)2017،بينما اختلفت هذه النتيجة مع نتيجة
دراسة(الصرايرة.)2012 ،
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ثانيا :البعد الثاني (التحفيز)
جدول( :)6املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات البعد الثاني (التحفيز) ،مرتبة تنازليا حسب املتوسطات الحسابية
الفقرات

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

درجة املمارسة

4.64

0.57

عالية

0.60

عالية
عالية

الرتبة

الرقم

1

18

ً
أظهر اإلعجاب غالبا باألعمال التي يقدمها املعلمون.

2

15

أشجع املعلمين على أداء أعمالهم بحرية وثقة

4.58

3

13

أدعم أساليب العمل الجديدة.

4.49

0.63

4

11

أحث املعلمين على تقديم أفكار تطويرية جديدة.

4.48

0.65

عالية

5

16

أشيد بإنجازات املعلمين بشكل علني وفي مناسبات مختلفة.

4.46

0.69

عالية

6

19

أقدم أسباب واضحة ومقنعة لتوجيهاتي للمعلمين.

4.45

0.65

عالية

7

20

أتبع أساليب تواصل تشجع العاملين على إبداء آرائهم.

4.42

0.64

عالية

8

17

أضع قواعد واضحة يسهل من املعلمين التقيد بها.

4.39

0.65

عالية

9

12

أفوض بعض الصالحيات مما يتيح للمعلمين التعبير عن آرائهم.

4.34

0.70

عالية

10

14

أقدم حوافز للمعلمين املتميزين.

4.01

0.87

عالية

4.43

0.43

عالية

املستوى العام

بين جدول ( )6املتوسط الحسابي العام واالنحراف املعياري العام لفقرات البعد الثاني (التحفيز) ،إذ بلغ املتوسط العام ُ
للبعد ( )4.43بانحراف
ً
معياري عام ( ،)0.43وبدرجة ممارسة عالية .حيث جاءت الفقرة رقم ( )18والتي تنص على" أظهر اإلعجاب غالبا باألعمال التي يقدمها املعلمون" في
املرتبة األولى بأعلى متوسط حسابي بلغ ( ،)4.64تلتها في املرتبة الثانية الفقرة رقم ( )15ونصها" أشجع املعلمين على أداء أعمالهم بحرية وثقة" بمتوسط
حسابي بلغ ( ،)4.58تلتها في املرتبة الثالثة الفقرة رقم ( )13ونصها " أدعم أساليب العمل الجديدة" بمتوسط حسابي بلغ ( ،)4.49بينما جاءت الفقرة
ُ
رقم( ) 14ونصها" أقدم حوافز للمعلمين املتميزين" في املرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلغ ( .)4.01و قد تعزى هذه النتيجة إلى االهتمام بتوفير مناخ
ً
ُ
ُيوجد املنافسة بين املعلمين وهو ما تشجع عليه الوزارة من خالل وجود درع سنوي ُيسلم في ملتقى اإلداريين ُويمنح للمدرسة األكثر توفيرا لهذا املناخ،
وإلى امتالك مديري املدار ملهارات النصح والتوجيه والتحفيز بسبب تركيز البرامج التدريبية واملتابعات اإلدارية عليها حيث يوجد بند خاص في زيارة
املشرف اإلداري يعنى بجانب التحفيز وتوفير مناخ مدرس ي إيجابي .واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة ( الغامدي.)2011 ،
ثالثا :البعد الثالث( :االستثارة)
جدول( :)7املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات البعد الثالث( :االستثارة) ،مرتبة تنازليا حسب املتوسطات الحسابية
الفقرات

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

درجة املمارسة

4.67

0.59

عالية

0.62

عالية
عالية

الرتبة

الرقم

1

25

أشجع دائما األفكار االبتكارية.

2

28

أشجع املعلمين على استخدام أنشطة إبداعية في تنفيذ الحصص.

4.62

3

30

حلول للمشكالت التي تواجههم.
أساعد املعلمين في إيجاد ٍ

4.43

0.61

4

26

5

23

4.25

0.77

عالية

6

29

أعزز فرص تبادل املعلومات واملعارف بين املعلمين داخل املدرسة وخارجها.
ً
أوفر للمعلمين فرصا لالطالع على املستجدات التربوية.
ً
أقترح أفكارا علمية تزيد من إبداع املعلمين.

4.41

0.71

عالية

4.12

0.79

عالية

7

24

استخدم قاعدة بيانات واضحة لتحديد االحتياجات التدريبية.

4.02

0.84

عالية

8

22

أسند مهاما جديدة للمعلمين تثير اهتماماتهم.

3.86

0.77

عالية

9

21

أوفر برامج لتطوير كفاءة املعلمين.

3.83

0.80

عالية

10

27

أشجع املعلمين على املشاركة في تنفيذ بحوث علمية.

3.71

0.99

عالية

4.19

0.51

عالية

املستوى العام
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بين جدول ( )7املتوسط الحسابي العام واالنحراف املعياري العام لفقرات البعد الثالث( :االستثارة) ،إذ بلغ املتوسط العام ُ
للبعد ( )4.19بانحراف
معياري عام ( ،)0.51وبدرجة ممارسة عالية .حيث جاءت الفقرة رقم ( )25والتي تنص على" أشجع دائما األفكار االبتكارية" في املرتبة األولى بأعلى
متوسط حسابي بلغ ( ،)4.67تلتها في املرتبة الثانية الفقرة رقم ( )28ونصها" أشجع املعلمين على استخدام أنشطة إبداعية في تنفيذ الحصص"
ً
بمتوسط حسابي بلغ ( ،)4.62تلتها في املرتبة الثالثة الفقرة رقم ( )30ونصها " أساعد املعلمين في إيجاد حلوال للمشكالت التي تواجههم" بمتوسط
حسابي بلغ ( ،)4.43بينما جاءت الفقرة رقم( ) 27ونصها" أشجع املعلمين على املشاركة في تنفيذ بحوث علمية" في املرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلغ
(.)3.71وقد تعزى هذه النتيجة الى األسباب اآلتية :الحرص على التوفيق بين أهداف املدرسة واالهداف الشخصية للمعلمين ،وقدرة مديري املدار على
معرفة نقاط القوة والضعف عند معلميهم ،اما كونه في املرتبة الثالثة قد يعزى لعدم قدرة مديري املدار تلبية االحتياجات الوظيفية
للمعلمين.واختلف ترتيب هذا البعد مع دراسة الريان( )2016حيث جاء في املرتبة األخيرة بمتوسط حسابي( )3.70وانحراف معياري(.)0,89
رابعا :البعد الرابع( :االعتبار الفردي)
جدول( :)8املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات البعد الرابع( :االعتبار الفردي) ،مرتبة تنازليا حسب املتوسطات الحسابية
الفقرات

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

درجة املمارسة

4.68

0.57

عالية

0.62

عالية
عالية

الرتبة

الرقم

1

37

أستمع بشكل جيد ألفكار املعلمين وآرائهم.

2

38

أشجع عملية االتصال بين املعلم وزمالئه وبينه وبين اإلدارة.

4.66

3

35

أشجع املعلمين لحضور الدورات التي تنفذ في املدرسة وخارجها.

4.56

0.65

4

40

أدعم رغبة املعلمين في التغيير.

4.56

0.62

عالية

5

39

6

31

أتابع املهام املفوضة لتقديم التوجيه اإلضافي.
ً
أوزع األعمال واملسؤوليات على املعلمين وفقا لقدراتهم وتخصصاتهم.

4.40

0.67

عالية

4.37

0.69

عالية

7

36

أمار عملي كمدرب وناصح للمعلمين.

4.35

0.74

عالية

8

33

أتبنى األفكار اإلبداعية التي تظهر عند املعلمين وأدعمها.

4.30

0.76

عالية

9

32

10

34

أســاعد املعلمــين علــى وضــع خطــة للتنميــة املهنيــة الذاتيــة وفقــا الحتياجــاتهم وقــدراتهم
الشخصية.
أسعى إليجاد صف ثان من القيادات وأدعم هذا الجانب ببرامج تدريبية.

4.08

0.82

عالية

3.87

0.95

عالية

املستوى العام

4.38

0.49

عالية

بين جدول ( )8املتوسط الحسابي العام واالنحراف املعياري العام لفقرات البعد الرابع( :االعتبار الفردي) ،إذ بلغ املتوسط العام ُ
للبعد ()4.38
بانحراف معياري عام ( ،)0.49وبدرجة ممارسة عالية .حيث جاءت الفقرة رقم ( )37والتي تنص على" أستمع بشكل جيد ألفكار املعلمين وآرائهم" في
املرتبة األولى بأعلى متوسط حسابي بلغ ( ،)4.68تلتها في املرتبة الثانية الفقرة رقم ( )38ونصها" أشجع عملية االتصال بين املعلم وزمالئه وبينه وبين
اإلدارة" بمتوسط حسابي بلغ ( ،)4.66تلتها في املرتبة الثالثة الفقرة رقم ( )35ونصها " أشجع املعلمين لحضور الدورات التي تنفذ في املدرسة وخارجها"
بمتوسط حسابي بلغ ( ،)4.56بينما جاءت الفقرة رقم( )34ونصها" أسعى إليجاد صف ثان من القيادات وأدعم هذا الجانب ببرامج تدريبية" في املرتبة
ُ
ُ
األخيرة بمتوسط حسابي بلغ ( .)3.87وقد تعزى هذه النتيجة إلى :قدرة ُمديري املدار إلى إيجاد أساليب وطر ق حديثة تساعد على الرقي بالعمل
املدرس ي ،وتشجيعهم للمعلمين على متابعة املستجدات وتنفيذ البحوث املختلفة لالرتقاء بالعمل املدرس ي وحل مشكالته ،حث مديري املدار معلميهم
لالستفادة من الخبرات على مستوى املدرسة مع الزمالء وعلى حضور البرامج والورش التدريبة على مستوى املحافظة .واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة
دراسة (عبدالعال ،)2016،بينما اختلفت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة(الشطي.)2016 ،
ثانيا :النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني ،ونصه:
" هـل توجــد فـروق ذات داللــة إحصـائية عنــد مسـتوى الداللــة( )α≤0.05فــي تقـديرات عينــة الدراسـة حــول درجـة ممارســة مـديري املــدارس بمحافظــة
جنوب الباطنة في سلطنة عمان للقيادة التحويلية تعزى للمتغيرات؛ النوع االجتماعي ،واملؤهل العلمي ،وسنوات الخبرة ،واملسمى الوظيفي؟"
لإلجابة عن هذا السؤال تم تحليل البيانات الستخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات عينة الدراسة حول درجة ممارسة
مديري املدار بمحافظة جنوب الباطنة في سلطنة عمان للقيادة التحويلية ،ومقارنة هذه املتوسطات باستخدام اختبار (ت) ،وتحليل التباين األحادي
()ANOVA؛ للتحقق من داللة الفرو ق التي تعزى للمتغيرات؛ النوع االجتماعي ،واملؤهل العلمي ،وسنوات الخبرة ،واملسمى الوظيفي ،على النحو اآلتي:
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 .1متغير " النوع االجتماعي"
تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ،واختبار (ت) للعينة املستقلة ملعرفة أثر متغير النوع االجتماعي (ذكر ،أنثى) ،والجدول
التالي يوضح ذلك.
جدول( :)9املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية واختبار(ت) ألثرمتغير النوع االجتماعي حول درجة ممارسة مديري املدارس بمحافظة جنوب الباطنة للقيادة التحويلية
األبعاد

النوع االجتماعي

ُ
بعد التأثير املثالي (الكاريزما)

ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى

ُبعد التحفيز
ُبعد االستثارة
ُبعد االعتبار الفردي

العدد
ن=441
161
280
161
280
161
280
161
280

املتوسط
الحسابي
4041
4052
4.33
4.48
4.10
4025
4.30
4.43

االنحراف املعياري

قيمة (ت)

الداللة اإلحصائية

0.39
0.35
0.45
0.41
0.53
0.49
0.53
0.46

3.788

0.052

4.165

0.042

3.929

0.048

3.803

0.052

يالحظ من جدول ( )9عدم وجود فرو ق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05في تقديرات افراد الدراسة حول درجة ممارسة
مديري املدار بمحافظة جنوب الباطنة في سلطنة عمان للقيادة التحويلية حسب متغير النوع االجتماعي (ذكر/أنثى) في ُبعدي؛ (التأثير املثالي،
واالعتبار الفردي) ،في حين يالحظ من الجدول وجود فرو ق ذات داللة إحصائية في ُبعدي؛ (التحفيز ،واالستثارة) .وجاءت الفرو ق اإلحصائية فيهما
لصالح عينة اإلناث.
ُ
قد تعزى هذه النتيجة إلى خضوع مديري املدار للتعليمات والقرارات نفسها من قبل القيادات العليا ،وحرص مديرات املدار على تطبيق
األنظمة ومنافسة زمالئهن ،واتباع األنماط اإلدارية الجديدة أكثر من مدراء املدار الذكور ،كما يخضع مديري املدار الذكور واإلناث لنفس الدورات
التدريبية التي تهدف لتنمية قدراتهم اإلدارية وبالتالي تتشابه أفكارهم اإلدارية ،وقد تميل املديرات إلى تقدير أنفسهن ،وأدوارهن في املدار بشكل أكبر
مما يقوم به مديرو املدار الذكور وهو ما أثر على ُبعدي التحفيز واالستثارة .واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة ( حسن.)2013 ،
 .2متغير " املؤهل العلمي"

تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ،واختبار (ت) للعينة املستقلة ملعرفة أثر متغير املؤهل العلمي
(بكالوريو فأقل ،ماجستير فأعلى) ،والجدول التالي يوضح ذلك.
جدول( :)10املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية واختبار(ت) ألثرمتغيراملؤهل العلمي حول درجة ممارسة مديري املدارس بمحافظة جنوب الباطنة
للقيادة التحويلية
األبعاد

املؤهل العلمي

ُ
بعد التأثير املثالي

بكالوريو فأقل
ماجستير فأعلى
بكالوريو فأقل
ماجستير فأعلى
بكالوريو فأقل
ماجستير فأعلى
بكالوريو فأقل
ماجستير فأعلى

ُ
بعد التحفيز
ُ
بعد االستثارة
ُ
بعد االعتبار الفردي

العدد
ن=441
3.77
64
3.77
64
3.77
64
3.77
64

املتوسط
الحسابي
4.50
4.38
4.44
4.37
4.20
4.12
4.39
4.31

االنحراف املعياري

قيمة (ت)

الداللة اإلحصائية

0.35
0.45
0.41
0.51
0.49
0.61
0.47
0.60

7.08

0.008

0.992

0.32

5.247

0.022

4.044

0.045

يالحظ من الجدول ( )10وجود فرو ق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05في تقديرات عينة الدراسة حول درجة ممارسة
مديري املدار بمحافظة جنوب الباطنة في سلطنة عمان للقيادة التحويلية حسب متغير املؤهل العلمي (بكالوريو فأقل /ماجستير فأعلى) في جميع
األبعاد عدا ُبعد التحفيز ،وجاءت الفرو ق اإلحصائية فيها لصالح العينة من ذوي مؤهل علمي بكالوريو فأقل .وقد يعزى سبب هذه النتيجة إلى ارتباط
حملة البكالوريو فأقل أكثر باملدرسة ألن طموح حملة املاجستير فأعلى هو تغيير من وضعهم الوظيفي وبالتالي ارتباطهم أقل بمدارسهم ،أغلب مديري
املدار من حملة البكالوريو فأقل وبالتالي تتشابه ممارساتهم القيادية التي يقومون بها ،اختلفت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة(عواد)2012 ،
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 .3متغير " املسمى الوظيفي"
تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ،واختبار (ت) للعينة املستقلة ملعرفة أثر متغير املسمى الوظيفي (مدير /مساعد مدير،
معلم أول /مشسق مادة) ،والجدول التالي يوضح ذلك.
جدول ( :)11املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية واختبار(ت) ألثرمتغير املسمى الوظيفي حول درجة ممارسة مديري املدارس بمحافظة جنوب الباطنة
للقيادة التحويلية
األبعاد

املسمى الوظيفي

ُبعد التأثير املثالي

مدير /مساعد مدير
معلم أول /مشسق مادة
مدير /مساعد مدير
معلم أول /مشسق مادة
مدير /مساعد مدير
معلم أول /مشسق مادة
مدير /مساعد مدير
معلم أول /مشسق مادة

ُبعد التحفيز
ُبعد االستثارة
ُبعد االعتبار الفردي

العدد
ن=441
151
290
151
290
151
290
151
290

املتوسط
الحسابي
4.60
4.42
4.59
4.34
4.33
4.12
4.51
4.32

االنحراف املعياري

قيمة (ت)

الداللة اإلحصائية

0.29
0.39
0.33
0.45
0.39
0.55
0.36
0.54

13.629

0.00

18.577

0.00

18.51

0.00

21.193

0.00

يالحظ من جدول ( )11وجود فرو ق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05في تقديرات عينة الدراسة حول درجة ممارسة مديري
املدار بمحافظة جنوب الباطنة في سلطنة عمان للقيادة التحويلية حسب متغير املسمى الوظيفي (مدير /مساعد مدير  /معلم أول /مشسق مادة) في
ُ
جميع األبعاد ،وجاءت الفرو ق االحصائية فيها لصالح العينة من ذوي املسمى الوظيفي مدير /مساعد مدير.وقد تعزى هذه النتيجة إلى ضعف تنفيذ
دورات للمعلمين األوائل في الجوانب القيادية كما هو الحال عند إدارات املدار  ،التدخالت اإلدارية التي تواجه املعلمين األوائل من قبل (مديري
املدار ومساعديهم ،واملشرفين ،واملشرفين األوائل) أفقدهم الدور القيادي املفترض ممارسته ،وجود دورات تدريبية مركزية وغير مركزية سبق التطر ق
لها يخضع فيه املدير واملساعد ساعدت على تنمية مهاراته القيادية .واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة( الغامدي.)2012،
 .4متغير " سنوات الخبرة"
تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات عينة الدراسة حول درجة ممارسة مديري املدار بمحافظة جنوب الباطنة
في سلطنة عمان للقيادة التحويلية حسب متغير سنوات الخبرة (من سنة إلى  5سنوات ،من  6إلى  10سنوات ،أكثر من  10سنوات) ،والجدول التالي
يوضح ذلك.
جدول( :)12املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ألثرمتغيرسنوات الخبرة حول درجة ممارسة مديري املدارس بمحافظة جنوب الباطنة في سلطنة
عمان للقيادة التحويلية
سنوات الخبرة
من سنة إلى  5سنوات

72

من  6إلى  10سنوات

73

أكثر من  10سنوات

346

الكلي
441

العدد
ن= 441
املتوسط الحسابي
االنحراف املعياري
املتوسط الحسابي
االنحراف املعياري
املتوسط الحسابي
االنحراف املعياري
املتوسط الحسابي
االنحراف املعياري

ُبعد التأثير املثالي

ُبعد التحفيز

ُبعد االستثارة

ُبعد االعتبار الفردي

4.48
0.33
4.41
0.40
4.49
0.39
4.48
0.37

4.41
0.38
4.38
0.52
4.44
0.41
4.43
0.43

4.31
0.40
4.08
0.58
4.21
0.50
4.19
0.51

4.36
0.37
4.25
0.58
4.41
0.47
4.38
0.49

بين جدول ( )12تبيانا متقاربا في املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات عينة الدراسة حول درجة ممارسة مديري املدار
بمحافظة جنوب الباطنة في سلطنة عمان للقيادة التحويلية حسب متغير سنوات الخبرة .وللتأكد من داللة الفرو ق اإلحصائية بين املتوسطات
الحسابية ،تم استخدام تحليل التباين األحادي ( ،)ANOVAوالجدول التالي يوضح ذلك.

407
املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية -املجلد ،4العدد2018 -3

ُ
درجة ممارسة مديري املدارس للقيادة التحويلية مبحافظة جنوب الباطنة يف سلطنة عمان .....

حممد اجلرايدة ،عادل املسقري

جدول( :)13تحليل التباين األحادي ) (ANOVAألثرمتغيرسنوات الخبرة حول درجة ممارسة مديري املدارس بمحافظة جنوب الباطنة في سلطنة عمان
للقيادة التحويلية
األبعاد

املصدر

املربعات مجموع

ُبعد التأثير املثالي

بين املجموعات

0.386

درجات
الحرية
2

متوسط
املربعات
0.193

داخل املجموعات

58.912

438

0.135

ُبعد التحفيز

ُبعد االستثارة

ُبعد االعتبار الفردي

الكلي

59.306

440

بين املجموعات

0.24

2

0.12

داخل املجموعات

81.125

438

0.185

الكلي

81.364

440

بين املجموعات

1.339

2

0.669

داخل املجموعات

112.129

438

0.256

الكلي

113.468

440

بين املجموعات

1.637

2

0.818

داخل املجموعات

104.639

438

0.239

الكلي

106.275

440

قيمة ف

الداللة اإلحصائية

1.433

0.24

0.647

2.615

3.426

0.524

0.074

0.033

يالحظ من جدول ( )13عدم وجود فرو ق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05في تقديرات عينة الدراسة حول درجة ممارسة
مديري املدار بمحافظة جنوب الباطنة في سلطنة عمان للقيادة التحويلية تعزى إلى سنوات الخبرة في جميع األبعاد عدا ُبعد االعتبار الفردي .ولبيان
الفرو ق الزوجية بين املتوسطات الحسابية في ُبعد االعتبار الفردي ،تم استخدام املقارنات البعدية بطريقة ( )Scheffeكما هو مبين في جدول(.)18
جدول ( :)14املقارنات البعدية بطريقة )(Scheffeألثرمتغيرسنوات الخبرة حول درجة ممارسة مديري املدارس بمحافظة جنوب الباطنة في سلطنة عمان
للقيادة التحويلية
ُ
البعد

االعتبار الفردي

فر ق املتوسطات

الداللة االحصائية

اتجاه الفرو ق

من سنة إلى  5سنوات

من  6إلى  10سنوات

0.1163

0.62

ــــ ــ

أكثر من  10سنوات

من سنة إلى  5سنوات

0.04808

0.905

ــــ ــ

أكثر من  10سنوات

من  6إلى  10سنوات

*0.16438

0.034

أكثر من  10سنوات

سنوات الخبرة

* دالة عند مستوى الداللة ()α≤0.05

يتبين من جدول ( )14وجود فرو ق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05بين العينة ذوي الخبرة أكثر من  10سنوات ،والعينة ذوي
الخبرة من  6إلى  10سنوات .وجاءت الفرو ق لصالح العينة ذوي الخبرة أكثر من  10سنوات في ُ
البعد .وقد تعزى هذه النتيجة الى أن أغلب مديري املدار
يتم اختيارهم من ذوي الخبرة الطويلة في مجال التربية ،تشابه جميع األعمال املدرسية التي يقوم بها املديرون بسنوات خبراتهم املختلفة وسعيهم إلى
مشاركة املعلمين لتحقيق أفضل إنجاز ،كما فسره الباحث إلى عدم وجود تمييز في التقييم الذي يتم للمدار يعزى لعامل الخبرة ووجود كفاءات من
مديري املدار حديثي العهد بمجال اإلدارة.
ثالثا :النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث ،ونصه:
" ما مستوى الوالء الوظيفي لدى املعلمين في مدارس محافظة جنوب الباطنة في سلطنة عمان"؟
ولإلجابة عن هذا السؤال ،تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات عينة الدراسة حول مستوى الوالء الوظيفي لدى
املعلمين في مدار محافظة جنوب الباطنة في سلطنة عمان حسب مقيا الوالء الوظيفي .ولتوضيح نتائج اإلجابة على السؤال ،اعتمد الباحث معيار
الحكم اآلتي:
املدى

مستوى الوالء الوظيفي

من  1إلى 2.33

ضعيف

من  2.34إلى 3.67

متوسط

من  3.68إلى 5

عالي
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والجدول التالي يوضح ذلك.
جدول ( :)15املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات مقياس الوالء الوظيفي لدى العاملين ،مرتبة تنازليا حسب املتوسطات الحسابية
الفقرات

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

مستوى الوالء

4.69

0.54

عالي

0.59

عالي
عالي

الرتبة

الرقم

1

3

مقتنع بأهمية الوالء للمدرسة التي أعمل بها.

2

6

تهمني مكانة املدرسة وأحرص للرد على منتقديها.

4.69

3

14

أقوم بأداء أعمال هدفها تحسين مكانة مدرستي أمام االخرين.

4.56

0.67

4

8

أتقبل ما يسند لي من أعمال وأسعى إلى إنجازها بجودة وتميز.

4.55

0.61

عالي

5

9

أشعر بالثقة املتبادلة بيني والعاملين باملدرسة.

4.50

0.64

عالي

6

13

أحب العمل في مدرستي وأفضلها عن غيرها من املدار .

4.49

0.73

عالي

7

1

أشعر بوجود جو أخوي بين العاملين في املدرسة.

4.45

0.69

عالي

8

5

أشعر باألمان الوظيفي في العمل باملدرسة.

4.41

0.79

عالي

9

4

أرغب في االستمرار بالعمل داخل املدرسة.

4.40

0.85

عالي

10

12

سأفتقد الكثير من الصداقات والجو األسري إذا ما انتقلت للعمل في مدرسة أخرى.

4.40

0.76

عالي

11

7

أشعر بأن مدير املدرسة يتعامل بالعدالة مع جميع العاملين.

4.37

0.70

عالي

12

10

ساعدت األساليب التي يتبعها املدير على والعي للمدرسة.

4.22

0.79

عالي

13

2

أعتبر املشكالت التي تواجهها املدرسة جزء من مشكالتي الشخصية.

4.00

0.93

عالي

14

11

تساعد الحوافز التي اجدها على بقاعي في املدرسة.

3.87

1.00

عالي

املستوى العام

4.40

0.47

عالي

بين جدول ( )15املتوسط الحسابي العام واالنحراف املعياري العام لتقديرات عينة الدراسة حول مستوى الوالء الوظيفي لدى املعلمين في مدار
محافظة جنوب الباطنة في سلطنة عمان حسب مقيا الوالء الوظيفي ،إذ بلغ املتوسط العام ( )4.40بانحراف معياري عام ( ،)0.47وبمستوى والء
وظيفي عال .حيث جاءت الفقرة رقم ( )3والتي تنص على" مقتنع بأهمية الوالء للمدرسة التي اعمل بها" في املرتبة األولى بأعلى متوسط حسابي بلغ (،)4.69
تلتها في املرتبة الثانية الفقرة رقم ( )6ونصها" تهمني مكانة املدرسة وأحرص للرد على منتقديها" بمتوسط حسابي مكرر بلغ ( ،)4.69تلتها في املرتبة الثالثة
الفقرة رقم ( )14ونصها " أقوم بأداء أعمال هدفها تحسين مكانة مدرستي أمام االخرين" بمتوسط حسابي بلغ ( ،)4.56بينما جاءت الفقرة رقم()11
ونصها" تساعد الحوافز التي أجدها على بقاعي في املدرسة" في املرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلغ ( .)3.87وقد تعزى هذه النتيجة إلى؛ التعديالت التي
طرأت في تقليل أنصبة املعلمين وزيادة الرواتب أضف إلى ذلك حرص الوزارة على عمل املعلم في واليته ساعدت على حب املعلمين ملهنتهم والدور الذي
يبذله أغلب مديري املدار في زيادة الترابط االسري داخل املدرسة ،وحرص مديري املدار على إيجاد بيئة تعليمية جاذبة مريحه للمعلمين والطالب
وقناعتهم بأهمية الشراكة داخل املدرسة وتحفيز املعلمين واالهتمام باحتياجاتهم يؤدي الى انتماء ووالء املعلمين ملدرستهم ،اتفقت نتائج الدراسة مع
دراسة قامت بها الحمداني( )2009والتي طبقت ألعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الخاصة بسلطنة عمان حيث بلغ املتوسط العام للوالء (.)3.78
واختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسة الناعبي( )2010التي طبقت في مدار الحلقة الثانية بسلطنة عمان حيث تراوحت متوسطات املحاور التي
استخدمها ( .)2.679-2.677كما اختلفت نتائج الدراسة مع دراسة املذكور( )2011حيث كانت تقديرات أفراد العينة متوسطة ،بمتوسط حسابي()3.01
وانحراف معياري(.)0.89
رابعا :النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الخامس ،ونصه:
" هل توجد عالقة دالة إحصائيا بين درجـة ممارسـة مـديري املـدارس بمحافظـة جنـوب الباطنـة فـي سـلطنة عمـان للقيـادة التحويليـة ومسـتوى الـوالء
الوظيفي لدى املعلمين في مدارسهم؟"
لإلجابة عن هذا السؤال ،تم استخراج معامل ارتباط بيرسون( )Pearsonملعرفة طبيعة العالقة بين درجة ممارسة مديري املدار بمحافظة
جنوب الباطنة في سلطنة عمان للقيادة التحويلية ومستوى الوالء الوظيفي لدى املعلمين في مدارسهم ،والجدول التالي يوضح ذلك.
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جدول (: )16معامل ارتباط بيرسون ) )Pearsonللعالقة بين درجة ممارسة مديري املدارس بمحافظة جنوب الباطنة للقيادة التحويلية ومستوى الوالء
الوظيفي لدى املعلمين في مدارسهم
أبعاد مقيا ممارسة القيادة التحويلية
ُبعد التأثير املثالي (الكاريزما)
ُبعد التحفيز
ُبعد االستثارة
ُبعد االعتبار الفردي
املقيا ككل

عالقة االرتباط

مقيا الوالء الوظيفي

معامل بيرسون ()r

**0.452

الداللة االحصائية

0.000

معامل بيرسون ()r

**0.508

الداللة االحصائية

0.000

معامل بيرسون ()r

**0.454

الداللة االحصائية

0.000

معامل بيرسون ()r

**0.510

الداللة االحصائية

0.000

معامل بيرسون ()r

**0.533

الداللة االحصائية

0.000

بين جدول ( )16وجود عالقة ارتباط دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( )α≤0.01بين درجة ممارسة مديري املدار بمحافظة جنوب الباطنة
في سلطنة عمان للقيادة التحويلية ومستوى الوالء الوظيفي لدى املعلمين في مدارسهم؛ وتجدر اإلشارة إلى أن قيم معامل االرتباط بينها موجبة ،وذات
عالقة طردية؛ وهذا يعني أنه كلما زادت درجة ممارسة مديري املدار واملعلمون األوائل للقيادة التحويلية زاد مستوى الوالء الوظيفي لدى مرؤوسيهم.
وبالنظر إلى قيم معامالت االرتباط الخطي نجد أن ُبعد االعتبار الفردي من أبعاد مقيا ممارسة القيادة التحويلية هو األكثر ارتباطا بمقيا الوالء
الوظيفي ،في حين أن ُبعد التأثير املثالي (الكاريزما)هو األقل ارتباطا بالوالء الوظيفي من بين تلك األبعاد.
أظه ـ ــرت نت ـ ــائج الدراس ـ ــة ال ـ ــى وج ـ ــود عالق ـ ــة دال ـ ــة احص ـ ــائيا ب ـ ــين درج ـ ــة ممارس ـ ــة م ـ ــديري امل ـ ــدار بمحافظ ـ ــة جن ـ ــوب الباطن ـ ــة ف ـ ــي س ـ ــلطنة للقي ـ ــادة
التحويلي ـ ــة ومسـ ـ ــتوى الـ ـ ــوالء الـ ـ ــوظيفي لـ ـ ــدى املعلمـ ـ ــين ،وكان ـ ــت العالقـ ـ ــة طردي ـ ــة وموجب ـ ــه ،وم ـ ــن حي ـ ــث ترتي ـ ــب األبع ـ ــاد ج ـ ــاء بعـ ـ ــد االعتب ـ ــار الف ـ ــردي
ً
ً
األكث ـ ــر تـ ـ ــأثيرا ف ـ ــي الـ ـ ـوالء الـ ـ ــوظيفي بينمـ ـ ــا جـ ـ ــاء بع ـ ــد الت ـ ــأثير الك ـ ــاريزمي األقـ ـ ــل ت ـ ــأثيرا وقـ ـ ــد يعـ ـ ــزى ذل ـ ــك إل ـ ــى األسـ ـ ــباب اآلتيـ ـ ــة :ي ـ ــزداد إحس ـ ــا الف ـ ــرد
باالنتمـ ــاء ملؤسسـ ــته إذا تـ ــوفرت لـ ــه بيئـ ــة عمـ ــل يجـ ــد فيهـ ــا مـ ــا ُيشـ ــبع طموحـ ــه الشخص ـ ـ ي واملنهـ ــي وأبعـ ــاد القيـ ــادة التحويليـ ــة ُتلبـ ــي ذلـ ــك ،إن مـ ــن سـ ــمات
القائ ـ ــد التح ـ ــويلي االهتم ـ ــام بق ـ ــدرات املرؤوس ـ ــين ،وه ـ ــذا ب ـ ــدوره يس ـ ــهم ف ـ ــي والئه ـ ــم للمدرس ـ ــة ،يوج ـ ــد الج ـ ــو اإليج ـ ــابي داخ ـ ــل املدرس ـ ــة إذا وج ـ ــد قائ ـ ــد
يشـ ــارك املعلمـ ــين فـ ــي الق ـ ـرارات والتخطـ ــيط ،وتنفيـ ــذ األهـ ــداف وهـ ــو مـ ــا يتحلـ ــى بـ ــه القائـ ــد التحـ ــويلي ،ينـ ــدفع املعلمـ ــين لتحقيـ ــق أهـ ــداف املدرسـ ــة متـ ــى
م ـ ــا وج ـ ــد التحفي ـ ــز ،والتمك ـ ــين ،ومراعـ ـ ــاة الفـ ـ ــرو ق الفردي ـ ــة ،فهـ ـ ــم بـ ـ ــذلك َيش ـ ـ ُـع َ
رون ب ـ ــأنهم ج ـ ــزء م ـ ــن املنظوم ـ ــة املدرسـ ـ ــية ،وتكـ ـ ــون النتيجـ ـ ــة والءه ـ ــم
للمدرسـ ـ ــة ،إدراك مـ ـ ــديري املـ ـ ــدار بـ ـ ــأن نمـ ـ ــط القيـ ـ ــادة التحويليـ ـ ــة يـ ـ ــؤدي تحقيـ ـ ــق أهـ ـ ــداف املدرسـ ـ ــة فـ ـ ــي جـ ـ ــو يسـ ـ ــوده القـ ـ ــيم واألفكـ ـ ــار اإليجابيـ ـ ــة.
واختلفـ ـ ــت هـ ـ ــذه النتيجـ ـ ــة مـ ـ ــع نتيجـ ـ ــة دراسة(الشـ ـ ــنطي ) 2016،مـ ـ ــن حيـ ـ ــث تـ ـ ــأثير القيـ ـ ــادة التحويليـ ـ ــة مـ ـ ــع متغيـ ـ ــر آخـ ـ ــر وجـ ـ ــاء االخـ ـ ــتالف فـ ـ ــي ترتيـ ـ ــب
ً
األبعـ ــاد حيـ ــث جـ ــاء بعـ ــد التـ ــأثير املثـ ــالي كـ ــأكثر األبعـ ــاد تـ ــأثيرا لجـ ــودة الحي ــاة الوظيفيـ ــة بينم ــا جـ ــاء بعـ ــد االعتبـ ــار الف ــردي األقـ ــل تـ ــأثيرا .واتفـ ــق ذلـ ــك مـ ــع
نتـ ـ ــائج دراسـ ـ ــة ( ص ـ ــاد ق)2016،حيـ ـ ــث أشـ ـ ــار إل ـ ــى وجـ ـ ــود عالق ـ ــة ارتباطيـ ـ ــة بـ ـ ــين متغي ـ ــر الثقافـ ـ ــة التنظيمي ـ ــة والـ ـ ــوالء التنظيمـ ـ ــي ،وبلغ ـ ــت قيمـ ـ ــة هـ ـ ــذا
االرتب ـ ــاط( )0.411وه ـ ــي عالق ـ ــة ارتباطي ـ ــة عن ـ ــد مس ـ ــتوى معنوي ـ ــة( .)0.05كم ـ ــا اتفق ـ ــت نت ـ ــائج الدراس ـ ــة م ـ ــن حي ـ ــث ت ـ ــأثير القي ـ ــادة التحويلي ـ ــة ف ـ ــي متغي ـ ــر
سـ ـ ــلوك املواطنـ ـ ــة م ـ ـ ــع دراسـ ـ ــة الص ـ ـ ــرايرة ( )2012وأشـ ـ ــارت إل ـ ـ ــى أن القيـ ـ ــادة التحويليـ ـ ــة ارتبط ـ ـ ــت بسـ ـ ــلوك املواطن ـ ـ ــة بعالقـ ـ ــة عالي ـ ـ ــة ،وبلغـ ـ ــت قيم ـ ـ ــة
معام ـ ــل االرتب ـ ــاط بينه ـ ــا وب ـ ــين الس ـ ــلوك التنظيم ـ ــي ( )0.760وج ـ ــاءت دراس ـ ــة (ع ـ ــواد ) 2013 ،متفق ـ ــة بوج ـ ــود عالق ـ ــة ب ـ ــين القي ـ ــادة التحويلي ـ ــة واملن ـ ــاخ
التنظيمي في املدار الحكومية بفلسطين من وجهة نظر مديري املدار .

