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امللخص:
سحبت عينة عشوائية بسيطة من طلبة السنة األولى والثانية في جامعة النجاح الوطنية بلغت ( )105طالبا وطالبة ،ووزعت
بطريقة عشوائية إلى خمس مجموعات :مجموعتان تلقت منظومة املعلومات بشكل مصور ،واحدة تلقتها مع املحتوى التعليمي منظما،
والثانية تلقتها مع املحتوى غير املنظم؛ ومجموعتان تلقت منظومة املعلومات بشكل مكتوب ،واحدة تلقتها مع املحتوى منظما ،والثانية
تلقتها مع املحتوى غير املنظم .أما املجموعة الخامسة فكانت ضابطة تلقت النص نفسه ولكن مع منظومة زائفة.
ولدى استخدام تحليل التباين األحادي والثنائي ،فقد أظهر اختبار "ف" العام عند مستوى ثقة ( )p<.05فأحسن ،النتائج التالية:
 )1أن متوسط املجموعات التي تلقت منظومة املعلومات بقالب مكتوب كانت بشكل عام أعلى من متوسط نظائرها التي تلقتها بقالب
مصور )2 ،وأن متوسط املجموعات التجريبية التي تلقت منظومة املعلومات بنوعيها املكتوب واملصور كانت أعلى من متوسط املجموعة
الضابطة التي تلقت منظومة زائفة )3 ،ولم يكن هناك اختالف له داللة إحصائية بين متوسطات الطلبة الذين تلقوا املحتوى منظما
ونظائرهم الذين تلقوه بدون تنظيم ،وال بين السنة األولى الجامعة والثانية ،وال بين ذوي القدرات العليا والدنيا باستثناء ما ظهر على
اختبار االستنتاج ( )p<.04والذي أفاد بأن متوسط الطلبة من ذوي القدرات العليا كان أعلى من نظائرهم من ذوي القدرات الدنيا)4 ،
وظهر هناك أربعة تفاعالت بداللة إحصائية :األول ظهر على اختبار االستنتاج ،والثاني ظهر على اختبار التطبيق وكالهما يفيدان بأن
منظومة املعلومات املكتوبة كانت أكثر فعالية مع املحتوى غير املنظم ،في حين أن املنظومة املصورة كانت أكثر فعالية مع املحتوى املنظم.
أما التفاعل الثالث فقد ظهر على اختبار التطبيق ومفاده أن منظومة املعلومات املكتوبة كانت أكثر فعالية مع الطلبة من ذوي القدرات
الدنيا ،في حين أن املنظومة املصورة كانت أكثر فعالية مع ذوي القدرات العليا .أما التفاعل الرابع فقد ظهر أيضا على اختبار التطبيق
ومفاده أن منظومة املعلومات املكتوبة كانت أكثر فعالية مع مستوى السنة األولى ،بينما منظومة املعلومات املصورة كانت أكثر فعالية مع
مستوى السنة الثانية.
هذا وجاءت النتائج ضمن مناقشات وتوصيات وتطبيقات تربوية.
الكلمات املفتاحية :منظومة املعلومات املصورة؛ منظومة املعلومات املكتوبة؛ تنظيم املحتوى؛ الطالب الجامعي؛ قدرة الطالب
األكاديمية؛ مستوى السنة الجامعة.
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أفنان دروزه

املشكلة وإطارها النظري:
من املواضيع التي القت رواجا كبيرا في عمليتي التعلم والتعليم وما زالت حتى يومنا هذا ،منظومة معلومات التي وضعها "دافيد أوسبل" ،في
الستينات من القرن املاض ي ( .)Ausubel 1960, 1961, 1964ولعل رواج هذه املنظومة وانتشارها بشكل واسع راجع إلى ما تفعله في الذاكرة البشرية
من بناء بنية معرفية ( )Cognitive Patternتحث املتعلم على هضم املعلومات واستيعابها وخزنها بطريقة منظمة ،مما يساعده الحقا على استرجاعها
ليس فقط على املستويات الدنيا كالتذكر والفهم ،وإنما على املستويات العليا أيضا ،كالتطبيق ،والتركيب ،واالكتشاف وغيرها من العمليات العقلية
العليا (دروزه  ،2020ص172-171 ،؛ .)Mayer 1978, 1979
ومنظومة املعلومات كما عرفها أوسبل ورفاقه عندما وضعوا هذه املنظومة في الستينات من القرن املاض ي ( Ausubel, 1960, 1964; Ausubel
 )and Fitzgerald 1961, 1962هي مجموعة من املعلومات مبنية بطريقة خاصة بحيث تشتمل على أهم املفاهيم واملبادئ واألفكار العامة الرئيسية
املجردة واملوجودة في النص املراد تعلمه ،وأن تتسلسل في تنظيمها من الفكرة العامة إلى األقل عمومية فاألقل فاألقل ،ثم الربط بينها بطريقة هرمية
توضح العالقة بين هذه األفكار ،ثم عرضها على املتعلم قبل البدء بشرح الدرس أو الوحدة الدراسية وبشكل تدريجي من العام إلى األقل عمومية...وهكذا
ا
إلى أن يصل إلى تلك املعلومة التي تعتبر أصغر جزء فيها ( .)KNILT www.tccl.arcc.albany.eduهذه املنظومة وكما يشترط أوسبل يجب أال تتضمن
ا
إال أفكارا عامة فقط وليس معلومات جزئية كالحقائق ،واألسماء ،والتواريخ ،واألمثلة ،مبررا قوله بأن املعلومات العامة إذا نظمت بطريقة هرمية ،مع
توضيح العالقات التي تربطها ،وعرضت على املتعلم قبل البدء بعملية التعلم ،سوف تساعده على استيعاب املعلومات املراد تعلمها وفهمها وخزنها
وترميزها ( )Codingبطريقة هادفة ذات معنى ( ،)Meaningful Learningومن ثم استرجاعها الحقا ( )Encodingعلى عدة مستويات من التعلم:
كالتذكر ،والفهم ،والتطبيق ،واالكتشاف وغيرها من املستويات التعلمية املختلفة .مضيفا إلى أن منظومة املعلومات هذه ليست هي التي تخلق املعنى
الهادف ،وإنما ما تحدثه في الذاكرة من تشكيل بنية معرفية مترابطة ( )Subsumptionبحيث تصبح هذه املقدمة أو البنية كالشاطئ الذي ترسو عليه
املعلومات التفصيلية الجديدة املراد تعلمها ،والعمل على استيعابها ودمجها في ذاكرته بطريقة تساعده على تكوين روابط إدراكية معرفية تصل بين ما
تعلمه سابقا ( )Old Learningوما سيتعلمه الحقا ( ،)New Learningومن ثم الوصول به إلى التعلم الهادف ذي معنى (( )Meaningful Learning
دروزه  ،2014ص.)147-144 ،
ا
ومجردة
هذه املنظومة ال تكون فعالة كما يقول أوسبل ( ،)1978وماير ( )1979إال في الحاالت التالية )1 :إذا كانت تتضمن أفكارا عامة شاملة
للنص املراد دراسته وليس معلومات جزئية خاصة كالحقائق واألمثلة )2 ،وإذا استخدمت مع مادة تعلمية غريبة نسبيا للمتعلم وغير مألوفة ال أن يكون
املتعلم عارفا بها )3 ،وإذا استخدمت مع طلبة من ذوي القدرات التعلمية املنخفضة ال املرتفعة )4 ،وإذا استخدمت مع محتوى تعليمي على درجة
ضعيفة من التنظيم ( )ill Structureال على درجة عالية ( )5 ،)Structuredوإذا ضبط الوقت اإلضافي الذي تتمتع به املجموعة الضابطة التي لم
تتعرض للمنظومة خالل التجربة حتى ال تستفيد منه في قراءة النص املدروس أكثر من مرة ،مما يجعلها قادرة على فهمه واستيعابه كما لو حصلت على
منظومة املعلومات التي حصلت عليها املجموعة التجريبية.
هذه املنظومة التي طرحها أوسبل في الستينات من القرن املاض ي ،ما زال الباحثون يتناولونها بالدراسة والتحقيق حتى يومنا هذا ( Luo and
 ،)Baaki 2019; Tavsanli, Kozakli and Kaldirim 2018وذلك ألهميتها في تحسين العملية التعليمية على عدة مجاالت )1 :تحسين طرائق التعليم
التي يستخدمها املدرسون وخاصة املبتدئون منهم ( )2 ،)Teaching Strategiesوتحسين طرائق التعلم التي يستخدمها املتعلمون في دراستهم وخاصة
الضعاف منهم ( )3 ،)Learning Strategiesوتحسين تنظيم املناهج الدراسية التي يضعها املؤلفون ( )Good Curriculaوخاصة للذين يفتقرون إلى
مهارات تصميم املناهج وإعدادها وتنظيمها على أسس نفسية وتربوية (إبراهيم 2012؛ بكر وزيتون 2016؛ الشلبي 2010؛ Chen, Hirumi and Zhang
.)2007; Mohammadi, Moenikia and Babelan 2010; UzZaman, Choudhary and Qamar 2015
ا
إال أن هذه الدراسات ما زالت متناقضة في نتائجها وغير قادرة على التوصل إلى قواعد عامة ،ومعايير ثابتة حول استخدام املنظومة .ولعل
اختالف هذه النتائج ترجع إلى اختالف التصاميم التجريبية واإلحصائية املستخدمة فيها ،واختالف مستويات األهداف التعلمية التي تقيسها االختبارات
الالحقة املستخدم فيها ،واختالف خصائص العينة املستخدمة في الدراسة من حيث مستوياتهم ومراحلهم الدراسية ،وموادهم املنهجية ،وبيئاتهم
التعليمية ،وجنسياتهم القومية ،ونوعهم االجتماعي ،واختالف مؤهالت مدرسيهم التدريسية أيضا .عالوة على تقدم العصر الذي نعيش فيه ،وتطور
عقل اإلنسان من حقبة زمنية إلى أخرى ،وتغير الظروف واألحوال في املؤسسة التربوية؛ مما قد يجعل هذه العوامل وغيرها سببا في عدم توصل الدارسين
إلى نتائج ثابتة ،وهذا ما يستدعيهم إلى االستمرار في دراستها وإجراء املزيد من البحوث حولها ،أمال في تحديد الشروط التعليمية التي تكون فيها املنظومة
فاعلة أكثر من غيرها ،ومع أي مستوى من األهداف التعلمية تكون كذلك  ،وخاصة في ظل عصر اإلنترنت والتعليم اإللكتروني الذي يتطلب تصميم
مساقات تعليمية فاعلة تعتمد على أحدث الدراسات في تصميم الرسالة ( ،)Message Designوعلم نفس اإلدراك ( )Cognitive Psychologyاللذين
يساعدان املتعلم على تنشيط ذاكرته ومن ثم التعلم بشكل أفضل .من هنا فقد جاءت هذه الدراسة للتحقق من فعالية منظومة املعلومات باعتبار عدة
متغيرات ذات عالقة بهدف تحديد بعض من هذه الشروط التعليمية.
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هدف الدراسة:
هدفت هذه الدراسة إلى التحقق من فعالية منظومة املعلومات في تحسين عملية تعلم الطلبة الجامعيين على عدة مستويات :التذكر ،والفهم،
االستنتاج ،والتطبيق ،باعتبار العوامل التالية )1 :نمط املنظومة ،مكتوبة مقابل مصورة؛  )2ومستوى تنظيم املحتوى املدروس ،منظم مقابل غير
منظم؛  )3والقدرة األكاديمية للطالب ،عليا مقابل دنيا؛  )4ومستوى السنة الجامعية ،أولى مقابل ثانية.
أهمية الدراسة:
لعل أهمية الدراسة تنبع من أهمية األهداف التي تسعى لها والتي أهمها التحقق من فعالية منظومة املعلومات باعتبار عدة متغيرات؛ من أجل
تحديد الشروط التعليمية التي تكون فيها املنظومة فاعلة لدى تصميم املساقات الجامعية سواء أكانت إلكترونيا أم ورقيا بحيث تساعد الطلبة
الجامعيين على التعلم بشكل أفضل ،ومن ثم رفع التوصيات الالزمة للمسؤولين في كال النظامين الجامعيين ،النظام االعتيادي والنظام اإللكتروني في
التعلم عن بعد ،للعمل على تحسين أداء مصممي البرامج التعليمية وتنظيم محتوى املساقات املدروسة بشكل أفضل بما يكفل تحقيق النتائج التعلمية
املنشوده.
مشكلة الدراسة:
ملا كانت نتائج الدراسات التي أجريت حول منظومة املعلومات ألوسبل ما زالت متناقضة ،وملا كانت منظومة املعلومات مهمة في تحسين أداء
األستاذ الجامعي وتعلم الطالب من ناحية ،وتنظيم محتوى املساقات الدراسية من ناحية أخرى ،وملا كانت الدراسات السابقة التي قارنت منظومة
املعلومات املصورة باملنظومة املكتوبة في نفس الوقت قليلة ومحدودة ،فإن الدراسة الحالية سوف تتحقق من فعالية منظومة املعلومات املصورة مقابل
املكتوبة باعتبار عدة متغيرات ذات عالقة )1 :مستوى تنظيم املحتوى التعليمي املدروس ،منظم مقابل غير منظم؛  )2ومستوى قدرة الطالب األكاديمية،
عليا مقابل ودنيا )3 ،ومستوى السنة الجامعية ،أولى مقابل ثانية؛ وأثرها على أربعة مستويات من التعلم :التذكر ،والفهم ،واالستنتاج ،والتطبيق وفق
تصنيف دروزه لألهداف التعلمية (.)Darwazeh, 2017
أسئلة الدراسة:
حاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية:
السؤال األول :هل أداء الطلبة الذين يتلقون منظومة املعلومات بقالب مصور أعلى بفرق له داللة إحصائية من أداء نظائرهم الطلبة الذين يتلقونها
بقالب مكتوب؟ وإن كان األمر كذلك ،فعلى أي مستوى من التعلم يكون التفوق ،أهو على مستوى التذكر ،أم الفهم ،أم االستنتاج ،أم التطبيق ،أم على
االختبار الكلي الذي يتضمن جميع هذه املستويات؟
السؤال الثاني :هل أداء الطلبة الذين يتلقون منظومة املعلومات سواء أكانت مصورة أم مكتوبة مع محتوى تعليمي منظم أعلى بداللة إحصائية من
أداء نظائرهم الطلبة الذين يتلقونها مع محتوى غير منظم ،وهل هناك تفاعل بين نمط املنظومة ومستوى تنظيم املحتوى التعليمي؟ وإن كان األمر
كذلك ،فعلى أي مستوى من التعلم يكون التفوق ،أهو على مستوى التذكر ،أم الفهم ،أم االستنتاج ،أم التطبيق ،أم جميع هذه املستويات ممثلة
باالختبار الكلي؟
السؤال الثالث :هل الطلبة من ذوي القدرات العليا الذين يتلقون منظومة املعلومات سواء أكانت مصورة أم مكتوبة يتفوقون بداللة إحصائية على
أداء نظائرهم الطلبة من ذوي القدرات الدنيا ،وهل هناك تفاعل بين نمط املنظومة ومستوى القدرة األكاديمية؟ وإن كان األمر كذلك ،فعلى أي مستوى
من التعلم يكون التفوق ،أهو على مستوى التذكر ،أم الفهم ،أم االستنتاج ،أم التطبيق ،أم جميع هذه املستويات ممثلة باالختبار الكلي؟
السؤال الرابع :هل طلبة السنة األولى الجامعية الذين يتلقون منظومة املعلومات سواء أكانت مصورة أم مكتوبة يتفوقون بداللة إحصائية على أداء
نظائرهم طلبة السنة الثانية ،وهل هناك تفاعل بين نمط املنظومة ومستوى السنة الجامعية؟ وإن كان األمر كذلك ،فعلى أي مستوى من التعلم يكون
التفوق ،أهو على مستوى التذكر ،أم الفهم ،أم االستنتاج ،أم التطبيق ،أم جميع هذه املستويات ممثلة باالختبار الكلي؟
السؤال الخامس :هل أداء املجموعات التجريبية الذين تلقوا منظومة املعلومات بمختلف أنماطها يختلف بفرق له داللة إحصائية عن أداء املجموعة
الضابطة التي تلقت منظومة زائفة؟ وإن كان األمر كذلك ،فعلى أي مستوى من التعلم يكون التفوق ،أهو على مستوى التذكر ،أم الفهم ،أم االستنتاج،
أم التطبيق ،أم جميع هذه املستويات ممثلة باالختبار الكلي؟
الدراسات السابقة:
بالرجوع إلى األدب التربوي املتعلق بمنظومة املعلومات ألوسبل ومراجعة الدراسات التي أجريت حولها ،نجد أن هناك العديد من الدراسات
العربية واألجنبية التي أجريت منذ بداية الستينات من القرن املاض ي وحتى اآلن سواء ما قام بها "أوسبل" نفسه ورفاقه ،أو قام بها غيره من الباحثين
اآلخرين .في هذه الدراسة سوف نستعرض عينة من هذه الدراسات متسلسلين فيها من األقدم إلى األحدث وفق تاريخ نشرها.
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أفنان دروزه

وفي دراسة لكيدي ( )Keddy, 1994حاول فيها التحقق من منظومة املعلومات املصورة مقابل املكتوبة مع محتوى تعليمي ضعيف التنظيم،
وأثرها على تذكر املعلومات والتعلم ،واستخدم لهذا الغرض صفين دراسيين تكونا من ( )52طالبا وطالبة من طلبة الصف الرابع االبتدائي وعرض
عليهم منظومة املعلومات املصورة قبل الدرس وخالله وبعده ،باستخدام محتوى ضعيف التنظيم كمجموعة تجريبية .ثم استخدم نفس الصفين
كمجموعة ضابطة وعرض عليهما منظومة املعلومات ولكن بقالب مكتوب لدى قراءتهما لنص ضعيف التنظيم أيضا .وعلى اختبار الحق فوري،
ومؤجل قاس القدرة على التذكر والتعلم بعامة ،وجد أن عالمات طلبة الصفين كمجموعة تجريبية كان أعلى من عالماتهم كمجموعة ضابطة،
مما يؤكد تفوق املنظومة املصورة مع الطلبة الذين وجدوا صعوبة في قراءة نص ضعيف التنظيم على املنظومة املكتوبة.
وفي دراسة أخرى كريسشبان ( )Kirschbaum, 2004حاول التحقق فيها من فعالية منظومة املعلومات املصورة على التعلم باستخدام مادة
أدبية ،حيث استخدم لهذا الغرض طلبة من الصف الرابع االبتدائي في إحدى مدارس نيوجرس ي الجنوبية األمريكية ،وقام بتدريسهم وحدتين من
منهاج الدراسات االجتماعية باستخدام منظومة املعلومات املصورة التي تعرض أهم األفكار ،وبعد انتهاء التدريس طبق عليهم اختبارين من نفس
درجة الصعوبة :اختبار تضمن منظومة معلومات مصورة وأسئلة على مستوى الفهم ،وإدراك للعالقة بين األفكار (استنتاج) ،والثاني لم يتضمن
منظومة بل أسئلة عادية تقيس هذا الفهم وهذه العالقة .ولدى تحليل النتائج ،فلم يستطع الباحث أن يجد فرقا له داللة إحصائية في أداء
الطلبة على هذين النوعين من االختبارات ،وهذا يدل على أن تعلم الطلبة باستخدام املنظومة لم يختلف عنه بدونها.
وفي دراسة لشين وهيرامي وزهانج ( )Chen, Hirumi and Zhang 2007اختبر فيها ورفاقه منظومة املعلومات بقالب صوري مقابل بقالب مكتوب
وأثرها على التعلم قصير األمد ،وبعيد األمد على طلبة من وسط فلوريدا األمريكية يدرسون مساقا عن طريق اإلنترنت كنظام تعليمي مفتوح.
واستخدم شين لهذا الغرض مجموعة تجريبية درست وحدة في مبادئ الصحة العامة باستخدام منظومة املعلومات املصورة ،وأخرى ضابطة
درست الوحدة نفسها باستخدام املنظومة املكتوبة .وعلى اختبار الحق طبق بشكل فوري ومؤجل ،فلم يجدوا فرقا إحصائيا بينهما ،إال أن التحليل
النوعي للبيانات بينت أن اتجاهات الطلبة في كلتا املجموعتين التجريبية والضابطة كانت إيجابية وخاصة لدى املجموعة التجريبية التي درست
باستخدام املنظومة املصورة.
وفي دراسة أخرى لـخوالده وقادري ( )2008حاوال فيها التحقق من فاعلية منظومة املعلومات على التحصيل الفوري واملؤجل في تعلم مادة علمية
أحياء ،واستخدما لهذا الغرض شعبتين من الصف األول الثانوي العلمي في مدرسة لإلناث في مدينة املفرق في األردن ،ووزعهم عشوائيا إلى
مجموعتين :واحدة تجريبية تكونت من ( )41طالبة تم تدريسها وحدة في األحياء باستخدام منظومة املعلومات ملدة ستة أسابيع ،واألخرى ضابطة
تكونت من ( )36طالبة درست املادة نفسها في املدة نفسها من قبل املعلمة نفسها ولكن بالطريقة التقليدية ،ثم طبق عليهم اختبارا تحصيليا
مرتين ،مرة بعد التجربة بشكل فوري ،واألخرى بعد فترة الحقة بشكل مؤجل ،وكان أهم النتائج التي توصال لها أن تحصيل املجموعة التجريبية
كان أعلى وبفرق له داللة إحصائية من تحصيل املجموعة الضابطة ليس فقط على االختبار الفوري وإنما على املؤجل أيضا .كما وجد أن طريقة
التفكير العلمي زادت لدى الطالبات اللواتي درسن باستخدام منظومة املعلومات عن نظائرهن اللواتي درسن بالطريقة التقليدية .وإن دل هذا
على ش يء إنما يد ل على فعالية املنظومة ليس فقط على التعلم اآلني وإنما على التعلم الالحق وذلك عن طريق مساعدتها في خزن املعلومات في
الذاكرة طويلة األمد ،وزيادة التفكير بطريقة علمية.
وفي دراسة أخرى لـ العمر( )2009حول تقييم أثر منظومة املعلومات املصورة (الخرائط املفاهيمية) على التحصيل الدراس ي في مادة علمية/فيزياء
لطلبة من ذوي التحصيل العالي والتحصيل املنخفض ،واستخدم لهذا الغرض عينة عشوائية تكونت من ( )42طالبا يدرسون في كلية املعلمين في
الرياض ،ووزعهم عشوائيا إلى مجموعتين بنفس العدد ( ،)21مجموعة تجريبية درست ست وحدات من مقرر الفيزياء العامة باستخدام منظومة
املعلومات القبلية املصورة (الخرائط املفاهيمية) بواسطة الحاسوب ملدة ستة أسابيع ،ومجموعة ضابطة درست الوحدات نفسها في املدة نفسها
ولكن بأسلوب املحاضرة التقليدي .وعلى اختبار تحصيلي قاس القدرة على التعلم العام طبق عليهم مرتين :مرة قبل التجربة ومرة بعدها ،وجد أن
تحصيل املجموعة التجريبية كان أعلى وبفرق له داللة إحصائية من تحصيل املجموعة الضابطة ،وأن أسلوب التدريس باستخدام املنظومة كان
فعاال مع ذوي التحصيل املنخفض واملرتفع أيضا .وهذا يدل على أن املنظومة فعالة مع أي مستوى من الطلبة سواء أكانوا من ذوي القدرات
املرتفعة أم املنخفضة.
وهناك دراسة لناجي ( )2009حاول فيها التحقق من فعالية منظومة املعلومات املكتوبة على الفهم والتعلم العام باستخدام مادة أدبية،
واستخدم لهذا الغرض عينة عشوائية بلغت ( )62طالبة من كلية التربية في جامعة اإلمارات العربية املتحدة ،ووزعهم عشوائيا إلى شعبتين ،واحدة
تجريبية درست وحدة عن أسس املناهج في مادة أسس املناهج والتدريس باستخدام منظومة املعلومات القبلية مع الشرح واملناقشة ملدة أربعة
أسابيع ،والثانية ضابطة درست الوحدة ذاتها في املدة الزمنية نفسها ولكن بالطريقة العادية املعتمدة على الشرح واملناقشة دون استخدام
منظومة قبلية .وعلى اختبار الحق تكون من ( )40فقرة من نوع االختيار من متعدد قاس القدرة على التذكر العام ،طبق عليهم مرتين ،مرة بشكل
فوري بعد االنتهاء من التجربة ،والثانية بشكل متأخر بعد فترة من إجرائها ،وجد أن املجموعة التجريبية تفوقت على املجموعة الضابطة في
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التحصيل الفوري واملؤجل .هذه النتيجة تدل على فعالية منظومة املعلومات ليس فقط على تذكر املعلومات وإنما اإلبقاء عليها فترة طويلة ،مما
يؤكد وظيفة املنظومة في ترميز املعلومات واسترجاعها وقت الحاجة (.)Coding and Encoding
• أما الشلبي ( )2010فقد درست فعالية املنظومة املصورة وأثرها على التفكير اإلبداعي ودافع اإلنجاز لدى كل من الذكور واإلناث ،واستخدمت
لهذا الغرض عينة عشوائية تكونت من ( )66طالبا و ( )44طالبة من طلبة الصف التاسع في مدينة عمان ،وزعتهم عشوائيا إلى مجموعتين،
إحداهما تجريبية درست وحدة في مادة علمية /أحياء باستخدام منظومة املعلومات املصورة (الخريطة املفاهيمية) ،واألخرى ضابطة درست
بالطريقة التقليدية .وعلى اختبار الحق قاس القدرة على التحصيل العام ،والتفكير اإلبداعي ،ودافع اإلنجاز ،وجدت أن املجموعة التجريبية
تفوقت وبفرق له داللة إحصائية على املجموعة الضابطة .ووجدت أيضا أن الذكور تفوقوا على اإلناث بفرق له داللة إحصائية على اختبار
التفكير اإلبداعي ومهارة األصالة ،في حين تفوق اإلناث على الذكور في التحصيل العام .كما وجدت فروقا بداللة إحصائية في دافعية املجموعة
التجريبية ذكورا وإناثا نحو اإلنجاز عن املجموعة الضابطة .وإن دل هذا على ش يء إنما يدل على فعالية املنظومة ليس فقط في زيادة التحصيل
العام ،وإنما في التفكير اإلبداعي ودافعيتهم نحو اإلنجاز لدى كل من الذكور واإلناث.
• وفيما إذا كانت منظومة املعلومات ا
تحسن من مهارات الفهم القرائي لدى الطلبة الضعاف في هذا الفهم فقد قام عبد العاطي ( )2010بدراسة
حاولت الكشف عن مدى فعالية املنظمات املتقدمة في تنمية مهارات الفهم القرائي لدى الذين يعانون من تدني القدرة على الفهم .واستخدم لهذا
الغرض عينة من تالميذ املرحلة اإلعدادية في محافظة السويس بمصر ،وقسمهم إلى مجموعتين ،واحدة تجريبية درست البرنامج الدراس ي في فهم
املقروء باستخدام املنظمات املتقدمة ،واألخرى ضابطة تدرس البرنامج نفسه بالطريقة التقليدية .وعلى اختبارات قبلية وبعدية قاست القدرة
على الفهم القرائي ككل ومستوياته املختلفة ،توصل إلى فروق ذات داللة إحصائية في التطبيق البعدي بين متوسط درجات املجموعة التجريبية
التي درست باستخدام املنظمات املتقدمة والضابطة التي درست بدونها مما يدل على أهمية املنظومات في تحسين مستوى الفهم لدى الطلبة
الضعاف.
• وفيما إذا كانت املنظومة تساعد الطبة على تعلم اللغة اإلنجليزية لغير الناطقين بها ،فقد قام محمدي ومونيكيا وبابالن (
 )Moenikia and Babelan 2010بدراسة تحقق فيها من فعالية منظومة املعلومات في تدريس مادة أدبية في اللغة اإلنجليزية لألجانب ملدة
شهرين ،واستخدم لهذا الغرض عينة عشوائية تكونت من صفين دراسين من مدينة أردابيل ( )Ardabilفي إيران ،أحدهما تكون من ( )65طالبا
وطالبة استخدم كمجموعة تجريبية والثاني تكون من ( )76طالبة وطالبة استخدم كمجموعة ضابطة ،ثم طبق عليهم اختبارا يقيس التعلم مرتين:
مرة قبل إجراء التجربة ومرة بعدها ،وتوصل لدى تحليل النتائج باستخدام اختبار "ت" أن املجموعة التجريبية التي درست باستخدام منظومة
املعلومات تحسنت لغتها اإلنجليزية بفرق له داللة إحصائية عن الضابطة التي لم تدرس باستخدامها ،وبالتالي ،فاملنظومة عملت تحسين من تعلم
اللغة اإلنجليزية لغير الناطقين بها.
• ومن حيث ،فيما إذا كانت منظومة دافيد أوسبل التي تتسلسل باملعلومات من العام إلى الخاص أكثر فعالية في التعلم من تنظيم جانية الهرمي
الذي يتسلسل باملعلومات من الخاص إلى العام ،أجرى إبراهيم ( )2012دراسة قارن فيها فعالية هذين النموذجين في تدريس مادة علمية في
األحياء وعلم األرض لعينة من طلبة الصف الثاني الثانوي العلمي في إحدى مدارس ريف دمشق بلغت ( )120طالبا وطالبة ،وزعهم عشوائيا إلى
مجموعتين تجريبيتين :األولى وتكونت من ( )60طالبا وطالبة درست املادة باستخدام نموذج أوسبل ،واألخرى ( )60درستها باستخدام نموذج
جانيه .وعلى اختبار الحق قاس القدرة على التذكر ،والفهم ،والتطبيق ،فقد تفوقت املجموعة التجريبية التي درست وفق نموذج أوسبل وبفرق له
داللة إحصائية على املجموعة التي درست وفق نموذج جانيه على كل من اختبار التذكر والفهم والتطبيق واالختبار الكلي أيضا .وهذه النتيجة
تؤكد فعالية نموذج "أوسبل" في تعلم محتوى منظم يتسلسل من العام إلى الخاص عنه من الخاص إلى العام كما في نموذج "جانيه".
• ومن حيث فعالية منظومة املعلومات املصورة في تحسين أداء الطلبة الذين لديهم إعاقة في التعلم ،قام العيس ى ( )Eissa 2012بدراسة حول هذا
الغرض استخدم عينة عشوائية من الطلبة الذين يعانون من إعاقة في التعلم بلغت ( )60طالبا وطالبة ،وزعهم عشوائيا إلى مجموعتين :تجريبية
( )30درست مادة في الدراسات االجتماعية باستخدام منظومة املعلومات املصورة خالل البرنامج التدريبي ،وضابطة ( )30لم تدرس بهذه املنظومة.
وعلى اختبار الحق قاس القدرة على التحصيل ،والثقة بالنفس ،والدافعية نحو التعلم ،تفوقت املجموعة التجريبية وبفرق له داللة إحصائية على
جميع هذه االختبارات على املجموعة الضابطة ،مع أن البرنامج التدريبي باملجمل كان مفيدا للجميع ولكن بنسب متفاوتة .وهذا يدل على فعالية
املنظومة املصورة في تحسين تعلم الطلبة الضعاف غير القادرين على التعلم.
Mohammadi,

• و أكد كل من سام و راجان ( )Sam and Rajan 2013فعالية منظومة املعلومات املصورة في تحسين عملية الفهم القرائي عندما أجريا دراسة على
طلبة صفوف من مدرسة إعدادية في الهند يدرسون مساقا في اللغة اإلنجليزية باستخدام عدة أشكال من منظومة املعلومات املصورة كمجموعة
تجريبية ،مقارنة بالصفوف التي لم تتعرض ملثل هذه املنظومة كمجموعة ضابطة ،وتوصلوا باستخدام تحليل التباين إلى أن املنظومات املصورة
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لم تحسن فقط فهم الطلبة القرائي ،وإنما أيضا جميع املستويات املعرفية الخمسة املتعلقة به ،كتحديد األفكار الرئيسة ،واألفكار الداعمة،
واملحصول اللغوي ،والحقائق والتعبير عن الرأي ،وعقد املقارنات وإدراك وجه الشبه واالختالف بين األفكار مقارنة باملجموعة الضابطة.
• ومن حيث فعالية منظومة املعلومات املصورة في تحسين استيعاب الطلبة من ذوي اإلعاقة التعلمية ،فقد أجرى مان ( )Mann, 2014دراسة
حاول فيها التحقق من املنظومة باستخدام أربعة شعب من الصف الثامن يدرسون وحدة في منهاج الدراسات االجتماعية (مادة أدبية) في مدارس
غرب والية فرجينيا األمريكية ،استخدم شعبتين منهم كمجموعة تجريبية تلقت منظومتين من املعلومات ،واحدة تصور األحداث الواردة في
الوحدة بطريقة خطية متسلسلة ،واألخرى تصور املفاهيم بطريقة مترابطة ،وقد استخدم هاتين املنظومتين خالل قراءتهم للدرس ،واملناقشة
الصفية ،والتعيينات البيتية ،مقارنة بنظائرهم الطلبة في الشعبتين األخريتين اللتين استخدمتا كمجموعة ضابطة لم تتعرضا للمنظومة .وعلى
اختبار الحق قاس القدرة على التحصيل فقد تفوقت املجموعة التجريبية على الضابطة ،مما يدل على قدرة املنظومة املصورة على تحسين
مستوى الفهم واالستيعاب للطلبة الذين يجدون صعوبة في فهم املقروء.
• وفي دراسة أخرى لكل من زمان وشودهاري وقمر ( )UzZaman, Choudhary and Qamar, 2015حاولوا فيها التحقق من فعالية منظومة
املعلومات ،حيث اختاروا عينة عشوائية من طلبة صف تاسع يدرسون مادة علمية بلغت ( )50طالبا وطالبة وزعهم عشوائيا إلى مجموعتين،
تجريبية درست باستخدام منظومة املعلومات املكتوبة واألخرى ضابطة درست بالطريقة العادية .وعلى اختبار طبق على عينة الدراسة مرتين،
مرة قبل التجربة ومرة بعدها ،توصل إلى تفوق املجموعة التجريبية في قدرتها على الحفظ وخزن املعلومات على املجموعة الضابطة التي لم
تتعرض للمنظومة.
• وكذلك في دراسة بكر وزيتون ( )2016حاوال فيها التحقق من فعالية منظومة املعلومات املصورة (خرائط العقل املحوسبة) في حل املشكالت
الفيزيائية عندما استخدما عينة عشوائية من طلبة الصف العاشر األساس ي في إحدى مدارس األردن بلغت ( )172طالبة ووزعت عشوائيا إلى
مجموعتين ،إحداها تجريبية درست باستخدام الخرائط املفاهيميتة واألخرى ضابطة درست بالطريقة العادية بدون الخرائط .وعلى اختبار الحق
من نوع االختيار من متعدد قاس القدرة على حل املشكالت الفيزيائية ،ومقياس ( )VARKالذي قاس أنماط التعلم املختلفة :البصري ،والسمعي،
والقرائي الكتابي ،والعملي الحركي ،واملتعدد؛ وباستخدام تحليل التباين املتغاير واختبار شيفيه الالحق ،فقد أظهرت النتائج فروقا ذات داللة
إحصائية في اختبار حل املشكالت الفيزيائية ،ونمطي التعلم البصري واملتعدد لصالح املجموعة التجريبية ،وهذا يؤكد فعالية منظومة املعلومات
املصورة في التدريس.
• ويدعم النتيجة أعاله ،ما توصل له تافسانلي وكوزاكلي وكالديريم ( )Tavsanli, Kozakli and Kaldirim, 2018في أن استخدام منظومة
املعلومات املصورة حسنت تعلم الطلبة على مستوى حل املشكالت ،وذلك عندما استخدموا عينة عشوائية من طلبة الصف الثالث االبتدائي في
إحدى مدارس تركيا بلغت ( )38طالبا وطالبة درسوا باستخدام منظومة املعلومات مقارنة بنظائرهم الذين لم يدرسوا بواسطتها ،حيث بينت
التحليالت اإلحصائية الكمية والنوعية لنتائج الدراسة نجاح الطلبة في حل املشكالت ،كما أقر معلمو املجموعة التي درست باستخدام منظومة
املعلومات املصورة من خالل مقابلة أجري ت معهم أن منظومة املعلومات املصورة سهلت على الطلبة عمليات حل املشكالت ،وجعلت حلهم لهذه
املشكالت أكثر تنظيما ،وأكثر متعة ،وعمقت إحساسهم بقيمة الرياضيات ،وساعدتهم املحافظة على تركيز انتباههم أثناء التجربة.
• ومن أحدث الدراسات حول منظومة املعلومات لحد اآلن ما قام لو وباكي (  )Luo and Baaki, 2019عندما حاوال التحقق التحقق فيما إذا كانت
خارطة املفاهيم كأداة تعليمية تساعد طالب الدراسات العليا الذين يأخذون مساقات في تصميم التعليم على معالجة قضايا معقدة في هذا
املساق من حيث فهمهم ملضمون هذه الخرائط ،وقدرتهم على تطبيقها عمليا مع نصوص أخرى في املساق ،والتعاون مع الزمالء بشأنها .ولتحقيق
هذا الغرض ،فقد استخدما ( )24طالبا على مستوى الدراسات العليا م سجلين في ثالثة مساقات في تصميم التعليم يدرسونها على مدار سنة
دراسية ،أعطوا خرائط مفاهيم (منظومة مصورة) تعكس مضامين هذه املساقات .وبعد تطبيق استبانات عليهم تقيس مدى فهمهم ملا تعلموه،
واتجاهاتهم نحو التعلم بهذه الطريقة ،وبعد معالجة البيانات باستخدام اإلحصاء النوعي والوصفي والكمي ،فقد توصال إلى أن الطلبة أبدوا
اتجاها إيجابيا نحو التعلم باستخدام خرائط املفاهيم ،وأن هذه الطريقة ساعدتهم في معالجة املساقات التي درسوها من زوايا مختلفة ،حيث
ساعدتهم على فهم مضمونها ،وبلورة أفكارهم اتجاهها ،وتجسيد املعلومات التي درسوها عن طريق أشكال ورسومات وخرائط وسكيتشات
مختلفة .وساعدتهم أيضا على تنظيم أفكارهم وإعادة تنظيمها وترجمتها على شكل صور وخرائط ،وإدراك العالقة التي تربط بين أفكارها ،والتفكير
الناقد ملضمونها .هذا إلى جانب تنميتها رروح التعاون مع زمالئهم عندما كانوا يسألون بعضهم البعض عن أي ش يء يتعلق باملساق أو الخارطة،
وتقييم تعلمهم وتزويد بعضهم بالتغذية الراجعة.
استنتاج:
من خالل استعراض بعض الدراسات السابقة ،نستنتج أن معظم هذه الدراسات أعاله استخدمت منظومة املعلومات إما بقالب مكتوب ،أو
بقالب مصور ،وقليل منها ما قارن بين القالب املصور للمنظومة واملكتوب في ذات الوقت  ،باستثناء ما قام به كادي ( )Keddy, 1994الذي توصل إلى
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فعالية منظومة املعلومات املصورة على املكتوبة ،وشن ورفاقه (  )Chen et al., 2007الذين لم يتصل إلى فرق بينهما .من ناحية أخرى نالحظ أن معظم
الدراسات السابقة ما زالت متناقضة من حيث املستوى التعلمي الذي تحسنه املنظومة ،حيث وجد بعض الدارسين أمثال (الشلبي 2010؛ العمر
2009؛ ناجي 2009؛  )UzZaman et al. 2015; Chen et al. 2007; Eissa 2012; Keddy 1994; Mann 2014; Mohammadi et al. 2010أنها فعالة
مع املستويات الدنيا واملتوسطة من التعلم كالتذكر والفهم؛ ووجد البعض أمثال (إبراهيم 2012؛ بكر وزيتون 2016؛ الشلبي 2010؛ عبد العاطي
2010؛  )Kirschbaun 2004; Luo and Baaki 2019; Sam and Ragan 2013; Tavsanli et al. 2018أنها فعالة مع املستويات العليا ،كالتنظيم،
والتركيب ،وإدراك العالقة ،واملقارنات التشبيهية ،واالستنتاج ،وحل املشكالت ،واإلبداع .وأكثر من ذلك ،فقد وجد البعض أمثال (الشلبي 2010؛
 )Tavsanli et al. 2018; Luo and Bakki 2019أن املنظومة تزيد من دافعية الطلبة نحو التعلم واتجاهاتهم وانتباههم وتركيزهم على ما يتعلمون .أما
من حيث فعالية املنظومة مع الطلبة الضعاف أكاديميا ،فقد وجدت بعض الدراسات أمثال (عبد العاطي 2010؛ ;Eissa 2012; Mann 2014
 )Mohammedi et al. 2010انها فعالة في تحسين تعلم طلبة من ذوي القدرات املنخفضة ،أو الذين يتعلمون لغة أجنبية ،أو الذين يعانون من فهم
املقروء .أما ما يتعلق باستخدام املنظومة مع محتوى منظم أو غير منظم فهي نادرة جدا باستثناء ما قام به إبراهيم ( ،)2012و كيدي ()Keddy, 1994
والذين توصلوا إلى أن املنظومة تساعد في تنظيم املحتوى الدروس وتعلمه.
وبما أن النتائج كما نالحظ ما زالت متباينة حول فعالية املنظومة في حاالت كثيرة ،فإن هدف هذه الدراسة هو التحقق من مدى فعالية منظومة
املعلومات املصورة مقابل املكتوبة باعتبار عدة متغيرات )1 :مستوى تنظيم املحتوى التعليمي ،منظم أو غير منظم؛ و  )2ومستوى قدرة الطالب
األكاديمية ،عليا أو دنيا؛  )3ومستوى السنة الجامعية ،أولى أو ثانية )4 ،ومستوى التعلم الالحق التذكر ،والفهم ،واالستنتاج ،والتطبيق؛ وذلك بهدف
تحديد املواقف والشروط التي تكون فيها منظومة املعلومات فاعلة أكثر من غيرها.

الطريق ـة:
املجتمع األصل:
تكون املجتمع األصل من جميع طلبة السنة األولى والثانية املسجلين في كلية العلوم التربوية في جامعة النجاح الوطنية للفصل الدراس ي األول من
عام  2020-2019والبالغ عددهم ( )479طالبا وطالبة بواقع ( )210في السنة األولى )55( :ذكور و ( )155إناث؛ و( )269في السنة الثانية )84( :ذكور
و( )185إناث.
عينة الدراسة:
سحبت عينة عشوائية بسيطة ( )Simple Random Sampleمن املجتمع األصل بلغت ( )108طالبا وطالبة موزعين في شعبتين ،واحدة
اشتملت على ( )48طالبا وطالبة ،والثانية اشتملت على ( )60طالبا وطالبة ،أسقط من العينة ثالثة أفراد لعدم إجابتهم عن أسئلة االختبار الالحق،
وبذلك أصبح عدد أفراد العينة املدروسة ( )105طالبا وطالبة ،جاء منهم ( )81في السنة األولى بواقع ( )4ذكور و ( )77إناث؛ و( )24في السنة الثانية
بواقع ( )3ذكور و ( )21إناث (انظر جدول .)1
جدول ( :)1املجتمع األصل وعينة الدراسة موزعين وفق الجنس ومستوى السنة الجامعية
نوع العينة

الجنس

املجتمع األصل

ذكور

مستوى السنة الجامعية
أولى

العينة

ثانية

املجموع الكلي

55

84

139

إناث

155

185

340

املجموع الكلي

210

269

479

ذكور

4

3

7

إناث

77

21

98

املجموع الكلي للعينة

81

24

105

ثم وزعت العينة هذه بطريقة عشوائية ( )Random Assignmentإلى خمس مجموعات وفق شكل منظومة املعلومات ،ومستوى تنظيم
املحتوى املمدروس )1 :منظومة املعلومات املصورة مع محتوى تعليمي منظم وعددها ( )2 ،)20منظومة املعلومات املصورة مع محتوى تعليمي غير منظم
وعددها ( )3 ،)20منظومة املعلومات املكتوبة مع محتوى تعليمي منظم وعددها ( )4 ،)22منظومة املعلومات املكتوبة مع محتوى تعليمي غير منظم
وعددها ( )22و )5 ،منظومة معلومات زائفة مع محتوى تعليمي عادي دون أن يجرى عليه أي تنظيم كمجموعة ضابطة وعددها (.)21
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التصميم التجريبيExperimental Design :

استخدم التصميم التجريبي املعروف بالقياس البعدي لكل من املجموعات التجريبية والضابطة (،)The Post-Only Control Group Design
والذي توزع فيه عينة الدراسة بطريقة عشوائية إلى مجموعات تجريبية تتعرض للمتغير املستقل ،ومجموعة ضابطة ال تتعرض له.
التصميم اإلحصائي:
استخدم التصميم اإلحصائي املعروف بتحليل التباين األحادي ( ،)1X5( )One-Way Analysis of Varianceوتحليل التباين الثنائي (Two-
 )2X2( )Way Analysis of Varianceباستخدام اختبار "ف" العام ( ،)General Fحتى إذا ما أظهرا داللة إحصائية عند مستوى ثقة ()p<0.05
فأحسن ،يستخدم تحليل التباين الالحق ( )Post-hoc Analysis of Varianceباستخدام اختبار "شيفيه" (.)Scheffee
Statistical Design

اإلج ـراءات:
املواد التعليمية:
أخذ نص تعليمي بعنوان " الدافعية في التعلم" من كتاب علم النفس التربوي لـ "دروزه" ( )2014بغرض القيام بهذه الدراسة ،وذلك بعد أن
أجري عليه بعض االختصارات ليتناسب والوقت املسموح إلجراء التجربة واملقدر بحصة جامعية مدتها ستون دقيقة .اختير موضوع الدافعية والتعلم
على اعتبار أن املوضوع غير مألوف نسبيا لدى املمتحنين وليس صعبا عليهم في الوقت نفسه .بلغ عدد كلمات النص املدروس بعد التعديل ( )893كلمة
اشتمل على حقائق ومفاهيم ومبادئ وإجراءات تتعلق بموضوع الدافعية ،وقامت الباحثة ببناء منظومة من املعلومات لهذا النص بشكل سردي مكتوب
متبعة املواصفات التي أكد عليها "أوسبل" في دراساته وكتاباته والتي أهمها أن تشتمل على األفكار العامة واملجردة املوجودة في النص دون املعلومات
الجزئية كاألمثلة والحقائق ،وأن تتسلسل في أفكارها هرميا من الفكرة األكثر عمومية إلى األقل فاألقل ...وهكذا إلى أن تصل لنهاية النص ،مع بيان
ا
العالقات التي تربط بين هذه األفكار بعضها مع بعض ،وأال يزيد حجمها عن ثلث حجم النص املدروس تقريبا .وفعال فقد بلغ حجم املنظومة ما يقارب
( )264كلمة .ثم وضعت الباحثة هذه األفكار الرئيسية التي جاءت في املنظومة املكتوبة في دوائر ومربعات تتسلسل بنفس الترتيب من العام إلى األقل
عمومية وبطريقة هرمية ،وتصل بينها خطوط توضح العالقات التي تربطها ببعضها البعض لتكون منظومة مصورة على شكل خارطة ،وأعطيت هذه
املنظومات للمجموعات التجريبية .أما املجموعة الضابطة فقد قامت الباحثة بوضع مقدمة زائفة تعادل في حجمها حجم املنظومة الحقيقية ()254
كلمة تتكلم على أهمية التعلم لإلنسان ،وذلك لضبط الوقت الذي قد تتمتع به املجموعة الضابطة في حالة عدم وجود منظومة وإنما النص فقط.
Instructional Materials

املقاييس:
كانت مقاييس هذه الدراسة عبارة عن اختبار من النوع شبه املقالي الذي يتطلب إجابة قصيرة ويكتبها في املكان املحدد أمام كل سؤال ( Short
 ،)answer questionsعكس في مجمله ما تعلمه املمتحن من النص املدروس على أربعة مستويات:
 .1اختبار التذكر ( )Remembranceواشتمل على أربعة أسئلة ذات فروع ،بمجموع كلي عشر عالمات ،وضع لكل معلومة عالمة .هذا االختبار سأل
عن أسماء علماء بحثوا في الدافعية ،أو تعداد ل نقاط .مثال ،اذكر في نقاط الدورة التي يمر بها الدافع؟ وما اسم العالم الذي اشتهر بدافع اإلنجاز؟
إلى آخره من األسئلة التي تقيس مستوى تذكر الطالب واسترجاعه ألسماء ونقاط.
 .2اختبارالفهم ( )Comprehensionواشتمل على خمسة أسئلة ذات فروع ،بمجموع كلي عشر عالمات لكل فكرة عامة عالمتان .هذا االختبار سأل
عن تعريفات ومعاني ملفهوم الدافعية بأنواعها .مثال ،ما معنى الدافعية؟ وما الفرق بين الدوافع األولية والدوافع الثانوية؟ وما املقصود بدافع
الشعور بالتوازن ،إلى آخره من األسئلة التي تقيس مدى فهم الطالب للمفهوم العام وإعطاء معنى له بلغته الخاصة.
 .3اختبار االستنتاج ( )Conclusionواشتمل على سؤالين بفروع ،بمجموع كلي أربع عالمات لكل استنتاج عالمتان .هذا االختبار سأل عن قدرة
الطالب على استنباط الفكرة العامة من النص .مثال ،استنتج أهمية وجود الدوافع عند اإلنسان؟ وملاذا خلقنا هللا بهذه الدوافع؟ واستنتج ماذا
على املعلم أن يعمل للتوفيق بين الدوافع الداخلية والدوافع الخارجية عند الطالب ...الخ من األسئلة التي تقيس قدرة الطالب على االستنباط
واالستنتاج وإدراك العالقة بين األفكار.
 .4اختبار التطبيق ( )Applicationواشتمل على أربعة أسئلة ذات فروع ،بمجوع كلي تسع عالمات ،لكل معلومة عالمة .هذا االختبار سأل الطالب
توظيف الفكرة العامة املتعلمة في موقف جديد ،أو مثال جديد لم يذكر في النص املدروس .مثال ،أعط مثال من عندك يدل على الدوافع الثانوية
عند اإلنسان؟ وصنف الدوافع التالية  :الجوع ،والقراء ،وشراء املقتنيات ،واألمومة ،وحب السفر بالطائرة إلى دوافع أولية أو ثانوية...الخ من
األسئلة التي تقيس قدرة الطالب على توظيف ما تعلمه في مواقف وأمثلة جديدة لم ترد في النص الذي قرأه.
 .5االختبارالكلي ( )Total Testوتكون من ست عشرة فقرة ،بمجموع كلي ثالث وثالثين عالمة التي تشكل املجموع الكلي لعالمات االختبارات الفرعية
األربعة ،والتي تقيس التعلم العام.
Measurements
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أفنان دروزه

صدق االختبار:
استخرج صدق املحكمين عن طريق عرض االختبار مع نص التجربة على مجموعة من الزمالء املتخصصين في العلوم التربوية الذين يدرسون في
كليات العلوم التربوية في جامعة النجاح الوطنية ،وجامعة القدس املفتوحة في نابلس ،والذين سبق لهم وأن ا
درسوا موضوع الدافعية في التعلم،
وموضوع األسئلة التعليمية والتقويم املدرس ي في مساقاتهم ،بلغ عددهم ستة زمالء ،اثنان من جامعة النجاح وأربعة من جامعة القدس املفتوحة؛ وذلك
ليحكموا فيما إذا كان االختبار يقيس ما جاء في النص من معلومات ،وتعكس أسئلته مستويات التعلم األربعة التي هدف االختبار لقياسها بعد إعطائهم
تعريف لكل مستوى من املستويات ،التذكر ،والفهم ،واالستنتاج ،والتطبيق وفق ما جاء في تصنيف دروزه ( .)Darwazeh, 2017وبعد استالم
مالحظاتهم ،فقد وجدت الباحثة أنهم أجمعوا على أن االختبار يقيس ما وضع لقياسه ،وأن كل اختبار فرعي هو فعال يقيس املستوى التعلمي (الهدف)
املراد قياسه ،باستثناء زميل واحد تساءل عن فقرتين في االختبار فيما إذا كانتا تعكسان مستوى التطبيق ،من مثل فقرة "أعط مثال من عندك غير الذي
ذكر في النص املدروس يعبر عن الدوافع األولية وآخر عن الدوافع الثانوية!" ،وبعد أن وضحت له الباحثة ماذا نعني بالتطبيق الذي هو عبارة عن
توظيف الفكرة املتعلمة في موقف جديد أو إعطاء مثال جديد يعبر عنه غير الذي ذكر في النص ،اقتنع ،وبناء عليه بقيت الفقرتان على ما هما في
االختبار.
Content Validity

معامل الثبات:
حسب معامل الثبات عن طريق االتساق بين االختبارات األربعة باستخدام معادلة ألفا كرومباخ ،فبلغ (ر=  )0.75وهو معامل مقبول لالختبارات
التي يضعها املعلم ،وليس لالختبارات املقننة التي تتطلب مستوى عال من الثبات كما جاء في كتاب "جرونالد" (.)Gronlund 1976
Reliability

التصحيح:
قامت الباحثة بتصحيح االختبار الكلي الذي يتضمن االختبارات الفرعية األربعة بموجب نموذج اإلجابة الصحيحة التي وضعته لكل منها ،حيث
بلغ الحد األعلى الختبار التذكر عشر عالمات ،واختبار الفهم عشر عالمات ،واختبار االستنتاج أربع عالمات ،واختبار التطبيق تسع عالمات ،بمجموع
كلي ثالث وثالثين عالمة.
Test Correction

تطبيق التجربة:
بعد تنسيق الباحثة مع زميلها األستاذ الذي يدرس شعبة رقم  2ملدخل علم النفس في كلية العلوم التربوية في جامعة النجاح الوطنية وإعالمه
بالتجربة ،فقد تم االتفاق على اليوم الذي ستطبق فيه التجربة على الشعبتين .وفعال وفي اليوم املحدد تم تطبيق التجربة على الشعبة األولى لدى
الباحثة وكانت من الساعة العاشرة وحتى الحادية عشر؛ وطبقت على الشعبة الثانية لدى الزميل وكانت من الساعة الواحدة وحتى الثانية في ذات اليوم.
وقامت الباحثة بنفسها على اإلشراف على سير التجربة ومراقبتها في الشعبتين ،حيث أعلمتهم بهدف التجربة والذي هو اختبار قياس مدى فهمهم لنص
يقرأونه عن الدافعية في التعلم ،ولكي تضمن مشاركتهم بالتجربة بجدية ،وعدتهم بإعطائهم عالمتين على معدلهم النهائي في املادة التي يدرسونها عندها
وعند زميلها ،ثم وزعت عليهم بطريقة عشوائية الكتيبات التي تحمل أرقاما من واحد إلى خمسة ،تعكس املجموعات التجريبية والضابطة ،حيث صادف
كتيب رقم واحد للمجموعة التي تلقت منظومة املعلومات بشكل مصور مع املحتوى تعليمي منظما ،وكتيب رقم اثنين ملجموعة منظومة املعلومات
املصورة مع املحتوى التعليمي غير املنظم ،وكتيب رقم ثالثة ملجموعة منظومة املعلومات بشكل مكتوب مع املحتوى التعليمي املنظم ،وكتيب رقم أربعة
للمجموعة التي تلقت منظومة املعلومات بشكل مكتوب مع املحتوى التعليمي غير املنظم .أما كتيب رقم خمسة ،فكان للمجموعة الضابطة التي تلقت
منظومة زائفة مع املحتوى التعليمي نفسه املستخدم في التجربة دون لم يجر عليه أي تنظيم وإنما بقي كما هو في املرجع الذي أخذ منه .وضع في أعلى كل
كتيب فقرات تسأل الطالب كتابة عن جنسه؛ ومستوى سنته الدراسية ،أولى أو ثانية؛ ومعدله في امتحان الثانوية العامة ،وذلك حتى يأخذ منه لدى
تحليل بيانات الدراسة ،أعلى  27%من املعدالت كقدرة عليا ،وأدنى  27%كقدرة دنيا.
أبلغت الباحثة املمتحنين في كلتا الشعبتين بضرورة قراءة ا
الكتيبات التي وزعت عليهم في مدة أقصاها عشرون دقيقة ،وبعدها يقوم كل ممتحن
بتسليم الكتيب الذي بحوزته إليها ويطلب منها اختبار التجربة ،وعندها ترشده أن يسجل رقم الكتيب الذي قرأه على ورقة االختبار فورا حتى ال ينساه.
وعندما يفرغ املمتحن من اإلجابة على االختبار يسلمه لها ،ويعود ملقعده هادئا يقرأ شيئا آخر غير علم النفس ،حتى ال يؤثر خروجه على سير التجربة
ويوحي للطلبة اآلخرين بأن يسلموا مبكرا ويخرجوا كما فعل .استغرق أداء التجربة ستون دقيقة صرف منها خمس عشرة دقيقة ما بين توزيع الكتيبات
على الطلبة واستالمها ،وتوزيع االختبار واستالمه ،وعشرون دقيقة صرفت لقراءة منظومة املعلومات مع املحتوى التعليمي املدروس ،وخمسة وعشرين
دقيقة األخيرة من زمن الحصة كرست لإلجابة على االختبار.
Procedures
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النتائج ومناقشتها:
حللت النتائج وفق أسئلة الدراسة باستخدام تحليل التباين األحادي تارة ،وتحليل التباين والثنائي تارة أخرى كل في موضعه املناسب وأظهرت ما
يلي:
السؤال األول :هل أداء الطلبة الذين يتلقون منظومة املعلومات بقالب مصور أعلى بفرق له داللة إحصائية من أداء نظائرهم الطلبة الذين
يتلقونها بقالب مكتوب؟ وإن كان األمر كذلك ،فعلى أي مستوى من التعلم يكون التفوق ،أهو على مستوى التذكر ،أم الفهم ،أم االستنتاج ،أم
التطبيق ،أم على االختبارالكلي الذي يتضمن جميع هذه املستويات؟
جدول ( :)2اختبار"ت" لعينتين مستقلتين بين منظومة املعلومات املصورة ومنظومة املعلومات املكتوبة على كل من اختبار التذكر ،والفهم ،واالستنتاج،
والتطبيق ،واالختبار الكلي ،من حيث املتوسط (م) ،والخطأ املعياري (ع) ،والعينة (ن) ،ودرجات الحرية (دح) ،واختبار"ت" ،ومستوى الداللة اإلحصائية.
مستوى االختبار

اختبار التذكر

اختبار الفهم

اختبار االستنتاج

اختبار التطبيق

االختبار الكلي

املتوسط و
(الخطأ املعياري)
والعينة
م
(ع)
ن
م
(ع)
ن
م
(ع)
ن
م
(ع)
ن
م
(ع)
ن

منظومة املعلومات
املصورة

منظومة املعلومات
املكتوبة

درجات الحرية

قيمة اختبار "ت"