التوصيات:
بناء على ما جاءت ِبه نتائج هذه الدراسة توص ي باآلتي:


ضرورة مساعدة املعلمين على املشاركة في تنفيذ البحوث العلمية.



ضرورة أسناد مهاما جديدة للمعلمين تثير اهتماماتهم.



ضرورة توفير برامج لتطوير كفاءة املعلمين.



ضرورة تقديم حوافز للمعلمين املتميزين.
إعطاء مديري املدار صالحيات أوسع خاصة في مجال تحفيز املعلمين.
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املراجع:
أوال :املراجع العريبة:
 .1البلوش ي ،حسن علي إبراهيم ( )2016القيادة التحويلية وعالقتها بالصحة التنظيمية في مدار التعليم األساس ي بسلطنة عمان .رسالة ماجستير
غير مششورة ،جامعة السلطان قابو  ،سلطنة عمان.
 .2الجهضمي ،محمد بن حميد بن سعيد ( )2011نظام مقترح لتدريب مديري مدار التعليم األساس ي الحلقة الثانية بسلطنة عمان على القيادة
التحويلية .رسالة ماجستير غير مششورة ،كلية العلوم واألداب ،جامعة نزوى ،سلطنة عمان.
 .3الحراص ي ،حارب محمد علي ( )2016القيادة التحويلية لدى مديري التعليم األساس ي في محافظة الداخلية في سلطنة عمان وعالقتها بااللتزام
التنظيمي ملعلميهم .رسالة ماجستير غير مششورة ،جامعة نزوى ،سلطنة عمان.
 .4الحمداني ،مريم بشت سالم بن حمدان )2009( .الوالء التنظيمي ألعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الخاصة بسلطنة عمان .رسالة ماجستير
غير مششورة ،جامعة مؤتة ،األردن.
 .5الشنطي ،محمود عبد الرحمن )2016( .أثر ممارسة أساليب القيادة التحويلية في جودة الحياة الوظيفية :دراسة تطبيقية على وزارة الصحة
الفلسطيشية .املجلة األردنية في إدارة األعمال ،األردن.57-31 ،)1(12 ،
 .6الشيخ ،معتصم عبد الفتاح )2010 ( .اإلدارة التربوية الحديثة وأثرها في التعليم .دار البداية ناشرون وموزعون ،عمان ،األردن.
 .7الصالحي ،خالد سليمان )2013( .القيادة التحويلية والتعاملية لدى مديري مدار التعليم العام في منطقة القصيم التعليمية وعالقتها بمستوى
الروح املعنوية لدى املعلمين .رسالة التربية وعلم النفس ،السعودية.40-4 ،40 ،
 .8الصرايرة ،حسن يوسف ( )2012درجة ممارسة مديري املدار الثانوية :القيادة التحويلية وعالقتها بمستوى سلوك املواطنة التنظيمية ،دراسات
– الجزائر.77-93 ،19 ،
 .9الناعبي ،ناصر بن حمدان بن سعيد )2010( .الوالء التنظيمي وعالقته بالرضا الوظيفي لدى مديري مدار الحلقة الثانية من التعليم األساس ي
بسلطنة عمان .رسالة ماجستير غير مششورة ،جامعة نزوى ،سلطنة عمان.
 .10جبريل ،وائل محمد )2014( .القيادة التحويلية في ضوء االتجاهات الحديثة وعالقتها بالقدرات اإلبداعية لدى املعلمين باملدار الثانوية الليبية.
مجلة جرش للبحوث والدراسات ،األردن.63-36 ،15 ،
 .11صاد ق ،زانا مجيد )2016( .دور أنماط الثقافة التنظيمية في الوالء التنظيمي :دراسة استطالعية آلراء عينة من القيادات اإلدارية في املعهد التقني
اإلداري في مدينة أربيل ،مجلة جامعة األنبار للعلوم االقتصادية واإلدارية-العرا ق.169-138 ،)16(8 ،
 .12عبدالعال ،خولة مساعد يوسف )2016( .درجة توفر سمات القيادة التحويلية لدى مديري املدار الثانوية بمحافظة غزة وعالقتها بمستوى
االنتماء املنهي ملعلميهم .رسالة ماجستير غير مششورة ،الجامعة اإلسالمية ،فلسطين.
 .13عواد ،ريم نصوح طاهر .)2012( .عالقة القيادة التحويلية باملناخ التنظيمي في املدار الحكومية الثانوية في فلسطين من وجهة نظر امليدرين فيها.
رسالة ماجستير غير مششورة ،جامعة النجاح الوطنية ،فلسطين.
 .14لغامدي ،جمعان خلف جمعان )2012 ( .ممارسة مديري مدار التعليم العام للقيادة التحويلية بمحافظة املخواة .رسالة ماجستير غير مششورة،
جامعة أم القرى ،السعودية.
 .15كعكي ،سهام محمد صالح ( )2014القيادة التحويلية دراسة حالة على املدار املتوسطة باململكة العربية السعودية من وجهة نظر املديرات
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 .16لطفي ،سناء محمد محمد )2016( .تمكين معلمي مرحلة التعليم الثانوي بمصر على ضوء القيادة التحويلية " تصور مستقبلي .أطروحة دكتوراه،
جامعة عين شمس ،مصر.
ثانيا :املراجع األجنبية:
[1] Bruch. H. & Walterm. F., Leadership in context: investigating hierarchical impacts on transformational
leadership,
Leadrship
And
Organizational
Development
Journal,28(8)(2007),710-726,
https://doi.org/10.1108/01437730710835452

[2] Cinar. I & saracil. S, Examination of the relationship between organizational commitments and
)motivation of teachers: cay country sample, International online journal of educational sciences, 7(4
(2015),266-281, https://doi.org/10.15345/iojes.2015.04.018
411
املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية -املجلد ،4العدد2018 -3

 عادل املسقري،حممد اجلرايدة

ُ
..... درجة ممارسة مديري املدارس للقيادة التحويلية مبحافظة جنوب الباطنة يف سلطنة عمان

[3] Joolideh. yeshodhara, K., Organizational Loyalty among High School Teachers of India and Iran, Journal
of Educational Administration 47(1)(2009), 127-136, https://doi.org/10.1108/09578230910928115
[4] Kheirandish. Mehdi, The Relationship between Transformational Leadership style and performance
Improvement among Teachers, A case study Research Journal of Recent Sciences. 3(1)(2014),103-107
[5] Lindebaum. D., & Cartwright. S., A Critical Examination of the Relationship between Emotional
Intelligence & Transformational Leadership, The Journal of Management Studies. Oxford,47(7)(2010),
1317-1342, https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2010.00933.x
[6] Marisa Salanova, Laura Lorente, Maria Chambel .J & Isabel Martı´nez. M., Linking transformational
leadership to nurses’ extra-role performance: the mediating role of self-efficacy and work engagement,
Journal of Advanced Nursing, 67(10)(2011),2256–2266, https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2011.05652.x
[7] Northouse. P. G., Leadership theory and practice (6 th ed.) Thousand Oaks, CA: sage publication,(2013)
[8] Thamrin H. M., The Influence of Transformational Leadership and Organizational Commitment on Job
Satisfaction and Employee Performance, International Journal of Innovation, Management and
Technology, (2012),566-572, https://doi.org/10.7763/ijimt.2012.v3.299
[9] Wookcock. Chelsea, Transformational Leadership and Employee commitment: The moderating role of
role of perceived organization. Support and individual level collectivism/individualism.DPA dissertation.
Northern IIIinois University, (2010)

412
2018 -3 العدد،4 املجلد-املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية

 عادل املسقري،حممد اجلرايدة

ُ
..... درجة ممارسة مديري املدارس للقيادة التحويلية مبحافظة جنوب الباطنة يف سلطنة عمان

رفاد للدراسات واألبحاث

املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
415  ص-396 ص،2018 -3 العدد-4املجلد

www.refaad.com

e-ISSN 2520-4149 , p-ISSN 2520-4130

The Degree of Principal’s Practice of Transformational Leadership in the
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Level of Job Loyalty of Teachers Working
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Adel Al-Musqari
The study aimed at identifying the degree of principals’ performances transformational
leadership in the Al Batinah South Governorate in the Sultanate of Oman and finding out the relation between
transformational leadership and teachers’ loyalty to their jobs. To achieve the objectives of the study,
questionnaires were conducted to obtain the needed facts from those who are concerned in the main fields.
After testing and confirming the validity and reliability of the questionnaire, 441 school principals, their
assistants and the senior teachers participated in the study and responded to the questionnaires. The results of
the study indicated that the degree of practicing school principals in the South Batinah Governorate for
transformational leadership was high and that the level of job loyalty of teachers was high too. The results also
have indicated that there is no statistically significant correlation between the degrees of principals’
performances of transformational leadership in South Batinah Governorate and the level of teachers’ job
loyalty. In light of the results of the study, practical recommendations were made, for example, the need to
help teachers to participate in the implementation of scientific research, to assign new tasks for teachers to
raise their concerns, and to design programs to develop the efficiency of teachers.
Keywords: Transformational Leadership, Job loyalty.
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املشكالت التي تواجه طالبات البرامج االنتقالية في كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع بجامعة
امللك سعود
األستاذة أمل بنت علي الغامدي
a.dammas@hotmail.com

املخلخ :
تعاني جامعة امللك سعود من كثرة الطلب على التعليم الجامعي من الطالبات الالتي لم تؤهلهن معدالتهن لاللتحا ق بالجامعة مباشرة؛ ولذلك،
أنشأت الجامعة كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع ،لتتولى تقديم عدد من البرامج االنتقالية.
وتتمثل أهمية الدراسة في تجربة البرامج االنتقالية في كليات املجتمع كإجراء جوهري لزيادة الطاقة االستيعابية للجامعات ،والتوسع في الدراسات العليا
وإجراء البحوث .وقد استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي ،وتكون مجتمع الدراسة من عدد ( )368طالبة.
وأوضحت نتائج الدراسة أن هناك  18مشكلة تعاني منها طالبات البرامج االنتقالية ،يتمثل أهمها فى قلة املساحات الخارجية في مبنى الكلية،
عدم توافر عدة شعب مطروحة لنفس املقرر في أوقات مختلفة ،عدم وجود أماكن لقضاء وقت الفراغ بين املحاضرات ،عدم توضيح أسماء أعضاء
هيئة التدريس ،عدم وجود مكافأة مالية للطالبات.
مبان للكلية ،وتخصيص مكافأة مالية لطالبات البرامج االنتقالية أسوة بزميالتهن من طالبات الجامعة ،وتوفير
وقد أوصت الدراسة بتوفير ٍ
الكفاءات املناسبة واملؤهلة من أعضاء هيئة التدريس ،وتزويد األعضاء الحاليين باملهارات الالزمة.
الكلمات املفتاحية :البرامج االنتقالية ،كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع.

املقـدمـة :

يمثل التعليم العالي قمة السلم التعليمي في بلدان العالم كافة؛ ً
نظرا ألهميته في مجاالت الحياة املختلفة في املجتمع ،حيث يرى الخطيب وآخرون
ً
جهودا كبيرة للعمل على الرقي به؛ وذلك
(2006م) أن مؤسسات التعليم الجامعي العالي تأتي على رأ منظومة التعليم في املجتمع؛ لذا تبذل الحكومات
لكي يتمكن من "تلبية احتياجات سو ق العمل وتوفير الكفاءات البشرية التي تحتاج إليها الدولة والقطاع الخاص" (الحامد وآخرون2007 ،م ،ص.)139
أنشأت جامعة امللك سعود عام 1377ه وسعت إلى تحقيق إنجازات هائلة إال إنها واجهت مجموعة من املشكالت والعقبات الطبيعية والتي
يمكن أن يمر بها أي مجتمع ناهض (العقيل2005 ،م ،ص .)208من أهم تلك املشكالت التي يعاني منها التعليم العالي باململكة زيادة الطلب املجتمعي
عليه ،وأن "الجامعات السعودية ما تزال تهتم بالتخصصات النظرية ،واألدبية التي َت َّ
شبع بها سو ق العمل ،في حين يعاني املجتمع من نقص في
التخصصات العلمية والتطبيقية" (العقيل2005 ،م ،ص .)210وفي عام 1403/1402ه أنشأت جامعة امللك سعود "مركز خدمة املجتمع والتعليم
ً
املستمر بقرار من مدير الجامعة؛ لربط الجامعة باملجتمع ،وبالوزارات واملؤسسات العامة والخاصة ،كما أنشأت الجامعة الفرع الشسوي
تقديرا ألهمية
دور املرأة العاملة في املجتمع" (التقرير السنوي2000،مـ ،ص.)11 ،2
وفي عام 1421ه أصدر املجلس العالي للجامعة قر ًارا يقض ي بتحويل اسم مركز خدمة املجتمع والتعليم املستمر إلى كلية الدراسات التطبيقية
وخدمة املجتمع (مرشد الطالب2003 ،م ،ص .)7والتي تتيح الفرصة أمام األفراد للتدريب والتأهل ،ومواكبة ما يحدث من تطور في مختلف املجاالت
العلمية من خالل البرامج والدورات التدريبية.
ً
كذلك فإن الكلية قد ساهمت في إيجاد فرص تعليمية وبدائل مناسبة لخريجات املرحلة الثانوية؛ نظرا "لزيادة الطلب املجتمعي على التعليم
الجامعي للبنات ،وقلة وجود تخصصات مهنية متاحة للبنات في التعليم العالي" (بوبشيت1997 ،م ،ص.)120
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أمل الغامدي

مشكلـة الدراســة:
تعاني جامعة امللك سعود كغيرها من الجامعات السعودية من تيار شدة الطلب املجتمعي على التعليم الجامعي بما يفو ق طاقتها االستيعابية؛
لذلك حرصت جامعة امللك سعود على رفع طاقتها االستيعابية وزيادة الفرص املتاحة لخريجي املرحلة الثانوية فأنشأت جامعة امللك سعود كلية
الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع لتتولى – باإلضافة إلى تقديمها برنامج التعليم املستمر – تقديم عدد من البرامج االنتقالية " ،تعمل على خفض
نسبة التسرب الجامعي (مرشد الطالب2003 ،م ،ص .) 5من خالل برامج "توفير فرص التعليم العالي ملن لم يجد هذه الفرصة في الجامعات التقليدية؛
ألسباب اجتماعية ،أو اقتصادية ،أو حتى أكاديمية" (.)Gleazer ,P.6,1980
لكن هناك تواجه هذه البرنامج مثل "نقص في الكوادر التعليمية الخاصة بالكلية وخاصة في األقسام العلمية (الفهد2002 ،م ،ص ،)24كذلك
فإن "الندرة الواضحة في أساتذة بعض التخصصات ،وتأخر تعين أعضاء هيئة التدريس ،يؤخر البدء في عدد من املقررات الدراسية" (املبارك2002 ،م،
ص ،)13إضافة إلى إقامة البرامج في أكثر من موقع ،تتوزع بين مبنى كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع واملقام في البديعة ،ومبنى الكليات العلمية
في امللز .هذا باإلضافة إلى مبنى في شر ق الرياض تم افتتاحه في الفصل الدراس ي الثاني من العام الدراس ي 1431 / 1430ه ،حيث يشكل ذلك صعوبة أمام
طالبات البرامج االنتقالية ،في ظل ضعف اإلرشاد األكاديمي ،أو عدم توافره في كثير من األحيان.
وفي ضوء ذلك فإن مشكلة هذه الدراسة تتحدد في السؤال التالي:
ما املشكالت التي تواجه طالبات البرامج االنتقالية في كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع – بجامعة امللك سعود – من وجهة نظر
الطالبات؟

أسئـلـة الـدراســة:
تسعى الدراسة الحالية إلى اإلجابة عن أسئلة الدراسة التالية:
 .1ما واقع البرامج االنتقالية في كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع بجامعة امللك سعود؟
 .2ما املشكالت التي تواجه طالبات البرامج االنتقالية في كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع بجامعة امللك سعود ؟
 .3ما الحلول املقترحة التي يمكن أن تسهم في حل هذه املشكالت؟

أهـميـة الـدراســة:
تتمثل أهمية الدراسة في العوامل التالية:
 أهمية البرامج االنتقالية في كليات املجتمع كإجراء جوهري لزيادة الطاقة االستيعابية للجامعات ،حيث تخفف هذه البرامج الضغط على السشتين
ً
األوليين في الجامعة وتركز علميا على السشتين األخيرتين للتوسع في الدراسات العليا وإجراء البحوث.
 حداثة إنشاء البرامج االنتقالية في كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع؛ ألنها بدأت في تقديم هذه البرامج في الفصل األول للعام الجامعي
1424/ 1423ه ،فهذه الدراسة تعد أول دراسة تتناول هذه البرامج منذ إقرارها من مجلس الجامعة في جلسته األولى في العام الدراس ي
1423/1422ه املنعقدة بتاريخ 1422/6/21 – 20ه وتكليف كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع بإعدادها وتقديمها.
 مدى ما يمكن أن توفره للباحثين ولصانعي القرار من معلومات ميدانية؛ إلدراك املشكالت التي تواجه الدراسات في البرامج االنتقالية واملقامة في
كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع ،بهدف اقتراح السبل الكفيلة ملعالجة هذه املشكالت التي تنعكس ً
سلبا على التحصيل الدراس ي ،وتؤدي
إلى عرقلة العملية التربوية والحد من تطورها.

أهـداف الـدراسـة:
سعت هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:
 التعرف على واقع البرامج االنتقالية في كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع.
 التعرف على املشكالت التي تواجه طالبات البرامج االنتقالية في كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع.
 التوصل إلى الحلول واملقترحات املالئمة التي يمكن أن تسهم في التغلب على هذه املشكالت.

مصطخلحات الـدراس ــة:
 البرنامج االنتقالي:
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البرنامج االنتقالي هو برنامج ال يشتهي بدرجة علمية ،وإنما يؤهل الطالب الذي يدر به لاللتحا ق بالقسم املناظر في الجامعة للحصول على درجة
البكالوريو (مرشد الطالب2007 ،م ،ص.)5
 كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع:
ً
ً
هي إحدى الكليات التابعة إلى جامعة امللك سعود ،والتي كانت تعرف سابقا بعمادة مركز خدمة املجتمع والتعليم املستمر" ،وبناء على قرار التعليم
العالي رقم 1421/11/19ه حولت إلى االسم الجديد "كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع" .وللكلية العديد من املهام منها :تقديم عدد من
الدورات ،والدبلومات لحملة الشهادة الجامعية ،والشهادة الثانوية ،هذا باإلضافة إلتاحتها للطالبات من حملة الثانوية العامة بقسميها مواصلة
تعليمهن في الجامعة لعدد من التخصصات بعد االنتهاء من دراسة السشتين األوليين في الكلية (املوقع الرسمي لكلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع
.)www.colloges.Ksu.edu.Sa

حـدود الـدراســة:
ستقتصر الدراسة على الحدود التالية:
 طالبات املستوى الدراس ي الرابع في البرامج االنتقالية في كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع.
 املشكالت التي تواجه طالبات البرامج االنتقالية.


الفصل الدراس ي الثاني للعام الجامعي 1432 / 1431ه .

اإلطـارالنظـري
 .1املقـدمـة:
يعد التعليم ما بعد الثانوي بكل أنماطه ومستوياته ،ضرورة تمليها طبيعة العصر ،الذي يتسم بالسرعة املذهلة في تزايد املعرفة في شتى
امليادين ،كما يتسم بتعقد جوانب الحياة املختلفة ،وهذا يفسر تزايد الطلب املجتمعي على هذا النوع من التعليم ،كما يفسر جهود دول العالم -
ً
خصوصا املتقدمة  -في تطويره والتوسع فيه ،وتنويع مجاالته وأنماطه.
ُّ
وقد جاء في التقرير الوطني الصادر عن "وزارة التعليم العالي2003 ،م" أن كلية املجتمع تعرف بأنها" :مؤسسة ،بها عدد من البرامج
والتخصصات الدراسية ملدة سشتين أو ثالث سنوات دراسية ،على املستوى املتوسط بين املرحلة الثانوية واملرحلة الجامعية ،وتمتاز برامج هذه املؤسسة
بالشمولية واملرونة؛ لتتالءم مع حاجات األفراد واملجتمع ،ومع حاجات خطط التنمية من الكوادر البشرية ،ويغلب على برامج الدراسة فيها انتهائها
بشهادات دون البكالوريو  ،تسمى درجة املشاركة ،التي تعادل في اململكة دبلوم الكليات املتوسطة ،وهي درجة جامعية متوسطة".
ولكون موضوع البحث يتعلق بالبرامج االنتقالية ،التي هي األسا الذي قامت عليه فكرة كلية املجتمع ،من حيث توفير فرص التعليم العالي ملن لم يجد
هذه الفرصة في الجامعات التقليدية ألسباب اجتماعية ،أو اقتصادية ،أو حتى أكاديمية ( .)Gleazer, 1980, P6ولكون املوطن األصلي لهذه الفكرة هو
ً
الواليات املتحدة األمريكية( ،نقال عن الحبيب2004 ،م ،ص .)1
لذا سيتضمن هذا الفصل األقسام التالية:
 وظائف كليات املجتمع.
 نشأة كليات املجتمع في اململكة ،أهدافها ،وظائفها ،مسارات الدراسة فيها ،مدة الدراسة بها ،وإكمال الدراسة الجامعية.
 تجارب للجامعات ومؤسسات التعليم العالي في األخذ بتجربة البرامج االنتقالية وتتضمن:
 التجربة األمريكية.
 تجربة جامعة امللك سعود.
 .2وظائف كليات املجتمع:
أ -وظيفة التعليم االنتقالي إلى الكليات الجامعية (:) Transfer Educational Function
وتهتم كلية املجتمع بأمرين هامين:
 أولهما :أن تجعل برامجها االنتقالية على نوعية دراسية جيدة ،تعادل بمحتواها ومستوياتها برامج الجامعة.
 ثانيهما :استخدام معايير دقيقة في اختيار الطالب؛ للتأكد من مقدرتهم على إتمام الدراسة بعد انتقالهم إلى الجامعة بنجاح (التل1986 ،م ،ص
.)288
ب -وظيفة التدريب املنهي (الختامي) (:)Occupational Training Function
ج -وظيفة التربية العامة والوطنية (:)Citizenship and General Education Function
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د -وظيفة تعليم الكبار وتأمين التعليم املستمر (:)Adult and Continuing Education Function
ه -وظيفة التطوير التعليمي (:)Student Development Education Function
و -وظيفة اإلرشاد والتوجيه (:)Counseling and Guidance Function
ي -وظيفة خدمة املجتمع:)Community Service Function( :
 .3نشأة كليات املجتمع في اململكة ،أهدافها ،وظائفها ،اإلرتباط األكاديمي؛ مسارات الدراسة فيها ،مدة الدراسة بها ،وإكمال الدراسة الجامعية.
أ -نشأة كليات املجتمع:
على الرغم من أن كليات املجتمع في اململكة العربية السعودية تعد حديثة الششأة ،إال أن اململكة قد أخذت بأنماط أخرى من التعليم املتوسط
منذ أواخر التسعينات الهجرية .فقد جاء في التقرير الشامل عن كليات املجتمع الصادر من (وزارة التعليم العالي 2002م ،ص  )33أنه يطلق على كليات
املجتمع (الكليات املتوسطة)ً ،
نظرا ألن املتخرج فيها ،يحصل على تأهيل فو ق املرحلة الثانوية ودون املرحلة الجامعية .وقد أنشأت وزارة املعارف كليتين
كل من مكة والرياض .كما قامت الرئاسة العامة لتعليم البنات بإنشاء
متوسطتين لتخريج معلمين للمرحلة االبتدائية ،وذلك في عام 1397/1396ه في ٍ
أول كلية متوسطة عام 1400/1399ه ،كما قامت املؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب املنهي بإنشاء أول كلية تقنية متوسطة عام 1404/1403ه
كل من الرياض وجدة إلى كليتين تقنيتين متوسطتين
بالرياض ،كما قامت وزارة البر ق والبريد والهاتف بتحويل معهدي االتصاالت السلكية والالسلكية في ٍ
لالتصاالت عام1411هـ ،ويتبعان ً
حاليا مؤسسة التعليم الفني والتدريب املنهي ،أما وزارة الصحة فقد افتتحت عام 1413ه ثالث كليات متوسطة للعلوم
كل من الرياض والدمام وأبها.
الصحية ،في ٍ
وجاء في التقرير الوطني الشامل عن التعليم العالي في اململكة العربية السعودية الصادر عن (وزارة التعليم العالي1999 ،م ،ص  )26أنه تم
استحداث ثالث كليات للمجتمع ،األولى في منطقة جازان وتتبع جامعة امللك خالد ،والثانية في منطقة تبوك وتتبع جامعة امللك عبد العزيز ،والثالثة في
املنطقة الشرقية وتتبع جامعة امللك فهد للبترول واملعادن ،وقد ابتدأت الدراسة فيها منذ العام الجامعي  1420/1419ه .كما جاء في آخر إحصاءات
التعليم العالي في اململكة العربية السعودية (وزارة التعليم العالي2009/2008 ،م ،ص  )18أن عدد كليات املجتمع التابعة للجامعات تبلغ ً
حاليا ()41
كلية.
ب -أهداف كليات املجتمع في اململكة العربية السعودية:
جاء في التقرير الوطني الصادر عن (وزارة التعليم العالي2003 ،م ،ص  ) 132أن األهداف الرئيسية لكليات املجتمع في اململكة العربية السعودية هي:
 .1توفير برامج التأهيل لوظائف يحتاجها سو ق العمل في املجتمع املحلي.
 .2املساهمة في استيعاب خريجي الثانوية العامة ،ممن لديهم امليول للتخصصات العلمية ،والرغبة في سرعة التأهيل.
 .3التهيئة الستكمال الدراسة من وإلى التعليم الجامعي.
ج -وظائف كليات املجتمع في اململكة العربية السعودية:
يشير التقرير الشامل عن كليات املجتمع الصادر من (وزارة التعليم العالي 2002م ،ص  )4أن كليات املجتمع تقوم بمجموعة من الوظائف من أهمها:
 .1االستيعاب األكبر لطالبي التعليم العالي.
َ
 .2التعليم الجامعي األولي.
 .3التدريب على املهنة.
 .4التعليم املستمر.
 .5الوظيفة التثقيفية.
 .6الوظيفة التطويرية.
 .7الوظيفة اإلرشادية.
د -االرتباط األكاديمي لكليات املجتمع باململكة العربية السعودية:
يذكر التقرير الوطني الصادر من قبل (وزارة التعليم العالي2003 ،م ،ص  )133أن كليات املجتمع في اململكة العربية السعودية ترتبط حالياً
ً
أكاديميا وإدارًيا بهدف ضمان أن الوثائق التي يحصل عليها الخريج تصدر باسم الجامعة كتأكيد للنوعية األكاديمية لخريجيها.
بالجامعات
ه -مسارات الدراسة في كليات املجتمع باململكة العربية السعودية:
يشير التقرير الشامل عن كليات املجتمع الصادر من قبل (وزارة التعليم العالي 2002م ،ص  )9أن مدة الدراسة في كليات املجتمع ال تقل عن
سشتين للتكيف مع احتياجات بعض التخصصات؛ ولتحقيق بعض املتطلبات كالتدريب التعاوني ،فيمكن أن تزيد الدراسة سنة أخرى.
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بيد أن التقرير الصادر عن اإلدارة العامة للدراسات واملعلومات بوزارة التعليم العالي (2003م) ّ
تضمن إحصاءات عن البرامج التي تطرحها كليات
املجتمع القائمة في اململكة ،حيث أشارت تلك اإلحصاءات إلى أن كليتي املجتمع في كل من الرياض وحائل تمنحان درجة البكالوريو ( 4سنوات) في عدد
من التخصصات.
وتقدم كليات املجتمع برامجها في مسارين )1( :مسار تأهيلي )2( ،مسارانتقالي:
 .1املسـار التأهيلي:
ً
هو برنامج ينخرط الطالب فيه بعد نهاية السنة األولى املشتركة عادة بين املسارين ،بقصد الحصول على تأهيل في أحد التخصصات .إجمالي مدة
املسـار التــأهيلي فـي الكليــة ال تقــل عـن ســشتين وال تزيــد عـن ثــالث ســنوات .وعنـد إنهــاء الطالــب ملتطلبـات التخــرج فــي البرنـامج يحصــل علــى شـهادة الــدبلوم فــي
العلوم التطبيقية في مجال تأهيله (التخصص).
 .2املسـار االنتقالي:
ً
هو برنامج ينخرط فيه الطالب بعد نهاية السنة األولى املشتركة عادة بين املسارين؛ بقصد التحـول للدراسـة الجامعيـة ،بعـد إنهائـه السـنة الثانيـة
ً
فــي كليــة املجتمــع وتحقيقــه شــروط الجامعــة ،مــن حيــث املعــدل التراكمــي ومعــدالت املقــررات وغيــر ذلــك ،فالطالــب فــي هــذه الحالــة يعــد ً
جامعيــا يبــدأ
طالبــا
دراسـته فــي كليـة املجتمــع وينهيهــا بالجامعـة فــي تخصـص محــدد ،يــتم احتسـاب معظــم املقــررات التـي درســها الطالـب فــي كليــة املجتمـع كمقــررات محولـة ،وال
تدخل في املعدل التراكمي في الجامعة .ومدة الدراسة في املسار االنتقالي ال تزيد عن سشتين وال تقل عن سنة.
وإذا أخفــق الطالــب فــي املســار االنتقــالي ،بحيــث ال يســتطيع التحويــل للجامعــة ،فــيمكن فــي هــذه الحالــة تصــحيح مســاره إلــى املســار التــأهيلي ،واســتكمال
املقررات الالزمة في نفس كلية املجتمع التي يشتمي إليهـا ،ويحصـل منهـا علـى شـهادة التأهيـل .كمـا أنـه يمكـن للطالـب التحويـل مـن الجامعـة إلـى كليـة املجتمـع
بسبب التعثر الدراس ي.
و -مدة الدراسة في كليات املجتمع باململكة العربية السعودية:
يشير التقرير الشامل عن كليات املجتمع الصادر عن (وزارة التعليم العالي2002 ،م )10 ،أن مدة الدراسة في كليات املجتمع في اململكة العربية
السعودية ،تتراوح بين عامين وثالثة أعوام بحد أقص ى ،وذلك على النحو التالي:
 السنة األولى :تكون إلزامية لجميع الطالب ،وتعتبر سنة تكاملية مكثفة ،يدر خاللها الطالب املقررات األساسية ،والالزمة لرفع كفاءته.
ً
سواء درو نظرية ،أو علمية ،أو كليهما -مع إمكانية أن تكون
 السنة الثانية :في املسار التأهيلي تصبح مقرراتها متخصصة في مجال التأهيل -
هناك مدة إضافية  -فصل أو فصلين -للتدريب التعاوني.
ي -إكمال الدراسة الجامعية لطالب كليات املجتمع باململكة العربية السعودية:
يشير التقرير الشامل عن كليات املجتمع الصادر عن ( وزارة التعليم العالي2002 ،م ،ص  )104أن خريج كليات املجتمع عليه أن يكمل دراسته
الجامعية في الكلية ،التي تتوافق مع تخصصه في الجامعة األم أو أي جامعة أخرى  -حسب االتفا ق -على أن يستوفي الشروط املقررة من قبل الجامعة
مع كلية املجتمع.
 .4تجارب رائدة لدور الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في األخذ بتجربة البرامج االنتقالية:
ً
ً
خصوصا بالواليات املتحدة ،وقد أنشأت النظم التعليمية األخرى في كل أنحاء العالم أشكاال غير تقليدية
تعد كليات املجتمع مؤسسة تعليمية
متنوعة من التعليم أو املؤسسات غير الجامعية؛ لكي تخدم األفراد الذين تجاوزوا التعليم اإللزامي أو الذين لم يحصلوا على التعليم الجامعي التقليدي.
(ً .)Brawer,1996, P1
نظرا أن الوظيفة األساسية ،التي بدأت بها كليات املجتمع وركزت عليها هي إعداد الطالب إلكمال دراستهم الجامعية في الجامعة
(.)Gleazer, 1980, P2-3
ستقتصر دراستنا على التجربة األمريكية حيث أن وظيفة كليات املجتمع تعتبر أقرب إلى أداء وظيفة فروع للكليات الفنية التطبيقية ( Brawer,
.)1996, P2-3
أوال :التجربة األمريكية:
أ -النشـأة:
أسست كليات املجتمع في الواليات املتحدة (الحبيب2004 ،م ،ص  )12حيث تتيح للطالب التدريب للحصول على شهادة دبلوم مشارك أو مهن
دون شهادة جامعية ،وتوفر برامج للتعليم املتواصل والتطور الشخص ي ملجال واسع من الطالب الباحثين .ويعد وليام هاربر (1892م) املؤسس األول
للكليات املتوسطة ،والتي نتجت عنها كلية جولست املتوسطة ( .)Roueche, 1994, p24ثم كان بعد قرار لجنة ترومان (،)Truman Commission
وتوصياتها تطوير ونشر كليات املجتمع في جميع أنحاء الواليات املتحدة األمريكية ( )Parnell, 1985, p82بهدف توسيع نطا ق فرص التعليم الجماعي
لذوي الدخل املحدود ولسكان املناطق البعيدة عن مراكز الجامعات ،وكذلك ملن هم غير متأكدين من قدراتهم األكاديمية (.)Gleazer, 1980, P16
ويوضح الجدول رقم ( )1تصشيف كليات املجتمع في أمريكا حسب إحصاءات عام 2011م:
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املشكالت التي تواجه طالبات الربامج االنتقالية يف كلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجملتمع جبامعة امللك سعود

جدول ( :)1تصنيف كليات املجتمع في أمريكا
الرقم
1
2
3

عدد الكليات
993
143
31
1167

نوع الكلية
كلية مجتمع حكومية ()Public
كلية مجتمع مستقلة ()Independent
كلية مجتمع قبلية ()Tribal
اإلجمالــي

املصدر.)www.aacc.nche.edu( :

ب -تمويل كليات املجتمع:
يوضح الجدول رقم ( )2مصادر تمويل كليات املجتمع الحكومية األمريكية والشسب التقريبية الحالية وفقا آلخر اإلحصاءات لعام (2008/2007م):
جدول ( :)2مصادرونسب تمويل كليات املجتمع األمريكية
الرقم
1
2
3
4
5

املصدر
املصادر الفيدرالية
مصادر الوالية بما فيها حكومة الوالية
املصادر املحلية بما فيها البلدية
الرسوم املستحصلة من الطالب
مصادر أخرى متنوعة
إجمالي الشسب

النسبة املئوية
% 14
% 36
% 19
% 16
% 15
% 100

املصدر.)www.aacc.nche.edu( :

ج -القبول في كليات املجتمع:
تتبع كليات املجتمع في القبول سياسة الباب املفتوح .لكل كلية متطلباتها الخاصة للحد األدنى من القبول (.)US Department of State, P 29
د -برامج كليات املجتمع:
ً
وفقا لهذا التصشيف فإن برامج كليات املجتمع تقسم إلى األنواع التالية:
أوال  :برامج التحويل لخلجامعة :ولكن البد من توافر عاملين لتحقيق ذلك:
العامل األول :نوعية التشسيق والسياسات القائمة بين الواليات أو بين مؤسسات التعليم العالي.
العامل الثاني :نوعية الخدمات األكاديمية واالجتماعية املقدمة للطالب.
ثانيا :البرامج النهائية :إلعداد الطالب للتوظف املباشر بعد التخرج.
ثالثا :برامج الشهادات :لتدريب األفراد ل لعمل االجتماعي والخدمات اإلنسانية ،الرعاية الصحية ،وحرف البناء ،وغيرهاUS Department of State, P ( .
.)25 -26
ه -الصعوبات التي تواجه الطالب امللتحقين بالبرامج التحويلية في كليات املجتمع األمريكية:
تمثل الضغوط السياسية صعوبة في التحويل إلى الجامعات .كما أن املؤسسات التعليمية تتعامل مع الطالب الراغبين في التحويل كمواطنين من
الدرجة الثانية.)College Board,2011( .
و -ولقد سعت كثير من القيادات التربوية في الجامعات األمريكية ( )College Boardإلى محاولة مناقشة هذه املشكالت ،ومحاولة طرح كثير من
الحلول لها .ومنها:
 .1تطوير املناهج الدراسية لكليات املجتمع ،التي تركز على البحث الجامعي.
 .2كذلك قامت جامعة كاليفورنيا ،لو أنجلو ( )UCLAبوضع برنامج يربط ما بين الكليات ،للطالب الذي يخططون للتحويل إلى الجامعة.
 .3على املسئولين في جامعة شمال كارولينا في كابيل هيل ( )University of North Carolina at Chapel Hillالتحضير للطالب املحولين
املستقبلين ،باستخدام منحة من مؤسسة جاك كيشت كوكي (.)Jack Kent Cooke Foundation grant
 .4ترسل جامعة أريزونا مستشاريها أو مرشديها ،لزيارة كليات املجتمع على أسا منتظم؛ إلرشاد الطالب املستقبليين في اختيار املواد التي سوف
تحضرهم للقسم األعلى.
ً
 .5جامعة شمال تكسا تمنح الطالب مجموعة من الخدمات املصممة خصيصا ،ملواجهة حاجتهم ،والتي تشمل :إدارة الوقت ،واملهارات الدراسية،
واختيار التخصص.
 .6يتم قبول الطالب املستحقين بشكل متزامن لكلية بلين وتكسا ( ،)A&Mويسمح لهم املشاركة في ستة ساعات معتمدة في الفصل الدراس ي في
( ،)A&Mولديهم حق الوصول إلى كل برامج وخدمات املجتمع الجامعي لـ(.)College Board,2011( .)A&M
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ثانيا :تجربة جامعة امللك سعود ،كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع:
تعد جامعة امللك سعود من أولى الجام عات السعودية التي أخذت بتجربة البرامج االنتقالية ،وذلك من خالل مراكز خدمة املجتمع التابعة
للجامعة ،والتي تمثلت في :كلية املجتمع ،وكلية الدراسات التطبيقية ،وخدمة املجتمع في مدينة الرياض.
وستتناول الباحثة هنا تجربة كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع في األخذ بتجربة "البرامج االنتقالية" باعتبارها موضوع الدراسة.
كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع:
أ -النشـأة والهـدف:
ً
 أنشأ مركز خدمة املجتمع بجامعة امللك سعود في 1402 /10/11ه ،ليكون جهازا يربط الجامعة باملجتمع .عن طريق تقديم دورات وبرامج
تدريبية ،كما تم إنشاء القسم الشساعي باملركز في منتصف عام 1403/1402ه ،ليتولى رفع كفاءة املرأة وخدمة احتياجاتها.
 وفي 1404/11/27ه تغيير اسم املركز ليكون "مادة مركز خدمة املجتمع والتعليم املستمر" ،ثم تغيير اسمها إلى "كلية الدراسات التطبيقية
وخدمة املجتمع" في 1421/3/17هـ..
ب -برامج الكلية:
ً
تقدم كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع عددا من البرامج ،وهي كالتالي:
 .1البرامـج اإلعـدادية:
ويقدم ذلك القسم درجة الدبلوم في البرامج التأهيلية لحملة املؤهل الثانوي ،وهي كالتالي:
 برنامج العلوم اإلدارية واإلنسانية :ويشتمل على :دبلوم املحاسبة ،دبلوم التسويق ،دبلوم التأمين ،دبلوم األعمال املصرفية ،دبلوم األنظمة،
دبلوم مساعدي اإلخراج اإلذاعي والتلفزيوني.
 برنامج العلوم الطبيعية والهندسية :ويشتمل على :دبلوم االتصاالت وشبكات الحاسب ،دبلوم البرمجة وقواعد البيانات.
 برنامج العلوم الصحية :ويشتمل على :دبلوم املختبرات الطبية ،دبلوم السكرتارية الطبية ،دبلوم التشخيص اإلشعاعي ،دبلوم السجالت
الطبية .دبلوم التمريض.
 .2برامج التعليم الجامعي:
ويقدم هذا البرنامج لحملة شهادة البكالوريو ؛ للحصول على درجة الدبلوم في املجاالت التالية :دبلوم عام في التربية .دبلوم عام في التربية ملدار
التعليم الفني .دبلوم التوجيه واإلرشاد الطالبي .دبلوم التربية الخاصة( .دليل كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع للعام 2009/2008م).
 .3التعليم املستمر:
ّ
ضمن الخطة األكاديمية للجامعة ،تمكن الكلية حملة الشهادات الجامعية االلتحا ق بمقرر أو عدد من املقررات املطروحة ،حيث يحصل امللتحق
على شهادة بهذه املقررات من كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع.
 .4البرنامج االنتقالي:
ّ
أقر مجلس الجامعة بجلسته األولى للعام الدراس ي 1423/1422ه املنعقدة بتاريخ 1422/6 /21-20ه وجلسته الثانية عشرة للعام الدراس ي
1425/1424ه ،املنعقدة بتاريخ 1425/5/1ه تنفيذ برنامج انتقالي لاللتحا ق بالجامعة ،على أن يتم اإلعداد للبرنامج ،وتقديمه من قبل كلية الدراسات
التطبيقية وخدمة املجتمع.
ويهدف البرنامج إلى ما يلي:
العمل على إتاحة الفرصة لاللتحا ق بالجامعة؛ بإعدادها في برنامج انتقالي وإلحا ق من حققت متطلبات االلتحا ق بالجامعة في الكلية املناسبة ،أما
بالشسبة ملن لم تحقق متطلبات الجامعة فتلحق بإحدى الدبلومات املوجودة بكلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع.
بمتطلبات االلتحا ق بالجامعة :اجتياز البرنامج االنتقالي .والحصول على معدل تراكمي ال يقل عن ( )2من أصل (.)5
إجراءات االلتحا ق بالجامعة :تلحق الطالبة بالكلية التي درست مقرراتها في هذا البرنامج ،وحققت املعدل املطلوب ،مع احتساب املقررات التي درستها.
كما يجوز إلحا ق الطالبة بأي من كليات الجامعة األخرى في حال انطبا ق شروط التحويل إليها ،وذلك بموافقة عميد الكلية املعنية.
)(http://colleges.ksu.edu.sa/Arabic%20Colleges/AppliedStudies/default.aspx
ويوضح الجدول رقم ( ) 3أعداد الطالبات املقبوالت في البرنامج االنتقالي خالل العام الجامعي 1430/1429هـ.
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املشكالت التي تواجه طالبات الربامج االنتقالية يف كلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجملتمع جبامعة امللك سعود

جدول ( :)3أعداد الطالبات املقبوالت في البرنامج اإلنتقالي خالل العام الجامعي 1430/1429هـ
سعودية
126
50
13
14
63
39
121
183
10
178
122
146
14
1
1080

اسم الدبلوم
إدارة أعمال
تقنية معلومات
رياضيات
فيزياء.
محاسبة
اللغة االنجليزية
أنظمة
تربية خاصة
ترجمة اللغة اإلنجليزية
تعليم ما قبل املرحلة االبتدائية
دراسات اجتماعية
علم نفس
لغة عربية
لغة إنجليزية
اإلجمالي

املجموع
127
54
14
14
67
40
122
185
181
24
147
14
1
1
1110

غير سعودية
1
4
1
4
1
1
2
10
3
2
1
30

املصدر :دليل كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع للعام 1431 / 1430هـ.

الهيئـة التعليميـة:
ينقسم أفراد الهيئة التعليمية والهيئة الفنية في الكلية إلى قسمين:
 .1القسم األول :أفراد الهيئة التعليمية والفنية التابعين للكلية والجدول رقم ( )6يوضح توزيع القوى العاملة في الكلية حسب املؤهل العلمي.
جدول ( :)4توزيع القوى العاملة بالكلية حسب املؤهل التعليمي خالل العام الجامعي 1430/1429هـ
رجال

املؤهل التعليمي

العدد اإلجمالي

نساء

سعودي

غير سعودي

سعودي

غير سعودي

دكتوراه

11

3

3

2

19

ماجستير
بكالوريو

12

1
1

34
217

6
4

41
234

دبلوم

5

-

17

-

22

ثانوية عامة

23

-

28

-

51

الكفاءة واملتوسطة
دون الكفاءة

6
7

-

8

-

6
15

اإلجمالي

64

5

307

12

388

املصدر :دليل كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع للعام 1431 - 1430هـ.

ً
أساسا بوظائفهم في كليات أو جامعات أو معاهد تدريبية ،وتدريبهم في الكلية من باب
 .2القسم الثاني :العاملين بنظام التفرغ الجزعي بمعنى ارتباطها
التعاون الجزعي فقط.
والجدول رقم ( )5يبين أعداد أعضاء هيئة التدريس والفنيين املتعاونين مع الكلية من داخل وخارج الجامعة.
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املشكالت التي تواجه طالبات الربامج االنتقالية يف كلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجملتمع جبامعة امللك سعود

جدول( :)5أعضاء هيئة التدريس والفنيين املتعاونين مع الكلية من داخل وخارج الجامعة للعام 1430/1429هـ
املؤهل التعليمي
أستاذ
أستاذ مشارك

الفصل الدراس ي األول
خارج الجامعة
19
36

داخل الجامعة
9

الفصل الدراس ي الثاني
داخل الجامعة
خارج الجامعة
18
5
29

املجموع
37
79

أستاذ مساعد
محاضر

63
40

15
19

56
29

12
19

146
107

معيد
مهند

5
2

63
-

2
-

38
-

108
2

فني
صيدلي.

7
1

-

11
1

-

18
2

أخصاعي.
مساعد باحث.

12
3

-

11
3

-

23
6

اإلجمالي.

188

106

160

74

528

املصدر :دليل كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع للعام  1430ـ 1431هـ.
املباني املدرسية:
يتم تدريس البرامج االنتقالية في موقعين األول في جنوب الرياض (مبنى البديعة) ،والثاني في شر ق الرياض (مبنى الشر ق).
و ً
نظرا لحداثة البرنامج االنتقالي في كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع؛ لذا فإن الباحثة قد استعانت ببعض الدراسات السابقة التي أجريت على
نطا ق ضيق في بيئات مختلفة ،والتي تشابهت مع موضوع الدراسة باإلطار العام مع االختالف في التفاصيل ،وهي كالتالي:
و ً
نظرا لحداثة البرنامج االنتقالي في كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع؛ لذا فإن الباحثة قد استعانت ببعض الدراسات السابقة التي أجريت على
نطا ق ضيق في بيئات مختلفة ،والتي تشابهت مع موضوع الدراسة باإلطار العام مع االختالف في التفاصيل ،وقد رتبتها الباحثة من القديم إلى الحديث،
وهي كالتالي:
 دراسة آل مشرف (2000م) بعنوان" :مشكالت طلبة جامعة صنعاء وحاجاتهم اإلرشادية".
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد أهم مجاالت املشكالت التي يعاني منها طلبة جامعة صنعاء ،ويحتاجون فيها إلى خدمات إرشادية .وأوضحت النتائج
ً
أن طالب جامعة صنعاء يعانون من مشكالت املجال اإلرشادي  ،ووجود فرو ق دالة إحصائيا في متوسط القائمة الكلية في املجال اإلرشادي
والدراس ي ً
ً
إحصائيا في املجال الصحي.
تبعا ملتغير التخصص فقط (العلمي واألدبي) ،وكذلك توجد فرو ق دالة
 دراسة الغامدي (2001م) بعنوان" :املشكالت التي تواجه الطالب والدارسين بكليات املعلمين في اململكة العربية السعودية في ضوء بعض
املتغيرات".
هدفت الدراسة إلى معرفة املشكالت التي تواجه الطالب والدارسين بكليات املعلمين في اململكة العربية السعودية في ضوء متغير التخصص
ً
األكاديمي ،واملستوى الدراس ي ،واملعدل التراكمي ،وتكونت العينة من ( )1534طالبا طبق عليهم استبانة املشكالت التعليمية ،والذاتية،
واالجتماعية.
وأظهرت النتائج أن أكثر املشكالت الدراسية هي :عدم مراعاة ظروف الطالب عند عمل الجدول الدراس ي .ضغط االختبارات الشهرية .تفاوت
تعامل أعضاء هيئة التدريس مع الطالب .والتكرار والحشو في بعض املواد الدراسية .التركيز على مواد اإلعداد العام.
 دراسة البكر (2001م) بعنوان" :الصعوبات التي تواجه الطالبات املستجدات في الكليات األدبية بجامعة امللك سعود ،وعالقتها بدرجة
رضاهن عن التعليم الجامعي".
هدفت الدراسة إلى الكشف عن الصعوبات التي تواجه الطالبات املستجدات في الكليات األدبية بمركز الدراسات الجامعية للبنات التابع لجامعة
امللك سعود بالرياض ،ومعرفة العالقة بين درجة انتشار هذه الصعوبات وعدد من املتغيرات :نوع الكلية ،والحالة االجتماعية ،ومحل اإلقامة ،كما
هدفت إلى الكشف عن درجة رضا الطالبات عن تعليمهن الجامعي ،وعالقة هذا الرضا بالصعوبات التي تواجه الطالبات .ولتحقيق ذلك قامت
الباحثة بتصميم أداتين للدراسة ،األولى :قائمة الصعوبات التي تواجه الطالبة املستجدة ،والثانية :مقيا الرضا عن الحياة الجامعية.
وتكونت عينة الدراسة من ( )1000طالبة من املستجدات في الفصل الدراس ي األول من العام 1419هـ ومثلهن  %30من كافة الطالبات
املستجدات ،وتم اختيارهن بطريقة عشوائية بسيطة من كافة الكليات األدبية في مراكز الدراسات الجامعية للبنات بالرياض.
وكشفت نتائج الدراسة عن اآلتي:
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أظهرت الدراسة أن املشكالت اإلدارية والصعوبات التي واجهت املستجدات تتمثل في التباعد بين املباني ،والتزاحم عند بوابات الخروج،
وكذلك املشكالت األكاديمية مثل الخوف من امتحانات الجامعة ،وعدم املعرفة بأصول البحث العلمي ،وعدم توافر إرشاد أكاديمي.
ً
شيوعا بين طالبات العلوم
عانت طالبات كلية التربية أكثر من غيرهن من مجمل املشكالت ،فيما ظهرت املشكالت اإلدارية بشكل أكثر
اإلدارية.
أظهرت الدراسة ارتباط ذا داللة إحصائية بين قائمة الصعوبات ومقيا الرضا عن التعليم لدى عينة الدراسة ،أي أن الصعوبات التي
تواجه الطالبات املستجدات تؤثر في درجة رضاهن عن تعليمهن ،والذي لم يتجاوز ( )55,2من درجة الرضا الكلية على املقيا .
أظهرت الدراسة أن أعلى قيمة عددية الرتباطات محاور الصعوبات (التسجيل /اإلدارية /األكاديمية /الشخصية) بمقيا الرضا ،كانت مع
محور الصعوبات األكاديمية ،والذي بلغ (( )0,85دال عن مستوى  )0,01مما يعني أن أكثر الصعوبات ً
تأثيرا في درجة رضا الطالبات عن
تعليمهن هي الصعوبات األكاديمية.
كما أظهرت الدراسة أن أعلى قيمة عددية الرتباطات أبعاد مقيا الرضا مع قائمة الصعوبات كانت مع البعد الثالث (بعد تقويم الطالبة
للصعوبات داخل الجامعة) والذي بلغ ( ،)0,83مما يعني قدرة الطالبة املستجدة على إدراك حجم الصعوبات التي تواجهها في تعليمها
الجامعي.

 دراسة الفهد (2002م) بعنوان" :كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع -تجربة على طريق النجاح".
تناولت الدراسة عدد من الصعوبات ،مثل:
أ -عــدم ت ــوافر االعتمــادات املالي ــة الكافيــة لتنف ــذ كاف ــة املشــروعات ،وبخاص ــة مــا يتعل ــق منهــا بتش ــكيل ف ــر ق عمــل حقلي ــة تتــولى إع ــداد دراس ــات
تقويمية قبل طرح البرامج وأثنائها وبعد التنفيذ؛ وذلك للوقوف على مدى صالحية تلك البرامج وتوافقها مع متطلبات سو ق العمل.
ب -يــنعكس قصــور املــوارد املاليــة علــى نــوع التجهي ـزات املصــاحبة للعمليــة التعليميــة والتدريبيــة كاملعامــل واملختبــرات ،ممــا يــؤثر علــى نــوع امله ـارات
التطبيقية التي يكتسبها الدارسون.
ت -تعاني الكلية من انخفاض مستوى الدارسين ،وهذه واحدة من املشكالت الهيكلية التي يجب إيجاد حل لها في ظل الظروف التعليمية الحالية.
فالكليــة تســتقبل نوعيــة محــددة مــن الطلبــة والطالبــات الــذين فــاتتهم فرصــة القبــول فــي الجامعــة بســبب تــدني معــدالت نجــاحهم فــي الثانوي ــة
العامة .والتقليل من آثار هذه املشكلة يشبغي إجراء دراسات مكثفة حول الكيفية التي يمكن مـن خاللهـا توجيـه الطـالب نحـو أفضـل املسـارات
املالئمة لقدراتهم الفكرية وميولهم الطبيعية؛ حتى يتم التقليل من ظاهرة تدني األداء الدراس ي.
ث -عـدم وجـود كـوادر تعليميـة خاصـة بالكليـة ،وهـذا مـا يسـبب للكليـة صـعوبات أثنـاء تنفـذ البـرامج ،حيـث تعمـل األقسـام العلميـة فـي الكليـات علـى
ً
استيفاء احتياجاتها أوال قبل أن تأذن ألعضاء هيئة التدريس بالعمل في برامج الكلية.
 دراسة الناجم (2002م) بعنوان" :املشكالت التي تواجه طالب وطالبات كلية الترب ية بجامعة امللك فيصل في ضوء متغيرات الجنس
والتخص واملستوى الدراس ي".
ً
هــدفت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى املشــكالت التــي يشــعر بوجودهــا وأهميتهــا طــالب وطالبــات كليــة التربيــة بجامعــة امللــك فيصــل ،وفقــا للجــشس،
والتخصص ،واملستوى الدراس ي (األول ،الثاني ،الثالث ،الرابع) وتكونت عينة الدراسة التي أجري عليها البحث من ( )319طالب وطالبة من مستويات
دراسية مختلفة من الجشسين .وخلصت الدراسة إلى النتائج التالية:
أ -أهـم املشــكالت هــى عـدم أخــذ شــكاوى الدارسـين بجديــة مــن املســؤولين ،وعـدم مـراعتهم فــي وضـع جــدول االختبــارات ،وكثـرة أعــداد الدارســين فــي
الشعبة الواحدة ،وانعدام توافر املناخ الديمقراطي ،في التعامل وال موضوعية في نتائج االختبارات.
ب -وكثرة أخطاء الحاسب اآللي في التسجيل ،وسوء وضع أسئلة االختبارات؛ وافتقار املناهج الدراسية إلى تنمية القدرة على التفكير واملهارة.
ت -عند تحليل الفرو ق بين الجشسين في وجود املشكالت وأهميتها ،كانت نتائج الداللة في بعض املشكالت لصالح الطالب في مشكالت كثرة أعداد
الطـالب فــي الشـعبة الواحــدة ،وقلــة النظافـة فــي املمـرات وعــدم مالئمــة املطعـم لألعــداد املتزايـدة مــن الطــالب ،وعـدم وجــود أمكنـة لقضــاء وقــت
الفراغ ،وتغيب أعضاء هيئة التدريس عن املحاضرات.
ث -أما أهمية تلك املشكالت ،فكانت عدم كفاية املختبـرات ،وتـأخر أعضـاء هيئـة التـدريس عـن املحاضـرات ،وقلـة الفائـدة مـن اإلرشـاد األكـاديمي،
أمـا النتـائج التــي لصـالح الطالبــات ،فكانـت فــي مشـكالت عــدم كفايـة املكتبــة ملتطلبـات الدراســة الجامعيـة ،وقلــة األنشـطة غيــر الصـفية ،وعــدم
تشجيع الطالب والطالبات على التفاعل الصفي َّ
الفعال.
ج -كما بيشت نتائج الدراسة وجود فرو ق ذات داللة إحصائية في وجود املشكالت وأهميتها بين املستويات الدراسية املختلفة.
 دراسة الضامن ،سليمان (2006م) بعنوان" :الحاجات اإلرشادية لطلبة جامعة السلطان قابوس وعالقتها ببعض املتغيرات".
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هــدفت هــذه الدراســة إلــى الكشــف عــن الحاجــات اإلرشــادية لطلبــة جامعــة الســلطان قــابو  ،وعالقتهــا بمتغيــرات كــل مــن الجــشس ،والكليــة ،واملرحلــة
الدراس ــية ،وق ــد تكون ــت عين ــة الدراس ــة م ــن (ً )325
طالب ــا وطالب ــة ،اختي ــروا بوص ــفهم عين ــة عش ــوائية م ــن الكلي ــات اإلنس ــانية والعلمي ــة خ ــالل الع ــام
األكاديمي 2004 / 2003م .ومن خالل االستبانة خلصت الدراسة إلى:
أن الحاجات األكاديمية كانت في مقدمة تلك الحاجات تبعتها الحاجات النفسية ،ولم تكن الحاجات املهنية ملحة لدى أفراد عينة الدراسة.
أ-
ب -أشارت النتائج إلى وجود فرو ق ذات داللة إحصائية لصالح الكليات اإلنسانية.
ت -أظهرت النتائج وجود فرو ق ذات داللة إحصائية لصالح اإلناث فيما يتعلق بالحاجات اإلنسانية.
ث -ال يوجد فرو ق ذات داللة إحصائية بين متوسطات الطلبة على الحاجات اإلرشادية ومستواهم األكاديمي.
وأوصت الدراسة بضرورة تفهم حاجات الطلبة من قبل إدارة الجامعة ،وعمادة شؤون الطلبة ،ومركز اإلرشاد الطالبي ومساعدتهم على الوصول إلى حل
مشكالتهمً ،
سواء أكانت أكاديمية أم شخصية أو مهنية.
 دراسة بوبشيت (2008م) بعنوان" :املشكالت األكاديمية التي تواجه طالبات كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع بجامعة امللك
فيصل من وجهة نظرهن ".
هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى املشــكالت األكاديميــة التــي تواجــه طالبــات كليــة الدراســات التطبيقيــة وخدمــة املجتمــع بجامعــة امللــك فيصــل مــن
وجهـة نظــرهن ،وقــد تكونــت عينــة الدراســة مــن ( ) 432طالبــة بمقــر الجامعـة باألحســاء وفرعهــا بالــدمام ،طبــق علــيهن اســتبانة املشــكالت األكاديميـة.
ً
وبتحلــل البيانــات إحصــائيا خلصــت الدراســة أن أكثــر املتغيــرات املــؤثرة فــي إدراك الطالبــات ،تغيــر مكــان الدراســة (األحســاء -الــدمام) ،بينمــا كانــت
ً
متغيرات التخصص الدراس ي في الثانوية العامة (علمي -أدبي) ،واملعدل التراكمي للطالبات أقل املتغيرات تأثيرا في إدراكهن.
وقــد ق ـدمت الدراســة املقترحــات التاليــة :إنش ــاء مركــز لإلرش ــاد والتوجيــه فــي الكليــة ،وتعزيــزه بأعضــاء هيئــة التــدريس مــن ذوي الخبــرة .تزويــد كليــة
الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع بأساتذة متفرغين للتدريس ،وتدريب الطالبات على ممارسة مهارات التعلم الجامعي.
 دراسة سليمان ،أبو زريق ( 2008م) بعنوان" :مشكالت طالب كلية املعلمين بتبوك باململكة العربية السعودية من وجهة نظر الطالب أنفسهم
في ضوء بعض املتغيرات".
هـدفت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى طبيعــة املشــكالت ،وعالقــة كــل مــن املســتوى األكــاديمي ،والتقــدير التراكمــي فــي الكليــة بحجــم املشــكالت .دلـت
النتـائج علـى أن محــور املشـكالت االجتماعيــة قـد جـاء متوســطها الحسـابي فــي املرتبـة األولـى ،ثــم املحـور الدراسـ ي ،ثـم املحـور االقتصــادي ،كمـا أثبتــت
الدراســة أن ــه ال توجــد ف ــرو ق ذات دالل ــة إحصــائية ب ــين املش ــكالت الدراســية ،واالجتماعي ــة ،واالقتصــادية واملع ــدل التراكم ــي للطالــب ،وم ــن خ ــالل
االستبانة أوصت الدراسة باالهتمام باملشكالت التي أوساطها الحسابية مرتفعة ،والعمل على معالجتها باألساليب املناسبة.
 دراسة العقيلي ،أبو هاشم ( 2009م) بعنوان" :املشكالت األكاديمية لدى طالب الكليات اإلنسانية بجامعة امللك سعود فى ضوء بعض
املتغيرات".
هدفت هذه الدراسة الى التعرف على املشكالت األكاديمية لدى طالب الكليات اإلنسانية بجامعة امللك سعود ،ودرجة اختالف هذه املشكالت فى
ضوء بعض املتغيرات وهى :الكلية (التربية ،واآلداب ،واللغات والترجمة ،وإدارة األعمال ،واألنظمة والعلوم السياسية) ،واملستوى الدراس ي ،ومكان
ً
اإلقامة (األسرة ،والسكن الجامعى ،وخارج السكن الجامعى) ،واملستوى االقتصادي لألسرة .وتكونت العينة من ( )1934طالبا بجامعة امللك
ً
ً
ً
ً
سعود ،منهم ( )553طالبا بكلية التربية )492( ،طالبا بكلية اآلداب )140( ،طالبا بكلية اللغات والترجمة )446( ،طالبا بكلية إدارة األعمال)303( ،
ً
طالبا بكلية األنظمة والعلوم السياسية.
وباستخدام التكرارات ،والشسب املئوية ،واملتوسطات الحسابية ،وتحليل التباين أحادى االتجاه ،واختبار شيفية أظهرت النتائج ما يلي:
ً
أ -أن أكثــر املشــكالت املرتبطــة بــاملقررات الدراســية واالختبــارات انتشــارا ب ــين الطــالب هــي :صــعوبة أســئلة االختبــارات ،وطــول املقــررات الدراس ــية
وصعوبتها.
ً
ب -أن أكث ــر املش ــكالت املرتبط ــة باألس ــاتذة انتش ــارا ب ــين الط ــالب ه ــي  :ض ــعف العالق ــة ب ــين األس ــاتذة والط ــالب ،وض ــعف الكف ــاءة األكاديمي ــة ل ــبعض
األساتذة ،وعدم االلتزام بالساعات املكتبية ،وعدم استخدام أسـلوب التحفيـ ز والتعزيـز مـع الطـالب ،وعـدم الجديـة فـى تصـحيح إجابـات الطـالب.
ً
بينما كان أقلها انتشارا كثرة غياب األساتذة عن املحاضرات.
ً
ج -أن أكثر املشكالت املرتبطة بالطالب انتشارا هي :القلق املرتفع من الدراسة واالختبارات ،وسرعة الشسيان.
ً
د -إن أكثر املشكالت املرتبطة بالكلية واإلدارة انتشارا بين الطالب هى  :عدم توفر اإلمكانات املادية املناسبة فى القاعات ،وعدم توفر مرشد أكاديمى
باألقسام
ه -وجود فرو ق ذات داللة إحصائية بين املستويات الدراسية املختلفة " األول – الثانى – الثالث – الرابع – الخامس – الساد – السابع  -الثامن
" فى املشكالت املرتبطة باملقررات الدراسية ،واألساتذة ،والكليـة واإلدارة ،والدرجة الكلية بينما لم توجد فرو ق فى املشكالت املرتبطة بالطالب.
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 دراسة عبد الراض ي ،عبد املنعم خير السيد (2014م) بعنوان " :دور كلية املجتمع بجامعة الجزيرة في تنمية املرأة الريفية :دراسة حالة-فرع
دلوت البحر محلية شرق الجزيرة " .
هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى دور كليــة كليــة املجتمــع بجامعــة الجزيــرة فــي تنميــة املــرأة الريفيةواتخــذت حالــة جامعــة الجزيــرة فــرع دلــوت البحــر
بمحلية شر ق الجزيرة وحدة ريف دراسة حالة ،وذلك من خـالل اإلجابـة علـى تسـاؤالت الدراسـة وهـي  :مـا هـو دور كليـة تنميـة املجتمـع فـي تنميـة املـرأة
ً
ً
ً
الريفية في منطقة البحث اقتصاديا واجتماعيـا وثقافيـا ،واتضـح للباحـث مـن خـالل الدراسـة أن هنـاك عالقـة وثيقـة بـين دور كليـة تنميـة املجتمـع فـي
تنمي ــة امل ـرأة الريفي ــة م ــن خ ــالل برامجه ــا ومناهجه ــا ومش ــاريعها ع ــن طري ــق التعل ــيم التقن ــي والت ــدريب والتوعي ــة ،وتكون ــت عين ــة الدراس ــة م ــن عين ــة
عشــوائية بســيطة مــن خــالل كشــوفات الخريجــات لفــرع دولــت البحــر منــذ الششــأة وحتــى العــام 2013م ،والبــالغ عــددهن ( )367مفــردة وتــم اختيــار
عينة عشوائية قوامها ( )150مفردة وزعت على العينة املختـارة .واعتمـد الباحـث فـي دراسـته علـى املـنهج الوصـفي واملـنهج التـاريخي ،كمـا تـم االعتمـاد
على أدوات وطر ق جمع البيانات باملالحظة واملقابلة واستمارة االستبيان.
كما توصل الباحث في نهاية الدراسة إلى عدة نتائج وهي:
أ-
ب-
ج-
د-

الوسائل التعليمية التي تقدمها الكلية للمبحوثات لها دور فعال في تنمية املرأة الريفية في منطقة الدراسة.
أن للتدريب أهمية فاعلة في تنمية املرأة والتي عن طريقها تستطيع أن تضيف معلومات جديدة لها وتصقل مهاراتها لتشارك في تنمية مجتمعها.
ً
خلقت الكية فرص عمل لبعض أفراد املجتمع من خالل تدريب واستيعاب عدد من الشساء كمرشدات ومدربات وعمال في مهن مختلفة ساعد كثيرا في رفع
دخل هذه األسرة.
ً
تدل نتائج الدراسة امليدانية أن األثر التنموي على املبحوثـات كـان واضـحا فـي مجـاالت متعـددة أهمهـا التوعيـة واالهتمـام بشـئون املنـزل واملسـتوى التعليمـي
واملستوى االجتماعي وزيادة الثقافة والوعي بينما ظهر مستوى الدخل بصورة ضعيفة.

 دراسة قحوان ،محمد قاسم علي (2015م) بعنوان " :واقع كليات املجتمع الحكومية بالجمهورية اليمينة في ضوء املعايير املؤسسية"

ً
هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع التعليم بكليات املجتمع الحكومية في اليمن في ضوء املعايير املؤسسية وما التوقعات املرعوب فيها للتعليم وانطالقا من
الخطوة األولى عند التخطيط ورسم الخطط املستقبلية التي تتمحور حول الدراية الواعية واملعرفة الكاملة واملسح الشامل للواقع املخطط له ،وتم أخذ عينة
الدراسة من كليات املجتمع الحكومية والبالغ عددها ( )17كلية والبالغ عدد طالبها ( )7786وأعضاء هيئة التدريس البالغ عددهم ( )628ثابتين ومتعاقدين هي
الكليات التي قيد التشغيل وهناك كليات قيد االنشاء ،ومن هذه الكليات تم اختيار ثالث كليات كمجتمع للدراسة وهي (صنعاء  ،وعدن ،وسيئون)  ،كما تم
ً
اختيار عينة مماثلة تكونت من ( )81فردا من مجتمع البحث بشسبة ( )%5موزعين على الكليات وتم استخدام املنهج الوصفي ،وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج
منها :أن استجابة أفراد العينة عالية نحو الفقرات ،وهذا يبين أن كليات املجتمع الحكومية ال تعمل وفق املعايير املؤسسية حيث تفتقر إلى خطط العمل
املستقبلية سواء كانت قريبة أو بعيدة املدى ،وأن أهداف كليات املجتمع غير واضح ة من حيث العالقة بين كليات املجتمع واملجتمع املحلي التي وضعت أساسا
من اجل خدمته ،وأنه ال توجد وثيقة توضح رؤية واهداف وسالة كليات املجتمع توفر العدد الكافي من األساتذة وأعضاء هيئة التدريس املؤهلين واملتفرغين كما
أنها ال توفر التشريعات الالزمة لشروط التوظيف العامة في الكلية.