قيمة الداللة
اإلحصائية

4.18
)(.41
40

5.37
)(.39
44

1,82

-2.05

*.04

5.87
)(.27
40

6.29
)(.26
44

1,82

-1.10

.27

1.62
)(.12
40

1.76
)(.13
44

1,82

-.72

.47

6.10
)(.22
40

6.11
)(.21
44

1,82

-.007

.99

17.78
)(.75
40

19.53
)(.70
44

1,82

-1.68

.09

ً
* دالة إحصائيا عند مستوى ()α=0.05

يبين جدول  2أن بأن متوسط أداء الطلبة الذين تلقوا منظومة املعلومات بقالب مكتوب كان أعلى من متوسط نظائرهم الذين تلقوها بقالب
مصور على جميع اختبارات التجربة مع فرق له داللة إحصائية على اختبار التذكر ( ،)p<0.04وقارب الداللة اإلحصائية على االختبار الكلي ()p<0.09
الذي تضمن جميع اختبارات التجربة من تذكر وفهم واستنتاج وتطبيق .هذه النتيجة قد تفسر أن الطلبة في نظامنا التعليمي معتادون في دراستهم على
النص املكتوب أكثر من النص املصور باشكال وخرائط ،حيث أن املناهج الدراسية قليل ما يرد فيها خرائط توضح املادة املدروسة بطريقة مصورة ،وإن
جاء في بعضها ،فنراها ال توضع وفق الطريقة الهرمية التي جاءت عند أوسبل .وكذلك املعلمون فنادرا ما يستخدمون في تدريسهم منظومة املعلومات
بقالب مصور إما لعدم معرفتهم بها ،أو العتيادهم على أسلوب الشرح اللفظي أكثر من استخدام الوسائل البصرية .عالوة على أن قراءة الطالب ملنظومة
معلومات مترابطة بشكل مكتوب دون توقف قد تجعلهم يفهمون ما جاء فيها من معلومات بشكل أفضل مما لو قرأوها من خالل خارطة مصورة تعكس
معلومات بطريقة متناثرة في دوائر ومربعات ومستطيالت .هذه النتيجة تؤكد على فعالية املنظومة املكتوبة في مساعدة الطالب على القيام بعملية ترميز
للمعلومات بشكل يساعده على فهمها وتخزينها واسترجاعها .أما أن الفرق اإلحصائي كان على مستوى التذكر ولم يصل إلى مستوى الداللة على
املستويات العليا كالفهم ،واالستنتاج ،والتطبيق ،فلربما يرجع إلى أن مثل هذه العمليات العليا تحتاج إلى أكثر مما تفعله منظومة املعلومات في الدماغ
البشري ،حيث أنها تحتاج إلى إدراك عالقات ،واستنباط أفكار ،وتوظيف معلومات في مواقف جديدة ،مما قد يتطلب من املعلم أن ا
يدرس بأكثر من
طريقة وليس فقط بإعطاء منظومة من املعلومات أو غيرها من املنشطات اإلدراكية املعينة .من هنا جاء تفوق املنظومة املكتوبة على املستويات الدنيا
من التعلم كالتذكر أكثر من أي مستوى آخر .هذه النتيجة تتفق مع بعض الدراسات السابقة أمثال (ناجي 2009؛ عبد العاطي 2010؛ ;Mann 2014
 ) UzZaman et al. 2015الذين توصلوا إلى فعالية منظومة املعلومات على املستويات الدنيا كالتذكر والفهم وليس على العليا كالتطبيق واالستنتاج؛
وتختلف من ناحية أخرى مع بعض الدراسات أمثال (بكر وزيتون 2016؛ خوالده وقادري ؛  )Luo and Bakki 2019; Tavsanli et al. 2018الذين
توصلوا إلى أن منظومة املعلومات كانت فعالة على مستويات التعلم كافة وخاصة العليا كإدراك العالقات ،والتنظيم ،والتفكير الناقد ،والتفكير العلمي،
وحل املشكالت؛ ولكنها تتعارض مع دراسة كيدي ( )Keddy 1994الذي توصل إلى أن املجموعة التجريبية التي تلقت منظومة معلومات بقالب مصور
فاق أداؤها أداء املجموعة التي تعرضت لها بقالب مكتوب .وتتعارض أيضا من ناحية أخرى مع دراسة شين ورفاقه ( )Chen et al. 2007الذين لم
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يستطيعوا أن يجدوا فرقا يبين منظومة املعلومات املصورة واملنظومة املكتوبة سواء على األمد القصير للتعلم ،أو على األمد البعيد .وملا كانت الدراسات
التي قارنت بين منظومة بشكل مصور بشكل مكتوب في نفس الوقت قليلة العدد ومحدودة ،فتوص ي الباحثة مزيدا من الدراسات للمقارنة بينهما.
السؤال الثاني :هل أداء الطلبة الذين يتلقون منظومة املعلومات سواء أكانت مصورة أم مكتوبة مع محتوى تعليمي منظم أعلى بداللة إحصائية
من أداء نظائرهم الطلبة الذين يتلقونها مع محتوى غير منظم ،وهل هناك تفاعل بين نمط املنظومة ومستوى تنظيم املحتوى التعليمي؟ وإن كان
األمر كذلك ،فعلى أي مستوى من التعلم يكون التفوق ،أهو على مستوى التذكر ،أم الفهم ،أم االستنتاج ،أم التطبيق ،أم جميع هذه املستويات
ممثلة باالختبارالكلي؟
جدول ( :)3نتائج تحليل التباين الثنائي بين نمط املنظومة (مصورة مقابل مكتوبة) ومستوى تنظيم املحتوى التعليمي ( منظم مقابل غيرمنظم) والتفاعل
بينهما على اختبار التذكر ،والفهم ،واالستنتاج ،والتطبيق ،واالختبار الكلي من حيث املتوسط (م) ،والخطأ املعياري (ع) ،والعينة (ن) ،ودرجات الحرية (دح)،
وقيمة اختبار"ف" ،ومستوى الداللة اإلحصائية (.)α
املتغيراملستقل األول
نمط منظومة املعلومات

مستوى
االختبار

املتغيراملستقل الثاني

مصورة

مكتوبة

مستوى تنظيم املحتوى

م (ع) ن

م (ع) ن

4.52
)(.58
20
3.85
)(.58
20
4.18
)(.41
40

6.06
)(.55
22
4.68
)(.55
22
5.37
)(.39
44
6.22
)(.37
22
6.36
)(.37
22
6.29
)(.26
44
1.70
)(.18
22
1.81
)(.18
22
1.76
)(.12
44
5.72
)(.29
22
6.47
)(.29
22
6.10
)(.21
44

منظم
التذكر

غير منظم
املتوسط العام
منظم

الفهم

غير منظم
املتوسط العام
منظم

االستنتاج

غير منظم
املتوسط العام
منظم

التطبيق

غير منظم
املتوسط العام
منظم

االختبار
الكلي

غير منظم
املتوسط العام

* دالة إحصائيا عند مستوى ()α=0.05

)6.20 (.39
20
5.55
)(.39
20
5.87
)(.27
40
1.95
)(.18
20
1.30
)(.18
20
1.62
)(.13
40
6.52
)(0.31
20
5.67
)(.31
20
6.10
)(.22
40

19.20
)(1.04
20
16.37
)(1.04
20
17.78
)(.74
40

تحليل التباين الثنائي ()2X2

املتوسط العام
و (والخطأ
املعياري)
والعينة
5.29
)(.40
42
4.26
)(.40
42

6.21
)(.27
42
5.95
)(.27
42

1.82
)(.13
42
1.55
)(.13
42

6.12
)(.21
42
6.07
)(.21
42

19.72
)(.99
22
19.34
)(.99
22
19.53
)(.70
44

19.46
)(.72
42
17.85
)(.72
42

املتغير املستقل األول

املتغير املستقل الثاني

التفاعل بين املتغيرين

دح (ف) α

دح (ف) α

دح (ف) α

دح ()80 ، 1
ف = 4.31
*.04= α

دح ()80 ، 1
ف = 1.20
.27= α

دح ()80 ، 1
ف = 0.54
.46= α

دح ()80 ، 1
ف =.000
.99= α

دح ()80 ، 1
ف = 2.91
.09 = α

دح ()80 ، 1
ف = 3.24
.07= α

دح ()80 ، 1
ف =.45
.50= α

دح ()80 ، 1
ف = 2.12
.14 = α

دح ()80 ، 1
ف =.027
.87= α

دح ()80 ، 1
ف = 2.46
.12= α

دح ()80 ، 1
ف = 0.38
.53= α

دح ()80 ، 1
ف = 1.05
.30= α

دح ()80 ، 1
ف = 4.30
*.04 = α

دح ()80 ، 1
ف = 6.92
**0.01 = α

دح ()80 ، 1
ف = 1.41
.23= α

**دالة إحصائيا عند مستوى ()α=0.01

يبين جدول  3أن نتائج تحليل التباين الثنائي املتعلقة باملتغير املستقل األول ،نمط املنظومة (مصورة مقابل مكتوبة) التي أظهرت تفوق
متوسطات الطلبة الذين عالجوا املنظومة بشكل مكتوب على نظائرهم الطلبة الذين عالجوها بشكل مصور .هذه النتيجية سبق وأن نوقشت في السؤال
األول ،وبالتالي ال داعي للتكرار.
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أثرمنظومة املعلومات املصورة مقابل املكتوبة على أربعة مستويات في التعلم

أما فيما يتعلق باملتغير املستقل الثاني املتعلق بمستوى تنظيم املحتوى التعليمي ،فقد يظهر تحليل التباين الثنائي باستخدام اختبار "ف" أن
متوسط أداء الطلبة الذين تلقوا منظومة املعلومات مع محتوى منظم لم يختلف بفرق له داللة إحصائية عن نظائرهم الذين تلقوها مع محتوى غير
منظم ،وكأن املنظومة بغض النظر عن نمطها تفيد الطلبة في تعلمهم سواء استخدمت مع محتوى منظم أو غير منظم .هذه النتيجة تتفق مع دراسة
إبراهيم ( )2012الذي توصل فيها إلى أن املحتوى التعليمي املنظم سواء نظم وفق "أوسبل" من العام إلى الخاص ،أو نظم وفق "جانيه" من الخاص إلى
العام مفيد للطلبة في تعلمهم أكثر من املحتوى غير املنظم؛ إال أنها تتعارض من ناحية أخرى مع توصل له أوسبل نفسه ( ،)Ausubel, 1978وكيدي
( )Keddy, 1994في أن منظومة املعلومات ال تكون فعالة إال مع محتوى ضعيف التنظيم أو غير مترابط .وبما أن الدراسات التي تناولت املنظومة باعتبار
تنظيم املحتوى التعليمي قليلة العدد ومحدودة ،فتوص ي الباحثة بإجراء مزيد من الدراسات حول هذا املتغير املتعلق بتنظيم املحتوى لدى استخدام
منظومة املعلومات.
أما بالنسبة للتفاعل بين نمط املنظومة ومستوى تنظيم املحتوى ،فقد أظهر تحليل التباين الثنائي داللة إحصائية على كل من اختبار
االستنتاج ( ،)p<0.04واختبار التطبيق ( )p<0.01مفادهما أن منظومة املعلومات املصورة فعالة مع املحتوى املنظم ،في حين أن منظومة املعلومات
املكتوبة فعالة مع املحتوى غير املنظم .هذه النتيجة يمكن تفسيرها في أن املنظومة املصورة قد تكون بحاجة إلى جهد وتنظيم ليفهمها الطالب ويربط
بين معلوماتها التي جاءت متناثرة في دوائر ومربعات وخطوط لتصوير ما جاء في النص من معلومات ،وبالتالي ال تكون فعالة هذه املنظومة املصورة إال إذا
تبعها محتوى منظم .بعكس املنظومة املكتوبة بشكل سردي مترابط منظم ،فهي أسهل على الطالب أن يفهمها ويفهم النص التي سيأتي بعدها حتى لو
كان غير منظم ،وكأنها تقوم بتنظيمه وتساعده على فهمه وخاصة عند إجابته الحقا على اختبارات صعبة تقيس مستويات عليا من التعلم كاالستنتاج
والتطبيق .هذه النتيجة تتفق مع دراسة الشلبي ( )2010التي توصل فيها إلى أن منظومة املعلومات املكتوبة نمت التعلم على املستويات العليا كالتفكير
اإلبداعي ،وتتعارض من ناحية أخرى مع كل من دراسة كادي ( )Keddy, 1994الذي وجد بأن منظومة املعلومات املصورة وليست املكتوبة هي التي تساعد
الطلبة على فهم نص ضعيف التنظيم؛ ودراسة لو وباكي ( )Luo and Bakki, 2019الذي توصل إلى أن منظومة املعلومات املصورة ساعدت الطلبة على
تعلم املستويات العليا من التعلم كتنظيم األفكار وإدراك العالقات بين النصوص املدروسة .ونظرا لتناقض النتائج ،فتوص ي الباحثة إجراء مزيد من
الدراسات حول نمط منظومة املعلومات باعتبار تنظيم املحتوى التعليمي ،سيما وأن الدراسات في هذا املجال قليلة العدد ومحدودة.
السؤال الثالث :هل الطلبة من ذوي القدرات العليا الذين يتلقون منظومة املعلومات سواء أكانت مصورة أم مكتوبة يتفوقون بداللة إحصائية
على أداء نظائرهم الطلبة من ذوي القدرات الدنيا ،وهل هناك تفاعل بين نمط املنظومة ومستوى القدرة األكاديمية؟ وإن كان األمر كذلك ،فعلى
أي مستوى من التعلم يكون التفوق ،أهو على مستوى التذكر ،أم الفهم ،أم االستنتاج ،أم التطبيق ،أم جميع هذه املستويات ممثلة باالختبار
الكلي؟
جدول ( :)4نتائج تحليل التباين الثنائي بين نمط املنظومة (مصورة مقابل مكتوبة) ومستوى القدرة األكاديمية ( عليا مقابل دنيا) والتفاعل بينهما على اختبار
التذكر ،والفهم ،واالستنتاج ،والتطبيق ،واالختبارالكلي من حيث املتوسط (م) ،والخطأ املعياري (ع) ،والعينة (ن) ،ودرجات الحرية (دح) ،وقيمة اختبار"ف"،
ومستوى الداللة اإلحصائية (.)α
املتغيراملستقل األول
نمط منظومة املعلومات

نوع
االختبار

املتغيراملستقل الثاني

مصورة

مكتوبة

مستوى القدرة األكاديمية

م (ع) ن

م (ع) ن

3.91
)(.72
12
4.70
)(.72
12
4.31
)(.51
24
6.12
)(.48
12
5.62
)(.48
12
5.87
)(.34
24
2.04
)(.26
12

5.36
)(.75
11
5.18
)(.75
11
5.27
)(.53
22
6.95
)(.50
11
5.86
)(.50
11
6.40
)(.35
22
2.00
)(.27
11

عليا
التذكر

دنيا
املتوسط العام
عليا

الفهم

دنيا
املتوسط العام

االستنتاج

عليا

تحليل التباين الثنائي ()2X2

املتوسط العام
و (االنحراف
املعياري)
والعينة
4.60
)(.52
23
4.94
)(.52
23

6.54
)(.35
23
5.74
)(.35
23

2.02
)(.19
23

املتغير املستقل األول

املتغير املستقل الثاني

التفاعل بين املتغيرين

دح (ف) α

دح (ف) α

دح (ف) α

دح ()80 ، 1
ف = 1.67

دح ()80 ، 1
ف = 0.16

دح ()80 ، 1
ف = 0.43

.20= α

.68= α

.51= α

دح ()80 ، 1
ف = 1.16
.28= α

دح ()80 ، 1

دح ()80 ، 1
ف = 2.57

دح ()80 ، 1
ف = 0.35

.11= α

.55= α

دح ()80 ، 1

دح ()80 ، 1
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دنيا
املتوسط العام
عليا
التطبيق

دنيا
املتوسط العام
عليا

االختبار
الكلي

دنيا
املتوسط العام

* دالة إحصائيا عند مستوى ()α=0.05

1.20
)(.26
12
1.62
)(.18
24
6.79
)(0.45
12
5.20
)(.45
12
6.00
)(.31
24
18.87
)(1.32
12
16.75
)(1.32
12
17.81
)(.93
24

1.72
)(.27
11
1.86
)(.19
22
5.68
)(.47
11
6.09
)(.47
11
5.88
)(.33
22
20.00
)(1.38
11
18.86
)(1.38
11
19.43
)(.98
22

1.46
)(.19
23

6.23
)(.32
23
5.65
)(.32
23

19.43
)(.95
23
17.80
)(.95
23

أفنان دروزه
ف = 0.78

ف = 4.19

ف = 1.07

.38= α

*.04 = α

.30= α

دح ()80 ، 1
ف = 0.06

دح ()80 ، 1
ف = 1.62

دح ()80 ، 1
ف = 4.66

.80= α

.21= α

*.03 = α

دح ()80 ، 1
ف = 1.42

دح ()80 ، 1
ف = 1.44

دح ()80 ، 1
ف = 0.13

.23= α

.23= α

.71= α

**دالة إحصائيا عند مستوى ()α=0.01

يبين جدول  4نتائج تحليل التباين الثنائي املتعلقة باملتغير املستقل األول وهو نمط املنظومة (مصورة مقابل مكتوبة) التي أظهرت أن متوسطات
الطلبة الذين عالجوا املنظومة بشكل مكتوب كان أعلى من نظائرهم الطلبة الذين عالجوها بشكل مصور وإن لم تصل إلى مستوى الداللة اإلحصائية
هنا .هذه النتيجية سبق وأن نوقشت في السؤال األول ،وبالتالي ال داعي للتكرار.
أما بالنسبة لنتائج املتغير املستقل الثاني واملتعلقة بمستوى القدرة األكاديمية (عليا ودنيا) ،فقد أظهر اختبار "ف" أن متوسط أداء الطلبة من
ذوي القدرات العليا كان أعلى بفرق له داللة إحصائية من متوسط أداء نظائرهم من ذوي القدرات الدنيا على اختبار االستنتاج ( ،)p<0.04ولم يظهر
مثل هذا الفرق على بقية اختبارات الدراسة من تذكر ،وفهم ،وتطبيق مع أن متوسطات من ذوي القدرات العليا كانت أعلى على كافة مستويات التعلم.
هذه النتيجة تقع في إطار املنطق حيث اأن الطلبة من ذوي القدرات العليا غالبا ما يكونون أقدر على توظيف قدراتهم العقلية من نظائرهم الطلبة ذوي
القدرات الدنيا وخاصة على املستويات العليا من التعلم كاالستنتاج .هذه النتيجية تتفق مع بعض الدراسات التي استخدمت منشطات إدراكية أخرى
غير منظومة املعلومات كدراسة (سالمه )2017 ،ودراسة (الفايد )2007 ،الذين توصلوا إلى أن أداء الطلبة من ذوي القدرات العليا كان أعلى من أداء
نظائرهم من ذوي القدرات الدنيا؛ إال أن هذه النتيجة تتعارض مع ما افترضه "أوسبل" نفسه في أوائل دراساته( )Ausubel, 1978ورفيقه ماير ( Mayer,
 )1978, 1979في أن منظومة املعلومات تكون فعالة مع الطلبة من ذوي القدرات الدنيا وليس العليا.
أما بالنسبة للتفاعل بين نمط املنظومة والقدرة األكاديمية ،فقد أظهر تحليل التباين الثنائي داللة إحصائية على اختبار التطبيق فقط
( )p<0.03مفاده أن أداء الطلبة من ذوي القدرات املنخفضة كان أعلى عندما تلقوا منظومة املعلومات بقالب مكتوب ،في حين أن أداء الطلبة من ذوي
القدرات العليا كان أعلى عندما تلقوا منظومة املعلومات بقالب مصور .وقد تفسر هذه النتيجة في أن معالجة وفهم معلومات في خارطة مختصرة في
دوائر ومربعات ومستطيالت قد تكون أصعب على ذوي القدرات املنخفضة من فهمها واإلجابة عن األسئلة املتعلقة بها وخاصة التي تتعلق باملستويات
العليا كالتطبيق ،ألنها في هذه الحالة قد تشتت انتباه الطلبة وهم يحاولون تجميع ما في الخارطة من معلومات والربط بينها .من هنا فإن ذوي القدرات
الدنيا كان أسهل عليهم معالجة املنظومة املكتوبة ومترابطة في نص سردي وفهمها وتطبيقها من معالجة املنظومة املصورة التي تتناثر فيها املعلومات
بدوائر ومربعات ومستطيالت .بعكس الطلبة من ذوي القدرات العليا الذين يملكون القدرات العقلية التي تساعدهم على فهم املنظومة املصورة والربط
بين معلوماتها على الرغم من تناثر معلوماتها في مربعات ومستطيالت ودوائر متفرقة ،من هنا جاءت عالماتهم أعلى عليها من نظائرهم ذوي القدرات
املنخفضة .هذه النتيجة تتفق مع ما جاء في دراسة محمدي ورفاقه ( )Mohammadi et al., 2012الذين توصلوا إلى أن منظومة املعلومات املكتوبة
كانت فعالة مع الطلبة األجانب لغير الناطقين باللغة اإلنجليزية (القدرات الضعيفة في اللغة) والذين يحتاجون لجهد وقدرات في تعلمها أكثر من الطلبة
الناطقين بها؛ في حين تختلف مع دراسات أخرى أمثال ( )Eissa 2012; Mann, 2014الذين توصلوا إلى أن استخدام املنظومة املصورة كانت فعالة مع
الطلبة من ذوي القدرات الدنيا (القدرات الضعيفة) الذين لديهم صعوبة في فهم املقروء؛ وتتعارض ،من ناحية أخرى ،مع دراسة العمر ( )2009الذي لم
يجد فرقا بين املنظومة املصورة واملكتوبة بتفاعلها مع مستوى القدرة العليا أو الدنيا ،حيث اأن كال النمطين كانا فعالين مع مستوى القدرة.
السؤال الرابع :هل طلبة السنة األولى الجامعية الذين يتلقون منظومة املعلومات سواء أكانت مصورة أم مكتوبة يتفوقون بداللة إحصائية على
أداء نظائرهم طلبة السنة الثانية ،وهل هناك تفاعل بين نمط املنظومة ومستوى السنة الجامعية؟ وإن كان األمر كذلك ،فعلى أي مستوى من
التعلم يكون التفوق ،أهو على مستوى التذكر ،أم الفهم ،أم االستنتاج ،أم التطبيق ،أم جميع هذه املستويات ممثلة باالختبارالكلي؟
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جدول( :)5نتائج تحليل التباين الثنائي بين نمط املنظومة (مصورة مقابل مكتوبة) ومستوى السنة الجامعية ( أولى مقابل ثانية) والتفاعل بينهما على اختبار
التذكر ،والفهم ،واالستنتاج ،والتطبيق ،واالختبارالكلي من حيث املتوسط (م) ،والخطأ املعياري (ع) ،والعينة (ن) ،ودرجات الحرية (دح) ،وقيمة اختبار"ف"،
ومستوى الداللة اإلحصائية (.)α
املتغير املستقل األول
نمط منظومة املعلومات

نوع االختبار

املتغير املستقل الثاني

مصورة

مكتوبة

مستوى السنة الجامعية

م (ع) ن

م (ع) ن

4.06
)(.49
29
4.50
)(.79
11
4.28
)(.46
40

5.16
)(.43
37
6.50
)(1.0
7
5.83
)(.54
44
6.04
)(.28
37
7.64
)(.64
7
6.84
)(.35
44
1.75
)(.14
37
1.78
)(.33
7
1.77
)(.18
44
6.32
)(.23
37
4.92
)(.52
7
5.62
)(.28
44
19.28
)(.78
37
20.85
)(1.80
7
20.07
)(.98
44

أولى
التذكر

ثانية
املتوسط العام
أولى

الفهم

ثانية
املتوسط العام
أولى

االستنتاج

ثانية
املتوسط العام
أولى

التطبيق

ثانية
املتوسط العام
أولى

االختبار
الكلي

ثانية
املتوسط العام

* دالة إحصائيا عند مستوى ()α=0.05

)5.89 (.31
29
5.81
)(.51
11
5.85
)(.30
40
1.60
)(.16
29
1.68
)(.26
11
1.64
)(.15
40
6.01
)(0.25
29
6.31
)(.42
11
6.16
)(.24
40
17.58
)(.88
29
18.31
)(1.43
11
17.95
)(.84
40

تحليل التباين الثنائي ( )2X2
املتوسط العام و
(االنحراف
املعياري)
والعينة
4.61
)(.32
66
5.50
)(.64
18

5.96
)(.21
66
6.73
)(.41
18

1.68
)(.10
66
1.73
)(.21
18

6.17
)(.17
66
5.62
)(.33
18

18.43
)(.59
66
19.58
)(1.15
18

املتغير املستقل األول

املتغير املستقل الثاني

التفاعل بين املتغيرين

دح (ف) α

دح (ف) α

دح (ف) α

دح ()80 ، 1
ف = 4.61

دح ()80 ، 1
ف = 1.50

دح ()80 ، 1
ف = 0.39

*.03= α

.22= α

.53= α

دح ()80 ، 1
ف = 4.47

دح ()80 ، 1
ف = 2.67

دح ()80 ، 1
ف = 3.25

*.03= α

.10= α

.07= α

دح ()80 ، 1
ف = 0.29

دح ()80 ، 1
ف = .051

دح ()80 ، 1
ف =.011

.58= α

.82 = α

.91= α

دح ()80 ، 1
ف = 2.03

دح ()80 ، 1
ف = 2.07

دح ()80 ، 1
ف = 4.99

.15= α

.15= α

*.02 = α

دح ()80 ، 1
ف = 2.67

دح ()80 ، 1
ف =.79

دح ()80 ، 1
ف = .10

.10 = α

.37= α

.74= α

**دالة إحصائيا عند مستوى ()α=0.01

يبين جدول  5أن تحليل التباين الثنائي املتعلق باملتغير املستقل األول نمط املنظومة (مصورة مقابل مكتوبة) أن هناك فرقا له داللة إحصائية
لصالح املنظومة املكتوبة على كل من اختبار التذكر ( )p<0.03واختبار الفهم ( )p<0.03ولم يظهر على بقية اختبارات التجربة .هذه النتيجة املتعلقة
بتفوق املنظومة املكتوبة سبق وأن نوقشت في الصفحات السابقة وبالتالي ال داعي للتكرار.
أما من حيث النتائج املتعلقة باملتغير املستقل الثاني ،مستوى السنة الجامعية (أولى مقابل ثانية) ،فلم يظهر تحليل التباين الثنائي فرقا بين أداء
طلبة السنة األولى والثانية على كل اختبارات الدراسة .ويمكن تفسير هذه النتيجة في أن طلبة السنة األولى استفادوا من منظومة املعلومات كما استفاد
منها طلبة السنة الثانية ،ومع هذا فإن املتوسطات تبين أن أداء طلبة السنة الثانية كان أعلى من متوسطات أداء طلبة السنة األولى .وقد تفسر هذه
النتيجة في أن طلبة السنة الثانية أكثر نضجا وخبرة في الدراسة الجامعية من طلبة السنة األولى في فصلهم األول ،من هنا جاءت متوسطاتهم أعلى .وبما
أن النتائج لم تصل إلى مستوى الداللة اإلحصائية من ناحية ،وبما أنه الدراسات التي تناولت منظومة املعلومات باعتبار متغير مستوى السنة الجامعية
تكاد تكون معدومة على حد علم الباحثة ،فمزيدا من الدراسات مستحب في هذا املجال.
أما بالنسبة للتفاعل بين املتغير املستقل األول (نمط املنظومة) واملتغير املستقل الثاني (مستوى السنة الجامعية) ،فقد أظهر تحليل التباين
الثنائي داللة إحصائية على اختبار التطبيق ( )p<0.02مفاده أن متوسط أداء طلبة السنة األولى كان أعلى مع املنظومة املكتوبة ،في حين أن أداء طلبة
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السنة الثانية كان أعلى مع املنظومة املصورة .وقد تفسر هذه النتيجة في أن طلبة السنة الثانية قد يكونون ،كما ذكرنا ،أكثر نضجا وخبرة بالتعليم
الجامعي من طلبة السنة األولى ،ومن ثم أقدر على التعامل مع الخرائط املصورة في تعلمهم من طلبة السنة األولى الذين ما زالوا معتادين على النصوص
املكتوبة كما كانوا في حياتهم املدرسية ،حيث أنهم حديثي االلتحاق بالجامعة ،الفصل األول .عالوة على أن طلبة السنة الثانية قد يكونون تعرضوا خالل
دراستهم في السنتين الجامعيتين التدريس عن طريق البور بوينت وغيرها من الوسائل السمعية البصرية التي يستخدمها املحاضرون أكثر مما تعرض لها
طلبة السنة األولى .من هنا جاءت النتيجة لتبين فعالية املنظومة املصورة مع طلبة السنة الثانية أكثر من املكتوبة ،وفعالية املنظومة املكتوبة مع طلبة
السنة األولى أكثر من املصورة .إال أن هذه النتيجة تحتاج إلى مزيد من الدراسات املستقبلية لكي تثبتها أو تنفيها ،سيما وأنه ال توجد دراسات على حد علم
الباحثة تتناولت منظومة املعلومات باعتبار متغير مستوى السنة الجامعية.
السؤال الخامس :هل أداء املجموعات التجريبية الذين تلقوا منظومة املعلومات بمختلف أنماطها يختلف بفرق له داللة إحصائية عن أداء
املجموعة الضابطة التي تلقت منظومة زائفة؟ وإن كان األمر كذلك ،فعلى أي مستوى من التعلم يكون التفوق ،أهو على مستوى التذكر ،أم
الفهم ،أم االستنتاج ،أم التطبيق ،أم جميع هذه املستويات ممثلة باالختبارالكلي؟
جدول ( :)6نتائج تحليل التباين األحادي للمجموعات التجريبية واملجموعة الضابطة على اختبار التذكر ،والفهم ،واالستنتاج ،والتطبيق ،واالختبار الكلي من
حيث املتوسط (م) ،والخطأ املعياري (ع) ،والعينة (ن) ،ودرجات الحرية (دح) ،وقيمة اختبار"ف" ،ومستوى الداللة اإلحصائية (.)α
نوع االختبار

التذكر

الفهم

استنتاج

تطبيق

االختبار الكلي

املتوسط
(واالنحراف
املعياري) وعدد
أفرد العينة
م
(ع)
ن
م
(ع)
ن
م
(ع)
ن
م
(ع)
ن
م
(ع)
ن

منظومة
املعلومات املصورة
مع محتوى منظم

منظومة
املعلومات املصورة
مع محتوى غير
منظم

منظومة
املعلومات املكتوبة
مع محتوى منظم

منظومة
املعلومات املكتوبة
مع محتوى غير
منظم الحرية

املجموعة
الضابطة

4.52
().65
20

3.85
)(.52
20

6.06
)(.50
22

4.86
().59
22

3.04
)(.41
21

قيمة اختبار " ف"
(ودرجات الحرية)،
ومستوى الداللة
اإلحصائية p
ف(،4.32=)4,104
**p<.003

6.20
)(.42
20

5.55
)(.33
20

6.22
)(.34
22

6.36
)(.40
22

5.38
)(.38
21

ف(،1.35=)4,104

1.95
)(.17
20

1.30
)(.15
20

1.70
)(.22
22

1.81
)(.18
22

1.30
)(.15
21

ف(،2.73=)4,104
*p<.03

6.52
)(.27
20

5.67
)(.33
20

5.72
)(.38
22

6.47
)(.17
22

6.54
)(.12
21

ف(،2.58=)4,104

19.20
)(1.07
20

16.37
)(.98
20

19.72
)(.99
22

19.34
)(1.02
22

16.28
)(.78
21

* دالة إحصائيا عند مستوى ()α=0.05

p<.25

*p<.04
ف(،3.02=)4,104
*p<.02

**دالة إحصائيا عند مستوى ()α=0.01

يبن جدول  6أن تحليل التباين األحادي أظهر فرقا بين أداء املجموعات التجريبية وأداء املجموعة الضابطة بداللة إحصائية على اختبارات
الدراسة واالختبار الكلي الذي يتضمنهم جميعا (م= 19.20مقابل م= ،16.28ف( )p<. 02 ،3.02=)4:104باستثناء اختبار الفهم وذلك لصالح
املجموعات التجريبية .هذه النتيجة يمكن تفسيرها في أن تلقي الطالب ملنظومة املعلومات سواء أكانت مكتوبة أم مصورة يكون أفضل من عدم تلقيه لها
وذلك ألهميتها في ترميز املعلومات وخزنها في ذاكرته ،مما يساعده الحقا على التعلم على مستويات مختلفة كالتذكر ،واالستنتاج ،والتطبيق .هذه النتيجة
تتفق مع معظم الدراسات أمثال (الشلبي 2010؛ عبد العاطي 2010؛ العمر 2009؛ Chen et al. 2007; Eissa 2012; Mann 2014; Mohamadi et
 )al. 2010; Sam and Rajan 2013 UzZaman et al. 2015والتي وجدت فرقا بين املجموعات التجريبية التي استخدمت منظومة املعلومات
واملجموعة الضابطة التي لم تستخدمها لصالح املجموعات التجريبية ،ولكنها تختلفـ من ناحية أخرىـ مع قليل من الدراسات أمثال كريشبان
( )Kirschbaun, 2004وبارنز وكالوس ( )Barnes and Clawson, 1975التي لم تستطع أن تجد فرقا بين أداء املجموعات التجريبية التي استخدمت
منظومة املعلومات والضابطة التي لم تستخدمها.
تطبيق تربوي:
بناء على نتائج هذه الدراسة يمكن الخروج بالتوصيتين التاليتين كتطبيق تربوي:
ً
أوال :يفضل استخدام منظومة املعلومات سواء أكانت مصورة أم مكتوبة على عدم استخدامها لدى تنمية التعلم على املستويات كافة وخاصة التذكر.
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ً
ثانيا :يفضل استخدام منظومة املعلومات وفق نمطها في الحاالت التالية )1 :املنظومة املكتوبة مع املحتوى غير املنظم ،واملصورة مع املحتوى املنظم
وخاصة لدى تنمية التعلم على مستوى االستنتاج والتطبيق )2 ،واملكتوبة مع الطلبة من ذوي القدرات املتدنية ،واملصورة مع الطلبة من ذوي القدرات
العليا وخاصة لدى تنمية التعلم على مستوى التطبيق )3 ،واملكتوبة مع طلبة من مستوى السنة األولى الجامعية ،واملصورة مع طلبة من مستوى السنة
الثانية وخاصة لدى تنمية التعلم على مستوى التطبيق أيضا.

املراجع:
ً
أوال :املراجع العربية:
 .1إبراهيم ،حسن ( .)2012أثر استخدام (أنموذجي جانيه وأوزبل) التعليميين في تحصيل طلبة الصف الثاني الثانوي العلمي في مادة علم األحياء
واألرض .مجلة جامعة دمشق.196-159 :)3(28 :
 .2بكر ،هديل و زيتون ،عايش ( .)2016أثر استخدام استراتيجية خرائط العقل املحوسبة في حل املشكالت الفيزيائية لدى طالبات الصف العاشر
األساس ي في ضوء أنماط تعلمهن .دراسات :مجلة العلوم التربوية (.1859-1841 :)3(43 :)DEDU
 .3الخوالده ،سالم و القادري ،سليمان ( .)2008فاعلية التدريس باستخدام النموذج املنظومي املعرفي الشامل في التحصيل الفوري واملؤجل في مادة
األحياء والتفكير العلمي لدى طالبات الصف األول الثانوي العلمي .املجلة التربوية.223-185 :)87( :
 .4دروزه ،أفنان نظير ( .)2020منشطات استراتيجيات اإلدراك (مهارات التفكير والتعلم) .دار الفاروق للنشر والتوزيع ،نابلس ،فلسطين.
 .5دروزه ،أفنان نظير ( .)2014علم النفس التربوي .دار الفاروق للنشر والتوزيع ،نابلس ،فلسطين.
 .6دروزه ،أفنان نظير ( .)2004أساسيات في علم النفس التربوي :استراتيجيات اإلدراك ومنشطاتها كأساس لتصميم التعليم .دار الشروق للنشر
والتوزيع ،األردن ،عمان.
 .7سالمة ،فوزي ( .) 2017أثر استخدام األسئلة التعليمية كمنشطة عقلية على تحصيل تالميذ الصف الثالث االساس ي في منهاج اللغة العربية .رسالة
ماجستير غير منشورة ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس ،فلسطين.
 .8الشلبي ،إلهام ( .)2010أثر استخدام استراتيجية الخريطة املفاهيمية في تحصيل طلبة الصف التاسع للمفاهيم العلمية في مادة األحياء ودافع
اإلنجاز لديهم وقدرتهم على التفكير اإلبداعي .مجلة العلوم التربوية والنفسية.150-118 :)11( :
 .9عبد العاطي ،أشرف ( .)2010فاعلية املنظمات املتقدمة في تنمية مهارات الفهم القرائي لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية .مجلة كلية التربية بالسويس:
(.36-1 :)2

 .10العمر ،عبد العزيز ( .)2009أثر استخدام خرائط املفاهيم في تحصيل طالب كلية املعلمين بالرياض لبعض محتوى مقرر الفيزياء .مجلة العلوم
التربوية والنفسية.183-168 :)2(10 :
 .11فايد ،محمد ( .)2008التعلم بطريقتي التعاون والتنافس على تحصيل الطلبة في مادة الرياضيات في الصفين الخامس االساس ي واألول ثانوي
واتجاهاتهم نحو كل من الطريقتين .رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية العلوم التربوية ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس ،فلسطين .
 .12ناجي ،حسن ( .)2009أثر استخدام املنظم املتقدم في تعلم مفاهيم أسس املنهج واالحتفاظ بها لدى طالبات كلية التربية في جامعة اإلمارات العربية
املتحدة .مجلة جامعة امللك سعود.98-71 :)1(21 :
ً
ثانيا :املراجع األجنبية:
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Abstract: A random simple sample of one-hundred and five male and female students at freshman and
sophomore level was withdrawn from An-Najah National University in Palestine. Then, the sample was
randomly distributed into five groups: 1) two groups received graphic advance organizers (GAO): one
received it with the organized passage, and the other received it with the non-organized passage, 2) two
groups received written advance organizers (WAO): one received it with the organized passage, and the
other received it with the non-organized passage; and 3) the last group was a control group which received
the same passage but with a false organizer.
One-Way and Tow-Way ANOVA by using general “F” test at (p<.05) level of significant revealed the
following results: 1) the mean of WAO groups were higher - in general - than the mean of GAO ones. 2) the
mean of the experimental groups were higher than the mean of the control group, 3) there were no
significant differences between the mean of groups who received the organized passage and those who
received the non-organized passage, nor between freshmen and sophomore, or between high and low
ability students except on the conclusion sub-test (p<.04) which indicated that the mean of high ability
students was higher than the mean of low ability students, 4) there were four significant interactions: the
first one was appeared on the conclusion sub-test, and the second one was appeared on the application
sub-test. These two interactions indicated that the WAO was effective with the non-organized passage,
whereas, the GAO was effective with the organized one. The third interaction was appeared only on the
application sub-test which indicated that the WAO was effective with low ability students, whereas, the
GAO was effective with high ability ones; and the fourth interaction was also appeared on the application
sub-test which indicated that the WAO was effective with freshmen students, whereas the GAO was
effective with sophomore ones.
These results came along with discussions, recommendations and applications.

Keywords Graphic advance organizer; Written advance organizer; Passage organization; University
Students; Academic ability; University year’s level.
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امللخص:

ُّ
التعرف إلى درجة ممارسة قائدات املدارس املتوسطة لألنماط القيادية وعالقتها بالتماثل التنظيمي من وجهة نظر
هدف البحث
املعلمات بمنطقة القصيم التعليمية ،واستخدم البحث املنهج الوصفي االرتباطي ،واالستبانة كأداة لجمع املعلومات ،وقد بلغ عدد عينة
البحث ( )397معلمة من معلمات املدارس املتوسطة ،وكانت من أهم النتائج التي توصل إليها البحث أن درجة ممارسة قائدات املدارس
املتوسطة لألنماط القيادية من وجهة نظر املعلمات متحققة بدرجة كبيرة للنمط الديموقراطي وبنسبة ( ،)%79وبدرجة متوسطة للنمط
األوتوقراطي وبنسبة ( ،)%60وبدرجة ضعيفة للنمط الترسلي وبنسبة ( ،)%47كما أظهرت النتائج أن مستوى التماثل التنظيمي لدى
ً
معلمات املدارس املتوسطة من وجهة نظرهن متحقق بدرجة كبيرة وبنسبة ( ،)%82وأن عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بين النمط
ً
الديموقراطي في القيادة لدى القائدات وبين التماثل التنظيمي لدى املعلمات ،باإلضافة إلى وجود عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيا بين
ّ
إحصائية
النمط األوتوقراطي والترسلي في القيادة لدى القائدات وبين التماثل التنظيمي لدى املعلمات ،ولم تظهر النتائج فروق ذات داللة
في ممارسة قائدات املدارس لألنماط القيادية تعزى ملتغير املؤهل العلمي ،أو التخصص ،أو سنوات الخبرة ،في حين ظهرت فروق ذات داللة
إحصائية في التماثل التنظيمي لدى معلمات املدارس املتوسطة تعزى ملتغير املؤهل العلمي ولصالح حملة الدبلوم ،وملتغير الخبرة ،ولصالح
ً
مرتفعي الخبرة (من  10سنوات فأكثر) ،في حين لم تظهر تلك الفروق الدالة إحصائيا على متغير التخصص .وقد أوص ى البحث بضرورة
االهتمام بالنمط القيادي الديموقراطي ،والحد من ممارسة النمطين األوتوقراطي والترسلي ،وضرورة العمل على تعزيز التماثل التنظيمي
لدى املعلمات في املدارس املتوسطة بمنطقة القصيم.
الكلمات املفتاحية :األنماط القيادية؛ التماثل التنظيمي؛ القائدات؛ املدارس املتوسطة؛ منطقة القصيم.

املقدمة:

ً
ً
ً
يشهد العصر الحالي تقدما في كل مجاالته ،وتوسعا في متطلباته ،واحتياجاته ،مما أدى إلى الحاجة إلدارته بشكل إستراتيجي موافقا ملتطلباته ،وال
ً
يكون ذلك إال بعملية يدار بها كل منظمة من منظماته ،وصوال بذلك إلى األهداف املحققة للتنمية املجتمعية في الوقت والزمن املناسبين.
ً
وتعد اإلدارة أحد العناصر التي يتوقف عليها النجاح املؤسس ي ،فكلما كانت اإلدارة ذات نشاط وفاعلية كان الكيان التنظيمي قادرا على تحقيق
أهدافه وحل مشكالته بما يناسب املنظمة ،وما تتضمن اإلدارة من عمليات تنظيمية وتنسيقية وإشراقية أهمية في تحفيز العاملين بأداء عملهم واإلبداع
فيه ،لتحقيق أهداف املنظمة بما يتوافق مع تطورات العصر بمجالها املختصة به (عيس ى وآخرون.)90 :2012،
وعلى مستوى اإلدارة املدرسية ،يشير الفكر اإلداري املعاصر إلى التغير بمفهومها ومتطلباتها ومستلزماتها واتجاهاتها الجديدة ،والعوامل التي تؤدي
إلى فاعليتها ،فقد تناولت كل من الدراسات واألبحاث مسارات مختلفة ،منها ما ركز على األنماط القيادية للقائد ،ومنها ما تناول األدوار الجديدة لقائد
املدرسة ،وعالقة القائد بالعاملين في املدرسة ،ومنها ما ّ
تطرق إلى تطوير الرسالة املدرسية ودور القائد بتنشيطها (الزعبي.)1 :2013 ،
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ً
وبناء على ذلك فموضوع القيادة من املوضوعات املهمة التي تناولها الفكر اإلداري والتنظيمي ،وأهمية القيادة والقائد اإلداري في تحقيق األهداف،
ً
ّ ً
فعاال؛ لذا فالقيادة اإلدارية هي جوهر العملية اإلدارية ،فدونها يصبح الهيكل التنظيمي عاجزا عن تحقيق األهداف التي
واملتغيرات التي تجعل من القائد
وجد من أجلها (بو خلوة وقمو.)114-2017:113،
وقد تعددت مفاهيم القيادة التربوية ويرى كل من املعايطة ( ،)330 :2007والعجمي ( )204 :2013أن تعدد املفاهيم اإلدارية والقيادية؛ نتيجة
الدراسات العديدة والبحوث التي أجريت حول التنظيمات اإلدارية وصفات القائد وسلوكه ووظائفه ،وأهمية العالقات اإلنسانية بين أفراد الجماعة في
إنجاز املهام ،وعليه فال بد من التعرف على مفهوم القيادة التربوية ،حيث يرى تيد  Ordwayteudبأنها ذلك النشاط الهادف إلى التأثير في اآلخرين نحو
تنفيذ األهداف املتفق عليها ،وعرفها بلوز H.w Bolesبأنها عملية التفاعل بين األفراد التي تتكون من سلسلة من النشاطات الهادفة ملساعدة فريق من
ً
األفراد للعمل تجاه تحقيق األهداف التي يراها مقبولة ،وعرفت القيادة التربوية أيضا على مستوى املدرسة بأنها دور اجتماعي تربوي يقوم به املعلمون
والتربويون أثناء تفاعلهم مع الطالب في جميع املراحل التعليمية وفي مختلف املواقف (نبهان.)24 :2016 ،
خصائص القيادة التعليمية:
ذكر املعايطة ( )332 -331 :2007أن القيادة التربوية والتعليمية تمتاز بأنها عملية إدارية ديناميكية دائمة الحركة والتطور ،ويمكن تلخيص أهم
خصائص القيادة التعليمة بما يلي:
• االستمرارية :وتتمثل في كون القيادة التعليمة عبارة عن سلسة من النشاطات املترابطة واملستمرة التي تقود إلى تحقيق أهداف العلمية التعليمية.
• التكامل :فاإلدارة التعليمية تهتم بكل ما له صلة بالنظام التربوي من رسم السياسات وتخطيطها ،واتخاذ قرارات إلى التنفيذ واملتابعة والتقويم
والتطوير ،وتعني بتنظيم العالقة بين املؤسسات التعليمية واالجتماعية.
• الترابط :ويدخل هنا في القيادة التعليمية عمليات متداخلة ومترابطة ،تتفاعل مع بعضها؛ للوصول إلى النتائج النهائية للعمل اإلداري ،أي هي
العمل اإلنساني الجماعي التعاوني التربوي املنظم العلمي الهادف.
املهارات األساسية الالزمة للقيادة املدرسية:
يتطلب نجاح القائد التربوي أن تتوفر لديه عدة من املهارات الالزمة ،إذ يتوفر النجاح اإلداري على مدى توفر هذه املهارات ،وتتمثل هذه املهارات
فيما يلي كما ذكرها (الحربي( )86 -81 :2008 ،العجمي:)184 :2013،
• املهارات الفنية :وهي املعرفة املتخصصة في فرع من فروع العلم والكفاءة في استخدام هذه املعرفة بما يحقق الهدف املرغوب بفاعلية ،وتكتسب
هذه املهارات بالدراية والخبرة والتدريب .وتوجد سمات وصفات ترتبط باملهارات الفنية للقائد :كقدرته على تحمل املسؤولية ،وفهمه العميق
لألمور ،واإليمان والحزم بالهدف الذي يسعى من أجله.
• املهارات اإلنسانية :وتعني فن تعامل القائد مع مرؤوسيه والتنسيق بين جهودهم من خالل خلق روح العمل الجماعي فيما بينهم ،ويتصف القيادي
الذي يتمتع بمهارات إنسانية متطورة بأنه فرد يعرف نفسه ونقاط قوته وضعفه ،يجيد التعامل مع األفكار والبدائل املتجددة ،وتتطلب املهارات
ً
ً
اإلنسانية أن يكون القائد مدركا مليول واتجاهات العاملين ،ومتقبال ألفكارهم ،وموفرا بيئة آمنة ومطمئنة.
• املهارات اإلدراكية التصورية :وهي قدرة القائد على رؤية التنظيم الذي يقوده ،وفهمه للترابط بين أجزائه ،وقدرته على تصور وفهم عالقة
ً
العاملين باملدرسة وعالقة املدرسة عموما باملجتمع الذي تعمل به ،وهذه املهارة تمثل للقائد املدرس ي قدرته على إدارة القضايا واملوضوعات
واملشكالت التربوية سواء من حيث املنهج ،أو األنشطة التربوية ،أو أهداف املدرسة ،ومدى اتفاقها مع السياسة التعليمية ،واألهداف العليا
للمجتمع ،وتتزايد هذه املهارة في املستويات العليا في اإلدارة.
أنماط القيادة املدرسية:
تعددت األنماط القيادية ،وملا للنمط القيادي من أهمية في نجاح القيادة املدرسية ،ودور القائد في صنع تعاون املعلمين وتوجيه جهودهم ،والسعي
إلى الوصول إلى تحقيق هدف ورسالة القيادة املدرسية ،سيتم تناول األنماط القيادية بناء على عدة تصنيفات:
• ذكرحسان والعجمي ( )216 :2013األنماط القيادية بناء على مصادرالسلطة:
 .1النمط التقليدي :وأساس هذه القيادة تقديس كبير السن واحترامه ،ولدى القائد فصاحة القول والحكمة ،ووالء األفراد له ،ويتميز سلوك
القائد بالجمود ومحافظته على الوضع الراهن دون تغير.
 .2النمط الجذاب (امللهم) :صاحبها يمتلك صفات شخصية محبوبة ،وقوة جذب شخصية ،تؤثر بقوة في تابعيه ،وينظر إليه على أنه شخص ال
يخطئ ،ولديه قوة خارقة ،فهو شخص ملهم ،وتقوم عالقته على أساس الوالء والطاعة ،وهو ال يصلح للمنظمات الرسمية ،ويناسب الزعامات
الشعبية والحركات االجتماعية.
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النمط العقالني :يقوم على أساس املركز الوظيفي في املدرسة ،وسلطته مستمدة من مركزه الرسمي ،وما يملك من صالحيات واختصاصات،
ويهتم بتطبيق القوانين واألنظمة والتعليمات في املؤسسة.

• أما عن األنماط القيادية بناء على نوع السلوك القيادي املتبع فقد ذكرها كل من عبد الجواد ( ،)101 -79 :2006واملعايطة (،)336 -333 :2007
وأحمد وعاشور( ،)221-217 :2013وحسان والعجمي ( )225 -219 :2013كما يلي:
ً
ً
ً
 .1نمط القيادة األوتوقراطية :تتشكل هذه القيادة باتخاذها اتجاها استبداديا وتسلطيا ،فيحدد القائد في هذا النمط سياسة املدرسة ،ويلزم
املرؤوسين ما يجب عمله ،وطريقة التنفيذ ،وال يثق في اآلخرين عند توزيع املهام ،ويتسم النمط األوتوقراطي بالعالقة التسلطية بين كل من
القائد واملرؤوسين ،ويكون ذا جمود فكري ونمطي وعديم املرونة ،وعدم إعطاء فرصة للعاملين في املشاركة بعملية اتخاد القرارات .ومن اآلثار
املترتبة واملصاحبة للنمط األوتوقراطي :نقص الوعي اإلداري ،واالفتقار إلى الروح الجماعية ،وعدم اتضاح الرسالة للمؤسسة التعليمية لدى
املرؤوسين ،وعدم وضوح األهداف واألدوار ،وتكوين شخصيات تتسم باألنانية وعدم الثقة في اآلخرين ،وإهمال املبدعين واالقتراحات البناءة،
والتركيز على األشياء املادية املتعلقة باإلنتاج ،وإهمال العالقات اإلنسانية.
ً
 .2نمط القيادة الترسلي :يعتقد صاحب هذا النمط أن التخلص من سلبيات اإلدارة في ظل النمط األوتوقراطي يتطلب أن يكون املدير مرحا ،وأن
ً
ً
يعطى املرؤوسين الحرية ،اعتقادا بضرورة ذلك في االبتكار ونجاح العمل املدرس ي ،والقائد وفق هذا النمط يجعل نفسه مستشارا للمدرسة التي
ً
يديرها ،أي ما دام أن رأيه استشاري فقد يؤخذ به أو ال يؤخذ به؛ فيمنح ذلك للمرؤوسين حرية التصرف ،ويفوضهم السلطات كافة ،ومتساهال
مع الجميع بشكل قد تؤدي إلى التسيب أو الفوض ى ،ومن ثم تبنى اإلدارة في ظل هذا النمط على املبادرات الفردية ،وضعف الروح الجماعية ،لذا
يتسم النمط الترسلي بخصائص عدة ،منها :منح القائد الحرية للمرؤوسين ،ويتيح ملرؤوسيه كل سلطاته ،ويصبح بحكم املستشار في الجماعة،
وال يوجد سياسات وإجراءات وأهداف محددة .ومن اآلثار املترتبة واملصاحبة للنمط الترسلي :التفكك وفقدان روح العمل الجماعي ،وغموض
فلسفة العمل ،وازدواجية الجهود ،وضياع الوقت وإهداره ،فقدان حماسته للعمل ،وعدم وضوح الوظائف الرئيسة لإلدارة وفقدانها ابتداء من
التخطيط حتى التقويم ،وعدم تحقيق املؤسسة ألهدافها.
 .3نمط القيادة الديموقراطي :يقوم هذا النمط على الشورى ،وتعدد اآلراء ،وتنوع األفكار ،ويستمد قوته من أعضاء التنظيم أنفسهم ،وليس من
ً
ً
استبدادية القائد أو قوة النظام والقانون الذي ّ
يسير تصرفات األفراد داخل املدرسة ،فيكون القائد الديموقراطي عضوا فعاال ضمن الفريق،
ويتلقى أفكار املرؤوسين ومقترحاتهم؛ ألن القائد الديموقراطي يؤمن بأن اإلدارة الناجحة املحققة ألهداف املدرسة تحتاج إلى توفير الحب
والتعاون ،والرضا عن العمل ،والشعور باألمن وعدم الخوف ،ووجود التشجيع والتقدير ،ويتسم النمط الديموقراطي بعدة خصائص ،منها :أنه
يقوم على املبادئ اإلنسانية ،واإليمان بقيمة الفرد ،ومنحه الحرية مع مسؤوليته عن تصرفاته ،والعدل واملساواة بين األفراد ،ومراعاة الفروق
الفردية ،ونمو العالقات اإلنسانية ،وإعطاء الفرصة للمرؤوسين ملمارسة التوجيه الذاتي ،واستخدام قدراتهم على التصرف الذكي والتفكير
العقالني عند مواجهة مشكالت املدرسة ،والتهيئة واالستعداد للعمل ،وذلك بدراسة إمكانات املدرسة التعليمة ،وتعرف فلسفتها وأهدافها .ومن
اآلثار املترتبة واملصاحبة للنمط الديموقراطي :تعاون األفراد وتقبل بعضهم بعضا ،وقلة النقد فيما بينهم ،وطرح االقتراحات البناءة ومناقشتها
والعمل بها ،ويناقش األفراد رأي القائد في جو من الحرية والشعور باألمن والطمأنينة والثقة بالنفس ،ويزيد من القدرات واالبتكار واإلبداع
والتفكير لصالح العمل.
• أما تصنيف األنماط القيادية بناء على تصنيف "ايرنست ديل" وهو ما يقوم على تحليل "فروم" ألنماط الشخصية الذي أورده عريفج
( )109 :2007فإنها:
ً
 .1النمط السلبي أو الدفاعي :وهو النوع من القادة الذي ال يثق فيما يمكن أن يصدر عنه ،فينفض يده عن املسؤولية بتفويضها لغيره معتمدا
بدرجة كبيرة على مقترحات استشارية ،أو تعليمات رؤسائه.
 .2النمط االستغاللي أو العدواني :هو كالنوع السابق من القادة ،ال يثق فيما يمكن أن يصدر عنه ،فيستغل آراء اآلخرين التي يحصل عليها بالقوة
أو بالتحايل عليهم ملصلحته الشخصية.
 .3النمط التسوقي :النمط الذي يستخدم سلطته ،سلعة يستثمرها في الحصول على ما يرغب فيه ،فيدعم هذه الوحدة ،أو تلك بمقدار ما يمكن
أن تنفع بها ،ويعرض عنها حين يجد أن دعمه لفئة أخرى يعود عليه بنفع أكبر.
 .4النمط االستحواذي :ويقوم سلوكه على كل االعتبارات التي يمكن أن تدعم موقفه وتعززه ،يعتمد في قراءاته على نفسه وال يعطي للعوامل
الخارجية قيمة إال بمقدار ما تدعم موقفه.
 .5النمط املنتج :يستخدم إمكاناته ويستعين بغيره إلى أقص ى ما تسمح به قدراتهم ،ويعمل على تطوير قدرات اآلخرين؛ بغية زيادة فعالية
املؤسسة ،ويؤمن بأهمية اندماج جميع العاملين بأهداف املؤسسة وغايتها.
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• أما تصنيف األنماط القيادية حسب التأثير كما ذكرها العجمي ( ،)188-187 :2013فهي:
 .1القائد التقليدي :وهو النمط القيادي الذي يكون نتيجة التوريث كما في حال امللكيات وقادة القبائل.
 .2قائد املوقف :ويقوم هذا النمط على املهارة التي يمارسها القادة ،وذلك من خالل وجودهم في املكان املناسب والوقت املناسب ،وعادة قد ال
يحقق النجاح الذي حققه في موقف بموقف أخر.
 .3القائد املعين :يكون تأثيرهم القيادي من تعينهم في مناصبهم.
 .4القائد الوظيفي :ويكون تأثير هذا النمط من خالل عملهم.
 .5القائد ذو الشخصية املؤثرة :ونجاح هذا النوع من القادة هو طبيعتهم القيادية ،إذ إنهم قادة بطبيعتهم.
وكما يرى بو خلوة وقمو ( )114 :2017فإن مسؤولية القيادة تكون بقدرتها على صنع التعاون بين العاملين وتوجيه جهودهم وتوحيدها واالستفادة
ً
من طاقتهم اإلنسانية ،وصوال بذلك إلى األهداف الوظيفية للمؤسسة وتعزيز بقاء العاملين واستمرارهم داخل املؤسسة ،فارتباط العاملين باملؤسسة
التعليمية وتشابه أهدافهم مع أهدافها ،ووالؤهم وارتباطهم بهاّ ،
يحقق حرصهم وتماثلهم والتزامهم معها.
والتماثل التنظيمي من أحد األمور التي تسعى القيادة املدرسية لتحقيقه من خالل الرؤية والرسالة التي تسعى لها والتزام العاملين وارتباطهم بها
وبأهدافها ،وتوحدهم واندماجهم وتضحيتهم لصالحها ،ورغبتهم في البقاء فيها ،واستمرار خدمتهم لها (السعود والصرايرة.)188 :2009 ،
فعملية التماثل التنظيمي تسهم بزيادة درجة الوالء ،وااللتزام ،والتعاون في القيادة املدرسية ،ويمكن من خاللها أن يدرك األفراد ارتباطهم النفس ي
ّ
في املجموعة متأثرين ٍّ ّ
املدرسية ،مما يجعلهم ملتزمين باملحافظة على سمعتها وكرامتها (الزعبي.)7-6 :2013 ،
بكل من النجاح والفشل للقيادة
ّ
فيعد مدخل التماثل التنظيمي من املدخالت اإلدارية التي يصب تركيزها على عالقة الفرد بمنظمته ،إذ يعتبر فووت  Footeأول من تحدث عنه
ً
عام 1951م ،إذ ّ
عد التماثل التنظيمي أساسا لتحفيز العاملين ،وداعما لوالئهم وانتمائهم للمنظمة ،وتحقيق الفرد ذاته؛ لكونه عضوا في املنظمة ،يدافع
عنها ،ويحقق أهدافها (إبراهيم والقتبي.)127 :2017 ،
ويمكن بيان أهمية التماثل التنظيمي بما توصلت إليه العديد من الدراسات السابقة التي تناولت التماثل التنظيمي مع عدد من املداخل اإلدارية،
فقد توصلت دراسة سيرين ( )Sirin,2016أن التماثل التنظيمي كان لها تأثير كبير على تصورات املعلمين للثقة التنظيمية ،وما جاءت به دراسة يلدز
)(Yıldız,2018التي تهدف إلى تحديد العالقة بين الهيبة التنظيمية وتصورات التماثل التنظيمي ملعلمي املدارس وكانت بمستوى معتدل ،ووجود عالقة
معتدلة بين تصورات املعلمين للهيبة التنظيمية والتماثل التنظيمي في االتجاه اإليجابي ،وما توصلت إليه دراسة كل من باسارة وسوري (Basar and
) Sýðrý,2015إلى كشف أثر العدالة التنظيمية في تحقيق التماثل التنظيمي لدى معلمي املدارس ،فكانت أبعاد العدالة التنظيمية لها تأثير إيجابي في
التماثل التنظيمي لدى املعلمين.
ويعرف مرزوق ( )294 :2013التماثل التنظيمي بأنه :درجة شعور الفرد بوجود روابط جذب نفسية واجتماعية تربطه باملنظمة التي يعمل بها.
ويعرف موكسنس ( ) Moksness,2014: 4التماثل التنظيمي بأنه :تواجد خصائص مشتركة بين أفراد املنظمة ،وتضامنهم معها ودعمهم املستمر لها،
وتشابه أهدافهم ومصالحهم معها ،وشعورهم باالنتماء والوالء لها ودفاعهم املستمر عن سياستها وتوجهاتها املستقبلية.
ويعرف العقال ( )342 :2015التماثل التنظيمي بأنه "الوالء للمنظمة ،والسعي لتحقيق أهدافها والدفاع عنها ودعمها ،فهي عملية إقناع داخلية
وخارجية من خالل اندماج رغبات الفرد مع رغبات املنظمة والتشابه في القيم واألهداف الذي يوجد حالة من التماثل" .ويعرف الشواورة ()123 :2016
التماثل التنظيمي بأنه "التواصل النفس ي والعاطفي والذهني بين الفرد واملنظمة ،ودرجة تشابه أهداف الفرد مع أهداف املنظمة ،وهي درجة نسبية".
ويعرف كل من إبراهيم والقتبي ( )131 :2017التماثل التنظيمي بأنه :االندماج التام بين العاملين واملنظمة ،حيث يفتخرون بالعمل بها ،ويدافعون
عن سياساتها وتوجهاتها ،ويتمثلون بقيمها وأساليبها ،ويسعون إلى تحقيق أهدافها واالهتمام بمستقبلها.
وعلى ما َّ
تقدم ّ
يتبين ما للنمط القيادي من أهمية في إنجاح القيادة املدرسية ودور القائد في صنع تعاون املعلمين وتوجيه جهودهم ،والسعي إلى تكوين
ً
ً
العالقات اإلنسانية اإليجابية في القيادة املدرسية وصوال إلى تحقيق هدفها ورسالتها ،ومن ذلك أيضا سعي القائد املدرس ي إلى تحقيق التماثل التنظيمي
لدى املعلمين الذين يديرهم مما يزيد من درجة والئهم والتزامهم وارتباطهم باملدرسة ،وحرصهم على سمعتها وكرامتها ساعين إلى تحقيق نجاحها.
أهمية التماثل التنظيمي:
يذكر رشيد أن التماثل التنظيمي من السمات البارزة باملؤسسات التعليمية؛ ملا له من أثر في أدائها وفي العاملين بها ،فتتجلى أهمية التماثل
التنظيمي فيما يلي (العتيبي:)716 :2016،
• الحث على زيادة االلتزام ،واألداء ،واالنتظام ،والدافعية ،والحد من الصراع والتناقض.
• ارتفاع درجة الوالء ،وزيادة التعاون بين العاملين في املؤسسة التعليمية.