 دراسة قائد العبس ي ،رهيب سعيد ( )2017بعنوان " :تصور مقترح ملوائمة مخرجات كليات املجتمع في الجمهورية اليمنية مع متطلبات
سوق العمل في ضوء الواقع الحالي لها"
هدفت الدراسـة إلـى التعـرف علـى واقـع كليـات املجتمـع فـي الجمهوريـة اليمنيـة مـن وجهـة نظـر القيـادات األكاديميـة وأعضـاء هيئـة التـدريس فـي كليـات
املجتمــع وأربــاب العمــل ومتخرجــي كليــات املجتمــع ،والتعــرف علــى نمــاذج عاليــة ناححــة لكليــات املجتمــع فــي الــدول املتقدمــة ،وإعــداد تصــور مقتــرح
ملواءام ــة مخرج ــات كلي ــات املجتم ــع ف ــي الجمهوري ــة اليمني ــة م ــع متطلب ــات س ــو ق العم ــل ،وق ــد اس ــتخدمت الدراس ــة امل ــنهج الوص ــفي ،وأجرب ــت ه ــذه
الدراســة عل ــى خمــس كلي ــات مجتمعــي وه ــي كليــات مجتم ــع (صــنعاء – ع ــدن – ســيئون – ع ــبس – ي ـريم) ،وطبق ــت االســتبانة ك ــأداة للدراســة لجم ــع
ً
البيانات  ،حيث تكونت عينة الدراسة من ( )858مشاركا من قيادات كليات املجتمع ،وأعضاء هيئة التـدريس،ومتخرجين ،وأربـاب بعمـل ،وتوصـلت
الدراسة إلى نتائج أهمها :في مجال واقع كليات املجتمع في الجمهورية اليمنية وفيما يتعلق بمواءمة مخرجاتها مع متطلبات سو ق العمل ،تبين وجود
ضعف في الشراكة بين كليات ومؤسسات سو ق العمل فيمـا يخـص تـدريب الطـالب وأعضـاء هيئـة التـدريس ،ووضـع منـاهج الكليـات ،كمـا أن كليـات
املجتمع ال تحرص على متابعة خريجيها ،وهناك ضعف مواكبة مناهجها ملتطلبات سو ق العمل ،كما أن برامج كليـات املجتمـع ال تتسـم باملرونـة لكـي
تتواءم مع احتياجات سو ق العمل وتلبيها.
 دراسة روتش وبيكر( )Roueche & Baker,1984بعنوان" :استجابة كليات املجتمع والجامعات للطالب منخفض ي اإلنجاز".
أجريــت الدراس ــة علــى املس ــتوى ال ــوطني فــي الوالي ــات املتح ــدة األمريكيــة ،حي ــث شــملت جمي ــع كلي ــات املجتمــع والجامع ــات ،وق ــد أجريــت ف ــي جامع ــة
تكسا (  ،)University of Texasحيث هدفت الدراسة للتعرف على اسـتجابات كليـات املجتمـع والجامعـات للطـالب منخفضـ ي اإلنجـاز (low-
 ،)achieving studentsوذلك لتحديد أساليب الكليـات والجامعـات فـي مسـاعدة هـؤالء الطـالب علـى الوصـول بقـدراتهم إلـى املسـتوى الـذي يمكـنهم
من تحقيق النجاح في البرامج الجامعية العادية.
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وخلصت هذه الدراسة إلى نتائج ،هي:
أ -الدعم اإلداري القوي من قبل إدارة الكلية أوالجامعة ملثل هذه البرامج التطويرية.
ب -املقررات التطويرية منتظمة ،ويجري تقييم حضور الطالب ومشاركتهم فيها.
ج -املقررات في البرامج التطويرية يجري احتسابها في سجالت الطالب األكاديمية.
د -املرونة في إعطاء الطالب الوقت الكافي إلتمام هذه املقررات.
ه -تنويع استراتيجيات التدريس بما يتناسب وقدرات الطالب.
و -يقوم بتدريس املدرسون ممن تؤهله كفاياته الشخصية ،واملهنية لذلك.
ز -املتابعــة املســتمرة لســلوك الط ــالب امل ـرتبط بعمليــة ال ــتعلم ،مثــل :الغي ـاب ،أو عــدم إحض ــار أو إكمــال الواجبــات ،أو العج ــز عــن الوصــول إل ــى
مستوى مقبول ،وذلك بالبحث عن هؤالء الطالب وتقديم العون لهم.
 دراسة رينهارد ( )Reinhard,1992بعنوان" :ما بعد نقل الرخاء":
ً
أجريـت الدراســة فــي جامعــة متشــغن ( ،)University of Michingوكانــت عينــة الدراســة تتكــون مــن ( )1899طالبــا ،بــدأوا دراســتهم فــي كليــات أو
جامعات ذات أربع سنوات ،و(ً )422
طالبا ،بدؤوا دراستهم في كليات املجتمـع بعـد تخـرجهم مـن الثانويـة فـي عـام 1980م ،ثـم دخلـوا كليـات املجتمـع،
وحولــوا بعــد إكمــال الســشتين فيهــا أو أثنائهــا إلــى الجامعــات .وبعــد التحويــل تمــت مقارنــة أدائهــم فــي الجامعــة مــع املجموعــة األخــرى مــن الطــالب الــذين
بدؤوا دراستهم في الجامعة،
وقد خلصت هذه الدراسة إلى:
َّ
أ -أن كليات املجتمع التي بدأ فيها هؤالء الطالب دراستهم لم تكن تمار بشكل فعال الوظيفة التحويلية ،التـي هـي مسـاعدة الطـالب الـراغبين فـي
التحويل على تحقيق هذا الهدف.
ب -أن زيادة نسبة الطالب الذين يتمكنون من تحقيق هدف التحويل إلى الجامعة يشبغي أن تكون مسؤولية جوهرية لكليات املجتمـع؛ حتـى تحقـق
مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية.
ج -أن تسعى كليات املجتمع لتقوية وتطوير برامج التوجيه ،واإلرشاد للطالب؛ حتى يستطيعوا تحقيق هدف التحويل إلى الجامعة.
 دراسة مارثا ( )Martha,1996بعنوان "احتياجات الطالب االستشارية في املدن الجامعية الصغيرة ":
ً
أجريـت الدراسـة علـى عينـة مكونـة مـن ( )343وهـم ( 175ذكـورا) و( 168إناثـا) فـي جامعــة ()northeastern university؛ فـي مدينـة بوسـطن بواليــة
ماساتشوستس بقصد التعرف على حاجاتهم اإلرشادية ،وقد أظهرت نتائج الدراسة أن ( )% 59بحاجة إلى اإلرشـاد لزيـادة واقعيـتهم نحـو الدراسـة،
و( )% 57تنقصهم مهارات دراسية ،و( )% 56بحاجة إلى املزيد من الوقـت للدراسـة ،و( )% 54بحاجـة إلـى مهـارات أخـذ االمتحـان ،و( )% 52يعـانون
من قلق االمتحان.
 دراسة بوندي ( )Bundy,2000بعنوان" :مشكالت املهارات األساسية في كليات املجتمع وكيفية حلها":
أجريت الدراسة في كليـة مجتمـع كاليفورنيـا ،حيـث نـاقش بونـدي فـي دراسـته املشـكالت التـي يواجههـا طلبـة كليـات املجتمـع ،ومنهـا :االفتقـار للمهـارات
األساســية والضــرورية للتعلــيم ف ــي املســتوى الجــامعي (الق ـراءة ،الكتابــة ،الرياضــيات ،الحاس ــب اآللــي) ،وقــد ذك ــر أنــه يمكــن التقلي ــل مــن آثــار ه ــذه
املشكالت من خالل التركيز على بعض القضايا املهمة ،وهى:
أ -األساتذة املؤهلون :إن كليات املجتمع ال تتطلب بأي حـال مـن األحـوال أسـاتذة يمارسـون وظيفـة البحـث العلمـي واالنشـغال بالششـر لألبحـاث التـي
يقومون بها ،ولكن وظيفة أساتذة كليات املجتمع األساسية والوحيدة هي التدريس فقط ،وهـذا مـا يجعلهـم مختلفـين عـن أقـرانهم مـن األسـاتذة
في الكليات ذات األربع سنوات ،فهم خبراء في مجالهم املعرفي والتدريبي ،وخبراء في كيفية تدريب الطلبة على املهارات األساسية للتعلم الجامعي.
ب -تدريب املدرسين :على طر ق التدريس َّ
الفعالة ،وكيفية تدريس وتدريب الطلبة على املهارات األساسية للتعلم الجامعي.
 دراسة فورهيزوزهو ( )Voorhee & Zhou,2000بعنوان" :النوايا واألهداف في كلية املجتمع :الربط بين تصورات الطلبة والديموغرافيا"
أجريـت دراسـة اســتطالعية شـملت ( ) 87000طالــب وطالبـة مــن كليـات املجتمــع فـي عــدد مـن الواليــات األمريكيـة؛ ملعرفــة مـدى تحقيــق هـؤالء الطلبــة
ألهدافهم التي التحقوا بالكلية من أجلها ،وهل تغيرت هذه األهداف فيما بعد ،وقد أسفرت نتائج هذه الدراسة إلى:
أ -أن ( )%79,6من الطلبة لم تتغير أهدافهم.
ً
ب -أن نسبة ( )%73,6من الذين تغيرت أهدافهم أشـاروا إلـى أن هـذا التغييـر كـان برغبـة إكمـال الدراسـة الجامعيـة بـدال مـن الحصـول علـى وظيفـة
بعد االنتهاء من دراسة الدبلوم.
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 دراسة بيرز ( )Bers &Others,2004بعنوان " :استراتيجيات كلية املجتمع ،تقييم تحقيق أهداف التعليم العام ،خمس سنوات من
التقييم ".
هدفت الدراسة إلى تقييم مدى انجاز طلبة كلية املجتمع بأكتن بمدينة )( Des Plainesبوالية إلينوي بالواليات املتحدة األمريكية في تحقيق أهداف
املقررات التعليمية العامة ،فتحقيق إنجاز في املقررات تأ سيسية سيساعد الطلبة على تخطي املشكالت األكاديمية املستقبلية التي قـد تصـادفهم.
وقـد شـملت هــذه املقـررات مقــررات فـي العلــوم االجتماعيـة ،االتصــاالت ،الرياضـيات ،واإلنســانيات .وقـد طبقــت الدراسـة علــى ( )604طالـب وطالبــة
عــام 1999م ،وعلــى ( )603طالــب وطالبــة عــام 2003م .وقــد أســفرت نتــائج الدراســة لعــام 1999م أن نســبة ( )59%مــن الطلبــة قــد بلغــوا املســتوى
املطلـوب مـن املقيـا  ،وأن دراسـة عـام 2003م ،قـد أسـفرت عـن ( )77%مـن الطلبـة قـد وصـلوا إلـى املسـتوى املطلـوب ،وقـد أوصـ ى الباحـث بأهميــة
العناية باملقررات األساسية العامة حيث أنها تمثل الجسر الذي يعبر منه الطالب إلى بقية املقررات.
 دراسة برينل وبالنك ( )Burnell & Blank,2004بعنوان" :الخدمات التي يمكن أن تساعد الطالب محدودي الدخل للنجاح في كليات
املجتمع"
هدفت الدراسة إلى التعـرف علـى كيفيـة تفعيـل وتنظـيم مجموعـات؛ لتقـديم الـدعم واملشـورة والخـدمات األخـرى لطـالب كليـات املجتمـع فـي الواليـات
املتحــدة األمريكيــة .وقــد توصــلت الدراســة إلــى ضــرورة تأســيس مكاتــب لتقــديم الخــدمات الضــرورية لطلبــة كليــة املجتمــع مــن أهمهــا :مكتــب التوجيــه
واإلرشــاد األكــاديمي الــذي مــن أهــم أهدافــه عمــل الــدعم األكــاديمي للطلبــة الــذين يحتــاجون إلــى املســاعدة فــي دراســتهم األكاديميــة ،ســواء مــن خــالل
الدرو اإلضافية ،أو التدريب على املهارات األساسية ،أو تنظيم الوقت ،أو تمده باملساعدات األكاديمية.
 دراسة لونج وكورلنيد( )Long & Kurlaende 2008بعنوان" :هل توفر كليات املجتمع مسارات مناسبة للوصول إلى درجة البكالوريوس؟"
هــدفت هــذه الدراســة إلــى توضــيح دور كليــات املجتمــع فــي تســهيل الحصــول علــى البكــالوريو باســتخدام قاعــدة بيانــات مفصــلة ،وإداريــه ،وتقــوم
ً
الورقة باملقارنة بين نتائج الطالب الذين يدخلون كلية املجتمع من أجل الحصول على درجة البكالوريو  ،مقارنه بالطالب الذين التحقـوا مبـدئيا
بكليـات األربــع ســنوات ،وقــد ركــزت الدراســة علــى الطــالب الــذين تتـراوح أعمــارهم مــابين ( ،)20-17ســنة والــذين بــدأوا دراســتهم بعــد املرحلــة الثانويــة
خالل خريف عام  1998م وبعدها ملدة تسع سنوات حتى ربيع عام 2007م بكليات أوهايو العامة .وقد تناولت الدراسة عينة األفراد الـذين أظهـروا
نيـة السـتكمال الدراسـة ملـدة أربـع ســنوات س ً
ـواء فـي جامعـاتهم أو مـن خــالل البـدء فـي جامعـة أخـرى ملـدة أربــع سـنوات ،وقـد توصـلت الدراسـة إلــى أن
نسبه ( )14,5%من الطالب أقل احتماال إلكمال درجة البكالوريو في تسع سنوات.
تعقيب موجز على الدراسات السابقة:
مـن خــالل اســتعراض الدراســات الســابقة تبــين تعـدد الدراســات التــي تناولــت موضــوع املشــكالت التــي تواجــه الطــالب فــي الجامعــات بصــفة عامــة وطــالب
كليات املجتمع بصفة خاصة ،وفيما يلي عرض ألبرز أوجه الشبه واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
 تشابهت بعض الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية من حيث تركيزها على املشكالت التي تواجه طالب كلية املجتمع ،كدراسة الفهـد (2002م)،
ودراســة بوبشــيت (2008م) ،و دراســة روتــش وبيكــر (1984م) ،ودراســة دراســة بونــدي (2000م) ،ودراســة فــورهيز وزهــو (2000م) ،ودراســة بيــرز
وآخرون (2004م) ،ودراسة برينل وبالنك (2004م) ،ودراسة لونج و وكورلنيد (2008م) ،وبحث املشكالت التي تواجههم كأحد املحاور الرئيسية في
الدراسة.
 أما بقية الدراسات فقد ركزت على املشكالت التي تواجه طالب الجامعة بشكل عام ،ماعدا دراسة (سليمان ،الضـامن 2008م) ،ودراسـة الغامـدي
(2001م) ،فقد ركزت على املشكالت التي تواجه طالب كلية املعلمين.
َ
 تشابهت الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية أيضا من حيث مـنهج البحـث فـي أغلـب الدراسـات ،وهـو املـنهج الوصـفي التحليلـي ،ماعـدا الدراسـة
التــي أوردهــا رينهــارد (1992م) ،ودراس ــة بونــدي (2000م) ،ودراســة بي ــرز وآخــرون (2004م) ،ودراســة ل ــونج وكرولنــدير (2008م) ،حيــث اس ــتخدم
الباحث املنهج الوصفي املقارن ،كما تشابهت الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في أداة الدراسة ،وهي االستبانة.

منهجية الدراسة وإجراءاتها:
سيتناول هذا الجزء إجراءات تطبيق الجزء امليداني من الدراسة ،من حيث منهج البحث املتبع ،ومجتمع الدراسة ،ووصف خصائصها ،كما
يستعرض األداة التي ُجمعت البيانات الالزمة لتحقيق أهداف الدراسة ،واإلجراءات التي استخدمت للتحقق من صد ق األداة وثباتها ،و إجراءات
تطبيقها ،واألساليب اإلحصائية التي استخدمت في تحليل البيانات التي تم الحصول عليها.

429
املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية -املجلد ،4العدد2018 -3

أمل الغامدي

املشكالت التي تواجه طالبات الربامج االنتقالية يف كلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجملتمع جبامعة امللك سعود

منهج الدراسة:
استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي ( ،) Descriptive Analysisوهو" :أحد أشكال التحليل والتفسير العلمي املنظم لوصف ظاهرة ،أو
ً ً
مشكلة محددة ،وتصويرها تصويرا كميا عن طريق جمع بيانات ومعلومات مقننه عن الظاهرة ،أو املشكلة ،وتصشيفها ،وتحليلها ،وإخضاعها للدراسة
الدقيقة" (حسن2004 ،م ،ص .)352
مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من كافة طالبات املستوى الدراس ي الرابع امللتحقات بالبرامج االنتقالية في كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع
بجامعة امللك سعود ،وطبقت الدراسة على جميع الطالبات خالل فترة إجراء الدراسة خالل الفصل الدراس ي الثاني من العام الدراس ي 1432/1431هـ
والبالغ عددهن ( ) 368طالبة ،وذلك كونهن األكثر معرفة للمشكالت التي قد تواجه الطالبات امللتحقات بالبرامج االنتقالية.
تطبيق أداة الدراسة:
تم تطبيق الدراسة على مجتمع الدراسة السابق ،وذلك باتباع الخطوات التالية:
 قامت الباحثة بطلب الحصول على املوافقة الرسمية على تطبيق أداة الدراسة.


وتم توزيع االستبانات وعددها (  )368على الطالبات  ،وبالتطبيق امليداني حصلنا على ( )264استبانة صالحة للتحليل اإلحصاعي أي ما
نسبته ( )%71,71من إجمالي االستبانات املوزعة .وتم استبعاد ( )18استبانه لعدم مطابقتها للشروط.
جدول( :)6مخلخ

مجتمع أفراد الدراسة التي أجري عليها التحليل اإلحصائي

العدد الكلي للطالبات

العدد املستبعد

النسبة

العدد املشارك

النسبة

368

18

%4,8

264

%71,7

جدول( :)7عدد أفراد الدراسة موزعين حسب التخص
التخص الدراس ي
تربية خاصة
قانون
اللغة اإلنجليزية
رياض أطفال
محاسبة
ترجمة اللغة اإلنجليزية
علم نفس
نظم معلومات إدارية
دراسات اجتماعية
تسويق
لغة عربية
املجموع

الدراس ي

التكرار
56
12
7
43
27
34
18
13
35
9
10
264

النسبة
21.2
4.5
2.7
16.3
10.2
12.9
6.8
4.9
13.3
3.4
3.8
%100

ً
 بلغ الفاقد من االستبانات ( )104استبانة ،وتم استبعاد ( )18استبانة؛ نظرا لعدم موافقتها للشروط ،أما الباقي ( )96لم يتم الحصول عليه،
ولعل السبب يرجع إلى عدم رغبة الطالبة في املشاركة لعدم إدراك الطالبات بأهمية املشاركة في إجابة االستبيان؛ وأهمية البحث العلمي .ثم
تم إدخال بيانات االستبانات في كمبيوتر مركز البحوث في كلية التربية جامعة امللك سعود.
أداة الدراسة:
ا ستخدمت (االستبانة) كأداة لجمع البيانات .وفيما يلي عرض لكيفية بناء األداة ،واإلجراءات التي استخدمت للتأكد من صدقها وثباتها .وذلك من
خالل ما يلي:
أ -بناء أداة الدراسة :اعتمدت على ما يلي:
 املراجع العلمية األولية ذات الصلة بموضوع الدراسة.
 خبرة الباحثة كونها إحدى أعضاء هيئة التدريس في كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع.
 الدراسات العلمية التي تناولت في بعض محاورها املشكالت الطالبية في التعليم العالي.
 عمل دراسة استطالعية حيث طرح عليهن السؤال اآلتي :اذكري أكبر عدد من املشكالت التي تواجهك كطالبة في البرنامج االنتقالي.
تم بناء أداة الدراسة على االستبانة لإلجابة على األسئلة التالية:
 السؤال األول :ما واقع البرامج االنتقالية في كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع بجامعة امللك سعود ؟
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 السؤال الثاني :ما املشكالت التي تواجه طالبات البرامج االنتقالية في كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع بجامعة امللك سعود ؟
 السؤال الثالث :ما الحلول املقترحة التي يمكن أن تسهم في حل هذه املشكالت؟
وقـد صــيغت األســئلة بصـورة مغلقــة بتــدرج خماسـ ي وفـق مقيــا ليكــرت (موافقـة بشــدة  -موافقــة  -موافقــة لحـد مــا  -غيــر موافقـة  -غيــر موافقــة بشــدة)،
ً
وقد تم منح كل إجابة من املقيا درجة لتتم معالجتها إحصائيا كما يلي:
موافقة بشدة

موافقة

موافقة لحد ما

غيرموافقة

غيرموافقة بشدة

5

4

3

2

1

بحيث يكون معيار املشكالت في محوري الدراسة على النحو التالي:
ً
 مشكالت مرتفعة جدا ،متوسطها الحسابي بين (.)5 -4,24
 مشكالت مرتفعة ،متوسطها الحسابي بين (.)4,23 – 3,43
 مشكالت متوسطة ،متوسطها الحسابي (.)3,42 – 2,62
 مشكالت منخفضة ،متوسطها الحسابي (.)2,261 – 1,81
ً
 مشكالت منخفضة جدا ،متوسطها الحسابي بين ( – 1,80فأقل).
ب -صدق أداة الدراسة:
أي مدى صالحية األداة لقيا ما وضعت له( .أبو عالم2007 ،م ،ص  ،)465وقامت الباحثة باستخدام الصد ق الظاهري واالتسا ق الداخلي ،وكانت
اإلجراءات كالتالي:
 الصدق الظاهري لألداة:
قامت الباحثة بعرض أداة الدراسة على عدد من األساتذة في جامعة امللـك سـعود فـي كليـة التربيـة مـن أقسـام (التربيـة وعلـم الـنفس) ،وكليـة الدراسـات
التطبيقيـة وخدمــة املجتمــع ،وعــدد مـن األســاتذة مــن جامعــة األميـرة نــورة مــن أقســام (التربيـة :املنــاهج ،وطــر ق التــدريس)؛ وذلـك لتقريــر الصــد ق الظــاهري
لالستبانة.
(األساتذة املشاركين في تحكيم االستبانة وهم  18من استاذ واستاذ مسـاعد ومحاضـر) .وبعـد ذلـك تـم إجـراء التعـديالت الالزمـة علـى أداة الدراسـة حسـب
ما اقترحه املحكمين من حذف ،وإضافة ،وإعادة صياغة لبعض العبارات .وامللحق يوضح االستبانة في الصورة النهائية.
 صدق االتساق الداخلي لالستبانة:
بواســطة حســاب معامــل االرتبــاط بيرســون؛ حيــث تــم حســاب معامــل االرتبــاط بــين درجــة كــل عبــارة مــن عبــارات االســتبانة بالدرجــة الكليــة لــألداة ،كمــا
يوضح ذلك الجدول التالي:
جدول( :)8معامالت ارتباط بيرسون لعبارات األداة بالدرجة الكلية لألداة
رقم العبارة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

معامل االرتباط باملحور
**0,453
**0,485
**0,494
**0,514
**0,413
**0,481
**0,386
**0,437
**0,384
**0,436
**0,462
**0,412
**0,471
**0,429
**0,530
**0,369
**0,436
**0,412
**0,558

رقم العبارة
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
-

معامل االرتباط باملحور
**0,531
**0,522
**0,596
**0,480
**0,469
**0,475
**0,469
**0,327
**0,379
**0,388
**0,444
**0,511
**0,537
**0,338
**0,309
**0,473
**0,493
**0,322
-

مالحظة ** دال عند مستوى الداللة ( )0,01فأقل
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أمل الغامدي

ً
ومن خالل النتائج املوضحة في الجدول أعاله يتضح أن معامل ارتباط كل عبارة بالدرجة الكلية لألداة موجبة ودالة إحصائيا عند مستوى ( )0,01فأقل،
مما يبين صدق اتساقها مع األداة وصالحيتها للتطبيق امليداني.
ج -ثبات أداة الدراسة (االستبانة):
للقيا والتأكد من ثبات أداة الدراسة ،استخدمت الباحثة (معادلة ألفا كرونباخ) ())Cronbach's Alpha (α؛ والجدول رقم ( )2يوضح ذلك.
جدول( :)9معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة
محاور اإلستبانة
الثبات العام

عدد العبارات
37

ثبات املحور
0,8645

يتضح من الجدول رقم ( )2أن معامل الثبات العام ألداة الدراسة بلغ ( ،)0,8645وهو معامـل ثبـات مرتفـع ،وهـذا يشـير إلـى إمكانيـة ثبـات النتـائج التـي يـتم
التوصل إليها بواسطة أداة الدراسة بعد تطبيقها.
أساليب املعالجة اإلحصائية:
استخدمت الباحثة ملعالجة البيانات التي حصلت عليها بعد تطبيق أداة الدراسة مايلي:
 معامل ارتباط بيرسون :لقيا صد ق االتسا ق الداخلي ألداة الدراسة (االستبانة).
 معامل ثبات ألفا كرونباخ :للتحقق من ثبات االستبانة.
 للتكرارات والشسب املئوية :لوصف استجابات مفردات الدراسة ملحاور االستبانة.
 املتوسط الحسابي املوزون (املرحح) ()Weighted Mean؛ وذلك ملعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات مفـردات الدراسـة علـى كـل عبـارة مـن
عبارات متغيرات الدراسة األساسية.
 تــم اســتخدام االنح ـراف املعيــاري ( )Standard Deviation؛ للتعــرف علــى م ــدى انح ـراف اســتجابات مفــردات الدراســة لكــل عبــارة مــن عب ــارات
متغيرات الدراسة.
قصور البحث:
إن قصور البحث ( )limitation of the researchصفة تالزم أي بحث في الظاهرة اإلنسانية ،وذلك لصعوبة الحياد التام من قبل الباحث أو
ً
املجيب (العساف1995 ،م ،ص  . )58ولعل أبرز جوانب القصور في هذا البحث ،ونظرا لطبيعة األداة املستخدمة هو عدم التأكد ما إذا كانت إجابات
ً
مجتمع الدراسة هي ما واجهنه فعال من مشكالت ،أم أنهن أجبن بذلك ملجرد إرضاء الباحثة (وهذا من عيوب توزيع الباحث بنفسه ألداة الدراسة) ،أو
ً
أنهن أجبن بذلك سعيا إلى تقديم صورة إيجابية أو سلبية عن البرنامج االنتقالي .من املهم أيضا األخذ بعين االعتبار ما نسبة ( )39%ممن لم يشاركن في
ً
الدراسة ،فهل كان ملشاركتهن  -لو حصلت  -أن تغير في نتائج الدراسة ؟ هذا سؤال سيظل معلقا بال إجابة.

تحليل نتائج الدراسة وتفسيرها:
يتم في هذا الجزء عرض لنتائج الدراسة ،من خالل التحليل الكمي للبيانات التي تم الحصول عليها بعد التطبيق امليداني ألداة الدراسة على
مجتمع الدراسة ،وفيما يلي عرض نتائج الدراسة وتفسيرها:
إجابة السؤال األول :ما واقع البرامج االنتقالية في كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع في جامعة امللك سعود؟
ً
تم اإلجابة على هذا التساؤل نظريا من خالل إستعراض واقع البرامج اإلنتقالية الحالي ،خاصة بعد التغيرات التي طرأت على الخطط الدراسية
لطالبات البرامج اإلنتقالية ،وذلك بعد إقرار جامعة امللك سعود للسنة التحضيرية في العام الدراس ي 1430/1429ه ،على جميع أقسام الجامعة ،حيث
أقر تطبيقها على األقسام العلمية للكلية ،من بداية العام الدراس ي 1431/1430ه ،وأقرت على األقسام اإلنسانية ،مع بداية العام الدراس ي
 1432/1431ه ،بحيث تشتقل الطالبة الى الكلية بعد اإلنتهاء من السنة التحضيرية ،وذلك حسب الخطة الجديدة املوجودة في موقع الكلية
( ،)http://colleges.ksu.edu.sa/وتقدم الكلية حاليا عددا من البرامج اإلنتقالية ،تشمل التخصصات التالية (إدارة األعمال ،املحاسبة ،األنظمة ،
اللغة العربية  ،الدراسات اإلجتماعية ،اللغة اإلنجليزية ،ترجمة اللغة اإلنجليزية ،التربية الخاصة ،علم النفس ،تعليم ماقبل املرحلة اإلبتدائية ،تقنية
املعلومات ،رياضيات ،الفيزياء).
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أمل الغامدي

املشكالت التي تواجه طالبات الربامج االنتقالية يف كلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجملتمع جبامعة امللك سعود

الصعوبات التي تواجه البرامج التي تقدمها كلية الدراسات التطبيقية؛ وخدمة املجتمع:

ً
 عدم توافر مباني مخصصة للكلية :نظرا للتباعد بين املباني ،مما يؤدي إلى صعوبة اإلنتقال بين مقرات الكلية ،وهذا يتفق مع دراسة البكر
(2001م).
 ضعف البشية التحتية ملعظم هذه املقرات ،وعدم كفاية التجهيزات العلمية ،والقصور في املعامل ،والقاعات الدراسية ،والوحدات الصحية.
(التقرير السنوي2010/2009،م ،ص ،)86وهذا يتفق مع دراسة الفهد (2002م).

 ال يوجد تنوع كاف في أماكن التغذية ،وهذا يتفق مع دراسة الناجم (2002م) ،كما اليمكن إنطبا ق شروط الغذاء الصحي على نوعية األطعمة
املوجودة.
 يوجد ضعف في خدمات الرعاية الصحية ،والتوجية واإلرشاد للطالبات في مختلف فروع الكلية (التقرير السنوي2010/2009 ،م ،ص  ،)86وهذا
يتفق مع دراسة آل مشرف (2000م) ،ودراسة البكر (2001م) ،و دراسة برينل وبالنك ).(Burnell & Blank,2004
ً
أ -ال يصرف لطالبات البرامج اإلنتقالية أي مكافأة جامعية ،وهذا يؤدي إلى صعوبات قد تواجهها الطالبات نظرا لحاجتهن للمكافأة الجامعية في توفير
اإلحتياجات الدراسية ،واملراجع املطلوبة (الخطة اإلستراتيجية لكلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع2011/2010 ،م  ،ص  ،)17وذلك يتفق مع
ماخرجت به ورشة عمل كليات املجتمع باململكة ،الواقع وطموحات التنمية (2009مـ) .من توصية بضرورة صرف مكافأة مالية لطلبة كليات املجتمع،
أسوة بزمالئهم في الجامعات األخرى.
ب -تعاني الكلية من نقص في املوارد البشرية ،نتيجة لقلة أعضاء هيئة التدريس واملوظفين ،وهذا يتفق مع دراسة الفهد (2002م).
جدول ( :)10يوضح أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم في الكلية موزعين حسب املؤهل العلمي والجشسية خالل العام الدراس ي 1432-1431هـ ص 42
سعودي

دكتوراة
ماجستير
بكالوريوس
املجموع
النسبة إلى اإلجمالي()%

ذكر
7
1
1
9
3

أنثى
0
69
166
235
89

غير سعودي
املجموع
7
70
167
244
92,8

ذكر
3
1
0
4
1,52

أنثى
5
10
0
15
5,70

املجموع
املجموع
8
11
0
19
7,2

ذكر
10
2
1
13
4,94

أنثى
5
79
166
250
95,1

النسبة إلى
اإلجمالي ()%
املجموع الكلي
15
81
167
263
100

5,7
30,8
63,5
100

املصدر:التقرير السنوي لكلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع التابعة لجامعة امللك سعود (1432-1431هـ).

إجابة السؤال الثاني :ما املشكالت التي تواجه طالبات البرامج االنتقالية في كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع في جامعة امللك سعود؟
لإلجابة على هذا السؤال تم حساب التكرارات ،والشسب املئوية ،واملتوسطات الحسابية ،واالنحرافات املعيارية الستجابات أفراد الدراسة حول
محور أداة الدراسة.
وقد اقتصرت الباحثة على ذكر املشكالت التي حصلت على متوسط حسابي بلغ ( )3,43فأعلى ،فهذه املتوسطات حسب املعيار تمثل مشكالت مرتفعة
ً
أو مشكالت مرتفعة جدا ،وهذا هو موضوع الدراسة.
ً
وفيما يلي يوضح الجدول رقم ( )13املشكالت مرتبة تنازليا.
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أمل الغامدي

املشكالت التي تواجه طالبات الربامج االنتقالية يف كلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجملتمع جبامعة امللك سعود

جدول( :)11املشكالت التي تواجه طالبات البرامج االنتقالية بكلية الدراسات التطبيقية مرتبة تنازليا حسب املتوسط الحسابي
املشكلة

الرتبة

1

عدم تواجد مساحات خارجية في مبني الكلية

2

عدم رصد مكافأة مالية للطالبات

3

ع ـ ـ ــدم ت ـ ـ ــوافر ع ـ ـ ــدة ش ـ ـ ــعب مطروح ـ ـ ــة ل ـ ـ ــنفس املق ـ ـ ــرر ف ـ ـ ــي
أوقات مختلفة

4

عـ ـ ــدم ت ـ ـ ــوافر توضـ ـ ــيح ألس ـ ـ ــماء أعضـ ـ ــاء هيئ ـ ـ ــة الت ـ ـ ــدريس
أثناء عملية التسجيل أو الحذف واإلضافة

5

ع ـ ـ ـ ـ ــدم تـ ـ ـ ـ ـ ـوافر أمـ ـ ـ ـ ـ ــاكن لقض ـ ـ ـ ـ ــاء وقـ ـ ـ ـ ـ ــت الفـ ـ ـ ـ ـ ـراغ بـ ـ ـ ـ ـ ــين
املحاضرات

6

ي ـ ــتم تغيي ـ ــر بع ـ ــض أعض ـ ــاء هيئ ـ ــة الت ـ ــدريس بع ـ ــد تس ـ ــجيل
الطالبات في الشعبة

7

عدم توافر تهوية مناسبة في مبني الكلية.

8

ع ـ ـ ــدم قي ـ ـ ــام الكلي ـ ـ ــة بط ـ ـ ــرح مق ـ ـ ــررات البرن ـ ـ ــامج االنتق ـ ـ ــالي
لجمي ـ ـ ــع املس ـ ـ ــتويات خ ـ ـ ــالل الفص ـ ـ ــل الدراسـ ـ ـ ـ ي الص ـ ـ ــيفي
للطالبات.

التكرار
النسبة %
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%

موافقة
بشدة
194
73,5
208
78,8
177
67,0
178
67,4
164
62,1
142
53,8
150
56,8
122
46,2

درجة املوافقة
موافقة
موافقة
لحد ما
17
42
6,4
15,9
5
22
1,9
8,3
25
44
9,5
16,7
29
32
11,0
12,1
23
48
8,7
18,2
38
53
14,4
20,1
30
37
11,4
14,0
49
61
18,6
23,1

غير موافقة
7
2,7
6
2,3
15
5,7
15
5,7
20
7,6
25
9,5
29
11,0
27
10,2

غير موافقة بشدة
4
1,5
23
8,7
3
1,1
10
3,8
9
3,4
6
2,3
18
6,8
5
1,9

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

4,57

0,847

4,46

1,214

4,43

0,957

4,34

1,115

4,28

1,115

4,14

1,119

4,03

1,319

4,02

1,110

تابع جدول رقم ()11
املشكلة

التكرار
النسبة %

الرتبة

9

يرتفـ ـ ـ ـ ــع مس ـ ـ ـ ـ ــتوى ص ـ ـ ـ ـ ــعوبة أس ـ ـ ـ ـ ــئلة اختب ـ ـ ـ ـ ــارات بع ـ ـ ـ ـ ــض
املقررات

10

توج ـ ـ ــد ص ـ ـ ــعوبة ف ـ ـ ــي القي ـ ـ ــام بعملي ـ ـ ــة الح ـ ـ ــذف واإلض ـ ـ ــافة
من خالل البوابة اإللكترونية

11

عدم توافر أنشطة طالبية في الكلية

12

عـ ـ ـ ــدم إعطـ ـ ـ ــاء الطالبـ ـ ـ ــة فكـ ـ ـ ــرة عـ ـ ـ ــن آليـ ـ ـ ــة االنتقـ ـ ـ ــال إلـ ـ ـ ــي
كليات الجامعة بعد إكمال البرنامج االنتقالي

13

ع ـ ــدم تـ ـ ــوافر بالكلي ـ ــة جهـ ـ ــات متنوع ـ ــة لتقـ ـ ــديم الوجبـ ـ ــات
الغذائية

14

ال تتـ ـ ـ ــوفر أعـ ـ ـ ــداد كافيـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ــن أعضـ ـ ـ ــاء هيئـ ـ ـ ــة التـ ـ ـ ــدريس
ملساعدة الطالبات أثناء عمليات الحذف واإلضافة
عدم أخذ شكاوى الطالبات بجدية من املسئولين

16

عـ ـ ـ ــدم صـ ـ ـ ــدور الجـ ـ ـ ــداول الدراسـ ـ ـ ــية فـ ـ ـ ــي بدايـ ـ ـ ــة الفصـ ـ ـ ــل
الدراس ي قبل بدء فترة الحذف واإلضافة بوقت كافي

ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%

املشكلة

التكرار
النسبة %

17

ع ـ ــدم توزي ـ ــع الطالب ـ ــات ف ـ ــي بداي ـ ــة الفص ـ ــل الدراس ـ ـ ي عل ـ ــى
أعضاء هيئة التدريس بالكلية لإلرشاد األكاديمي

18

ع ـ ــدم تناسـ ـ ــب عـ ـ ــدد الطالبـ ـ ــات مـ ـ ــع الجهـ ـ ــات التـ ـ ــي تقـ ـ ــدم
الخدمات الغذائية بالكلية

ك
%
ك
%

15

موافقة
بشدة
101
38,3
126
47,7
100
37,9
106
40,2
108
40,9
101
38,3
83
31,4
100
37,9

درجة املوافقة
موافقة
موافقة
لحد ما
59
73
22,3
27,7
47
38
17,8
14,4
58
66
22,0
25,0
55
60
20,8
22,7
50
57
18,9
21,6
61
54
23,1
20,5
75
72
28,4
27,3
44
59
16,7
22,3

غير موافقة
21
8,0
39
14,8
30
11,4
29
11,0
39
14,8
37
14,0
21
8,0
44
16,7

غير موافقة بشدة
10
3,8
14
5,3
10
3,8
14
5,3
10
3,8
11
4,2
13
4,9
17
6,4

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

3,89

1,121

3,84

1,306

3,82

1,169

3,81

1,224

3,81

1,225

3,75

1,221

3,72

1,135

3,69

1,304

تابع جدول رقم ()11
الرتبة

موافقة
بشدة
86
32,6
83
31,4

درجة املوافقة
موافقة
موافقة
لحد ما
76
50
28,8
18,9
69
42
26,1
15,9

غير موافقة
34
12,9
57
21,6

غير موافقة بشدة
18
6,8
13
4,9

املتوسط
الحسابي

االنحراف املعياري

3,58

1,252

3,47

1,269

ً
ً
من الجدول رقم ( )13أعاله يتبين أن ( )18مشكلة بحسب تقدير أفراد الدراسة تراوح تصشيفها بين (مرتفعة جدا ومرتفعة) ،مرتبة حسب متوسطها
الحسابي ،وفيما يلي تفسير ذلك:
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 .1جاءت املشكلة رقم ( )1وهي" :ال توجد مساحات خارجية في مبنى الكلية" باملرتبة األولى ،من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها بشدة بمتوسط (4,57
ً
من  )5,00أي أنها من املشكالت (املرتفعة جدا) لدى مجتمع الدراسة .وذلك يتفق مع التوصية التي خرجت بها "ورشة عمل كليات املجتمع باململكة،
ً
مبان مالئمة دراسيا.
الواقع وطموحات التنمية2009،م" من ضرورة أهمية استقرار كليات املجتمع في ٍ
 .2جاءت املشكلة رقم ( )2وهي" :ال توجد مكافأة مالية للطالبات" باملرتبة الثانية ،من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها بشدة بمتوسط ( 4,46من
ً
 )5,00أي أنها من املشكالت (املرتفعة جدا) لدى مجتمع الدراسة ،وهذا يقلل من رغبة الطالبات في االلتحا ق بكلية الدراسات التطبيقية وخدمة
املجتمع ،وال يتيح لهن الحصول على املتطلبات الالزمة للتعلم من مراجع ،ووسائل تعليمية .وذلك يتفق مع ما خرجت به "ورشة عمل كليات املجتمع
باململكة ،الواقع وطموحات التنمية 2009م" ،من توصية بضرورة صرف مكافأة مالية لطلبة كليات املجتمع أسوة بزمالئهم في الجامعات األخرى".
 .3جاءت املشكلة رقم ( )3وهي" :ال تتوفر عدة شعب مطروحة لنفس املقرر في أوقات مختلفة" باملرتبة الثالثة ،من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها
ً
بشدة بمتوسط ( 4,43من )5,00أي أنها من املشكالت (املرتفعة جدا) لدى مجتمع الدراسة ،وذلك يتفق مع دراسة الغامدي (2001م) .ويرجع ذلك إلى
قيام أعضاء هيئة التدريس املسؤولين عن توزيع الجداول الدراسية بطرح عدة شعب ولكن في وقت واحد ،مما يؤدي إلى عدم قدرة الطالبة على تسجيل
املقرر لوجود تعارض في الوقت مع مقررات أخرى .
 .4جاءت املشكلة رقم ( )4وهي" :ال يوجد توضيح ألسماء أعضاء هيئة التدريس أثناء عملية التسجيل أو الحذف واإلضافة" باملرتبة الرابعة ،من حيث
ً
موافقة أفراد الدراسة عليها بشدة بمتوسط ( 4,34من  )5,00أي أنها من املشكالت (املرتفعة جدا) لدى مجتمع الدراسة.
 .5جاءت املشكلة رقم ( ) 5وهي" :ال توجد أماكن لقضاء وقت الفراغ بين املحاضرات" باملرتبة الخامسة ،من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها بشدة
ً
بمتوسط ( 4,28من  )5,00أي أنها من املشكالت (املرتفعة جدا) لدى مجتمع الدراسة ،وذلك يتفق مع دراسة الناجم (2002م).
 .6جاءت املشكلة رقم ( )6وهي" :يتم تغيير بعض أعضاء هيئة التدريس بعد تسجيل الطالبات في الشعبة" باملرتبة السادسة ،من حيث موافقة أفراد
الدراسة عليها بمتوسط ( 4,14من  )5,00أي أنها من املشكالت املرتفعة لدى مجتمع الدراسة ،وسبب ذلك أن الطالبة تضطر إلى القيام بعملية التحويل
ً
من الشعبة الحقا ،وهذا قد يؤدي إلى إرباك العملية التعليمية.
 .7جاءت املشكلة رقم ( )7وهي" :ال توجد تهوية مناسبة في مبنى الكلية" باملرتبة السابعة ،من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها بمتوسط ( 4,03من
 )5,00أي أنها من املشكالت املرتفعة لدى مجتمع الدراسة.
 .8جاءت املشكلة رقم ( )8وهي" :ال تطرح الكلية مقررات البرنامج االنتقالي لجميع املستويات خالل الفصل الدراس ي الصيفي للطالبات" باملرتبة الثامنة،
من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها بمتوسط ( 4,02من  )5,00أي أنها من املشكالت املرتفعة لدى مجتمع الدراسة.
 .9جاءت املشكلة رقم ( )9وهي" :يرتفع مستوى صعوبة أسئلة اختبارات بعض املقررات" باملرتبة التاسعة ،من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها
بمتوسط ( 3,89من  )5,00أي أنها من املشكالت املرتفعة لدى مجتمع الدراسة ،وهذا يتفق مع دراسة كل من العقيلي ،أبو هاشم (2009م) ودراسة
الفهد (2002م) .حيث أن ارتفاع مستوى صعوبة أسئلة اختبارات بعض املقررات مشكلة يعاني منها طالب الجامعة بصفة عامة.
 .10جاءت املشكلة رقم ( ) 10وهي" :توجد صعوبة في القيام بعملية الحذف واإلضافة من خالل البوابة اإللكترونية " باملرتبة العاشرة ،من حيث موافقة
أفراد الدراسة عليها بمتوسط ( 3,84من  )5,00أي أنها من املشكالت املرتفعة لدى مجتمع الدراسة.
 .11جاءت املشكلة رقم ( )11وهي" :ال توجد أنشطة طالبية في الكلية " باملرتبة الحادية عشرة ،من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها بمتوسط (3,82
من  )5,00أي أنها من املشكالت املرتفعة لدى مجتمع الدراسة ،وهذا يتفق مع دراسة الناجم (2002م).
 .12جاءت املشكلة رقم ( )12وهي" :ال يتم إعطاء الطالبة فكرة عن آلية ا النتقال إلي كليات الجامعة بعد إكمال البرنامج االنتقالي" باملرتبة الثانية عشرة،
من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها بمتوسط ( 3,81من  )5,00أي أنها من املشكالت املرتفعة لدى مجتمع الدراسة .وهذا يتفق مع دراسة كل من:
( )Reinhard,1992و( ،)Burne & Blank,2004ذلك لغياب تفعيل اإلرشاد األكاديمي طوال الفصل الدراس ي حيث يقتصر على بداية الفصل
الدراس ي فقط.
 .13جاءت املشكلة رقم ( )13وهي" :ال تتوفر بالكلية جهات متنوعة لتقديم الوجبات الغذائية" باملرتبة الثالثة عشرة ،من حيث موافقة أفراد الدراسة
عليها بمتوسط ( 3,81من  )5,00أي أنها من املشكالت املرتفعة لدى مجتمع الدراسة ،وهذا يتفق مع دراسة الناجم (2002م).
 .14جاءت املشكلة رقم ( )14وهي" :ال تتوفر أعداد كافية من أعضاء هيئة التدريس ملساعدة الطالبات أثناء عمليات الحذف واإلضافة" باملرتبة الرابعة
عشرة ،من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها بمتوسط (  3,75من  )5,00أي أنها من املشكالت املرتفعة لدى مجتمع الدراسة.
 .15جاءت املشكلة رقم ( )15وهي" :ال تؤخذ شكاوى الطالبات بجدية من املسئولين" باملرتبة الخامسة عشرة ،من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها
بمتوسط ( 3,73من  )5,00أي أنها من املشكالت املرتفعة لدى مجتمع الدراسة ،وهذا يتفق مع دراسة الناجم (2002م).
 .16جاءت املشكلة رقم ( )16وهي" :ال تصدر الجداول الدراسية في بداية الفصل الدراس ي قبل بدء فترة الحذف واإلضافة بوقت كافي " باملرتبة السادسة
عشرة ،من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها بمتوسط ( 3,69من  )5,00أي أنها من املشكالت املرتفعة لدى مجتمع الدراسة.
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 .17جاءت املشكلة رقم ( )17وهي" :ال يتم توزيع الطالبات في بداية الفصل الدراس ي على أعضاء هيئة التدريس بالكلية لإلرشاد األكاديمي" باملرتبة
السابعة عشرة ،من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها بمتوسط ( 3,58من  )5,00أي أنها من املشكالت املرتفعة لدى مجتمع الدراسة ،وهذا يتفق مع
دراسة برينل وبالنك (.)Burnell & Blank,2004
 .18جاءت املشكلة رقم (  ) 18وهي" :ال يتناسب عدد الطالبات مع الجهات التي تقدم الخدمات الغذائية بالكلية" باملرتبة الثامنة عشرة ،من حيث
موافقة أفراد الدراسة عليها بمتوسط ( 3,47من  )5,00أي أنها من املشكالت املرتفعة لدى مجتمع الدراسة.
تعليق عام على نتائج إجابة السؤال الثاني :املشكالت التي تواجه طالبات البرامج االنتقالية في كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع في جامعة
امللك سعود ؟
إن نظرة سريعة على جميع املشكالت ( ،)18والتي تشمل (مشكالت تتعلق باإلرشاد األكاديمي ،و بأعضاء هيئة التدريس ،والحذف واإلضافة ،ومشكالت
تتعلق باملبنى ،والتغذية ،والخدمات اإلضافية....،الخ ) وهذا يرجع إلى سببين رئيسين أولهما :عدم وجود مباني مناسبة للكلية( ،كمبنى البديعة) أو مبنى
الشر ق .والثاني عدم وجود الكفاءات املؤهلة من أعضاء هيئة التدريس حيث أن معظم من تستعين بهم الكلية لتدريس املقررات هم من درجة محاضر
أو معيد ،وهذا مما قد يؤثر على مخرجات البرنامج ،حيث أن أعضاء هيئة التدريس في كليات املجتمع ،وخاصة من يتعامل مع طالبات البرامج االنتقالية
ً
البد أن يكون متفرغا للتدريس وتدريب الطالبات.
إجابــة الســؤال الثالــث :مــا أهــم الحلــول التــي تســهم فــي حــل املشــكالت التــي تواجــه طالبــات الب ـرامج االنتقاليــة فــي كليــة الدراســات التطبيقيــة وخدمــة
املجتمع في جامعة امللك سعود ؟
يوضح الجدول رقم ( )14اإلجابة على هذا السؤال:
الجدول رقم ( :)12أهم الحلول التي تسهم في حل املشكالت التي تواجه طالبات البرامج االنتقالية في كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع من وجهة نظر الطالبات
م
1
2
3
4
5
6
7

مخلخ

امل ــقت ــرح
تخصيص مكافأة مالية لطالبات الكلية.
توفير مباني مالئمة للكلية.
طرح مقررات البرنامج االنتقالي لجميع املستويات في الفصل الصيفي.
إعطاء الطالبة فكرة واضحة عن آلية االنتقال إلى أقسام الجامعة.
توفير مراكز غذائية متنوعة وبأسعار مناسبة.
اإلهتمام بشكوى الطالبات والتعامل السريع معها.
زيادة اإلهتمام باألنشطة الطالبية.

الدراسة والتوصيات واملقترحات:

أوال :مخلخ الدراسة:
سعت هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:
 .1التعرف على واقع البرامج االنتقالية في كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع.
 .2التعرف على املشكالت التي تواجه طالبات البرامج االنتقالية في كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع.
 .3التوصل إلى الحلول واملقترحات املالئمة التي يمكن أن تسهم في التغلب على هذه املشكالت.
ً
وبيشــت نتــائج الدراســة أن هنــاك ( )18مشــكلة تعــاني منهــا طالبــات البـرامج االنتقاليــة ،منهــا خمــس مشــكالت بدرجــة مرتفعــة جــدا ،والبقيــة بدرجــة مرتفعــة.
واملشكالت األكثر أهمية من وجهة نظر الطالبات هي:
 .1ال توجد مساحات خارجية في مبنى الكلية.
 .2ال توجد مكافأة مالية للطالبات.
 .3ال تتوفر عدة شعب مطروحة لنفس املقرر في أوقات مختلفة.
 .4ال يوجد توضيح ألسماء أعضاء هيئة التدريس أثناء عملية التسجيل أو الحذف واإلضافة.
 .5ال توجد أماكن لقضاء وقت الفراغ بين املحاضرات.
ثانيا :توصيات الدراسة:
من خالل نتائج الدراسة توص ي الباحثة بما يلي:
 .1توفير مباني مالئمة لكلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع وخاصة األقسام الشسائية في جامعة امللك سعود لتوفر الخدمات املساندة.
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 .2تخصيص مكافأة مالية لطالبات البرامج االنتقالي أسوة بزميالتهن من طالبات الجامعة.
 .3تعزيز برامج اإلرشاد األكاديمي للطالبات.
 .4توفيرالكفاءات املناسبة واملؤهلة من أعضاء هيئة التدريس.
 .5إيجـاد حلـول ملشــكالت (عـدم تـوفر أكثــر مـن شـعبة لــنفس املقـرر ،تغيــر أعضـاء هيئـة التــدريس بعـد طـرح الشــعب) .وعـدم السـماح بتغييــر أعضـاء هيئــة
التدريس املكلفين بتدريس املقررات إال في حالة الضرورة القصوى.
ثالثا :مقترحات تتعلق بدراسات مستقبلية:
 إجــراء دراســة مماثلــة عــن املشــكالت األكاديميــة التــي تواجــه طــالب وكــذلك طالبــات الب ـرامج االنتقاليــة فــي كليــة الدراســات التطبيقيــة وخدمــة املجتمــع
بجامعة امللك سعود.
 إجراء دراسة مماثلة عن مشكالت طالب وكذلك طالبات البرامج االنتقالية في كليات املجتمع التابعة للجامعات السعودية.

املراجع:
أوال:املراجــع العربيــة:
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الكويت ،املجلد ( ،)14العدد (.)54
 .2أبو عالم ،رجاء (2007م) ،مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية ،دار الششر للجامعات ،القاهرة ،جمهورية مصر العربية.
 .3البكر ،فوزية بكر ( 2001م) ،الصعوبات التي تواجه الطالبات املستجدات في الكليات األدبية بجامعة امللك سعود ،مجلة جامعة امللك سعود
للعلوم التربوية والدراسات اإلسالمية ،مجلد ( )14العدد (.)1
 .4التل ،أحمد1986( ،م) ،كليات املجتمع في اململكة األردنية الهاشمية،التعليم املستمر في مجال تعليم الكبار،املنظمة العربية للتربية الثقافة
والعلوم،مطبعة اإلرشاد ،بغداد.
 .5التقرير السنوي لعمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر بجامعة امللك سعود بالرياض (2000 /1999مـ).
 .6التقرير السنوي لكلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع التابعة لجامعة امللك سعود (2010/2009مـ).
 .7الحامد ،محمد وآخرون (2007م) ،التعليم في اململكة العربية السعودية رؤية الحاضر واستشراف املستقبل ،مكتبة الرشد ،الرياض.
 .8الحبيب ،عبد الرحمن محمد (2004م) ،دور كليات املجتمع في تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية ،مجلة جامعة امللك سعود للعلوم التربوية
والدراسات اإلسالمية ،مجلد ( ،)17العدد(.)1
 .9الخطة اإلستراتيجية لكلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع التابعة لجامعة امللك سعود ()2011/2010
 .10الخطيب ،أحمد والخطيب ،رداح (2006م) ،اإلدارة اإلبداعية للجامعات نماذج حديثة ،عالم الكتب الحديثة ،اربد ،األردن.
 .11الضامن،منذر ،سليمان ،سعاد (2006م) ،الحاجات اإلرشادية لطلبة جامعة السلطان قابو وعالقتها ببعض املتميزات ،مجلة العلوم التربوية
والنفسية – كلية التربية – جامعة البحرين ،املجلد ( )8العدد (.)4
 .12العبس ي ،رهيب سعيد ( .)2017تصور مقترح ملوائمة مخرجات كليات املجتمع في الجمهورية اليمنية مع متطلبات سو ق العمل في ضوء الواقع
الحالي لها  .املجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعي .املجلد العاشر ،العدد (.)28
 .13العساف ،صالح حمد1995( ،م) املدخل إلى البحث في العلوم السلوكية( .ط  .)1مكتبة العبيكان .الرياض.
 .14العقيل ،عبد هللا (2005م) ،سياسة التعليم ونظامه في اململكة العربية السعودية ،مكتبة الرشد ،الرياض.
 .15العقيلي ،عبد املحسن بن سالم ،أبو هاشم ،السيد محمد (2009م) ،املشكالت األكاديمية لدى طالب الكليات اإلنسانية بجامعة امللك سعود فى
ضوء بعض املتغيرات ،مجلة جامعة امللك سعود للعلوم التربوية والدراسات اإلسالمية ،مجلد ( )22العدد (.)1
 .16الغامدي ،حمدان (2001م) ،املشكالت التي تواجه الطالب والدارسين بكليات املعلمين في اململكة العربية السعودية في ضوء بعض املتغيرات،
مجلة جامعة امللك سعود ،العلوم التربوية والدراسات اإلسالمية ،املجلد(.)3
 .17الفهد ،فهد بن ناصر (2002م) ،كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع – تجربة على طريقة النجاح ،ورقة عمل مقدمة لندوة التعليم
التعليمي في الجامعات السعودية (مستقبله – آفاقه – آلياته).
 .18املبارك ،فؤاد بن احمد (2002م) ،دراسة عن تجربة جامعة امللك فيصل في مجال دبلومات الدراسات التطبيقية ،ورقة عمل مقدمة لندوة التعليم
التطبيقي في الجامعات السعودية( ،مستقبله – آفاقه – آلياته).
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الناجم ،سعد عبد الرحمن (2002م) ،املشكالت التي تواجه طالب وطالبات كلية التربية بجامعة امللك فيصل في ضوء متغيرات الجشس
والتخصص واملستوى الدراس ي ،املجلة العلمية بجامعة امللك فيصل ،العلوم اإلنسانية واإلدارية ،املجلد ( )3العدد (.)1
بوبشيت ،الجوهرة إبراهيم (1997م ـ) ،إنشاء كليات املجتمع للبنات باململكة العربية السعودية :املبررات واألهداف والبرامج املقترحة ،رسالة
دكتوراه غير مششورة ،كلية التربية جامعة أم القرى ،مكة املكرمة.
بوبشيت ،الجوهرة إبراهيم (2008مـ) ،املشكالت األكاديمية التي تواجه طالبات كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع ،بجامعة امللك فيصل
من وجهة نظرهن ،مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية واالجتماعية واإلنسانية ،مجلد ( )20العدد (.)1
تقرير ورشة كليات املجتمع باململكة العربية السعودية الواقع وطموحات التنمية ،كلية املجتمع ،جامعة امللك عبد العزيز2010( ،م).
حسن ،السيد أبو الهاشم .)2004( ،الدليل اإلحصاعي في تحليل البيانات باستخدام برنامج ( . spssط  .)1الرياض .مكتبة الرشد.
سليمان ،شاهر خالد  ،أبو زريق ،ناصر أحمد ( 2008م) ،مشكالت طالب كلية املعلمين بتبوك باململكة العربية السعودية من وجهة نظر الطالب
أنفسهم في ضوء بعض املتغيرات ،الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية ،رسالة التربية وعلم النفس ،العدد(.)28
عبد الرض ي ،عبد املنعم خير السيد .)2014( .دور كلية املجتمع بجامعة الجزيرة في تنمية املرأة الريفية :دراسة حالة -فرع دلوت البحر محلية شر ق
الجزيرة .رسالة ماجستير .كلية الدراسات العليا .جامعة النيلين .الخرطوم.
قحوان ،محمد قاسم .)2015( .واقع كليات املجتمع الحكومية بالجمهورية اليمنية في ضوء املعايير املؤسسية .مجلة جامعة الناصر .العدد
الخامس ،املجلد الثاني -يناير /يونيو.
مرشد الطالب للبرامج األكاديمية (2003مـ) ،وكالة الجامعة للدراسات والتطوير واملتابعة جامعة امللك سعود ،كلية الدراسات التطبيقية وخدمة
املجتمع ،الششر العلمي واملطابع.
مرشد الطالب للبرامج األكاديمية (2007مـ) ،وكالة الجامعة للدراسات والتطوير واملتابعة ،جامعة امللك سعود ،كلية املجتمع في الدوادمي ،الششر
العلمي واملطابع.
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Abstract:

As King Saud University suffers from high demand of university education by female
students who did not qualify to enroll directly in the regular university programs; therefore, it has established
the College of Applied Studies and Community Service, to provide a number of transitional programs.
The importance of the study is represented in introducing transitional programs as a fundamental measure to
increase the absorptive capacity of universities, and increase graduate studies and research. The researcher
used the descriptive analytical methodology, with population (368) female students.
The study included 18 problems, including lack of spaces in the college building, lack of several branches,
lack of places for leisure between lectures, and lack of financial reward for female students.
The study recommended the provision of extra buildings for the college, allocating financial reward for
transition programs' students; similar to their colleagues in the university, and provide qualified and
experienced faculty members.
Keywords: Transitional Programs, College of Applied Studies and Community Service.
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مخلحق استبانة
املشكالت التي تواجه طالبات البرامج االنتقالية
في كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع بجامعة امللك سعود
(البيانات األولية):
املستوى الدراس ي:
.1
........................................................
التخص الدراس ي:
.2
تربية خاصة.
رياض أطفال.
علم نفس.
مقر الدراسة:
الشر ق.

.3

قانون.
محاسبة.
نظم معلومات إدارية.
تسويق.

اللغة اإلنجليزية.
ترجمة اللغة اإلنجليزية.
دراسات اجتماعية.
لغة عربية.

البديعة.

املحور األول :املشكالت التي تواجه طالبات البرامج االنتقالية في كلية الدراسات التطبيقية:
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

املشكالت التي تواجه طالبات البرامج االنتقالية

موافقة
بشدة

موافقة

موافقة لحد ما

غيرموافقة

غير
موافقة بشدة

ال يوجد تعاون من موظفات الكلية مع الطالبات
ال توجد مكافأة مالية للطالبات
ال تؤخذ شكاوى الطالبات بجدية من املسئولين
ال يـ ــتم توزيـ ــع الطالبـ ــات فـ ــي بدايـ ــة الفصـ ــل الدراس ـ ـ ي علـ ــى أعضـ ــاء هيئـ ــة
التدريس بالكلية لإلرشاد األكاديمي.
ال يــتم إعط ــاء الطالبــة فك ــرة ع ــن آليــة االنتق ــال إل ــى كليــات الجامع ــة بع ــد
إكمال البرنامج االنتقالي
ال تص ــدر الج ــداول الدراس ــية ف ــي بداي ــة الفص ــل الدراسـ ـ ي قب ــل ب ــدء فت ــرة
الحذف واإلضافة بوقت كافي.
توج ــد ص ــعوبة ف ــي القي ــام بعملي ــة الح ــذف واإلض ــافة م ــن خ ــالل البواب ــة
اإللكترونية.
ال تتوفر أعداد كافية من أعضاء هيئة التدريس ملساعدة الطالبات أثناء
عمليات الحذف واإلضافة.
ال تتوفر عدة شعب مطروحة لنفس املقرر في أوقات مختلفة.
توجد زيادة في أعداد الطالبات في الشعبة الواحدة.
ال يوجد توضيح ألسماء أعضاء هيئة التـدريس أثنـاء عمليـة التسـجيل أو
الحذف واإلضافة.
يـ ــتم تغيي ـ ــر بع ـ ــض أعض ـ ــاء هيئ ـ ــة الت ـ ــدريس بع ـ ــد تس ـ ــجيل الطالب ـ ــات ف ـ ــي
الشعبة.
الشعب املطروحة في البوابة اإللكترونية ليست صحيحة دائما.
يتأخر بدء املحاضرات الدراسية في بداية الفصل الدراس ي.
يوجد ضعف في إملام عضو هيئة التدريس وتمكنه من مادته العلمية.
تتغيب عضو هيئة التدريس عن املحاضرة بشكل متكرر.
تتأخر عضو هيئة التدريس عن موعد بدء املحاضرة بشكل متكرر.
ال تلت ـ ــزم عض ـ ــو هيئ ـ ــة الت ـ ــدريس بالتواج ـ ــد ف ـ ــي املكت ـ ــب أثن ـ ــاء الس ـ ــاعات
املكتبية.
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م
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

املشكالت التي تواجه طالبات البرامج االنتقالية

موافقة
بشدة

موافقة

موافقة لحد ما

أمل الغامدي

غيرموافقة

غير
موافقة بشدة

يوجد ضعف في التواصل بين الطالبة وعضو هيئة التدريس
ال تستخدم عضو هيئة التدريس أساليب حديثة في التدريس
تنظر عضو هيئة التدريس بشكل سلبي لطالبات الكلية
ال تتعامل عضو هيئة التدريس مع جميع الطالبات بعدالة
ال تشجع عضو هيئة التدريس الطالبة على املناقشة وإبداء الرأي
ال يتناسب الوقت املخصص الختبار املقرر مع عدد األسئلة ونوعيتها
يرتفع مستوى صعوبة أسئلة اختبارات بعض املقررات
ال تط ـ ــرح الكلي ـ ــة مق ـ ــررات البرن ـ ــامج االنتق ـ ــالي لجمي ـ ــع املس ـ ــتويات خ ـ ــالل
الفصل الدراس ي الصيفي للطالبات
ال توجد أنشطة طالبية في الكلية
ال يوج ــد تج ــاوب م ــن الـ ــدعم الفن ــي م ــع الطالبـ ــات ف ــي املق ــررات املتعلقـ ــة
1
بنظام جسور( )
ال يتناسب عدد الطالبات مع عدد الجهات التي تقدم الخدمات الغذائية
بالكلية
ال تتوفر بالكلية جهات متنوعة لتقديم الوجبات الغذائية
ال يوجد تهوية مناسبة في مبنى الكلية
ال توجد مساحات خارجية في مبنى الكلية
ال توجد أماكن لقضاء وقت الفراغ بين املحاضرات
ينخفض مستوى النظافة في ممرات الكلية
ال توجد حافالت خاصة بالكلية لنقل الطالبات إلى منازلهن
ال يتــوافر للطالبــة بطاقــة خــروج تســمح لهــا بــالخروج املبكــر بعــد االنتهــاء
من محاضراتها.
يتأخر إصدار البطاقات الجامعية للطالبات املستجدات أو املحوالت

هل يوجد هناك مشكالت أخرى لم تذكر في االستبيان وترغبين في ذكرها ؟
........................................................................................................................................................................................................................
املحور الثاني:
مـن وجهــة نظــرك مـا يــي أهــم املقترحـات التــي تحــد مـن املشــكالت التــي تواجـه طالبــات البـرامج االنتقاليـة بكليــة الدراســات التطبيقيـة وخدمــة املجتمــع
بجامعة امللك سعود ؟
.................................................... .............................................................................................................................

( )1نظام جسور :هو منظومــة برمجية متكاملة مسئولة عن إدارة العملية التعليمية اإللكترونية ،يستطيع المتعلم من خالل صفحته الخاصة
االطالع على درجاته وواجباته.
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الدور التربوي لألسرة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية ،من وجهة نظراآلباء واألمهات باملدينة
املنورة (دراسة تأصيلية ميدانية)
عبدهللا محمد بارشيد
أستاذ أصول التربية املشارك بكلية التربية -قسم التربية وعلم النفس -جامعة تبوك -السعودية
abdmmb@gmail.com

املخلخ :
هدفت الدراسة إلى معرفة دور األسرة التربوي في الحفاظ على الهوية اإلسالمية من وجهة نظر اآلباء واألمهات باملدينة املنورة ،من خالل أبعادها
ومقوماتها األربعة (الدين ،والتاريخ ،والثقافة ،والقيم واألخال ق) وقد تكونت عينة الدراسة عدد ( )416أسرة من اآلباء واألمهات باملدينة املنورة  ،وتم
اختيارها بالطريقة العشوائية العنقودية .واستخدم الباحث املنهج الوصفي (املسحي) وذلك عند إجراء دراسة مسحية آلرائهم .ومن أبرز نتائج الدراسة:
ً
أن درجة دور األسرة التربوي في املحافظة على الهوية اإلسالمية من وجهة نظر اآلباء واألمهات على املحاور ككل جاءت بدرجة عالية جدا ،وجود فرو ق
ذات داللة إحصائية لدرجة الدور التربوي لألسرة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية في الجانب القيمي واألخالقي ،تعزى ملتغير الدراسة( النوع ) لصالح
األمهات  ،وعدم وجود فرو ق دالة إحصائية في باقي الجوانب ،التفا ق العينة على تلك النتيجة .وعدم وجود فرو ق ذات داللة إحصائية لدرجة الدور
التربوي لألسرة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية في الجوانب ككل ،تعزى ملتغير الدراسة (الحالة االجتماعية ،واملستوى التعليمي ،والدخل الشهري ) .وقد
خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات في ضوء ما توصلت إليه من نتائج.
الكلمات املفتاحية :الدور التربوي ،األسرة ،الهوية اإلسالمية ،املدينة املنورة