ً
• تحقيق االرتباط النفس ي بين العاملين كفريق عمل واحد ،وأن النجاح والفشل مؤثر عليهم جميعا.
337

املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية-

املجلد ،9العدد ،2021 - 2ص357- 334 :

درجة ممارسة قائدات املدارس املتوسطة لألنماط القيادية وعالقتها بمستوى التماثل التنظيمي....

أروى الالحم

ً
ً
• شعور العاملين بالرضا والقناعة بالعمل ،محققا بذلك تحسنا بعملهم وأدائهم وارتفاع درجة فاعليتهم وكفايتهم بأداء التزاماتهم.
• تقديم املصلحة العامة على املصلحة الخاصة عند تقييم البدائل ،واتخاذ القرارات الخاصة باملؤسسة التعليمية.
• تبني صورة إيجابية للمؤسسة التعليمية ،واإليمان بها والعمل على إبراز جميع الجوانب ذات العالقة بهذا الجانب.
• تحسين مكانة املؤسسة التعليمية باملجتمع ،وإبراز ميزاتها التنافسية مقارنة بمنافساتها من املنظمات األخرى.
• قبول العاملين املتمثلين للمؤسسة التعليمية للتطوير والتغيير بسهولة ويسر؛ لقناعاتهم بأنها تكون للمصلحة العامة.
وللتماثل التنظيمي أهمية في الحياة الوظيفية للفرد باملؤسسة كما ذكرها ميل وأشفورت ) )Mael, Ashforth, 2001: 199-201تتمثل بتعزيز
احترام الذات والوصول إلى درجة من السمو بالذات وإضفاء معنى مميز للحياة وارتفاع درجة االنتماء إلى املنظمة وارتفاع مستوى الطموح لدى أفراد
العاملين باملنظمة.
فيصب اهتمام التماثل التنظيمي بالفرد وعالقته بمؤسسته التعليمية وأهمية هذه العالقة في تحقيق الكفاءة العالية للمؤسسة وتحقيق أهدافها
ومصالحها ،وذلك من خالل انتماء أفرادها ووالئهم لها وعنايتهم بها ،وتماثل أهدافهم مع أهدافها ،وشعورهم بالرضا واألمان ،وإتاحة الحرية لهم بما
يتناسب مع املعطيات مما يساعد في تحقيق اإلبداع واالبتكار والتجديد الذي يأخذ باملؤسسة إلى التقدم والتطور السريع الذي تسعى له؛ لتكون بمصاف
املؤسسات التعليمية املتميزة في مجالها.
أبعاد التماثل التنظيمي:
أن التماثل التنظيمي يأخذ ثالثة أبعاد وهي :الوالء ،واالنتماء ،والتشابه ،ويمكن توضيحها على النحو التالي:
 .1االنتماء التنظيمي (العضوية) :فالفرد الذي يتماثل مع مؤسسته يظهر درجة مرتفعة من االنتماء لها ،فالدافع الذي يوجه الفرد إلى أن ينتمي إلى
جماعة أو منظمة (العمري والعموش  .)19 :2017،فالعضوية تشير إلى درجة فهم وإدراك الفرد لذاته من حيث ارتباطه باملؤسسة ،وإحساسه
باالنتماء وشعوره الشديد بااللتصاق والجاذبية النفسية لها إلى درجة أن يعرف ذاته من خالل عضويته باملؤسسة ( مرزوق ،)3 :2013 ،ويؤكد
كردي ( )2011بأن االنتم اء أحد األهداف التي تسعى املؤسسات التعليمية إلى تحقيقه ،إذ إنه يساعد على االستقرار في العمل وزيادة الدافعية لدى
األفراد العاملين وزيادة الرضا لديهم ،وأما عن وجود عالقة طردية وإيجابية بين التماثل التنظيمي واالنتماء يشير وايسنفيلد وآخرون
) (Wiesenfeld, et al., 2001فكلما ازداد تماثل الفرد للمؤسسة التعليمية فإنه يميل إلى الشعور بالتوحد معها فتنعكس على الفرد أهدافها
ومكاسبها ونجاحاتها وإخفاقاتها ،وتصبح مكانتها مكانة له (العمري والعموش .)19 :2017،
 .2التشابه التنظيمي :يعني إدراك الفرد لوجود خصائص وقيم وأهداف مشتركة مع األعضاء اآلخرين في املجموعة أو املؤسسة التي ينمتي إليها
(مرزوق ،)3 :2013 ،وأكد كل من هسو وحنان ( )Hsu, & Hannan, 2005أنه يستدل على نجاح عملية التماثل بين الفرد واملؤسسة التعليمية من
خالل وجود درجة كبيرة من التشابه بين أهداف وقيم ومصالح ورغبات كال الطرفين وقيمهما ومصالحهما ورغباتهما (العمري والعموش :2017،
.)19
 .3الوالء التنظيمي :وهو مدى الدعم الذي يقدمه الفرد للمؤسسة لتحقيق األهداف التي تسعى لها ،والدفاع عنها ومحاكاة سلوك األفراد اآلخرين بها
(مرزوق ،)3 :2013 ،ويعرف اللوزي ( )1999الوالء التنظيمي بأنه املشاعر التي يطورها الفرد الذي يعيش في مجتمع ،نحو األفراد واملنظمات والقيم
واملبادئ واألفكار ،وتمثل هذه املشاعر :كاستعداد الفرد ورغبته؛ لتقديم التضحية لألفراد واملؤسسة التعليمية .وبين بورتر وآخرون ( Porter, et
 )al. 1974إلى أن هناك ثالثة مكونات للوالء التنظيمي ال بد من توفرها:
• املكون األول :الشعور باملؤسسة التعليمية ،وقبول أهدافها وقيمها.
• املكون الثاني :الرغبة ببذل الجهد لتقديم أقص ى خدمة للمؤسسة التعليمية.
• املكون الثالث :الرغبة بالبقاء في املؤسسة التعليمية.
ويرى باناي وريسيل ( ) Banai & Reisel, 1993أن هناك فوائد عديدة للوالء التنظيمي لألفراد العاملين ،إذ يمكن أن تجنيها املؤسسات التعليمية
وهي:
• أن الوالء التنظيمي أحد أهم املقومات املؤثرة في إحداث التماثل التنظيمي لدى األفراد باملؤسسة.
• يساعد في أداء العمل بشكل متميز.
• الرغبة في البقاء باملؤسسة مما يؤدي إلى تخفيف اآلثار املترتبة ضمن دوران العمل.
وانخفاض الوالء التنظيمي لدى األفراد العاملين يحمل املؤسسة التعليمية تكاليف أكثر ،ويجعلها تواجه عددا من السلوكيات السلبية :كعدم
املباالة واإلضراب وعدم التماثل في العمل (العمري والعموش.)19 :2017،
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عالقة التماثل التنظيمي باملداخل اإلدارية:
تتناول بعض النظريات اإلدارية التماثل التنظيمي ،ومنها ما يلي (العتيبي ،)224 -722 :2016 ،و(الشورطي:)27 -26 :2018 ،
 .1عالقة نظرية العالقات اإلنسانية بالتماثل التنظيمي:
ً
تتبلور عملية التماثل التنظيمي ،وفقا لنظرية العالقات اإلنسانية من خالل االندماج والتشابه والتوافق بين األفراد العاملين وأهداف املؤسسة
التعليمية؛ لتحقيق ما يسعى له كال الطرفين من مصالح مشتركة ،وكما ذكر القريوتي وزويلف ( )1989أن النظرية أكدت على أهمية الربط بين السلوك
والعواطف وما للجماعة من أثر في سلوك األفراد في العمل وشعورهم باألمن ،وارتفاع مستوى التفاعل فيما بينهم (الشورطي .)26 :2018 ،وقد ركزت
النظرية كما ذكر السعود والصرايرة ( )2009على تحفيز األفراد على العمل واإلنتاج بكفاءة عالية ،وتنمية التعاون بين األفراد والجماعة ،والسعي إلى
تحقيق األهداف املشتركة ،والعمل على إشباع حاجات األفراد النفسية واالقتصادية واالجتماعية (العتيبي.)722 :2016 ،
 .2عالقة نظرية اإلدارة باألهداف بتعزيزعملية التماثل التنظيمي:
ذكر الخليفات ( )2006كان االهتمام من خالل هذه النظرية بضرورة مشاركة األفراد العاملين بوضع األهداف وبرامج املؤسسة التعليمية؛
للوصول إلى أهداف مشتركة تمثل كال الطرفين ،فهذا يعزز لدى الفرد التماثل؛ ألن الفرد يتماثل بشكل كبير مع أهداف تشبه أهدافه ،فيساعد ذلك على
التزامه بها ،وما تحققه هذه العملية من إضفاء ملشاعر الفرح والسرور والرضا والوالء التي يحصل عليها الفرد من خالل انتمائه إلى مؤسسته (الشورطي،
.)26 :2018
 .3عالقة التماثل التنظيمي مع نظرية  Zوالتي تمثل تجربة اإلدارة اليابانية:
إذ من خالل أنه أصبح باإلمكان مالحظة عملية التماثل التنظيمي على أرض الواقع بصورة مثالية ،ومالحظة ما تتوصل إليه من نتائج ،إذ إنه من
أهم خصائص اإلدارة اليابانية ما يسمى باملصلحة املشتركة التي تعني تشابه أهداف املؤسسة التعليمية مع أهداف العاملين وتوحيدها (العتيبي:2016 ،
.)723
 .4عالقة نظرية الهوية االجتماعية مع التماثل التنظيمي:
ذكر القرالة ( )2005أن نظرية الهوية االجتماعية توفر األساس النظري ملفهوم التماثل التنظيمي ،وتتضمن مفهومين :األول :أنها تسمح بتعدد
الهويات وذلك من خالل انتماء الفرد ألكثر من جماعة ،وأن الفرد يمكن أن ينضم وينتمي إلى أكثر من مجموعة ضمن املؤسسة التعليمية ،الثاني :أن
الفرد يستمر في البقاء بكونه عضوا في مجموعة معينة طاملا أنها مستمرة في إعطائه هوية إيجابية ،وعموما فإن األفراد يتماثلون مع املؤسسة التي توفر
لهم هوية اجتماعية إيجابية ،وتقوم على التعزيز واحترام الذات ،ويتماثلون بشكل أكبر مع املؤسسة التي يظنون أنها تقدم لهم مكانة أعلى (العتيبي،
.)724 :2016
 .5عالقة النظرية السلوكية مع التماثل التنظيمي:
ذكر الخليفات ( )2006أنه بادرت النظرية في نمو االهتمام بموضوع التماثل بين الفرد واملؤسسة ،وزيادته ،فعن طريق النظرية يمكن دراسة
سلوك األفراد والجماعات وتحليله ،وذلك من خالل استخدام املنهجية العملية؛ ملساعدة القادة على فهم هذا السلوك؛ ليصبحوا قادرين على تعديله
بما يخدم أهداف املؤسسة (العتيبي.)724 :2016 ،
ً
ويتضح مما سبق أن كثيرا من املداخل اإلدارية تعتني بتحقيق التماثل؛ ملا له من دور في الوصول إلى غايتها وهدفها الذي تسعى لتحقيقه ،فأخذت
الكثير من النظريات العناية بالفرد وعالقته باملؤسسة التعليمية؛ ملا له من أثر هام وكبير على نجاحها ،فحين تركز النظريات على إشباع حاجات الفرد،
ودعم مشاركته الجماعة ،وإتاحة الفرصة له باملشاركة في وضع أهداف املؤسسة التعليمية ،ويولد ذلك لديه االنتماء للمؤسسة وتشابه أهدافه مع
ً
أهدافها ،والحرص على تحقيقها وااللتزام بها ،وصوال بذلك إلى توفر درجة عالية من التماثل التنظيمي لدى الفرد تجاه مؤسسته.
مشكلة الدراسة:
ً
نظرا األهمية الكبرى للقيادة املدرسية ،وأهمية القائد املدرس ي؛ ألنها تسير بجميع جوانب العملية التعليمية ،وتسهم في تحقيق التغيير والتطوير،
وذلك من خالل تحفيز الهمم والحث على التعاون وتوجيه الجهود ،ورعاية العاملين ودعمهم وتطويرهم عن طريق البرامج املختلفة ،ومواكبة املستجدات
الحديثة وتوظيفها في خدمة املدارس ،وكفاءة إصدار األوامر وحل املشكالت واتخاذ القرارات الفعالة لخدمة منسوبي املدرسة (الفريحات والقضاة،
.)498 -497 :2018
واتضح ذلك من خالل ما توصلت إليه الدراسات السابقة عن دور القائد والنمط القيادي الذي يمارسه ،وعالقة ذلك بأداء العاملين ووالئهم.
وبيان ذلك ما توصلت إليه دراسة أخضر ( )2014دور النمطين :األوتوقراطي والديموقراطي السائدين لدى القادة وانعكاسهما على تنشيط أداء
العاملين ،بخالف النمط املتساهل ،إذ ّ
يتبين من البحث عالقة النمط القيادي الذي يعمل به القادة بأداء العاملين .وما أشارت إليه دراسة الداود
(ّ )2015أن النمط الديموقراطي كان النمط السائد لدى القادة ،ودوره في جودة التعليم ،إذ ّبينت نتائجها ّأن للنمط الديموقراطي ارتباط إيجابي مع
ّ
أبعاد جودة التعليم؛ ملا للمناخ الديموقراطي الذي يوفره املديرون ٍّ ّ
لكل من العاملين واملعلمين والطلبة من دور في رفع جودة التعليم.
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ً
وما أشارت إليه دراسة العمري ( )2019إلى أن نمط القيادة التسلطي هو األكثر شيوعا بين قادة املدارس األهلية بمحافظة جدة ،ووجود عالقة
ارتباطية ذات داللة إحصائية بين النمط القيادي السائد لدى قادة املدارس األهلية بمحافظة جدة ومستوى التسرب الوظيفي للمعلين.
ويأتي البحث الحالي؛ ليؤكد عالقة النمط القيادي لقائد املدرسة باملعلمين وانعكاسه على زيادة درجة والئهم والتزامهم وانتمائهم ،وتشابه قيمهم
ً
وتوافق أهدافهم مع أهداف املدرسة ،ومبينا من خاللها مستوى التماثل التنظيمي لديهم.
أما ما جاء في النمط القيادي وعالقته بمستوى التماثل التنظيمي ما تقدمت به دراسة الشمري ( )2012التي اهتمت بدراسة العالقة بين األنماط
ّ
توصلت إلى وجود درجة مرتفعة بممارسة النمط الديموقراطي ،ومتوسطة
القيادية للعمداء والتماثل التنظيمي لدى أعضاء التدريس ،فقد
لألوتوقراطي ،وضعيفة للترسلي ،ووجود درجة مرتفعة في ممارسة التماثل التنظيمي ،وهذا ما يؤكد ضرورة دراسة نمط القائد وعالقته بتماثل معلميه،
وندرة الدراسات التي تناولت مستوى التماثل التنظيمي لدى املعلمين ،وعالقته باألنماط القيادية لدى قادة املدارس في اململكة العربية السعودية ،ومن
هنا برزت مشكلة البحث في وجود حاجة ملحة للوقوف على درجة ممارسة قائدات املدارس املتوسطة لألنماط القيادية ومستوى التماثل التنظيمي لدى
املعلمات بمنطقة القصيم التعليمية.
أسئلة الدراسة:
يسعى البحث إلى اإلجابة عن األسئلة التالية:
 .1ما درجة ممارسة قائدات املدارس املتوسطة في منطقة القصيم لألنماط القيادية من وجهة نظر املعلمات؟
ّ
نظرهن؟
 .2ما مستوى التماثل التنظيمي لدى معلمات املدارس املتوسطة في منطقة القصيم من وجهة
ّ
إحصائية ( )α≤0.05في درجة ممارسة قائدات املدارس املتوسطة بمنطقة القصيم لألنماط القيادية تعزى ملتغيرات
 .3هل توجد فروق ذات داللة
(املؤهل العلمي ،والتخصص ،وسنوات الخبرة)؟
 .4هل توجد فروق ذات داللة إحصائية ( )α≤0.05في مستوى التماثل التنظيمي لدى معلمات املدارس املتوسطة بمنطقة القصيم تعزى ملتغيرات
(املؤهل العلمي ،والتخصص ،وسنوات الخبرة)؟
 .5ما العالقة بين األنماط القيادية لدى قائدات املدارس املتوسطة ومستوى التماثل التنظيمي لدى املعلمات في منطقة القصيم؟
أهداف الدراسة:
يهدف البحث إلى التعرف على درجة ممارسة قائدات املدارس املتوسطة في منطقة القصيم لألنماط القيادية (األوتوقراطي ،والديموقراطي،
والترسلي) من وجهة نظر املعلمات ،والوقوف على مستوى التماثل التنظيمي من خالل أبعاده (الوالء ،والتشابه ،والعضوية) ملعلمات املدارس املتوسطة
في منطقة القصيم من وجهة نظرهن ،والكشف عن وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة قائدات املدارس لألنماط القيادية وفي مستوى
التماثل التنظيمي للمعلمات تعزى ملتغيرات التخصص واملؤهل العلمي وسنوات الخبرة من وجهة نظر املعلمات ،وكذلك التعرف إلى طبيعة العالقة بين
األنماط القيادية لدى قائدات املدارس املتوسطة والتماثل التنظيمي لدى املعلمات في منطقة القصيم.
أهمية الدراسة:
تبرز أهمية البحث من الناحيتين النظرية والتطبيقية كما يلي:
ً
أوال :األهمية النظرية:
ً
امتدادا للدراسات السابقة املتعلقة باألنماط القيادية السائدة التي تستمد أهميتها من أهمية موضوع القيادة التربوية الذي ّ
يعد من
 .1يعد البحث
أبرز املوضوعات في مجال اإلدارة التربوية.
ً
ً
 .2مدى أهمية مفهوم التماثل التنظيمي وحاجته إلى زيادة من الدراسات في املجال التربوي ،وخصوصا في اإلدارة التربوية ،وأيضا عالقته بالنمط
اإلداري ومدى تأثير نوع النمط على مستوى التماثل لدى املعلمات.
ً
ثانيا :األهمية التطبيقية:
ّ
املفضل واملحفز ،ودوره في تحقيق التماثل التنظيمي لدى
 .1قد تسهم نتائج البحث بتقديم تغذية راجعة لقائدات املدارس عن النمط القيادي
املعلمات.
ّ
 .2يؤمل أن يفيد البحث وتوصياته املسؤولين بوزارة التعليم وإداراتها بتصميم برامج تدريبية للقيادات تنمي من خاللها معارفهم ومهاراتهم وخبراتهم
واتجاهاتهم نحو تحقيق التماثل التنظيمي لدى املعلمين.
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حدود الدراسة:
تتمثل حدود البحث في النقاط التالية:
 .1الحد املوضوعي :اقتصر البحث الحالي على األنماط القيادية (األوتوقراطي ،والديموقراطي ،والترسلي) لدى قائدات املدارس ،وعالقتها بالتماثل
التنظيمي من خالل أبعاده (الوالء ،والتشابه ،والعضوية) لدى معلمات املدارس املتوسطة في منطقة القصيم.
ُ
 .2الحد البشري :ط ِّّبق البحث على املعلمات في املدارس املتوسطة في منطقة القصيم.
ُ
 .3الحد املكاني :أجري البحث في املدارس املتوسطة بمنطقة القصيم في مدينة بريدة ومحافظة عنيزة ومحافظة البكيرية.
ُ
 .4الحد الزمني :طبق البحث في الفصل الدراس ي األول من عام 1441/1440ه.
مصطلحات الدراسة:
ً
النمط القيادي (  :)Leadership styleيمكن تعريفه إجرائيا بأنه مجموعة األساليب التي تؤديها قائدة املدرسة املتوسطة التي بها تكون مؤثرة في
ً
ً
ً
مرؤوساتها من مشرفات ومعلمات وإداريات وطالبات وجميع العامالت تأثيرا إيجابيا؛ سعيا لرفع مستوى األداء املؤسس ي؛ للوصول إلى تحقيق األهداف
ُّ
ّ
ّ
إلداري.
والتميز ا
املرجوة
ً
التماثل التنظيمي ( :)organizational identificationأما التماثل التنظيمي يمكن تعريفه إجرائيا بأنه الشعور اإليجابي للمعلمة تجاه مدرستها،
واالنتماء إليها ،والوالء لها ،وتطابق أهدافها مع أهداف املدرسة.
الدراسات السابقة:
تم تناول الدراسات السابقة في محورين تناول املحور األول ب الدراسات املتعلقة باألنماط القيادية ،بينما تناول املحور الثاني الدراسات املتعلقة
بالتماثل التنظيمي ،وذلك على النحو التالي:
املحوراألول :الدراسات املتعلقة باألنماط القيادية:
• جاءت دراسة سالم ( )2019بالتعرف على األنماط القيادية ،وعالقتها بأنماط االتصال اإلداري لدى مديري املدارس الحكومية في محافظة جرش
ً
بدولة األردن ،واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،واالستبانة أداة للدراسة ،وتكونت عينة الدراسة من ( )150معلما ومعلمة ،وأظهرت
ً
نتائج الدراسة وجود النمط القيادي الديموقراطي ،ثم يليه النمط الترسلي ،ثم التسيبي ،وأخيرا النمط األوتوقراطي ،ووجود داللة إحصائية عند
مستوى ( )α≤0.05بين األنماط القيادية وعالقتها بأنماط االتصال اإلداري.
•

•

•

•

وهدفت دراسة العنزي ( )2019إلى التعرف على العوامل املؤدية لتنقل املعلمين في املدارس املتوسطة والثانوية بدولة الكويت ،وعالقتها باألنماط
القيادية السائدة في تلك املدارس من وجهة نظر املعلمين ،واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي املسحي االرتباطي ،واالستبانة أداة للدراسة،
ً
وبلغت عينة الدراسة ( )690معلما ،وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن النمط الديموقراطي والتسيبي جاءت بدرجة مرتفعة ،بينما النمط األوتوقراطي
جاء بدرجة متوسطة ،وبينت الدراسة وجود عالقة ارتباطية موجبة بين مجاالت العوامل املؤدية لتنقل املعلمين في املدارس واألنماط القيادية
السائدة في تلك املدارس.
وهدفت دراسة العمري وعطيه ( )2019التعرف على النمط القيادي السائد لدى قادة املدارس األهلية بمحافظة جدة ،وعالقته بالتسرب
الوظيفي للمعلمين من وجهة نظرهم ،واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي االرتباطيُ ،
واستخدمت االستبانة أداة للدراسة ،وبلغت عينة الدراسة
ً
ً
( )870معلما ،وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن نمط القيادة التسلطي هو األكثر شيوعا بين قادة املدارس األهلية بمحافظة جدة ،ووجود عالقة
ارتباطية ذات داللة إحصائية بين النمط القيادي السائد لدى قادة املدارس األهلية بمحافظة جدة ومستوى التسرب الوظيفي للمعلمين.
وهدفت دراسة السليمي ( )2019إلى التعرف على درجة ممارسة مديري املدارس في محافظة املهرة لألنماط القيادية من وجهة نظر املعلمين،
واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،واالستبانة أداة للدراسة ،وتكونت عينة الدراسة من ( )310معلم ومعلمة ،وأظهرت نتائج الدراسة
أن درجة ممارسة مديري املدارس لألنماط القيادية كانت متوسطة للنمطين الديموقراطي ،واألوتوقراطي ،ومنخفضة للنمط الترسلي.
تناولت دراسة طياره ( )2018التي هدفت إلى معرفة العالقة بين درجة ممارسة مديري املدارس األساسية الخاصة لألنماط القيادية التربوية
ودافعية املعلمين نحو العمل ،واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي االرتباطي ،واالستبانة أداة للدراسة ،وبلغت عينة الدراسة (ً )240
معلما
ومعلمة ،وأظهرت نتائج الدراسة ّأن درجة ممارسة مديري املدارس األساسية الخاصة لألنماط القيادية كانت مرتفعة ،وكذلك مستوى دافعية
املعلمين نحو العمل ،وتوجد عالقة ارتباطية إيجابية بين جميع مجاالت مديري املدارس للنمط القيادي ومجاالت مستوى دافعية املعلمين نحو
العمل.
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• وتناولت دراسة سبحي ( )2017العالقة بين أنماط القيادة ملديرات رياض األطفال وفاعلية التدريب امليداني لطالبات التربية العملية بجامعة
الطائف من وجهة نظر الطالبات ،واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي االرتباطي ،وبلغت عينة الدراسة ( )277طالبة ،وتوصلت نتائج الدراسة إلى
أن النمط السائد ملديرات رياض األطفال هو النمط القيادي الديموقراطي يليه النمط األوتوقراطي ،ثم النمط الحر ،ووجود عالقة طردية ذات
داللة إحصائية بين النمط القيادي والحر ملديرات الروضة واألداء التدريبي للطالبات ،ووجود عالقة عكسية ذات دالالت إحصائية بين نمط
القيادة األوتوقراطي واألداء التدريبي للطالبات.
• وأجرى كل من الحراحشة واملطيري ( )2017دراسة هدفت إلى التعرف على األنماط القيادية ،وعالقتها بإستراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي التي
يمارسها مديرو مدارس دولة الكويت .واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي االرتباطي ،واالستبانة أداة للدارسة ،واختيرت عينة عشوائية بسيطة،
ً
تكونت من ( )554معلما ومعلمة ،وأظهرت النتائج أن النمط الديمقراطي جاء باملرتبة األولى وبدرجة ممارسة مرتفعة ،وتاله النمط األوتوقراطي
ً
بدرجة متوسطة ،وأخيرا النمط املتساهل بدرجة منخفضة.
• وهدفت دراسة ميلر فاز ( )Miller-Vaz,2016إلى التعرف على األنماط القيادية ملديري املدارس ،وعالقته بالعنف في املدارس الريفية بجامايكا،
ً
واستخدمت الدراسة املنهج االرتباطي ،واختيرت عينة من  414معلما من  61مدرسة في مقاطعة ميدلسكس ،وتوصلت نتائج الدراسة إلى أنه لم
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أنماط القيادة ملديري املدارس ،ومعدل حوادث العنف في املدارس الثانوية في مقاطعة ميدلسكس،
جامايكا ،وأظهر وجود عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين أنماط القيادة االستبدادية والعنف في سانت آن ،ووجود عالقة سلبية ذات داللة
إحصائية بين أنماط القيادة الديمقراطية والعنف في سانت كاترين.
• وأجرى الداود ( )2015دراسة هدفت إلى الكشف عن األنماط القيادية التربوية وجودة التعليم ملديري املعاهد العلمية في جامعة اإلمام محمد بن
ً
سعود اإلسالمية ،واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،واالستبانة أداة للدراسةّ ،
وتكون مجتمع الدراسة من  66مديرا للمعاهد العلمي،
ً
واختيرت عينة من  44مديرا ،وأظهرت نتائج الدراسة أن وجود تباينات في كل من األنماط القيادية التربوية وجودة التعليم ملديري املعاهد العلمية،
العلمية الحاصلين على ّ
إلى جانب وجود ارتباطات دالة إحصائية بين األنماط القيادية التربوية وجودة التعليمّ ،
ّ
مؤهالت
وتبين ّأن مديري املعاهد
ً
انتهاجا للنمط القيادي الديموقراطي.
فوق الجامعية إلى جانب املديرين الذين لديهم خبرة في مجال العمل أكثر من  10سنوات أكثر
• وهدفت دراسة الشمري ( )2012إلى تحليل درجة مماسة األدوار القيادية لدى عمداء الكليات في جامعة الكويت وقياسها ،وبيان عالقتها بالتماثل
ص ْ
التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس من وجهة نظرهم ،واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي االرتباطي ،ولتحقيق أهداف الدراسة ُ
ممت أداتا
استبانة ،وتكونت العينة من  400عضو ،وأوضحت نتائج الدراسة وجود درجة مرتفعة بممارسة العمداء للنمط الديموقراطي في إدارتهم ،ودرجة
متوسطة للنمط األوتوقراطي ،ووجود درجة ضعيفة للنمط الترسلي ،وأوضحت الدراسة وجود درجة مرتفعة من ممارسة التماثل التنظيمي في
الجامعة.
املحورالثاني :الدراسات املتعلقة بالتماثل التنظيمي:
• هدفت دراسة املصري واآلغا ( )2018إلى تقديم إطار مقترح لتحقيق التنافسية للجامعات الفلسطينية ،من خالل ممارسة الجامعات ملعيار أمن
املعلومات ( ،)ISO/IEC/27002للتأثير في العدالة التنظيمية والتماثل التنظيمي ،واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،واالستبانة أداة
ً
للدراسة ،وتكونت عينة الدراسة ( )214موظفا ،وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج؛ منها وجود عالقة طردية بين ممارسة معيار
(  ) ISO/IEC/27002وتحقيق التنافسية وتحقيق العدالة التنظيمية ،وبين توافر العدالة التنظيمية وتحقيق التماثل التنظيمي ،وبين العدالة
التنظيمية والتنافسية ،وعدم وجود عالقة بين ممارسة معيار أمن املعلومات (  ) ISO/IEC/27002وتحقيق التماثل التنظيمي ،وبين التماثل
التنظيمي والتنافسية.
ّ
وأعد يلدز ) (Yıldız,2018دراسة هدفت إلى تحديد العالقة بين الهيبة التنظيمية وتصورات التماثل التنظيمية ملعلمي املدارس االبتدائية ،وفي
•
ً
ُ
خدم منهج البحث التنبئي املترابط ،وتكونت عينة الدراسة من  258معلما في املرحلة االبتدائية من مقاطعة بولو التركية،
هذه الدراسة است ِّ
ُ
خدمت االستبانة أداة للدراسة ،وتوصلت الدراسة إلى أن تصورات املعلمين الهيبة التنظيمية والتماثل التنظيمي كانت بمستوى معتدل،
واست ِّ
ووجود عالقة معتدلة بين تصورات املعلمين للهيبة التنظيمية والتماثل التنظيمي في االتجاه اإليجابيُ ،وت ّبين الدراسة أن الهيبة التنظيمية هي
مؤشر هام لسلوكيات تحديد التماثل التنظيمية.
• وأجرى ٌّ
كل من إبراهيم والقتبي ( )2017دراسة هدفت إلى التعرف على درجة توفر أبعاد التماثل التنظيمي لدى العاملين في املديرية العامة للتربية
والتعليم بمحافظة الظاهرة في سلطنة ُعمان ،واستكشاف وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05تعزى ملتغيرات (النوع
االجتماعي ،واملؤهل العلمي ،وسنوات الخبرة) ،واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي ،واالستبانة أداة للدراسة ،وتكونت عينة الدراسة من ()106
من العاملين ،وتوصلت الدراسة إلى أن درجة توفر أبعاد التماثل التنظيمي لدى العاملين جاءت بدرجة متوسطة ،وعدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى الداللة (  )α≤0.05تعزى إلى متغيرات النوع االجتماعي واملؤهل العلمي وسنوات الخبرة.
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• وهدفت دراسة العتيبي ( )2016إلى التعرف على درجة توافر التماثل التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الطائف ،والكشف عن
الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين استجابات أفراد عينة الدراسة التي يمكن عزوها ملتغيرات (الكلية ،والرتبة األكاديمية ،وعدد سنوات الخبرة)،
ً
عضوا ،وتوصلت
واستخدمت استبانة التماثل التنظيمي أداة للدراسة ،وقد تكونت عينة الدراسة من 150
واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي،
ِّ
الدراسة إلى ّأن درجة توفر التماثل التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس جاءت مرتفعة ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية في آراء أعضاء هيئة
التدريس تعزى ملتغير (الكلية) ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ملتغير (الرتبة األكاديمية ،وسنوات الخبرة).
التعقيب على الدراسات السابقة:
ً
أوال :أوجه الشبه واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
أوجه الشبه بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
• تتفق الدراسة الحالية مع دراسة الداود ( ،)2015وميلر فاز ) ،(Miller-vaz,2016وسحبي ( ،)2017والحراحشة واملطيري ( ،)2017ودراسة
طياره ( ،)2018والعمري وعطيه ( ،)2019ودراسة العنزي ( ،)2019ودراسة سالم ( ،)2019ودراسة السليمي ( ،)2019في تناولها متغير األنماط
القيادية لدى املديرين.
• تتفق الدراسة الحالية مع دراسة العتيبي ( ،)2016وإبراهيم والقتبي ( ،)2017واملصري واآلغا ( ،)2018ويلدز ) ،(Yıldız,2018في تناولها التماثل
التنظيمي.
• تتفق الدراسة الحالية مع دراسة الشمري ( ،)2012وملير فاز ) ،(Miller-vaz,2016والحراحشة واملطيري ( ،)2017والعمري وعطيه (،)2019
ودراسة طياره ( ،)2018باملنهج الوصفي االرتباطي ،ومع أغلب الدراسات في املنهج الوصفي.
• تتفق الدراسة الحالية مع أغلب الدراسات السابقة باستهدافها للمؤسسات التعليمية.
ً
• تتفق الدراسة مع دراسة الشمري ( )2012في تناول متغير األنماط القيادية ومتغير التماثل التنظيمي معا.
• تتفق الدراسة مع أغلب الدراسات السابقة في استخدام االستبانة أداة لجمع البيانات.
أوجه االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
• تختلف الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة بربط املتغير األنماط القيادية بالتماثل التنظيمي ما عدا دراسة الشمري ( )2012إذ اختلفت
ّ
ّ
ّ
املتوسطة في
عنها في مجتمع الدراسة التي كانت على أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت ،بينما هذه الدراسة تركز على معلمات املرحلة
التعليم العام في اململكة العربية السعودية بمنطقة القصيم.
ُ
• تختلف الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في مجتمع الدراسة وعينته ،إذ طبقت الدراسة الحالية بمنطقة القصيم.
ً
ثانيا :أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:
• تحديد مشكلة البحث ودعمها بنتائج الدراسات السابقة ،وصياغتها وتحديد أهميتها وأهدافها.
• أفادت الدراسة في بناء أداة البحث.
• معرفة املنهج املناسب إلجراء الدراسة من خالل الدراسات السابقة.
• استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في تحديد نوع املعالجات اإلحصائية املناسبة.
• إثراء اإلطار النظري للدراسة من خالل االستفادة من الدراسات السابقة.

الطريقة واإلجراءات:
منهج الدراسة:
تم استخدام املنهج الوصفي االرتباطي ،الذي يسعى إلى دراسة األنماط القيادية لقائدات املدارس املتوسطة وعالقتها بالتماثل التنظيمي لدى
ً
املعلمات في منطقة القصيم ،إذ أنه مساعدا في وصف وإيجاد العالقة بين املتغيرين محل البحث.
مجتمع الدراسة:
تمثل مجتمع البحث في جميع معلمات املرحلة املتوسطة بمنطقة القصيم في الفصل الدراس ي األول من العام الدراس ي 1441/1440ه ،والبالغ
ً
عددهن ( )2236معلمة تبعا إلحصائية وزارة التعليم (.)2018
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عينة الدراسة:
تكونت عينة البحث األساسية من ( )397معلمة من معلمات املرحلة املتوسطة بمنطقة القصيم تم اختيارهن بالطريقة العشوائية البسيطة ،وتم
ً
استخدام معادلة روبرت ماسون لحساب العينة ،وفيما توزيع العينة وفقا ملتغيرات البحث املختلفة.
ً
جدول ( :)1توزيع املعلمات عينة البحث وفقا ملتغيرات البحث
النسبة املئوية

سنوات الخبرة

العدد

النسبة املئوية

التخصص

العدد

النسبة
املئوية

املؤهل العلمي

العدد

أقل من  5سنوات
من  5إلى أقل من  10سنوات
من  10سنوات فأكثر

14

%3.5

122

%30.8

أدبي
علمي

246

%62.0

دبلوم
بكالوريوس
ماجستير فأعلى

18

%4.5

151

%38.0

371

%93.5

261

%65.7

8

%2.0

أداة الدراسة:
تم االعتماد على االستبانة في جمع البيانات من األفراد عينة البحث  ،وقد تم إعدادها بعد االطالع على الدراسات السابقة وأدواتها ذات العالقة
بموضوع البحث ،وتكوين االستبانة من قسمين رئيسين ،القسم األول ،يمثل البيانات األولية ألفراد العينة ( املؤهل العلمي ،التخصص ،سنوات الخبرة)،
والقسم الثاني ،عبارة عن فقرات االستبانة ،والتي تكونت من محورين ،املحور األول تناول األنماط القيادية لقائدات املدارس (النمط الديموقراطي
،النمط األوتوقراطي  ،النمط الترسلي) ،واملحور الثاني تناول التماثل التنظيمي واملكون من ثالثة أبعاد (بعد الوالء ،التشابه ،والعضوية) ،وتم استخدام
مقياس ليكرت الخماس ي في إعداد أداة البحث ،كما تم االعتماد على قيمة الوسط الحسابي والوزن النسبي لتحديد مستوى املوافقة على استجابات
عينة الدراسة على فقرات األداة ومحاورها ،حيث تكون درجة التحقق منعدمة عند أقل من  1,8وضعيفة من  1.8ألقل من  2.6ومتوسطة من  2.6ألقل
ً
من  3.4وكبيرة من  3.4ألقل من  4.2وكبيرة جدا من  4.2فأكثر .
صدق أداة الدراسة:
 .1الصدق الظاهري ( Face Validityصدق املحكمين) :تم عرض االستبانة على عدد من املحكمين الخبراء واملتخصصين من أعضاء هيئة التدريس
في كلية التربية تخصص إدارة تربوية ،وعلى قائدة مدرسة ومعلمة في التعليم العام ،وطلب منهم دراسة فقرات االستبانة ومحاورها ،وإبداء الرأي
ً
فيها ،وقد بلغ عدد املحكمين ( )12محكما في التخصصات التالية :إدارة تربوية ،التربية املقارنة ،اإلدارة التعليمية ،قائدة مدرسة تخصص
جغرافيا ،ومعلمة تخصص لغة عربية.
 .2صدق االتساق الداخلي Internal Consistency :تم التحقق من صدق االتساق الداخلي لالستبانة باستخدام معامل ارتباط بيرسون بحساب
معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات االستبانة والدرجة الكلية للبعد املنتمية إليه العبارة ،وذلك للتأكد من مدى تماسك وتجانس
عبارات كل بعد فيما بينها ،فكانت معامالت االرتباط كما هي موضحة في جدول ( )2وجدول (.)3
جدول ( :)2معامالت االرتباط بين درجات عبارات محور األنماط القيادية والدرجة الكلية للمحور
االرتباط
العبارة
ً
أوال :النمط األوتوقراطي
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

**0.534
**0.599
**0.656
**0.542
**0.821
**0.757
**0.849
**0.536
**0.767
**0.804
**0.716
**0.747

العبارة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

االرتباط
العبارة
االرتباط
ً
ثانيا :النمط الديموقراطي
**0.701
**0.850
**0.801
**0.719
**0.795
**0.847
**0.749
**0.841
**0.756
**0.806
**0.713

12
13
14
15
16
17
18
19
20

**0.823
**0.770
**0.417
**0.686
**0.769
**0.834
**0.825
**0.659
**0.823

21

**0.827

االرتباط
العبارة
ً
ثالثا :النمط الترسلي
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

**0.823
**0.591
**0.715
**0.646
**0.520
**0.587
**0.674
**0.459
**0.593
**0.483
**0.587
**0.561

** دالة عند مستوى ثقة 0.01

يتضح من جدول ( )2أن معامالت االرتباط بين درجات فقرات االستبانة ملحور األنماط القيادية والدرجة الكلية معامالت ارتباط موجبة ودالة
ً
إحصائيا عند مستوى  0.01وهو ما يؤكد اتساق وتجانس عبارات املحور فيما بينها وتماسكها مع بعضها البعض.
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جدول ( :)3معامالت االرتباط بين درجات عبارات محور التماثل التنظيمي والدرجة الكلية للمحور
االرتباط

العبارة

العبارة
1
2
3
4
5
6

**0.753
**0.565
**0.851
**0.818
**0.829
**0.895

1
2
3
4
5
6

**0.613
**0.606
**0.577
**0.760
**0.828
**0.782

7

**0.797

7

**0.623

ً
أوال :الوالء

ً
ثانيا :التشابه

االرتباط

العبارة
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ً
ثالثا :العضوية

االرتباط
**0.827
**0.848
**0.808
**0.812
**0.707
**0.758
**0.666
**0.842
**0.654

** دالة عند مستوى ثقة 0.01

يتضح من الجدول رقم ( )3أن معامالت االرتباط بين درجات عبارات محور التماثل التنظيمي والدرجة الكلية للمحور املنتمية إليه معامالت ارتباط
ً
موجبة ودالة إحصائيا عند مستوى  0.01وهو ما يؤكد اتساق وتجانس عبارات كل بعد فيما بينها وتماسكها مع بعضها البعض.
كذلك تم التأكد من تجانس واتساق أبعاد محور التماثل التنظيمي فيما بينها بحساب معامالت االرتباط بين درجات األبعاد والدرجة الكلية
ً
للمحور فكانت معامالت االرتباط لبعد الوالء ( ،)**0.920ولبعد التشابة ( ،)**0.878ولبعد العضوية ( ،)**0.934وهي معامالت دالة إحصائيا األمر الذي
يؤكد اتساق وتجانس أبعاد االستبانة فيما بينها وتماسكها مع بعضها البعض.
ثبات أداة الدراسة:
تم التحقق من ثبات االستبانة باستخدام معامل ألفا كرونباخ ،وجدول ( )4يبين معامالت الثبات املحسوبة.
جدول ( :)4معامالت ثبات أداة الدراسة حسب معامل ألفا كرونباخ
املحور

األبعاد

معامل الثبات

األنماط القيادية

النمط األوتوقراطي

0.893

النمط الديموقراطي

0.957

النمط الترسلي

0.768

الوالء

0.897

التشابه

0.809

العضوية

0.898

التماثل التنظيمي

يتضح من جدول ( )4أن معامالت الثبات ألبعاد محور األنماط القيادية ،وأبعاد محور التماثل التنظيمي هي معامالت ثبات مرتفعة ومقبولة
ً
إحصائيا؛ وعلية فإن االستبانة تتمتع بالصدق والثبات املقبولين ،األمر الذي يشير إلى صالحية األداة لتطبيقها على عينة البحث.

نتائج البحث ومناقشتها:
نتائج اإلجابة عن السؤال األول ومناقشتها :ينص السؤال األول على "ما درجة ممارسة قائدات املدارس املتوسطة في منطقة القصيم لألنماط
القيادية من وجهة نظراملعلمات؟"
لإلجابة عن السؤال تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية والنسب املئوية الستجابات املعلمات على أبعاد األنماط القيادية،
وكانت النتائج كما يوضحها جدول (.)5
جدول ( :)5درجة ممارسة قائدات املدارس املتوسطة في منطقة القصيم لألنماط القيادية من وجهة نظر املعلمات
األنماط القيادية

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

النسبة
املئوية

درجة التحقق

الترتيب

النمط األوتوقراطي

3.023

1.242

%60

متوسطة

2

النمط الديموقراطي

3.966

1.131

%79

كبيرة

1

النمط الترسلي

2.355

1.233

%47

ضعيفة

3
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من جدول ( )5يتضح أن أعلى األنماط القيادية ممارسة من قبل قائدات املدارس املتوسطة في منطقة القصيم من وجهة نظر املعلمات هو النمو
ً
ً
الديموقراطي ،وجاء متحققا بدرجة كبيرة بمتوسط حسابي ( )3.966ونسبة مئوية ( ،)%79وفي الترتيب الثاني جاء النمط األوتوقراطي ومتحققا بدرجة
ً
متوسطة بمتوسط حسابي ( )3.023ونسبة مئوية (،)%60وفي الترتيب األخير النمط الترسلي ومتحققا بدرجة ضعيفة بمتوسط حسابي ( )2.355ونسبة
مئوية ( ،)%47وتشير هذه النتائج أن النمط الديموقراطي هو النمط السائد لدى قائدات املدارس املتوسطة في منطقة القصيم من وجهة نظر
املعلمات.
ويمكن أن يعزى ذلك إلى سياسة التعليم في اململكة العربية السعودية التي تتناسب مع سياسة الدولة ورؤيتها ورسالتها ،وكذلك موافقتها ومناسبتها
لجميع اإلدارات التعليمية في الدولة ،وإتاحة الصالحيات لكل من هذه اإلدارات؛ لبناء خططها بما يتناسب مع أهدافها وظروفها الخاصة ،مع األخذ
ً
باألهداف العامة من التعليم التي تعمل بها جميع اإلدارات وتسعى إلى تحقيقها ،وأيضا الصالحيات التي تقدمها اإلدارات العامة في املناطق لقادة املدارس
لتسيير العمل وفق الظروف واإلمكانات املتاحة لكل مدرسة ،وطبيعة القيادة في اإلدارة املدرسية فالقائد على مستوى من الثقة والوعي ،والقدرة على
تسيير العمل وتحقيق الهدف وفق ما يتناسب مع البيئة املحيطة ،وكذلك إتاحة املساحة الكافية لإلبداع واالبتكار والتجديد.
وهذا ما يسعى إليه القائد الديموقراطي لسيادة جو من األلفة واملحبة وتحقيق درجة كبيرة من الرضا واالنتماء والوالء من قبل أعضاء املدرسة،
والسعي إلى تحقيق النجاح واإلبداع اإلداري في املدرسة ،وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت له دراسة سبحي ( ،)2017ودراسة السيد والذهلي (،)2017
ودراسة املطيري والحراحشة ( ،)2017ودراسة املالكي ( ،)2018ودراسة سالم ( ،)2019ودراسة العمري وعطيه ( ،)2019باستخدام النمط
الديموقراطي بدرجة مرتفعة ،وتختلف مع دراسة السليمي ( ،)2019والفريحات والقضاة ( )2018جاء استخدام النمط الديموقراطي بدرجة متوسطة.
ً
وأما بالنسبة لألنماط األخرى النمط األوتوقراطي والنمط الترسلي يمكن يعزى ذلك إلى حاجة بعض القادة إلى األخذ بهذه األنماط نظرا للظروف
التي قد تطرأ ،أو لعدم قناعة بعض القادة على إعطاء املعلمين درجة من الحرية (سالم ،)2019 ،أو لطبيعة البيئة املدرسية وظروفها ،أو قلة الخبرة لدى
بعض القادة في اإلدارة وقيادة العمل بشكل مرن مع تحقيق الهدف.
نتائج اإلجابة عن السؤال الثاني ومناقشتها :ينص السؤال الثاني على "ما مستوى التماثل التنظيمي لدى معلمات املدارس املتوسطة في منطقة
ّ
نظرهن؟
القصيم من وجهة
لإلجابة عن السؤال تم حساب تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية والنسب املئوية الستجابات املعلمات على أبعاد التماثل
التنظيمي ،وكانت النتائج كما يوضحها جدول (.)6
جدول ( :)6مستوى التماثل التنظيمي ملعلمات املدارس املتوسطة في منطقة القصيم من وجهة نظرهن
التماثل التنظيمي

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

النسبة املئوية

بعد الوالء
بعد التشابه
بعد العضوية
الدرجة الكلية

4.308

1.030

%86

4.136

0.949

%82

3.922

1.150

%78

4.122

1.043

%82

درجة
التحقق
ً
كبيرة جدا
كبيرة
كبيرة
كبيرة

الترتيب
1
2
3

من جدول ( )6يتضح أن مستوى التماثل التنظيمي ملعلمات املدارس املتوسطة في منطقة القصيم من وجهة نظرهن متحقق بدرجة كبيرة
بمتوسط حسابي ( )4.122وبنسبة مئوية ( ،)%82ويدل ذلك على أن التماثل التنظيمي صفة مالزمة للمؤسسات الناجحة التي يكون فيها نوع من
االنسجام والتوافق بين أهداف املنظمة وأهداف الفرد (الشواورة.)2016،
ً
ويدل أيضا إلى وجود الشعور اإليجابي لدى املعلمة تجاه مدرستها ،واالنتماء إليها ،والوالء لها ،وتتفق نتيجة مستوى التماثل التنظيمي بدرجة
كبيرة ،مع دراسة السعود والصرايرة ( ،)2009ودراسة الشمري ( ،)2012ودراسة العتيبي ( ،)2016ودراسة العمري والعموش ( ،)2017واختلفت مع
ً
دراسة املصري واألغا ( )2018حيث جاء مستوى التماثل التنظيمي بدرجة مرتفعة جدا ،ودراسة الزعبي ( ،)2013ودراسة غنام ( ،)2016ودراسة إبراهيم
والقتبي ( ،)2017جاء بدرجة متوسطة.
ً
ً
وجاء أعلى األبعاد من حيث املستوى بعد الوالء ومتحققا بدرجة كبيرة جدا بمتوسط حسابي ( )4.308وبنسبة مئوية ( ،)%86وفي الترتيب الثاني
ً
ً
جاء بعد التشابه بمتوسط حسابي ( )4.136وبنسبة مئوية ( ،)%82ومتحققا بدرجة كبيرة ،وفي الترتيب الثالث واألخير بعد العضوية ومتحققا بدرجة
كبيرة بمتوسط حسابي ( )3.922وبنسبة مئوية (.)%78
ّ
إحصائية ( )α≤05في درجة ممارسة قائدات
نتائج اإلجابة عن السؤال الثالث ومناقشتها :ينص السؤال الثالث على "هل توجد فروق ذات داللة
املدارس املتوسطة بمنطقة القصيم لألنماط القيادية تعزى ملتغيرات (املؤهل العلمي ،والتخصص ،وسنوات الخبرة)؟"
وقد تمت اإلجابة عن السؤل حسب كل متغير على حدة على النحو التالي:
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متغير املؤهل العلمي :تم استخدام اختبار كروسكال واليس  Kruskal Wallis Testفي الكشف عن داللة الفروق في استجابات املعلمات حول
ً
درجة ممارسة قائدات املدارس لألنماط القيادية والراجعة الختالف املؤهل العلمي (دبلوم ،بكالوريوس ،ماجستير فأعلى) نظرا لصغر عدد
مجموعة املؤهل العلمي ماجستير فأعلى (العدد  8معلمات) ،فكانت النتائج كما هي موضحة في جدول (.)7
ً
جدول ( :)7داللة الفروق في استجابات املعلمات لدرجة ممارسة قائدات املدارس لألنماط القيادية وفقا للمؤهل العلمي
أنماط القيادة

املؤهل العلمي

متوسط الرتب

قيمة "مربع كاي"

مستوى الداللة

النمط
األوتوقراطي

دبلوم
بكالوريوس
ماجستير فأعلى

192.889

0.154

0.926

النمط الديموقراطي

دبلوم
بكالوريوس

199.501

ماجستير فأعلى

188.625

دبلوم
بكالوريوس
ماجستير فأعلى

226.333

النمط
الترسلي

غير دالة

199.016
212.000
193.278

0.943

0.117

غير دالة

0.198

3.239

غير دالة

196.429
256.750

ً
يتضح من جدول ( )7عدم توجد فروق دالة إحصائيا في استجابات املعلمات حول درجة ممارسة قائدات املدارس لألنماط القيادية ترجع الختالف
املؤهل العلمي ،ويمكن أن يعزى ذلك؛ لصغر حجم العينة املستجيبة ملؤهل ماجستير فأعلى ،وتشابه التأهيل العلمي واملنهي للمعلمات ،فلديهن مهارات
التقويم نفسها ،ويعملن داخل بيئة تعليمية لها الظروف نفسها (الفريحات والقضاة ،)2018 ،وكذلك تشابه املعلمات في طبيعة عملهن في املدرسة
وتعاملهن مع اإلدارة.
وتتفق النتيجة مع دراسة الداود ( )2015بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لألنماط األوتوقراطي والفوضوي ،واختلفت بوجود فروق ذات داللة
إحصائية للنمط الديموقراطي ،وكذلك تتفق مع دراسة السيد والذهلي ( ،)2017ودراسة الفريحات والقضاة (.)2018
 .2متغير التخصص :تم استخدام اختبار "ت" للمجموعات املستقلة في الكشف عن داللة الفروق في استجابات املعلمات حول درجة ممارسة
قائدات املدارس لألنماط القيادية والراجعة الختالف التخصص (أدبي ،علمي) فكانت النتائج كما هي موضحة في جدول (.)8
جدول ( :)8داللة الفروق في استجابات املعلمات لدرجة ممارسة قائدات املدارس لألنماط القيادية باختالف التخصص
العدد

املتوسط

االنحراف املعياري

قيمة "ت"

مستوى الداللة

36.902

10.451

1.531

0.126

35.252

10.387

أدبي

246

83.398

18.125

علمي

151

83.113

18.704

أدبي

246

28.016

9.173

علمي

151

28.662

8.515

أنماط القيادة

التخصص

النمط األوتوقراطي

أدبي

246

علمي

151

النمط الديموقراطي
النمط
الترسلي

0.151

غير دالة
0.880

غير دالة
0.700

0.484

غير دالة

ً
يتضح من جدول ( )8عدم وجود فروق دالة إحصائيا في استجابات املعلمات حول درجة ممارسة قائدات املدارس لألنماط القيادية ترجع الختالف
التخصص ،واتفقت النتيجة مع توصلت إليه دراسة شطناوي والغامدي ( )2016بعدم وجود فروق دالة إحصائية حول األنماط القيادية لرؤساء
ً
األقسام في النمطين (التسيبي والتسلطي) ،بينما اختلفت معها وجود فروق دالة إحصائيا للنمط الديموقراطي وذلك لصالح الكليات اإلنسانية ،ويمكن
أن يعزى ذلك الختالف طبيعة املجتمعات (سالم.)2019 ،
وكذلك اتفقت النتيجة مع دراسة طياره ( )2018بعدم وجود دالة إحصائية وفق متغير التخصص ،ويمكن يعزى هذا االتفاق إلى تطابق طبيعة
مجتمع الدراسة وهي املدارس ،بتشابه طبيعة العمل والظروف واألنظمة واإلجراءات ،كذلك تشابه عينة البحث وهي املعلمات.
ً
 .3متغير سنوات الخبرة :تم حساب املتوسطات الحسابية الستجابات املعلمات لدرجة ممارسة قائدات املدارس لألنماط القيادية تبعا الختالف
ً
سنوات الخبرة ،ومن ثم استخدام اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه  One Way ANOVAللكشف عن داللة الفروق في استجاباتهم تبعا
سنوات الخبرة (أقل من  5سنوات ،من  5سنوات إلى أقل من  10سنوات ،من  10سنوات فأعلى) فكانت النتائج كما هي موضحة في جدول ()9
وجدول (.)10
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ً
جدول ( :)9املتوسطات الحسابية الستجابات املعلمات لدرجة ممارسة قائدات املدارس لألنماط القيادية تبعا لسنوات الخبرة
سنوات الخبرة

النمط األوتوقراطي

النمط الترسلي

النمط الديموقراطي

املتوسط

االنحراف املعياري

املتوسط

االنحراف املعياري

املتوسط

االنحراف املعياري

أقل من 5

34.929

11.625

82.357

22.414

29.071

8.589

من  5إلى أقل من

36.434

9.386

82.975

16.706

28.738

8.657

من  10فأكثر

36.272

10.876

83.487

18.875

27.996

9.083

10

يتضح من جدول ( )9وجود فروق بين استجابات املعلمات تبعا ملتغير سنوات الخبرة ،وللكشف عن داللة الفروق ثم استخدام اختبار تحليل
التباين أحادي االتجاه  One Way ANOVAوجدول ( )10يبين نتائج التحليل.
ً
جدول ( :)10تحليل التباين األحادي لداللة الفروق لدرجة ممارسة قائدات املدارس لألنماط القيادية وفقا لسنوات الخبرة
أنماط
القيادة
النمط األوتوقراطي

النمط
الديموقراطي
النمط
الترسلي

مصدر
التباين
بين املجموعات

مجموع
املربعات

درجات الحرية

متوسط املربعات

قيمة
"ف"

مستوى الداللة

28.483

2

14.242

0.130

0.878

داخل املجموعات

43170.590

394

109.570

الكلي

43199.073

396

...

بين املجموعات

34.344

2

17.172

داخل املجموعات

132935.344

394

337.399

الكلي

132969.688

396

...

بين املجموعات

55.224

2

27.612

داخل املجموعات

31475.531

394

79.887

الكلي

31530.756

396

...

غير دالة

0.051

0.950

غير دالة

0.346

0.708

غير دالة

ً
يتضح من جدول ( )10عدم وجود فروق دالة إحصائيا ( )α≤0.05في استجابات املعلمات لدرجة ممارسة قائدات املدارس لألنماط القيادية ترجع
الختالف سنوات الخبرة ،وتتفق النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة السليمي ( ،)2019ودراسة السيد والذهلي ( ،)2017ودراسة الداود ( ،)2015ودراسة
املالكي ( ،)2018ويمكن أن يعزى ذلك إلى وجهة نظر املعلمات متقاربة ومتشابهة؛ لكونهن في بيئة تعليمية واحدة ،وامتالكهن خبرات تعليمية نمت عن
طريق عملهن في التدريس بالقطاعات التعليمية (املالكي.)2018 ،
نتائج إجابة السؤال الرابع ومناقشتها :ينص السؤال الرابع على "هل توجد فروق ذات داللة إحصائية ( )α≤0.05في مستوى التماثل التنظيمي
لدى معلمات املدارس املتوسطة بمنطقة القصيم تعزى ملتغيرات (املؤهل العلمي ،والتخصص ،وسنوات الخبرة)؟

وقد تمت اإلجابة عن السؤل حسب كل متغير على حدة على النحو التالي:
.1

متغير املؤهل العلمي :تم استخدام اختبار كروسكال واليس  Kruskal Wallis Testفي الكشف عن داللة الفروق في مستوى التماثل التنظيمي
ً
ملعلمات املدارس املتوسطة بمنطقة القصيم والراجعة الختالف املؤهل العلمي (دبلوم ،بكالوريوس ،ماجستير فأعلى) نظرا لصغر عدد مجموعة
املؤهل العلمي ماجستير فأعلى (العدد  8معلمات) ،فكانت النتائج كما هي موضحة في جدول (.)11
ً
جدول ( :)11داللة الفروق في مستوى التماثل التنظيمي ملعلمات املدارس املتوسطة بمنطقة القصيم وفقا للمؤهل العلمي
التماثل التنظيمي
الوالء

التشابه

العضوية

الدرجة الكلية
للتماثل التنظيمي

املؤهل العلمي
دبلوم
بكالوريوس

متوسط الرتب

قيمة "مربع كاي"

مستوى الداللة

226.417

6.266

0.05

199.628

ماجستير فأعلى
دبلوم

226.139

بكالوريوس

199.615

ماجستير فأعلى

109.438

دبلوم

253.556

108.188

بكالوريوس

198.199

ماجستير فأعلى

113.375

دبلوم

240.222

بكالوريوس

198.883

ماجستير فأعلى

111.688

5.993

8.569

6.961

0.05

0.05

0.05
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ً
يتضح من جدول ( )11وجود فروق دالة إحصائيا ( )α≤0.05في مستوى التماثل التنظيمي لدى معلمات املدارس املتوسطة بمنطقة القصيم
(الدرجة الكلية ،والوالء ،والتشابه ،والعضوية) ترجع الختالف املؤهل العلمي ،وبالرجوع ملتوسطات الرتب لوحظ أن أعلى املجموعات في التماثل
التنظيمي وأبعاده الفرعية هي مجموعة املؤهل العلمي دبلوم يليها مجموعة املؤهل العلمي بكالوريوس ،وأقل املجموعات في التماثل التنظيمي هي
مجموعة املؤهل العلمي ماجستير فأعلى .ويمكن أن يعزى ذلك إلى أن معلمات املؤهل العلمي دبلوم من دفعات متقدمة ،إذ كان في املاض ي التوظيف ملهنة
معلم متاح من مؤهل دبلوم ،فكلما ُوجدت املعلمة باملدرسة مدة كبرى زاد تماثلها ،لذلك كان أعلى مستوى تماثل تنظيمي لدى مؤهل دبلوم ،وأقله في
ً
املاجستير ويمكن أن يعزى إلى قلة وجود املعلمة في املدرسة سنوات طويلة كمعلمات ذوات مؤهل الدبلوم والبكالوريوس؛ نظرا اللتحاقها إلكمال مرحلة
املاجستير ،أو حداثة التحاقها في التعليم مقارنة بمعلمات ذوات مؤهل الدبلوم والبكالوريوس.
ً
واتفقت نتيجة البحث مع ما توصلت إليه دراسة البشابشة ( )2008بوجود فروق دالة إحصائيا في مستوى التماثل التنظيمي وفق متغير املؤهل
ً
العملي وذلك لصالح املؤهل األعلى ،واختلفت مع دراسة غنام ( ،)2016ودراسة إبراهيم والقتبي ( ،)2017بعدم وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى
التماثل التنظيمي وفق متغير املؤهل العملي.
 .2متغير التخصص :تم استخدام اختبار "ت" للمجموعات املستقلة في الكشف عن داللة الفروق في التماثل التنظيمي ملعلمات املدارس املتوسطة
بمنطقة القصيم والراجعة الختالف التخصص (أدبي ،وعلمي) فكانت النتائج كما هي موضحة في جدول (.)12
جدول ( :)12داللة الفروق في التماثل التنظيمي ملعلمات املرحلة املتوسطة باختالف التخصص
التماثل التنظيمي

التخصص

العدد

املتوسط

االنحراف املعياري

قيمة "ت"

مستوى الداللة

الوالء

أدبي
علمي

246

30.171

5.933

0.052

0.959

151

30.139

5.907

التشابه

أدبي

246

28.988

5.128

علمي

151

28.894

4.430

أدبي

246

35.346

8.274

علمي

151

35.232

7.812

أدبي

246

94.504

18.012

علمي

151

94.265

16.963

العضوية
الدرجة الكلية
للتماثل التنظيمي

غير دالة
0.853

0.186

غير دالة
0.892

0.136

غير دالة
0.896

0.131

غير دالة

ً
يتضح من جدول ( )12أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا ( )α≤0.05في التماثل التنظيمي ملعلمات املدارس املتوسطة بمنطقة القصيم ترجع
الختالف التخصص ،ويمكن أن يعزى ذلك لتشابه طبيعة العمل والبيئة التعليمية بالنسبة للمعلمات ،وتتفق نتيجة البحث مع ما توصلت إليه دراسة
ً
الشمري ( ،)2012ودراسة العمري والعموش ( ،)2017بعدم وجود فروق دالة إحصائيا في التماثل التنظيمي وفق متغير التخصص ،واختلفت مع دراسة
ً
العتيبي ( )2016بوجود فروق دالة إحصائيا في مستوى التماثل التنظيمي وفق متغير التخصص ،وذلك لصالح الكليات العلمية.
ً
 .3متغير سنوات الخبرة :تم حساب املتوسطات الحسابية الستجابات املعلمات على أبعاد التماثل التنظيمي تبعا الختالف سنوات الخبرة ،ومن ثم
ً
استخدام اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه  One Way ANOVAللكشف عن داللة الفروق في استجاباتهم تبعا سنوات الخبرة (أقل من 5
سنوات ،من  5سنوات إلى أقل من  10سنوات ،من  10سنوات فأعلى) فكانت النتائج كما هي موضحة في جدول ( )13وجدول (.)14
ً
جدول ( :)13املتوسطات واالنحر افات املعيارية للتماثل التنظيمي ملعلمات املدارس املتوسطة وفقا لسنوات الخبرة
التماثل التنظيمي

سنوات الخبرة
التشابه

الوالء

الدرجة الكلية

العضوية

املتوسط

االنحراف املعياري

املتوسط

االنحراف املعياري

املتوسط

االنحراف املعياري

املتوسط

االنحراف املعياري

أقل من 5

28.357

9.850

27.786

6.635

34.643

12.036

90.786

27.901

من  5إلى أقل من

29.016

6.297

27.803

5.155

33.467

8.308

90.287

18.317

من  10فأكثر

30.789

5.368

29.552

4.526

36.195

7.612

96.536

16.231

10

ً
يتضح من جدول ( )13وجود فروق بين استجابات املعلمات على أبعاد التماثل التنظيمي تبعا ملتغير سنوات الخبرة ،وللكشف عن داللة الفروق ثم
استخدام اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه  One Way ANOVAوجدول ( )14يبين نتائج التحليل.
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أروى الالحم

ً
جدول ( :)14تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في التماثل التنظيمي ملعلمات املدارس املتوسطة وفقا لسنوات الخبرة
متوسط املربعات

قيمة
"ف"

مستوى
الداللة

2

154.206

4.484

0.05

394

34.392

الكلي

التماثل التنظيمي

مصدر التباين

الوالء

بين املجموعات

308.411

داخل املجموعات

13550.591

التشابه

العضوية

الدرجة الكلية
للتماثل التنظيمي

مجموع املربعات

درجات
الحرية

13859.003

396

بين املجموعات

273.903

2

136.952

داخل املجموعات

9114.188

394

23.132

الكلي

9388.091

396

بين املجموعات

625.110

2

312.555

داخل املجموعات

25302.618

394

64.220

الكلي

25927.728

396

بين املجموعات

3438.032

2

1719.016

داخل املجموعات

119214.220

394

302.574

الكلي

122652.252

396

5.920

0.05

0.05

4.867

0.05

5.681

ً
يتضح من جدول ( )14وجود فروق دالة إحصائيا ( )α≤0.05في التماثل التنظيمي وأبعاده الفرعية ملعلمات املدراس املتوسطة بمنطقة القصيم
ً
ترجع الختالف سنوات الخبرة ،وتتفق النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة البشابشة ( ،)2008ودراسة غنام ( ،)2016بوجود فروق دالة إحصائيا في
مستوى التماثل التنظيمي وفق متغير الخبرة ،وفي دراسة العتيبي ( ) 2016اتفقت بوجود داللة إحصائية بمجال العضوية ،بينما بقية املجاالت اختلفت
معها بعدم وجود فروق دالة إحصائية .في حين اختلفت مع دراسة الشمري ( ،)2012ودراسة إبراهيم والقتبي ( ،)2017ودراسة العمري والعموش
( ،)2017ويمكن أن يعزى هذا االختالف إلى طبيعة العمل ،وعينة البحث ،واختالف البيئات التي طبقت الدراسات بها.
وللتعرف على داللة الفروق بين املعلمات مختلفي سنوات الخبرة في التماثل التنظيمي تم استخدام اختبار أقل فرق دال  LSDللمقارنة بين
املجموعات املختلفة في حالة داللة تحليل التباين أحادي االتجاه فكانت النتائج كما هي موضحة بجدول (.)15
جدول ( :)15املقارنات البعدية بين متوسطات املعلمات مختلفي سنوات الخبرة في التماثل التنظيمي
التماثل التنظيمي
الوالء

سنوات
الخبرة
من  5إلى أقل من ( 10م= )29.016

أقل من ( 5م= )28.357

من  5إلى أقل من ( 10م= )29.016

0.659

من  10فأكثر (م= )30.789

**2.432

**1.773

سنوات الخبرة

أقل من ( 5م= )27.786

من  5إلى أقل من ( 10م= )27.803

من  5إلى أقل من ( 10م= )27.803

0.017

من  10فأكثر (م= )29.552

**1.766

**1.749

سنوات الخبرة

أقل من ( 5م= )34.643

من  5إلى أقل من ( 10م= )33.467

من  5إلى أقل من ( 10م= )33.467

1.176

من  10فأكثر (م= )36.195

**1.552

**2.728

سنوات الخبرة

أقل من ( 5م= )90.786

من  5إلى أقل من ( 10م= )90.287

من  5إلى أقل من ( 10م= )90.287

0.499

من  10فأكثر (م= )96.536

**5.750

التشابه

العضوية

الدرجة الكلية

**6.249

** دالة عند مستوى  * ،0.01دالة عند مستوى 0.05

يتضح من جدول ( )15أن أعلى املجموعات في التماثل التنظيمي وأبعاده الفرعية (الوالء ،التشابه ،العضوية) هي مجموعة املعلمات مرتفعي الخبرة
ً
(من  10سنوات فأكثر) ،حيث تفوقت هذه املجموعة في التماثل التنظيمي وأبعاده الفرعية على باقي املجموعات بفروق دالة إحصائيا عند مستوى
( ،)α≤0.05حيث اتفقت هذه النتيجة مع دراسة البشابشة ( )2008في تفوق املجموعة ذات الخبرة املرتفعة على باقي املجموعات بفروق دالة إحصائية،
ويمكن أن يعزى ذلك إلى أن املعلمات بزيادة خبرتهن وتواجدهن في املدرسة يزداد لديهن شعور االنتماء والوالء للمدرسة وعملهن.
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نتائج إجابة السؤال الخامس ومناقشتها :ينص السؤال الخامس على "ما العالقة بين األنماط القيادية لدى قائدات املدارس املتوسطة ومستوى
التماثل التنظيمي لدى املعلمات في منطقة القصيم؟"
لإلجابة عن السؤال تم استخدام معامل ارتباط بيرسون في الكشف عن طبيعة العالقة بين األنماط القيادية لدى قائدات املدارس والتماثل
التنظيمي لدى معلمات املدارس املتوسطة في منطقة القصيم ،فكانت النتائج كما هي موضحة في جدول (.)16
جدول ( :)16معامالت االرتباط بين األنماط القيادية لدى قائدات املدارس والتماثل التنظيمي لدى املعلمات
التماثل التنظيمي

االنماط القيادية
الوالء

التشابه

العضوية

الدرجة الكلية

النمط األوتوقراطي

**0.331-

**0.263-

**0.370-

**0.354-

النمط الديموقراطي

**0.512

**0.437

**0.584

**0.561

النمط الترسلي

**0.133-

*0.119-

*0.122-

**0.134-

** دالة عند مستوى  * ،0.01دالة عند مستوى 0.05

يتضح من جدول ( )16ما يلي:
ً
• وجود عالقات ارتباطية سالبة دالة إحصائيا عند مستوى  0.01بين النمط األوتوقراطي في القيادة لدى قائدات املدارس املتوسطة بمنطقة
القصيم وبين التماثل التنظيمي وأبعاده الفرعية لدى املعلمات.
ً
• وجود عالقات ارتباطية موجبة دالة إحصائيا عند مستوى  0.01بين النمط الديموقراطي في القيادة لدى قائدات املدارس املتوسطة بمنطقة
القصيم وبين التماثل التنظيمي وأبعاده الفرعية لدى املعلمات.
ً
• وجود عالقات ارتباطية سالبة دالة إحصائيا عند مستوى  0.01و 0.05بين النمط الترسلي في القيادة لدى قائدات املدارس املتوسطة بمنطقة
القصيم وبين التماثل التنظيمي وأبعاده الفرعية لدى املعلمات.
ومجمل النتائج في السؤال الخامس للدراسة الحالية واملتعلق بعالقة األنماط القيادية لدى قائدات املدارس املتوسطة بمنطقة القصيم وبين
ً
التماثل التنظيمي لدى املعلمات ،يؤكد أن التماثل التنظيمي ملعلمات املدارس املتوسطة بمنطقة القصيم يرتبط إيجابيا بالنمط الديموقراطي في
ً
القيادة ،وسلبيا بالنمطين األوتوقراطي والترسلي .وعلى ذلك يتضح مدى أهمية النمط القيادي الذي تمارسه القائدة وأثره على زيادة شعور الوالء
واالنتماء لدى املعلمات ،وتشابه أهدافهن مع أهداف املدرسة ،فما توصلت إليه البحث إلى أن النمط الديموقراطي هو النمط األفضل في اإلدارة
املدرسية من بين األنماط (الديموقراطي ،األوتوقراطي ،الترسلي) ،ودوره في تحقيق التماثل التنظيمي لدى املعلمات.
ً
2012
) حيث تبين وجود
وتتفق نتائج البحث في وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين األنماط القيادية والتماثل التنظيمي مع دراسة الشمري (
ً
ً
عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بين النمط الديموقراطي والتماثل التنظيمي ،ووجود عالقة دالة إحصائيا بين النمط األوتوقراطي والتماثل
ً
التنظيمي إال أنها ضعيفة جدا ،وعدم وجود داللة بين النمط الترسلي والتماثل التنظيمي بجامعة الكويت.
توصيات البحث:
في ضوء ما توصل إليه البحث من نتائج ،تقدم الباحثة مجموعة من التوصيات على النحو اآلتي:
• توصلت النتائج إلى أن النمط القيادي الديموقراطي هو النمط السائد لدى قائدات املدارس املتوسطة في منطقة القصيم ،مما يوجب العناية به
وتنميته ،من خالل التأكيد على القائدات باالستمرار في ممارسته ،وتهيئة البيئة املناسبة.
• البحث عن املشكالت التي ّ
تحد القائدات من ممارسة النمط الديموقراطي ،وتنمية مستوى ممارسة القيادة الديموقراطية لدى القائدات.
ّ
والحد من املركزية في اتخاذ القرارات املدرسية ،للموافقة فيما بين تطبيق
• التوسع في تفويض السلطة من الوزارة واإلدارات لقائدات املدارس،
القوانين واألنظمة والتعاميم ،وبين الظروف واإلمكانات للمعلمات واملدرسة.
• مشاركة إدارات التعليم في املناطق القائدات في بناء اللوائح واألنظمة والخطط والتعاميم ،بما يتناسب مع تطلعات ومتطلبات واحتياجات املدارس
واملراحل الدراسية في املنطقة.
ً
• ضرورة املحافظة على مستوى التماثل التنظيمي وتعزيزه لدى املعلمات باملدارس ،من خالل االهتمام بقيمه من اإلدارة املدرسية؛ لينعكس إيجابيا
ً
على ارتفاع مستوى األداء واإلنتاجية والكفاءة لدى املعلمات ،ثم املدرسة عموما.
• تعزيز مكانة املعلمات ،واألخذ بطموحاتهن ومتطلباتهن واحتياجاتهن والعناية بها ،لتحقيق املمكن منها وإشباعها ،ويكون ذلك عن طريق إعداد
تقييم بشكل دوري يعتني بأبعاد التماثل التنظيمي.
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املقترحات البحثية:
• إجراء املزيد من الدراسات املستقبلية على هذه املتغيرات وعالقتها مع غيرها مثل :البراعة التنظيمية ،واملرونة التنظيمية ،والصحة التنظيمية،
والثقافة التنظيمية ،والرسوخ الوظيفي ،واالغتراب الوظيفي ،واالنغماس الوظيفي.
ً
• إجراء دراسات أخرى باملتغيرات نفسها في مجتمعات أخرى :كالجامعات ،وإدارات التعليم ،وايضا في مدارس بمراحل أخرى ،وفي مناطق مختلفة من
اململكة.
• إجراء املزيد من الدراسات في األنماط القيادية األخرى :كالقيادة اإلقناعية ،والقيادة الريادية ،والقيادة امللهمة.

املراجع:
ً
أوال :املراجع العربية:
 .1إبراهيم ،حسام والقتبي ،محمد ( .)2017درجة توافر أبعاد التماثل التنظيمي لدى العاملين في املديرية العامة للتربة والتعليم بمحافظة الظاهرة في
سلطنة ُعمان .مجلة الفنون واألدب وعلوم اإلنسانيات واالجتماع.145-125 :)15( :
 .2أحمد ،إبراهيم وعاشور ،نيللى ( .)2013اإلدارة التربوية :علم وفن التخطيط املنظومي الناجح .دار الزهراء للنشر والتوزيع.
 .3أخضر ،أروى ( .)2014األنماط القيادية في الجهاز املركزي بوزارة التربية والتعليم السعودية ،وانعكاساتها على تفعيل أداء العاملين من املشرفين
التربويين .مجلة جامعة شقراء :جامعة شقراء (.153-67 :)3
 .4البشابشة ،سامر ( .)2008أثر العدالة التنظيمية في بلورة التماثل التنظيمي في املؤسسات العامة األردنية :دراسة ميدانية .املجلة األردنية في إدارة
األعمال :الجامعة األردنية  -عمادة البحث العلمي.461 -427 :)4(4 .
 .5جمال ،عائشة ( .)2018دور األنماط القيادية في تحقيق جودة األداء املؤسس ي :دراسة تحليلية .مجلة البحوث التجارية املعاصرة :جامعة سوهاج -
كلية التجارة.146-116 :)1(32 .
 .6الحربي ،قاسم بن عائل ( .)2008القيادة التربوية الحديثة .الجنادرية للنشر والتوزيع.
 .7حسان ،حسن محمد والعجمي ،محمد حسنين ( .)2013اإلدارة التربوية .دار املسيرة للنشر والتوزيع.
 .8بو خلوة ،باديس وقمو ،سهيلة ( .)2017أثار أنماط القيادة اإلدارية على االلتزام التنظيمي :لدى أساتذة القطب الثاني بجامعة قاصدي مرباح
ورقلة .مجلة أداء املؤسسات الجزائرية :جامعة قاصدي مرباح.127-113 .)11( .
 .9الداود ،عبد املحسن ( .)2015األنماط القيادية التربوية وجودة التعليم ملديري املعاهد العلمية في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية .مجلة
العلوم التربوية.428 - 351 :4 :
 .10الزعبي ،خلود ( .)2013درجة ممارسة مديري املدارس الخاصة في عمان العاصمة ألبعاد القيادة التحويلية وعالقتها بالتماثل التنظيمي من وجهة
نظر املعلمين (رسالة ماجستير غير منشورة) .جامعة الشرق األوسط.
 .11سالم ،حسني ( .)2019األنماط القيادية املمارسة وعالقتها بأنماط االتصال اإلداري لدى مديري املدارس الحكومية في محافظة جرش .مجلة
جامعة النجاح لألبحاث  -العلوم اإلنسانية :جامعة النجاح الوطنية.349-305 :)2(33 .
 .12سبحي ،منال ( .)2017األنماط القيادية لدى مديرات الروضة وعالقتها بفاعلية التدريب امليداني لطالبات التربية العملية بجامعة الطائف من
وجهة نظرهن .املؤتمر الدولي الثالث :مستقبل إعداد املعلم وتنميته بالوطن العربي :كلية التربية جامعة  6أكتوبر بالتعاون مع رابطة التربويين
العرب ،مج ،6الجيزة :جامعة  6أكتوبر  -كلية التربية ورابطة التربويين العرب واألكاديمة املهنية للمعلمين.1652 - 1619 ،
 .13السعود ،راتب والصرايرة ،خالد ( .)2009التماثيل التنظيمي لدى أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات األردنية الرسمية وعالقته بأدائهم
الوظيفي .مجلة دراسات العلوم التربوية.204-186 :36 :
 .14السليمي ،حمود بن سعيد مسلم ( .)2019األنماط القيادية ملديري املدارس في محافظة املهرة من وجهة نظر املعلمين .مجلة اآلداب :جامعة ذمار -
كلية اآلداب.78-46 :)10( ،
 .15السيد ،حسام والذهلي ،شيخان ( .)2017األنماط اإلدارية ملديري املدارس وعالقتها بالرضا الوظيفي لدى املعلمين بمحافظة جنوب الباطنة
بسلطنة عمان .الثقافة والتنمية :جمعية الثقافة من أجل التنمية .س.338-281 :)114( 17
 .16شطناوي ،نواف والغامدي ،نورة ( .)2016النمط القيادي السائد لدى رؤساء األقسام في جامعة الباحة .املجلة الدولية التربوية املتخصصة :دار
سمات للدراسات واألبحاث.275 -260 :)10(5 ،
 .17الشمري ،أحمد ( .)2012درجة ممارسة األدوار القيادية لدى عمداء الكليات في جامعة الكويت وعالقتها بالتماثل التنظيمي لدى هيئة التدريس من
وجهة نظرهم (رسالة ماجستير غير منشورة) .جامعة الشرق األوسط.
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 .18الشمري ،فهد ( .)2017درجة ممارسة مديري مدارس املرحلة املتوسطة في منطقة الفروانية التعليمية للعدالة التنظيمية وعالقتها بالتماثل
التنظيمي لدى املعلمين (رسالة ماجستير غير منشورة) .جامعة آل البيت.
 .19الشواورة ،طه ( .)2016أثر التماثل التنظيمي في دافعية العمل لدى معلمي وزارة التربية والتعليم األردنية في مديرية التربية والتعليم لقصبة
الكرك .مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات االقتصادية واإلدارية :شئون البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعة اإلسالمية.141 -120 :)1(24 ،
 .20الشورطي ،يزيد عيس ى ). (2018درجة ممارسة مديري املدارس الثانوية للقيادة التشاركية وعالقتها بمستوى التماثل التنظيمي لدى املعلمين في
محافظة الزرقاء (رسالة ماجستير غير منشورة) .الجامعة الهاشمية ،الزرقاء.
 .21طياره ،عبير ( .)2018األنماط القيادية التربوية لدى مديري املدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان وعالقتها بدافعية املعلمين
نحو العمل (رسالة ماجستير غير منشورة) .جامعة الشرق األوسط.
 .22عبد الجواد ،عبد هللا السيد ( .)2006اإلدارة التربوية والتخطيط التربوي .دار النشر الدولي.
 .23العتيبي ،تركي ( .)2016التماثل التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الطائف .مجلة العلوم التربوية والنفسية :جامعة القصيم:)3(9 ،
.762 –705
 .24العجمي ،محمد حسنين ( .)2013اإلدارة والتخطيط التربوي النظرية والتطبيق .ط .3دار املسيرة للنشر والتوزيع.
 .25عريفج ،سامي ( .)2007اإلدارة التربوية املعاصرة .ط .3دار الفكر للنشر والتوزيع.
 .26العقال ،محمد ( .)2015أثر العالقة بين التماثل التنظيمي وإدراك العاملين للدعم التنظيمي على تكنولوجيا األداء البشري :دراسة ميدانية
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Abstract: This study aims to identify the degree of organizational female leaders 'practice of leadership
styles, and to identify the organizational identification of intermediate school female teachers in Qassim
Region, from the female teachers' point of view. It aims to find whether there is a statistically significant
correlation between leadership styles among school female leaders and organizational identification
among female teachers. The study used the correlative descriptive method, and the questionnaire as a tool
to collect the study data. The sample numbered 397 female teachers. The study sample was chosen
randomly.
The most important findings of the study were: the degree of practicing leadership styles by intermediate
school leaders in Qassim region was largely for the democratic style (79%); moderately for the autocratic
style (60%); low for the communicative style (47%), from the point of view of the female teachers. The
results show that the level of organizational identification of intermediate school female teachers in
Qassim region is highly achieved (82%). The study also showed the existence of a statistically positive
correlation between the democratic style of leadership and organizational identification and its subdimensions among female teachers. There is a statistically significant negative correlation between the
female leaders’ autocratic style of leadership and organizational identification and its sub-dimensions
among female teachers. There is a statistically significant negative correlation between the communication
style in leadership of female teachers and the organizational identification and its sub-dimensions among
female teachers.
The study recommended paying attention to the democratic leadership style, by emphasizing that leaders
continue practicing it; limiting the practice of autocratic and communicative styles, finding out problems
that limit women leaders from practicing the democratic style. There is a need to maintain the level of
organizational identification, and strengthen it among the female teachers in schools, by strengthening the
status of female teachers. This may be done by taking into account their ambitions, requirements and
needs.

Keywords: Leadership Styles; Organizational Identification; Female Leaders; Intermediate School; Qassim
Region.
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امللخص:
هدددفت الدراسددة تصددميم وحدددة تعليميددة بتقنيددة التصددوير التجسدديمي ( )Hologramوأثرهددا فددي التفكيددر الت د ملي لدددى تالميددذ الصددف الثددامن
األساس دديي ف ددي األردن ،ت ددم اختي ددار مدرس ددة زه دداء ال دددين الحم ددود الثانوي ددة للبن ددين ،وح ددي إح دددى امل دددارء الواقع ددة ف ددي ل ددواء بن ددي عبي ددد ،وت ددم اختياره ددا
بالطريقة قصديه ،وتم اختيار شعبتين مددن طددالص الصددف الثددامن بالطريقددة العشددوائية مددن بددين الشددعب املتددوفرة باملدرسددة وعدددد الطددالص هدداتين
الشعبتي ( )60طالب ،وتم تعين أحداهما كمجموعة تجريبية وعددها ( )30طالب واألخرى مجموعة ضابطة وعددها ( )30طالب .تم اسددتخدام
املنهج شبه التجريبي في تصميم وحدة تدريسية تعليمية وقياء أثرها في تنمية التفكير التد ملي لدددى طددالص املرحلددة األساسددية فددي األردن .وأظهددرت
النتددائ أن هندداك فددروك كانددت لصددالح املجموعددة التجريبيددة الددذين تعرضددوا لطريقددة التدددريس بواسددطة تقنيددة التصددوير التجسدديمي مقارنددة ب د فراد
املجموعة الضابطة ،وأوصت الدراسة استخدام طريقة التدريس بواسطة تقنية الهولوجرام في تنمية مهارات التفكير الت ملي ،ملددا أظهددرت نتددائ
هذه الدراسة من أهمية في استخدام هذه الطريقة.
الكلمات املفتاحية :وحدة تعليمية؛ تقنية التصوير الجسمي؛ التفكير الت ملي؛ املرحلة األساسية.

املقدمة:

ُ
تعد املناهج الدراسية األداة الفعالة في بناء شخصية املتعلمين بواسطة فلسفتها وثقافتها ومعتقداتها ،وتلبي طموحات وتطلعات وآمال األجيال
ً
مهما في بناء شخصية اإلنسان ،ويشهد تدريس العلوم ً
القادمة ،وتؤدي ً
دورا ً
واضحا على املستوى العاملي ملواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية
تقدما
التي حدثت ،ويستمد هذا التقدم من طبيعة العلم ،فالعلم له بنيته التي تميزه عن غيره من الفروع األخرى (مصلح.)3 :2010 ،
دورا ر ً
وتؤدي مناهج العلوم ً
ئيسيا في تقدم األمم وازدهارها في كافة املجاالت التي تهتم باألفراد واملجتمعات ،فتقدم أي أمة من األمم يتوقف بالدرجة
ً
ً
الكبيرة على نظامها التعليمي ،وشهدت اآلونة األخيرة الكثير من التطورات والجهود لتطوير املناهج وإصالحها بدءا من األهداف مرورا باملحتوى وأساليب
التدريس ،وانتهاء بتقييمها وتقييم مخرجاتها التعليمية (زيتون.)7 :2010 ،
ُويعد تعليم العلوم عملية مهمة في جميع البلدان ،ويتعرض إلى العديد من التغيرات املتعددة واملتزايدة ،وبالرغم من تنوع مصادر تعليم العلوم ،إال
أن معلم العلوم يبقى له الدور األكبر في تحمل املسؤولية العلمية واألخالقية لتهيئة الظروف اإليجابية لإلصالح ،والتغلب على التحديات املتسارعة
والعقبات التي تواجه التعليم (الحوامدة وبني خلف.)486 :2018 ،
ً
ً
وقد وضعت كثير من الهيئات املتخصصة معايير تتعلق بتدريس العلوم ،والتي تهدف الى تكوين مجتمع متنور علميا وتكنولوجيا؛ بحيث يكون
ً
أفراده قادرين على مناقشة القضايا املهمة املتعلقة بالعلم والتكنولوجيا ،فقد اهتمت املعايير بتقديم أفراد متنورين ً
علميا وتكنولوجيا ،وتلخيص ما
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يحتاجه املتعلمون ملعرفته وفهمه وما يجب أن يكونوا قادرين على أدائه على مستوى الصفوف الدراسية املختلفة لكي يتحقق التنور العلمي (الطناوي،
.)8 :2005
ُويعد التعليم أكثر من ثورة وطنية من خالل إدخال العلوم الحديثة والتكنولوجيا في املناهج الدراسية ،حيث أصبح التعليم ركيزة أساسية ومهمة
في املشروعات الوطنية ،الرتباطه باحتياجات الفرد واملجتمع وأهميته في رفع اإلنتاجية ،وأن وجود استراتيجيات ومنهجيات متعددة تسهم في تحسين
تعلم الطالص في العلوم ،وعلى مدار تاريخ العلوم قدمت النماذج واالستراتيجيات ً
دورا ً
مهما في تدريس العلوم ،كما تم استخدامها في التدريس داخل
الغرفة الصفية والتي أدت إلى تحسين تعلم الطلبة للعلوم ).(Ashour, 2010: 11
ُويعد استخدام تكنولوجيا التعليم من أساسيات العملية التعلي مية ،وله أهمية كبيرة في سير العملية التعليمية ،فقد ظهرت الكثير من الطرائق
واألنظمة التعليمية التي تعتمد على استخدام التكنولوجيا ،كالتعلم عن بعد والتعلم اإللكتروني وتدخل التقنيات الحديثة في جميع املجاالت التربوية،
األمر الذي يؤدي إلى الزيادة في مردود العملية التعليمية ،كما أن عملية إدخال التكنولوجيا في التعليم تعمل على تحقيق التعلم التفاعلي املتركز حول
الطالب ،وتساعد في تحقيق بيئة جذابة وفعالة للمتعلم ،وتعزز نقاط القوة وتحسين نقاط الضعف ،وظهرت العديد من املشكالت التي واجهت
املؤسسات التعليمية في توظيف املستحدثات التكنولوجية مثل افتقار تلك املؤسسات للمعلمين ذات الكفاءة في توظيف أدوات تكنولوجيا التعليم،
وقلة التجهيزات واإلمكانات للمعلمين ،واملعلم الناجح يجب أن يواكب التغيرات التي تطرأ على الساحة التعليمية  ،من خالل دم التكنولوجيا وتوظيفها
في املواقف التعليمية وإجراءات التدريس لتحقيق األهداف التعليمية (العمري.)109 :2015 ،
وقد ظهرت في السنوات األخيرة دعوات الستخدام وسائل وأساليب أكثر ً
تقدما ،وحي األساليب والتكنولوجيا التي تعتمد على اإلدراك ،والخبرات
املحسوسة ،وتشجع مشاركة الطلبة واندماجهم بشكل أكبر في العملية التعليمية ،األمر الذي يستدعي البحث عن برام وطرك جديدة تعزز استخدام
التكنولوجيا في التعليم (أحمد.)22 :2019 ،
وقد سعت كثير من املؤسسات التعليمية جاهدة لالستفادة من الخدمات التكنولوجية من خالل دم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في
التعليم ،وهذا بدوره أنت نماذج جديدة من التعليم  ،وغيرت هذه النماذج وجه التعلم ،وقد قدمت التطورات التكنولوجية ً
دورا ً
مهما في تحسين التعليم،
فعلى سبيل املثال الع ديد من املؤسسات التعليمية تستخدم تكنولوجيا متطورة مثل شاشات اللمس ،وهنا جاءت تكنولوجيا ( )Hologramك داة جديدة
يمكن أن تدعم التدريس والتعلم في املؤسسات التعليمية ).(Ghuloum, 2010: 698
مشكلة الدراسة:
ً
ً
ً
ً
ً
ً
لم يعد استخدام تكنولوجيا التعليم في العملية التربوية على اختالف مراحلها شكال كماليا ،بل أصبح أمرا ضروريا ومتطلبا أساسيا من متطلبات
نجاح العملية التعليمية ،وعلى الرغم من مضيي سنوات طويلة على دخول التكنولوجيا الى التعليم ،إال أن الدراسات املتعلقة في تكنولوجيا التصوير
ً
ً
التجسيمي قليلة جدا ،وهذا ما دفع البحث للقيام هذه الدراسة ،ويرى الباحث أيضا من خالل خبرته في امليدان أن هناك قصورا في تفعيل املستحدثات
التكنولوجية بما فيها الهولوغرام ،وكذلك بعض الدراسات التي تؤكد الحاجة إلى استخدامها في تدريس مادة العلوم كدراسة ،وأن املتعلم بحاجه إلى هذه
التقنية للتعلم في القرن الواحد والعشرين ،والقادرة على إدخال التشويق للمتعلم ،ومحاولة إكسا هم معارف علمية وطرائق تفكير تساعدهم في حل
مشكالتهم ،وكذلك محاولة توفير تعليم يربط املتعلم بين بيئته وما يؤهله للعمل املستقبلي ،وتتمثل مشكلة الدراسة بوجود حاجة في تطوير أساليب
تدريس العلوم من خالل تصميم وحدة تعليمية بتقنية التصوير التجسيمي ) )HOLOGRAMوقياء أثرها في التفكير الت ملي لدى تالميذ الصف الثامن
باألردن.
أسئلة الدراسة:
• ما أثر تصميم وحدة تعليمية بتقنية التصوير التجسيمي ( )Hologramفي التفكير الت ملي لدى تالميذ الصف الثامن األساسيي في األردن؟
فرضية الدراسة:
ُ
• ال يوجد فرك ذو داللة إحصائية ( )α=0.05بين متوسطي درجات مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة في اختبار التفكير الت ملي يعزى إلى طريقة
التدريس (تقنية التصوير التجسيمي ،الطريقة العادية).
أهمية الدراسة:
تنبثق أهمية الدراسة من الناحيتين النظرية والتطبيقية ،فالجانب النظري يتوقع من هذه الدراسة بتصميم وحدة تعليمية قائمة على تقنية
التصوير التجسيمي ،هدف اإلسهام في عملية التجديد والتنويع في طريقة التعلم والتعليم التي يستخدمها املعلمون في الغرف الصفية من خالل تقنية
ً
تكنولوجية تثير اهتمامهم في مراجعة املمارسات التقليدية في التعليم ،وتساهم أيضا في سد النقص في الدراسات العربية ،واإلسهام بإثراء التدريس من
خالل تقنية الهولوغرام في الدراسات والبحوث العربية بشكل عام وفي األردن بشكل خاص ،حيث لم ي خذ املوضوع حقه بشكل مناسب في الدراسات
والبحوث العربية  -في حدود علم الباحث  -في مناهج وأساليب تدريس العلوم.
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أما الجانب العملي فتتمثل الدراسة أنها ستسهم ملخططي املناهج في تخطيط مناهج العلوم في ضوء تقنية الهولوغرام وإعداد وحدات دراسية من
قبل مطوري املناهج تعتمد على تقنية الهولوغرام ،وتعليم املعلمون على ضرورة تدريس العلوم وفق مدخل تقنية الهولوغرام من أجل تنمية قدرات
الطلبة العلمية والعقلية.
حدود الدراسة:
يقتصر تعميم نتائ الدراسة في ضوء االتي:
• اقتصرت هذه الدراسة على وحدة (الوراثة) من كتاص العلوم املقرر لطلبة الصف الثامن األساسيي للعام الدراسيي 2020/2019م.
• اقتصرت على عينة من تالميذ الصف الثامن األساسيي ذكور في مديرية بني عبيد للعام الدراسيي  2020/2019م.
• صفات وخصائص األدلة واألدوات واملقياء املستخدم في الدراسة.
مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية:
ً
تقنية الهولوغرام :هو تصوير مجسم ثالثي األبعاد بدرجة عالية جدا من الدقة والوضوح ،حيث إنها حزمة من املوجات الضوئية التي تصطدم بالجسم
املراد تصويره وتقوم بتخطيطه ثم تقوم املوجات الضوئية بنقل بيانات الجسم التي قامت األداة بتخطيطه عن التخطيط ثالثي األبعاد ( Universal
ً
 .)Hologram, 2009: 14وتعرف إجرائيا :حي التقنية التي تم تصميم الوحدة تعليمية من خاللها والتي تم تدريس تالميذ الصف الثامن األساسيي في
األردن.
التفكير التأملي :يعرفه بركات ( )22 :2005أنه "قدرة الطالب على التعامل مع املواقف واألحداث واملثيرات التعليمية بيقظة ،وتحليلها بعمق للوصول إلى
ً
اتخاذ القرار املناسب في الوقت واملكان املناسبين لتحقيق األهداف املتوقعة منه" .ويعرف إجرائيا :مجموعة من املهارات العقلية التي تتمثل في الرؤية
البصرية ،والكشف عن املغالطات ،والوصول إلى استنتاجات.

اإلطار النظري
تضمن هذا الجزء قسمين (تقنية الهولوغرام ،التفكير الت ملي) ،تم توضيح مفهومها واألهمية والخصائص ومميزات كل منها:
ً
أوال :تقنية الهولوغرام
ترجع جذور تقنية الهولوغرام الى الوهم املعروف باسم "شبح الفلفل" الذي كان يستخدم في املسارح الفيكتورية بالستينات من القرن التاسع
عشر إلنتاج أشباح واقعية ،من خالل سلسلة من التوقعات البصرية ،حيث تقوم من خالل وضع ورقة ضخمة من لوحة زجاج على خشبة املسرح بزاوية
 45درجة مع الشاشات واإلضاءة الخاصة ها) . (LEE, 2013: 35وفي القرن التاسع عشر ،وتحديدا في عام ( 1862م) ،كانت هناك العديد من املحاوالت
للحصول على صورة ثالثية األبعاد ،حيث نجح العالم البريطاني "جون هنري بيبر" في تقديم نظريته لتكوين األجسام الضوئية ثالثية األبعاد ،والتي حملت
اسمه" "Pepper's Ghostألنها تعتمد على استخدام املرايا بزوايا مائلة ،لكي تتبادل انعكاسات صورة األجسام فتظهر طافية في الهواء (عوض:2017 ،
.)101
لكن تاريخ ظهور تقنية "الهولوغرام" يعود الى عام1947م ،عندما من قبل املهندء املجري "دينيس جابور" في محاولة منه لتحسين قوة التكبير في
امليكروسكوص اإللكتروني .وألن موارد الضوء املتاحة في ذلك الوقت لم تكن حقا متماسكة احادية اللون ،لذا ت خر ظهور التصوير املجسم إلى وقت
ظهور الليزر عام 1960م ،وفي عام  1962قام علماء من الواليات املتحدة واالتحاد السوفيتي بابتكار تقنية التصوير التجسيمي(Hariharan, 2002: ،
).23