املقدمة:
تبرز الهوية كقوة حقيقة لألفراد والشعوب  ،وهي تمثل شخصيتها املستقلة واملتجسدة في خصوصيتها الثقافية  ،وبقدر الحفاظ عليها ورعايتها
ضمان لبقائها وقوتها  ،ولذا تحرص كل أمة من أمم األرض املحافظة على هويتها ،وتعمل على تربية أفرادها نحو االعتزاز بها والحرص عليها والوعي
بمقوماتها وأبعادها.
ولقد اهتم الباحثون في هذا العصر أكثر من غيره من العصور كما اهتموا بموضوع الهوية والحفاظ عليها بجميع أبعادها ومرتكزاتها ؛ لشعورهم
بالخطر الذي يهدد هوية وحضارة األمة اإلسالمية من خالل تغريب امل جتمعات املسلمة وإضعاف خصوصيتهم الثقافية والفكرية ،بشتى السبل
والوسائل ،وبمسميات مختلفة ،ومشروعات متعددة ،هدفها الذوبان واالنصهار والتبعية إلخضاع العالم لثقافة واحدة .
وقد اتفقت شعوب العالم من حيث املنطق والواقع منذ بداية البشرية وإلى يومنا هذا أن لكل أمة وشعب ما يميزه من حضارة وثقافة تميزه عن باقي
الشعوب ،إذ الهوية جزء ال يتجزأ منذ والدة املجتمعات إلى نهايتها ،فلكل مجتمع خصائص مشتركة بين أفراده من حيث املعتقد والتاريخ الذي يجمعهم
ً
ً
ً
والثقافة التي شكلتهم وتكونت بها عقولهم وأصبحت لغة التواصل فيما بينهم ،والقيم التي آمنوا بها فأصبحت معيارا ضابطا لسلوكهم ومرجعا
لتصرفاتهم.
ً
ٌ
ّ
ٌ
ولألمة اإلسالمية عموما قدر مشترك من الخصائص والسمات التي تتميز بها عن األغيار ،وبالتالي فإنها تمتلك هوية لها خصائصها وسماتها؛ ومن
ّ
أميز ما تتميز بها أنها ربانية املصدر .واملسلم " بمجرد دخوله في اإلسالم صار تاريخه الذي يعتز به تاريخ املسلم ،ولغته التي يشرف بها اللغة العربية لكونها
لغة القرآن الكريم واإلسالم ،والتراث الذي يستمد منه هو التراث اإلسالمي ،واألرض التي يحبها هي أرض املسلمين وبالد اإلسالم ،ومن هنا امتلكت هذه
الهوية اإلسالمية زخمها وروعتها وقوتها ،ذلك أنها تملك قوة تربط أفرادها بشكل عجيب؛ حيث تذيب ما بينهم من الفوار ق :الجشس ،اللغة ،املكان ،بل
تذيب حتى الفوار ق الناشئة عن اختالف الزمان لتضم هذه األمة وحدة كونية ّ
ترد آخرها إلى أولها " (حسين ،د.ت).
لذلك تحرص املجتمعات على تجذير معا ني الهوية في نفو أفرادها  ،وأولى هذه املؤسسات املجتمعية التي تحرص على تششئة أبنائها على صد ق
االنتماء لهويتها اإلسالمية ،هي األسرة ودورها الكبير في التربية والتوجيه واملحافظة على الذات الجماعية من عوامل الضياع واالنفكاك عن هوية املجتمع
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 ،ودفع أبنائها نحو االتجاه اإليجابي في التفاعل الحضاري والتأثير الواعي بما يضمن القوة واملنعة من حماية املكون الداخلي للمجتمع ويذب عنها تأثيراتها
الدخيلة .
ّ
إن املجتمع اإلسالمي على وجه الخصوص يتعرض ملجموعة من التحديات التي تهدف إلى ذوبان هويته وانصهارها في غيرها بفعل تحديات العوملة
التي تسعى إلى هدف أحادي إلخضاع العالم لثقافة واحدة ،وهوية واحدة وبالتالي مسخ هوية األمة والسيطرة على مقدراتها والهيمنة عليها .ومن هنا كان
من الضروري أن يقوم املجتمع بمسؤوليته تجاه املحافظة على الهوية اإلسالمية ،وتبدأ هذه املسؤولية من خالل املؤسسات التربوية فيه وعلى رأسها
األسرة .
ومن هنا تكمن الحاجة لألسرة املسلمة إلى ضرورة الحفاظ على الهوية اإلسالمية وبناء الشخصية السوية املعتزة بدينها وقيمها  ،وتربية األبناء على أبعاد
الهوية اإلسالمية ومرتكزاتها األساسية  ،لذا تناول الباحث هذا املوضوع بعنوان " الدور التربوي لألسرة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية دراسة تأصيلية
ميدانية " .
وسيجيب الباحث على إجابة السؤال الفرعي األول والذي ين على :ما حقيقة التصور في التربية اإلسالمية نحو الحفاظ على الهوية؟ يتناول الباحث
اإلجابة على هذا السؤال من خالل استعراض اإلطار النظري والدراسات السابقة :
الهوية هي دليل وجود الفرد وحيوية املجتمع ،وأمة بال هوية أمة بال معنى وجود لها ومسلوبة حضارتها وتاريخها وإرثها الثقافي ؛ إذ تبرز الهوية كقوة حقيقة
لألفراد والشعوب  ،وهي تمثل شخصيتها املستقلة واملتجسدة في خصوصيتها الثقافية  ،وبقدر الحفاظ عليها ورعايتها ضمان لبقائها وقوتها  ،ولذا تحرص
كل أمة من أمم األرض املحافظة على هويتها ،وتعمل على تربية أفرادها نحو االعتزاز بها والحرص عليها والوعي بمقوماتها وأبعادها.
وقد اتفقت شعوب العالم من حيث املنطق والواقع منذ بداية البشرية وإلى يومنا هذا أن لكل أمة وشعب ما يميزه من حضارة وثقافة تميزه عن باقي
الشعوب  ،إذ الهوية جزء ال يتجزأ منذ والدة املجتمعات إلى نهايتها  ،فلكل مجتمع خصائص مشتركة بين أفراده من حيث املعتقد والتاريخ الذي يجمعهم
ً
ً
ً
والثقافة التي شكلتهم وتكونت بها عقولهم وأصبحت لغة التواصل فيما بينهم  ،والقيم التي آمنوا بها فأصبحت معيارا ضابطا لسلوكهم ومرجعا
لتصرفاتهم .
والهوية اإلسالمية تمثل "جوهر األمة اإلسالمية وحقيقتها ،ومظاهر تميزها وتفردها وثوابتها التي انبثقت عن اإلسالم ،وشع نورها معه ،فأصبح
اإلسالم هو الهوية التي تصبغ نظرة املسلمين للكون واإلنسان والحياة وللذات ولآلخرين ،وتصبغ جميع تصرفات املسلم من عادات وتقاليد وقيم
وسلوكيات وفكر ،فهي انتماء لإلسالم إلى هللا ورسوله إلى أمة اإلسالم امللتزمة بتعاليمه في جميع مناحي الحياة " (القرني .)2008،والهوية اإلسالمية التي
ّ
تميز املسلم عن غيره هي جماع أربعة مقومات وأبعاد لها شملتها الدراسة هي( :الدين اإلسالمي ،والتاريخ اإلسالمي ،والثقافة اإلسالمية ،والقيم واألخال ق
اإلسالمية) والوعي بهذه املرتكزات مطلب مهم لألسرة املسلمة في سبيل املحافظة عليها وتعزيزها لدى أفرادها.
مقومات الهوية اإلسالمية:
مقومات الهوية اإلسالمية " تكون كعالمات فارقة ملن يشتمي إلى هذه الهوية فتمثل جوهر الهوية وتتشكل من خالل هذه املقومات الشخصية
اإلسالمية في جميع تصرفاتها" (القرني .)2008،واختلفت وجهات نظر املفكرين التربويين حول مقومات الهوية ومرتكزاتها األساسية ،فهي تختلف من
بيئة إلى بيئة ومن ثقافة مجتمع إلى ثقافة مجتمع آخر ،وقد أكد " (2012) Campel & Rewعلى أن مقومات ودعائم الهوية تأتي من خالل السيا ق
البي ي ،والتفاعل االجتماعي للفرد وما يقدمه هذا السيا ق من نتاج معرفي يعمل على تشكيل هوية املنتسبين له ،وأن التهديد الذي أفرزته مواقع
التواصل االجتماعي تجاه الهوية دفع بعض القوميات إلى الحفاظ على الهوية والتأكيد عليها ،بدال من ترسيخ الهوية من خالل مقوماتها الثقافية" .
" ويذهب بعض من كتب عن الهوية اإلسالمية من املنتمين إليها ،إلى ّ
أن الهوية اإلسالمية تتكون من مجموعة من املقومات التي تشكلها ،وتجتمع
األمة بمختلف أقطارها عليها ،وهي :وحدة العقيدة ،ووحدة التاريخ ،ووحدة اللغة ،ووحدة املوقع الجغرافي .ويرى آخرون أنها ترجع إلى البيئة ،أو الوطن
في جانبيه الطبيعي والبشري ،واللغة ،والتراث الثقافي والحضاري ،والدين .ويذهب غيرهم إلى أن مقومات الهوية اإلسالمية تنحصر في :اللغة بما تحمله
من خصائص بوصفها حامال للمعرفة ،وأداة تفكير وتعبير وتواصل ،والعقيدة (الدين) بما تكرسه من قيم وأحكام ،والعادات والتقاليد واألعراف»(
الفريح . )2004،
ومع اختالف التقسيمات السابقة لكنها تتفق على مقومات محددة متقاربة حسب رؤية الباحث ،فالبعض أفرد مقومات تفصيلية وعددها أكثر
من خمس مقومات ،والبعض أجملها وأدرجها مع مقوم آخر في ثالث مقومات .ومن خالل النظر والبحث والتأمل يرى الباحث ّ
أن مقومات الهوية
اإلسالمية األساسية تتضمن أربع مقومات ال يمكن ألي هوية من الهويات املجتمعية تجاهلها أو تغافلها ،وهي :املحور الديني  ،والتاريخي ،والثقافي ،و
القيمي واألخالقي .وفيما يلي بيان لهذه املقومات:
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أوال :املحور الديني:
يعتبر الدين اإلسالمي املقوم األول والرئيس من مقومات الهوية اإلسالمية ،بما يحمله من عقيدة وعبادة فكر وقيادة سلوك ومنهاج تشريع
َ َ َّ َ َ ُ ْ ُ ُ
ّ ْ َ َّ ً
السل ِم كافة )) (البقرة  ،آية  ) 208وقال تعالى
والتزام قيم وأخال ق وعلم وعمل  ،منهاج شامل لكل مناحي الحياة قال تعالى (( يا أ ُّي َها ال ِذين آمنوا ادخلوا ِفي ِ
ُ َُ ُ ْ َ
َْ ْ َ َ ْ َْ ُ َ ُ ْ َ ُ ْ ََْ َ ْ ُ ََْ ُ ْ ْ َ َ َ
اإل ْسال َم ِد ًينا ))( املائدة  ،آية  ) 3فميز هللا سبحانه وتعالى أمة اإلسالم بخصائص عدة
(( اليوم أكملت لكم ِدينكم وأتممت عليكم ِنعم ِتي ور ِضيت لكم ِ
ً
ومميزات جمة جعلها عالمة لهم ونبراسا يتميزون بهم عن غيرهم من أمم األرض في شتى مجاالت الحياة الديشية وهي الهوية التي يعرفون بها ويتميزون بها
عن غيرهم  ،ومن جملة ذلك الشعائر الديشية وإقامتها واالعتزاز بها من الصالة واآلذان واألعياد والصيام واآلداب واألحكام العامة والقيم واألخال ق وفي
جميع شؤون الحياة فاآليات واألحاديث تؤكد على هوية املسلم والبعد عن ما يشوبها و يموهها من التشبه بالكفرة للداللة على أصالة املسلم وتميزه عن
((وَال َي ُك ُونوا َك َّالذ َ
غيره ،قال تعالى َ
ين ُأ ُوتوا ْال ِك َت َ
اب)) ( الحديد ،آية )16قال ابن تيمية رحمه هللا " فهذا نهي مطلق عن مشابهتهم" (ابن تيمية ) 1999،وقال
ِ
ابن كثير رحمه هللا عند تفسير هذه اآلية" :ولهذا نهى هللا املؤمنين أن يتشبهوا بهم في ش يء من األمور األصلية والفرعية" ( ابن كثير )2000،وكان صلى هللا
ً
ابتداء  ،منها حديث " خالفوا اليهود ،
عليه وسلم يؤكد على مخالفة اليهود والنصارى واملشركين في جمع من األدلة واألحاديث التي تؤكد على املخالفة
فإنهم ال يصلون في نعالهم وال خفافهم " رواه أبو داوود وصححه األلباني( األلباني )1989،وحديث " خالفوا املشركين ،أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى "
َ ُ َ ْ ْ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َّ َّ ُّ َ َّ َّ ُ َ َ ْ َ َ َّ َ َّ َ ْ َ
ف َي ْج َم ُع َّ
النا َ
الة كي
س عن عموم ٍة له ِمن األنص ِار قال اهتم الن ِبي صلى اَّلل علي ِه وسلم ِللص ِ
رواه مسلم ( النيسابوري )1954،وحديث " أبي عمي ِر ب ِن أن ٍ
َّ ِ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ ً َ َ ْ ُ ْ ْ ُ َ َ َ
ال َف ُذك َر َل ُه ْال ُق ْن ُع َي ْعني َّ
ور ( البو ق ) َ ..ف َل ْم ُي ْعج ْب ُه َذلكَ
يل َل ُه ْانص ْب َر َاي ًة ع ْن َد ُح ُ
الش ُّب َ
َ
َل َها َف ِق َ
الة ف ِإذا رأوها آذن بعضهم بعضا فلم يع ِجبه ذ ِلك ق
ض
ِ
ِ
ِ
ور الص ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ َ َّ َّ ُ َ
َ َ َ ُ َ ْ َ ْ َُْ َ
ص َر َف َع ْب ُد ا َّ ْ ُ َ ْ ْ َ ّ َ ُ َ َ
ال ُه َو م ْن َأ ْمر َّ
ال َف ُذك َر َل ُه َّ
ُ
ص َارى َف ْان َ
الن َ
الن ُاقو ُ َف َق َ
اَّلل َعل ْي ِه
اَّلل صلى
وقال هو ِمن أم ِر اليه ِ
َّلل بن زي ِد ب ِن ع ْب ِد َرِب ِه وهو ُم ْهت ٌّم ِل َه ِ ّم َرسو ِل ِ
ِ
ود ق َ ِ
ِ
ِ
ْ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
َّ
َّ
َ
َ
َّ
َّ
َ
َ
َّ
َّ
ْ
َّ
َّ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ َ َّ َ ُ َ َ َ َ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
ُ
َ
َ
َ
اَّلل صلى اَّلل علي ِه وسلم يا ِبالل قم فانظ ْر ما يأم ُرك ِب ِه
اَّلل صلى اَّلل علي ِه وسلم فأخبره  ..فقال َرسول ِ
وسل َم فأ ِري األذان ِفي َمن ِام ِه قال فغدا على َرسو ِل ِ
َ ُ َّ
اَّلل ْب ُن َزْي ٍد َف ْاف َع ْل ُه َق َ
ال َف َأ َّذ َن ب ٌ
الل " رواه أبو داوود وصححه األلباني( األلباني )1989،فهنا صلى هللا عليه وسلم رفض جميع االقتراحات واآلراء التي
ع ْبد ِ
ِ
تشبه اليهود والنصارى في رفع األذان ودعاهم إلى التفكير واالجتهاد في األداة التي تميزهم بها عن غيرهم ويصنعوا هويتهم الذاتية واالستقاللية فكان األذان
نتيجة الرؤيا الصادقة من الصحابة رض ي هللا عنهم  .فهذه التربية األصيلة واملنهج اإلسالمي الفريد يدعو املسلم إلى تفرده وتميزه بالهوية اإلسالمية
واملحافظة عليها وإظهار االنتماء واالعتزاز بها  " ،والشك ّ
أن هويتنا األصيلة هي الهوية اإلسالمية ،فالقاسم املشترك الوحيد لألمة اإلسالمية على كبرها هو
ً
ً
ً
اإلسالم ،وإذا ما ّ
نحينا اإلسالم جانبا فمن املستحيل أن تجد قاسما مشتركا تتفق وتلتقي عليه األمة اإلسالمية " ( بدري .)1994،
ثانيا :املحور التاريخي :
ال شك أن كل أمة من أمم األرض لها تاريخها املاض ي واملمتد عبر حضارتها وما صنعته ثقافتها عبر األجيال ،فأصبح كل جيل يمثل حقبة تاريخية
ً
له أحداثه ووقاععه ،التي تسطر وتنقل لألجيال القادمة ،ليكون شاهدا على إنجازها أو عقباتها وتحدياتها ،حتى يشحذ الهمم والطاقات على السير نحو
الغايات واألهداف ،وصناعة سلسلة التاريخ املمتد الذي يضمن بقاء الفكرة والثقافة .ومن جهل ماضيه ال يصنع حاضره وال يبني ويستشرف مستقبله،
وهذا ما عمل عليه أعداء اإلسالم من تشويه لتاريخ األمة اإلسالمية سواء بمحوه ا أو تحريفها أو التشكيك فيها أو إخفاءها  ،ملحو ذاكرة األمة بانسالخ
هويتها وطمس تاريخها وتسويق وتصدير تاريخهم وما صنعوه من إنجازات في جميع املجاالت ،وفضلهم على شعوب أمم األرض حتى يضمنوا األحقية
واألسبقية والتبعية ،ومن جملة ذلك االلتفاف على تاريخ األمة اإلسالمية وما صنعوه في إقناع العالم بأن التاريخ ينقسم إلى ثالث مراحل " فعندما تمكن
املستعمرون النصارى من تشديد قبضتهم عل ديار املسلمين  ،وأصبحوا املشرفين على املناهج عملوا على ربط التاريخ اإلسالمي بالتاريخ األوربي وعدوا
ً
ذلك تاريخا كي ال يتميز التاريخ في األمصار اإلسالمية " وهي على النحو التالي :
 .1التاريخ القديم " ويبدأ منذ معرفة اإلنسان الكتابة حوالي عام   3200ق.م  ،حتى سقوط روما  ،ويمتاز بقيام إمبراطوريات واسعة ،وظهور حضارات
مادية حسب املفهوم األوربي .
 .2التاريخ الوسيط  :ويبدأ من سقوط روما عام 476م  ،ويشتهي بفتح القسطنطيشية عام 1453م (  857ه)  ،على يد السلطان محمد الفاتح  ،ويمتاز
هذا العصر بسيطرة الكنيسة ورجال اإلقطاع  ،وتفئ ي الجهل .
 .3التاريخ الحديث  :ويبدأ بفتح القسطنطيشية  ،ويشتهي في األيام التي نعيش فيها  ،ويتسم بالثورة الصناعية وانتشار العلم وقيام الحضارات الحديثة
حسب املفهوم األوربي ( ".شاكر . )1994،وانظر إلى التهميش والتجاهل والتضليل لشعوب األرض وخاصة األمة اإلسالمية ويسمونه بالتاريخ الوسيط
ً
وهي عصور الظالم بالشسبة ألوروبا فعال  ،لكنها عصور النور والضياء والفتوحات واإلنجازات لتاريخ األمة اإلسالمية  ،خالل ثمانية قرون سجلت فيها
األمة اإلسالمية حضارة ناصعة في جميع االتجاهات ،وكان لها الفضل على العالم بأكمله ويشهد لها كل عاقل منصف .هذا االختزال لتاريخ األمة
هدفه غياب الهوية اإلسالمية وطمس ذاكرة الشعوب عن ماضيها املجيد ،حتى ال تستعيد ثقافتها ونهضتها من خالل وقود تاريخها ،وقوة هويتها
الثقافية .
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إن تربية الششء على معرفة تاريخه وجهود رجاله ومعايشة أحداثه واستلهام العبر والدرو منه  ،وذكر منجزاته وانتصاراته العلمية
والعسكرية والفكرية واألدبية والسياسية وغيرها من املجاالت  ،لهو محور ضروري وأساس ي للحفاظ على الهوية اإلسالمية " فاألمم السوية تخوض
ً
ً
معترك الصراع ذيادا عن الهوية لتعود إلى تراثها فتشئ أجياال مسلمة موحدة الفكر والسلوك والوجهة أي موحدة الهوية مما يجنب األمة مخاطر
ً
الذوبان في الهويات املناهضة لعقيدتها وشريعتها ،وأقدارها على إنجاز فعل حضاري نهوضا بأمانة االستخالف كما أرادها رب العاملين" (الواركلي)،1995 ،
 .بل إن " تاريخ األمة هو تاريخ الدين ،ووعاء الذكريات الحافظ لخلود األمة عبر الزمان واملكان " (عمارة. )1999،وهذا يدعونا إلى بذل املزيد ومضاعفة
الجهود إلحياء التاريخ اإلسالمي  ،وتنقيته مما قد علق به من شبهات وتشكيك فيه ،وزيادة وعي األمة به وبأحداثه ،واستنهاض الهمم بمجرياته ومنجزاته.
ثالثا :املحور الثقافي:
ّ
ّ
ال شك أن لكل أمة من أمم األرض ثقافتها وحضارتها التي تميزها عن األغيار ،فالثقافة هي التي تشكل بناء املجتمعات وتشسج حضارتها  ،إذ " لم
تقم نهضة في أمة إال وكانت الثقافة في قلب مشروعها  ،كما لم تتعثر أمة وتتخبط في حاالت االنتكا والتقهقر إال وكان السؤال الثقافي ومحاولة الجواب
عليه في قلب جهودها للخروج من عثراتها  ،واستعادة مكانتها وانطالقها " (حجازي )1998 ،فمصطلح الثقافة تنوعت وتعددت مفاهيمه لدى علماء
الفكر والفلسفة والثقافة لكنهم يتفقون على أنه يشتمل على ذلك الكل املركب من املعتقدات والقوانين والفنون واللغة والفكر والعادات والتقاليد
ً
والقيم واألخال ق التي يكتسبها ويتوارثها الفرد باعتباره عضوا في مجتمعه  ،وسيسلط الباحث على إحدى مكونات هذه الثقافة املؤثرة والبارزة فيه وهي
اللغة ،إذ تمثل اللغة الوعاء التي تحمل تلك الحضارة بما تحويه من معرفة وثقافة " فاللغة العربية تربط املسلم بأشقائه في املجتمعات اإلسالمية
األخرى ،وتشده إليهم ،فتشعره بامتداد شخصيته الجمعية إلى تلك املجتمعات ،وسعة تراثه ،وغناء التجربة اإلنسانية الفريدة التي يشتمي إليها ،فتضيف
إلى هويته بعدا آخر...فيتحرر من أغالل اإلقليمية الضيقة إلى أفق أرحب (همدانيّ .)2012،
إن ارتباط الفرد املسلم باللغة العربية هو ارتباط ديني إذ هي
ً
لغة القرآن والدخول في اإلسالم  " ،وأن هللا ملا أنزل كتابه باللسان العربي وجعل رسوله مبلغا عنه الكتاب والحكمة بلسانه العربي وجعل السابقين إلى
هذا الدين متكلمين به ؛ لم يكن سبيل إلى ضبط الدين ومعرفته إال بضبط هذا اللسان وصارت معرفته من الدين  ..وأقرب إلى إقامة شعائر الدين،
وأقرب إلى مشابهتهم " (ابن تيمية ،)1999،فبذلك استطاعت اللغة العربية استيعاب جميع شعوب العالم وتوحدهم على هوية واحدة بشتى صورهم
وأشكالهم  ،فاستطاعت أن " تصل إلى ّ
كل بقعة وصل اإلسالم إليها ،فكل من ينطق بالشهادتين فينطق بالعربية ضرورة ...فاإلسالم هو الذي نفخ فيها من
روحه ،وجعلها لغة عاملية ،بطريقة اختيارية " (همداني.)2012،
لقد زاحمت لغات العالم اللغة العربية وبدأت سيطرة ثقافة اللغة األجنبية على مجتمعاتنا بل واكتسحت بعض اللغات بعض بلدان العالم
ً
العربي لتكون بديال عنها  ،فهذه إحدى أدوات العوملة الثقافية املؤثرة واملسيطرة على الشعوب في إلغاء خصوصيتهم وذوبان هويتهم  ،إذ ثقافتنا اإلسالمية
تمانع ذلك الذوبان واالنصهار في بوتقة الثقافات األخرى  ،وفي نفس الوقت ثقافتنا عاملية انفتاحية ال تمانع من تعلم الثقافات األخرى واللغات املتعددة
والتنوع الثقافي ،بشرط الحفاظ على الهوية الثقافية وأداتها اللغة العربية وقوة االنتماء واالعتزاز بها ،من دون سطوة اآلخر وفرض التبعية عليه.
فوظيفة اللغة عظيمة وعميقة فهي ليست كلمات وحروف وتعبيرات وإشارات بل هي دالالت ومعاني تحمل في طياتها العلم والفكر والقيم فالعلم من
خالل لغة التواصل والتفاهم بين الجيل الواحد واألجيال املتعاقبة ونقل املعرفة والخبرات والتجارب وتراكم املعرفة مما يسهل فهم املشترك الثقافي ،
والفكر من خالل اإلبداع املعرفي وصناعة املحتوى الثقافي واإلنتاج العلمي املستمر ،مما يسهم ويثمر في إحداث الفعل الحضاري املتجدد  ،والقيم وما
تحمله من دالالت األلفاظ من معاني تحدث األثر في السلوك اإلنساني ،وتحمل في بطونها من مخزون املعاني التي تحرك النفس نحو اكتساب القيم
الجليلة واألخال ق الرفيعة.
رابعا :املحور القيمي واألخالقي:
تعد القيم من أهم مكونات ومرتكزات الهوية اإلسالمية  ،فلكل مجتمع قيمه وعاداته وتقاليده التي يفتخر بها ويربي عليها الششء والجيل حتى
يضمن بقاء هويته وثقافته  ،كذلك املجتمع املسلم له قيمه ومنظومته األخالقية التي يؤمن بها ويستمدها من كتاب هللا وسنة رسوله  ،التي تعبر عن
استقالليته وخصوصية هويته التي تحميه وتقويه من مغريات ومتغيرات عصره .
والقيم هي " مجموعة من املعتقدات والتصورات املعرفية والوجدانية والسلوكية الراسخة يختارها اإلنسان بحرية  ،بعد تفكر وتأمل ،ويعتقد
ً
ً
بها اعتقادا جازما  ،تشكل لدية منظومة من املعايير يحكم بها على األشياء بالحسن أو بالقبح  ،و بالقبول أو بالرفض  ،ويصدر عنها سلوك منتظم يتميز
بالثبات والتكرار واالعتزاز ( " .الجالد )2008 ،وفق اإلطار املرجعي واملنهج اإللهي والنبوي  ،الضابط والحاكم لسلوكه  .وتعد القيم حقيقة اإلنسان
وكينونته  ،واملعبر الحقيقي عن شخصيته وسلوكه  ،وتمثله في واقع املجتمع  ،وتربية األفراد عليه يمثل صمام األمان لهم  ،وسالمتهم من االنحدار
األخالقي  ،والعبث الفكري  ،والضعف التربوي ؛ إذ ال تنهار املجتمعات وتضعف إال بضعف قيمها وال تقوى إال بقوة قيمها .ومن هنا تستمد التربية
القيمية قوتها في بناء اإلنسان وإيجاد الدافع الحقيقي له من أجل الحفاظ على هويته  ،والتطلع نحو رسم مستقبله و تحقيق أهدافه  ،وتحدد نوع
العالقة بينه وبين مجتمعه  ،فعند التزام الفرد بقيم مجتمعه تجعله يحظى بالقبول االجتماعي  ،والتوافق النفس ي  ،والرضا الذاتي .
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وما يشهده العصر الحالي من تقدم العلوم واملعارف ،وتدفق املعلومات وتطور وسائل االتصال والتكنولوجيا ،والتوليد املعرفي املتسارع
،والتداخل الثقافي بين األفراد والشعوب عبر وسائل العوملة املعاصرة ،في عالم متحرك ومتغير تشهد املجتمعات فيه تغيرات هائلة في مختلف جوانب
الحياة اإلنسانية ،حيث ألقت هذه التأثيرات بظاللها على التغير في مستوى القيم واألخال ق  ،مما يؤكد العمل على جميع املؤسسات وأقواها األسرة في
التربية على القيم والثبات عليها فهي ضمان للمحافظة على وحدة املجتمع واستقراره وحمايته من عوامل االنصهار والذوبان في هويات اآلخرين .
دور األسرة التربوي في املحافظة على الهوية اإلسالمية:
تعيش األسرة أمام تحدي كبير تجاه أبنائها خاصة في هذا العصر وما يشهده من تقدم التكنولوجيا ووسائل االتصال  ،التي غزت العالم
بمغرياته وتحدياته ،جعلت األسرة تقف في امتحان كبير تجاه تربية أبنائها وحمايتهم من االنزال ق والذوبان في ثقافات اآلخرين  ،وخاصة ما تجره العوملة
من صهر للهوية اإلسالمية وتذويبها في ثقافتها .ومن أهم أهداف العوملة هي كیفیة هدم وتفكیك نسیج املجتمع اإلسالمي  ،وأهم مكوناته األسرة املسلمة
ومحاولة التأثير عليها من خالل تغيير نمط العالقات األسرية والترابط األسري بين األزواج وظهور عالقات جدیدة بسمیات عوملیة تسو ق لثقافة جديدة
وقوانين وضعية في ظنهم تحرر األسرة من التبعية وتهدم التنظيم الداخلي لألسرة  ،كذلك مساهمتهم من خالل تغيير نمط الثقافة األسرية وخاصة
عالقة األبناء باآلباء وضعف التواصل األسري بینهم من خالل إلهائهم وإشغالهم بوسائل التواصل االجتماعي فساهمت في تقريب البعيد و ُبعد القريب ؛
مما يحتم على األسرة املسلمة ضرورة الوعي والتربية بمقومات الهوية اإلسالمية من (الدين ،والتاريخ ،والثقافة ،والقيم) ،وأن كل مرتكز من هذه
ً
املرتكزات له ما يهدده ويضعفه من خالل أدوات العوملة ومحاربتها لهوية األمة وطمسا لشخصيتها حتى تتعرض للتالش ي واندثار هويتها فتغيب عنها
الوجهة الصحيحة مما يعرضها للتشتت واللهث وراء األقوى وتحقيق التبعية لآلخر  ،وهذا غاية جهدهم في فقدان األمة بوصلة هويتها  .ومن هنا كان البد
ملؤسسات التربية القيام بدورها في هذا الشأن الكبير ،وتأتي األسرة في مقدمة تلك املؤسسات ،وعلى رأسهم الوالدين فدورهم عظيم في تحمل العبء
واملسؤولية الكبيرة تجاه أفراد األسرة وتحقيق القوامة الفاعلة في التربية السليمة والصحيحة .
وفيما يلي نبرز أهم األدوار التربوية للوالدين تجاه أبنائهم في التربية واملحافظة على مقومات الهوية اإلسالمية:
أوال  :املحور الديني :
 .1ترسيخ اليقين بدين اإلسالم وغر العقيدة الصحيحة في نفوسهم وتناول الجاني اإليماني في تعميق اإليمان بأركان اإليمان باهلل ومالئكته وكتبه
ورسله وباليوم اآلخر وبالقدر خيره وشره .
 .2التربية تعظيم أهمية أركان اإلسالم وتطبيقها التطبيق األمثل من إقامة الصالة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت هللا  ،وعلى التنوع في أداء
النوافل من العبادات(صدقة  ،وصوم  ،وصالة  ،وإحسان  ،وقراءة قرآن  ،وطلب علم وغيرها )
 .3التنبيه على بطالن كتب الديانات األخرى بسبب تحريفها ورفض كل ما يتناول تعاليم اإلسالم بسوء ً
سواء في التشكيك فيه أو النيل منه ورفض
كل ما يس يء للنبي  والصحابة وسائر علماء األمة من بعدهم .
 .4التربية على االعتزاز بالدين و احترام الشعائر الديشية وتعظيمها في نفوسهم .
 .5الحث والتذكير باستمرار على أهمية اإلخالص هلل واملتابعة للنبي في أداء الشعائر والعبادات .
 .6التوجيه على أهمية التمسك بهدي القرآن والسنة،والتمسك بعقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدة الوالء للمسلمين والبراء من املشركين
بحدودها وضوابطها الشرعية .
 .7التربية على ممارسة شعيرة األمر باملعروف والنهي عن املنكر  ،والغيرة والدفاع عن دين هللا إذا انتهكت محارمه وارتكبت معاصيه .
 .8التوجيه لخطورة االستهزاء بالدين و االستهزاء بالعلماء واملصلحين والنيل منهم .
ثانيا  :املحور التاريخي :
 .1التربية على حب سيرة النبي ومعرفة تفاصيل حياته  ،ومعرفة غزواته و جهاده مع أعدائه  ،لالقتداء به والسير على نهجه وطريقه في شؤون
حياته كلها .
 .2إبراز سير وقصص األنبياء وما بذلوه في نشر دعوتهم وتحمل أذى قومهم .
 .3ذكر قصص سير الصحابة والتابعين وعظيم صشيعهم فيما قدموه لدين هللا في جميع الجوانب العلمية والعملية .
 .4إبراز ملحات من تاريخ األمة اإلسالمية ورجاالتها املخلصين عبر القرون ،وإظهار لهم العزة والفخر بما حققه علماؤنا وقادتنا من إنجازات علمية
وإسهامات حضارية .
 .5التحذير من املشككين في تاريخ أمتنا والساعين للنيل من تميزها الحضاري .
 .6الحرص على زيارة معالم حضارتنا اإلسالمية وآثارها املجيدة في شتى بقاع األرض .
 .7االعتناء بتوفير كتب التاريخ اإلسالمي املوثقة ،والحث على قراءتها ،والحوار معهم حول األحداث التاريخية واستخالص أهم الدرو والعبر منها .
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ثالثا :املحور الثقافي:
 .1توضيح خطورة التقليد األعمى والذوبان في الثقافات األخرى ،وتوجيه األبناء نحو االنفتاح على الثقافات األخرى واالستفادة منها بوعي دون
ذوبان وانبهار .
 .2الحث على التحدث باللغة العربية الفصحى ،والتشجيع على تعلمها وإتقانها ،وإظهار الشعور بالفخر واالعتزاز تجاهها .
 .3التنبيه على أن ضعف التمسك باللغة العربية يؤدي إلى ضياع هويتنا و حضارتنا اإلسالمية وأن حمايتنا للغتنا وثقافتنا هي حماية لديشنا
اإلسالمي .
 .4التوعية بالحفاظ على املوروث من العادات والتقاليد االجتماعية التي ال تتعارض مع ثوابت الدين .
 .5التربية على إحياء مظاهر الفرح واالحتفال بأعياد املسلمين  ،والتحذير من الفرح واالحتفال باألعياد غير الشرعية .
 .6التحذير من أفكار الغلو والتطرف والتشدد التي تتعارض مع هويتنا اإلسالمية ،والتربية على قيم االعتدال والوسطية والتسامح وقبول التعدد
الثقافي من منطلق هويتي وثقافتي.
 .7تربية الشعور في نفو األبناء على عظم رسالة اإلسالم وعامليتها ورحمتها للعاملين  ،والتوعية على خطر العوملة الثقافية وتأثيرها على املجتمعات
املسلمة .
رابعا  :املحور القيمي واألخالقي:
 .1التربية على القيم واملبادئ اإلسالمية واملحافظة عليها .
 .2الحرص على تربية األبناء لخلق العدل ونبذ الظلم مع القريب والبعيد ،والتوعية املستمرة على نبذ العصبية والعنصرية مع القريب والبعيد.
 .3الحث على نشر خلق الرحمة والعطف بين املسلمين وتعظيم قيم الوحدة واألخوة بين أفراد املجتمع ونبذ الفرقة واالختالف .
 .4توجيه األبناء إلى التواص ي بالحق والثبات عليه و البعد عن فتن الشبهات والشهوات .
 .5التحذير من أفكار التغريب واالنحالل األخالقي التي تسلخ هويتنا وقيمنا  ،والحث على اكتساب خلق العفة والطهر والحياء.
 .6التوجيه على مصاحبة األخيار الصالحين في حياتهم واالستفادة من جميل علمهم وأدبهم.
ومن خالل بحث الباحث في الدراسات السابقة لم يجد دراسات سابقة تناولت دور األسرة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية  ،وإنما دراسات عديدة
تناولت الهوية اإلسالمية سواء بجزء من مقوماتها أو بمتغير آخر غير األسرة  ،وفيما يلي ذكر الدراسات السابقة من األحدث إلى األقدم :
 دراسة العنزي ( ) 2017هدفت إلى الكشف عن دور التربية (التعليم) في تعزيز الهوية الثقافية الوطنية في ضوء تحديات العوملة (التربوية) من
وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بجامعة تبوك ،وتوصلت إلى عدة نتائج ،من أهمها :جاءت استجابة أفراد عينة الدراسة لجميع محاور دور التربية
في تعزيز الهوية الثقافية الوطنية في ضوء تحديات العوملة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بدرجة عالية ،ووجود فرو ق ذات داللة إحصائية
تعزى إلى متغير النوع (ذكر – أنثى) لصالح (األنثى) .
 دراسة السليماني (  ) 2017هدفت إلى معرفة دور األسرة في حفظ الهوية اإلسالمية من خطر الغزو الفكري  ،اعتمدت الباحثة املنهج الوصفي
الوثائقي من خالل النظر في كتب األدبيات والوثائق واملراجع املعاصرة املتعلقة بالهوية اإلسالمية والغزو الفكري وخلصت إلى أبرز النتائج  :تتميز
الهوية اإلسالمية عن غيرها من الهويات األخرى بمرجعيتها الربانية  .يهدف أعداء الدين اإلسالمي على اختالف مذاهبهم وعقائدهم القضاء على
اإلسالم من خالل طمس الهوية اإلسالمية ألنها هي الخطر املاثل أمام القوى الراغبة في احتواء العالم اإلسالمي .
 دراسة شلبي(  ) 2015هدفت إلى تقديم تصور مقترح للتكامل بين دور األسرة ومعلمة رياض األطفال في غر الهوية الثقافية للطفل ما قبل
املدرسة  ،وخلصت إلى أبرز النتائج  :تقصير كل من األسرة ومعلمة رياض األطفال في القيام باملمارسات التربوية الالزمة لغر الهوية الثقافية
لطفل ما قبل املدرسة .وقل وعي األسرة ومعلمات رياض األطفال وأولياء األمور بمفهوم الهوية الثقافية لطفل ما قبل املدرسة .
 دراسة الحارثي (  ) 2013هدفت إلى معرفة إسهام أعضاء هيئة التدريس في تنمية الوعي بمقومات الهوية اإلسالمية دراسة ميدانية على طلبة كلية
التربية بجامعة الباحة  .ومن أبرز نتائج الدراسة :إسهام أعضاء هيئة التدريس في تنمية الوعي بمقومات الهوية اإلسالمية في املحاور جميعها جاء
عند درجة ) متوسطة( ،وعدم وجود فرو ق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة تبعا -ملتغير النوع والتخصص واملستوى األكاديمي
حول درجة إسهام أعضاء هيئة التدريس في تنمية الوعي بمقومات الهوية اإلسالمية.
 دراسة كايد( :)2011وقد هدفت إلى التعرف على دور الجامعات في مواجهة تحديات العوملة الثقافية ،وبناء هوية عربية أصيلة ومعاصرة .وتوصل
الباحث إلى مجموعة من النتائج تتمثل في تحديد سلبيات العوملة الثقافية وآثارها على املجتمع وعلى الهوية ،وخلص إلى مجموعة من األدوار
واملسؤوليات التي يشبغي على الجامعات أن تقوم بها ملواجهة تحديات العوملة من ضمنها وضع استراتيجية شاملة للجامعات.
 دراسة الطبيب ( :)2011وهدفت إلى التعرف على دور التربية في بناء الهوية االجتماعية والنفسية لطالب الجامعة ،ودور املناهج في ذلك .وأشارت
نتائج الدراسة إلى أن العالقة بين التربية الهوية عالقة وطيدة ،وأن تنمية هوية الشباب تبدأ من توعيتهم بذواتهم وتاريخهم ،وغر القيم في
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نفوسهم ،وأن الجامعة لها قوة اجتماعية في تعزيز الهوية.
 دراسة عمارة ( :)2010وهدفت إلى رصد وتحليل التحديات املعاصرة التي تلقي بظاللها على الهوية الثقافية ،وتحديد بعض قيم املواطنة الالزمة
ملواجهة تحديات الهوية الثقافية التي يتعين على أستاذ الجامعة تنميتها .وقد أشارت نتائج الدراسة إلى تدني إسهام األستاذ الجامعي في تنمية قيم
املواطنة وبالتالي وضع تصور مقترح لتحسين األداء.
ّ
 دراسة القاض ي( :)2008وهدفت إلى ّ
التعرف على الواقع الحالي لهويتنا الثقافية وما تواجهها من تحديات ،والتعرف على الدور الحالي لكليات التربية
في الحفاظ على الهوية أمام تحديات العوملة .وفي نهاية الدراسة قدم الباحث تصورا مقترحا أكد فيها على ضرورة إبراز دور كليات التربية في الحفاظ
على الهوية من خالل وسائل اإلعالم ،وكذلك تعديل اللوائح بما يسهم في تنمية الوعي في سبيل املحافظة على الهوية ،وتفعيل مبدأ الحرية والتعبير
عن الرأي للذود عن الهوية واملحافظة عليها.
 دراسة كنعان ( :) 2008وتهدف إلى تحديد مشكالت الشباب املعاصر وبيان أسبابها والوقوف عند نظرة الشباب الجامعي ملفهوم الهوية الثقافية،
وبيان أثر العوملة في الشباب مع تقديم رؤية مستقبلية .وقد أظهرت نتائج الدراسة أن أبرز مشكالت الشباب املشكالت االجتماعية واالقتصادية
والديشية واألخالقية ،وأن أسبابها ترجع إلى األسرة والجشس واملهنة والهوية واإلدمان واالغتراب والالمباالة.
 دراسة القرني( ) 2008وهدفت إلى بيان أخطار العوملة الثقافية على الهوية اإلسالمية ،وبيان مسؤولية املدرسة الثانوية في املحافظة على الهوية
ّ
اإلسالمية .ومن أبرز نتائجه :من أبرز مسؤوليات معلم املرحلة الثانوية حث الطالب على االعتصام بكتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم
ومنهج السلف الصالح ،ومسؤولية إدارة املدرسة في حض الطالب على االلتزام بالقيم اإلسالمية ،وتتمثل مسؤولية التوجيه واإلرشاد في تقديم
نماذج تربوية من القدوات ،ومسؤولية الششاط تبرز في تنظيم حلقات ومسابقات حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية.
 دراسة الشهري ( ) 2008هدفت إلى معرفة دور املعلم في إسهامه ملواجهة تحديات العوملة الثقافية للمرحلة الثانوية ،من وجهة نظر املعلمين
واملشرفين بمحافظة محايل عسير باململكة العربية السعودية وخلصت إلى أبرز النتائج  :أن درجة إسهام معلم املرحلة الثانوية ملواجهة تحديات
العوملة الثقافية جاء بدرجة متوسطة .
 دراسة البليهد ( :) 2006وهدفت إلى معرفة أهم مالمح الهوية الثقافية من الناحية الفكرية والسلوكية لدى طالب وطالبات املرحلة الثانوية
باململكة العربية السعودية وإدراكهم لهويتهم الثقافية .وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن األسرة تأتي في مقدمة مصادر تشكيل الهوية الثقافية لدى
الطالب والطالبات ،ويأتي بعدها املسجد ثم األصدقاء ثم اإلعالم ثم املدرسة ثم املطالعات الخاصة ثم اإلنترنت.
 دراسة الشرقاوي ( :)2004وهدفت إلى ّ
التعرف على دور كليات التربية في تنمية الهوية الثقافية لطالبها ،وضع رؤية مقترحة لدور كليات التربية في
تنمية الهوية لدى طالبها ،وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود قصور في دور كليات التربية في إنماء الهوية الثقافية لدى الطالب معلمي املستقبل.
ومن خالل استعراض الباحث للدراسات السابقة والتي تتعلق بالهوية اإلسالمية نجدها تتفق مع الدراسة الحالية في جوانب وتختلف معها في جوانب
أخرى :
 .1استفاد الباحث من خالل اطالعه على الدراسات السابقة في جانبها النظري واملتمثل في املوضوعات التي تتعلق بالهوية اإلسالمية ومقوماتها ،
والتأصيل املنهجي للهوية اإلسالمية من منظور التربية اإلسالمية وأصالتها وتفردها في ذلك ،مثل دراسة ( الحارثي  ،والشهري  ،والقرني ) .
ّ
 .2ركزت معظم الدراسات السابقة على األخطار التي تهدد الهوية ،وفي مقدمتها العوملة ،وخاصة العوملة الثقافية باعتبار العالقة القوية بين الثقافة
عموما ومقومات الهوية على وجه الخصوص كما هو في دراسة ( العنزي ،الشهري  ،والقاض ي ،والقرني ،وعمارة).
 .3انطلقت معظم الدراسات السابقة على مفهوم الهوية الثقافية إلبراز مالمحها ووقعها كما في دراسة(شلبي ،الشهري ،البليهد ،والقاض ي ،والقرني)
كما تناولت أهمية املحافظة عليها وبيان أساليب مواجهة التحديات التي تواجهها كما في دراسة (السليماني ،القرني ،والقاض ي) بينما حددت
الدراسة الحالية موضوعها في الدور التربوي لألسرة في املحافظة على مقومات الهوية اإلسالمية في مقوماتها األربع ( املحور الديني ،واملحور التاريخي
 ،واملحور الثقافي ،واملحور القيمي واألخالقي ) وهي تتفق في بعض محاور مقومات الهوية مع دراسة ( الحارثي ) .
 .4تختلف دراسة الباحث عن الدراسات السابقة جميعها في اختيار مجتمع الدراسة وعيشته وهي األسرة ،وتختلف عن بقية الدراسات السابقة من
حيث املعالجة البحثية باختالف البيئة البحثية ،وهي منطقة املدينة املنورة دراسة ميدانية ،واقتصرت دراسة(السليماني) على الجانب النظري
فقط .وسعت هذه الدراسة إلى تقديم إضافة علمية متخصصة ألهم مقومات الهوية اإلسالمية في مقوماتها األربع ( املحور الديني ،واملحور التاريخي
 ،واملحور الثقافي ،واملحور القيمي واألخالقي) واألدوار التربوية لألسرة املسلمة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية  ،وإثراء املكتبة التربوية للموضوعات
التربوية التأصيلية والواقعية التي تعتمد على األصالة واملعاصرة .
ومن هنا يدرك الباحث أهمية الهوية والحفاظ عليها لكل املجتمعات ،فهي وحدة مصيره ،وغاية وجوده ،وعنوان بقائه ،فإذا كان الحق لكل شعوب
االرض أن يشتموا الى خصوصيتهم الثقافية وذكر تاريخ امتدادهم عبر األجيال للحفاظ على كينونتهم الذاتية ؛ فمن باب أولى املجتمعات املسلمة أن
تحرص على هويتها االسالمية والحفاظ عليها من خالل دعم عوامل البقاء واالستمرار ،وتعزيز مقوماتها وأبعادها الحضارية إذ تمثل ذاتيتنا الثقافية"،
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لكل مسلم ،كما ّ
فاإلسالم بعقيدته وشريعته وتاريخه وحضارته ولغته هو هوية مشتركة ّ
أن اللغة التي نتكلم بها ليست مجرد أداة تعبير ووسيلة تخاطب،
وإنما هي :الفكر والذات والعنوان ،بل ولها قداسة املقد  ،التي أصبحت لسانه بعد أن نزل بها نبأ السماء العظيم ،كما ّ
أن العقيدة التي نتدين بها
ليست مجرد أيديولوجية وإنما هي :العلم الكلي والشامل واملحيط ،ووحي السماء ،وامليزان املستقيم ،والحق املعصوم الذي ال يأتيه الباطل من بين يديه
وال من خلفه ،وهي منظومة القيم التي تمثل مرجعيتنا في السلوك ،فهي ليست نسبية وال مرحلية " (عمارة. ) 1999،
وإن الناظر في ظل املتغيرات العاملية في جميع اتجاهاتها ومجاالتها يلحظ اتجاه الحركة العاملية الحضارية نحو سيادة النظام الواحد ،حول إرادة
مركز واحد من مراكز القوة في العالم ،والسيطرة عليه من خالل أدواته املؤثرة في سلب الخصوصيات وإضعاف الهويات وجعل العالم بأسره تحت
الهيمنة الثقافية األحادية الجانب  ،مما أسهم وأثر وألقى بظالله على زعزعة الهوية اإلسالمية لدى املجتمعات املسلمة  ،وأسا تكوينها في وحداتها
الداخلية وهي األسرة املسلمة وامتداد وجودها في شجرة املجتمع من دوائر العائلة الصغرى ودوائر القبيلة الوسطى ثم دائرة املجتمع الكبرى  ،وهذا ما
تأكده العديد من الندوات واملؤتمرات والدراسات العلمية التي دعت إلى ضرورة دور األسرة املسلمة واملحافظة على هويتها اإلسالمية والعربية  ،وخاصة
ما نصت عليه وثيقة استشراف العمل التربوي لدول الخليج بشأن دعوة جميع املؤسسات التربوية إلى املحافظة على الهوية اإلسالمية في عالم متغير.
(مكتب التربية العربي لدول الخليج  ، )1998،وما تأكده تقارير ندوة وأورا ق عمل (االجتماع العربي للتقييم العشري للسنة الدولية لألسرة )2003 ،عن
أثر العوملة على األسرة العربية من خالل أبعادها االقتصادية واالجتماعية والثقافية  ،فتطرقت إلى أن التحوالت االجتماعية والثقافية التي صاحبت
التحوالت االقتصادية للعوملة املعاصرة واالنعكاسات السلبية التي سببتها على أوضاع األسرة العربية ... ،من تعرض األسرة لتبدل القيم في البيئة
املجتمعية نتيجة لسيادة القيم املادية على حساب القيم الروحية ،وتغليب املصالح الفردية على املصالح الجماعية ،وتراجع قيمة العلم والعمل،
واضطراب املعايير التي يقا على أساسها السلوك ،وتعرض العالقات األسرية للتفكك وتقلص أوقات التفاعل األسري ،وزيادة مظاهر العنف األسري
املادي واملعنوي وخاصة ضد اإلناث واألطفال ... ،وتأثر وظائف األسرة التقليدية حينما تفقد قدرتها على إشباع حاجات أبنائها املادية واملعنوية ،ويؤدي
ً
ً
هذا إلى شحوب االنتماء إلى األسرة ،ويصح ذلك أيضا على االنتماء إلى الوطن وأيضا إلى األمة العربية وهكذا تتهدد الهوية... .وأكد املشاركون أهمية
التمسك بالثقافة العربية والهوية العربية ملواجهة اآلثار السلبية للعوملة ،ودعوا الدول العربية إلى وضع االستراتيجيات الالزمة لرفع مكانة األسرة العربية
وتمكينها من التعامل اإليجابي مع تداعيات العوملة االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية ،ووضع استراتيجيات اتصال وإعالم وتثقيف تستهدف
ً
تطوير الوظائف واألدوار ملا فيه خير األسرة واملرأة والرجل واألبناء ،وذلك انطالقا من التششئة األولية داخل األسرة واملدرسة واملجتمع "  .كما أكدت
دراسة (الدليمي " )2002 ،أن العوملة تسعى إلى تفكيك األسرة وإفساد األفراد واخترا ق وعيهم  ،كما أكدت ذلك دراسة (اليساري و زكريا " ) 2004 ،أن
العوملة االجتماعية تعمل على تفكيك املجتمعات وانهيار الضوابط االجتماعية واألخالقية ،والديشية واألسرية ،ويرى ذلك من عدة مؤشرات اجتماعية
ازدادت نسبتها بعد العوملة منها ارتفاع نسبة الطال ق وارتفاع معدالت الجريمة وتفاقم البطالة والفقر وغيرها من املشاكل"  .إن االنفتاح الثقافي الذي
نشهده في الواقع الحالي وفرص تبادل ا لعلم واملعرفة وأساليب التنوع واإلختالف الثقافي وما جره من سيولة فكرية وثقافية  ،بقدر ما يمثل فرصة فإنه
ً
يمثل تحديا كبيرا في استالب خصوصية الهوية وإحكام الهيمنة والقوة في فرض التبعية وحدوث الفوض ى القيمية  ،واجتثاث معالم الهوية االسالمية
لدى األسرة املسلمة ف ي إضعاف االنتماء الديني والثقافي  ،وحدوث تصدعات في جدار الهوية االسالمية لألسرة املسلمة  .إذ تشير إحدى الدراسات على أن
" دراسة الهوية ّ
تعد أمرًا بالغ األهمية ملا يشاهد من سلوكيات بعض الطالب الرافضة لثقافة املجتمع واملتمردة عليها ،ومحاولة ّ
تقمص ثقافات أخرى
إلشباع طموحات معينة ،ومن ّثم نجد من بين الطالب من يتنكرون لهويتهم ويتمردون على خصائصها" (الشرقاوي  ، )2004 ،إذ الطالب أسا نشأته
من أسرته املحيطة به ،واملتشرب لثقافة مجتمعه  ،كما أشارت دراسة (البليهد " )2006،إلى أن األسرة تأتي في مقدمة مصادر تشكيل الهوية الثقافية
لدى الطالب والطالبات" .
ومن هنا فإن دور األسرة املسلمة مهم وكبير في بناء فكر أفرادها  ،وإعادة صياغة وتعزيز الهوية اإلسالمية في نفوسهم ،وتنمية الوعي بمقومات
الهوية اإلسالمية وأبعادها األربع التي تمثلها الدراسة في :الجانب الديني  ،والجانب التاريخي ،و الجانب الثقافي ،والجانب القيمي واألخالقي  .وفي هذا الصدد
يتساءل الباحث عن الدور التربوي الذي تقوم به األسرة املسلمة في تنمية الهوية اإلسالمية لدى أفرادها ملواجهتهم كثير من التحديات التي تطرأ على
النظام االجتماعي والثقافي ،ومن هنا يمكن تحديد مشكلة الدراسة في اإلجابة عن السؤال الرئيس ي اآلتي :ما الدور التربوي لألسرة في الحفاظ على الهوية
اإلسالمية؟ ويتفرع منه األسئلة اآلتية:
 .1ما حقيقة التصور في التربية اإلسالمية نحو الحفاظ على الهوية اإلسالمية؟
 .2ما واقع الدور التربوي لألسرة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية من حيث ( الجانب الديني  ،والجانب التاريخي  ،والجانب الثقافي  ،والجانب
القيمي واألخالقي ) من وجهة نظر اآلباء واألمهات؟
 .3هل توجد فرو ق ذات داللة إحصائية لواقع الدور التربوي لألسرة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية من وجهة نظر اآلباء واألمهات تعزى ملتغير
الدراسة ( النوع )؟
 .4هل توجد فرو ق ذات داللة إحصائية لواقع الدور التربوي لألسرة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية من وجهة نظر اآلباء واألمهات تعزى ملتغير
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الدراسة( الحالة االجتماعية)؟
هل توجد فرو ق ذات داللة إحصائية لواقع الدور التربوي لألسرة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية من وجهة نظر اآلباء واألمهات تعزى ملتغير
الدراسة ( املستوى التعليمي ) ؟
هل توجد فرو ق ذات داللة إحصائية لواقع الدور التربوي لألسرة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية من وجهة نظر اآلباء واألمهات تعزى ملتغير
الدراسة ( الدخل الشهري ) ؟
هل توجد فرو ق ذات داللة إحصائية لواقع الدور التربوي لألسرة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية من وجهة نظر اآلباء واألمهات تعزى ملتغير
الدراسة ( العمر ) ؟