عدها توالت التجارص فعرض أول هولوغرام عام ( .)1967وفي العام ( )1972تمكن العالم لويد كروز من صناعة أول هولوغرام يجمع بين الصور
املجسمة ثالثية األبعاد والسينما جرافي ذات البعدين .وفي أوائل ثمانينات القرن العشرين تم استخدام ضوء الليزر في تسجيل الهولوغرام لكال من
ً
الواليات املتحدة األمريكية واالتحاد السوفيتي في وقت واحد تقريبا  ،ومنذ ذلك الوقت بدا االهتمام بتطوير تقنية الهولوغرام لتدخل في تطبيقات
متعددة علمية وصناعية (عوض.)2 :2017،
تعريف تقنية الهولوغرام
الهولوغرام هو مصطلح من اللغة اليونانية تتكون من مقطعين  holosبمعنى "الرؤية الكاملة"  gramبمعنى "مكتوص" والهولوغرام هو سجل ثالثي
األبعاد نتيجة التداخل اإليجابي بين موجات الليزر ) .(Universal Hologram, 2009: 4الهولوغرام هو تصوير مجسم ثالثي األبعاد ،وحي حزمة من
املوجات الضوئية التي تصطدم في الجسم املراد تصويره وتقوم بتخطيطه ثم تقوم املوجات الضوئية بنقل بيانات الجسم (القحطاني ومعيذر:2016 ،
.)254
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وعرف مصطفى ( )12 :2009تكنولوجيا الهولوجرام ب نها خيال لصورة الجسم األصلي بشكل ثالثي األبعاد ،إذ تبدو بشكل حقيقي وواضح للجسم
ويمكن رؤيتها من جميع االتجاهات .وحي صورة ثالثية األبعاد تتشكل عن طريق ضوء الكائن الذي تسقطه في الفراغ ،ويمكن مشاهدته بشكل مباشر
بصورة ثالثية األبعاد والتي يمكن عرضها على لوح أو رقائق األملنيوم (.)Anil & Lobo, 2016: 21
وفي ضوء التعريفات السابقة يستخلص الباحث أن مفهوم تقنية الهولوجرام حي مجسم ثالثي األبعاد نات من انعكاء أشعة الليزر في الفراغ
بحيث يمكن رؤيته من جميع االتجاهات وبشكل واضح يسهل على املعلم تدريس املجسمات التي يصعب عرضها أمام الطلبة.
وتقوم فكرة التصوير التجسيمي (الهولوغرام) كما ذكرها ( )Ghuloum, 2010: 695في توجيه شعاع الليزر الى مجزئ الضوء والذي يقوم بفصل
شعاع الليزر إلى شعاعين ،ويتم استخدام املرايا لتوجيه مسار الشعاعين إلى الهدف املحدد ،ويمر كال الشعاعين عبر عدسة مفرقة لتتحول حزمة
الض وء املركزة إلى حزمة عريضة ،وتوجيه أحد الشعاعين إلى الجسم املراد تصويره ونسمي هذا الشعاع بشعاع الجسم ،فينعكس الشعاع عن الجسم
ويسقط على الفيلم.
أهمية تقنية الهولوغرام في مجال التعليم
أشار العديد من الباحثين الى أهمية توظيف تقنية الهولوجرام في مجال التعليم خاصة بعدما أثبتت فاعليتها في مجال التسويق والدعاية واإلعالم
ً
ً
ومجال الطب والهندسة ،حيث يمكن االستفادة من هذه التقنية ،فقد ين أوركس ( )Orocs. 2018: 166أن التقنية تلعب دورا إيجابيا في اكتساص
تطبيقات تعليمية جديدة ،وأن إمكانيات تقنية الهولوجرام حقيقة ال يمكن إنكارها في العلوم ومحتويات التعلم .وتقنية الهولوجرام لها القدرة على
إحداث ثورة في جوانب التدريس والتعلم ،وقد تصبح تقنية الهولوغرام موردا يمكن أن يغير طريقة بناء وتبادل املعرفة ،وتكنولوجيا التصوير التجسيمي
ثالثي األبعاد يمكن ان تكون فعالة للتعلم والتعليم ،وهذا النوع من التكنولوجيا يعزز البيئة املتمحورة حول الطالب ،وحيث يمكن للطالص التفاعل مع
بيئة التعليم الخاصة هم وبناء معارفهم القائمة على خبراتهم التعليمية (.)Lee, 2013: 36
وحدد القحطاني ( )644 :2016أهمية تقنية الهولوجرام في العملية التعليمية في زيادة التفاعل املشترك بين املعلم واملتعلم في العملية التعليمية،
وتسهم في اكتساص مهارات تدريسية جديدة ،وتسهم في تطوير أساليب التعلم عن بعد ،وتسهم في زيادة الدافعية للتعلم ،وتساعد في توظيف التقنيات
الحديثة في التدريس ،وتسهم في إبراز خبرات التفكير العلمي.
وذكر ذبادحي ( )Vpadhye, 2018: 64ان صورة الهولوغرام تتكون عن طريق خلق وهم لصورة ثالثية األبعاد ،حيث يقوم مصدر الضوء األول
بإضاءة الشكل ويضييء الضوء الثاني ،ويتفاعل املصدران الضوئيان مع بعضهما البعض ويسبب التداخل نشوء صورة ثالثية األبعاد .وتتكون الفكرة من
صورة ثالثية األبعاد ويتم تنفيذها باستخدام حزمة ليزر من خالل كائن يتم عرض شعاع ثاني على انعكاء الشعاع األول ،مما يسمح لخلق صورة وهم
بصرية ثالثية األبعاد (.)Orocs, 2018: 168
أشار عديد من الباحثين الى أهمية توظيف تقنية الهولوجرام في مجال التعليم خاصة بعدما أثبتت فاعليتها في مجال التسويق والدعاية واإلعالم
ً
ً
ومجال الطب والهندسة ،حيث يمكن االستفادة من هذه التقنية عندما بين أوركس ( )Orocs, 2018أن التقنية تلعب دورا إيجابيا في اكتساص تطبيقات
تعليمية جديدة ،وان إمكانياتها حقيقية ال يمكن إنكارها في العلوم ومحتويات التعلم .وتقنية الهولوجرام لها القدرة على إحداث ثورة في جوانب التدريس
والتعلم ،وقد تصبح موردا يمكن ان يغير طريقة خلق وتبادل املعرفة ،يمكن ان تكون فعالة للتعلم والتعليم ،وهذا النوع من التكنولوجيا يعزز البيئة
املتمحورة حول الطالب ،ويمكن للطالص التفاعل مع بيئة التعليم الخاصة هم وبناء معارفهم القائمة على خبراتهم التعليمية (.)Lee, 2013: 35
ويمكن االستفادة من هذه التقنية بمجال التعليم في زيادة التفاعل املشترك بين املعلم واملتعلم في العملية التعليمية ،وتسهم في اكتساص مهارات
تدريسية جديدة ،وتسهم في تطوير أساليب التعلم عن بعد ،وتسهم في زيادة الدافعية للتعلم ،وتساعد في توظيف التقنيات الحديثة في التدريس،
وتسهم في إبراز خبرات التفكير العلمي (القحطاني ومعيذر ،(250 :2016 ،وجعل الطالص يشاهدون شريط فيديو لتجربة علمية بشكل ثالثي األبعاد،
ومنح الطالص جولة افتراضية ثالثية األبعاد ملواقع تاريخية يصعب زيارتها في الواقع (عبد الهادي.)66 :2017 ،
مميزات توظيف تقنية الهولوجرام في مجال التعليم
توفر تقنية الهولوجرام العديد من امليزات والتي يمكن االستفادة منها في مجال التعليم ،واملتمثلة في جعل الطالص يشاهدون شريط فيديو لتجربة
علمية بشكل ثالثي األبعاد ،ومنح الطالص جولة افتراضية ثالثية األبعاد ملواقع تاريخية يصعب زيارتها في الواقع (عبد الهادي.)71 :2017 ،
وعدم الشعور املتعلم بامللل أثناء عملية التعلم ،وشعوره بالتحكم باملجسم مما يولد له االنتباه والجذص للمحتوى التعليمي (محمد.)41 :2019 ،
وتمكن املتعلم من رؤية املجسم من كل االتجاهات ،وبالتالي تنت صورة واقعية للمتعلم ألنها تسجيل دقيق ملوجات الضوء املنعكسة من الجسم
).(Ahmad, Abdullah, & Abubakre, 2015: 14
ويرى الباحث من خالل تطبيقه لتقنية الهولوجرام قد تم التوصل إلى مزايا أخرى تمثلت في تنمية الحواء لدى الطلبة من خالل مشاهدة املجسم
املعروض بتقنية الهولوجرام في الفراغ دون الحاجة إلى الوسيط.
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تحديات استخدام تقنية الهولوغرام في مجال التعليم
بالرغم من أن تقنية الهولوغرام لها أهمية كبيره في العملية التعليمية ‘إال أنها تواجه كغيرها من التقنيات بعض التحديات ،حيث أشار عبد الهادي
( )88 :2017ان تقنية الهولوجرام تواجه بعض التحديات ومنها التكلفة العالية ،وتحتاج إلى إنترنت فائق السرعة ،والحاجة إلى توفر األدوات التجهيزات
املناسبة من أجل تطبيقها.
وفي ضوء ما سبق فقد أشارت االستبيان الذي أجراه القحطاني ومعيذر ( )239 :2016أن الصعوبات التي تواجه تطبيق هذه التقنية في التدريس
"قلة وعي املسؤولين بدور تقنية الهولوجرام في التعليم والتكاليف املالية واملادية التي يصعب دم التقنية في العملية التعليمية.
ويرى الباحث أن هذه التحديات كانت في السابق مؤثرة ،أما في الوقت الحاضر ف صبح ت ثيرها قليل ،حيث أن اإلنترنت في الوقت الحاضر متاح
للجميع وبسرعة فائقة ،وكذلك فإن استخدام هذه التقنية أصبح غير مكلف في وقتنا الحاضر ،ويشاهد الطالص الصور بشكل جذاص يوفر الوقت
والجهد ويشعر الطالص بالرغبة في رؤية املجسمات في العلوم.
مميزات الهولوجرام
ً
ذكرت القحطاني ( )650 :2016عدة مميزات للهولوجرام من أبرزها :رؤية الجسم كامال من كافة االتجاهات ،وعند رؤية طرف فان الطرف األخر
ً
يختفي ،فمثال لو شاهدنا الجزء األيمن من الجسم فان الجزء األيسر يختفي ،وتوفر الذاكرة لتخزين الصور واألشكال التي تود مشاهدتها.
ً
ثانيا :التفكير التأملي
ال يمكن ألي مجتمع أن يتطور إال إذا كان أفراده يمتلكون مهارات التفكير املختلفة التي تساعدهم على النهوض ملواكبة عصر املعلوماتية
والتكنولوجيا واختيار املناسب لقيم املجتمع وتقاليده ومتطلباته في عملية التطور الشاملة ،حيث أصبحت مهارات التفكير للمتعلمين من أهم أهداف
تدريس املناهج ،ملا لها من دور في توجيه في توجيه سلوك املتعلم وفي تنشيط ذاكرته ،وهو ما يمكن أن يسهم في تنمية مهارات التفكير لديه بما فيه مهارة
التفكير الت ملي (عبد القادر.)41 :2017 ،
فالتفكير الت ملي كما يشير ديوي ( )Dewey, 1910: 11أنه حالة من الحيرة والتردد والشك تواجه الفرد ثم تصبح قاعدة تنبثق منها عملية
التفكير ،ثم البحث واالستقصاء للوصول إلى حلول تسهم في التخلص من حالة الحيرة والشك .وهو أن يت مدل الطلبدة املوقدف الدذي أمدامهم ،ويحللونده
إلدى عناصدره ويرسدمون الخطدط الالزمة لفهمه ،حتى يصلوا إلى النتائ املطلوبة في هذا املوقف ،ثم يقوموا بتدصميم هدذه النتدائ فدي ضوء الخطط التي
وضعت من أجله (إبراهيم.)17 :2005 ،
ويعرف شون ( )Schon,1983:7التفكير الت ملي أنه استقصاء عقلي نشط واعي ومت ن للفرد ،حول معتقداته وخبراته ومعرفته املفاهيم واإلجراءات
وتحليلها بحيث يتوصل الفرد لحل املشكالت العلمية ،وإظهار املعرفة الضمنية الى سطح الوعي بمعنى جديد .بحيث يوصله هذا املعنى الى اشتقاك
استدالالت لخبراته املرغوص تحقيقها باملستقبل.
ويرى الخوالدة ( )45 :2007أن التفكير الت ملي هو تفكير موجه ،حيث يوجه العمليات العقلية إلى أهداف محددة ،فاملشكلة تتطلب مجموعة
معينة من استجابات ،من أجل الوصل الى حل معين.
والتفكير الت ملي هو ت مل الفرد للموقف الذي أمامه وتحليله الى عناصر ورسم الخطط الالزمة من أجل الوصول الى النتائ ضمن الخطط
املرسومة (حبيب .)14 :1996 ،ورأى بني عيسيى التفكير الت ملي ب نه "مجموعة من األنشطة العقلية التي يمارسها اإلنسان املت مل في حياتنا اليومية
ً
ً
ً
ً ً
ً
عندما يواجه موقفا مثيرا ،فيبحث له عن تفسير وحل ناجح ،فيعمل فكرة محلال للموقف وطارحا لألسئلة وواضعا إلجاباتها ومجربا ليصل إلى الحل
املناسب" (بني عيسيى.)11 :2016 ،
ويعرف الكبيسيي ( )270 :2011التفكير الت ملي على انه نشاط عقلي يتمعن فيه الفرد للوصول لهدف معين من خالل مهارات الرؤية البصرية،
والكشف عن املغالطات ،والوصول الى استنتاجات ،وإعطاء تفسيرات مقنعة ،ووضع حلول مقترحة للمشكالت التي يتم اختبارها .وهو أن يصبح املتعلم
َ
قادرا على تبصر املواقف التعليمية ،وتحديد نقاط القوة والضعف ،والقدرة على اتخاذ القرارات ،وقيامه باإلجراءات املناسبة َ
بناء على دراسات واقعية
منطقية للموقف التعليمي (عفانة واللولو.)33 :2002 ،
مهارات التفكير التأملي
ً
تتنوع مهارات التفكير الت ملي وتتعدد مراحلها فحدد كال من عفانة واللولو ( )11 :2002مهارات التفكير الت ملي وبالتالي ،الرؤيدة البصرية :وحي
القدرة على عرض جوانب املوضوع والتعرف علدى مكوناته سدواء كان ذلك من خالل طبيعة املوضوع أو إعطاء رسم أو شكل يبين مكوناته بحيث يمكن
اكتدشاف العالقات املوجودة بصرًيا ،الكشف عن املغالطات :وحي القدرة علدى تحديدد الفجدوات فدي املوضدوع ،وذلدك من خدالل تحديدد العالقات غير
الصحيحة أو غير املنطقية أو تحديد بعض التدصورات الخاطئة أو البديلة في إنجاز املهام التربوية ،الوصدول إلدى اسدتنتاجات :وهدي القددرة علدى التوصدل
إلدى عالقدة منطقيدة معيندة مدن خدالل رؤيدة مضمون املوضوع والتوصل إلى نتائ مناسبة ،وإعطاء تفسيرات مقنعة :وحي القدرة على إعطاء معنى منطقي
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ً
للنتدائ أو العالقدات الرابطدة وقدد يكون هذا املعنى معتمدا على معلومات سابقة أو على طبيعة املوضوع وخصائصه ،وضع حلدول مقترحدة :وهدي القددرة
علدى وضدع خطدوات منطقيدة لحدل املوضدوع املطدروح وتقدوم تلك الخطوات على تصورات ذهنية متوقعة للموضوع املطروح.
وصنف هالتون وسميث ( )Hatton & Smith, 1995: 14مهارات التفكير الت ملي إلى :وصف حدث أو موقف معين ،وتحديد األسباص املمكنة
لحدوث الوقف ،وتفسير كافة البيانات املتوفرة ،وتحديد أسباص اتخاذ قرار ما.
مراحل التفكير التأملي
حدد روء ( )Ross, 1999: 22مراحل التفكير الت ملي في التعرف على املشكالت التربوية ،واالستجابة للمشكلة من خالل إجراء مشا هة بينها وبين
مشكالت أخرى جرت في سياقات متماثلة ،وتفحص املشكلة والنظر عليها من عدة جوانب ،وتجربة الحلول املقترحة والكشف عن نتائ الحلول ،واملغزى
من اختبار كل حل وتفحص النوات الظاهرة ،والضمنية لكل حل ثم تجربته ،وتقديم الحل املقترح.
أما عفانة والولو ( )22 :2002فاعتبروا أن مراحل التفكير الت ملي حي :الوعي باملشكلة ،وفهم املشكلة ،وإيجاد الحلول املقترحة وتصنيف البيانات
ً
واكتشاف العالقات ،واستنباط نتائ الحلول املقترحة – قبول أو رفض الحلول ،واختبار الحلول تجريبيا -قبول أو رفض النتيجة.
وترى النجار ( )35 :2013أن مراحل التفكير الت ملي حي :اإلحساء باملشكلة ،وتوضيح العالقات املتصلة باملشكلة ،وتصنيف البيانات بقبول
ً
الفروض او رفضها ،واختيار أنسب الحلول ،واختبار الحلول عمليا.
مستويات التفكير التأملي
صنف تاجرت وويلسون ( ) Taggret & Wilson, 1998: 14التفكير الت ملي الى خمسة مستويات هرمية متداخلة ومرتبطة بعضها بالبعض اآلخر
وهذه املستويات حي :املستوى التقني للت مل :وهو أبسط مستويات الت مل ،وهو يتعلق بقدرة املعلم على اختيار الطرائق والوسائل الالزمة مع التركيز على
تحقيق الهدف ،وتتجاهل الحلول البديلة ،وفهم الطالص والعواطف.
املستوى السياقي للت مل :يتعلق بفهم ما وراء املمارسات من افتراضات ونظريات واستيضاح العالقة بين النظرية والتطبيق ،ويبذل املعلمين فيه
ً
جهدا لتنوير الظروف املمكنة وراء املشكلة املطلوص حلها.
املستوى الجدلي :يتعلق باهتمام الفرد بالتساؤل املستمر حول اهتماماته ،والنظر بعمق إلى األمور ،والدفاع عن خياراته في ضوء أدلة يجمعها،
ويدرء فيها املعلمون ت ثير الظروف االجتماعية واملعلومات حول الطالب.
وصنف فان مانن ( )Van Manen, 1977: 30ثالثة مستويات للتفكير الت ملي :في العقالنية التقنية :وحي تحقيق أهداف املناهج الدراسية بغض
النظر عن أي مشاكل في الفصل الدراسيي او باملدرسة ،والعقالنية التداولية :وحي ت كد على توضيح قيم سياك الكالم ،والعقالنية الحرجة :وحي نقد
مستمر لهيمنة املؤسسات واألشكال القمعية للسلطة ويتم اتخاذ القرارات التعليمية على أساء العدالة واملساواة والحرية.
وحددا هاتون وسميث ( )Hatton & smith, 1995: 38مستويات الت مل وحي :العقالنية التقنية :وحي التطبيق الفعال للمعرفة التربوية لتحقيق
غايات مسلم ها وليست محل شك ،والوصف والت ويل :وحي تحليل االفتراضات واالقتناعات التي ت تي بعد القرارات والخطط وربطها بالقيم
واالتجاهات ،والحوار :يتضمن املداولة والفهم ووزن وجهات النظر املتباينة واختيار البديل األفضل ،والتفكير الناقد :ويشمل تفكيك املقوالت وإعادة
بناءها ورؤية األهداف واملمارسات في ضوء املعايير األخالقية ،وت طير وجهات النظر املتعددة :ويضمن وضع العمل في سياقة املتعدد الجوانب مع ما
يترتب من عواقب على كل سلوك يتخذ ألداء العمل.
وذكر عبد السالم املشار اليه في الهدايبة وأمبوسعيدي ( )14 :2015مستويات التفكير الت ملي وحي :الت مل العابر اليومي :وهو الت مل الذي ال
ً
يشترط عندما يكون الفرد وحيدا ،بينما ال يذهب هذا الشكل من الت مل أعمق من التفكير والتذكر.
والت مل املدروء -املتعهد :يتضمن الت مل املت ني املدروء الذي يتضمن مراجعة الشخص ،وتطويره للممارسة الفردية ب ي عدد من الطرك
املدروسة التي يمكن أن تكون فردية أو تعاونية.
والت مل املدروء واملنظومي -املبرم  :يحدث ضمن املراجعة املعتمدة والثابتة وبرام التطوير ،حيث يحدث الت مل من خالل اإلجراء أو العمل.
أهمية التفكير التأملي
يعتبر التفكير الت ملي من أنسب أنماط التفكير؛ لحاجته إلى قدرات عقلية عليا ،ولدوره في تنمية قدرة املتعلمين على حل املشكالت بطريقة
منطقية ،تكمن أهمية التفكير الت ملي كما ذكره (عبد الوهاص.)202 :2005 ،
 .1يتضمن التفكير الت ملي التحليل واتخاذ القرار ،وقد يسبق عملية الت مل ويحدث إثناءها وبعدها.
ً
 .2املت مل هو الذي يخطط ويراقب دائما ،ويقيم أسلوبه للعمليات والخطوات التي يتخذها إلصدار الحكم.
 .3التفكير الت ملي مهم للتعلم بمساعدته على التفكير الجيد بعمق في العمليات الالزمة لحل املشكالت والخطوات املتبعة ها.
 .4يساعد املتعلم في املهارات املتعلقة في التعلم القائم على حل املشكالت.
 .5ينمي للمتعلم شعوره بالثقة ملواجهة املهمات املدرسية والحياتية.
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وشدد كورثغن ( )Korthagen, 2001: 33على ان التفكير الت ملي يساعد املعلمين من عدم االستقرار على األنماط التعليمية التقليدية املوجودة في
املدارء .ويعتبر الت مل أحد العمليات الضرورية في عمليتي التعليم والتعلم؛ كونه يعزز مهارات التفكير الناقد لدى الطلبة (.)Phan, 2007:22
ً
والتفكير الت ملي يجعل الفرد واعيا ملا يتعلمه ولعمليات التفكير التي يمارسه ،ويوضح جوانب القوة والضعف لدى األفراد من أجل تعزيز نقاط القوة
ومعالجة نقاط الضعف ).(Erozlu & Arslan, 2009: 14
ويلخص كيش وشيهان ( )Kish and Sheehan,1997:78إلى أن أهمية التفكير الت ملي تبرز في أن يساعد املتعلم على استكشاف آليات تعليمية جديدة،
ويساعد املتعلم على حل املشكالت من خالل تطبيقه للتحليل والت مل ،ويساعد املتعلم على التفكير بدقة في املوقف املشكل ،ويساعد املعلم الوقوف
بوجه الصعوبات التي ترتبط باملوقف التعليمي ،ويزود املعلم ب ساليب تدريسية تعمل على تطوير البيئة الصفية.
دوراملعلم في التفكير التأملي
ذكر الشريف ( )35 :2013مجموعة من السلوكيات التي يجب على املعلمين التحلي ها من أجل توفير البيئة الصفية املناسبة إلنجاح عملية
التفكير وتعلمه في مراعاة االستماع للطالص ،واحترام التنوع واالنفتاح ،وتشجيع املناقشة والتعبير ،وتشجيع التعلم النشط ،وتقبل أفكار الطالص ،ومنح
وقت كافي للتفكير ،وزرع ثقة الطالص ب نفسهم وتنميتها ،ومنح تغذية راجعة إيجابية ،وتثمين أفكار الطالص.
الدراسات السابقة:
قام الباحث بالرجوع إلى الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة الحالية ،وكان من أهمها:
• دراسة محمد ( )2019دراسة هدفت للكشف عن :أثر التفاعل بين نمط عرض املحتوى من (الكل إلى الجزء) ومن (الجزء إلى الكل) واألسلوص
املعرفي (التبسيط مقابل التعقيد) في بيئة تعلم قائمة على تقنية الهولوجرام :وأثره في تنمية مهارات حل مشكالت الرياضيات والتفكير البصري
والتدفق النفسيي لدى طالص املرحلة الثانوية في الجمهورية العربية املصرية .وتكونت عينة الدراسة من ( )40طالبة من طالص الصف الثاني الثانوي
(علمي) ،وتم تقسيمهم كالتالي مجموعة تجريبية مكونة من ( )20طالبة من ذوي أسلوص التبسيط املعرفي مقسمين إلى ( )10طالبات تعرضن
للمعالجة التي تناولت املحتوى وفق نمط العرض من ( الجزء إلى الكل) ،و( )10طالبات تعرضت للمعالجة التي تناولت املحتوى وفق نمط العرض
من(الكل إلى الجزء)؛ ومجموعة أخرى ضابطة مكونة من ( )20طالبة من ذوي أسلوص التعقيد املعرفي مقسمين إلى ( )10طالبات تعرضن للمعالجة
التي تناولت املحتوى وفق نمط العرض من ( الجزء إلى الكل) ،و( )10طالبات تعرضت .أظهر دور الهولوغرام في النتائ إلى عدم وجود اثر أساسيي
لنمط عرض املحتوى ( من الكل إلى الجزء) مقابل من (الجزء إلى الكل) في التفكير البصري وحل مشكالت الرياضيات والتدفق النفسيي ،ووجود أثر
أساسيي الختالف األسلوص املعرفي لصالح الطالبات ذوي أسلوص التعقيد املعرفي ،وعدم وجود فروك في مقياء التدفق ترجع إلى نمط عرض
املحتوى ،ولكن توجد فروك ترجع إلى األسلوص املعرفي لصالح مجموعة التعقيد ،وعدم وجود أثر للتفاعل بين عرض املحتوى واألسلوص املعرفي في
التحصيل الدراسيي ،ومهارات حل مشكالت الرياضيات والتفكير البصري ،ووجود أثر للتفاعل بين نمط عرض املحتوى واألسلوص املعرفي في
مقياء التدفق النفسيي لصالح مجموعة التعقيد.
• أجرى ذبادهي ( )Vpadhye, 2018في الهند دراسته هدف فهم أهمية تكنولوجيا الهولوغرام في حياتنا وفي التدريس والتعلم ،وتحديد نقاط القوة
والضعف بتقنية الهولوغرام ك داة تعليمية .ت لفت عينة الدراسة من ( )200معلم يعملون في مختلف املعاهد الهندسية .حيث تم توزيع استبيان
على ( )200معلم في أربع جامعات في مختلف املعاهد الهندسية .وأوضحت النتائ أن ( )%68من املجيبين على االستبانة يعتقدون ان تكنولوجيا
الهولوغرام تدعم عملية التعلم وأنها أداة تعليمية فعالة للمستقبل ،وأن ( )%32من املجيبين على االستبانة يعتقدون ان تكنولوجيا الهولوغرام ال
تدعم عملية التعلم وال تفيد وجه التعليم التقني ،وان العوائق الرئيسية التي تحول دون دم تكنولوجيا الهولوغرام في بيئات التعلم حي ارتفاع
تكلفة التطبيق ،وشرط اتصال إنترنت عالي السرعة.
• وجاءت دراسة أوركس ( )Orocs, 2018في بلدة لوغرينوا في إسبانيا ،وهدفت إلى تقييم ما إذا كان استخدام صورة ثالثية األبعاد يعزز التعليم
الهادف لالنقسام الخلوي .تكونت العينة من ( )40طالب من طالص املرحلة الرابعة ،تم توزيعهم بالتساوي إلى مجموعة ضابطة يدرسون بالطريقة
ً
ً
التقليدية وتجريبية يدرسون بطريقة التصوير التجسيمي ،حيث أجري اختبار قبلي وبعدي .وأسفرت النتائ أن هناك فرقا ملحوظا قدره 2.55
نقطة عند مستوى الداللة( ،)α=0.05والنظر إلى الهولوغرام كإمكانات التدريس املتوسطة وكذلك أداة تحفيزية.
• وفي سياك مكمل فقد هدفت دراسة سالم وفرهود ( )2018إلى معرفة أثر توقيت تقديم التوجيه (قبل  -أثناء -بعد )-في تقنية الهولوجرام وأثره
على تنمية بعض املفاهيم االجتماعية وبقاء التعلم لدى أطفال الروضة ،واستخدم املنهجين الوصفي وشبه التجريبي ،وتكونت عينة الدراسة من
( )75طفل وطفلة من أطفال املرحلة األولى من رياض األطفال ،وتم تقسيمهم إلى ثالث مجموعات متساوية حسب نوع التوجيه املقدم لهم من
ً
حيث قبل تطبيق الهولوجرام وفي إثناءها وبعد تطبيقها ،وكانت النتائ "يوجد فرك دال إحصائيا بين متوسطي درجات املجموعات الثالثة لصالح
التطبيق البعدي يرجع إلى أثر األساسيي الختالف توقيت تقديم توجيه (قبل ،أثناء ،بعد) في فيلم الهولوجرام.
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• أما دراسة محمد ( )2017فقد هدفت للكشف عن االتجاه نحو استخدام تقنية التصوير التجسيمي (الهولوجرام) بالتعليم عن بعد لدى أعضاء
هيئة التدريس والطالص ،وقياء الفروك باالتجاه لدى كال من هيئة التدريس والطالص في(الكليات األدبية  -الكليات العلمية) نحو استخدام تقنية
التصوير التجسيمي (الهولوجرام) في التعليم عن بعد ،وتكونت عينة البحث من( )42عضو وعضوة هيئة التدريس من الكليات األدبية والعلمية،
و( )142طالب وطالبة من الكليات األدبية والعلمية  ،وقد استخدام املنهج الوصفي التحليلي ،وتم جمع البيانات عن طريق توزيع استبانة تضمنت
اتجاه أعضاء هيئة التدريس والطالص لتطبيق هذه التقنية في التدريس .وأوضحت النتائ عدم وجود فروك ذات داللة إحصائية بين متوسطي
الدرجات على مقياء االتج اه نحو استخدام تقنية التصوير التجسيمي الهولوجرام في التعليم عن بعد لدى أعضاء هيئة التدريس (الكليات
األدبية -العلمية) ،بينما توجد فروك ذات داللة إحصائية بين متوسطي الدرجات على مقياء االتجاه نحو استخدام تقنية التصوير التجسيمي
الهولوجرام في التعليم عن بعد لدى طالص (الكليات األدبية -العلمية) لصالح طالص الكليات األدبية.
• وسعت دراسة عوض ( )2017ملعرفة مدى استخدام تقنية الهولوغرام إلثراء الفنون املرئية ،وتوضيح مدى أهمية ودور تقنية الهولوغرام في
تطوير الفنون املرئية خاصة في ظل التطور التكنولوجي ،واستخدم الباحث املنهج التاريخي الوصفي ،وكانت نتائ الدراسة أن الثورة التكنولوجية
والتقنيات الحديثة أدت إلى ظهور أشكال جديدة للفن تضيف ً
طابعا بصرًيا على أعمال الفنون املرئية التي لم تستخدم حتى األن في مصر ،وتفتح
تطبيقات تقنية الهولوغرام عوالم جديدة في مجاالت الفنون املرئية ،وتعطي ت ثيرات إبداعية في تكوين أعمال الفنون املسرحية.
• وهدفت دراسة زكي ( )2017أثر استراتيجية وحدة مقترحة في تدريس العلوم معززة بتكنولوجيا الهولوجرام وأثرها على االستيعاص املفاهيمي
وتنمية التفكير املنطقي والتنور الجيولوجي لدى طالص الصف األول اإلعدادي ،واستخدمت الباحثة املنهج شبه التجريبي ،وتكونت عينة الدراسة
من ( )80طالبة من الصف اإلعدادي بمحافظة سوهاج ،وتم توزيع الطلبة بمجموعتين إحداهما تجريبية ( )40طالبة واألخرى ضابطة( )40طالبة،
وأشارت النتائ إلى عدم وجود فرك ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات املجموعة التجريبية وأفراد املجموعة الضابطة في التطبيق البعدي
واختبار التفكير املنطقي ومقياء التنور التكنولوجي.
• أما دراسة غولدن( )Golden, 2016فقد حاولت تحديد ما إذا كان استخدام الهولوغرام في العملية التعليمية يعمل على زيادة نتائ التعلم
للطلبة ،ووجهات نظر الطالص حول استخدام الهولوغرام لألغراض التعليمية ،واستخدم الباحث املنهج شبه التجريبي والنوعي ،وكانت عينة
الدراسة للمنهج شبه التجريبي ( ) 70طالب من طالص السنة األولى في الطب ،وتم توزيعهم بشكل عشوائي إلى فئتين مجموعة املراقبة ومجموعة
العالج في موضوع العظام ،وتم تطبيق امتحان قبلي على جميع الطالص الذين درسوا بالطريقة التقليدية وامتحان بعدي على( )63طالب درسوا
باستخدام تقنية الهولوغرام ،وكانت عينة الدراسة للمنهج النوعي تت لف من املتطوعين الذين تم اختيارهم في مجموعة العالج من نفس العينة في
البحث شبه التجريبي ،وتم إجراء مقابالت معهم عن طريق البريد اإللكتروني والسكايب حول آرائهم عن استخدام التقنيات في التعليم ،وأشارت
النتائ الى زيادة طفيفة في املعدل لنتائ املجموعة التجريبية على نتائ املجموعة الضابطة ،وأن معظم الطالص يبحثون عن طرك جديدة للتعلم.
• أما دراسة الفقي وصالح وسعيد ( )2014فقد هدفت إلى تطبيق التقنيات الثالثية األبعاد على تصميم الوسائط التعليمية لرفع فاعليتها،
استخدم الباحثون املنهج الوصفي التحليلي ،حيث تم عمل تصميم لصفحات داخلية لكتاص العلوم الصف الرابع وعمل صور ثالثية األبعاد.
حيث تم الحصول على البيانات من خالل استبانة تم توزيعها على عينة عشوائية من الطلبة ملعرفة مدى تقبلهم للوسائل التعليمية الرقمية،
واستبانة لبعض من املدرسين ملعرفة آرائهم عن جودة التعليم والتطور في املناهج اإللكترونية باستخدام التقنيات ثالثية األبعاد ،وأسفرت النتائ
زيادة تفاعلية الطالص مع املادة العلمية ف ي وجود التقنيات الثالثية األبعاد ،والوسائط التعليمية الرقمية يستخدمها الطالص بشكل أفضل من
الكتب التقليدية ،واستخدام التصميمات الثالثية األبعاد ساعدت على تحسين العملية التعليمية وتنمية مهارات الطالص وزيادة قدراتهم
اإلبداعية.
• وأجرى أحمد وعبد هللا وأبو بكري ) (Ahmad, Abdullah, & Abubakre, 2014دراسة هدفت إلى طرح طرك مبتكرة كالتصوير املجسم يمكن
تطبيقها في التعليم ،ومعرفة مدى قبول التصوير املجسم في التدريس بين كليات التربية النيجيرية ،ولتحديد الفرك بين الجنسين في كليات التعليم
النيجيرية في موقفهم تجاه التصوير املجسم في التدريس .تكونت عينة الدراسة من ( )100مدرء من ( )12مؤسسة تعليمية في نيجيريا ،حيث تم
توزيع استبيان على عينة الدراسة ،وأظهرت النتائ أن التصوير املجسم يمكن توظيفه في التعليم ،ووجود عالقة إيجابية بين التصوير املجسم
وتعزيز التعليم والتعلم ،وأن الهولوغرام يمكن ان تكون أداة مستقبلية في كل مساعي البشرية.
من خالل استعراض الدراسات السابقة التي بحثت عن تقنية الهولوجرام فقد تباينت الدراسات من ناحية املنهجية التي تم تناولها من قبل هؤالء
الباحثين؛ ففي دراسة أوركس ( )Orcos,2018ودراسة زكي ( )2017ركزت على املنهج التجريبي ،وركزت دراسة ذبادحي ( )Vpadhye, 2018ودراسة محمد
( ))2017ودراسة أحمد وعبدهللا وأبوبكري ) (Ahmad, Abdullah, & Abubakre, 2015ودراسة غوالم) (Ghuloum, 2010على املنهج الوصفي ،بينما
اجتمع املنهج التجريبي والوصفي في دراسة محمد( )2019ودراسة سالم ( ،)2018ودراسة عوض ( )2017باملنهج الوصفي التاريخي.
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كما تباينت الدراسات من ناحية أماكن والعينة التي أجريت فيها وطبقت عليها :ففي دراسة أوركس )Orocs, 2018( :حيث أجريت في إسبانيا وعلى
طالص املرحلة الرابعة ،ودراسة زكي ( )2017التي أجريت بمحافظة سوهاج بالجمهورية العربية املصرية ،وركزت دراسة ذبادحي ( )Vpadhye, 2018التي
أجريت في الهند على طالص الجامعات ،ودراسة محمد ( ))2017ودراسة أحمد وعبدهللا وأبو بكري ) (Ahmad, Abdullah, & Abubakre, 2015التي
أجريت في نيجيريا على طلبة الكليات التربوية ،ودراسة غوالم) ، (Ghuloum, 2010بينما دراسة محمد( )2019التي أجريت في الجمهورية العربية املصرية
على طلبة املرحلة الثانوية،
وتتميز هذه الدراسة -في حدود إطالع الباحث -عن سابقتها من الدراسات العربية األولى التي تقصت أثر تصميم وحدة تعليمية بتقنية التصوير
التجسيمي (الهولوجرام) في التفكير الت ملي لدى طلبة املرحلة األساسية في األردن ،كما وتميزت ب نها أول دراسة شبه تجريبية تختص ب ثر تقنية
الهولوجرام في التفكير الت ملي بناءا على نتائ الطالص .بالتالي كان تميز هذه الدراسة في نشر استخدام تقنية الهولوجرام في التعليم ،وتشجيع
استخدامها في تحسين طرائق وأساليب التدريس املتبعة في املدارء.

الطريقة واإلجراءات
منهج الدراسة:
أتبع الباحثون املنهج شبه التجريبي في تصميم وحدة تدريسية تعليمية وقياء أثرها في تنمية التفكير الت ملي لدى طالص املرحلة األساسية في
األردن.
مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من جميع طالص الصف الثامن األساسيي في املدارء التابعة ملديرية التربية والتعليم للواء بني عبيد في األردن للعام الدراسيي
.2020/2019
عينة الدراسة:
ً
تكونت عينة الدراسة من ( )60تلميذا من تالميذ الصف الثامن األساسيي (بواقع شعبتين) من مدرسة زهاء الدين الحمود الثانوية للبنين ،وحي
إحدى املدارء الواقعة في لواء بني عبيد ،وقد تم اختيارها بالطريقة القصدية كون الباحث يدرء في هذه املدرسة ،ولتوافر إمكانيات تطبيق التجربة
ً
ها ،وقد تم توزيع شعبتي الدراسة بطريقة عشوائية على مجموعتين ،إحداهما مثلت املجموعة التجريبية وعددها ( )30تلميذا واألخرى مثلث املجموعة
ً
الضابطة وعددها ( )30تلميذا ،ويوضح الجدول ( )1توزيع أفراد العينة حسب متغير طريقة التدريس
جدول ( :)1التكرارات والنسب املئوية حسب متغيرات الدراسة
املجموعة

الفئات

طريقة التدريس

التكرار

النسبة

تجريبية

تقنية الهولوجرام

30

%50

ضابطة
املجموع

االعتيادية

30

%50

60

60

%100

أداة الدراسة:
لإلجابة عن أسئلة الدراسة والتحقق من فرضياتها تم استخدام اختبار تحصيلي ملهارات التفكير الت ملي كالتالي:
اختبارالتفكير التأملي
تم إعداد اختبار التفكير الت ملي لقياء اكتساص طالص الصف الثامن األساسيي في وحدة (الوراثة) من كتاص العلوم وفق تنقية الهولوجرام ،هدف
ً
قياء اكتساص الطالص لهذه املهارات ،وقد تكون االختبار في صورته النهائية من ( )24فقرة من نوع االختبار من متعدد ،لكل واحدة منها أربعة بدائل وفقا
للخطوات االتية:
• تم مراجعة عدد من البحوث والدراسات السابقة التي تناولت قياء مهارات التفكير الت ملي ،هدف اكتساص مهارة بناء االختبار( ،الحارثي2011 ،؛
القطراوي.)2010 ،
• تم صياغة فقرات االختبار بصورتها األولية.
• تم بناء اختبار مهارات التفكير الت ملي مكون من ( )24فقرة.
• تم توزيع فقرات االختبار وفق مهارات التفكير الت ملي االتية (مهارة التفكير البصري ،والكشف عن املغالطات ،والوصول إلى االستنتاج ،وإعطاء
تفسيرات مقنعة ،واقتراح حلول بديلة) ،مبين في الجدول (.)2
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جدول ( :)2توزيع فقرات االختبارعلى مهارات التفكيرالتأملي
املهارة
التفكير البصري
الكشف عن املغالطات
الوصول إلى االستنتاج
إعطاء تفسيرات مقنعة
اقتراح حلول بديلة
املجمد د د د د د د د د د د د د د د د د د ددوع

أرقام الفقرات في االختبار

عدد الفقرات

النسبة املئوية

1،2،3،4،5،6،7

7

29.16

8،9،10،11،12

5

20.86

13،14،15،16

4

16.66

17،18،19،20

4

16.66

21،22،23،24

4

16.66

24

%100

صدق اختبارمهارات التفكير التأملي
تم الت كد من صدك محتوى االختبار من خالل عرضه على مجموعة من املحكمين من قسم املناهج والتدريس ذوي الخبرة من حملة الدكتوراه في
مناهج العلوم وأساليب تدريسها وفي القياء والتقويم في عدد من الجامعات األردنية ،وعدد من مشرفين تربويين يحملون درجة الدكتوراه واملاجستير في
مناهج العلوم ،حيث طلب إليهم إبداء الرأي حول شمول فقرات االختبار ومالءمتها لكل مهارة ،كما تم عرضه على مختص في اللغة العربية للت كد من
السالمة اللغوية والنحوية للفقرات  .وفي ضوء مالحظات املحكمين تم تعديل بعض الفقرات ،ولم تحذف أي فقرة ،وبعد االنتهاء من التعديل تم إعداد
االختبار بصورته النهائية ليشمل أربع وعشرين فقرة من نوع متعدد ب ربعة بدائل ،ولكل مهارة مجموعة من األسئلة وقد روعي وضوح العبارات ،ومستوى
الطلبة ،وعدم وجود أكثر من احتمال لإلجابة.
الستخراج دالالت صدك البناء للمقياء ،استخرجت معامالت ارتباط مهارات املقياء مع املقياء ككل في عينة استطالعية من خارج عينة
الدراسة تكونت من ( )30طالب ،حيث تم تحليل مهارات املقياء وحساص معامل ارتباط كل مهارة مع املقياء ،حيث أن معامل االرتباط هنا يمثل داللة
للصدك بالنسبة لكل مهارة ،ويبين جدول ( )3معامالت االرتباط بين املهارات واالختبار.
جدول ( :)3معامالت االرتباط بين املهارات واالختبار
الرقم

املهارة

معامل االرتباط مع االختبار

1

الرؤية البصرية

**.849

2

الكشف عن املغالطات

**.675

3

الوصول إلى استنتاجات

**.681

4

إعطاء تفسيرات

**.736

5

وضع حلول منطقية

*.403

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

يتبين من الجدول ( )3أن جميع معامالت االرتباط كانت ذات درجات مقبولة ودالة إحصائيا ،مما يشير صدك االتساك الداخلي.
معامالت الصعوبة والتميز الختبارالتفكير التأملي:
تم حساص معامالت الصعوبة ومعامالت والتمييز لفقرات اختبار التفكير الت ملي لعينة استطالعية بلغ حجمها ( 30طالب) من خارج عينة
الدراسة ،وقد تراوحت معامالت الصعوبة بين ( )0.46و( ،)0.80في حين تراوحت معامالت التمييز بين ( )0.13و ( ،)0.66وجميعها مقبولة ألغراض
الدراسة الحالية كما أشار ).(Doran, 1980
ثبات اختبارمهارات التفكير التأملي
طبق االختبار على عينة استطالعية من مجتمع الدراسة خارج عينة الدراسة على ( )30طالب من طالص الصف الثامن األساسيي من الشعبة (ج)
وهذه الشعبة لم يتم اختيارها كمجموعة تجريبية وال كمجموعة ضابطة ،وتم حساص ثبات االختبار باستخدام طريقة االتساك الداخلي حسب معادلة
كرونباخ ألفا ،وقد بلغ ثبات االختبار الكلي  0.70وقد اعتبر الباحث هذه القيمة مالئمة لغايات هذه الدراسة عودة (.)2012
تكافؤ مجموعتي الدراسة في اختبارالتفكير التأملي القبلي
للتحقق من تكافؤ مجموعتي الدراسة في االختبار القبلي ،حسب املتوسطان الحسابيان ،واالنحرافان املعياريان ،ألداء عينة الدراسة القبلي على
مهارات التفكير الت ملي ً
وفقا لطريقة التدريس (تقنية الهولوجرام ،االعتيادية) ،والجدول ( )4يبين ذلك.
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ً
جدول ( :)4املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية" ألداء عينة الدراسة القبلي على مهارات التفكيرالتأملي وفقا لطريقة التدريس
طريقة التدريس

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

تقنية الهولوجرام

8.03

2.092

االعتيادية

7.77

2.223

يتبين من الجدول ( )4وجود فرك ظاهري بين املتوسطات الحسابية ألداء عينة الدراسة القبلي على مهارات التفكير الت ملي ً
وفقا لطريقة التدريس؛
وملعرفة الداللة اإلحصائية للفرك الظاهري؛ استخدم اختبار (ت) ملجموعتين مستقلتين ) ،(t-test for Two Independent Testللمقارنة بين
متوسطي درجات املجوعتين كما هو مبين في الجدول (.)5
جدول ( :)5نتائج اختبار(ت) ملقارنة املتوسطات الحسابية ألداء عينة الدراسة القبلي على مهارات التفكيرالتأملي
املجموعة

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

التجريبية

8.03

2.092

الضابطة

7.77

2.223

قيمة
"ت"

درجات الحرية

الداللة اإلحصائية

.478

58

.634

وبالنظر إلى نتائ في الجدول ( )5يلحظ ان قيمة (ت) للمجموعة التجريبية بلغت ( )0.478بداللة إحصائية ( )0.634وحي أكبر من مستوى الداللة
ً
إحصائية ( ،)α=0.05وتشير إلى عدم وجود فرك دال إحصائيا ،بمعنى تكافؤ (تحقق الضبط التجريبي) مجموعتي الدراسة على مهارات التفكير الت ملي،
وملزيد من الضبط اإلحصائي استخدم تحليل التباين املصاحب ).(ANCOVA
متغيرات الدراسة:
اشتملت الدراسة على عدد من املتغيرات والتي يمكن تصنيفها على النحو االتي:
 .1املتغير املستقل :وتت لف من متغير مستقل واحد وهو استراتيجية التدريس ولها مستويان:
• استراتيجية التدريس (بواسطة تقنية الهولوجرام).
.2

• التدريس بالطريقة التقليدية (الطريقة االعتيادية).
املتغير التابع :لتفكير الت ملي.

تصميم الدراسة:
اتبعت الدراسة تصميم شبه تجريبي من نوع التصميم القائم على وجود مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة وقياء قبلي وقياء بعدي.
املادة التعليمية:
تم إعداد املادة التعليمية الالزمة لتنفيذ هذه الدراسة وحي :دليل املعلم والطالب الخاص باستخدام تقنية الهولوجرام لوحدة (الوراثة) في مادة
العلوم للصف الثامن األساسيي ،وذلك حسب الخطوات االتية:
• تم اختيار وحدة (الوراثة) من كتاص العلوم للصف الثامن األساسيي املقرر للعام .2020 /2019
• تم تحديد النتاجات التعليمية املرجو تحقيقها لدى الطالص كما في دليل املعلم الستخدام تقنية الهولوجرام.
• تم تصميم دليل املعلم الستخدام تقنية الهولوجرام ،وتم صياغة اإلجراءات التي ينبغي على املعلم والطالب اتباعها لتنفيذ خطوات التدريس
بتقنية الهولوجرام ،كما تم تضمينه بمجموعة من أوراك العمل الخاصة بكل درء.
• تم التحقق من صدك الدليل بعرضه بصورته األولية على مجموعة من املحكمين املتخصصين في مناهج العلوم وأساليب تدريس العلوم،
ً
ً
ومتخصصين في القياء والتقويم من أعضاء هيئة التدريس في جامعة اليرموك ،إضافة إلى عدد من املشرفين .وبناء على أراء املحكمين واقتراحاتهم
تم إجراء التعديالت املناسبة ،وكان التغيير في بعض الصياغات اللغوية ،وبعض التوضيحات اإلضافية عن االستراتيجية ،وتعديل بعض النتاجات
الخاصة.
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املعالجة اإلحصائية:
تم استخدام الرزم اإلحصائية للعلوم التربوية ) (SPSSوتم احتساص املتوسطات اإلحصائية واالنحرافات املعيارية للقياسين القبلي والبعدي على
أداة الدراسة ،ومن ثم استخدام التحليالت اإلحصائية املناسبة من خالل اختبار ( ،)t-test independent sample, Ancova,ومعادلة كرونباخ الفا
للت كد من ثبات التطبيق.
اإلجابة عن سؤال الدراسة والفرض املتعلق به :ال يوجد فرك ذو داللة إحصائية ( )α=0.05بين متوسطي درجات مجموعتي الدراسة التجريبية
والضابطة في اختبار التفكير الت ملي ُيعزى إلى طريقة التدريس (تقنية التصوير التجسيمي ،الطريقة العادية).
ً
الختبار الفرض السابق حسبت املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملهارات التفكير الت ملي في القياسين القبلي والبعدي تبعا لطريقة التدريس
(تقنية الهولوجرام ،االعتيادية) ،وذلك كما يتضح في الجدول (:)6
جدول ( :)6املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية ملهارات التفكيرالتأملي في القياسين القبلي والبعدي ملجموعتي الدراسة
األداء القبلي
املجموعة
التجريبية
الضابطة

األداء البعدي

املتوسط

االنحراف

املتوسط

االنحراف

الحسابي

املعياري

الحسابي

املعياري

8.03

2.092

20.47

1.042

7.77

2.223

10.37

1.098

يتضح من الجدول ( )6وجود فرك ظاهري بين املتوسط الحسابي القبلي والبعدي ألداء طالص املجموعة التجريبية التي درست بتقنية الهولوجرام،
ووجود فروك ظاهرية بين املتوسط الحسابي البعدي ألداء مجموعتي الدراسة الضابطة والتجريبية .وملعرفة فيما إذا كانت هذه الفروك الظاهرية ذات
داللة إحصائية ،تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي املصاحب ) (One way ANCOVAللقياء البعدي ملهارات التفكير الت ملي وفقا للمجموعة
(تجريبية ،ضابطة) بعد تحييد أثر القياء القبلي لديهم ،وفيما يلي عرض لهذه النتائ كما هو مبين في الجدول (:)7
جدول ( :)7نتائج تحليل التباين األحادي املصاحب ( )One way ANCOVAللقياس البعدي ملهارات التفكير التأملي وفقا لطريقة التدريس (تقنية الهولوجرام،
االعتيادية) بعد تحييد أثر القياس القبلي لديهم
مصدر التباين

مجموع املربعات

درجات
الحرية

متوسط مجموع
املربعات

املجموعة

1530.150

1

1530.150

الخطأ

66.433

58

1.145

الكلي

1596.583

59

قيمة

مستوى الداللة

مربع إيتا
η2

.000

.958

ف
1335.906

يتضح من الجدول ( )7وجود فروك ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α=0.05ملهارات التفكير الت ملي وفقا للمجموعة (تجريبية،
ً
ضابطة) ،فقد بلغت قيمة (ف) ( )1335.906بداللة إحصائية مقدارها ( ،)0.000وحي قيمة دالة إحصائيا ،مما يعني وجود أثر في تنمية التفكير الت ملي
تعزى لطريقة التدريس.
َ
ً
ُ
كما يتضح من الجدول ( )7أن حجم أثر مهارات التفكير الت ملي كان كبيرا؛ فقد فسرت قيمة مربع أيتا ( )η2ما نسبته ( )%95.8من التباين املفسر
(املتنبئ به) في املتغير التابع وهو تنمية التفكير الت ملي لدى طالص املرحلة األساسية تعزى لطريقة التدريس.
ولتحديد لصالح من تعزى الفروك ،تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لها وفقا للمجموعة ،وذلك كما هو مبين في الجدول
(.)8
جدول ( :)8املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لها ملهارات التفكير التأملي ككل وفقا لطريقة التدريس (تقنية الهولوجرام ،االعتيادية)
املهارات

طريقة التدريس

املتوسط الحسابي البعدي

االنحراف املعياري

االختبار ككل
(التفكير التأملي)

تقنية الهولوجرام

20.47

1.042

االعتيادية

10.37

1.098

تشير النتائ في الجدول ( )8إلى ّأن الفروك كانت لصالح املجموعة التجريبية الذين تعرضوا لطريقة التدريس بواسطة تقنية التصوير التجسيمي
مقارنة ب فراد املجموعة الضابطة.
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وقد يعزى ذلك إلى فاعلية طريقة التدريس بواسطة تقنية الهولوجرام على الطريقة االعتيادية ،ألنها توفر العديد من امليزات والتي يمكن االستفادة
منها في مجال التعليم ،واملتمثلة في جعل الطالص يشاهدون شريط فيديو لتجربة علمية بشكل ثالثي األبعاد ،ومنح الطالص جولة افتراضية ثالثية األبعاد
ملواقع تاريخية يصعب زيارتها في الواقع .وعدم الشعور املتعلم بامللل أثناء عملية التعلم ،وشعوره بالتحكم باملجسم مما يولد له االنتباه والجذص
للمحتوى التعليمي ،وتمكن املتعلم من رؤية املجسم من كل االتجاهات ،وبالتالي تنت صورة واقعية للمتعلم ألنها تسجيل دقيق ملوجات الضوء املنعكسة
من الجسم .ويرى الباحث من خالل تطبيقه لتقنية الهولوجرام قد تم التوصل إلى مزايا أخرى تمثلت في تنمية الحواء لدى الطلبة من خالل مشاهدة
ً
املجسم املعروض بتقنية الهولوجرام في الفراغ دون الحاجة إلى الوسيط .وقد يعزى ذلك أيضا إلى دور املعلم في توصيل املعلومة وتنمية مهارات التفكير
ً
الت ملي للطلبة بواسطة طريقة التدريس عن طريق تقنية الهولوجرام بشكل أفضل عن الطريقة االعتيادية ،وقد يعزى ذلك أيضا إلى تفاعل الطلبة
أنفسهم مع طريقة التدريس بواسطة تقنية الهولوجرام ،مما أدى إلى ظهور هذه النتيجة.
ً
وقد يعزى ذلك أيضا إلى أن مهارات التفكير الت ملي ساعدت بشكل كبير على نجاح هذه الطريقة على الطريقة االعتيادية وحي :الرؤيدة البصرية :وحي
القدرة على عرض جوانب املوضوع والتعرف علدى مكوناته سدواء أكان ذلك من خالل طبيعة املوضوع أو إعطاء رسم أو شكل يبين مكوناته بحيث يمكن
ً
بصريا ،الكشف عن املغالطات :وحي القدرة علدى تحديدد الفجدوات فدي املوضدوع ،وذلدك من خدالل تحديدد العالقات غير
اكتدشاف العالقات املوجودة
الصحيحة أو غير املنطقية أو تحديد بعض التدصورات الخاطئة أو البديلة في إنجاز املهام التربوية ،الوصدول إلدى اسدتنتاجات :وهدي القددرة علدى التوصدل
إلدى عالقدة منطقيدة معيندة مدن خدالل رؤيدة مضمون املوضوع والتوصل إلى نتائ مناسبة ،وإعطاء تفسيرات مقنعة :وحي القدرة على إعطاء معنى منطقي
ً
للنتدائ أو العالقدات الرابطدة وقدد يكون هذا املعنى معتمدا على معلومات سابقة أو على طبيعة املوضوع وخصائصه ،وضع حلدول مقترحدة :وهدي القددرة
علدى وضدع خطدوات منطقيدة لحدل املوضدوع املطدروح وتقدوم تلك الخطوات على تصورات ذهنية متوقعة للموضوع املطروح ،إذ يتضح لنا أن هذه املهارات
تحتاج مثل هذه التقنية في عملية التدريس لكي تسهل عملية االستيعاص لدى الطلبة وتساعدهم على تنمية هذه املهارات من مهارات التفكير الت ملي.
واتفقت هذه النتيجة مع نتائ دراسة كل من ( ،)Vpadhye,2018و ( ،)Orcas,2018و(سالم وفرهود( ،)2018 ،أحمد( ،)2017 ،عوض،)2017 ،
( . )Golden, 2016بينما لم تتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من (محمد ،)2019 ،و(محمد ،)2017 ،و (زكي ،)2017 ،و (القحطاني واملعيذر.)2016 ،
التوصيات:
في ضوء ما تقدم من عرض مناقشة النتائ  ،يقدم الباحثون مجموعة من التوصيات كاآلتي:
• استخدام طريقة التدريس بواسطة تقنية الهولوجرام في تنمية مهارات التفكير الت ملي ،ملا أظهرت نتائ هذه الدراسة من أهمية في استخدام هذه
الطريقة.
• إجراء دراسات مشا هة لهذه الدراسة مع مراعاة االختالف في العينة املختارة غير التي استخدمت في هذه الدراسة.
• تعميم نتائ هذه الدراسة على جميع مدراء اململكة لالستفادة من نتائجها.

املراجع:

ً
أوال :املراجع العربية:
 .1إبراهيم ،مجدي (  .)2005التفكير من منظور تربوي .القاهرة :عالم الكتب.)4(6 .
 .2أحمد ،رامي ( .)2019درجة استخدام التكنولوجيا الحديثة في تعليم مادة العلوم الحياتية من وجهة نظر معلمي املرحلة الثانوية في مدارء
الزرقاء .رسالة ماجستير غير منشورة .جامعة الشرك األوسط ،عمان ،األردن.
 .3جابر ،عبدالحميد (  .)2003الذكاءات املتعددة والفهم  -تنمية وتعميق .القاهرة :دار التفكير العربي.
 .4الحارثي ،حصة ( .)2011أثر األسئلة السابرة في تنمية التفكير الت ملي والتحصيل الدراسيي في مقرر العلوم لدى طالبات الصف األول املتوسط في
مدينة مكة املكرمة .رسالة ماجستير غير منشورة .جامعة أم القرى ،اململكة العربية السعودية.
 .5حبيب ،مجدي ( .)1996التفكير ،األسس النظرية واالستراتيجيات .القاهرة :اإلنجلو املصرية.
 .6حسين ،ثائر وفخرو ،عبدالناصر (  .)2003دليل مهارات التفكير100 :مهارة في التفكير .عمان :جهينة للنشر والتوزيع.
 .7الحوامدة ،أسماء وبني خلف ،محمود ( .)2018أولويات إصالح تعليم العلوم من وجهة نظر معلمي العلوم أنفسهم في ضوء بعض املتغيرات.
دراسات العلوم التربوية.496-485 :)2(45 :
 .8الحيلة ،محمد ( .)2012تصميم التعليم نظرية وممارسة .عمان :دار املسيرة.
 .9الخوالدة ،محمود ( .)2007أثر استخدام املدخل القائم على القضايا في تنمية مهارات التفكير الت ملي ومهارات تحديد املشكالت االجتماعية في
مبحث التربية الوطنية واملدنية لدى طالص الصف العاشر في األردن  .رسالة دكتوراه غير منشورة .جامعة اليرموك ،األردن.
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 .10الرويثي ،إيمان ( .)2006فاعلية نموذج دورة التعلم ما وراء املعرفي في تنمية االستيعاص املفاهيمي في الفيزياء ومهارات التفكير ما وراء املعرفي لدى
طالبات الصف الثاني الثانوي .رسالة دكتوراه غير منشورة .جامعة االميرة نورة ،الرياض.
 .11الزغول ،عماد (  .)2005مبادئ علم النفس التربوي .عمان :دار الكتاص الجامعي.
 .12زكي ،حنان ( .)2017استراتيجيات مقترحة في تدريس العلوم معززة بتكنولوجيا الهولوجرام وأثرها على االستيعاص املفاهيمي وتنمية التفكير
املنطقي والتنور الجيولوجي لدى طالص الصف األول االعدادي .املجلة املصرية للتربية العلمية.94-33 :)12(20 :
 .13زيتون ،عايش ( .)2010االتجاهات العاملية املعاصرة في مناهج العلوم وتدريسها .عمان :دار الشروك للنشر والتوزيع.
 .14زيتون ،كمال .)2004( .اإلطار العلمي لتقييم العلوم في ضوء العلمي لتقييم العلوم في ضوء الدراسة الدولية الثالثة للعلوم والرياضيات “األبعاد
واملجاالت" .مجلة التربية العلمية :جامعة عين شمس.285-241 ،
 .15زيتون ،كمال .)2004( .تدريس العلوم للفهم رؤية بنائية .القاهرة :عالم الكتب.
 .16شحاته ،حسن والنجار ،زينب .)2011 ( .معجم املصطلحات التربوية .مصر :الدار املصرية اللبنانية.
 .17الشريف ،خالد .)2013 ( .التعلم الت ملي مفهومه تطبيقاته .االسكندرية :دار الجامعة الجديدة.
 .18طلبة ،إيهاص .)2009( .أثر التفاعل بين استراتيجية التفكير التشابهي ومستويات تجهيز املعلومات في تحقيق الفهم املفاهيمي وحل املسائل
الفيزيائية لدى طالص الصف األول الثانوي .ورقة مقدمة إلى املؤتمر العلمي الثالث عشر .الجمعية املصرية للتربية العلمية ،القاهرة.
 .19الطناوي ،عفت .)2005( .معايير مناهج العلوم مدخل لتطوير مناهج العلوم باملرحلة اإلعدادية .املؤتمر العلمي التاسع للجمعية املصرية للتربية
العلمية ،االسماعيلية ،فندك املرجان 31-3 ،اغسطس.2005،
 .20عبد الهادي ،ايمن .)2017( .االتجاه نحو استخدام تقنية التصوير التجسيمي (الهولوجرام) في التعليم عن بعد لدى اعضاء هيئة التدريس
والطالص .مجلة كلية التربية.103-59 ،)3(67 :
 .21عبدالقادر ،بشير ( .)2017مهارات التفكير الت ملي لدى تالميذ الصف التاسع األساسيي في مدينة حمص .مجلة جامعة البحث. 42-11 :)3(39 :
 .22عبدالوهاص ،فاطمة ( .)2005فاعلية استخدام بعض اسراتيجيات ما وراء املعرفة في تحصيل الفيزياء وتنمية التفكير الت ملي واالتجاه نحو
استخدامها لدى طالص الصف الثاني الثانوي األزهري  .مجلة التربية العلمية.212-159 :)4(8 :
 .23عفانة ،عزو واللولو ،فتحية ( .)2002مستوى مهارات التفكيدر التد ملي فدي مدشكالت التددريب امليداني لدى طلبة كلية التربية بالجامعة اإلسالمية.
مجلة التربية العلمية.36-1 :)1(5 :
 .24أبو عالم ،رجاء ( .)2014التعلم وأسس تطبيقه .األردن :دار الشروك .عمان ،األردن.
 .25العمري ،وصال .)2015( .تصورات معلمي العلوم للمرحلة األساسية لعملية دم التكنولوجيا بتدريس العلوم وعالقتها ببعض املتغيرات .مجلة
جامعة القدء املفتوحة لألبحاث والدراسات :فلسطين.148-107 :)37(2 ،
 .26العناني ،حنان ( .)2002علم النفس التربوي .عمان :دار صفاء للنشر.
 .27عوض ،هبة ( .)2017تقنية التصوير التجسيمي "الهولوجرام" والفنون املرئية .مجلة الفنون والعلوم التطبيقية.119-99 :)1(4 :
 .28بني عيسيى ،جهاد (.)2016محوسب فاعلية برنام تعليمي قائم على الوسائط املتعددة في تنمية مهارات التفكير الت ملي والتحصيل لدى طلبة
الصف العاشر في مادة الكيمياء في األردن  .رسالة دكتوراه غير منشورة .جامعة ام درمان اإلسالمية ،السودان.
 .29الفقي ،محمود وصالح ،نيفين وسعيد ،مليس ( .)2016تطوير جودة الوسائط التعليمية في مرحلة التعليم االساسيي باستخدام تقنيات الرؤية
الثالثية األبعاد .مجلة اميسيا الدولية.31-2 :
 .30القحطاني ،أمل واملعيذر ،ريم ( .)2016مدى وعي أعضاء هيئة التدريس بجامعة األميرة نورة بتقنية التصوير التجسيمي (الهولوجرام) في التعليم
عن بعد .دراسات عربية في التربية وعلم النفس.233-299 :)71( ،
 .31القحطاني ،أمل ( .)2016وعي أعضاء هيئة التدريس بجامعة األميرة نورة بتقنية التصوير التجسيمي (الهولوجرام) في التعليم عن بعد واتجاههن
نحوها .مجلة التربية.675-630 :)171(3 :
 .32قطامي ،يوسف وعدء ،عبدالرحمن (  .)2002علم النفس العام .عمان :دار الفكر للطباعة والنشر.
 .33القطراوي ،عبد العزيز ( .)2010أثر استخدام استراتيجية املتشا هات في عمليات العلم ومهارات التفكير الت ملي في العلوم لدى طالص الصف
الثامن األساسيي  .رسالة ماجستير غير منشورة .الجامعة اإلسالمية ،غزة.
 .34الكبيسيي ،ياسر ( .)2011أثر استراتيجية التساؤل الذاتي في تحصيل مادة الجغرافية والتفكير الت ملي لدى طالص الصف الخامس األدبي .مجلة
جامعة االنبار للعلوم االنسانية.297-269 :)3(1 :
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 .35مارزانو ،روبرت وببيكرن  ،ديبرا ومالك تي  ،جاي ( .)1990أبعاد التعلم :تقويم األداء باستخدام نموذج أبعاد التعلم ،تعريب :جابر عبد الحميد
جابر وصفاء األعسر ونادية شريف ،القاهرة :دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع.
 .36محمد ،ايات ( .)2019التفاعل بين نمط عرض املحتوى من (الكل إلى الجزء) ومن (الجزء إلى الكل) واألسلوص املعرفي (التبسيط مقابل التعقيد) في

بيئة تعلم قائمة على تقنية الهولوجرام وأثره في تنمية مهارات حل مشكالت الرياضيات والتفكير البصري والتدفق النفسيي لدى طالص املرحلة
الثانوية .رسالة دكتوراه غير منشورة .جامعة عين شمس ،مصر.
 .37املسعودي ،عبير واملزروع ،هيا ( .)2014فاعلية املحاكاة الحاسوبية وفق االستقصاء في تنمية االستيعاص املفاهيمي في الفيزياء لدى طالبات املرحلة
الثانوية .دراسات العلوم التربوية.191-173 :)1(41 :
 .38مصطفى ،احمد ( .)2009تكنولجيا الواقع االفتراضيي .استرجع في  26شباط.http://www.ergo-eg.com/ppt/vrtecppt.pdf available ،2020 ،
 .39مصلح ،نسيم ( .)2010تقويم منهاج الجغرافيا في املرحلة األساسية العليا في ضوء بعض االتجاهات العاملية .رسالة ماجستير غير منشورة،
الجامعة االسالمية ،غزة ،فلسطين.
 .40املومني ،فيحاء ( .)2011أثر ثالث استراتيجيات قائمة على أبعاد أنموذج مارزانو في االستيعاص املفاهيمي للمفاهيم العلمية لدى طلبة الصف
الثامن األساسيي في األردن ومعتقداتهم املعرفية ودافعيتهم نحو العلوم .رسالة دكتوراه غير منشورة .جامعة اليرموك ،األردن.
 .41النجار ،أسماء ( .)2013اثر توظيف استراتيجية (فكر ،زاوج ،شارك) في تنمية التحصيل والتفكير الت ملي في الجبر لدى طالبات التاسع االساسيي
بمحافظة خان يونس .رسالة ماجستير غير منشورة .جامعة االزهر ،غزة ،فلسطين.
 .42نهلة ،سالم وفرهود ،منى ( .)2018توقيت تقديم التوجيه (قبل – أثناء -بعد )-في تقنية الهولوجرام وأثره على تنمية بعض املفاهيم االجتماعية
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Abstract: The study aimed to Designing an Educational Unit Using Hologram Technology and Measuring its
Effect on the Reflective Thinking, Among Primary Students. The Zahwa Al-Din Al-Hamoud Secondary School
for Boys was chosen, and it is one of the schools located in the Bani Ubaid Brigade, and it was chosen
intentionally, and two class students were chosen the eighth is by random means among the people available
in the school and the number of students in these two divisions is (60) students, one of them was appointed
as a pilot group of (30) students and the other was a control group of (30) students. The quasi-experimental
approach was used in designing an educational teaching unit and measuring its effect in developing
contemplative thinking for basic stage students in Jordan. The results showed that there were differences that
were in favor of the experimental group who were exposed to the method of teaching by means of stereotaxic
imaging technology compared to the members of the control group, and the study recommended the use of
the teaching method by the hologram technique in developing contemplative thinking skills, because the
results of this study showed the importance of using this method.

Keywords: educational unit; body imaging technology; contemplative thinking; basic stage.
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امللخص:
هدفت الدراسة إلى تحديد درجة ممارسة قائدات مدارس املرحلة الثانوية للقيادة الخادمة من وجهة نظر املعلمات ،واعتمدت الدراسة
على املنهج الوصفي ،وتم تطبيق الدراسة على مجتمع الدراسة املكون من جميع معلمات املرحلة الثانوية بمكة املكرمة ،والبالغ عددهن
( )2953معلمة ،وتكونت عينة الدراسة من ( )481معلمة تم اختيارهن بالطريقة العشوائية .تم استخــدام االستبيان كأداة للدراسة باستــخدام
مقياس (دينيس وبوكارنيا )Dennis & Bocarnea,2005))2005 ،للقيادة الخادمة .أظهرت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة قائدات املرحلة
الثانوية بمكة املكرمة إلبعاد القيادة الخادمة جاءت مرتفعة وكان ترتيبها على النحو التالي (املحبة واالهتمام باآلخرين ،الثقة ،خدمة اآلخرين،
التمكين ،اإليثار ،التواضع) ،كما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05بين متوسطات استجابات
املعلمات في تحديد درجة ممارسة قائدات املرحلة الثانوية للقيادة الخادمة وفقا ملتغير(املؤهل العلمي -سنوات الخبرة ) للمعلمات.
الكلمات املفتاحية :القيادة الخادمة؛ قائدات املدارس الحكومية؛ مكة املكرمة.

املقدمة:
يعيش العالم اليوم مرحلة جديدة لم تكن سائدة في السنوات القليلة املاضية ،فالثورة الشاملة والتغيرات الهائلة املستمرة في جميع مجاالت
الحياة في الوقت الحالي لم ُيشهد لها مثيل من قبل ،وهذه التغيرات جعلت من اإلدارات العاملية في شركات ومنظمات العالم شرقا وغربا تنطلق وتتقدم
لتالئم روح العصر الجديد وتلبي متطلبات املجتمعات الحديثة .فالقيادة تعتبر جوهر العملية اإلدارية ومفتاح اإلدارة الفعالة وهي سر نجاح الكثير من
اإلدارات ويعد القائد هو املحفز الرئيس وملهم العاملين من خالل قوة تأثيره عليهم إلطالق طاقاتهم في تحقيق أهداف املنظمة بكل كفاءة وفاعلية
(الخشالي )34 : 2010,؛ وإن من أكثر األنماط القيادية التي برزت مؤخرا نمط القيادة الخادمة  ،Servant Leadershipحيث بزغ هذا النمط من
القيادة للمرة األولى في إدارة األعمال بواسطة روبرت غرينليف ( Robert Greenleafأبو تينة وآخرون .)87: 2007 ،فالقيادة الخادمة تركز على تطوير
األفراد وسلوكياتهم في اإلطار التنظيمي فضال عن االستماع ملتطلباتهم وتزويدهم باملعلومات املناسبة سعيا نحو تحقيق األداء األفضل للمنظمة.
(عجوة.)63: 2010 ،
وانطالقا من أهمية دور قائد املدرسة والتي تتمثل في كسب ثقة العاملين معه ،وتنسيق جهودهم وتوجيهها لتحقيق األهداف التربوية املأمولة ،البد
له من العمل ضمن إطار أخالقي يضمن عملية التأثير التي تنعكس إيجابا على األنماط السلوكية والتي تؤدي إلى تحسين األداء واالرتقاء باملدرسة ألعلى
مستويات اإلنجاز .)Stephen & Terrence, 2001( .وتعد القيادة الخادمة أفضل من يمثل النظرة األخالقية واملسؤولية االجتماعية التي تتعلق
بالعالقات بين القادة واملرؤوسين ،كما تتضمن القيادة الخادمة ُمثل عليا وفضائل تقترب من الروحانية والصفاء الفكري الخالق في مبادئها ومرتكزاتها
األساسية .كما تعد سلوكيات املواطنة التنظيمية قيمة مضافة إلى بيئة األعمال ملا تسهم به من رفع مستوى األداء العام للمنظمات وهي بذلك تخلق
صورة متوازنة للتبادالت االجتماعية داخل املنظمة وخارجها حتى عدت عامال مميزا للمنظمات الناجحة( .رشيد ومطر .)44:2014،فقد عرفها باترسون
( )Patterson,2003بأنها" :القيادة التي يخدم فيها القادة أتباعهم ،فيكونون الهم األول ،وتكون شؤون املنظمة وقضاياها الهم الثاني .ويرى عجوة أن
القيادة الخادمة هي ":فلسفة عملية ينتجها القائد لدعم اآلخرين والذي يقر لخدمتهم" ( .)1:2010أما مياو(  ) Miaoوآخرون فعرفوها بأنها " :القيادة التي
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تقوم بالنضال من أجل خدمة األفراد الذين يعملون لديها ،والعمل على تطويرهم وتحقيق الفائدة الشاملة للجميع" ( .)729:2014ومن مجمل ما سبق
يمكن تعريف القيادة الخادمة بأنها القيادة التي تهتم باألتباع عن طريق تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم مما يؤدي إلى رفع مستوى رضاهم وروحهم املعنوية
لكي يعملوا بحماس وجدية فيكونوا قادرين على تحقيق األهداف املراد بلوغها.
نماذج القيادة الخادمة:
هناك عدة تصنيفات لنماذج القيادة الخادمة التي توضح األبعاد األساسية لها ،ومنها نموذج ميالرد ) ،Milard(1995الذي حدد سبعة أبعاد
للقيادة الخادمة وهي :العمل الجماعي ،القدوة ،التأكيد ،األلفة ،الفردية ،املرونة ،التالحم ) .(Inbarasu,2008ونموذج لوب ) ، Laub (1999الذي حدد
ستة أبعاد للقيادة الخادمة وهي :تقييم األفراد ،وتنمية األفراد  ،وبناء املجتمع ،وإظهار األصالة ،وتوفير القيادة ،ومشاركة القيادةCerit (2009, 600-
) .)602ونموذج رسل وستون ) ،Russell and stone (2002حيث وضعوا تسعة أبعاد :الرؤية ،والصدق ،والنزاهة ،والثقة ،والخدمة ،والنمذجة،
والريادة ،وتقدير اآلخرين ،والتمكين .ونموذج سبيرز ) ،Spears (2002الذي حدد عشرة أبعاد للقيادة الخادمة وهي :االستماع ،والتعاطف ،والتالحم،
والوعي ،واالقناع ،والتصور ،واالستبصار أو التبصر ،واإلشراف أو الرعاية ،وااللتزام بنمو األفراد ،وبناء املجتمع(Black,2007, (Steinbeck, 2009, ،
) 35)&(Spears & Lawrence, 2010,13ونموج باترسون ) Patterson (2003الذي حدد سبعة أبعاد للقيادة الخادمة شكل رقم( )1وهي :الحب
املضحى  ،والتواضع ،واإليثار ،والرؤية ،والثقة ،والتمكين ،والخدم ونموذج دنيس ) ،Dennis (2004الذي اعتمد على أربعة أبعاد هي :الحب املضحى،
والتمكين ،والتواضع ،والرؤية ) .(Pattison, 2010, 10وأخيرا نموذج باربتو وويلر ) Barbuto and Wheeler (2006الذي حدد خمسة أبعاد للقيادة
الخادمة وهي :الدعوة لإليثار ،والتالحم العاطفي ،والحكمة ،والتخطيط املقنع ،والرعاية التنظيمية ) (Barbuto and Wheeler,2006, 24-26وفي
الوقت الحاضر تعتبر النماذج التي تم تطويرها من قبل كل من سبيرز( )Spears,1995ولوب ( )Laub,1999ورسل مع ستون (Russell and
) )Stone,2002وباترسون ( )Patterson,2003تعتبر من بين أكثر النماذج تأثيرا.

شكل( :)1يمثل نموذج باترسون

أبعاد القيادة الخادمة :إن القائد الخادم هو قائد يمتلك سمات وأبعاد عديدة تحمل لتصميم رؤية واضحة تمكنهم من وضع إطار مستقبلي
ملنظماتهم يتسم بالتحدي واإلنجاز ،ومن أهم هذه األبعاد ما ذكره ) )Patterson ,2003و) ) Dennis,2004و(مصطفى )2015،و(التمام)2016 ،
و(أحمد:)2018،
 .1املحبة واالهتمام باآلخرين :عبر  Dennisعن هذه الصفة اعتمادا على ما قدمه  Winstonبمفهوم  agapaoوهي كلمة من اللغة اليونانية ،وتعني
الحب املعنوي (األخالقي) أي أداء العمل الصحيح في الوقت الصحيح لألسباب الصحيحة ،والكلمة تعني الحب في معناه االجتماعي .ويؤكد Dennis
أن الحب في القيادة الخادمة يشمل الرعاية الحقيقية ألعضاء الفريق كبشر .وجعلهم يشعرون بأهميتهم ،وأنهم صادقون كبشر وهذا ما يؤدي إلى
توحد الفريق وفعاليته.
 .2التواضع :يعتبر من الكلمات التي عانت االستغالل في محل استخدامها من عدم احترام للذات على سبيل املثال ،وفقدان القيمة للذات ،بل على
العكس فإن التواضع هو الذي يحي الذات والنفس وليس العكس كما يفهمه البعض على أنه الضعف وعدم احترام الذات .فالتواضع يمثل
االحترام والشكر واالمتنان للمرؤوسين .ومن مظاهر التواضع عدم االستبداد بالرأي أو االنفراد باتخاذ القرار ،حيث إن مشاركة منسوبي املدرسة
في الفكر والرأي واملشورة سوف يحفزهم على إبراز ما لديهم من أراء وأفكار من شأنها أن تسهم في الحصول على املعلومات الصحيحة وتقلل من
نسبة الخطأ في اتخاذ القرار أو املعارضة للقرارات املتخذة بالشكل الذي ُيسهم في تحسين املؤسسة التربوية وتطورها.
 .3اإليثار :خير وصف لإليثار في القيادة الخادمة أن هؤالء يصبحون أكثر صحة ،وعقالنية ،وأكثر ذكاء ،ويعتبرون أنفسهم خادمين للجميع يعملون
من أجلهم ويهتمون باآلخرين ،ويصغون لهم والحتياجاتهم ورغباتهم.
 .4الرؤية :قدرة القائد على رؤية واستطالع الغد بناء على قراءات الحاضر ،وكذلك القدرة على التنبؤ باملستقبل استنادا على الحاضر والدروس
املستفادة من املاض ي.
 .5الثقة :تمثل ترك مساحة بين القائد واملرؤوس لتمكين كل طرف من معرفة حقيقة مشاعر الطرف اآلخر وردود أفعاله وثقته بردود أفعال الطرف
اآلخر تجاهه وإيمانه بأنه لن يخضع لالستغالل ،وكلما وثقت باآلخرين كلما وثقوا هم بك أيضا مما يساعدك وييسر لك أمر التأثير فيهم لتحقيق
أهداف املؤسسة التربوية .وعرف روبنز وجودج ( )Robbins & Judge,2007الثقة بأنها :التوقع اإليجابي ،بأن األخر لن يتصرف بطريقة انتهازية،
ُ
وهي عملية تعتمد على سيرة الشخص الذاتية وتاريخهُ ،وتبنى الثقة على التوقع ،فإذا نشدت الثقة فعلى الشخص أن يؤمن بأن الشخص األخر أو
378

املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية-

املجلد ،9العدد ،2021 - 2ص396- 377 :

القيادة الخادمة لدى قائدات املدارس الحكومية بمكة املكرمة  -دراسة تطبيقية

.6

.7

الهام الراجحي

الجماعة ستتصرف بالطريقة املتوقعة ،والتي ستجعل الطرف االخر يتصرف بطريقة مماث لة في موقف يتطلب ثقة عالية .والثقة بالقيادة تمثل
توقعات إيجابية موثوقة من قبل املرؤوس بخصوص تصرف وسلوك القادة والنية والرغبة للثقة بكلماتهم وأفعالهم.
خدمة اآلخرين :تعتبر مبادرة القائد التربوي في تقديم الخدمة للمؤسسة التربوية التي يعمل بها إحدى الصفات القيادية التي تسهم في زيادة محبة
العاملين له بالشكل الذي يرفع درجة تأثيره على العاملين و م ساعدة اآلخرين والتفاني من أجلهم وتذليل كافة العقبات التي تواجههم كما يبرز من
خالله تغليب القائد املصلحة العامة على مصالحه الخاصة ،وهو بذلك يشكل القدوة الحسنة لكافة العاملين معه الذين بدورهم سوف يتأثرون
بهذا السلوك وسوف يبادرون هم أيضا بتطبيقه من أجل مساعدة اآلخرين.
التمكين :يعمل التمكين على رفع أداء املرؤوسين من خالل تفويضهم ومنحهم كافة الصالحيات الالزمة ألداء املهام املطلوب إنجازها .وقد ذكر
عفانه ( )2014أن تمكين املرؤوسين وخصوصا باملؤسسات الخدمية-ومنها التعليمية على سبيل املثال -يساعد في زيادة قدرة املوظف على التعامل
بمستويات مرتفعة من املرونة والفهم والتكيف مما يؤدي إلى سرعة األداء واإلنجاز وجودة الخدمات .وقد أكد ذلك ما ذكره حربي وعبد الرحمن
( )2015أن التمكين اإلداري يستلزم تنمية األفراد ورفع قدراتهم ومنحهم الفرصة للتحدي من خالل إعطائهم املسؤوليات وتخويلهم الصالحيات
التخاذ القرارات ليكونوا قادرين على تحقيق األهداف بأعلى كفاءة وفاعلية .وبما أن مستوى أداء املؤسسات التربوية (املدارس) يعتمد بالدرجة
األساسية على أداء القائد التربوي في تفاعله مع املعلمين لتقديم الخدمات التربوية الالزمة لكافة املستفيدين فإن ذلك يبين لنا أهمية التمكين وأنه
ضرورة ملحة لزيادة مستوى إنتاجية املعلمين وتحسين جودة الخدمات التربوية والتعليمية بما يحقق رضا الطالب.

الدراسات السابقة:
قام العديد من الباحثين لدراسة واقع ممارسة القيادة الخادمة في مجاالت املستويات التعليمية
• فقد قام ) Cerit(2009هدفت هذه الدراسة ملعرفة تأثيرات سلوكيات القيادة الخادمة ملديري املدارس االبتدائية وأثرها على الرضا الوظيفي
للمدرسين ،وقد استخدمت الدراسة املنهج الوصفي ،واالستبانة كأداة لقياس سلوكيات القيادة الخادمة وقياس الرضا الوظيفي للعاملين وتم
تطبيق هذه الدراسة على  29مدرسة ابتدائية بمنطقة دوزس بتركيا حيث تم تجميع البيانات من  595معلما .وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود
عالقة إيجابية قوية بين تطبيق القيادة الخادمة وتحقيق الرضا الوظيفي للمعلمين .كما أظهرت الى عدم وجود فروق دالة إحصائية تعزى للخبرات
املهنية.
• دراسة  )2009( Fridell, belcher and messnerهدفت هذه الدراسة إلى تحديد الفروق القيادية الرئيسة بين مدراء املدارس العامة الذكور
واإلناث في الغرب األوسط من الواليات املتحدة األمريكية .وقد استخدمت الدراسة املنهج الوصفي واالستبانة كأداة للدراسة .وقد أجريت الدراسة
على  265مدير مدرسة من الذكور و180مدير مدرسة من اإلناث .ومن أبرز نتائج الدراسة عدم وجود اختالف بين مديري املدارس الذكور واإلناث
فيما يتعلق باستخدام أساليب القيادة التقليدية ،بينما ظهرت اختالفات فيما يتعلق بأسلوب القيادة الخادمة حيث ركزت الدراسة على أربعة
أنماط أساسية متعلقة بالقيادة الخادمة وهي نمط التفكير ورد الفعل اليومي ،وبناء أسس االتفاق في الرأي ،والعالقة الجيدة ،واخيرا االهتمام
بتقدير اآلخرين .كما أظهرت النتائج أيضا أن القادة الخادمين من اإلناث هم األكثر فهما وتطبيقا وممارسة لهذه األنماط والقيم مقارنة بالقادة
الخادمين من الذكور.
• دراسة ) Alcala (2009هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف خبرات وممارسات مديري املدارس الثانوية فيما يتعلق بالقيادة الخادمة وذلك بالتركيز
على ثالثة جوانب أساسية هي إدراك املديرين لهذا النمط من القيادة ،باإلضافة إلى تحديد التحديات التي واجهتهم عند تطبيق نمط القيادة
الخادمة وسبل التغلب على هذه التحديات .وقد استخدمت الدراسة املنهج الوصفي ،وقد اعتمدت هذه الدراسة على إجراء املقابالت الشخصية
املتعمقة وتحليل الوثائق املتاحة في هذا الصدد وكذلك تحليل املالحظات التي تم تدوينها من الواقع العلمي .وتكونت عينة الدراسة من خمسة
مديري مدارس ثانوية تقع في منطقة واحدة في والية تكساس األمريكية ،ثالثة من هؤالء املديرين ذكور بينما اثنتان من اإلناث وجميعهم لديه
خبرات تعليمية ال تقل عن خمس عشرة عاما .وقد أظهرت نتائج الدراسة عن اعتقاد جميع املديرين بقيامهم بأدوارهم كقادة خادمين ،وقد تبين
أن أكثر التحديات التي تواجههم في أدائهم ألعمالهم هي تشجيع اآلخرين على ممارسة النصح والتوجيه لآلخرين بهدف التغيير ليكونوا قادة خادمين
في املستقبل.
• عبد الرسول ( )2012بدراسة هدفت إلى تحديد أثر خصائص القيادة الخادمة في تعزيز ثقة املرؤوسين بالقائد ،وتم اختيار أعضاء هيئة التدريس
بكلية اإلدارة واالقتصاد بجامعة كربالء العراق ،وأخذ ( )80عضوا كعينة ،وتم استخدام االستبيان كأداة لجمع املعلومات ،وكانت أهم نتائجها
بتباين وجهات نظر أفراد العينة حول خصائص القيادة الخادمة ،وأوصت هذه الدراسة باالهتمام ببعض املزايا الشخصية وتنمية مهارات
التدريب.
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• وقدم إبراهيم( )2013دراسة هدفت إلى التعرف على درجة ممارسة مديري املدارس الثانوية الخاصة في محافظة عمان للقيادة الخادمة وعالقتها
بمستوى الثقة التنظيمية السائدة من وجهة نظر املعلمين ،واتبعت الدراسة املنهج الوصفي االرتباطي ،وتكونت عينة الدارسة من ( )327معلما
ومعلمة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية ،وقد استخدمت الدراسة أداتين االولى لقياس درجة ممارسة مديري املدارس الثانوية الخاصة في
محافظة عمان للقيادة الخادمة والثانية لقياس مستوى الثقة التنظيمية السائدة في املدارس الثانوية الخاصة ،وكان من أهم النتائج أن درجة
ممارسة مديري املدارس الثانوية الخاصة في محافظة عمان للقيادة الخادمة من وجهة نظر املعلمين كانت متوسطة ،بينما جاء مستوى الثقة
التنظيمية السائدة في املدارس الثانوية الخاصة في محافظة عمان من وجهة نظر املعلمين كان مرتفعا .وأظهرت النتائج إلى وجود فروق دالة
إحصائية تعزى ملتغير سنوات الخبرة للمعلمين.
• وقدمت شيخ السوق( )2014دراسة هدفت ملعرفة العالقة بين القيادة الخادمة وعالقتها بالرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي ألعضاء هيئة
التدريس ببعض الجامعات املصرية ،وتمثل منهج الدراسة في البيانات املطلوبة للدراسة ومصادر هذه البيانات ومجتمع وعينة الدراسة ،ومتغيرات
الدراسة وأساليب القياس وأساليب التحليل اإلحصائي ،واشتمل مجتمع الدراسة على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات املصرية واقتصرت
الدراسة امليدانية على ثالث جامعات ،وتم اختيار العينة بالطريقة العشوائية البسيطة ،وتمثلت أداة الدراسة في االستبيان ،وقد تم جمع بياناته
من خالل استخدام املقابلة الشخصية والبريد اإللكتروني ،وكانت قد توصلت الدراسة إلى انخفاض مستوى ممارسة القيادة الخادمة بالجامعات
املصرية محل الدراسة فضال عن أن أعضاء هيئة التدريس بهذه الجامعات ال يدركون مفهوم القيادة الخادمة.
• وأجرى التمام ( )2016الدراسة هدفت إلى التعرف على واقع القيادة الخادمة لدى مديري املدارس الثانوية باملدينة املنورة من وجهة نظر
املعلمين ،واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي ،وتم تطبيق الدراسة على مجتمع الدراسة املكون من جميع معلمي املدارس الثانوية الحكومية في
باملدينة املنورة حيث بلغ عددهم ( )2643معلما ،وتم أخذ عينة قصدية بلغ عددها ( )521معلما ،وتوزيع االستبيان عليهم كأداة للدراسة ،وتوصلت
الدراسة إلى أن ممارسة مديرو مدارس الثانوية باملدينة املنورة ألبعاد القيادة الخادمة عالية وكان ترتيبها على النحو التالي (املساندة ،التسامح،
تقديم الخدمة ،املساءلة ،التواضع ،التمكين ،الثقة ،الشجاعة).
• قدم الغامدي( )2016حيث هدفت إلى الكشف عن درجة توافر سمات القائد الخادم (التمكين ,دعم ومساندة االخرين ،املحاسبية ،التسامح مع
اآلخرين ،الشجاعة ،التواضع ،اإلشراف) لدى مديري املدارس الثانوية بمدينة الطائف من وجهة نظر املعلمين ,وتم استخدام املنهج الوصفي في
هذه الدراسة ,وتم تطبيق الدراسة على مجتمع الدراسة املكون من جميع معلمي املدارس الثانوية في مدينة الطائف البالغ عددهم ()1821معلما،
وتم أخذ عينة عشوائية طبقية عددهم ()400معلم وتوزيع االستبيان عليهم كأداة للدراسة ,وتوصلت الدراسة إلى أن درجة توافر سمات القائد
كانت عالية وكانت على ترتيبها (االشراف ،املحاسبية ،التمكين ،الشجاعة ،التواضع ،دعم ومساندة االخرين) ،وأوصت الدراسة بضرورة تدريب
مديري املدارس على التمكين اإلداري.
• قام غالي( )2017بدراسة توضح العالقة بين ممارسة القيادة الخادمة وتحقيق اإللتزام التنظيمي للعاملين األكاديميين واإلداريين في جامعات
قطاع غزة ،كما سعت الدراسة إلى التعرف على مدى ممارسة الجامعات محل الدراسة ألبعاد القيادة الخادمة وأوجه االختالف في ممارسة تلك
الجامعات لها ،واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي إلى جانب أسلوب الدارسة امليدانية باستخدام االستبيان كأداة لجمع البيانات
األساسية للدراسة ،وقد قامت الدراسة باستخدام طريقة العينة الطبقية العشوائية وتم اختيار عينة بلغت ( )400من العاملين األكاديميين
واإلداريين حيث بلغ مجتمع الدراسة ( ،)2157وبينت النتائج وجود تفاوت في درجة ممارسة املسؤولين للقيادة الخادمة من وجهة نظر أفراد العينة.
• وأجرى أحمد ( )2018الدراسة هدفت لتحديد درجة ممارسة القيادات الجامعية للقيادة الخادمة بجامعة أم القرى لدى موظفات الجامعة وعلى
مستوى االلتزام التنظيمي لدى عينة منهن ،واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي االرتباطي ،وتم تطبيق الدراسة على مجتمع الدراسة املكون من
موظفات جامعة أم القرى البالغ عددهن ( )844موظفة ،وتم أخذ عينة عشوائية بسيطة بلغ عددها ( )300موظفة ،وتوزيع االستبيان عليهم كأداة
للدراسة ،وتوصلت الدراسة إلى أن درجة ممارسة القيادة الخادمة جاءت متوسطة ،بينما جاء مستوى لاللتزام التنظيمي مرتفعا لدى عينة
الدراسة ،وكذلك تبين وجود عالقة ارتباطية طردية بين ممارسة القيادة الخادمة وبين االلتزام التنظيمي.
• كما أجرى املهنا ،وآخرون ( )2019دراسة هدفت إلى التعرف على واقع القيادة الخادمة في مدارس املرحلة الثانوية بدولة الكويت من وجهة نظر
املديرين واملعلمين ،وتم استخدام املنهج الوصفي ،وتكونت العينة من ( )504معلم ومدير املدرسة ،كما اشتملت أدوات الدراسة استبانة القيادة
الخادمة تتضمن ( )47عبارة موزعة على سبعة مجاالت .وأظهرت نتائج الدراسة ان واقع ممارسة القيادة الخادمة ككل لدى مديري املدارس
الثانوية قد جاء بدرجة متوسطة في جميع املجاالت (املهارات املفاهيمية ،اإليثار ،مساعدة اآلخرين ،التمكين ،االلتزام بخدمة املجتمع ،االهتمام
باملرؤوسين) بينما جاءت بدرجة كبيرة في مجال التصرف بأخالق .كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائية بين متوسطات أفراد عينة
الدراسة في جميع مجاالت القيادة تعزى ملتغير النوع واملسمى الوظيفي ،بينما أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائية بين متوسطات أفراد
عينة الدراسة في جميع مجاالت القيادة تعزى للمؤهل العلمي.
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من خالل استعراض الدراسات السابقة ُيالحظ التالي:
• أجمعت الدراسات السابقة على أهمية وتأثير القيادة الخادمة غلى املؤسسات التعليمية ولكنها اختلفت في األبعاد التي مارستها القيادة الخادمة
باإلضافة إلى املتغيرات التي تناولتها فهناك دراسات تناولت البنية الداخلية ملفهوم القيادة الخادمة واالبعاد املميزة لها كدراسة التمام(،)2016
باإلضافة إلى دراسات سعت للكشف عن الفروق القيادية الرئيسية بين مديري املدارس العامة للذكور واإلناث في الغرب الوسط من الواليات
املتحدة األمريكية كدراسة ) Fridell, belcher and Messner(2009أما دراسة ) Cerit(2009فحددت سلوكيات القادة الخادمين ملديري
املدارس االبتدائية وأثرها على الرضا الوظيفي للمعلمين ،ومن الدراسات ما تناول موضوع واقع القيادة الخادمة لدى مديري املدارس الثانوية
باملدينة املنورة من وجهة نظر املعلمين كدراسة التمام(.)2016
• اختلفت الدراسات في عينة الدراسة فهناك دراسات كانت عينتها موظفي الجامعات واعضاء هيئة التدريس كدراسة شيخ السوق()2014
وعبدالرسول وعبدالسادة( )2012وغالي( )2017و أحمد( )2018بينما نجد أن هناك دراسات أخرى كانت عينتها مديري ومعلمي املدارس كدراسة
) Alcala(2009وإبراهيم( )2013والغامدي(.)2016
• اختلفت الدراسات السابقة من ناحية املقياس املستخدم كأداة للدراسة فدراسة شيخ السوق( )2014استخدمت مقياس
 )2007(Fiedsللقيادة الخادمة واملكون من ( )15عبارة لقياس أبعاد القيادة الثالثة :الخدمة والتواضع والرؤية ،ودراسة الغامدي( )2016فقام
بترجمة مقياس ) Dirk(2011واستخدامه كأداة لدراسته أما دراسة التمام ( )2016فقد استخدم مقياس ).(The Servant Leadership Survey
• الدراسة الحالية تشابهت مع دراسة إبراهيم( )2013ودراسة شيخ السوق( )2014ودراسة غالي ( )1436في كون القيادة الخادمة املتغير املستقل في
الدراسة ،إال أنها تختلف من حيث البيئة والعينة واألهداف واملتغيرات الديموغرافية.

Hale and

مشكلة الدراسة:
أن التعليم العام بحاجة ماسة إلى نهضة قيادية في مؤسساته التعليمية تدعم التعليم وتحوله إلى تعليم ابتكاري ،فالقيادة أحد أهم العوامل
املؤثرة في البيئة التنظيمية ،وفي بناء وتكوين قيم ومبادئ وثقافة املنظمة ،ولها تأثير بالغ في األنماط السلوكية للموظفين في مختلف املستويات اإلدارية
(العامري ،)2015 ،ورغم أهمية القيادة الخادمة ،ملا تحققه من مزايا ،والتفاقها مع قيمنا العربية واإلسالمية ،فقد ورد في األثر (سيد القوم خادمهم)،
إال أننا نجد قلة في البحوث والدراسات العربية التي تناولت موضوع القيادة الخادمة .فلقد أشار أبو تينة وآخرون ( )2007بأن البحث على الصعيد
النظري للقيادة الخادمة في املجال التربوي ،ال يزال قاصرا مقارنة باملجال االقتصادي ،فيما لم تزل األبحاث والدراسات التطبيقية املتعلقة بالقيادة
الخادمة وممارستها تربويا-على أهميتها -أقل وأكثر محدودية.
وقد أشار جونس ( )Jones, 2012إلى أنه بالرغم من أن القيادة الخادمة اكتسبت اهتماما كبيرا في املنظمات االجتماعية ومنظمات األعمال
باعتبارها أداة مهمة في إدراك الحاجة إلى قيادات أكثر كفاءة ،يؤمنون بالقيم واملبادئ ،ويهتمون باملوظفين حيث يجعلونهم في املقام األول كما يركزون
على تلبية احتياجاتهم ،إال أننا نجد أن هناك ندرة في البحوث التجريبية وامليدانية التي تم إجراؤها إلثبات صحة هذا االدعاء .كما أكدت ندا ()2012
ذلك بقولها "إن البحوث العلمية العاملية نادرة في مجال نظرية القيادة الخادمة" (ص.)357،
وذكر عبد الرحمن ( )2014بأن "البحوث والدراسات العربية التي تناولت موضوع القيادة الخادمة بصفة عامة وقياسها تحديدا تتميز بالندرة"
(ص ،)4،وأوص ى إلى توجيه جهود البحث في اململكة العربية السعودية إلى دراسة القيادة الخادمة وتأثيراتها على املنظمات واألجهزة الحكومية .فمدارس
التعليم العام تمثل أهمية عظمى في تعليم الطالب والطالبات وفي تنمية شخصياتهم ليتكون لدينا جيل ناضج قادر على تحقيق النهضة التنموية
للمجتمع بكل كفاءة وفاعلية لذا يلزم وجود قيادات على قدر عالي من الكفاءة والفاعلية( .التمام )2016،لذا شعرت الباحثة بمشكلة هذه الدراسة وإلى
الحاجة إلى إجراء املزيد من الدراسات واألبحاث في مجال القيادة الخادمة التي تقوم على خدمة اآلخرين ومساندتهم لتحقيق األهداف الوطنية العليا
للبالد من خالل التعليم العام ،وعليه حددت مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس :ما درجة ممارسة قائدات املدارس الحكومية (باملراحل الثانوية) بمكة
املكرمة للقيادة الخادمة من وجهة نظر املعلمات؟
أسئلة الدراسة:
 .1ما درجة ممارسة قائدات املرحلة الثانوية للقيادة الخادمة من خالل األبعاد التالية (املحبة واالهتمام باآلخرين ،التواضع ،اإليثار ،الرؤية ،الثقة،
خدمة اآلخرين ،التمكين) من وجهة نظر املعلمات؟
 .2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05بين متوسطات استجابات املعلمات في تحديد درجة ممارسة قائدات املرحلة الثانوية
للقيادة الخادمة تعزى ملتغيرات (املؤهل العلمي-سنوات الخبرة)؟
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أهداف الدراسة:
تسعى الدراسة إلى تحقيق الهدف الرئيس املتمثل في تحديد ما درجة ممارسة قائدات املرحلة الثانوية بمكة املكرمة للقيادة الخادمة من وجهة نظر
املعلمات ويتفرع من الهدف الرئيس األهداف الفرعية التالية:
 .1تحديد درجة ممارسة قائدات املرحلة الثانوية للقيادة الخادمة من خالل األبعاد التالية (املحبة واالهتمام باآلخرين ،التواضع ،اإليثار ،الرؤية،
الثقة ،خدمة اآلخرين ،التمكين) من وجهة نظر املعلمات.
 .2معرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05بين متوسطات استجابات املعلمات في تحديد درجة ممارسة قائدات
املرحلة الثانوية للقيادة الخادمة تعزى للمتغيرات (املؤهل العلمي-سنوات الخبرة).
أهمية الدراسة:
األهمية النظرية:
• ندرة البحوث والدراسات التي تناولت القيادة الخادمة خاصة في البيئة العربية مما يبرز الحاجة إلى إجراء املزيد من الدراسات لهذا النوع من
األنماط القيادية إلثراء املكتبة العربية.
• نشر الوعي لدي املجتمع التربوي بأهمية هذا الجانب السلوكي وتوعية القيادين واالداريين بضرورة االستفادة من نتائج هذه الدراسة وغيرها لترقية
االستفادة من القدرات اإلدارية املوجودة.
األهمية التطبيقية:
• يتوقع من نتائجها أن تفيد قائدات املرحلة الثانوية في التعرف إلى أهمية القيادة الخادمة من خالل التعرف على خصائصها وأثرها في األنماط
السلوكية للعاملين في املدارس.
• أن تفيد نتائج هذه الدراسة القائدات واملعلمات في إدراك قيمة ممارسة القيادة ودوره في االرتقاء بأداء املدرسة وتحسين مخرجاتها.
مصطلحات الدراسة:
القيادة الخادمة  : Servant leadershipعرفها شيخ السوق بأنها " :نمط القيادة الذي تتبناه القيادة في املنظمات في خدمة املرؤوسين أوال من خالل
تلبية االحتياجات القصوى لهم"(.)48:2014
ُ
ً
إجرائيا بأنها :القيادة املتمثلة في قائدات املرحلة الثانوية بالعاصمة املقدسة والتي تعتمد على خدمة املعلمات وتحقيق
تعرف القيادة الخادمة
احتياجاتهم وتنميتهم مهنيا وشخصيا ووجدانيا؛ من أجل تحقيق املصلحة املشتركة للمعلمات واملدرسة ،وذلك باتباع القائدات ألبعاد املحبة واالهتمام
باآلخرين ،التواضع ،اإليثار ،الرؤية ،الثقة ،خدمة اآلخرين ،التمكين.

منهجية الدراسة وإجراءاتها:
اتبعت الباحثة املنهج الوصفي الذي يعتمد على دراسة الواقع أو الظواهر كما هي في الواقع ويهتم بوصفها وصفا دقيقا ويتم التعبير عنها بطرق
كيفية وكمية .
مجتمع الدراسة:
تكون املجتمع األصلي للدراسة من جميع معلمات املرحلة الثانوية بالعاصمة املقدسة خالل الفصل الدراس ي األول من العام الدراس ي
 1440/1439هـ ،وعددهن ( )2953معلمة بناء على اإلحصائية الصادرة من اإلدارة العامة للتعليم بالعاصمة املقدسة بتاريخ 1440 /3 /20هـ.
عينة الدراسة:
تم التطبيق أوال على عينة استطالعية تكونت من ( 40معلمة) تم اختيارهن عشوائيا ،بهدف التأكد من الخصائص السيكومترية ألداة الدراسة
(الصدق والثبات) ،وسوف يرد الحقا تناول (الصدق والثبات) تفصيليا .وبعد التأكد من توافر الصدق والثبات في أداة الدراسة تم التطبيق على عينة
الدراسة األساسية ،حيث اختيار عينة عشوائية .وبلغ عدد االستبيانات التي تم استرجاعها وصالحة للتحليل اإلحصائي ( )481استبيان ويمثلن ()%16
تقريبا من معلمات املدارس الثانوية الالتي هن على رأس العمل أثناء إجراء الدراسة ،وتم التأكد من صحة العينة والحصول على إفادة من الوحدة
اإلحصائية .وفيما يلي وصف عينة الدراسة حسب متغيري املؤهل العلمي وسنوات الخبرة.
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خصائص عينة البحث من معلمات املرحلة الثانوية:
 .1املؤهل العلمي:
جدول (:)1عينة الدراسة من املعلمات حسب املؤهل العلمي

.2

املؤهل العلمي

العدد

%

ماجستير فأعلى

26

5.41

الدبلوم العالي

32

6.65

بكالوريوس

423

87.94

سنوات الخبرة:
جدول ( :)2عينة الدراسة من املعلمات حسب سنوات الخبرة
سنوات الخبرة

%

العدد

أقل من  5سنوات

32

6.70

من  - 5أقل من  10سنوات

192

39.90

من  - 10أقل من  15سنة

82

17.00

من  15سنة فأكثر

175

36.40

الكلي

481

100

أداة الدراسة:
بناء على أهداف البحث في معرفة كل من درجة ممارسة قائدات مدارس املرحلة الثانوية للقيادة الخادمة من وجهة نظر املعلمات ،تم البحث في
قواعد املعلومات واملجالت التربوية والدوريات والبحوث والدراسات السابقة ذات الصلة بمشكلة الدراسة الحالية ،وقد تم استخدام االستبيان كأداة
للدراسة وهو مقياس( )Dennis & Bocarnea, 2005للقيادة الخادمة والذي يتضمن ( )42عبارة تقيس ( )7أبعاد بمقدار ( )6عبارات لكل ُبعد ،وقد
قامت الباحثة بترجمة املقياس إلى اللغة العربية ،وبعد ذلك مر االستبيان بمرحلتي الصدق والثبات على النحو التالي:
صدق أداة الدراسة:
صدق االتساق الداخلي
تم التأكد من توافر صدق االتساق الداخلي الستبيان القيادة الخادمة عن طريق حساب معامل االرتباط لبيرسون بين درجة كل عبارة مع الدرجة
الكلية للبعد الذي تنتمي إليه العبارة ،وذلك من خالل التطبيق على العينة االستطالعية سابقة الذكر والتي تكونت من ( )40معلمة ،وتم الحصول على
ما يلي:
جدول (:)3صدق االتساق الداخلي الستبيان القيادة الخادمة
البعد األول املحبة
واالهتمام باآلخرين

البعد الثاني التواضع

البعد الرابع
الرؤية

البعد الثالث
اإليثار

العبارة

االرتباط

العبارة

االرتباط

العبارة

االرتباط

العبارة

االرتباط

1

0.66

7

0.70

12

0.65

17

0.68

2

0.65

8

0.66

13

0.68

18

0.69

3

0.66

9

0.70

14

0.71

19

0.71

4

0.69

10

0.65

15

0.66

20

0.65

5

0.69

11

0.68

16

0.69

21

0.70

6

0.71

البعد الخامس الثقة

البعد السادس خدمة اآلخرين

البعد السابع التمكين

22

0.68

28

0.70

32

0.69

23

0.69

29

0.69

33

0.68

24

0.65

30

0.66

34

0.70

25

0.69

31

0.69

35

0.65

27

0.66

26

0.68

36

0.64

قيم معامالت االرتباط من ( )0.64إلى ( ،)0.71وجميع قيم معامالت االرتباط موجبة ومرتفعة وذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05وتشير إلى
االتساق الداخلي ،بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية الستبيان القيادة الخادمة.
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الثبات:
تم التأكد من ثبات استبيان القيادة الخادمة بطريقة الفا كرونباخ ،وذلك من خالل التطبيق على العينة االستطالعية سابقة الذكر ،وتم
الحصول على ما يلي:
جدول (:)4معامالت ألفا كرونباخ لثبات استبيان القيادة الخادمة
قيمة الفا كرونباخ

البعد
األول :املحبة واالهتمام باآلخرين
الثاني :التواضع
الثالث :اإليثار

0.90
0.89
0.91

الرابع :الرؤية
الخامس :الثقة

0.92

السادس :خدمة اآلخرين

0.89

السابع :التمكين
الدرجة الكلية

0.88

0.90

0.93

بلغت قيم معامالت ألفا كرونباخ ( )0.86و ( ،) 0.93الستبيان القيادة الخادمة ،وهذه القيم مرتفعة وتشير أن استبيان القيادة الخادمة تتمتع
بدرجة عالية من الثبات.
تصحيح أداة الدراسة:
تم استخدام مقياس ليكرت الخماس ي املتدرج لتصحيح استجابات عينة الدراسة على عبارات أدوات الدراسة ،بحيث تعطى الدرجة ()1
لالستجابة (أبدا) ،والدرجة ( )2لالستجابة (أبدا) ،والدرجة ( )3لالستجابة (أحيانا) ،والدرجة ( )4لالستجابة (غالبا) ،والدرجة ( )5لالستجابة (دائما)،
وفقا للمقياس الخماس ي تم استخدام املعيار التالي للحكم على درجة االستجابة على العبارات:
مدى االستجابة للعبارة = أعلى درجة – أقل درجة = 4 = 1 – 5
طول الفئة = مدى االستجابة  /عدد فئات االستجابة = 0.8 = 5/4
جدول ( :)5معيار الحكم على املتوسطات الحسابية الستجابات عينة الدراسة
االستجابة

درجة ممارسة القيادة الخادمة

املتوسط الحسابي
 – 1أقل من 1.81
 – 1.81أقل من 2.61

أبدا

ضعيفة جدا

أبدا

ضعيفة

 – 2.61أقل من 3.41

أحيانا

متوسطة

 – 3.41أقل من 4.21

غالبا

كبيرة

5 – 4.21

دائما

كبيرة جدا

األساليب الحصائية:
لإلجابة عن تساؤالت الدراسة تم استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية:
 .1املتوسط الحسابي ،واالنحراف املعياري وذلك لحساب القيمة التي يعطيها أفراد عينة الدراسة لكل عبارة أو مجموعة من العبارات (البعد/الدرجة
الكلية).
 .2اختبار كروسكال والس ( )Kruskal Wallisللمقارنة بين متوسطات استجابات املعلمات في تحديد درجة ممارسة قائدات مدارس املرحلة الثانوية
للقيادة الخادمة حسب متغيري املؤهل العلمي.
 .3اختبار تحليل التباين األحادي( )One Way ANOVAللمقارنة بين متوسطات استجابات املعلمات في تحديد درجة ممارسة قائدات مدارس املرحلة
الثانوية للقيادة الخادمة حسب متغير سنوات الخبرة.
 .4االتساق الداخلي لصدق أداة الدراسة.
 .5ألفا كر ونباخ لثبات أداة الدراسة.

عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:
إجابة السؤال األول :ما درجة ممارسة قائدات املرحلة الثانوية للقيادة الخادمة من خالل األبعاد التالية (املحبة واالهتمام باآلخرين ،التواضع،
اليثار ،الرؤية ،الثقة ،خدمة اآلخرين ،التمكين) من وجهة نظراملعلمات؟
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إلجابة السؤال األول تم استخدام بعض مقاييس اإلحصاء الوصفي والتي تمثلت في املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري والترتيب الستجابات
عينة الدراسة من املعلمات على أبعاد استبيان القيادة الخادمة (املحبة واالهتمام باآلخرين ،التواضع ،اإليثار ،الرؤية ،الثقة ،خدمة اآلخرين ،التمكين)،
وتم الحصول على النتائج التالية:
جدول (:)6املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لدرجة ممارسة قائدات املرحلة الثانوية للقيادة الخادمة من وجهة نظر املعلمات.
البعد
األول :املحبة واالهتمام باآلخرين
الثاني :التواضع
الثالث :اإليثار
الرابع :الرؤية
الخامس :الثقة
السادس :خدمة اآلخرين
السابع :التمكين
الدرجة الكلية

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

4.19

0.88

3.96

0.98

3.98

0.98

درجة املمارسة
عالية
عالية
عالية

4.04

0.99

4.18

0.94

4.13

0.94

4.07

0.99

عالية
عالية
عالية
عالية

4.09

0.89

عالية

الترتيب
1
7
6
5
2
3
4

-

تشير نتائج جدول ( )6أن درجة ممارسة قائدات املدارس الثانوية بمدينة مكة املكرمة للقيادة الخادمة ،من وجهة نظر املعلمات هو بدرجة عالية
بمتوسط حسابي ( .)4.09وبالنظر إلى أبعاد القيادة الخادمة ،يالحظ أن جميع األبعاد تمارس بدرجة عالية ،وجاء البعد األول :املحبة واالهتمام
باآلخرين ،في الترتيب األول من حيث درجة املمارسة بمتوسط ( ،)4.19يليه البعد الخامس :الثقة ،في الترتيب الثاني بمتوسط ( ،)4.18ثم البعد السادس:
خدمة اآلخرين ،في الترتيب الثالث بمتوسط ( ،)4.13ثم البعد السابع :التمكين ،في الترتيب الرابع بمتوسط ( ،)4.07يليه البعد الرابع :الرؤية في الترتيب
الخامس بمتوسط ( ،)4.04ثم البعد الثالث :اإليثار ،في الترتيب السادس بمتوسط ( ،)3.98وفي الترتيب األخير جاء البعد الثاني :التواضع بمتوسط
(.)3.96
وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أنه قد يكون ل طبيعة التنشئة االجتماعية في البيئة السعودية عامة ومكة املكرمة (العاصمة املقدسة) خاصة،
والتي يغلب عليها الطابع الديني والتربية على االيمان باهلل واتباع سنة رسوله األمين محمد (ﷺ) ،من حيث املحبة واالهتمام باآلخر ،والتواضع ،وااليثار،
والثقة ،وخدمة اآلخرين وتمكين اآلخر ،كل ذلك توجد جذوره في شخصية القائدة ،عالوة على خبرة القائدة العملية ،وادراكها أن نجاح قيادتها للمدرسة
ال يقوم على إعطاء األوامر فحسب ،بل يتحقق النجاح للمدرسة من خالل التعاون مع الجميع ،والعمل كفريق واحد ،مما يجعلها تحرص على اشاعة
جو من املحبة داخل املدرسة ،وتهتم باملعلمات وتسعى لتحقيق احتياجاتهن ،وأبداء االحترام والشكر واالمتنان لهن ،وعدم التكبر عليهن ،وإثار املعلمات
على نفسها ،وتتصرف معهن بالطريقة املتوقعة بعيدا عن االستغالل الغير عادل ،وتتحمل املسؤولية االجتماعية وتلتزم باملصلحة العامة ،وال تنفرد
بالقرارات بل تمنح املعلمات الصالحية والقوة لتشجيعهن على تطوير وتنمية قدراتهن ومهاراتهن الشخصية ،وكل ذلك أدى إلى أن درجة ممارسة قائدات
املدارس الثانوية بمدينة مكة املكرمة للقيادة الخادمة ،جاءت بدرجة عالية.
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة كل من (الغامدي2016 ،؛ التمام )2016،التي أظهرت أن درجة ممارسة مديرو املدارس الثانوية ألبعاد القيادة
الخادمة عالية .بينما اختلفت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسات (أبو تينة وآخرون2007 ،؛ إبراهيم )2013 ،التي توصلت إلى أن درجة ممارسة
مديري املدارس الثانوية للقيادة الخادمة من وجهة نظر املعلمين كانت متوسطة .كما تختلف نتيجة الدراسة الحالية مع نتائج دراسة شيخ السوق
( )2014التي توصلت إلى انخفاض مستوى ممارسة القيادة الخادمة.
وقد يرجع ذلك االختالف بين نتائج الدراسة الحالية ونتائج هذه الدراسة إلى اختالف طبيعة عينة هذه الدراسات والبيئة التي اجريت فيها هذه
الدراسات مع طبيعة عينة الدراسة الحالية والبيئة التي اجريت فيها .أما النتيجة التي أشارت إلى أن بعد املحبة واالهتمام باآلخرين جاء في الترتيب األول
من حيث درجة املمارسة لدى القائدات باملدارس الثانوية بمكة ،فيمكن تفسيرها في ضوء طبيعة عمل القائدة باملدرسة الذي تتطلب منها العمل على
تهيئة البيئة املدرسية للمعلمات ،وأن يسود جو من املحبة بينها وبينهن ،وأال يكون هناك انفصال بينها وبينهن ،حتى ال يتعطل العمل وتصعب ادارة
املدرسة ،ألن عمل القائدة باملدرسة ليس فقط اعطاء االوامر ،لكن أيضا يتطلب منها القدرة على فهم املعلمات واالهتمام بهن لكسب ثقتهن ومحبتهن،
والعمل على الرعاية الحقيقية الحتياجاتهن وجعلهن يشعرن بأهميتهن ،ألن ذلك ينعكس بشكل ايجابي على نجاحها كقائدة ،ومن ثم تحقيق األهداف
املنشودة للمدرسة.
وبالنسبة للنتيجة التي أشارت إلى أن بعد التواضع جاء في الترتيب األخير من حيث درجة املمارسة لدى القائدات باملدارس الثانوية بمكة ،فبالرغم
من أنه جاء في الترتيب األخير إال أن درجة ممارسته جاءت عالية ،وليست منخفضة ،وترى الباحثة أن تلك النتيجة قد ترجع إلى أن القائدات باملدارس
قد يلجأن في قيادتهن للمدرسة إلى التعامل بجدية أكثر مع املعلمات ،والحزم وعدم التهاون في العديد من األمور الخاصة بالعملية التعليمة في املدرسة،
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إال أن هذه الجدية في العمل والحزم في القرارات ،قد يفهم لدى بعض املعلمات بشكل خاطئ ،بأنه استعالء من القائدة عليهن ،وأنها ليست متواضعة،
لذا جاء بعد التواضع في الترتيب األخير من حيث درجة املمارسة لدى القائدات باملدارس ،وفقا لرأي املعلمات.
البعد األول :املحبة واالهتمام باآلخرين
جدول (:)7املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية الستجابات عينة الدراسة حول درجة ممارسة القيادة الخادمة للبعد األول املحبة واالهتمام باآلخرين
املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

2

توضح املعايير األخالقية الداعمة للعمل.

1

4.46

0.81

1

تهتم بي من النواحي النسانية.
ً
تشجعني دائما.

2

4.23

0.97

3

4.16

1.06

عالية

6

تشعرني بأهميتي.

4

4.14

1.10

عالية

5

تبدي تعاطفها معي في أفعالها.

5

4.12

1.05

عالية

3

تراعي احتياجاتي.

6

4.06

1.05

عالية

4.19

0.88

عالية

م

4

الترتيب

العبارة

املتوسط العام

درجة املمارسة
عالية ً
جدا
عالية ً
جدا

تشير نتائج جدول ( )7أن املتوسط الحسابي العام لدرجة ممارسة قائدات املرحلة الثانوية بالعاصمة املقدسة لبعد املحبة واالهتمام باآلخرين،
من وجهة نظر املعلمات بلغ ( )4.19أي بدرجة (عالية) ،وبمتوسطات حسابية للعبارات تراوحت من ( )4.06إلى ( ،)4.46وهذه املتوسطات الحسابية تقع
ضمن درجة املمارسة "عالية جدا" ( )2عبارة" ،عالية" ( )4عبارات ،على النحو التالي :توجد ( )2عبارة بدرجة ممارسة "عالية جدا" وجاءتا في الترتيب األول
والثاني من حيث ممارسة قائدات املرحلة الثانوية بالعاصمة املقدسة لبعد املحبة واالهتمام باآلخرين ،من وجهة نظر املعلمات ،وهي العبارة "( "2توضح
املعايير األخالقية الداعمة للعمل) بمتوسط حسابي ( ،)4.46يليها العبارة "( "1تهتم بي من النواحي اإلنسانية) بمتوسط حسابي (.)4.23
في حين توجد ( )4عبارات بدرجة ممارسة "عالية" وجاءت في الترتيب من الثالث إلى السادس من حيث ممارسة قائدات املرحلة الثانوية بالعاصمة
املقدسة لبعد املحبة واالهتمام باآلخرين ،من وجهة نظر املعلمات ،وهي العبارة "( "4تشجعني دائما ).بمتوسط حسابي ( ،)4.16يليها العبارة "( "6تشعرني
بأهميتي) بمتوسط حسابي ( ،)4.14ثم العبارة "( "5تبدي تعاطفها معي في أفعالها ).بمتوسط حسابي ( ،)4.12ثم العبارة "( "3تراعي احتياجاتي) بمتوسط
حسابي (.)4.06
وقد يعود السبب النتماء القائدات إلى مجتمع يتمتع بالتدين ويقدس املحبة واألخوة بين أفراده ،ويلتزم أفراده بتعاليم الدين االسالمي الذي يدعو
إلى املحبة واحترام اآلخر ،والذي انعكس باإليجاب على سلوك القائدة كواحدة من هذا املجتمع في إدارتها للمدرسة ،وحرصها على كسب ثقة املعلمات
وتهيئة جو يسوده املحبة والتألف بين الجميع ،وتسعى إلى الرعاية الحقيقية الحتياجات املعلمات وجعلهم يشعرون بأهميتهن لتحقيق الفائدة األكبر
للمؤسسة التعليمة ،مما يعود بالنفع على املجتمع ككل.
البعد الثاني :التواضع
جدول (:)8املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية الستجابات عينة الدراسة حول درجة ممارسة القيادة الخادمة للبعد الثاني التواضع
املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

م
7

ّ
تقدر انجازاتي.

1

4.8

1.01

عالية ً
جدا

10

تستفيد من املالحظات املوجهة لها.

4

4.15

1.15

عالية

11

تستشير االخرين في إيجاد حلول للقضايا التي تواجهها.

2

4.1

1.09

عالية

8

تبتعد عن وصف ميزاتها.

3

3.39

1.16

متوسطة

9

تعترف بأخطائها.

5

3.38

1.34

متوسطة

3.96

0.97

عالية

املتوسط العام

الترتيب

العبارة

درجة املمارسة

تشير نتائج جدول ( )8أن املتوسط الحسابي العام لدرجة ممارسة قائدات املرحلة الثانوية بالعاصمة املقدسة لبعد التواضع ،من وجهة نظر
املعلمات بلغ ( )3.96أي بدرجة (عالية) ،وبمتوسطات حسابية للعبارات تراوحت من ( )3.38إلى ( ،)4.80وهذه املتوسطات الحسابية تقع ضمن درجة
املمارسة "عالية جدا" ( )1عبارة" ،عالية" ( )2عبارة" ،متوسطة" ( )2عبارة ،على النحو التالي:
توجد عبارة بدرجة ممارسة "عالية جدا" وجاءت في الترتيب األول من حيث ممارسة قائدات املرحلة الثانوية بالعاصمة املقدسة لبعد التواضع،
من وجهة نظر املعلمات ،وهي العبارة "ّ "7
(تقدر انجازاتي) بمتوسط حسابي (.)4.8توجد ( )2عبارة بدرجة ممارسة "عالية" وجاءتا في الترتيب الثاني
والثالث من حيث ممارسة قائدات املرحلة الثانوية بالعاصمة املقدسة املكرمة لبعد التواضع ،من وجهة نظر املعلمات ،وهي العبارة "( "10تستفيد من
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املالحظات املوجهة لها) بمتوسط حسابي ( ،)4.15العبارة "( "11تستشير االخرين في إيجاد حلول للقضايا التي تواجهها) بمتوسط حسابي ( .)4.1توجد
عبارتان بدرجة ممارسة "متوسطة" وجاءتا في الترتيب الرابع والخامس من حيث ممارسة قائدات املرحلة الثانوية بالعاصمة املقدسة لبعد التواضع ،من
وجهة نظر املعلمات ،وهي العبارة "( "8تبتعد عن وصف ميزاتها) بمتوسط حسابي ( ،)3.39العبارة "( "9تعترف بأخطائها) بمتوسط حسابي (.)3.38
وقد يعزو السبب إلى تمتع القائدة في املدرسة بالخبرة والفهم واالدراك الصحيح ألساليب تحقيق النجاح في املدرسة ،وأن تحقيق أهداف املدرسة
ال يتأتى إال من خالل تكاتف جميع الجهود ،وأن تؤدي كل واحدة باملدرسة لدورها بجدية ،وأن دورها هو قيادة املعلمات في املدرسة بكفاءة لتحقيق
األهداف املنشودة لخدمة أبناء الوطن ،وذلك يجعلها تتواضع وال تتكبر عليهن ،ألن كل منهن لها دورها.
البعد الثالث :اليثار
جدول (:)9املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية الستجابات عينة الدراسة حول درجة ممارسة القيادة الخادمة للبعد الثالث اليثار
املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

م
12

تبذل جهدها لالرتقاء بالعمل دون النظرإلى املقابل.

1

4.8

1.02

عالية ً
جدا

14

تقدم املنافع الجماعية على الفردية والذاتية.

2

4.19

1.10

عالية

15

تهتم بمصالح اآلخرين.

3

4.17

1.07

عالية

16

تبذل الجهد ملساعدتي.

4

3.39

1.11

متوسطة

13

تقدم الكثيرمن التضحيات من أجلي.

5

3.35

1.32

متوسطة

3.98

0.98

عالية

الترتيب

العبارة

املتوسط العام

درجة املمارسة

تشير نتائج جدول ( )9أن املتوسط الحسابي العام لدرجة ممارسة قائدات املرحلة الثانوية بالعاصمة املقدسة لبعد اإليثار ،من وجهة نظر
املعلمات بلغ ( )3.98أي بدرجة (عالية) ،وبمتوسطات حسابية للعبارات تراوحت من ( )3.35إلى ( ،)4.80وهذه املتوسطات الحسابية تقع ضمن درجة
املمارسة "عالية جدا" ( )1عبارة" ،عالية" ( )2عبارة" ،متوسطة" ( )2عبارة ،على النحو التالي:
توجد عبارة بدرجة ممارسة "عالية جد ا" وجاءت في الترتيب األول من حيث ممارسة قائدات املرحلة الثانوية بالعاصمة املقدسة لبعد اإليثار ،من
وجهة نظر املعلمات ،وهي العبارة "( "12تبذل جهدها لالرتقاء بالعمل دون النظر إلى املقابل) بمتوسط حسابي ( .)4.8توجد ( )2عبارة بدرجة ممارسة
"عالية" وجاءتا في الترتيب الثاني والثالث من حيث ممارسة قائدات املرحلة الثانوية بالعاصمة املقدسة لبعد اإليثار ،من وجهة نظر املعلمات ،وهي
العبارة "( "14تقدم املنافع الجماعية على الفردية والذاتية) بمتوسط حسابي ( ،)4.19العبارة "( "15تهتم بمصالح اآلخرين) بمتوسط حسابي (.)4.17
وترجع الباحثة هذه النتيجة إلى أنه قد يكون بسبب تأثر القائدات في املدارس بتربيتها الدينية وباتخاذهن سيدنا محمد (ﷺ) كقدوة حسنة لهن في
سلوكهن  ،مما يجعلها تضع هذه القدوة الحسنة نصب أعينها عند التعامل مع املعلمات ،وتسمد من هذه القدوة سلوك االيثار ،وتفضل املعلمات على
نفسها من أجل مصلحة املدرسة ،ومصلحة الوطن وليس ملصلحة شخصية ،مما يجعلها تقوم بتقديم املعلمات على نفسها في النفع لهن أو الدفع عنهن.
البعد الرابع :الرؤية
جدول (:)10املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية الستجابات عينة الدراسة حول درجة ممارسة القيادة الخادمة للبعد الرابع الرؤية
الترتيب

م

العبارة

21

تتفاعل مع مستجدات بيئة العمل بإيجابية.

1

19

تؤكد على ضرورة االلتزام بالرؤية املشتركة لتحقيق أهداف العمل.

2

18

تشجعني للمشاركة في تحديد رؤية مشتركة للعمل.

3

3.93

20

تحرص على األخذ بتصوراتي عن املسارات املناسبة لتحقيق أهداف
املدرسة.
تهتم بمعرفة أرائي الخاصة برؤية املدرسة.

4

3.88

1.18

5

3.39

1.25

متوسطة

4.04

1.02

عالية

17

املتوسط العام

درجة املمارسة

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

4.62

0.99

4.39

1.02
1.21

عالية
عالية

عالية ً
جدا
عالية ً
جدا

تشير نتائج جدول ( )10أن املتوسط الحسابي العام لدرجة ممارسة قائدات املرحلة الثانوية بالعاصمة املقدسة لبعد الرؤية ،من وجهة نظر
املعلمات بلغ ( )4.04أي بدرجة (عالية) ،وبمتوسطات حسابية للعبارات تراوحت من ( )3.39إلى ( ،)4.62وهذه املتوسطات الحسابية تقع ضمن درجة
املمارسة " عالية جدا" ( )2عبارة " ،عالية " ( )2عبارة" ،متوسطة" ( )1عبارة ،على النحو التالي:
توجد عبارتان بدرجة ممارسة " عالية جدا" وجاءتا في الترتيب األول والثاني من حيث ممارسة قائدات املرحلة الثانوية بالعاصمة املقدسة لبعد
الرؤية ،من وجهة نظر املعلمات ،وهي العبارة "( "21تتفاعل مع مستجدات بيئة العمل بإيجابية) بمتوسط حسابي ( ،)4.62العبارة "( "19تؤكد على
ضرورة االلتزام بالرؤية املشتركة لتحقيق أهداف العمل) بمتوسط حسابي ( .)4.39توجد ( )2عبارة بدرجة ممارسة " عالية " وجاءتا في الترتيب الثالث
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الهام الراجحي

القيادة الخادمة لدى قائدات املدارس الحكومية بمكة املكرمة  -دراسة تطبيقية

والرابع من حيث ممارسة قائدات املرحلة الثانوية بالعاصمة املقدسة لبعد الرؤية ،من وجهة نظر املعلمات ،وهي العبارة "( "18تشجعني للمشاركة في
تحديد رؤية مشتركة للعمل) بمتوسط حسابي ( ،)3.93العبارة "( "20تحرص على األخذ بتصوراتي عن املسارات املناسبة لتحقيق أهداف املدرسة)
بمتوسط حسابي (.)3.88توجد عبارة بدرجة ممارسة " متوسطة " وجاءت في الترتيب الخامس من حيث ممارسة قائدات املرحلة الثانوية بالعاصمة
املقدسة لبعد الرؤية ،من وجهة نظر املعلمات ،وهي العبارة "( "17تهتم بمعرفة أرائي الخاصة برؤية املدرسة) بمتوسط حسابي (.)3.39
وتفسر الباحثة هذه النتيجة في ضوء فهم القائدة لرؤية املدرسة التي تعمل على قيادتها ،وأن هذه الرؤية لن تتحقق إال من خالل تعاون الجميع في
هذه املدرسة والعمل كفريق واحد ،وهو ما يحتم عليها السعي الحتواء الجميع باملدرسة ،وتقدير جهودهن والعمل على دفعهن لألداء الجيد ،ألنها تدرك
أن القائدة الخادمة هي الوكيل عن املنظمة.
البعد الخامس :الثقة
جدول (:)11املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية الستجابات عينة الدراسة حول درجة ممارسة القيادة الخادمة للبعد الخامس الثقة
الترتيب

م

العبارة

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

درجة املمارسة

22

ُ
تحافظ على ما أوتمنت عليه من أسرار.

1

4.82

0.89

23

تزرع الثقة فيما بيننا.

2

4.66

1.11

26

تتعامل معي بكل شفافية.

3

4.18

1.11

عالية

24

تتطابق أقوالها مع أفعالها.

5

4.09

1.09

عالية

27

تشاركني القرارات الخاصة بي بصدق.

6

3.99

1.21

عالية

25

تترفع عن استغالل قوتها ملصالحها الشخصية.

4

3.37

1.12

متوسطة

4.19

4.90

عالية

املتوسط العام

عالية ً
جدا
عالية ً
جدا

تشير نتائج جدول ( )11أن املتوسط الحسابي العام لدرجة ممارسة قائدات املرحلة الثانوية بالعاصمة املقدسة لبعد الثقة ،من وجهة نظر
املعلمات بلغ ( )4.19أي بدرجة (عالية) ،وبمتوسطات حسابية للعبارات تراوحت من ( )3.37إلى ( ،)4.82وهذه املتوسطات الحسابية تقع ضمن درجة
املمارسة "دائما" ( )2عبارة" ،غالبا" ( )3عبارات" ،أحيانا" ( )1عبارة ،على النحو التالي:
توجد ( )2عبارة بدرجة ممارسة "عالية جدا" وجاءتا في الترتيب األول والثاني من حيث ممارسة قائدات املرحلة الثانوية بالعاصمة املقدسة لبعد
ُ
الثقة ،من وجهة نظر املعلمات ،وهي العبارة "( "22تحافظ على ما أوتمنت عليه من أسرار) بمتوسط حسابي ( ،)4.82العبارة "( "23تزرع الثقة فيما
بيننا) بمتوسط حسابي (.)4.66توجد ( )3عبارات بدرجة ممارسة "عالية" وجاءت في الترتيب من الثالث إلى الخامس من حيث ممارسة قائدات املرحلة
الثانوية بالعاصمة املقدسة لبعد الثقة ،من وجهة نظر املعلمات ،وهي العبارة "( "26تتعامل معي بكل شفافية) بمتوسط حسابي ( ،)4.18العبارة ""24
(تتطابق أقوالها مع أفعالها) بمتوسط حسابي ( ،)4.09العبارة "( "27تشاركني القرارات الخاصة بي بصدق) بمتوسط حسابي (.)3.99توجد عبارة بدرجة
ممارسة "متوسطة" وجاءت في الترتيب السادس من حيث ممارسة قائدات املرحلة الثانوية بالعاصمة املقدسة لبعد الثقة ،من وجهة نظر املعلمات ،وهي
العبارة "( "25تترفع عن استغالل قوتها ملصالحها الشخصية) بمتوسط حسابي (.)3.37
وترى الباحثة ان هذه النتيجة قد تعود إلى إدراك القائدة إلى أنها ال تعمل في املدرسة بمفردها ،ألن املعلمات لهن دور كبير في نجاح العملية
التعليمية باملدرسة ،ويقع عليها دور القيادة لهن لتحقيق األهداف املنشودة للعملية التعليمية ،وكي تقوم بهذا الدور البد أن تعمل على كسب ثقة
املعلمات ،ويجب أن تتصرف بالطريقة املتوقعة بعيدا عن االستغالل الغير عادل ،كي تثق املعلمات في كفاءتها.
البعد السادس :خدمة اآلخرين
جدول (:)12املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية الستجابات عينة الدراسة حول درجة ممارسة القيادة الخادمة للبعد السادس خدمة اآلخرين

30

تؤكد على أهمية املسؤولية املجتمعية.