أهمية الدراسة :
.1
.2
.3
.4

تسهم هذه الدراسة إلى تأصيل الهوية اإلسالمية ودورها في الحفاظ على هوية املجتمع وعنصر بقائه وثباته أمام املتغيرات والتحديات التي
تواجهه لتثشيه عن خصائصه األصيلة .
تبرز الدراسة دور األسرة التربوي في الحفاظ على الهوية اإلسالمية لدى أبنائها ومدى قدرتهم في تأدية الواجب وتقوية مقومات ودعائم الهوية
بأبعادها األربعة ( الديني  ،والتاريخي  ،والثقافي  ،و القيمي واألخالقي ) .
تأتي هذه الدراسة استجابة لتوصيات العديد من الندوات والدراسات العلمية التي دعت إلى ضرورة املحافظة على الهوية اإلسالمية .
وخاصة ما نصت عليه وثيقة استشراف العمل التربوي لدول الخليج بشأن الدعوة إلى املحافظة على الهوية اإلسالمية في عالم متغير.
اطالع املسؤولين في الوزارات املعنية باألسرة والقيادات التربوية واملؤسسات األهلية املهتمة بالتنمية األسرية على دور األسرة التربوي في
الحفاظ على الهوية اإلسالمية  ،وفق نتائج الدراسة العلمية للباحث لتتخذ على إثرها القرارات العملية والبرامج املؤسسية لتعزيز املقومات
االيجابية لألسرة  ،وتكثيف البرامج واألنشطة في مجال تعزيز مقومات الهوية اإلسالمية .

حدود الدراسة:
الحدود املوضوعية :تقف حدود هذه الدراسة عند إيضاح حقيقة التصور في التربية اإلسالمية نحو الحفاظ على الهوية اإلسالمية  ،ثم درجة ممارسة
األسرة للدور التربوي نحو الحفاظ على الهوية اإلسالمية ،من وجهة نظر اآلباء واألمهات .
الحدود املكانية :منطقة املدينة املنورة .
الحدود الزمانية :تم تطبيق الدراسة خالل الفصل الدراس ي الثاني من العام الدراس ي  2017م  2018 -م .

التعريف بمصطخلحات الدراسة :

الهوية لغة  " :الهوية ( هو ) ضمير للغائب املفرد املذكر  ،ويقال للمثنى ( هما ) وجمع املذكر ( هم ) ويقال للمؤنث املفرد( هي ) وللمثنى ( هما ) وللجمع ( ّ
هن ).
والهوية  :حقيقة الئ يء أو الشخص املطلقة املشتملة على صفاته الجوهرية وذلك مشسوب إلى ( هو ) (،معلوف وآخرون  )2000،ويشير (الجرجاني )1997،إلى
معنى الهوية بقوله " :األمر املتعقل من حيث إنه معقول في جواب ما هو يسمى ماهية ،ومن حيث ثبوته في الخارج يسمى حقيقة ،ومن حيث امتيازه على األغيار
ً
يسمى هوية"  ،وهو ما أكده أيضا معجم املصطلحات التربوية بأن الهوية " عبارة عن اإلحسا بالذاتية والتميز عن اآلخرين " (جرجس وحنا هللا . )1998،إذا هي
حقيقة الئ يء أو الشخص الذي تميز عن غيره ،فهي ماهيته ،و تعني الهوية ذلك القدر املشترك من الخصائص والسمات بين أفراد مجموعة أو مجتمع أو أمة،
تجعل املرء يشعر بأن لديه ما ّ
يميزه عن اآلخرين في املجموعات أو املجتمعات األخرى.
الهوية اصطالحا  :تعددت مفاهيم املثقفين واملفكرين والتربويين عن مفهوم الهوية فقد َّ
عرفها بعضهم بأنها  " :جملة املعالم املميزة للئ يء التي تجعله
هو ،بحيث ال تخطئ في تمييزه عن غيره من األشياء ،ولكل إنسان شخصيته املميزة له ،فله نسقه القيمي ومعتقداته وعاداته السلوكية و ميوله
واتجاهاته وثقافته ،وهكذا الشأن بالشسبة لألمم والشعوب"  (.إسماعيل .)1997،
وعرفها(عمارة " : )1999،أن هوية الئ يء ثوابته التي ال تتجدد وال تتغير  ،وتتجلي وتفصح عن ذاتها دون أن تخلي مكانتها لنقيضها طاملا بقيت الذات
علي قيد الحياة  ،فهي كالبصمة بالشسبة لإلنسان يتميز بها عن غيره وتتجدد فاعليتها ،ويتجلى وجهها كلما أزيلت من فوقها طوارئ الطمس  ،إنها الشفرة
ً
التي يمكن للفرد عن طريقها أن يعرف نفسه في عالقته بالجماعة االجتماعية التي يشتمي إليها ،والتي عن طريقها يتعرف عليه اآلخرون باعتباره منتميا
لتلك الجماعة" .ويعرفها ( بكار )2000،بأنها " مجموعة الخصائص واملميزات العقدية واألخالقية والثقافية والرمزية التي ينفرد بها شعب من الشعوب" .
وأما التعريف اإلجراعي الذي يتخذه الباحث في دراسته عن الهوية اإلسالمية :هي مجموعة من الخصائص والصفات املشتركة التي يشترك فيها جميع
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أفراد ومجموع األمة اإلسالمية وتميزهم عن غيرهم من األمم واملجتمعات  ،واملتعلقة باملرتكزات واملقومات األربع من الدين والتاريخ والثقافة والقيم
واألخال ق اإلسالمية.

إجراءات الدراسة:
منهج الدراسة :يستخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي  ،حيث يتتبع الباحث مصادر التربية اإلسالمية إليضاح حقيقة التصور نحو الحفاظ على الهوية اإلسالمية في
التربية اإلسالمية  ،ثم يقيس مدى ممارسة األسرة للدور التربوي نحو الحفاظ على الهوية اإلسالمية من وجهة نظر اآلباء واألمهات  ،ويرجع سبب اختيار الباحث هذا
املنهج إلى ما يتمتع به من قدرة على وصف الظاهرة التي يدرسها  ،وتحديد وضعها الحالي  ،والتعرف على جوانب القوة والضعف فيها ،وال يقتصر البحث
الوصفي على جمع البيانات وتبويبها  ،بل إنه يمض ي إلى ما هو أبعد من ذلك فهو يفسر البيانات  ،ويوفر املعلومات التي تساعد على توضيح الظاهرة
وبيان أسبابها  ،واقتراح الحلول املناسبة لها .
مجتمع الدراسة  :يتكون مجتمع الدراسة من جميع األسر الساكنة في املدينة املنورة من جميع (اآلباء واألمهات).
عينة الدراسة  :اختار الباحث عينة عشوائية عنقودية من مجتمع الدراسة عدد أفرادها (  ) 416أسرة من أسر املدينة املنورة من (اآلباء واألمهات) ،
ً
ً
منهم ( )242أبا  ،و (  ) 174أما .
أداة الدراسة  :أداة الدراسة املستخدمة في البحث هي االستبانة التي تقيس مدى ممارسة األسرة للدور التربوي نحو الحفاظ على الهوية اإلسالمية من وجهة
اآلباء واألمهات  ،ومن ثم تحكيم االستبانة من قبل الخبراء املختصين  ،وقيا صدقها .وقام الباحث بإعداد أداة البحث  ،حيث اشتملت أداة البحث في
صورتها األولية على (  ) 52فقرة موزعة على أربعة محاور هي ( :املحور الديني (  ) 17عبارة  ،واملحور التاريخي ( )13عبارة  ،واملحور الثقافي (  ) 13عبارة،
واملحور القيمي واألخالقي ( . ) 9
صدق األداة  :تم التأكد من صد ق محتوى أداة البحث بعرض األداة بصورتها األولية على ( ) 8محكمين من أعضاء هيئة التدريس في أقسام التربية
تخصص األصول التربوية  ،واملناهج وطر ق التدريس في الجامعات السعودية  ،وذلك بهدف التعرف على مدى مالءمة عباراتها للهدف الذي وضعت من
أجله  ،ومدى وضوح كل فقرة وسالمة صياغتها  ،ومدى انتماء كل فقرة للمحور املندرجة تحته  ،والتعديالت واإلضافات املقترحة حيال العبارات
واملحاور .وتال ذلك حساب نسب اتفا ق املحكمين على عبارات أداة البحث بشرط أال تقل عن ( .) %80وبعد مراجعة آراء واقتراحات ومالحظات وتعديالت
لجنة التحكيم  ،أعدت أداة البحث بصورتها النهائية لتتضمن (  ) 57عبارة مندرجة تحت أربعة محاور :املحور الديني يتكون من ( )19عبارة  ،واملحور
التاريخي ويتكون من ( )12عبارة  ،واملحور الثقافي و يتكون من ( )15عبارة  ،واملحور القيمي واألخالقي ويتكون من (  )11عبارة .
املعالجات اإلحصائية :
 استخدام املتوسطات الحسابية  ،واالنحرافات املعيارية  ،والشسب املئوية  ،والرتب الستجابات األسرة على أداة الدراسة لتحديد مدى ممارسة
األسرة للدور التربوي نحو الحفاظ على الهوية اإلسالمية من وجهة نظر(اآلباء واألمهات).
 استخدام معامل ارتباط بيرسون إليجاد ثبات االتسا ق الداخلي لفقرات أداة الدراسة .
 استخدام اختبار( ) tللكشف عن الفرو ق بين املتوسطات الحسابية ملمارسة األسرة للدور التربوي نحو الحفاظ على الهوية اإلسالمية من وجهة
نظر(اآلباء واألمهات) تعزى ملتغير ( النوع ) .
 استخدام تحليل التباين األحادي  ،للكشف عن داللة الفر ق بين املتوسطات الحسابية ملمارسة األسرة للدور التربوي نحو الحفاظ على الهوية اإلسالمية
من وجهة نظر(اآلباء واألمهات) تعزى ملتغير (املستوى التعليمي  ،الدخل الشهري ) .
 استخدام اختبار لكروسكال -واليز  ،للكشف عن داللة الفر ق بين املتوسطات الحسابية ملمارسة األسرة للدور التربوي نحو الحفاظ على الهوية
اإلسالمية من وجهة نظر(اآلباء واألمهات) تعزى ملتغير ( الحالة االجتماعية ،العمر) .
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توصيف عينة الدراسة :
جدول( :)1التكرارات والنسب املئوية ملتغيرات الدراسة
م
1

املتغيرات
النوع

عدد العينة
416

2

الحالة االجتماعية

416

3

املستوى التعليمي

416

4

الدخل الشهري

416

5

العمر

416

نوع املتغير
أب
أم
متزوج
مطلق
أرمل
تعليم أساس ي
تعليم ثانوي أو دبلوم
تعليم جامعي
تعليم عالي
أقل من  5000ريال
من5000إلى 15000ريال
أكثر من  15000ريال
أقل من  30سنة
من  30إلى  40سنة
من  41إلى  50سنة
أكثر من  51سنة

التكرار
242
174
392
13
11
42
35
229
110
89
209
118
19
141
154
102

النسبة %
%58.20
%41.80
%94.20
%3.10
%2.70
%10.10
%8.40
%55.00
%26.50
%21.40
%50.20
%28.40
%4.60
%33.90
%37.00
%24.50

يوضح الجدول حساب التكرارات والشسب املئوية ملتغيرات عينة الدراسة متمثلة في النوع ،والحالة االجتماعية ،واملستوى العلمي ،والدخل الشهري،
والعمر ،وجاءت أكبر نسبة مئوية في متغير النوع اآلباء بشسبة مقدارها ( )%58.20وأقلها في األمهات بشسبة ( ،)%41.80وأما في الحالة االجتماعية فكانت
أكبر نسبة في املتزوج بشسبة ( )%94.30وأقلها في األرمل بشسبة ( ،)%2.70وفي املستوى التعليمي جاءت أكبر نسبة في التعليم الجامعي بشسبة ()%55.00
وأقلها في التعليم الثانوي أو الدبلوم بشسبة ( ،)%8.40ثم جاءت أكبر نسبة في الدخل الشهري من  5000ريال إلى  15000ريال بشسبة ( )%50.20وأقل
نسبة في الدخل الشهري أقل من  5000ريال بشسبة ( ،)%21.40أما العمر فكانت أكبر نسبة للعمر من  30إلى  40سنة  ،وأقل نسبة في العمر األقل من
 30سنة .
و لإلجابة عن عبارات االستبانة ،وحساب درجة استجابات أفراد العينة حول واقع الدور التربوي لألسرة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية دراسة
تأصيلية ميدانية ،تم استخدام التدرج الخماس ي حسب مقيا ليكرت  ،Likertوالجدول التالي يوضح ذلك:
جدول( :)2مستويات استجابات وتقديرات أفراد العينة حسب مقياس ليكرت
فئات املقياس
ً
دائما
ً
غالبا
ً
أحيانا
ً
نادرا
ً
أبدا ال أهتم

القيمة الوزنية
5
4
3
2
1

املتوسط الحسابي
من  4.20وأكثر
من  3.40إلى أقل من 4.20
من  2.60إلى أقل من 3.40
من  1.80إلى أقل من 2.60
من  1.00إلى أقل من 1.79

درجة املوافقة
ً
عالية جدا
عالية
متوسطة
منخفضة
ً
منخفضة جدا

ثبات األداة :استخدم الباحث التحليل اإلحصاعي لتأكيد صد ق وثبات االستبانة في صورتها الفعلية من خالل صد ق املحتوى أي " عالقة العبارات
بمجموع كل مجال ،واملجاالت باإلستبانة ككل " ،والثبات من خالل استخدام معامل ألفا كرونباخ ،لعينة استطالعية عشوائية عددها ( )30من اآلباء
واألمهات من مجتمع الدراسة وخارج عينة الدراسة ،والجدول التالي يوضح ذلك:
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جدول(:)3الصدق والثبات الستبانة واقع الدور التربوي لألسرة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية (ن= )30
رقم
عبارة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
إجمالي

الصد ق
داللة
ارتباط
الجانب الديني
**0.001
0.577
*0.049
0.362
**0.000
0.858
**0.000
0.836
**0.000
0.786
**0.000
0.813
**0.000
0.870
**0.000
0.821
**0.000
0.858
**0.000
0.658
**0.000
0.822
**0.000
0.717
**0.000
0.734
**0.006
0.486
**0.000
0.910
**0.000
0.763
**0.000
0.838
**0.009
0.469
**0.000
0.617
**0.000
0.870

ثبات
ألفاكرونباخ

رقم
عبارة

0.752
0.756
0.749
0.754
0.755
0.744
0.753
0.751
0.749
0.748
0.740
0.746
0.758
0.758
0.746
0.748
0.746
0.758
0.756
0.934

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
إجمالي
32
33
34
35
36
37
38

الصد ق
داللة
ارتباط
الجانب التاريخي
**0.000
0.751
**0.000
0.762
**0.000
0.762
**0.000
0.754
**0.000
0.764
**0.000
0.755
**0.000
0.760
**0.000
0.749
**0.001
0.582
**0.000
0.718
**0.000
0.816
**0.000
0.619
**0.000
0.863
الجانب الثقافي
**0.002
0.537
**0.000
0.660
*0.019
0.427
**0.000
0.815
**0.000
0.842
**0.000
0.838
**0.000
0.910

ثبات
ألفاكرونباخ
0.763
0.756
0.751
0.748
0.747
0.746
0.752
0.755
0.760
0.754
0.750
0.757
0.926
0.762
0.753
0.761
0.745
0.745
0.746
0.745

رقم
عبارة
39
40
41
42
43
44
45
46
إجمالي
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
إجمالي

ثبات ألفاكرونباخ

الصد ق
داللة
ارتباط
**0.000
0.826
**0.000
0.692
*0.015
0.441
**0.005
0.496
**0.000
0.700
*0.012
0.454
**0.000
0.739
**0.000
0.675
**0.000
0.911
الجانب القيمي واألخالقي
**0.000
0.805
**0.000
0.785
**0.000
0.848
**0.000
0.626
**0.000
0.790
**0.000
0.898
**0.000
0.853
**0.000
0.850
**0.000
0.930
**0.000
0.878
**0.000
0.728
**0.000
0.831

0.749
0.751
0.762
0.762
0.754
0.764
0.755
0.760
0.913
0.764
0.772
0.756
0.771
0.759
0.754
0.757
0.756
0.754
0.757
0.769
0.949

** دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (  * ) 0.01  دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( ) 0.05  

ً
يوضح الجدول وجود عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا بين استبانة واقع الدور التربوي لألسرة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية وجوانبها وعباراتها وهذا يدل
على صد ق املحتوى لالستبانة ،أما معامل الثبات فقد تراوحت قيمة بين  ، 0.740،0.772أما إجمالي الجوانب فقد تراوح بين 0.949 ،0.913وهذه القيم
عالية مما يدل على ثبات االستبانة وجوانبها وعباراتها.

عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:

ً
يتناول هذا الجانب تحليل نتائج الدراسة؛ وذلك من خالل عرض استجابات أفراد العينة على تساؤالت الدراسة ،ومعالجتها إحصائيا باستخدام
ً
مفاهيم اإلحصاء الوصفي وباستخدام مجموعة من األساليب اإلحصائية املناسبة ألداة الدراسة وأسئلتها ،وصوال إلى النتائج وتفسيرها في ضوء اإلطار
النظري للدراسة املتعلق بواقع الدور التربوي لألسرة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية دراسة تأصيلية ميدانية .ومن خالل اإلجابة لتساؤالت الدراسة،
والتي تمحورت في السؤال الرئيس التالي :ما الدور التربوي لألسرة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية؟ والجداول التالية تجيب على هذا السؤال:
جدول(:)4نتائج ترتيب جوانب استبانة واقع الدور التربوي لألسرة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية:
م
1
2
3
4
5

جوانب االستبانة
الجانب الديني
الجانب التاريخي
الجانب الثقافي
الجانب القيمي واألخالقي
متوسط مجموع جوانب االستبانة ككل

متوسط
4.565
3.522
4.051
4.635
4.224

انحراف
0.499
0.882
0.697
0.512
0.548

نسبة %
%91.300
%70.440
%81.020
%92.700
%84.480

ترتيب
2
4
3
1

درجة املوافقة
ً
عالية جدا
عالية
عالية
ً
عالية جدا
ً
عالية جدا

وقد جـاءت نتـائج متوسـط مجمـوع جوانـب االسـتبانة ككـل بقيمـة ( )4.224وانحـراف معيـاري قـدره ( ،)0.548ونسـبة مئويـة بلغـت ( )%84.480أي بدرجـة
ً
ً
ً
ً
ً
ً
موافقـة عاليــة جـدا ،ويعــزو الباحـث ذلــك علـى أن مجتمــع املدينـة املنــورة مجتمعــا محافظـا معتـزا بهويتـه منتميــا لثقافتـه الديشيــة  ،متمسـكا بقيمــه ،متوارثــا
لحضارة وتاريخ أمته ،يستشعر أهله وساكنيه بعظم تحمـل الرسـالة واألمانـة فـي أرض الرسـالة ،ومهـبط الـوحي ،ومهـاجر النبـي صـلى هللا عليـه وسـلم  ،ودور
ً
األسرة التربوي في الحفاظ على الهوية اإلسالمية عالية جدا ،وقد جاءت النتيجة متوافقة مع ما يلمسه ويشـاهده الباحـث مـن مجتمـع أهـل املدينـة املنـورة
واعتـزازهم بهــويتهم اإلســالمية  ،وهــذا مــا تؤكــده الدراســات التربويــة إلــى عظــم دور األســرة فــي التربيــة علــى الهويــة اإلســالمية وتعزيزيهــا فــي نفــو أبنائهــا ،فقــد
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أشــارت نتــائج ( دراســة البليهــد  ) 2006 ،إلــى أن األســرة تــأتي فــي مقدمــة مصــادر تشــكيل الهويــة الثقافيــة لــدى الطــالب والطالبــات  .وتختلــف نتــائج دراســة
الباحث مع نتائج دراسة(شلبي ) 2015،إذ تشير إلى تقصير كل من األسرة ومعلمة رياض األطفال في القيام باملمارسات التربوية الالزمة لغر الهوية
الثقافية لطفل ما قبل املدرسة .وجاءت نتائج ترتيب جوانب استبانة واقع الدور التربوي لألسرة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية ،من حيث املتوسط
الحســابي واالنح ـراف املعيــاري والشســبة املئويــة والترتيــب ودرجــة املوافقــة بالترتيــب التــالي :فــي الترتيــب األول الجانــب القيمــي واألخالقــي بشســبة مئونــة بلغــت
ً
ً
( )%92.700ودرجة موافقة عالية جدا .وفي الترتيب الثاني الجانب الديني بشسبة مئونة بلغت ( )%91.300ودرجة موافقة عالية جدا .وفي الترتيب الثالث
الجانــب الثقــافي بشس ــبة مئونــة بلغــت ( )%81.020ودرج ــة موافقــة عاليــة .وف ــي الترتيــب الرابــع واألخي ــر الجانــب التــاريخي بشس ــبة مئونــة بلغ ــت ()%70.440
ودرجـة موافقــة عاليـة .ويعــزو الباحـث هــذه النتيجــة ذلـك إلــى عظـم قيمــة القــيم واألخـال ق فــي نفـو مجتمــع أهــل املدينـة املنــورة  ،وامتزجـت وتــأثرت نفــو
أهلهـا وسـلوكهم القيمـي ببيئـة املدينـة ومسـمياتها النبويـة مـن (طيبــة) فطابـت أخالقهـم مـن ( املسـكينة ) فسـكنت نفوسـهم وحسـشت أخالقهـم  ،فانعكســت
ً
بركة األرض في نفو بركة أهلها فظهر ذلك جليا في سمو تعاملهم وتمثلهم للقيم النبوية  ،وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة (الشهري  ) 2008 ،حيث
جاء املحور القيمي واألخالقي بالدرجة األولى ،وتختلف مع دراسة( الحارثي ) 2013 ،حيث جاء املحـور الـديني بالدرجـة األولـى  .فالنتيجـة متقاربـة مـع املحـور
ً
ً
الديني بشسبة ال تذكر مما يدلل على أن القيم واألخال ق جزء من الجانب الديني وتمثلها يعتبر ديانة وسـلوكا ،وأن القـيم قرينـة اإليمـان والـدين فـي الشـريعة
اإلسالمية.
إجابة السؤال الثاني والذي ين على :ما واقع الدور التربوي لألسرة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية من حيث (الجانب الديني ،والجانب التاريخي،
والجانب الثقافي ،والجانب القيمي واألخالقي) من وجهة نظر أفراد األسرة؟
جدول( :)5البيانات الوصفية لواقع الدور التربوي لألسرة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية من حيث الجانب الديني
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

العبارات
أربي في أوالدي رفض كل ما يتناول تعاليم اإلسالم بسوء سواء في التشكيك فيه أو
النيل منه
أنبه أوالدي لبطالن كتب الديانات األخرى بسبب تحريفها
أربي أوالدي على االعتزازبالدين
أغرس في أوالدي احترام الشعائر الدينية وتعظيمها في نفوسهم
أربي في أوالدي رفض كل ما يس يء للنبي والصحابة
أرسخ في أوالدي اليقين بدين اإلسالم الذي يجعلهم قادرين على رد شبهات املشككين
أحث أوالدي على أهمية اإلخالص هلل واملتابعة للنبي في أداء العبادات
أعظم في أوالدي أهمية التمسك بهدي القرآن والسنة
أربي أوالدي على التمسك بعقيدة أهل السنة والجماعة
أوجه أوالدي على عقيدة الوالء للمسلمين والبراء من املشركين
أربي أوالدي على أوثق عرى اإليمان ويي الحب في هللا والبغض في هللا
أحث أوالدي على ممارسة شعيرة األمرباملعروف والنهي عن املنكر
أوجه أوالدي لخطورة االستهزاء بالدين
أعلم أوالدي خطورة االستهزاء بالعلماء واملصخلحين والنيل منهم
أربي في أوالدي الغيرة والدفاع عن دين هللا إذا انتهكت محارمه وارتكبت معاصيه
أحث أوالدي على أداء الصلوات في وقتها واملحافظة عليها باستمرار
أوجه أوالدي باستمرارعلى أهمية أركان اإليمان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله وباليوم
اآلخروبالقدرخيره وشره
أوجه أوالدي باستمرارعلى أهمية أركان اإلسالم من إقامة الصالة وإيتاء الزكاة
وصوم رمضان وحج بيت هللا
أوجه أوالدي على أداء العبادات وتنوعها من (صدقة ،وصوم ،وصالة ،وإحسان،
وقراءة قرآن ،وطلب علم وغيرها)
متوسط إجمالي الجانب الديني
انحراف معياري
نسبة مئوية

متوسط
4.671

انحراف
0.721

نسبة %
%93.420

ترتيب
9

درجة املوافقة
عالية جدا

4.204
4.791
4.827
4.909
4.522
4.702
4.712
4.661
4.370
4.334
3.870
4.772
4.464
4.421
4.781
4.462

1.095
0.561
0.485
0.335
0.800
0.631
0.584
0.727
0.951
0.965
1.031
0.550
0.829
0.849
0.513
0.815

%84.080
%95.820
%96.540
%98.180
%90.440
%94.040
%94.240
%93.220
%87.400
%86.680
%77.400
%95.440
%89.280
%88.420
%95.620
%89.240

18
3
2
1
12
8
7
10
16
17
19
5
13
15
4
14

عالية
عالية جدا
عالية جدا
عالية جدا
عالية جدا
عالية جدا
عالية جدا
عالية جدا
عالية جدا
عالية جدا
عالية
عالية جدا
عالية جدا
عالية جدا
عالية جدا
عالية جدا