1

31

تحثني على خدمة االخرين.

2

4.88

28

ترى أن خدمة االخرين مسؤولية تقع على عاتقها.

3

3.39

1.09

29

تهتم بمشكالتي الشخصية.

4

3.36

1.32

متوسطة

4.14

0.94

عالية

الترتيب

م

العبارة

املتوسط العام

درجة املمارسة

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

4.92

0.94
0.99

متوسطة

عالية ً
جدا
عالية ً
جدا

تشير نتائج جدول ( )12أن املتوسط الحسابي العام لدرجة ممارسة قائدات املرحلة الثانوية بالعاصمة املقدسة لبعد خدمة اآلخرين ،من وجهة
نظر املعلمات بلغ ( )4.14أي بدرجة (عالية) ،وبمتوسطات حسابية للعبارات تراوحت من ( )3.36إلى ( ،)4.92وهذه املتوسطات الحسابية تقع ضمن
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درجة املمارسة "عالية جدا" ( )2عبارة" ،متوسطة" ( )2عبارة ،على النحو التالي :توجد ( )2عبارة بدرجة ممارسة "عالية جدا" وجاءتا في الترتيب األول
والثاني من حيث ممارسة قائدات املرحلة الثانوية بالعاصمة املقدسة لبعد خدمة اآلخرين ،من وجهة نظر املعلمات ،وهي العبارة "( "30تؤكد على أهمية
املسؤولية املجتمعية) بمتوسط حسابي ( ،)4.92العبارة "( "31تحثني على خدمة االخرين) بمتوسط حسابي (.)4.88توجد ( )2عبارة بدرجة ممارسة
"متوسطة" وجاءتا في الترتيب الثالث والرابع من حيث ممارسة قائدات املرحلة الثانوية بالعاصمة املقدسة لبعد خدمة اآلخرين ،من وجهة نظر
املعلمات ،وهي العبارة "( "28ترى أن خدمة االخرين مسؤولية تقع على عاتقها) بمتوسط حسابي ( ،)3.39العبارة "( "29تهتم بمشكالتي الشخصية)
بمتوسط حسابي (.)3.36
واتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة الغامدي( )2016إلى أن درجة توافر سمات القائد كانت عالية يمكن تفسير ذلك إلى أن البيئة والتنشئة
االجتماعية الدينية التي نشأت فيها القائدة ،وتكون نسق أخالقي لديها يدفعها لالنتماء للوطن ،وحب الغير وتقديم العون واملساعدة لآلخرين ،وهو ما
تأكد من خالل وعيها بأن دورها ليس فقط التوجيه أو توزيع األدوار والتكليفات على املعلمات ،لكن أيضا من خالل تعاونها مع املعلمات وتحمل املسؤولية
االجتماعية وإلتزامها باملصلحة العامة ،وتفضيلها على املصلحة الخاصة ،لتحقيق النجاح للمؤسسة التعليمية التي تقودها ،من أجل رقي الوطن.
البعد السابع :التمكين
جدول (:)13املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية الستجابات عينة الدراسة حول درجة ممارسة القيادة الخادمة للبعد السابع التمكين
الترتيب

م

العبارة

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

درجة املمارسة
عالية ً
جدا
عالية ً
جدا

36

تشجعني على االبتكارفي العمل.

1

4.79

1.09

33

تشجعني الستخدام مواهبي في العمل.

2

4.62

1.08

34

تمكنني من تنمية قدراتي الشخصية.

3

4.16

1.16

عالية

35

تمنحني الصالحيات التي تجعل العمل أسهل بالنسبة لي.

4

3.39

1.22

متوسطة

32

تحرص على توفير املواد املطلوبة لنجازعملي بشكل جيد.

5

3.38

1.25

متوسطة

4.07

1.03

عالية

املتوسط العام

تشير نتائج جدول ( )13أن املتوسط الحسابي العام لدرجة ممارسة قائدات املرحلة الثانوية بالعاصمة املقدسة لبعد التمكين ،من وجهة نظر
املعلمات بلغ ( )4.07أي بدرجة (عالية) ،وبمتوسطات حسابية للعبارات تراوحت من ( )3.38إلى ( ،)4.79وهذه املتوسطات الحسابية تقع ضمن درجة
املمارسة "عالية جدا" ( )2عبارة" ،عالية" ( )1عبارة" ،متوسطة" ( )2عبارة ،على النحو التالي:
توجد ( )2عبارة بدرجة ممارسة "عالية جدا" وجاءتا في الترتيب األول والثاني من حيث ممارسة قائدات املرحلة الثانوية بالعاصمة املقدسة لبعد
التمكين ،من وجهة نظر املعلمات ،وهي العبارة "( "36تشجعني على االبتكار في العمل) بمتوسط حسابي ( ،)4.79العبارة "( "33تشجعني الستخدام
مواهبي في العمل) بمتوسط حسابي ( .)4.62توجد عبارة بدرجة ممارسة "عالية" وجاءت في الترتيب الثالث من حيث ممارسة قائدات املدارس الثانوية
بمدينة مكة املكرمة لبعد التمكين ،من وجهة نظر املعلمات ،وهي العبارة "( "34تمكنني من تنمية قدراتي الشخصية) بمتوسط حسابي ( .)4.16توجد
( )2بدرجة ممارسة "متوسطة" وجاءتا في الترتيب الخامس والسادس من حيث ممارسة قائدات املدارس الثانوية بمدينة مكة املكرمة لبعد التمكين ،من
وجهة نظر املعلمات ،وهي العبارة "( " 35تمنحني الصالحيات التي تجعل العمل أسهل بالنسبة لي) بمتوسط حسابي ( ،)3.39العبارة "( "32تحرص على
توفير املواد املطلوبة إلنجاز عملي بشكل جيد) بمتوسط حسابي ( .)3.38وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة غالي( )2017في أنه ال يمكن تقديم
الصالحية للمشاركة في عملية اتخاذ القرار للمرؤوسين في جميع القرارات.
وتعزو الباحثة السبب في هذه النتيجة الى الخبرات التي اكتسبتها القائدة خالل حياتها العملية ،من بداية عملها كمعلمة وارتقاءها عبر املراحل
الوظيفية إلى أن وصلت إلى وظيفة القائدة ،وهو ما أدى إلى إدراكها الصحيح لضرورة أن يعمل الجميع باملدرسة كفريق ،وأهمية استثمار جوانب القوة
لدى املعلمات واشراكهن في القرارات املهمة التي تخصهن ،وعدم االنفراد بكل الصالحيات ،وأن تبتعد عن املركزية في العمل ،وضرورة منح املعلمات
الصالحية والقوة واملوارد لتشجيعهن على تطوير وتنمية قدراتهن ومهاراتهن الشخصية ألن ذلك يسهم بشكل فعال في تحقيق النجاح واألهداف املنشودة
للمدرسة.
وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة أحمد ( ) 2018في أن القيادات تشجع املوظفات على االبتكار وتنمية املواهب ألداء أعمالهن بأفضل صورة.
وقد يعزو سبب حصول بعض العبارات على درجة متوسطة في أنه ُ
يصعب مشاركة املعلمات في أغلب القرارات بشكل مباشر؛ وال يمكن منح
الصالحية بشكل كامل نتيجة بيئة العمل الهرمية املوجودة في وزارة التعليم.
وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة غالي( )2017في أنه ال يمكن تقديم الصالحية للمشاركة في عملية اتخاذ القرار للمرؤوسين في جميع القرارات.
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إجابة السؤال الثاني :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05بين متوسطات استجابات املعلمات في تحديد درجة ممارسة
قائدات املرحلة الثانوية للقيادة الخادمة تعزى ملتغيرات (املؤهل العلمي  -سنوات الخبرة)؟
ً
أوال :املؤهل العلمي
نظرا للتبيان في عدد أفراد العينة في فئة املؤهل ( ماجستير فأكثر) من متغير سنوات املؤهل العلمي فقد تم التأكد من أن البيانات تتبع التوزيع
الطبيعي باستخدام اختبار كوملوجروف -سيمنروف ( )Kolmogorov – Smirnoveواختبار والك -شابيرو ،كما هو موضح في الجدول:
ُ
جدول ( :)14نتيجة اختبار اعتدالة التوزيع الطبيعي للبيانات وفقا ملتغيراملؤهل العلمي
املؤهل العلمي

اختبار كوملوجروف -سيمنروف
درجة الحرية
قيمة اإلحصائية

الداللة

اختباروالك  -شابيرو
درجة الحرية
قيمة اإلحصائية

النتيجة
الداللة
تتبع التوزيع الطبيعي

ماجستير فأعلى

0.292

26

0,121

0.862

26

0.197

الدبلوم العالي

0.202

32

0.003

0.863

32

0.001

ال تتبع التوزيع الطبيعي

بكالوريوس

0.202

423

0.000

0.843

423

0.000

ال تتبع التوزيع الطبيعي

ً
دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ()0.05

تبين النتائج في الجدول ( )14أن البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي ،وهذا ال يجيز استخدام تحليل التباين االحادي ،وإنما يجب استخدام االختبار
الالمعلمية املكافئة لتحليل التباين االحادي ،مما تطلب استخدام كروسكال والس بوصفه من االختبارات الالمعلمية (الالبارامترية) املناسبة للبيانات
التي ال تتبع التوزيع الطبيعي .ويوضح الجدول ( )15نتائج اختبار كروسكال والس للمقارنة بين متوسطات استجابات املعلمات في تحديد ممارسة قائدات
املرحلة الثانوية للقيادة الخادمة وفقا ملتغير املؤهل العلمي.
ً
جدول (:)15نتائج اختباركروسكال والس للمقارنة بين متوسطات استجابات املعلمات في تحديد ممارسة قائدات املرحلة الثانوية للقيادة الخادمة وفقا ملتغير
املؤهل العلمي
البعد
األول :املحبة واالهتمام
باآلخرين

املؤهل العلمي

العدد

ماجستير فأعلى

26

45.00

الدبلوم العالي

32

22.86

423

32.60

ماجستير فأعلى

26

46.90

الدبلوم العالي

32

26.64

423

31.90

ماجستير فأعلى

26

46.40

الدبلوم العالي

32

23.79

423

32.34

ماجستير فأعلى

26

42.10

الدبلوم العالي

32

28.50

423

32.12

ماجستير فأعلى

26

48.00

الدبلوم العالي

32

26.43

423

31.83

بكالوريوس
الثاني :التواضع

بكالوريوس
الثالث :اإليثار

بكالوريوس
الرابع :الرؤية

بكالوريوس
الخامس :الثقة

بكالوريوس

متوسط

كاي

درجات

الداللة

الرتب

تربيع

الحرية

الحصائية

4.35

2.00

0.11

3.79

4.41

1.74

4.43

2.00

2.00

2.00

2.00

0.15

0.11

0.42

0.11
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السادس:خدمة اآلخرين

ماجستير فأعلى

26

46.00

الدبلوم العالي

32

25.36

423

32.16

ماجستير فأعلى

26

46.90

الدبلوم العالي

32

26.64

423

31.90

ماجستير فأعلى

26

48.00

الدبلوم العالي
بكالوريوس

32

26.43

423

31.83

بكالوريوس
السابع :التمكين

بكالوريوس
الدرجة الكلية

الهام الراجحي
3.69

4.41

1.94

2.00

2.00

2.00

0.16

0.11

0.42

تشير نتائج جدول ( )15أن قيم "كاي تربيع" تراوحت من ( )1.74إلى ( )4.41وجميع هذه القيم غير دالة إحصائية وتشير إلى عدم وجود فروق ذات
داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05بين متوسطات استجابات املعلمات في تحديد درجة ممارسة القائدات املرحلة الثانوية للقيادة الخادمة ،حسب
اختالف املؤهل العلمي للمعلمات.
وتعزو الباحثة سبب هذه النتيجة بأنه قد يعود إلى التشابه بين القائدات عينة الدراسة من حيث تنشئتهم القائمة على التدين وااليمان باهلل
واالنتماء للوطن ،وتشابه الظروف العملية والحياتية لهن ،واكتسابهن لسلوكيات القيادة الخادمة وحرصها على املصلحة العامة والسعي لتحقيق
االهداف املنشودة للمدرسة ،وتعاملهن مع املعلمات بطريقة جيدة تسودها املحبة والحرص على خدمة املعلمات والثقة بهن وتمكينهن في العمل وااليثار
على أنفسهن ،والتواضع في التعامل مع املعلمات ،وانعكس ذلك كله على تقييم املعلمات لدرجة ممارسة قائدات املرحلة الثانوية للقيادة الخادمة ولم
تظهر فروقا دالة تعزى إلى اختالف املؤهل العلمي للمعلمات .وتتفق نتيجة الدراسة الحالية مع نتائج دراسة املهنا وآخرون ( )2019التي توصلت إلى عدم
وجود فروق دالة إحصائيا في سلوك القيادة الخادمة لدى عينة الدراسة ترجع ملتغير املؤهل العلمي.
ثانيا :سنوات الخبرة
للمقارنة بين متوسطات استجابات املعلمات في تحديد درجة ممارسة قائدات املرحلة الثانوية للقيادة الخادمة وفقا ملتغير سنوات الخبرة ،تم
استخدام اختبار تحليل التباين وكانت النتائج كالتالي:
ً
جدول ( :)16اختبار(ف) للمقارنة بين متوسطات استجابات املعلمات في تحديد ممارسة قائدات املرحلة الثانوية للقيادة الخادمة وفقا ملتغيرسنوات الخبرة
البعد
األول:
باآلخرين

املحبة

الثاني :التواضع

الثالث :اإليثار

الرابع :الرؤية

الخامس :الثقة

مصادر التباين
واالهتمام

مجموع املربعات

درجات الحرية

متوسط
املربعات

قيمة ف

الداللة
اإلحصائية

2.50

3

0.83

1.08

0.36

داخل املجموعات

369.66

477

0.78

الكلي

372.17

480

1.96

3

0.65

داخل املجموعات

446.05

477

0.94

الكلي

448.01

480

6.32

3

2.11

داخل املجموعات

456.15

477

0.96

الكلي

462.47

480

3.45

3

1.15

داخل املجموعات

491.33

477

1.03

الكلي

494.78

480

2.96

3

بين املجموعات

بين املجموعات

بين املجموعات

بين املجموعات

بين املجموعات

0.99

0.70

2.20

1.12

1.11

0.55

0.09

0.34

0.34
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السابع :التمكين

الدرجة الكلية

الهام الراجحي

داخل املجموعات

423.70

477

الكلي

426.67

480

4.52

3

1.51

داخل املجموعات

419.70

477

0.88

الكلي

424.23

480

2.82

3

0.94

داخل املجموعات

507.17

477

1.06

الكلي

509.99

480

2.95

3

0.98

داخل املجموعات

377.99

477

0.79

الكلي

380.93

480

بين املجموعات

بين املجموعات

بين املجموعات

0.89

1.71

0.89

1.24

0.16

0.45

0.30

تشير نتائج جدول ( )16أن قيم "ف" تراوحت من ( )0.09إلى ( )0.55وجميع هذه القيم غير دالة إحصائيا وتشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى ( )0.05بين متوسطات استجابات املعلمات في تحديد درجة ممارسة قائدات املرحلة الثانوية للقيادة الخادمة وفقا ملتغير سنوات
الخبرة للمعلمات .وتتفق مع دراسة ) Cerit(2009أظهرت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق دالة إحصائية تعزى للخبرات املهنية للمعلمين ،كما
اختلفت مع دراسة إبراهيم( )2013حيث أظهرت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائية تعزى ملتغير سنوات الخبرة للمعلمين.
وترى الباحثة أن سبب هذه النتيجة قد يرجع إلى أن تحديد املعلمات لدرجة ممارسة قائدات املرحلة الثانوية للقيادة الخادمة يعتمد في جزء كبير
منه على التعامل بين املعلمات والقائدات ،ودرجة رضا املعلمة عن الطريقة التي تتعامل بها القائدة معها ،ومدى رضا املعلمة عن سلوكيات القائدة ،التي
تتحدد في إظهار كل من (املحبة وااليثار والتواضع وخدمة اآلخرين والثقة والتمكين) ،ونظرا لعمل املعلمات ذوات الخبرة األعلى وذوات الخبرة األقل في
بيئة واحدة وتشابه الظروف العملية والحياتية بينهن ،من حيث العمل في مدارس مدينة واحدة وفي نفس املرحلة الدراسية ومع نفس القائدات ،لذا لم
تظهر فروق دالة إحصائيا بينهن في تحديدهن لدرجة ممارسة قائدات املرحلة الثانوية للقيادة الخادمة حسب متغير سنوات الخبرة.
التوصيات:
حيث أن التوصيات تنبثق من النتائج ،لذا توص ي الباحثة بما يلي:
• العمل على تنفيذ برامج تدريبية للقيادات التربوية في املدارس لتنمية مهاراتهم ومعارفهم حول أبعاد القيادة الخادمة.
• التأكيد على أهمية غرس الثقافة التنظيمية التي تدعم استمرارية القيادة الخادمة .
• تشجيع قائدات املرحلة الثانوية لالستمرار على هذا املستوى الجيد من ممارسة القيادة الخادمة مع مراعاة أن هناك بعض العبارات حصلت
على درجة ممارسة "متوسطة" لذا توص ي الباحثة بحث القائدات على زيادة درجة ممارستهن لكل من (تبتعد عن وصف ميزاته  -تعترف بأخطائها)
في بعد التواضع( ،تبذل الجهد ملساعدتي -تقدم الكثير من التضحيات من أجلي) في بعد اإليثار( ،تهتم بمعرفة أرائي الخاصة برؤية املدرسة) في
بعد الرؤية( ،تترفع عن استغالل قوتها ملصالحها الشخصية) في بعد الثقة.
• مراعاة ممارسة القيادة الخادمة من قبل القائدات في مراحل التعليم الثانوي حيث ينعكس ذلك ايجابيا على سلوك املعلمات.

املراجع:
ً
أوال :املراجع العربية:
 .1إبراهيم ،م .)2013( .درجة ممارسة مديري املدارس الثانوية الخاصة في محافظة عمان للقيادة الخادمة وعالقتها بمستوى الثقة التنظيمية
السائدة في مدارسهم من وجهة نظر املعلمين  .املجلة العلمية لالقتصاد والتجارة ،العدد (.22-1 :)22
 .2أحمد ،م .)2018( .درجة ممارسة القيادات الجامعية للقيادة الخادمة بجامعة أم القرى لدى موظفات الجامعة وعلى مستوى االلتزام التنظيمي .
مجلة اإلدارة العامة .الرياض .معهد اإلدارة العامة ،املجلد  48العدد .195-161 : 2
 .3التمام ،ع .)2016( .واقع القيادة الخادمة لدى مديري املدارس الثانوية باملدينة املنورة من وجهة نظر املعلمين .دراسات العلوم التربوية :مج  ،24ع
.309-257 :1
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 .4أبو تينة ،ع ،.خصاونة ،س ،.الطحاينة ،ز .)2007( .القيادة الخادمة في املدارس األردنية كما يدركها املعلمون واملديرون .بحث منشور .مجلة
العلوم التربوية والنفسية :مج .8ع .98-65 :4
 .5الخشالي ،م . )2010( .املفاهيم اإلدارية الحديثة .األردن .مركز الكتب األردني.
 .6رشيد ،ص ،.مطر ،ل .)2014( .سلوكيات املواطنة التنظيمية في ظل نظرية القيادة الخادمة .مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية :مج .20ع 83 :76
˗ .109
 .7شيخ السوق ،س .)2014( .القيادة الخادمة وعالقتها بالرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي ألعضاء هيئة التدريس ببعض الجامعات املصرية (رسالة
ماجستير غير منشورة) .الجامعة املنوفية .مصر.
 .8العامري ،م .)2015( .القيادة الخادمة .مكتبة الرشد للنشر والتوزيع .الرياض .اململكة العربية السعودية.
 .9عبدالرحمن ،ط .)2014( .اختبار صالحية تطبيق مقياس للقيادة الخادمة في بيئة األجهزة الحكومية في اململكة العربية السعودية .ورقة عمل
مقدمة إلى مؤتمر القيادات اإلدارية الحكومية في اململكة العربية السعودية الواقع والتطلعات ،معهد اإلدارة العامة ،الرياض.
 .10عبد الرحمن ،ط ،.حربي ،م .)2015( .ممارسة مديري املدارس الحكومية الريفية لسلوكيات القيادة الخادمة من وجهة نظر املعلمين بقرية نواج
بمحافظة الغربية ،مجلة املنوفية للبحوث الزراعية :مج  ،40ع .175-1721 :6
 .11عبد الرسول ،م .)2012( .سلوك القيادة الخادمة لدى أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة كربالء( .رسالة دكتوراه منشورة) كلية التربية .جامعة
كربالء.
 .12العجمي ،م ،.حسان ،ح .)2007( .اإلدارة التربوية .عمان .دار امليسرة.
 .13عجوة ،أ ( .)2010القيادة الخادمة دراسة تطبيقية على قطاع األعمال .املجلة املصرية للدراسات التجارية :مج  ،34ع .40-1 :2
 .14عطية ،م .)2010( .البحث العلمي في التربية :مناهجه أدواته وسائله اإلحصائية .األردن .دار املناهج.
 .15غالي ،م .)2017( .القيادة الخادمة وعالقتها بااللتزام التنظيمي دراسة تطبيقية على الجامعات في قطاع غزة .رسالة ماجستير غير منشورة .الجامعة
اإلسالمية .غزة.
 .16الغامدي ،ب .)2016( .درجة توافر سمات القائد الخادم لدى مديري املدارس الثانوية بمدينة الطائف( .رسالة ماجستير) .جامعة أم القرى .مكة
املكرمة.
 .17مصطفى ،إ .)2015( .نموذج مقترح لقياس أثر خصائص القيادة الخادمة على جودة الحياة الوظيفية وتأثيرهما على االلتزام بالعقد النفس ي دراسة
مقارنة على قطاع البنوك .رسالة دكتوراه غير منشورة .جامعة عين شمس .مصر.
 .18املهنا،م ،.محمد ،ف ،.أحمد ،أ ،.محمد ،س .)2019( .واقع القيادة الخادمة في مدارس املرحلة الثانوية بدولة الكويت .مجلة العلوم التربوية :العدد
.208-155 :3
ً
ثانيا :املراجع األجنبية:
& 1. Barbuto, J. E. & Wheeler, D. W. (2006). scale development and construct clarification of servant leadership. Group
Organization Management, 31(3): 300-324, https://doi.org/10.1177/1059601106287091.
& 2. Russell, F, R, & Stone, A. G. (2002). A review of servant leadership attributes: developing a practical model. Leadership
Organization Development Journal, 23(3): 145-157, https://doi.org/10.1108/01437730210424.
3. Alcala, M. (2009). Secondary Principals as Servant Leaders, Unpublished doctoral dissertation, The University of Texas, San
Antonio, USA.
4. Cerit, Y. (2009). The Effects of Servant Leadership Behaviors of school Principals on Teachers' Job Satisfaction. Educational
Management Administration & Leadership, 37(5): 600-623, https://doi.org/10.1177/1741143209339650.
& 5. Dennis, R. S. & Bocarnea, M. (2005). Development of the servant leadership assessment instrument. Leadership
Organization Development Journal, 26 (8): 600-615, https://doi.org/10.1108/01437730510633692.
6. Fridell, M. Belcher, R. & Aandmessner, P, (2009). Discriminate analysis gender public school principal servant leadership
differences. Leadership & Organization Development Journal, 30(8): 722-736, https://doi.org/10.1108/01437730911003894.
7. Inbarasu, Jeba (2008). Influence of Servant Leadership Practice on Job Satisfaction: A Correlation Study in A Lutheran
Organization, A Dissertation Presented in Partial Fulfillment of The Requirements for The Degree Doctor of Education In
Educational Leadership, University of Phoenix.
8. Jones, David (2012). Servant Leadership's Impact on Profit, Employee Satisfaction, And Empowerment Within the
Framework of a Participative Culture in Business. Business Studies Journal, 4(1): 35.
9. Miao, Q., Newman, A. & Schwarz, G. (2014). Servant leadership, trust, and the organizational commitment of public sector
employees in china. Public administration, 92(3): 727-743, https://doi.org/10.1111/padm.12091.
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Abstract: The study aimed to determine the degree of servant leadership practice among high school leaders
from the teacher’s point of view, and the study relied on the descriptive approach, and the study was applied
to the study community consisting of all secondary school teachers. There are 2953 teachers in Mecca, and the
study sample (481) is a random teacher. The questionnaire was used as a study tool using the Dennis &
Bocarnea (2005) Server Leadership Scale. The results of the study showed that the degree of secondary school
leaders in Makkah Al-Mukarramah to dimensions of servant leadership was high and was arranged as follows
(love and care of others, trust, service to others, empowerment, altruism, humility), and the results showed
that there were no statistically significant differences at the level of ( 0.05) among the averages of teacher
responses in determining the degree of secondary school leaders who practice servant leadership according to
the variable (qualification - years of experience) for the teachers.

Keywords: maid of leadership; leaders of public schools; Makkah Al-Mukarramah.
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اتجاه الطفل نحو األب وانعكاسه على التو افق الشخص ي واإلجتماعي لديه :دراسة ميدانية
لخمس حاالت من األطفال املحرومين من األب بالطالق وباإلهمال
آيت حبوش سعاد ،1متوري راضية ،2صالحي سعيدة3
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امللخص:
تهدف الدراسة الحالية إلى معرفة اتجاه الطفل املطلق الوالدين نحو األب وانعكاسه على توافقه الشخص ي واالجتماعي ،طبقت الدراسة
على خمس حاالت من األطفال املحرومين من األب بالطالق وكذا اإلهمال ،ثالث حاالت طالق وحالتين إهمال ،وذلك باالعتماد على املنهج
العيادي وأدواته املتمثلة في املالحظة املباشرة ،املقابلة العيادية البحثية ،واختبار التوافق الشخص ي واالجتماعي ،واختبار اتجاه األبناء نحو
اآلباء.
أسفرت النتائج على أن األطفال املحرومين من األب باإلهمال أو الطالق لديهم اتجاه سلبي نحو آبائهم ،كما يعانون من توافق شخص ي
واجتماعي منخفض.
الكلمات املفتاحية :التوافق الشخص ي واالجتماعي؛ الحرمان األبوي بالطالق؛ الحرمان األبوي باإلهمال؛ اتجاه األبناء نحو اآلباء.

املقدمة:
تعتبر األسرة أقوى الجماعات تأثيرا في سلوك الفرد ،وهي التي تسهم بالقدر األكبر في اإلشراف على النمو اإلجتماعي للطفل وتكوين شخصيته
وتوجيه سلوكه ،حيث أنه من بين مسؤوليات الوالدين توفير املناخ األسري املناسب للنمو النفس ي السوي للطفل وتجنب األساليب الخاطئة في تربيته
مثل النبذ أو اإلهمال...إلخ.
وللب أهميته في البيت السيما إذا كانت تجربته العالئقية مع الطفل متميزة ومباشرة ،مما يساعد على تطور الطفل من خالل سلوكه نحوه .من
ّ
خالل عمليات التقليد والتقمص التي تساهم في النضج .كما للفترة الزمنية التي يقضيها األب مع طفله أهمية كبيرة على نموه النفس ي ،وذلك بحضوره
معه في كل مراحل الطفولة إذ ّأنه يقوم بدوره في تشجيع السلوك الحميد ،التحصيل املدرس ي ويحقق وقاية الطفل من الجنوح واالنحراف.
ّ
إال ّأن الدراسات حول هذا املوضوع بدأت ّ
جديا منذ الثمانينات فقط ،ويعود سبب هذا
نعلم ّأن أهمية األب مساوية للم في تربية األبناء،
االهتمام أساسا لخروج املرأة للعمل ،وارتفاع نسبة الطالق ،وبالتالي قلت الرعاية باألطفال فكان يجب إيجاد حل لذلك بإعادة النظر في دور ومكانة األب
ّ
في األسرة" .وقد ركز الباحثون في العقود املاضية على دور األب باعتباره دورا نموذجيا ،أو من خالل البحث عن األثر الذي يتركه غيابه في العائلة التي
افتقدت األب باملوت أو الطالق ،أو الذهاب للحرب .وقد احتل األب مكانته في العصر األوديبي حين نافس االبن أباه في حب أمه" (عدس )22 :1995 ،ومع
ّ
ذلك التزال الدراسات في هذا الصدد تعاني من نقص ،ويفسر مافيش ذلك بعدم تمكن الباحثين بالعمل ليال وفي عطل نهاية األسبوع ،أي األوقات التي
يكون فيها األب بين أفراد أسرته.
ّ
ركزت الدراسات في البداية على الحرمان األمومي ،وتأثيره على األطفال ،حيث كان دور األب يقتصر على االهتمام بمحيط األم ودام ذلك حتى سنة
 ،1960وتحددت مسؤولياته في الدعم املادي للعائلة.

أستاذ جبامعة فرجينياE. Mavishe thernington
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" بنيت معظم األبحاث عن األب على (نظرية التقمص) في التحليل النفس ي ،وأهم ما يميز التقمص انطالقا من التعلق العاطفي باملحبوب هو ّأن
عليه أن يمتلكه (يدمجه) كي يصبح مثله ومثاال للمستقبل يحتذي به ،ويصبح هذا املثال الخارجي (األب) داخليا يحدد سلوكه ،يصبح داخليا عن طريق
اإلدماج حيث يحاول الطفل التقرب منه واالقتداء به للحصول على رضاه والشعور بالطمأنينة ،وبقدر ما يقترب منه يشعر بالسعادة ،وبقدر ما يبتعد
عنه يشعر بالذنب" (الكتاني.)56 :2000 ،
ّ
كما هدفت دراسة الين وسيروي ( (lynn et Surey) )1959إلى معرفة أثار غياب األب على مستوى نضج الطفل وعلى تكيفه ،حيث أن األطفال
غائبي األب أظهروا درجة كبيرة من عدم النضج وتكيفا ضعيفا مع رفاقهم على األطفال حاضري األب (السيد .)54 ،1992 ،وكانت دراسة
بيدرسون( (Pederson, 1969حول مشاركة األب في تربية الطفل في مرحلة الطفولة املبكرة ،وهناك دراسة كوتلشرش) (Kotelchurchسنة ()1972
حول طبيعة العالقة بين األب والطفل ،ودراسة برلنغام )(Burlinghamفيما يخص وجود األب األوديبي سنة ( .)1973تليها دراسة المب) (Lambسنة
( )1975حول األب وعالقته بالطفل كإسهام للدور املنس ي) (Forgotten contributorفي تطوير الطفل ،ومن هنا بدأت الدراسات العملية للسلوك
األبوي ونتائجه للمراحل األساسية للنمو النفس ي ،(Le camus, 1997 : 77) .ونذكر كذلك ،دراسة إحسان الدمرداش( ،)1973حول عالقة الحرمان
األبوي بمفهوم الذات ،أجراها على عينة من األطفال تتراوح أعمارهم بين  11-10سنة ،حيث قسم العينة إلى مجموعة ضابطة وثالث مجموعات تجريبية:
أطفال محرومين من األب بالوفاة ،أطفال محرومين من األب بالطالق ،أطفال محرومين من األب بالسفر للعمل بالخارج ،وكانت وسائل البحث :اختبار
مفهوم الذات ،اختبار الذكاء املصور ،استمارة املستوى االقتصادي واإلجتماعي .وكانت النتيجة كالتالي :توجد فروق دالة بين األطفال غير املحرومين من
األب واألطفال املحرومين من األب بالطالق فيما يخص مفهوم الذات ،وكذلك بين املحرومين بالوفاة وغير املحرومين في بعد تقبل الذات .فيما يتعلق
بسمات الشخصية وجد ّأن الحرمان من األب بالسفر للعمل في الخارج هي أقرب مجموعة لسمات شخصية األطفال غير املحرومينّ ،
ثم تليها مجموعة
الحرمان بالوفاة ،وكانت مجموعة األطفال املحرومين من األب باالنفصال تعاني من الصعوبات النفسية والسلوك العصابي ،إضافة إلى دراسة لوقال( Le
 )gall, 1975التي كانت على عينة من األسر يعمل األب فيها في البحرية ،حيث قام بدراسة تأثير الغياب الطويل للب من ( 4إلى  8شهور) على األطفال.
الحظ نوعين من األسر :النوع األول ،األم تتكلم عن األب باستمرار ،وتتابع كل األحداث املتعلقة بعمله من خالل جميع وسائل اإلعالم باشراك األوالد،
وكانت النتيجة عند رجوع األبّ ،أن األطفال ال يعانون من أي صعوبة ،بما ّأنه كان حاضرا معهم في كل األوقات.
اهتم النوع الثاني من الدراسات ،على حصول غياب األب ،وعدم التحدث عنه داخل األسرة ،ثم رجوعه فجأة .مما يتسبب في ظهور مشاعر
اإلحباط وانشطار حب األم بين األب واألطفال وبالخصوص بداية من الثامنة وكذلك بعد البلوغ ،حيث يحس الطفل باختالل التوازن العاطفي وبالتالي
اختالل توازن األسرة ،وذلك نظرا لعدم تقبل املعاشرة الزوجية بين الوالدين .فبعدما اكتسب األطفال عادات سيئة كنومهم مع األم في غرفة واحدة ،يأتي
األب إلبعادهم عنها وبالتالي عن صورة األم الوحيدة ،وكرد فعل على هذه الوضعية الجديدة قد تظهر عند األطفال االضطرابات التالية :رفض العمل
املدرس ي ،املعارضة ،الهروب عند األوالد والبنات ) .(le gall, 1975 : 72وفي هذا السياق نجد دراسة جون سانتروك( )John Santrock, 1977وكان
الهدف منها البحث عن أثر غياب األب نتيجة الطالق أو املوت على أنماط السلوك الجنس ي للطفل متمثال في :الذكورة-األنوثة والعدوانية ،وانتهى الباحث
ّ
ّأن األطفال فاقدي األب نتيجة الطالق كانوا أكثر عدوانية ،ذكورة واستقاللية عن هؤالء الذين يعيشون مع أباءهم ،بمعنى أنهم أكثر اعتمادا على الذات
ّ
من غيرهم ،كما كان األطفال فاقدي األب كنتيجة للطالق أكثر عدوانية من الذين فقدوه بسبب املوت(السيد.)44 ،1992 ،
كما ظهرت في هذه املرحلة عدة مقاالت تشير إلى صعوبة الدراسة النظرية ملكانة ودور األب ،وهنا نذكر على سبيل املثال نظرية الكو()Lacan
( )1980حول الوظيفة الرمزية للب ،حيث ّأنه يرى ّأن األب ال يقتصر على غيابه أو حضوره أو هيبته أو ضعفه ّإنما على إسمه " فغيابه في رغبة األم
يؤدي إلى إلغاء دورهّ ،أما حضوره فيخلق بالضرورة طرفا ثالثا في العالقة ،يصبح مرجعا للطفل يستطلع منه مخرجا بعد أن يضع حدا للعالقة الثنائية،
ّ
ويمهد للدخول في املرحلة األوديبية والتقمص الالشعوري للب"(الكتاني.)56 :2000 ،
وفي دراسة كاترينغ(  ) Kathering, 1982حول تقمص الدور الجنس ي والتوافق الشخص ي للمراهقين الذين حرموا من األب في الطفولة املبكرة،
وشملت العينة  84طالبا ذكرا في مرحلة املراهقة يقيمون مع والديهم و 89طالبا خبروا غياب األب بالوفاة أو بالطالق أو بالسفر للعمل قبل سن
الخامسة أو بعد سن الخامسة ،وكانت وسائل البحث كالتالي :استخبار تاريخ حياة الطفل ،اختبار كاليفورنيا للشخصية ،وبطارية بان  Benللدور
ّ
الجنس ي .وتوصل الباحث ّأن هناك اختالفات دالة في تقمص الدور الجنس ي وعالقات الجنسية الغيرية لصالح الطالب الذين عاشوا مع والديهم ،كما
ّ
ّ
وجدت اختالفات دالة بين املجموعة التي فقدت األب قبل سن الخامسة بالوفاة أو بالطالق وبين املجموعة التي فقدت األب بعد سن الخامسة في تقدير
الذات والثقة بالنفس وفي التفاعل اإلجتماعي الشخص ي لصالح املجموعة الثانية .كما تناولت دراسة إبراهيم الدسوقي ( )1982أثر وفاة األب على
التوافق النفس ي للذكور واإلناث قبل البلوغ ،اشتملت العينة على  120حالة 60 ،ذكرا و 60أنثى يتراوح سنهم بين  9و 12سنةّ .
ثم اختار الباحث  8حاالت
إكلينيكية لدراستها ،وسائل البحث املستعملة :اختبار الشخصية للطفال ،استمارة املقابلة الشخصية ،االختبار اإلسقاطي للطفال .توصل الباحث إلى
ّأن الذكور أشد تأثرا من اإلناث لوفاة األب.
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وأجريت دراسة سيلفي قارنيرو( )Sylvie Garnero, 1982في املغرب وتوصلت الباحثة فيها إلى ّأن عدم إدخال األب في حياة الطفل له نتائج وخيمة،
ويؤدي إلى حرمان أبوي خطير في املرحلة األساسية لتكوين األوديب حيث يرى املحللون النفسانيون ّأن الطفل يتموضع في املكانة الثالثة من املثلث
األوديبي ،لذا وجب على الوالدين إدراك ذلك قبل بلوغ الطفل خمس سنوات ،وترى الباحثة ّأن أغلب العالقات بين األب والطفل في املغرب متباعدة إلى
غاية ستة أو سبع سنوات ) .(la coste, 1985 : 118وهدفت دراسة محمد زياد حمدان( )1983إلى دراسة أثر غياب األب في تطور شخصية الطفل،
خلص فيها إلى ّأن التحصيل العلمي للطفال ذوي األب غير املوجود أكثر انخفاضا بالنسبة ألقرانهم ذوي األب الحاضر (السيد .)45 :1992 :وتناول
فراي( )Fry, 1983في دراسته النمو اإلجتماعي للطفال املحرومين من األب ،شملت العينة أطفاال في سن التاسعة فقدوا األب في سن مبكرة ،وأطفاال
ّ
يعيشون مع والديهم ،أدوات البحث :مقياس ي األساليب اإلجتماعية والتفاعل اإلجتماعي ،وتبين ّأن األطفال الذين فقدوا األب تميزوا بنقص ملحوظ على
مقياس التفاعل اإلجتماعي .وفي دراسة جزائرية لرشدي حنين  ،1987تناول الباحث في دراسته تأثير اليتم املبكر على نمو الطفل االنفعالي وعلى حالته
الوجدانية وهو في مرحلة املراهقة .أجريت الدراسة في والية بسكرة ،تتراوح أعمار العينة ما بين 17و 19سنة .وخبروا فقدان أحد الوالدين في مرحلة -6
11سنة ،الوسائل املستخدمة :اختبار الروشاخ ،اختبار تفهم املوضوع ،املقابلة اإلكلينيكية ،توصل إلى وجود مظاهر يأس وكآبة ،وكثرة أحالم اليقظة
والخضوع والطاعة للوالد الباقي ،والحساسية الشديدة وقلق وتش اؤم مع طموح للمستقبل في نفس الوقت وكذلك تمرد وعصيان .هذا من الناحية
ّ
الوجدانيةّ ،أما فيما يخص الصورة الوالدية ،هناك رفضا كليا للوجه الجديد الذي ال يشابه الصورة الوالدية في ش يء وشعور غريب بعودة الوالد املتوفي
ّ
وانتظاره ومعايشة هذه الصورة كواقع ال كخيال إال عند االصطدام بالواقع ،وإعطاء هذه الصورة مميزات مثالية ولكنها غامضة ،والتصاق شديد وتعلق
بها في صورة تثبيت (قاسم ،كامل .)180-179 :1998 ،أما موضوع دراسة جوزيت جورج ( ،)1988كان حول تأثير الحرمان األبوي في الطفولة املبكرة،
قسم العينة إلى مجموعتين :أطفال ما بين 15و 18سنة حرموا من األب في مرحلة الطفولة األولى ،وإخوتهم الراشدين خبروا الوفاة بعد الطفولة األولى أي
بعد خمس سنوات ،واستعمل لذلك الوسائل التالية :اختبار وكسلر لذكاء الراشدين واملراهقين ،اختبار تفهم املوضوع ،املقابلة الشخصية ،استمارة
تقدير الوضع االقتصادي واإلجتماعي للسرة .وكانت النتيجة ّأن البناء النفس ي للطفل املحروم من األب يتسم بمشاعر الخوف والتهديد والحرمان من
الحماية والسند واألعراض االكتئابية ،كما تعرض النمو النفس ي العقلي للراشدين لالضطراب.
ّ
وأخيرا نقول ّأن خالل هذه الحقبة الزمنية حصل تركيز واهتمام أكثر على دراسة الحرمان األبوي ،وكما أشرنا سابقا فإن دراسة المب تؤيد هذا
الرأي عندما يمثل إسهام األب الدور املنس ي في نمو الطفل ،ويتفق معه دافيد شافر( )David Shaffer,1989حيث " يرى ّأنه ّ
حتى منتصف السبعينات،
كان ينظر إلى اآلباء ويتم التعامل معهم باعتبارهم ضرورات بيولوجية تلعب دورا ضئيال في النمو اإلجتماعي واالنفعالي ألطفالهم الصغار .ويرى شيفر ّأنه
من أسباب التغاض ي عن دور األب ،قضاؤه وقتا أقل من األم مع الطفل للتفاعل معه" (قاسم.)151 :1998 ،
يتساءل األخصائيون النفسانيون املحدثون حول نوعية ودرجة اإلسهام األبوي ،قبل ،خالل وبعد ميالد الطفل في التشابه واالختالف بين نوع
التفاعل األمومي والتفاعل األبوي وفي األخير نتائج غياب األب على النمو املعرفي ،االنفعالي واإلجتماعي للرضيع ،الطفل الذي ينمو( )Toddlerوالطفل في
سن الحضانة ).(le Camus, 1997: 77
نذكر من ضمن الدراسات الحديثة ما يلي:
ّ
دراسة دانيال و كاترين ()Daniel Bertaux, Cathrine de la croix,1990التي تناولت التهميش الذي يفرض على اآلباء ويؤدي إلى اضطراب الدور
اإلجتماعي بسبب البطالة وفقدان املكانة اإلجتماعية وكذلك تدهور الهوية اإلجتماعية ،والطرد من املسكن العائلي) . (Morel, 1997: 71أما دراسة
براون كيثام وميشال النثوني( )1990هدفها بحث العالقة بين نوع غياب األب (إجباري-اختياري) وبين مفهوم الذات والقلق والتوتر لدى األطفال ،أشار
الباحثون إلى ّأن األطفال غائبي األب بصورة إجبارية لديهم صعوبات أكثر في املواقف الشخصية وفي تكوين عالقات جديدة ،واألطفال غائبي األب بصورة
اختيارية حققوا درجات مرتفعة في القلق والتوتر ،وكان مفهوم الذات إيجابيا لدى املجموعتين (إسماعيل .)45 :1989 ،كما درس صالح الدين عبد
الحميد املرس ي( )1990اآلثار النفسية لغياب النموذج األبوي (دراسة في عملية التنشئة اإلجتماعية) ،حيث أجري البحث على عينة تتكون من
مجموعتين تجريبية وعددهم  52أسرة ومجموعة أخرى ضابطة ،وتتراوح أعمار األطفال في املجموعتين من  4إلى  6سنوات وهي من الذكور واإلناث ،ولجأ
الباحث فيها إلى املقابلة شبه املقيدة .أشارت النتائج إلى ّأن غياب النموذج األبوي يؤدي إلى زيادة مهام دور األم في التنشئة اإلجتماعية للطفال ،ويترتب
عن ذلك زيادة الخصائص األنثوية ألطفال العينة فيما عدا مجموعة اإلناث ،كما يغلب على النسق األسري املتغيب عنه األب للعمل خارج الحدود
السلوك املتسم باالنكفاء على النسق األسري ،وال توجد عالقة بين غياب النموذج األبوي والتحصيل األكاديمي للبناء (كامل .)321-320 :1999 ،أما
دراسة فاطمة محمد الحسيني الشرقاوي( )1991فكان هدفها دراسة العالقة بين ممارسة سيكولوجية الذات والتوافق النفس ي اإلجتماعي لتالميذ األسر
ذات الطرف الوالدي الواحد ،وتوصلت الدراسة إلى ّأن اآلثار النفسية واإلجتماعية الالتوافقية للتالميذ املترتبة على الحرمان من دور األب بالوفاة سواء
داخل األسرة أو في املدرسة وما يعترضهم من ضغوط تؤثر على توافقهم الشخص ي واإلجتماعي (كامل .)101 :1999 ،وكانت دراسة افلين ( Evelyne
)Sullerot, 1992حول حضانة األب ألوالده حيث ّأنها ترى فيَ %85من حاالت االنفصال ،تكون حضانة األطفال للم و %10من الحاالت للب .هذا ما
يؤدي إلى انفصام العالقة األبوية الحالية ،وصعوبة اآلباء في إيجاد مكانتهم في املجتمع املتحضر ( .)Morel, 1997: 71وحاولت عفاف عبد الهادي
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دانيال( )1993التعرف على أنماط رعا ية األطفال األسرية السائدة بعد الطالق في مدينة الفيوم ،التعرف على األنماط السائدة األكثر مالئمة لتحقيق
التوافق النفس ي اإلجتماعي للطفل ،التعرف عل االختالف في التوافق النفس ي والتوافق اإلجتماعي والتوافق العام بين األطفال املنتمين إلى أنماط الرعاية
ّ
األسرية السائدة بعد الطالق ،وضع تصور للدور الذي ينبغي أن تقوم به الخدمة اإلجتماعية لزيادة التوافق النفس ي اإلجتماعي ألطفال األسر املفككة
بالطالق بشكل عام واألطفال املنتمين لكل نمط من أنماط الرعاية األسرية على وجه الخصوص .وأجري البحث على عينة تتكون من  500طفل وطفلة
من تالميذ املرحلة االبتدائية ينتمي  250طفل وطفلة منهم إلى أنماط الرعاية األسرية بعد الطالق ،وينتمي  250طفل وطفلة الباقون إلى نمط الرعاية
األسرية الطبيعي علما أن عمر األطفال في املجموعتين يتراوح بين  6و12سنة.
الوسائل املستعملة :استمارة الوضع االقتصادي اإلجتماعي ،التعرف على أنماط الرعاية األسرية السائدة التي يعيش فيها األطفال بعد طالق
الوالدين ،املقابلة الشخصية ،الوثائق والسجالت باملدارس االبتدائية .وتوصلت الباحثة إلىّ :أن نمط الرعاية األسرية األكثر انتشارا في الفيوم هو نمط
ّ
رعاية الوالدين ،أيا كان املستوى االقتصادي واإلجتماعي للسرة ،وكذا وجود فروق دالة بين األطفال الذين ينتمون إلى نمط رعاية كال الوالدين أو
ّ
املجموعة الضابطة واألطفال الذين ينتمون إلى األنماط املختلفة للرعاية األسرية بعد الطالق لعينة الدراسة من حيث التوافق الشخص ي -التوافق
ّ
اإلجتماعي والتوافق العام لصالح األطفال الذين ينتمون إلى نمط رعاية كال الوالدين أي املجموعة الضابطة .يوجد تفاعل دال إحصائيا بين نمط
الرعاية والجنس في التوافق اإلجتماعي من خالل حصول األطفال املنتمين إلى نمط الرعاية األسرية بعد الطالق .ال توجد فروق ذات داللة بين الجنسين
في متغيرات الدراسة .يوجد تفاعل دال إحصائيا في التوافق الشخص ي عند مستوى  0.01بين الجنسين في ضوء املجموعتين مجموعة الدراسة
واملجموعة الضابطة .يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.01في متغيرات الدراسة.
يوجد تفاعل دال إحصائيا بين مجموعة الدراسة واملستوى اإلجتماعي االقتصادي في كل من متغير التوافق الشخص ي ومتغير التوافق العام
بمستوى داللة  0.01وملتغير التوافق اإلجتماعي بمستوى داللة  .0.05ال يوجد تفاعل بين نمط الجنس واملستوى االقتصادي واإلجتماعي أي ّأن التفاعل
الحادث بين نمط الجنس واملستوى االقتصادي واإلجتماعي ليس له أثر على التوافق الشخص ي والتوافق اإلجتماعي والتوافق العام .يوجد تفاعل دال
إحصائيا بمستوى  0.01بين نمط الرعاية واملستوى االقتصادي اإلجتماعي في التوافق الشخص ي (كامل .)382-379 :1999 ،ودرست زينب عبد العزيز
الدريني ( ،)1995العالقة بين الحرمان بدرجاته املتفاوتة تدرجا من الحرمان املؤقت بالسفر إلى الحرمان املتقطع باالنفصال والحرمان الدائم بالوفاة
وكل من مركز التحكم والتوافق لدى األطفال الذكور في مرحلة الطفولة املتأخرة .وأجري البحث على عينة تتكون من مجموعتين ،عينة ضابطة وعينة
تجريبية تتميز ب-1 :أفرادها ذكور-2 ،أعمارهم تتراوح بين 11و13سنة-3 ،إقامتهم في كنف أسرهم الطبيعية-4،ينتمون اقتصاديا واجتماعيا إلى
الطبقات اإلجتماعية الدنيا-5 ،معدل ذكاءهم متوسط.
كانت نتيجة البحث كاآلتي :يوجد فرق دال في الضبط الداخلي لصالح األطفال املحرومين من األب بناء على اختالف درجات الحرمان ،يوجد فرق
دال في التوافق الشخص ي لصالح األطفال املحرومين من األب واملجموعة الضابطة ،يوجد فرق دال في التوافق اإلجتماعي لصالح األطفال املحرومين
والعينة الضابطة ،يوجد فرق دال في التوافق العام لصالح األطفال املحرومين يرجع إلى درجة تباين الحرمان والعينة ،يوجد فروق دالة إحصائيا في
اعتماد الطفل لصالح األطفال املحرومين والعينة الضابطة ،يوجد فروق دالة إحصائيا في احساس الطفل بقيمته (كامل.)416 -414 :1999 ،
يذكرهارستال  F.hurstelالتفكك األبوي ،ويسميه أيضا " االنفتاح" ،كما يربط لوجاند  P. Legendeاألب بالطريقة التي يعطي بها مرجعية
االنتساب للطفل ،أما ثيري  I. Thieryتميز بين البنوة الطبيعية والبنوة بعد الطالق ،ويذكر سينجلي  F.de Singleyطريقة مختلفة ليكون الفرد أبا في
تفاعله مع الطفل ).)Meunier, 1997: 124
مما سبق ذكره ،نالحظ ّأن عدد الدراسات حول الحرمان األبوي ارتفع نسبيا منذ الثمانينات ،رغم ذلك فإنها تظل قليلة ومحدودة في الدول
العربية وبالخصوص في الجزائر .كما نستخلص ّأن أغلب الدراسات ركزت على تأثير غياب األب على الطفل فيما يخص الهوية الجنسية والدور الجنس ي
ومفهوم الذات لديه ،وكانت هناك دراستان فيما يخص التوافق الشخص ي واإلجتماعي بعالقته بغياب األب ،األولى دراسة دانيال عبد الهادي والتي
أجريت في مصر وشملت الغياب بالطالق فقط ،والثانية دراسة زينب الدريني واقتصرت فيها على عينة مكونة من الذكور فقط .كما نالحظ أن هناك
اختالفا فيما انتهت إليه الدراسات والبحوث السابقة سوآءا فيما يتعلق بالحرمان األبوي من جهة أو التوافق الشخص ي واإلجتماعي من جهة أخرى ،األمر
الذي يجعل التعميم في هذا الصدد محكوما بعدة عوامل منها طبيعة العينات واألدوات واإلطار الثقافي واإلجتماعي الذي أجريت من خالله هذه البحوث،
إلى غير ذلك من العوامل التي تجعل لكل بحث إطاره الخاص به في تناوله ملوضوع الحرمان األبوي عبر ثقافات مختلفة .وفي هذا النطاق يدور هذا البحث
لدراسة اتجاه األبناء الذين يعانون من الحرمان األبوي باإلهمال أو الطالق نحو آبائهم ومدى توافقهم اإلجتماعي والنفس ي.
الفرضية:
يؤدي اتجاه الطفل السلبي نحو األب إلى سوء التوافق الشخص ي واإلجتماعي عند الطفل املحروم من األب بالطالق أو باإلهمال.
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أهمية البحث:
 .1األهمية النظرية :تكمن أهمية البحث النظرية في التعرف على املشاكل النفسية التي يعاني منها الطفل نتيجة الحرمان األبوي ومدى سوء عالقته
باألب وانعكاس ذلك على توافقه النفس ي واإلجتماعي ،وبالتالي تسمح ملن يرعى الطفل من أولياء وحتى املدرسين باالهتمام بهذه الشريحة من
األطفال وتقديم يد العون واملساعدة لهم في الوقت املناسب.
 .2األهمية التطبيقية :تكمن األهمية التطبيقية لهذا البحث كونه يسمح لنا بتشخيص مشكلة عدم التوافق النفس ي واإلجتماعي بطريقة عيادية،
مما يسمح لنا باختبار األدوات العيادية من جهة وكذا استخدام نتائج الدراسة الحالية كتشخيص وقائي ملشكلة قد تتحول مستقبال إلى اضطراب
نفس ي حقيقي  ،كما يمكن اعتمادها في بناء برنامج تكفل ملثل هؤالء األطفال .
حدود البحث:
الحدود املوضوعية يعالج البحث مشكالت األطفال املحرومين من األب بالطالق أو اإلهمال وانعكاسه على توافقهم الشخص ي واإلجتماعي.
الحدود البشرية تم البحث على مجموعة من األطفال يتراوح سنهم بين  10و 11سنة ،وهم متمدرسين في السنة الخامسة.
الحدود الزمانية تم البحث في شهر فيفري من سنة .2020
الحدود املكانية تم هذا البحث في إحدى املدارس االبتدائية "خوجة ميلود" بوالية وهران إحدى مدن دولة الجزائر .واختير هذا املكان نظرا الشتماله على
كل أنواع األسر من الناحية اإلجتماعية ،االقتصادية وكذلك ألننا يمكن اختيار الحاالت من املدارس بطريقة منظمة.
مفاهيم الدراسة ومصطلحاتها:
التو افق اإلجتماعي :إصطالحا :هو " قدرة الفرد على عقد صالت اجتماعية مرضية تتسم بالتعاون والتسامح واإليثار ال يشعر بما يعكرها من العدوان
أو الريبة أو اإلتكال أو عدم اإلكتراث ملشاعر اآلخرين معا وأن يرتبط بعالقات دافئة مع اآلخرين" (كامل.)22 :1999 ،
إجرائيا :تناولناه بمعنى سالمة العالقات اإلجتماعية للطفل مع أقرانه وأفراد أسرته .وهي الدرجة التي يتحصل عليها الطفل على الجزء املخصص للتوافق
اإلجتماعي في املقياس.
التو افق الشخص ي :إصطالحا "هو قدرة الفرد على التوفيق بين دوافعه املتصارعة وإرضائها بإتزان ،وتعني الصحة النفسية حسم هذه الصراعات
والتحكم فيها بصورة مرضية مع القدرة على حل األزمات النفسية بصورة إيجابية بدال من الهروب منها في شكل أعراض مرضية (كامل.)24 :1999 ،
ويظهر جليا لدى الطفل في
أ -إعتماده على نفسه :ويقصد بذلك إمكانية الطفل بالقيام بما يكلف به دون اللجوء للغير ملساعدته ،والقدرة على التحكم بذاته ،وبرغباته ،والتخلي
عن بعض حاجاته ،دون التأثر بذلك ،فيثبت بذلك قدرته على تحمل املسؤولية.
ب -إحساس الطفل بقيمته إذا توصل الطفل إلى مرحلة تحمل مسؤولية أفعاله ،فهو بالتالي مؤهل لتقدير إمكانيته ،ونفسه بقيمتها الحقيقية ،وتدعم
هذه القيمة بوجود اآلخرين ،فإن أعطي مجال للتعبير عن نفسه مع التشجيع املناسب ،كان إحساسه بقيمته أكبر ،أما إذا كان العكس ،فقد يؤدي ذلك
لرفض الطفل لذاته (الحفني.)426 :1994 ،
ّ
إجرائيا :استعمل إشارة إلى حالة الفرد الذي يتمتع بصحة جسدية ونفسية حسنة تمكنه من القيام بواجباته الشخصية بمفرده وتم قياس كل من
التوافق الشخص ي واإلجتماعي باستعمال اختبار كاليفورنيا للشخصية للطفال ،وهي الدرجة التي يتحصل عليها الطفل على الجزء املخصص للتوافق
الشخص ي في املقياس.
الحرمان األبوي :إصطالحا هو قصور في الوظيفة األبوية وهو كذلك غياب جسدي ،ويمكن ذكر نوعين من الغياب:
 .1الغياب املعنوي يسميهم جيلبار تاركمان  Gilbert Turkmanباآلباء املستقيلين يجهلون تماما واجباتهم الزوجية ومهمتهم التربوية .وهنا يبدأ أول
نمط سلوكي غير مسهل وغير مشجع لتكيف الطفل وبالتالي ال يمكن أن يكون األب هو املثال الذي سوف يتمثل به طفله حيث يفقد الثقة به
لذلك يلجأ إلى البحث عن نماذج تقليدية أخرى وقد يقلد نموذجا منحرفا.
 .2الغياب اليومي إن خروج األب يوميا للعمل لتلبية متطلبات األسرة يعتبر كذلك غيابا ،إال أن هذا الغياب قد يؤثر سلبيا إذا تضاربت فيه األدوار،
حيث تأخذ األم فيه الدور السلطوي واملوجه للب ،وهذا ما يؤثر سلبيا على الصورة األبوية ).(Turkman, 1980: 35
إجرائيا :الحرمان األبوي بالطالق :نشير إلى حصول الحرمان من جراء الطالق.
الحرمان األبوي باإلهمال نشير إلى حرمان الطفل من رعاية والده املعنوية رغم تواجده بين أفراد أسرته ،وتم توجيههم لنا من طرف األستاذ املدرس في
القسم.
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االتجاه:
ّ
إصطاحا :ويعرفه ألبورت :حالة من استعدادات عقلية و نقسية وعصبية ،تتكون لدى الفرد من خالل الخبرة والتجربة التي يمر بها الفرد ،وتؤؤثر هذه
ّ
الحالة تأثيرا ملحوظا على استجابات الفرد ،أو سلوكه إزاء جميع األشياء واملواقف التي تتعلق بهذه الحالة ،ومعنى ذلك ّأن اإلتجاه حالة استعداد
للنشاط الجسمي والعقلي تعد الفرد وتهيئه إلستجابات معينة (عيسوي.)43 :1984 ،
إجرائيا:
اتجاه الطفل نحو األب نقصد به ،ما يشعر به الطفل وما يفكر فيه اتجاه والده الغائب سواء كان بالطالق أو اإلهمال ،واستعملنا لقياس ذلك اختبار
اتجاه األبناء نحو أباءهم .وهي الدرجة التي يتحصل عليها الطفل في املقياس.