4.714

0.615

%94.280

6

عالية جدا

4.553

0.706

%91.060

11

عالية جدا

4.565
0.499
%91.300

عالية جدا

يوضح الجدول البيانات الوصفية؛ وذلك من حيث التكرارات والشسب املئوية واملتوسطات الحسابية واالنحراف املعياري والترتيب ودرجة املوافقة
الستجابات عينة الدراسة لواقع الدور التربوي لألسرة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية من حيث الجانب الديني .وقد جاءت نتائج املتوسط الحسابي
ً
للجانب الديني بقيمة ( )4.565وانحراف معياري قدره ( ،)0.499ونسبة مئوية بلغت ( )%91.300أي بدرجة موافقة عالية جدا .ومن خالل استعراض
نتائج واقع الدور التربوي لألسرة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية من حيث الجانب الديني ،جاءت ترتيب االستجابات كالتالي:
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ً
ً
 .1املوافقة بدرجة عالية جدا في العبارات التالية وهي أعلى العبارات ترتيبا " أربي في أوالدي رفض كل ما يس يء للنبي والصحابة" بشسبة مئوية قدرها
( ،)%98.180و " أغر في أوالدي احترام الشعائر الديشية وتعظيمها في نفوسهم " بشسبة مئوية قدرها (،)%96.540و " أربي أوالدي على االعتزاز
بالدين" بشسبة مئوية قدرها ( ،)%95.820ويعزو الباحث ذلك إلى مكانة النبي صلى هللا عليه وسلم ألهل املدينة وقربه منهم وحسن التربية األسرية
ً
ألبنائها احتراما للمكان وصاحب املكان واملكانة العالية عليه الصالة والسالم فتعاظم األثر الديني في نفوسهم ،وهي تتفق في نتائجها مع دراسة (
الحارثي ) 2013 ،حيث أشار إلى أهمية غر قيمة االعتزاز باالنتساب لهذا الدين العظيم ،وترسيخ العقيدة الصحيحة وهو ما يالمس بطريقة
مباشرة هوية املسلم التي تبدأ من بناء العقيدة واالنتساب للدين اإلسالمي  ،وتتفق مع دراسة (كنعان )2008،التي أشارت إلى ضرورة العناية
بالجانب العقدي لترسيخ الهوية ،نتيجة للتيارات الجديدة ،والتغيرات املتالحقة التي تصيب القيم والثوابت ،وأثرت في فئة من الشباب ،جعلتهم
يعيشون في تخبط وضياع بين ثوابتهم وبين ما ُيستجد .والتي أشارت أيضا إلى ّ
أن االعتزاز بالهوية متأصل في نفو الشباب.
ً
 .2املوافقة بدرجة عالية وهي آخر العبارات ترتيبا " أحث أوالدي على ممارسة شعيرة األمر باملعروف والنهي عن املنكر" بشسبة مئوية قدرها
( ،)%77.400ويفسر الباحث ذلك إلى عظم مسؤولية األمر باملعروف والنهي عن املنكر وتبعاتها الشاقة على النفو من تحمل رسالة التبليغ
ُ
َ ُْ
ٌ
والصبر على أدائها  ،وضرورة التواص ي بالحق بين الوالدين وأفراد األسرة على إحياء هذه الشعيرة وهذا مصداقا لقول هللا تعالى (( يا أ ُّي َها امل َّز ِّم ُل .ق ِم
َّ ْ َ َّ َ ً
ْ َ ُ َ ُ ْ ْ ُ َ ً َْ ْ ََْ ََّ ْ ُ ْ َ
آن َت ْرت ًيال .إ َّنا َس ُن ْلقي َع َل ْي َك َق ْوًال َثق ًيال )) ( املزمل ،آية ) 5-1وقوله تعالى ((إ َّنا َع َر ْ
ض َنا
ِ
ِ
ِ
الليل ِإال ق ِليالِ .نصفه أ ِو َانقص ِمنه ق ِليال َ .أو ِ َزد علي ِه ور ِت ِل َالقر ِ ِ
َْ
ً
ان إ َّن ُه َك َ
الس َم َاوات َو ْاأل ْ ض َو ْالج َبال َفأ َب ْي َن أن َي ْحم ْل َن َها َوأ ْش َف ْق َن م ْن َها َو َح َم َل َها ْ َ ُ
األ َم َان َة َع َلى َّ
ان َظ ُل ً
وما َج ُهوال (( ( األحزاب ،آية. ) 72فهذه اآليات
ِ
ِ
ِ ر ِ ِ ِ
اإلنس ِ
ِ
تدلل على عظم هذه الشعيرة وحملها الثقيل من دعوة النا للبر ونهيهم عن املنكر  ،وهي منهج و رسالة النبي صلى هللا عيه وسلم ولألمة من بعده
أن تسير على نهجه وتتحمل أمانة الرسالة والدعوة إليها .
جدول ( :)6البيانات الوصفية ملحور واقع الدور التربوي لألسرة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية من حيث الجانب التاريخي
م
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

العبارات
أربي في أوالدي حب سيرة النبي ومعرفة تفاصيل حياته لالقتداء به
أقص على أوالدي غزوات النبي وجهاده مع أعدائه
أبرز ألوالدي سير وقصص األنبياء وما بذلوه في نشر دعوتهم وتحمل أذى قومهم
أقص على أوالدي سير الصحابة والتابعين وعظيم صشيعهم فيما قدموه لدين هللا
أروي ألوالدي ملحات من تاريخ األمة اإلسالمية ورجاالتها املخلصين عبر القرون
أظهر ألوالدي العزة والفخر بما حققه علماؤنا وقادتنا من انجازات علمية وإسهامات
حضارية
احذر أوالدي من املشككين في تاريخ أمتنا والساعين للنيل من تميزها الحضاري
احرص مع أوالدي على زيارة معالم حضارتنا اإلسالمية وآثارها املجيدة في شتى بقاع
األرض
أشعر أوالدي بأهمية استخدام التاريخ الهجري
أحرص على توفير كتب التاريخ اإلسالمي املوثقة وحث أبناعي على قراءتها
أتناقش مع أوالدي حول األحداث التاريخية واستخالص أهم الدرو والعبر منها
أذكر ألوالدي تاريخ وطني وما قدمه من انجازات تخدم اإلسالم وأهله في شتى بقاع
األرض
متوسط إجمالي الجانب التاريخي
انحراف معياري
نسبة مئوية

متوسط
4.416
3.416
3.572
3.464
3.300
3.755

انحراف
0.772
1.040
1.011
1.020
1.146
1.150

نسبة %
%88.320
%68.320
%71.440
%69.280
%66.000
%75.100

ترتيب
1
7
5
6
9
4

درجة املوافقة
ً
عالية جدا
عالية
عالية
عالية
متوسطة
عالية

3.913
3.127

1.133
1.277

%78.260
%62.540

2
10

عالية
متوسطة

3.764
3.060
3.063
3.416

1.254
1.259
1.203
1.201

%75.280
%61.200
%61.260
%68.320

3
12
11
7م

عالية
متوسطة
متوسطة
عالية

3.522
0.882
% 70.440

عالية

يوضح الجدول البيانات الوصفية؛ وذلك من حيث التكرارات والشسب املئوية واملتوسطات الحسابية واالنحراف املعياري والترتيب ودرجة املوافقة
الستجابات عينة الدراسة لواقع الدور التربوي لألسرة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية من حيث الجانب التاريخي .وقد جاءت نتائج املتوسط الحسابي
للجانب الديني بقيمة ( )3.522وانحراف معياري قدره ( ،)0.882ونسبة مئوية بلغت ( )%70.440أي بدرجة موافقة عالية .ومن خالل استعراض نتائج
واقع الدور التربوي لألسرة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية من حيث الجانب التاريخي ،جاءت ترتيب االستجابات كالتالي:
ً
 .1املوافقة بدرجة عالية جدا في العبـارة األولـى التـي تـنص علـى" أربـي فـي أوالدي حـب سـيرة النبـي ومعرفـة تفاصـيل حياتـه لالقتـداء بـه" بشسـبة مئويـة قـدرها
( )% 88.320ويفسر الباحث ذلك إلى مكانة النبي صلى هللا عليه وسلم ألهل املدينة وقربه منهم وحسـن التربيـة األسـرية ألبنائهـا مـن ذكـر سـيرته وسـشته
لالقتداء به فيه من أعظم الجوانب التي تعـزز الهويـة واالعتـزاز بهـا  .وهـذه النتيجـة تتفـق مـع دراسـة(الحارثي  ) 2013،حيـث جـاءت فـي املراتـب األولـى فـي
املحور التاريخي من تعزيز الهوية اإلسالمية وهي عبارة " يحث على االعتزاز بتاريخ املسلمين " وعبارة " يقدم نماذج تربوية من القدوات املتمثلة في سيرة
الرسـول صــلى هللا عليـه وســلم والسـلف الصــالح " ومتفقـة مــع نتيجـة دراســة (القرنـي )2008،التــي أشـارت إلــى ضـرورة تقــديم القـدوات للمحافظــة علــى
458
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الهوية .ومتفقة كذلك مع دراسة (الطبيب )2011 ،التي أشارت إلى أن تنمية هوية الشباب تبدأ من توعيتهم بذواتهم وتاريخهم .
ً
 .2املوافقة بدرجة متوسطة في العبارات التالية وهي آخر العبارات ترتيبا " أتناقش مع أوالدي حول األحداث التاريخية واستخالص أهـم الـدرو والعبـر
منهـ ــا" بشسـ ــبة مئوي ــة قـ ــدرها ( ،)%61.260و " أحـ ــرص علـ ــى تـ ــوفير كت ــب الت ــاريخ اإلس ــالمي املوثق ــة وح ــث أبن ــاعي علـ ـى قراءتهـ ــا" بشسـ ــبة مئويـ ــة قـ ــدرها
( .)%61.200ويعزو الباحث ذلك إلى ضعف الناحية العلمية بين الوالدين واألبناء س ً
ـواء بـالحوار والنقـاش العلمـي أو بتـوفير الكتـب العلميـة وشـرائها
لألبناء وحثهم على قراءتها ،وهذا بدوره يؤثر في التربية والتعزيز للهوية اإلسـالمية وهـي تتفـق مـع دراسـة ( املركـز الثقـافي للطفولـة لتشـجيع القـراءة لـدى
األطفال بدولة قطر " ) 2012،أن أولياء األمور يؤثرون بصورة كبيـرة فـي أبنـائهم  ،فاآلبـاء يملكـون اتجاهـات إيجابيـة نحـو القـراءة ،ولكـنهم ال يمارسـون
القــراءة بشــكل كــاف  ،فهــم يقــرؤون عنــد الحاجــة إليجــاد معلومــات معينــة  ،وهــذا يــنعكس علــى دوافــع القـراءة عنــد أبنــائهم  ،كمــا ال يهــتم أوليــاء األمــور
بشراء الكتب لألبناء حتى يتشجع أبناؤهم للذهاب إلى املكتبة وشراء الكتب".
جدول( :)7البيانات الوصفية ملحور واقع الدور التربوي لألسرة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية من حيث الجانب الثقافي
م
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

العبارات
أوضح ألوالدي خطورة التقليد األعمى والذوبان في الثقافات األخرى
أحث أوالدي على تشجيع املنتج الوطني
أحث أوالدي على التحدث باللغة العربية الفصحى
أشجع أوالدي على تعلم اللغة العربية وإتقانها
أشعر أوالدي بالفخر واالعتزاز تجاه اللغة العربية
أوضح ألوالدي أن ضعف التمسك باللغة العربية يؤدي إلى ضياع هويتنا وحضارتنا
اإلسالمية
أوضح ألوالدي أن حمايتنا للغتنا وثقافتنا هي حماية لديشنا اإلسالمي
أربي في أوالدي الحفاظ على املوروث من العادات والتقاليد االجتماعية التي ال تتعارض
مع ثوابت الدين
أوجه أوالدي نحو االنفتاح على الثقافات األخرى واالستفادة منها بوعي دون ذوبان
وانبهار
أحيي في أوالدي مظاهر الفرح واالحتفال بأعياد املسلمين
احذر أوالدي من الفرح واالحتفال باألعياد غير الشرعية
احذر أوالدي من أفكار الغلو والتطرف والتشدد التي تتعارض مع هويتنا اإلسالمية
أربي أوالدي على قيم التسامح وقبول التعدد الثقافي من منطلق هويتي وثقافتي
احذر أوالدي من خطر العوملة الثقافية وتأثيرها على املجتمع املسلم
أشعر أوالدي على عظم رسالة اإلسالم وعامليتها ورحمتها للعاملين
متوسط إجمالي الجانب الثقافي
انحراف معياري
نسبة مئوية

متوسط
4.466
3.736
3.072
3.772
4.043
3.736

انحراف
0.772
1.152
1.308
1.140
1.095
1.217

نسبة %
%89.320
%74.720
%61.440
%75.440
%80.860
%74.720

ترتيب
4
13
15
12
8
 13م

درجة املوافقة
ً
عالية جدا
عالية
متوسطة
عالية
عالية
عالية

3.738
4.091

1.193
1.026

%74.760
%81.820

11
7

عالية
عالية

3.858

1.087

%77.160

10

عالية

4.712
4.375
4.510
4.228
3.962
4.469

0.624
1.003
0.836
0.991
1.064
0.821

%94.240
%87.500
%90.200
%84.560
%79.240
%89.380

1
5
2
6
9
3

ً
عالية جدا
ً
عالية جدا
ً
عالية جدا
ً
عالية جدا
عالية
ً
عالية جدا
عالية

4.051
0.697
%81.020

يوضح الجدول البيانات الوصفية؛ وذلك من حيث التكرارات والشسب املئوية واملتوسطات الحسابية واالنحراف املعياري والترتيب ودرجة املوافقة
الستجابات عينة الدراسة لواقع الدور التربوي لألسرة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية من حيث الجانب الثقافي .وقد جاءت نتائج املتوسط الحسابي
للجانب الديني بقيمة ( )4.635وانحراف معياري قدره ( ،)0.512ونسبة مئوية بلغت ( )%81.020أي بدرجة موافقة عالية .ومن خالل استعراض نتائج
واقع الدور التربوي لألسرة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية من حيث الجانب الثقافي ،جاءت ترتيب االستجابات كالتالي:
ً
ً
 .1املوافقــة بدرجــة عاليــة جــدا فــي العبــارة التاليــة وهــي أعلــى العبــارات ترتيبــا التــي تــنص علــى" أحيــي فــي أوالدي مظــاهر الفــرح واالحتفــال بأعيــاد املســلمين "
بشسـبة مئويــة قـدرها ( . )% 94.240ويفســر الباحـث ذلــك إلـى قــوة تمسـك األســرة املسـلمة بهويتهــا اإلسـالمية فــي مناسـباتها الديشيــة والثقافيـة  ،وتجســيد
معالم الفرح واالبتهاج بها مع كافة أفراد مجتمعاتهم.
ً
 .2املوافقة بدرجة متوسطة وهي آخر العبارات ترتيبا في العبارة التي تنص على " أحث أوالدي على التحدث باللغة العربية الفصحى" بشسبة مئوية قـدرها
( .)%61.440ويعزو الباحث ذلك إلى القصور في املمارسة والتطبيق نحو التخاطب باللغة العربيـة -مـع القناعـة بهـا  -وغلبـة التحـدث باللهجـة العاميـة
الطاغيــة فــي املجتمــع  ،وهــي تتفــق فــي نتيجتهــا مــع دراســة ( الح ـارثي  ) 2013 ،حيــث جــاءت العبــارة فــي الترتيــب األخيــر عبــارة " يحــث طلبتــه علــى التحــدث
باللغـ ــة العربيـ ــة" وهـ ــي مشـ ــكلة مشـ ــتركة فـ ــي املؤسسـ ــات املجتمعيـ ــة والتربوي ــة سـ ـ ٌ
ـواء أكان ــت ف ــي الجان ــب األس ــري أو املدرس ـ ـ ي .وتتفـ ــق هـ ــذه مـ ــع دراسـ ــة
ّ
(كايـد )2011،التـي أكـدت علـى أن مواجهـة العوملـة الثقافيـة مـن خـالل الحفـاظ علـى اللغـة العربيـة ،واالعتـزاز بهـا كونهـا لغـة القـرآن الكـريم وأبـرز مالمــح
ثقافة األمة ،وأكثر اللغات اإلنسانية ارتباطا بالهوية اإلسالمية.
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جدول( :)8البيانات الوصفية ملحور واقع الدور التربوي لألسرة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية من حيث الجانب القيمي واألخالقي
م
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

متوسط
4.741
4.748
4.671
4.697
4.510
4.519
4.481
4.582
4.531
4.731
4.779

العبارات
أحرص في تربية أوالدي على القيم واملبادئ اإلسالمية واملحافظة عليها
أربي أوالدي على خلق العدل ونبذ الظلم مع القريب والبعيد
أربي أوالدي على نبذ العصبية والعنصرية مع القريب والبعيد
أحث أوالدي على نشر خلق الرحمة والعطف بين املسلمين
أوجه أوالدي على التواص ي بالحق والثبات عليه
أحث أوالدي على البعد عن فتن الشبهات والشهوات
احذر أوالدي من أفكار التغريب واالنحالل األخالقي التي تسلخ هويتنا وقيمنا
أربي أوالدي على قيم االعتدال والوسطية التي حث عليها الدين الحنيف
أغر في أوالدي قيم الوحدة واألخوة بين أفراد املجتمع ونبذ الفرقة واالختالف
أحث أوالدي على خلق العفة والطهر والحياء
أوجه أوالدي على مصاحبة األخيار الصالحين في حياتهم
متوسط إجمالي الجانب القيمي واألخالقي
انحراف معياري
نسبة مئوية

نسبة %
%94.820
%94.960
%93.420
%93.940
%90.200
%90.380
%89.620
%91.640
%90.620
%94.620
%95.580

انحراف
0.542
0.525
0.636
0.613
0.757
0.747
0.853
0.753
0.821
0.564
0.550

ترتيب
3
2
6
5
10
9
11
7
8
4
1

4.635
0.512
%92.700

درجة املوافقة
ً
عالية جدا
ً
عالية جدا
ً
عالية جدا
ً
عالية جدا
ً
عالية جدا
ً
عالية جدا
ً
عالية جدا
ً
عالية جدا
ً
عالية جدا
ً
عالية جدا
ً
عالية جدا
ً
عالية جدا

يوضح الجدول البيانات الوصفية؛ وذلك من حيث التكرارات والشسب املئوية واملتوسطات الحسابية واالنحراف املعياري والترتيب ودرجة املوافقة
الستجابات عينة الدراسة لواقع الدور التربوي لألسرة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية من حيث الجانب القيمي واألخالقي .وقد جاءت نتائج املتوسط
ً
الحسابي للجانب القيمي واألخالقي بقيمة ( )4.635وانحراف معياري قدره ( ،)0.512ونسبة مئوية بلغت ( )%92.020أي بدرجة موافقة عالية جدا .ومن
خالل استعراض نتائج واقع الدور التربوي لألسرة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية من حيث الجانب القيمي واألخالقي ،جاءت ترتيب االستجابات كالتالي:
ً
ً
ً
املوافقة بدرجة عالية جدا جاءت جميع عبارات هذا الجانب بموافقة عالية جدا وهي كما يلي وهي أعلى العبارات ترتيبا " :أوجه أوالدي على مصاحبة
األخيار الصالحين في حياتهم " بشسبة مئوية ( ،)%95.580ويعزو الباحث ذلك إلى وعي األسرة إلى أهمية الصحبة الصالحة وتأثيرها على سلوك األبناء
وتشربهم للقيم واألخال ق من خالل بيئة الرفقة والصحبة " وهي في نتيجتها تتفق مع (دراسة الشهري . ) 2008 ،
وعبارة " أربي أوالدي على خلق العدل ونبذ الظلم مع القريب والبعيد" بشسبة مئوية ( )%94.960وعبارة " أحرص في تربية أوالدي على القيم واملبادئ
اإلسالمية واملحافظة عليها "بشسبة مئوية ( ، ) %94.820ويعزو الباحث ذلك إلى أهمية القيم و املبادئ في قناعة الوالدين وشدة حرصهم على تمثل
األبناء لتلك القيم  ،التي تسهم في تعزيز الهوية اإلسالمية ،وهي تتفق في نتائجها مع دراسة( الحارثي  ) 2013 ،حيث أشارت إلى" الحث على االلتزام بالقيم
اإلسالمية " ومع دراسة (الطبيب )2011،التي أشارت إلى أهمية غر القيم في نفو الطالب  ،ومع دراسة (القرني ) 2008،التي أشارت إلى أهمية حض
الطالب على االلتزام بالقيم التربوية.
إجابة السؤال الثالث الفرعي :هل توجد فرو ق ذات داللة إحصـائية لواقـع الـدور التربـوي لألسـرة فـي الحفـاظ علـى الهويـة اإلسـالمية مـن وجهـة نظـر اآلبـاء
واألمهات تعزى ملتغير الدراسة (النوع)؟ والجدول التالي يجيب على هذا السؤال :
جدول(:)9داللة فروق اختبار" ت "  T- Testبين عينة الدراسة نحو جوانب استبانة واقع الدور التربوي لألسرة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية من وجهة نظر اآلباء واألمهات
تبعا ملتغير النوع
م
1
2
3
4
5

جوانب االستبانة
الجانب الديني
الجانب التاريخي
الجانب الثقافي
الجانب القيمي واألخالقي
متوسط مجموع جوانب االستبانة ككل

أباء ن =242
انحراف
متوسط
0.492
4.550
0.878
3.578
0.705
4.015
0.502
4.584
0.549
4.211

أمهات ن = 174
انحراف
متوسط
0.508
4.586
0.884
3.445
0.685
4.101
0.518
4.706
0.547
4.241

قيمة "ت"
0.7191.518
1.2332.4160.550-

الداللة
0.472
0.130
0.218
*0.016
0.583

** دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (  * ) 0.01  دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( ) 0.05  

ً
يوضح الجدول وجود فرو ق ذات داللة إحصائية بين عينة الدراسة تبعا للنوع نحو جوانب استبانة واقع الدور التربوي لألسرة في الحفاظ على الهوية
اإلسالمية من وجهة نظر اآلباء واألمهات في الجانب القيمي واألخالقي ،ولصالح األمهات  ،ويعزو الباحث ذلك إلى أن حرص األمهات بصفة عامة على تربية
األوالد على القيم واألخال ق أكثر من اآلباء ،بحكم كثرة احتكاك األوالد مع أمهاتهم وطول مكث ومعاشرة األم لألوالد أكثر من اآلباء بحكم انشغالهم خارج
املنزل بطبيعة أعمالهم ،فاألم هي املدرسة الحقيقية لصناعة األجيال ويتشرب منها األوالد القيم واملبادئ  .وعدم وجود فرو ق دالة إحصائية في باقي
الجوانب و االستبانة ككل ،التفا ق العينة على تلك النتيجة.
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الدور الرتبوي لألسرة يف احلفاظ على اهلوية اإلسالمية ،من وجهة نظر اآلباء واألمهات باملدينة املنورة (دراسة تأصيلية ميدانية)

إجابة السؤال الرابع الفرعي :والذي ينص على:هل توجد فرو ق ذات داللة إحصائية لواقع الدور التربوي لألسرة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية من
وجهة نظر اآلباء واألمهات تعزى ملتغير الدراسة (الحالة االجتماعية)؟ والجدول التالي يجيب على هذا السؤال :
جدول ( :)10تحليل التباين من الدرجة األولى لكروسكال-واليزللفروق  Kruskal Wallis Testبين عينة دراسة نحو جوانب استبانة واقع الدور التربوي
لألسرة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية من وجهة نظر اآلباء واألمهات تعزى ملتغير الحالة االجتماعية
متوسط الرتب

قيمة "كا"2

الداللة

1.987

0.370

الداللة اإلحصائية
0,05
غير دالة

1.921

0.383

غير دالة

0.169

0.919

غير دالة

0.961

0.619

غير دالة

0.510

0.775

غير دالة

م

جوانب االستبانة

العدد

1

الجانب الديني

392
13

الحالة
االجتماعية
متزوج
مطلق

210.540
176.310

2

الجانب التاريخي

3

الجانب الثقافي

4

الجانب القيمي واألخالقي

11
392
13
11
392
13
11
392
13
11
392
13
11

أرمل
متزوج
مطلق
أرمل
متزوج
مطلق
أرمل
متزوج
مطلق
أرمل
متزوج
مطلق
أرمل

173.680
209.590
164.380
221.860
208.160
206.350
223.090
209.690
199.960
176.270
209.150
185.310
212.910

متوسط مجموع جوانب االستبانة ككل

** دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (  * ) 0.01  دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( ) 0.05  

ً
يوضح الجدول عدم وجود تباين دال إحصائيا بين عينة الدراسة نحو جوانب استبانة واقع الدور التربوي لألسرة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية من
ً
وجهة نظر اآلباء واألمهات تبعا ملتغير الحالة االجتماعية (متزوج ،مطلق ،أرمل) في جميع جوانب االستبانة ككل ،مما يشير إلى اتفا ق العينة على تلك
النتيجة
إجابة السؤال الخامس الفرعي والذي ين على :هل توجد فرو ق ذات داللة إحصائية لواقع الدور التربوي لألسرة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية
من وجهة نظر اآلباء واألمهات تعزى ملتغير الدراسة (املستوى التعليمي)؟ والجدول التالي يجيب على هذا السؤال :
جدول (:)11تحليل التباين األحادي  One Way ANOVAبين عينة دراسة نحو جوانب استبانة لواقع الدور التربوي لألسرة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية من وجهة نظر
اآلباء واألمهات تبعا ملتغير املستوى التعليمي
م

جوانب االستبانة

املصدر

1

الجانب الديني

بين املجموعات
داخل املجموعات

درجات
الحرية
3
412

1.282
101.922

2

الجانب التاريخي

3

الجانب الثقافي

املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

415
3
412
415
3
412
415
3
412
415
3
412
415

103.203
5.588
317.311
322.898
0.049
201.437
201.486
0.965
107.786
108.752
0.209
124.390
124.599

الجانب القيمي واألخالقي

متوسط مجموع جوانب
االستبانة ككل

مجموع املربعات

قيمة "ف"

الداللة

1.727

0.161

الداللة اإلحصائية
0,05
غير دالة

متوسط
املربعات
0.427
0.247

1.863
0.770

2.418

0.066

غير دالة

0.016
0.489

0.034

0.992

غير دالة

0.322
0.262

1.230

0.298

غير دالة

0.070
0.302

0.231

0.875

غير دالة

ً
ً
** دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (  * ) 0.01  دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( ) 0.05  
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ً
يوضح الجدول عدم وجود تباين دال إحصائيا بين عينة الدراسة نحو جوانب استبانة واقع الدور التربوي لألسرة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية من
ً
وجهة نظر اآلباء واألمهات تبعا ملتغير املستوى التعليمي في جميع جوانب االستبانة و االستبانة ككل ،مما يشير إلى اتفا ق العينة على تلك النتيجة.
إجابة السؤال السادس الفرعي والذي ين على :هل توجد فرو ق ذات داللة إحصائية لواقع الدور التربوي لألسرة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية

من وجهة نظر اآلباء واألمهات تعزى ملتغير الدراسة (الدخل الشهري)؟ والجدول التالي يجيب على هذا السؤال :
جدول (:)12تحليل التباين األحادي  One Way ANOVAبين عينة دراسة نحو جوانب استبانة واقع الدور التربوي لألسرة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية
من وجهة نظر اآلباء واألمهات تبعا ملتغيرالدخل الشهري
م

جوانب االستبانة

املصدر

1

الجانب الديني

بين املجموعات
داخل املجموعات

درجات
الحرية
2
413

0.326
102.877

2

الجانب التاريخي

3

الجانب الثقافي

املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

415
2
413
415
2
413
415
2
413
415
2
413
415

103.203
0.630
322.269
322.898
1.901
199.586
201.486
0.160
108.592
108.752
0.347
124.252
124.599

الجانب القيمي واألخالقي

متوسط مجموع جوانب
االستبانة ككل

مجموع املربعات

قيمة "ف"

الداللة

0.655

0.520

الداللة
اإلحصائية 0,05
غير دالة

متوسط
املربعات
0.163
0.249

0.315
0.780

0.404

0.668

غير دالة

0.950
0.483

1.966

0.141

غير دالة

0.080
0.263

0.304

0.738

غير دالة

0.174
0.301

0.577

0.562

غير دالة

** دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (  * ) 0.01  دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( ) 0.05  

ً
يوضح الجدول عدم وجود تباين دال إحصائيا بين عينة الدراسة نحو جوانب استبانة واقع الدور التربوي لألسرة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية من
ً
وجهة نظر اآلباء واألمهات تبعا ملتغير الدخل الشهري في جميع جوانب االستبانة و االستبانة ككل ،مما يشير إلى اتفا ق العينة على تلك النتيجة.
إجابة السؤال السابع الفرعي والذي ين على:هل توجد فرو ق ذات داللة إحصائية لواقع الدور التربوي لألسرة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية من
وجهة نظر اآلباء واألمهات تعزى ملتغير الدراسة (العمر)؟ والجدول التالي يجيب على هذا السؤال :
جدول( :)13تحليل التباين من الدرجة األولى لكروسكال-واليزللفروق  Kruskal Wallis Testبين عينة دراسة نحو جوانب استبانة واقع الدور التربوي
لألسرة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية من وجهة نظر اآلباء واألمهات تعزى ملتغير العمر
2

م

جوانب االستبانة

العدد

العمر

متوسط الرتب

قيمة "كا "

الداللة

الداللة اإلحصائية 0,05

1

الجانب الديني

19
141

أقل من30سنة
من 30إلى40سنة

152.500
206.770

8.126

0.043
*

دالة

2

الجانب التاريخي

3

الجانب الثقافي

4

الجانب القيمي واألخالقي

154
314
19
141
154
314
19
141
154
314
19
141

من 41إلى50سنة
أكثر من51سنة
أقل من30سنة
من 30إلى40سنة
من 41إلى50سنة
أكثر من51سنة
أقل من30سنة
من 30إلى40سنة
من 41إلى50سنة
أكثر من51سنة
أقل من30سنة
من 30إلى40سنة

202.270
230.720
210.840
212.430
201.300
213.510
204.110
219.640
197.350
210.750
197.290
212.110

0.889

0.828

غير دالة

2.599

0.458

غير دالة

0.861

0.835

غير دالة
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متوسط مجموع جوانب
االستبانة ككل

من 41إلى50سنة
أكثر من51سنة
أقل من30سنة
من 30إلى40سنة
من 41إلى50سنة
أكثر من51سنة

154
314
19
141
154
314

203.080
213.770
190.240
214.300
198.770
218.570

2.493

0.477

عبداهلل بارشيد

غير دالة

ً
ً
** دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (  *) 0.01  دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( ) 0.05  

ً
يوضح الجدول وجود تباين دال إحصائيا بين عينة الدراسة نحو جوانب استبانة واقع الدور التربوي لألسرة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية من وجهة
ً
نظر اآلباء واألمهات تبعا ملتغير العمر(أقل من30سنة ،من 30إلى40سنة ،من 41إلى50سنة ،أكثر من51سنة) في الجانب الديني ،وعدم وجود فرو ق دالة
إحصائية في باقي الجوانب و االستبانة ككل التفا ق العينة على تلك النتيجة.
جدول ( :)14داللة الفروق بين املجموعات تبعا للعمرفي واقع الدور التربوي لألسرة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية من وجهة نظر اآلباء واألمهات لتحديد اتجاه الداللة
باستخدام اختبارشيفه  Scheffe Testفي الجانب الديني
املجموعات
أقل من  30سنة
من  30إلى  40سنة
من  41إلى  50سنة
أكثر من  50سنة

العدد
19
141
154
102

املتوسط
الحسابي
4.294
4.531
4.556
4.677

أقل من 30
سنة
-

من  30إلى  40سنة
0.238-

ً
ً
** دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (  * ) 0.01  دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( ) 0.05  

من  41إلى  50سنة
0.2620.025-

أكثر من  50سنة
*0.3830.1450.120-

ً
يوضح الجدول اتجاه فرو ق الداللة بين املجموعات تبعا للعمر في واقع الدور التربوي لألسرة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية من وجهة نظر اآلباء واألمهات
ً
لتحديد اتجاه الداللة باستخدام اختبار شيفه  Scheffe Testفي الجانب الديني ،حيث جاءت الداللة لصالح املجموعات تبعا للترتيب التالي:
 .1بين العمر أقل من  30سنة والعمر أكثر من  50سنة بقيمة دالة عند مستوى ( )0.05بلغت ( )0.383-ولصالح العمر أكثر من  50سنة  ،والنتيجة
منطقية  ،ويعزو الباحث ذلك إلى أن اإلنسان كلما تقدم في عمره زاد نضجه ووعيه نحو مستقبله ،وزاد تمسكه بدينه وهويته  ،أكثر من غيره في مقتبل
عمره يقل وعيه ونضجه العقلي نحو مستقبله  ،تنفتح عليه الدنيا بزينتها وملذاتها فيخف تمسكه بدينه وهويته .
 .2وال توجد داللة في باقي املجموعات .
 .3وجاء ترتيب مجموعات العمر نحو الدور التربوي لألسرة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية من وجهة نظر اآلباء واألمهات لصالح العمر أكثر من 50
سنة ،ثم من  41إلى  50سنة ،ثم من  30إلى  40سنة ،ثم في األخير أقل من  30سنة.

توصيات الدراسة:
في ضوء نتائج الدراسة الحالية يوص ي الباحث بما يلي:
 .1الحرص على تكامل األدوار و تظافر الجهود التربوية بين الوالدين في األسرة املسلمة من أجل حماية األبناء من مخاطر أدوات العوملة املتعددة،
وتعزيز الهوية اإلسالمية واملحافظة عليها أمام التحديات العصرية املتسارعة.
 .2زيادة االهتمام والحرص من قبل األسرة املسلمة على جوهر الهوية اإلسالمية ومقومها األساس ي وهو (املقوم الديني) بمفهومه الشامل واملتكامل
ً
ً
ً
ً
انتماء صادقا من حيث الشعور
بشقيه اإليماني والتعبدي ،بشتى السبل والوسائل حتى يربط الفرد بهويته ارتباطا متكامال ويعتز بها ويشتمي إليها
والتطبيق .
 .3التربية على االعتزاز بالتاريخ اإلسالمي و قدواته ورجاالته عبر القرون ،ومن أهم األساليب التي تعزز الهوية والذاكرة التاريخية لدى األبناء هي
الحوار والنقاش معهم حول األحداث التاريخية واستخالص أهم الدرو والعبر منها ،والحرص على توفير كتب التاريخ اإلسالمي املوثقة وحث
األبناء على قراءتها ومشاركتهم املتعة املعرفية في تكوين شخصياتهم ،وتقديم القدوات املؤثرين عبر التاريخ كنماذج للتأس ي بهم .
 .4التأكيد على أهمية االنتماء الثقافي لألمة اإلسالمية عبر وعائها اللغوي وهي اللغة العربية ،وإظهار مكانتها في عقول األبناء وأنها لغة القرآن ورسالة
ً
ً
ً
ً
اإلسالم  ،فيجب االعتزاز بها والتحدث بها  ،وجعلها ثقافة وسلوكا ،ألن اللغة تحمل في طياتها فكرا ومعرفة وقيما  ،ففقدانها فقدان للهوية
والدين.
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ً ً
 .5ضرورة الحرص على غر القيم واملبادئ اإلسالمية في نفو األبناء ،وتششئتهم عليها التششئة السليمة حتى يتشربوها وتكون سلوكا بارزا فيهم
يعرفون بهويتهم اإلسالمية  ،وتحصين األبناء ووقايتهم من أفكار التغريب واالنحالل األخالقي التي تسلخ هويتنا وقيمنا.
 .6ضرورة تكامل األدوار وبذل املزيد من الجهود من قبل املؤسسات التربوية واالجتماعية واملدنية في سبيل تحصين املجتمع ،ورفع الوعي بأهمية
مقومات الهوية اإلسالمية وسبل املحافظة عليها ،وفق دائرة املسئولية املناطة لكل مسئول عن رعيته ،من أعلى مؤسسات الدولة إلى أدناها في
ظل مخاطر وتحديات العوملة الثقافية التي تستهدف هويتنا اإلسالمية وتضعف حيويتها.
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Abstract:

The study aimed to know the role of the educational family in preserving the Islamic identity
from the point of view of the parents in Madinah through its dimensions and its four components (religion,
history, culture, values and ethics). The study sample consisted of 416 families of parents in Madinah, They
were randomly selected by cluster. The most important results of the study: The degree of the role of the
educational family in maintaining the Islamic identity from the point of view of parents on the axes as a whole
came very high, there are differences of statistical significance to the degree of educational role And the
absence of statistical differences in the other aspects of the sample agreement on that result. There are no
statistically significant differences in the degree of the educational role of the family in preserving the Islamic
identity In the overall aspects, due to the variable of the study (social status, educational level, monthly
income). The study concluded with a set of recommendations in the light of its findings.
Keywords: Educational Role, Family, Islamic Identity, Medina
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