اإلجراءات امليدانية للدراسة:
منهج البحث:
ّ
املنهج العيادي :يعرفه ر .بيرون بأنه املنهج الذي يتناول موضوع دراسة النفس بصفة معمقة ،حالة بحالة ،الش يء الذي ال يمنع املعرفة التي يتحصل
عليها أن تثري املعرفة العلمية كونها قابلة لتعميم نتائجها .يعتمد املنهج العيادي في تفكيره على املبادئ التي جاء بها كلود بيرنارد ،مستعمال التفكير
االفتراض ي-االستنتاجي ،بواسطة أدوات الفحص النفس ي التي توظف النضج املعرفي للباحث لصالح املعرفة العلمية للنفس واضطراباتها كما وصف من
طرف جان بياجيه (حدادي.)7 :2014 ،
مميزات دراسة الحالة:
 .1تعطي صورة واضحة عن الشخصية باعتبارها وسيلة شاملة ودقيقة.
 .2يتيسر فهما شامال و تاما لحالة الطفل موضع الدراسة.
 .3تساعد الطفل موضع الدراسة على فهم نفسه وقدراته وإمكانياته
 .4تفيد التربويين في تشكيل صورة واضحة على األطفال الذين يتعاملون معهم (فطامي ،برهوم.)41 :1998 ،
وسائل البحث:
 .1املالحظة
استعملنا املالحظة املباشرة لسلوك الطفل وهي «تتناول جوانب عدة من الشخصية منها :املظهر الجسماني ،امللبس ،أسلوب الكالم ،االستجابة
الحركية واالنفعالية ..إلخ ،وتقتض ي على املالحظة كي تكون عاملة أن تتصف باملوضوعية أي أن ترتبط بشخصية النفساني وبحالته النفسية الراهنة»
(بكراش.)38 :1980 ،
 .2املقابلة العيادية
تعريف املقابلة:
يعرف بنغام و مور  BINGHAMو  : MOOREبأنها «محادثة جدية لها هدف محدد و لها ثالث وظائف :جمع املعلومات ،اإلعالم ،الدافعية» (Naoumi,
). 1975 : 11
فاملقابلة هي طريقة يجمع من خاللها الباحث البيانات املساعدة على دراسة الحالة وتوضيح للمفحوص بعض مشاكله والصعوبات التي يواجهها،
تم اعتماد نوعين من املقابلة العيادية البحثية وهي:
أ .املقابلة نصف موجهة  :ترتكز على نمط سؤال /جواب ،ولكن إجابات املفحوص تكون موسعة إلى مناقشة مع الفاحص(Mucchielli, 1980 : .
)37
ب .املقابلة املوجهة  :هدفها جمع املعلومات األولية (البطاقة الشخصية) والنصف موجهة لكي تكون حرية أكبر لتعبير الطفل وكان عددها ست
مقابالت هناك حصص دامت  30دقيقة وأخرى  45دقيقة بالنسبة لكل حالة دامت مدة الدراسة شهرين ،حيث كنا نقوم بمقابلة واحدة في
األسبوع ،لكيال نتعب الطفل ومراعاة لعدم خلق اضطراب وتوتر يؤثر سلبا على تحصيله الدراس ي تمت املقابالت في األقسام داخل املدرسة.
وهناك مجموعة من املواضيع وزعت في محاور أساسية حاولنا التحدث فيها مع األطفال ،بدون التزام الترتيب وهي:
• التعرف على الحالة
• عالقة الحالة باألب واتجاهها نحوه
• تأثير الوضعية اإلجتماعية التي يعيشها على نفسيته (طالق ،إهمال)
• النتائج الدراسية للحالة.
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• التعرف على سبب الطالق (حسب الحالة)
• عالقة الحالة باألفراد اآلخرين.
• العالقة مع األصدقاء.
 .3االختبارات النفسية
اختبارالتو افق الشخص ي واإلجتماعي لألطفال
وضعه لويس تورب  Louis P.thorpeوكالرك  W.Clarkوتريجز  Ernest W. Tregzوقد ظهرت النسخة األولى من هذا االختبار عام  1939ثم أعيد
نشره بعد ذلك عدة مرات مع تعديالت وجد من الضروري إدخالها عليه.
ويتميز هذا االختبار بأنه يكشف عن عدة نواحي من شخصية الطفل ويمكن تقسيمها إلى قسمين:
• التوافق الشخص ي
• التوافق اإلجتماعي
ويشمل التوافق الشخص ي للطفل عدة نواحي هي:
• االعتماد على النفس
• الشعور بقيمة الذات
• الشعور بالحرية
• التحرر من امليل إلى االنفراد
• الخلو من األعراض العصابية.
وهذا القسم يوضح إلى أي مدى يشعر الطفل بذاتيته أو برضاه عن نفسه ويخلو من عالمات االنحراف النفس ي.
أما التوافق اإلجتماعي:
فإنه يتضمن عدة نواحي تعتبر عالقات الطفل اإلجتماعية مثل إتباع الطفل املستويات اإلجتماعية واكتسابه لها وعدم وجود لديه ميول مضادة
للمجتمع وعالقاته املدرسية وعالقاته في البيئة املحلية .وهذا القسم من االختبار يحدد إلى أي مدى يقوم الطفل بوطنيته كعضو في املجتمع الذي يعيش
فيه ،ومدى توافقه مع املعايير واملستويات السلوكية اإلجتماعية.
أوجه استخدام االختبار
من املمكن استخدام هذا االختبار بطريقة فردية أو بطريقة جماعية على أن من الضروري على الباحث من أن يتأكد من أن كل مفحوص قد فهم
املطلوب منه والتعليمات الخاصة بطريقة اإلجابة.
ومن األفضل وخاصة في حالة األطفال الذين ال يحسنون القراءة أن تقرأ عليهم العبارات وأن يوضحها لهم الباحث بما يخرج عن معناها.
وأخيرا ينبغي أن يالحظ الباحث أن هذا االختبار ليس اختبار لقدرة التلميذ على فهم العبارات الواردة ،وليس مقياس للسرعة في اإلجابة ولكن
استفتاء عن بعض نواحي السلوك.
وبعد االنتهاء من تطبيق االختبار يقوم الباحث بتصحيح باالستعانة بمفتاح التصحيح وبعد ذلك يعطي درجة لإلجابة التي تتفق مع مفتاح
التصحيح ،ثم يجمع أجزاء القسم األول ،ويعتبر مجموعها هو درجة القسم األول في التوافق الشخص ي ،وكذلك األمر بالنسبة ألجزاء القسم الثاني إذ
تدل درجات هذا القسم على التوافق اإلجتماعي.
إن كل جزء من االختبار يحتوي على  48سؤال وبذلك يعطي درجة لإلجابة الصحيحة  1من  96التي تتفق مع مفتاح التصحيح ،ثم تجمع درجات
أجزاء القسم األول ويعتبر مجموعها درجة التوافق الشخص ي ،وكذلك بالنسبة ألجزاء القسم الثاني إذ تدل درجات هذا القسم على درجة التوافق
اإلجتماعي( .أنظر ملحق)1
الخصائص السيكو مترية لالختبار
اعتمدنا على النتائج املتحصل عليها من طرف الباحثة قويدري لطيفة سنة  ،2009التي طبقته على البيئة الجزائرية وتحصلت على مستوى ثبات
يساوي  ،0.98وعلى صدق يساوي .0.98
اختباراتجاه األطفال نحو أباءهم
وكان الهدف منه التعرف على اتجاه الطفل نحو األب لدى الحاالت املدروسة.
من تصميم ويلوبي سنة  ، (wiloupy)،1904وتمت ترجمته إلى العربية من طرف جابر عبد الحميد جابر سنة  ،1990يشمل هذا االختبار على
ثالث مقاييس هي:
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 .1اتجاه التقبل الواقعي للمعامالت األبوية ألطفالهم ويشمل على ( )11سؤال .
 .2مقياس التقبل املثالي ملعامالت اآلباء ألبنائهم ويشتمل على ( )11سؤال.
 .3مقياس الرفض املقنع والصريح للمعامالت األبوية للطفال ويشمل  12سؤال (أنظر ملحق .)2
الخصائص السيكو مترية لالختبار
قمنا بحساب ثبات االختبار ،سنة  2020وطبقنا على البيئة الجزائرية وتحصلنا على مستوى ثبات يساوي  ،0.88وعلى صدق ذاتي يساوي .0.93
طرق جمع البيانات:
• السجالت املدرسية:حاولنا من خاللها معرفة الوضعية اإلجتماعية للطفل ،والتأكد من البطاقة الشخصية له ،استلمناها من طرف املدير.
• آراء املعلمين واملد راء :الختيار عينة األطفال الذين يعانون من اإلهمال لجأنا إلى املعلمين واملدراء ،نظرا ألن األطفال متمدرسين في نفس املؤسسة
أكثر من أربع سنوات فهم يعرفون تالمذتهم الذين يعانون مشاكل مع األسرة وكذلك األباء الذين ال يحضرون أبدا لالستعالم على نتائج الطفل.
مجموعة البحث:
تمثلت املجموعة في خمس أطفال ،ثالث حاالت لطالق الوالدين ،وحالتين إهمال الوالدين.

عرض النتائج:
تقديم الحالة األولى:
س.د تبلغ  10سنوات متوسطة القامة ،نحيفة ،بيضاء البشرة ،العينان خضراء ،شعر أشقر ،تتكلم بسهولة وبوضوح ،متمدرسة في السنة
السادسة .تعتبر س.د الفتاة الوحيدة عند والديها ،وهما مطلقان منذ كانت جنينا في الشهر الثالث ،حيث أن والديها أوالد عم ،وهي تعيش مع أمها
وجديها وخاالتها وخالها .عالقتها بوالدها سيئة تكاد تكون منعدمة .فهو ال يزورها إطالقا ،وهي ال تذهب إليه .كما أنه ال ينفق عليها فهناك إهمال مادي
ومعنوي من طرف األب ،ونستدل لذلك بقولها " :أنا البنت الوحيدة ،أبي وأمي مطلقان ،منذ كنت صغيرة ،أنا ال أرى والدي ،وال يوجد بيننا أي
اتصال ،جدتي (والدة أبي) تحضر عندنا لتراني " . ...وعالقتها بأمها عالقة ودية ،وهي تحبها كثيرا وتنتظر األم من ابنتها إنجازات كثيرة ،تريدها أن تنجح
في دراستها وال تعتمد على أحد .عالقاتها مع أصدقائها محدودة .فعندها صديقتين في املدرسة فقط ،وهي ال تتحدث كثيرا ،وال تحاول إنشاء عالقات مع
الغير ،تبدو خجولة ومنعزلة بعض الش يء.
تحليل املقابالت:
يتوضح لنا مما أفصحت عنه الحالة ،أن غياب األب ملموس ،وهي تحس بذلك .ومستواها الدراس ي متدني حسب ما أدلت به الحالة فيما يلي " :أنا
متوسطة في الدراسة ..لست من األوائل ،في بعض املرات ال أراجع دروس ي .تساعدني أمي في أغلب األوقات ... ،املعلمة تشرح لنا جيدا ،لكن ال
أحفظ كثيرا  ...أمي غير راضية عن نتائجي املدرسية ،تريدني أن أتحصل على أحسن من ذلك " .يبدو ّأن الحالة مدركة أن سبب انخفاض نتائجها
الدراسية يعود إلهمالها بعض املرات في مراجعة دروسها ،كما أنها تقدر مساعدة أمها لها ،ومجهودات املعلمة في شرح املادة التعليمية .بالنسبة لسبب
طالق الوالدين ترجعه الحالة لجدتها ،في قولها " :كان أبي وأمي في أحسن حال ،ويعيشان سعيدين ،ولكن والدته كانت تحرضه على أمي ،وتضغط
عليه كي يعاقب ها ويضربها ،وكانوا يعاملونها معاملة سيئة ،وبعد مدة من الزواج ،تغير حاله وأصبح يضربها بقوة وبدون سبب ،خاصة بعدما أصبح
يتعاطى الخمر ،وال يدخل مبكرا إلى البيت ...ال ،لم يكن يشرب الخمر في بداية الزواج ،كان طيب ولطيف ، ...أمي قالت لي ذلك ،ثم تغير كليا ،كان
يعمل حارس ليلي ...ونظرا لسوء أخالقه وعدم تحمل أمي لتلك املعيشة ،طلبت الطالق ".
فالحالة إذا تحمل جدتها انفصال والديها ،وهي تلومها على ذلك ،كما تعتقد أن سبب تعاطي والدها للخمر يعود للضغط الذي مارسته الجدة
عليه .ومن أقوالها نالحظ أنها لم تتعامل بنفسها مع والدها ،بل هذه املعتقدات سوآءا كانت صحيحة أو خاطئة ،نقلت لها من األم ،وبالتالي فهذه األخيرة
لها تأثير كبير على ابنتها ولها دور في تكوينها للصورة السلبية للب .ويظهر جليا في أقوال الحالة " :أنا ال أحب أن أعيش معه ،ألنني أخافه كثيرا إنه سكير،
وأنا ال أتمنى العيش معه أبدا...بعد والدي تزوج مع أخرى ،وأنجب ولدا فباعه لشخص آخر ،ولكنه مات وهو رضيع ثم طلقها وتزوج من امرأة
أخرى أنجبت ولدا كذلك ،وملا رأته ال ينفق عليها وعلى ابنتها طلبت الطالق .فطلقها ،إنه ال يصلح أن يكون أبا ...وأنا أخاف أن يقتلني بالجوع إن
عشت عنده ،لم أتقابل معه يوما ،فقد رأيته في الصور فقط ،وهو لحد اآلن ال يعرفني وال يسأل عني إطالقا ...وكأنه ال يعرف أني موجودة ...نعم هو
ابن عم أمي ،ولكننا ال نذهب عندهم ...جدتي فقط تأتي لتراني من حين آلخر...عندي عم واحد وثالث عمات ،هناك عمة واحدة أحبها كثيرا ،ألنها
تهتم بي ،وتأتي لتزورني ،وتحاول دائما مساعدتي والثانية تحبني قليال فقط واألخرى ال تحبني إطالقا ." ...يبدو أن الحالة عندها فكرة سيئة جدا عن
والدها ،وهي على علم بتفاصيل دقيقة عن حياته الخاصة وتتبعها باستمرار ،فهي تبين بذلك اهتمامها الشديد به ورغبتها في التقرب منه ،إال أنها خائفة
من رد فعله ألنه ال يسأل عنها ،ويمكن أن تكون هذه هي النقطة الوحيدة التي تلوم والدها عليها .ففي قولها " أنا ال أتمنى العيش معه أبدا "..هنا يوجد
استعمال مليكانزيم دفاعي هو النفي ،في الحقيقة يعبر عن عكس الرغبة ،أي تتمنى العيش مع والدها ،خاصة وأنها فتاة فضولية.
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مما تقدم يمكن أن نقول أ ّن اتجاه الحالة نحو األب سلبي ،مما يؤثر عليها سلبا في حياتها وهذا ما يحدث لديها نوع من الصراع بين التقرب منه،
وهي تتابع كل تفاصيل حياته فعليا ،وبين ما تعبر عنه باالبتعاد عنه واالحتياط في عالقتها به حسب ما تقوله لها األمّ ،
بأنه سكير وقد يؤذيها ،حسب كل ما
أدلت به عن والدها .هذا ما يجعلنا نقول إنها تعاني من سوء التوافق الشخص ي واإلجتماعي.
نتائج اختبارالتو افق الشخص ي واإلجتماعي:
التوافق الشخص ي 20 :التوافق اإلجتماعي.30 :
انخفاض التوافق الشخص ي يعود إلى:
• غياب التحرر من امليل إلى االنفراد حيث تحصلت على  0درجة في هذا البعد.
• وجود األعراض العصابية لدى املفحوصة حيث تحصلت على نتيجة ( )1في هذا البعد.
كما نلمس نقص في التوافق اإلجتماعي ناجم عن اضطراب العالقات في البيئة املحلية ،ألنها تحصلت على نتيجة منخفضة في هذا البعد.
نتيجة اختباراتجاه األبناء نحو اآلباء:
نتيجة املقياس األول من االختبار( :أنظرجدول  3لتصحيح االختبار)
تحصلت املفحوصة على ( )2ويعني ذلك االتجاه الواقعي الضعيف أشبه ما يكون باتجاهات الرفض نحو معاملة األب ألبنائه ولهذا املدلول
انعكاس سلبي على شخصية الطفل وبالتالي يضعف اهتماماته ويشطب دوافعه ويدفعه للجوء إلى سلوكيات سلبية.
نتيجة املقياس الثاني من االختبار(أنظرجدول  3لتصحيح االختبار)
تحصلت املفحوصة على "  " 0درجة ال يوجد تقبل مثالي للمعاملة األبوية ،وبالتالي ال يساعد الطفل على اإلبداع واالبتكار كما يؤدي إلى نقص في
التحصيل الدراس ي في جميع املواد.
نتيجة املقياس الثالث من االختبار(أنظرجدول  3لتصحيح االختبار)
تحصلت الحالة على  ،28هنا في هذه الحالة هناك رفض صريح اتجاه شخصية األب وتصرفاته نحوه وينعكس هذا على شخصية الطفل.
خالصة الحالة األولى:
الفتاة ب.د  ،عندها  12سنة ،تعيش وسط عائلة تتكون من األم ،الجد ،الجدة ،الخالتين ،الخال ،وهي تحب كل أفراد أسرتها وباألخص تحب خالتها
"نعيمة " التي تعطف عليها وتتفاهم معها جيدا ،عالقتها بأمها ،عالقة احترام وتقدير .أما األب فلها نظرة سيئة جدا عنه ،وهي تلغيه تماما من مكانته،
فهي ترفض أن يكون لها أي عالقة به.
هناك مقاومة في إظهار نوعية عالقة الفتاة بأمها ،فهي لم تتحدث عنها كثيرا ولم تكن أمها مركز اهتمامها ولكنها تهتم كثيرا بشؤون ومشاكل خالتيها
يمكن أن يكون هروب من واقعها هي ،أو أن الخالتين تحتال مركز األسرة في هذه اآلونة.
كما أنها رغم إفصاحها عن ال مباالتها بوالدها ،إال أنها تهتم به كثيرا ،فكل املقابالت ذكرته وهي تتبع بدقة كل ما يحدث له في حياته اليومية ،وذلك
عن طريق جدتها التي بقيت على اتصال بها وكذلك عمتها .نالحظ ّأن االختبارين يدعمان نتيجة املقابالت العيادية من حيث انخفاض التوافق الشخص ي
واإلجتماعي واضطراب عالقة الحالة بوالدها واتجاهها السلبي نحوه ،حيث ّأن من االختبارين يبدو انخفاض التوافق الشخص ي واضحا ،ونقص في
التوافق اإلجتماعي ،باإلضافة إلى االتجاه الواقعي الضعيف أشبه ما يكون باتجاهات الرفض نحو معاملة األب ألبنائه ،كما ال يوجد تقبل مثالي للمعاملة
األبوية ،وهناك رفض صريح اتجاه شخصية األب وتصرفاته .وبالتالي جاءت نتائج االختبارين متوافقة مع ما توصلنا إليه في املقابالت العيادية.
تقديم الحالة الثانية:
م.ي فتاة في  11سنة .قصيرة القامة وبيضاء البشرة وخضراء العينين .شعرها أشقر قصير ،وجسمها نحيف .هي خجولة جدا وتجيب على حسب
السؤال بطرقة واضحة ومباشرة ،وهي على العموم هادئة وقليلة الكالم.
وهي البنت الثانية بين أخوين ،لها أخ أكبر في عمره  14سنة وهو غير متمدرس ،وأخ أصغر عمره  7سنوات في السنة األولى .والداها مطلقان وهي
تعيش مع األب والجدين وزوجة أبيها وعماتها الثالث .تعاني من اإلهمال داخل األسرة .فاألب غائب طول اليوم وال يستمع إليهم وال يجلس معهم ،أما
اآلخرون فال يهتمون ألمرها كل واحد منهم يهتم بشؤونه .فيما يخص والدتها الحقيقية ،فمنذ الطالق لم يذهب عندها أوالدها ،ألن والدهم يرفض ذلك،
ولكنها تأتي لزيارتهما في املدرسة بدون علم األب .وعالقتها بوالدها عالقة تحفظ وهناك غياب محسوس خاصة بعد طالقه من زوجته .أما بالنسبة
بعالقتها بأمها عالقة تتميز بالتردد والتخوف .فهي تخش ى أن تعتاد عليها ثم تتخلى عنها .وهي تحب أخويها كثيرا ،ولكنها تهتم كثيرا باألخ األصغر ،ألنه يحتاج
إلى رعاية .أما األكبر فهي تخاف منه قليال ألنه يضربها عندما يغضب .وهي ترفض زوجة والدها تماما وتتهرب من اإلجابة عن أي سؤال يخصها.
تحليل املقابالت
للحالة صداقات محدودة وهي منطوية على ذاتها ،وتعاملها مع زميالتها في املدرسة قليل ومحدود .فيما يخص النتائج الدراسية للفتاة ،فهي ليست
جيدة على حسب أقوال الحالة" :أنا ال أدرس جيدا كما في السنة املاضية ...ال يوجد من يساعدني في البيت ...عمتي تقول لي دائما أنها متعبة ،زوجة
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أبي ال تساعدني إطالقا... ،هناك مواد صعبة ،ال أفهمها جيدا ،كالرياضيات واللغة العربية .أبي يدخل متأخرا في الليل وال أستطيع انتظاره ...فيما
مض ى الدراسة كانت سهلة ،وكانت أمي تساعدني في البيت .أريد أن أصبح طبيبة في املستقبل" .ويتضح من املقابلة ،أن الحالة ال تجد في البيت من
يساعدها في دراستها ،فغياب التعزيز للسلوك ،أدى إلى انطفاء االستجابة أي الرغبة في الدراسة ،حيث أن األم كانت تقوم بذلك الدور ،وغيابها ،مع عدم
وجود البديل أدى إلى تدهور نتائجها الدراسية.
ّ
فيما يخص الطالق وسببه مدى تأثيره على الحالة ،فهي تقول " :أنا ال أعرف ملاذا طلقا ،ولكن أمي هي التي ذهبت وتركتنا...قلت لها أذهب معك،
يوم خرجت ،فرفضت ،وتخلت عني وعن أخو اني اآلن هي تريد أن نذهب عندها" .من كالمها نستنتج أن الحالة ترجع أسباب الطالق لتخلي األم عنهم،
وبالتالي هي تحملها مسؤولية ذلك ،وتلومها ،وترفض حتى أن تبقى معها في العطلة أو في نهاية األسبوع .فيما يخص األب فأحسسنا أن الحالة تتجنب
الحديث عنه ،وهي مرعوبة منه ،وتخافه كثيرا.
ومن حديثنا معها عن عالقتها بأمها ،الحظنا أثناء زيارة األم لها في املدرسة ،أنها ال تكثر الحديث معها ومن مقابلتنا لها شعرنا أنها تخاف حتى عن اإلفصاح
عن مشاعرها اتجاه والدتها.
وهذا حسب أقوالها... " :نعم ،أحب أمي ،من ال يحب أمه ...لكن ال تقولي ألبي ألنه ال يعرف ذلك ...وال تقولي ألحد ...أحب أن تأتي عندي لتزورني
في املدرسة ،ولكن لم أقل لها ذلك ...ألنها لم تسألني...أحب والدتي أكثر من زوجة أبي هذا ش يء طبيعي ،ال أظن أن هناك من يحب زوجة أبيه أكثر من
أمه  " ...يمكن تفسير سلوك الحالة اتجاه أمها ،بأنها تخاف عقاب والدها ،نظرا ألنها ترى في زيارة أمها لها في املدرسة من دون علم والدها بمثابة سلوك
غير مرغوب فيه .ومن مقابلتنا مع األم التي التقينا بها في املدرسة ،عدة مرات ،عند زيارتها لولديها ،وأدلت بما يلي " :دامت مدة زواجي  13سنة ،ثم طلقني
تعسفيا ،عمري  33سنة ،ومستواي السنة السادسة ...،والد أوالدي عنده حاليا  38سنة ،وأنا ال أعرف ماذا يعمل ...،هو عامل بسيط...ذهبت في
ذات مرة عند أهلي ،وكان هو معي ،لظرف عائلي .وبقيت كثيرا عندهم ،لم يحضر لكي يأخذني وعندما سأله أهلي عن تأخره هذا ،قال لهم أنه
سيطلقني ... ،وبعد مدة حدث الطالق ،وتركت له اوالدي ،ولكنه منعهم من زيارتي ...كان ال يبالي بهم كثيرا ،فال يأخذهم إلى الطبيب إذا مرضوا ،وال
يذهب معهم إلى املدرسة ،فلقد أوقف إبني األكبر من املدرسة في السنة السادسة ،ألن املعلمة طلبت منه إحضار والده ،فرفض الذهاب ،واآلن
عمره  14سنة وهو متسكع في الشوارع  ،...في البداية عند ما كنت أزورهما كان يرفضان رؤيتي ،خاصة ابني الصغير عمره سبع سنوات ،ثم تدريجيا
قبلوا مقابلتي ،ويقبلون األكل مني بصعوبة كثيرة...،ابني األكبر يرفض تماما التحدث إلي ،حاولت الذهاب إليه مرارا لكنه يهرب ويبتعد ." ...الحظت
عند حضوري مقابلة األم مع األوالد مرتين ،أن االبن ال يتحدث إليها إطالقا ويبقى ملتصقا بأخته الكبرى ،أما البنت فال تنظر إلى أمها ،وتجيب إلى أسئلتها
وكأنها غريبة عنها تماما بل وفي بعض املرات ال تجيبها إطالقا وتبنت معنا نفس املوقف في األول وبتعدد املقابالت مع البنت ،تخلت عن هذا املوقف
الدفاعي ،وبدأت التحدث معنا بتلقائية ،هذا ما ساعدنا على إجراء املقابالت .وعن سبب هذا املوقف اتجاه أمها ،تقول الحالة... ":هي التي تخلت عنا في
األول ،وتركتنا لوحدنا ،ملاذا تريد استعادتنا اآلن .نعم أحبها كثيرا ولكن ال تخبري أحد عما قلته لك " .يبدو أن ما أدلت به الحالة أثناء املقابالت كان
صحيحا ،بعد مطابقته ألقوال األم.
ّ
يبدو من املقابالت العيادية أن الحالة تعاني من بعض االضطرابات السلوكية مثل االنطواء ،الخوف ،االنسحاب اإلجتماعي نظرا ملحدودية
عالقاتها بزميالتها ،كل هذا يدل على سوء التوافق الشخص ي واإلجتماعي ،أما بالنسبة التجاهها نحو األب فأظهرت الخوف الشديد من عقابه لها إذا علم
مقابلتها ألمها في املدرسة.
نتائج اختبارالتو افق الشخص ي واإلجتماعي:
التوافق الشخص ي.24 :
التوافق اإلجتماعي.32 :
هناك نقص في التوافق الشخص ي ناتج عن امليل لالنفراد واالنطواء حيث تحصلت في هذا البعد على " ." 1
كما ّأن النقص في التوافق اإلجتماعي ناجم عن اضطراب بعدين:
• العالقات في املدرسة تحصلت على  3في هذا البعد.
• املهارات اإلجتماعية تحصلت على  3في هذا البعد.
نتيجة اختباراتجاه األبناء نحو اآلباء:
نتيجة املقياس األول من االختبار( :أنظرجدول  3لتصحيح االختبار)
تحصلت على ( )9وهذا يدل على االتجاه الواقعي نحو معامالت األب ،ولهذا املدلول انعكاس سيكولوجي على شخصية االبن إيجابي يساهم بصورة
واضحة في دافعية الطفل نحو سلوكيات إيجابية كبذل الجهد والعمل.
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نتيجة املقياس الثاني من االختبار( :أنظرجدول  3لتصحيح االختبار)
تحصلت ( )9وهي مرتفعة وتدل على اإليجابية في التقبل املثالي ملعاملة األب ،وهذا ما يدفع املفحوص على التحصيل الدراس ي في مختلف مواد
البرنامج املتبع دون تمييز ،إذ اإليجابية في االتجاه املثالي لها انتشار كبير يغطي القدرات الخاصة والعامة ويساعد على اإلبداع واالبتكار .ونظرا ألن الحالة
ضعيفة التحصيل املدرس ي فمعنى ذلك الدرجة املرتفعة دليل على ميل املفحوص في اتجاهاته نحو األفضلية األبوية (عدم الرض ى بالواقعية األبوية
الحالية).
نتيجة املقياس الثالث من االختبار( :أنظرجدول  3لتصحيح االختبار)
تحصلت على  ،18وهي درجة منخفضة ،هذا يدل على الرفض املقنع ومن الناحية السيكولوجية يكون هذا النوع من الرفض أبشع وأكثر سلبية
عن الرفض الصريح ويعني سوء التوافق املنزلي ،وله انعكاسات نفسية ال شعورية وسلبية تظهر انخفاض التحصيل الدراس ي للطفلة ،وهذا يعلن عن
وجود صراع نفس ي وشخصية متأزمة.
خالصة الحالة الثانية:
ّ
يتضح من املقابالت العيادية أن الحالة تعاني من صراع نفس ي وخوف شديد ،كما يبدي األب إهماال ألوالده حيث ال يتحدث إليهم ،بل يكتفي
بإعطائهم ما يجب فعله ،وما يجب تركه ،باإلضافة أنه يحرمهم من أمهم بمنعهم من زيارتها أو التحدث عنها ،هذا الضغط الذي يمارسه عليهم يدل على
عدم رعايته لراحة أوالده النفسية ،وهذا الوضع غير محتمل من طرف الحالة الذي انعكس على نتائجها املدرسية التي أصبحت سيئة ،باإلضافة إلى
انعزالها على أصدقائها وانطوائها على نفسها ،هذا ما يجعلنا نقول ّأن الحالة تعاني من سوء التوافق الشخص ي واإلجتماعي ،ولديها اتجاه سلبي نحو األب،
وهذا ما أظهرته نتائج االختبارين ،نقص في التوافق الشخص ي ناتج عن امليل لالنفراد واالنطواء ،ونقص في التوافق اإلجتماعي ،كما نالحظ االتجاه
الواقعي نحو معامالت األب ،وكذلك اإليجابية في التقبل املثالي ملعاملة األب ،وكذا الرفض املقنع ومن الناحية السيكولوجية يكون هذا النوع من الرفض
أبشع وأكثر سلبية من الرفض الصريح ويعني سوء التوافق املنزلي.
تقديم الحالة الثالثة:
ر.ش ولد عمره  10سنوات ،متوسط القامة ،أسمر البشرة ،العينان بنيتان ،شعره أسود ،جسمه نحيف نوعا ما ،لباسه بسيط ،يتكلم بطالقة
منذ الحصة األولى .وهو الولد الوحيد ألبوين مطلقين وهو يعيش مع والدته وجده وجدته والخال والخالتين .األم متعاطفة جدا مع ابنها ويبدو أنه يقدرها
كثيرا ،أما األب فال يحبه ويحقد عليه ألنه طلق والدته .ويعتبر جده مثله األعلى وبمثابة والده كما عبر عن ذلك ،لقوله " :جدي هو األب الحقيقي لي،
ويعوضني عن أي حرمان من وجود أبي " .نتائجه الدراسية جيدة جدا ،فهو مثابر ومهتم بالدراسة ،كما أنه يمارس رياضة كرة القدم في نادي الالعبين.
عالقته بوالده منعدمة ،بعد الطالق كان والده يأخذه عنده من حين آلخر حتى سن الرابعة ،ثم توقف عن ذلك بعد زواجه .وهو ال يزوره إطالقا .يعني
العالقة بينهما فاترة .وأما عالقته بوالدته فهي قوية مبنية على املحبة والعطف .فهو يريد أن يدرس ليعمل من أجلها ويساعدها ويحقق لها كل ما تتمناه.
كما يعتبر الجد كبديل عن األب معنويا من حيث العطف وماديا من حيث تلبية الحاجيات املادية .وهو غير مهتم كثيرا بخاله ويوجد بينهما عالقة
ضعيفة ،تربطه عالقة احترام وحب مع خالته العاملة ،وهي تلبي له طلباته أما عالقته بالخالة الصغرى ،فهي عالقة غيرة ألنها أصغر أفراد العائلة .كما
يبدو أنه ال يعاني على مستوى العالقات اإلجتماعية ،إذ له عدة أصدقاء في املدرسة والقسم ،حتى أوالد الجيران ورفقاء النادي.
تحليل املقابالت:
قدمت الحالة نفسها بكل سهولة ،وكانت واضحة فيما يخص تقديم أفراد العائلة التي تنتمي إليها .الحالة لديها نتائج دراسية جيدة ،فهو يقول..." :
أنا أتابع دروس ي في القسم جيدا ،و أفهم كل ما تقدمه لنا املعلمة ،كما أن والدتي تساعدني في البيت عندما ال أستوعب في القسم ،وأراجع دروس ي،
كما أنني أتابع دروسا خصوصية...هذا ما زاد من مستوياي ،دائما كنت من األوائل ...أريد أن أنجح في دراستي ألعوض أمي من كل ما عانته" .وهذا
ما يدل ّأن الحالة ليس لديها صعوبات على مستوى الدراسة ،فهي طموحة وتعمل جاهدا على تحقيق الهدف الذي تسعى إليه ،كما أنها تتلقى من أمها
الدعم والتحفيز لإلبقاء على هذا املستوى املرتفع في التحصيل.
بالنسبة لسبب الطالق من وجهة نظر الحالة تقول " :كنت صغيرا عندما حدث الطالق .كان عندي  8أشهر...أبي وأمي أبناء عم وأنا ال أعلم
ملاذا تطلقا...كان يأخذني عنده حتى بلغت  4سنوات ،أي عندما تزوج مرة ثانية واآلن عنده ولد وبنت ...وفي الحقيقة أنا ال أحب زيارته والذهاب
عنده ألنني ال أحبه .هو الذي تخلى عني فلماذا أبحث عنه؟ حاليا العائلتان منفصلتان ويوجد شجار دائم بين عائلة أبي وعائلة أمي .ال أحس بأني
مختلف عن غيري من األطفال ،فوالدتي وعائلتي يلبيان جميع طلباتي ،فهم يشترون لي كل ما أحتاجه ويعطفون على كثيرا ." ...
يبدو أن الحالة لم ترد اإلفصاح عن سبب الطالق ،يمكن أن نفسر ذلك لرفضه لهذا الواقع ،خاصة وأنه ذكر بالتدقيق منذ متى لم يذهب عند
والده ،الذي تصادف مع زواجه الثاني .كما أنه حاول إظهار الالمباالة اتجاه والده ،نشعر من أقواله إنه حاقد على والده لتخليه عنه ،وبمحاولته الدفاع
عن نفسه لعدم زيارة والده ،يدل على أنه يفكر في األمر ويشعر بالذنب لذلك .كما أن الحالة تقدر كثيرا أسرتها.
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وفيما يخص رأي الحالة عن األب ،تقول..." :أبي يبيع قطع غيار السيارات وهو ال ينفق على وال يسأل عني .فأنا أعتبر جدي هو أبي .حاليا هو
ّ
متزوج وعنده طفالن (ولد وبنت) وهو غيرسعيد مع زوجته .عرفت أنه يعيش في مشاكل معها وهو نادم على أنه طلق ابنة عمه ألن أمي طيبة وصبورة
ّ
وكانت تتحمله ومتكفلة به على أتم وجه ...لو يطلقها ،لن تقبل أمي أن ترجع إليه ،هذا ش يء مستحيل ".
في هذه الحالة تخلي األب عن الولد واضح ،إذ أنه ال يقوم بأدنى واجباته نحو ابنه كالنفقة ،والحالة مدركة تماما لهذه الوضعية ،لذلك تصرح
باضطراب عالقة األب بزوجته الحالية ،يمكن أن يكون ذلك رغبة منها على مستوى أحالم اليقظة ،للتخفيف من القلق الناجم عن شعوره من حرمانه
من األب.
ّ
نستخلص من البيانات التي جمعناها ،أن الحالة تتوافق جيدا مع مجتمعها ،ويمكن تفسير ذلك لوجود بديل عن الصورة األبوية املتمثلة في الجد
الذي يعطيه االهتمام والرعاية الكافية ،كما نالحظ ّأن لديه اشباع عاطفي من طرف األم ،حيث يريد تعويضها عن األلم الذي عاشته ،لديه اتجاه سلبي
نحو األب ،حيث ّأن عالقته به تكاد تكون منعدمة ،وهو ال يتمنى أن يكون معه.
نتائج التو افق الشخص ي واإلجتماعي:
التوافق الشخص ي33:
التوافق اإلجتماعي35 :
نالحظ أنه يوجد توازن في التوافق الشخص ي واإلجتماعي ،وعلى مستوى األبعاد كذلك.
نتيجة اختباراتجاه األبناء نحو اآلباء:
نتيجة املقياس األول من االختبار( :أنظرجدول  3لتصحيح االختبار)
تحصل على ( ،)3وهي درجة منخفضة دليل على اتجاه الرفض نحو معاملة األب للبناء ولهذا املدلول انعكاس سلبي على شخصية الطفل وبالتالي
يضعف اهتماماته ويشطب دوافعه ويدفعه للجوء إلى سلوكيات سلبية ،ولكن في هذه الحالة هذا اإلهمال دفعه إلى التحدي ،وإلى البحث عن وسيلة
لتعويض ذلك باالجتهاد والتحصيل الجيد.
نتيجة املقياس الثاني من االختبار( :أنظرجدول  3لتصحيح االختبار)
تحصل على ( )3وهي درجة منخفضة دليل على أنه ال يوجد تقبل مثالي ملعامالت اآلباء ألبنائهم ،وبالتالي هذا األمر ال يساعده على اإلبداع واالبتكار.
نتيجة املقياس الثالث من االختبار( :أنظرجدول  3لتصحيح االختبار)
تحصلت على ( ،)34هناك رفض صريح لتصرفات والده نحوه وله انعكاس سيكولوجي سلبي على شخصية الطفل.
خالصة الحالة:
ر.ش ولد عمره  12سنة ،من والدين مطلقين ،يعيش مع األم وعائ لتها وهو متوافق مع أسرته ومع أصدقائه بصورة جيدة ،كما أنه متوافق في
املدرسة ،تحصيله الدراس ي جيد ،فهو دائما من األوائل .فيما يخص عالقاته مع أبيه فهي شبه منعدمة ،وعلى الرغم من ذلك فهو في أعماقه يحبه ويتمنى
أن يعيش معه .رغم أنه لم يصرح بذلك إال أنه يتتبع أخبار والده باهتمام ،وهو دليل على أنه يعيش في عالم من أحالم اليقظة بإمكانية عودة والديه مع
بعض .نالحظ استعماله مليكانزيم رفض الواقع املتمثل في أن الوالد أعاد بناء حياته ،وهو يعيش في أسرته الجديدة وال يريد التخلي عنها.
يتضح من املقابالت العيادية أن الحالة لها توافق شخص ي واجتماعي جيد ،بالنسبة التجاهها نحو األب فهو سلبي ،وهو ما توصلنا إليه من خالل
نتائج االختبارات النفسية ،حيث نالحظ أنه يوجد توازن في التوافق الشخص ي واإلجتماعي ،وعلى مستوى األبعاد كذلك .واتجاه الرفض نحو معاملة األب
للبناء ولهذا املدلول انعكاس سلبي على شخصية الطفل ،كما ّأنه ال يوجد تقبل مثالي ملعامالت اآلباء ألبنائهم ،باإلضافة للرفض الصريح لتصرفات والده
نحوه وله انعكاس سيكولوجي سلبي على شخصية الطفل.
تقديم الحالة الرابعة:
ع.س تبلغ من العمر  12سنة ،فتاة نحيفة ،سمراء ،طويلة القامة ،سوداء العينين ،مالمحها حزينة ومكتئبة ،قليلة التركيز ذات إستعاب ضعيف،
بمعنى ال تفهم بعض األسئلة السهلة التي يفهمها غيرها من األطفال في نفس السن.
وهي البنت الثانية ،من والدين يعيشان تحت سقف واحد ،لكن العالقات بينهما جد مضطربة ،وهي فتاة غير مرغوب فيها من طرف األب ،كما أنها
غير نشيطة ،وقليلة املرح .وعالقتها بوالدها ال تتعدى قضاء بعض حاجياتهم األساسية املادية ،كما أن الحالة تحس بالحقد اتجاه والدها .ويبدو أنه
إنسان مهمل لواجباته األسرية .كما يبدو أن الحالة متعاطفة مع أمها ،رغم أن هذه األخيرة متسلطة ومتشددة نوعا ما مع األوالد كنتيجة حتمية لوضعها
األسري غير املستقر .وعالقتها بإخوتها ،هي تتمنى أن تكون مثل أختها الكبرى ألنها ال تبالي وال تهتم للوضع األسري املعاش ،بينما تغار من أخيها األصغر
نظرا الهتمام األم الزائد به.
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تحليل املقابالت
فيما يخص العالقات اإلجتماعية للحالة ،تحاول خلق صداقات كثيرة ،لكن ال تنجح ،نظرا لعدوانيتها الناتجة عن اإلحباط الذي تعيشه في حياتها
األسرية فهي تتشاجر باستمرار مع اآلخرين وهي كثيرة الحساسية ،مما يجعلها تشعر أن اآلخرين يريدون السخرية منها .بالنسبة للوضعية األسرية للحالة
تقول " :أعيش مع والداي لكني ال أحس نفس ي سعيدة فهما دائما يتشاجران في كل األوقات ،إال عندما يكون أبي غائبا وهو في أغلب األحيان يكون
غائبا عن املنزل إال في الليل ...ومع ذلك يتشاجران .لم ننم أنا وإخوتي يوما ما مرتاحين البال ،كل يوم نبكي قبل النوم ،أو نذهب إلى فراشنا بدون أكل
أو غاضبين ...أحس بالحزن والتعاسة ،نحن لسنا كاألطفال اآلخرين ...،كتب علينا الشقاء وهذا الوضع ال يحتمل ،حتى أهل أمي ال يساعدوننا وال
يريدون أن يرونا عندهم فهم في كل مرة يقومون بطردنا ،نزور عائلة أبي ،لكنهم في صفه وال يهتمون ألمرنا ،"...يتبين لنا أن الوالدين في شجار مستمر،
هذا ما أدى إلى خلق جو أسري مضطرب ،وغير آمن ،لذا فالحالة تعاني من الحزن الشديد كنتيجة حتمية لوضع متأزم ال تتحمله ولم تستطع التكيف
معه ،باإلضافة إلى بعض األعراض :نقص الشهية ،الحزن ،الشعور باالضطهاد ،اضطراب في النوم .كما نحس من أقوالها إنها ترى األب سبب لهذه
املشاكل .واستنادا على وجهة نظر املدرسة السلوكية ،يمكن تفسير ذلك إلى ظاهرة اإلنطفاء التي تتعرض لها الحالة يوميا الناتجة عن قصور حاد في
التعزيز اإليجابي اإلجتماعي من األب خاصة .أما بالنسبة للنتائج الدراسية ،تقول الحالة ":أنا في الحقيقة ال أدرس جيدا ،رتبتي ما قبل األخيرة أما
املعدل فهو  ،6,8أراجع دروس ي لكن ال أركز وأنا أفكر دائما في والداي  ...أكره الذهاب إلى املدرسة ،أفضل أن أبقى في البيت مع أمي لكي ال أتركها
وحدها عندما يدخل أبي ...عندما أكون في املدرسة أفكر فيما يفعله أبي في هذا الوقت وأنه عاد وهو يصرخ على أمي وهي تصرخ كذلك ثم تبكي  ...ال
أفعل شيئا ،لكني أكون قريبة ...يقول لها كالما جارحا ويستعمل ألفاظا سيئة جدا بحضورنا وغيابنا يأتي ليأكل وينام ويذهب " .يبدو أن الشجار
الدائم أثر على التحصيل الدراس ي للحالة ،ويمكن القول أنه بمثابة املعزز لظهور السلوك غير املتوافق املتمثل في عدم الرغبة للذهاب إلى املدرسة،
والحالة تلوم األب وترفض طريقة معاملته لوالدتها .ومن محاولنا التعرف عن سبب الشجار الدائم ،تقول الحالة ... " :هما يتشاجران بسبب وجود
امرأة أخرى في حياة أبي ،وهو يعرفها منذ مدة طويلة منذ كانت تدرس في الثانوية ،وهي اآلن تدرس في الجامعة وهو ينفق عليها يشتري لها املالبس
والهدايا ،كل الناس تخبرنا بأنهم رأوها برفقته ،الجيران واألصدقاء ،حتى التالميذ الذين يدرسون معنا وهو يطالب أمي دائما بأن تخرج من املنزل
ّ
وتترك له أوالده ...ونحن ال نريد أن نعيش معه نريد أن نكون مع األم" .يمكن القول أن الفشل الدراس ي الذي تعاني منه الحالة ،ما هو إال رفض للتعليم
نتيجة التعميم على أن كل فتاة جامعية لها أخالق سيئة ،وهي بذلك تتقمص األم .وعن اتجاه البنت نحو أبيها تقول " :أنا أكرهه ،ألنه يكرهنا ،يريدنا أن
نتشرد ،هو عنده املال وال ينفق علينا ،ال يهمه أمرنا إطالقا ...ال أتحدث معه كثيرا ألني ال أراه ...في الصباح أتركه نائم وفي الليل يدخل متأخر
ليتشاجر مع أمي ،وأنا ال أخرج من غرفتي ألني أخاف أن يضربنا معها ...ال يسألني عن ش يء وأنا كذلك أبتعد عنه...عندما يسافر يحضر لنا أشياء،
لكن يحضر للمرأة األخرى نفس ما يحضره ألمي وأكثر منها ...ال أستطيع أن أطلب منه الحضور إلى املدرسة ،ألنه سيغضب عندما يعرف أني تحدثت
مع أحد ما عن املوضوع ،و يتهم أمي أنها من حرضتني على ذلك" .يبدو أن الحالة تحمل مشاعر الكره والحقد اتجاه والدها ،فهو بتصرفاته كالشجار
املستمر مع األم ،عدم السؤال على أوالده ،عدم تلبية حاجياتهم ،ال يعزز السلوكيات املرغوب فيها اتجاه ابنته ،حتى يساعدها على تغيير مشاعرها نحوه.
ومن مقابلتنا مع األم تبين لنا ّأن األم تبلغ من العمر  35سنة ذات مستوى تعليمي متوسط عندها شهادة للكتابة على اآللة الراقنة ،وهي ماكثة بالبيت
تبدو قلقة وتتحدث بسهولة.
كما أنها أكدت أقوال البنت فيما يخص الشجار املستمر بينها وبين زوجها ،ووجود امرأة أخرى في حياتهما ،غير أن األم تستعمل ألفاظا غير منتقاة
في التحدث عن زوجها ،وهي غاضبة جدا منه ..في بعض الحاالت تصب غضبها على أوالدها فتضربهم بقوة .يبدو أن البنت تتحدث بلسان أمها ،ألن هذه
األخيرة تكلمت على نفس املشاكل املذكورة سابقا .أقوال األم " :عنده مال وال ينفق علينا ...عنده سيارة وال يخرجنا نتفسح ...ال نلبس جيدا ...ال نتمتع
بأمواله".
ويمكن القول في ظل الظروف األسرية املضطربة التي تعيشها الحالة وإلى مجموعة االضطرابات التي ذكرناها سابقا ،الحالة تعاني من سوء التوافق
الشخص ي واإلجتماعي ،ولديها اتجاه سلبي واضح نحو األب.
اختبارالتو افق الشخص ي واإلجتماعي
التوافق الشخص ي8 :
التوافق اإلجتماعي27 :
من الواضح أنها تعاني من اضطراب مفرط في التوافق الشخص ي واضطراب على مستوى التوافق اإلجتماعي ناجم عن إهمال األب للسرة وعلى
تفاقم املشاكل بداخلها وزيادة حدة الصراع بين األم واألب ،يمكن أن نقول إن الحالة تعاني من حالة اكتئاب.
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نتيجةإختباراتجاه األبناء نحو األباء
نتيجة املقياس األول من االختبار(أنظرتصحيح االختبارجدول )3
تحصلت الحالة على ( )2بمعنى االتجاه الواقعي الضعيف أشبه ما يكون باتجاهات الرفض نحو معاملة األب ألبنائه ولهذا املدلول انعكاس سلبي
على شخصية الطفل وبالتالي يضعف اهتماماته ويثبط دوافعه ويدفعه للجوء إلى سلوكيات سلبية.
نتيجة املقياس الثاني من االختبار(أنظرتصحيح االختبارجدول )3
"  " 1ال يوجد تقبل مثالي للمعاملة األبوية الحالية ،وهذا ما ينقص التحصيل الدراس ي في مختلف مواد البرنامج املتبع دون تمييز ،مما ال يساعد
الطفلة على اإلبداع واالبتكار.
نتيجة املقياس الثالث من االختبار(أنظرتصحيح االختبارجدول )3
تحصلت املفحوصة على"  " 33وهي درجة منخفضة ،هذا يدل على الرفض املقنع لتصرفات أبيها ويعني ذلك سوء التوافق املنزلي وله انعكاسات
نفسية ال شعورية وسلبية.
خالصة الحالة الرابعة
تعيش الحالة ع.س وضعية أسرية صعبة حيث أن الوالدين في شجار مستمر وال يراعيان وجود األوالد بينهما ،واألب يهين األم أمامهم وهي بدورها
تصب غضبها عليهم ،وتعاقبهم ،تطابق كالم األم والبنت ما هو إال دليل على وجود عالقة بينهما وعلى مدى تأثير األم على ابنتها ،كما نلمس انعدام
االتصال بين األب وابنته ،هذا يدل على إهماله املفرط لها .باإلضافة إلى ذلك نلمس عند الحالة مظاهر لسوء التكيف متمثلة في الحزن والخمول ناتجة
عن غياب املثيرات اإليجابية في املحيط األسري الذي تعيش فيه.
ونالحظ ّأن الحالة تعاني من اضطراب مفرط في التوافق الشخص ي واضطراب على مستوى التوافق اإلجتماعي ،حسب االختبار النفس ي ،وكذا
االتجاه الواقعي الضعيف أشبه ما يكون باتجاهات الرفض نحو معاملة األب ألبنائه ،باإلضافة ّأنه ال يوجد تقبل مثالي للمعاملة األبوية الحالية،
والرفض املقنع لتصرفات أبيها ويعني ذلك سوء التوافق املنزلي وله انعكاسات نفسية ال شعورية وسلبية.
نتائج االختبارات النفسية تشير إلى نفس النتائج املتوصل إليه من خالل املقابالت العيادية.
تقديم الحالة الخامسة
تبلغ الحالة  10سنوات .هي فتاة سمراء ،شعرها أسود وطويل ،العينان سوداء ،مالبسها نظيفة وحديثة ،كثيرة الحركة ونشيطة جدا ،تتكلم
بسهولة وبحيوية كبيرة مندفعة وفضولية .وهي تنتمي إلى عائلة كثيرة األفراد ،وهي آخر إخوتها ولها أخ توأم .الوالد متقاعد ،وهي ال تعطيه اعتبارا كبيرا.
األم ماكثة بالبيت ولكنها متسلطة ،وهي تخافها كثيرا .عندها أخوات متزوجات تزورهن من حين آلخر ،وتعيش حاليا مع ثالث إخوة ذكور وأخت واحدة .هي
تشفق على األخ األصغر ،وتفضل أخاها األوسط الذي يلبي لها رغباتها ،بينما تغار من أختها التي تكبرها وتبلغ  15سنة .ويبدو ّأن هناك بعض التهاون في
معاملة األب البنته كما أنه يفضل البنت الكبرى ،وهذا يجعل الفتاة تحس باإلهمال من طرفه ،وبعدم أهميتها بالنسبة له ،هذا ما يجعلها تنبذه وتتحدث
عنه بنوع من العدوانية .كما يبدو من كالم الحالة أن األم شخص يمتاز بالقوة وهي التي تتحكم في شؤون البيت ،وكأنها تقوم بدور األب إلى جانب دورها،
فالحالة متحفظة من جهتها ،ويوجد عالقة احترام بينهما ،وبالتالي فهي ال تفش ي لها أسرارها .بالنسبة لعالقتها بأخيها التوأم عالقة تنافس ومحاولة إثبات
من هو األفضل .بالنسبة لعالقتها مع أختها فهي عالقة عدائية نتيجة الغيرة التي تحسها نحوها نظرا لتفضيل األب لها .أخواها اآلخران واحد تحبه
وتحترمه ألنه يلبي لها طلباتها واآلخر تكرهه وتتجنبه ألنه يعاقبها ويزعجها .فيما يخص العالقة اإلجتماعية للحالة ،هي تبني عالقات مع اآلخرين بسهولة.
تحليل املقابالت
لدى الحالة عدة أصدقاء وتتحدث مع الجميع ،لكن هذه السهولة في االتصال قد تؤديها ألنها ال تحسن انتقاء أصدقائها .وبالتالي ليست لديها
مشكلة في االتصال لكن تعاني من مشكلة في االنتقاء .أما عن النتائج الدراسية فتقول الحالة... " :أنا أراجع دروس ي دائما بدون أن تطلب أمي مني ذلك،
أحاول التركيز ،لكنني أجاوب بتسرع فأخطئ... ،في بعض املرات أعرف اإلجابة لكن أنساها وبعد االمتحان أجيب عليها ،...نتائجي متوسطة وانا
أفهم في القسم ما تقدمه لنا املعلمة ."...يبدو أن الفتاة تعاني من اضطراب نفس ي مما يؤدي إلى تسرعها في اإلجابة ،فهي تقوم بكل واجباتها املنزلية
وتراجع كل دروسها ،مع ذلك فتحصيلها املدرس ي متوسط .بالنسبة لعالقتها باألسرة ،تقول الحالة " :أمي ،جميلة ،شابة ،عاقلة ،مليحة ،تحبني وأحبها،
ملا يكون عندي مال أعطيه لها ... ،أبي قبيح ،ال يعطيني الدراهم ويصرخ علي ،أبي ال يحضر إلى املدرسة ...أريد أن أخبرك ش يء ،لكن ال تخبري أحد...
لقد دخنت سجارة ملا كنت في الخامسة من عمري أعطاها لي عمي األصغر... ،هو يدخن ويشرب الخمر لحد اآلن ،تزوج مؤخرا ،وهو يضرب زوجته
ضربا مبرحا امامنا  ...ش ربت كذلك معه الخمر أنا وأخي التوأم ،ذقته فقط ،ثم تقيأته " ."...عاودت الكرة ،مرة أخرى ،عندما أعطاه لي ابن عم أمي
ألرميه خارجا ،ومرة أخرى في عرس أختي ،كان مجموعة من األوالد يدخنون السجائر ليلهوا ،فدخنت معهم ...أمي كانت مشغولة بالعرس لم تكن
مشغولة بي ...أبي كان يشرب الخمر منذ كنت صغيرة ،وكان يضر بنا ولكن اآلن ،توقف عن الخمر منذ سنتين وهو يصلي وال يضربنا إذا قمنا بش يء
س يء ... ،ال أنا وال أخي" .نستخلص أن الحالة تحب األم وال تحب والدها ،ورغم تواجدها بينهما إال أن هناك غياب للرقابة األسرية لسلوكها ،كما أنها تقلد
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نماذج سيئة من األسرة .وفيما يخص اتجاه الحالة نحو األب ،تقول... " :هو ال يحبني كثيرا ،يفضل أختي علي يشتري لها كل ما تريد ،وأنا ال ،يصرخ على
دائما ،ويبعثني ألشتري له السجائروال يبعث أخي ،أنا ال أخافه وال أبالي به أبدا ."...
نالحظ إهمال األب في تربية الفتاة ،حيث أنه كان غائبا عن األسرة فيما سبق ترتب عن ذلك اقتداء الحالة بنماذج سيئة من محيطها العائلي أبدوا
لها الرعاية واالهتمام.
ّ
يتبين لنا كحوصلة للمقابالت العيادية ،أن الحالة تعاني من سوء التوافق الشخص ي واإلجتماعي ،رغم ظهور االضطرابات املذكورة أعاله ،وهنا
يبدو اإلهمال األبوي واضح مما يجعل اتجاه الحالة نحوه سلبية ،وكما نعلم أن من أسباب االنحراف غياب السلطة األبوية ،ونالحظ ّأن الحالة في بدايتها
لالنحراف (تدخين ،شرب الخمر.)....
نتيجة التو افق الشخص ي واإلجتماعي
التوافق الشخص ي.33 :
التوافق اإلجتماعي.37 :
يوجد توازن بين أبعاد التوافق الشخص ي واإلجتماعي ،ولكن الحالة تحصلت على درجة "  " 2في بعد التحرر من امليل إلى االنفراد رغم أنها
اجتماعية.
نتيجة اختباراتجاه األبناء نحو اآلباء:
نتيجة املقياس األول من االختبار(أنظرتصحيح االختبارجدول )3
تحصلت املفحوصة على ( )1وهي درجة منخفضة تدل على االتجاه الضعيف أشبه ما يكون باتجاهات الرفض نحو معاملة األب ألبنائه ولهذا
املدلول انعكاس سلبي على شخصية الطفل وبالتالي يضعف اهتماماته ويشطب دوافعه ويدفعه للجوء إلى سلوكيات سلبية.
نتيجة املقياس الثاني من االختبار(أنظرتصحيح االختبارجدول )3
"  ،" 1درجة منخفضة جدا ،تدل على عدم وجود تقبل مثالي ملعامالت األب للبناء ،وهذا يؤثر على الطفلة ،فال يكون لها التحصيل الدراس ي جيد،
وال يساعدها على اإلبداع واالبتكار.
نتيجة املقياس الثالث من االختبار(أنظرتصحيح االختبارجدول )3
تحصلت الحالة على  ،32وهي درجة مرتفعة تدل على الرفض املقنع للمعاملة األبوية وهو سلبي ويعني ذلك سوء التوافق املنزلي ،وله انعكاسات
سلبية والشعورية تظهر في عدة أشكال وصور في سلوكيات الطفل ومنجزاته املختلفة ،وخاصة منها الدراسية ،وبالتالي هذا االنخفاض يدل على وجود
صراع نفس ي وشخصية متأزمة.
خالصة الحالة الخامسة
الحالة تبلغ  12سنة ،وهي تعاني من اضطرابات عالئقية ،خاصة مع األب ،الذي غاب عن دوره ملدة طويلة ،نظرا لتعاطيه الخمر وعدم اهتمامه
بأوالده ،وبعد توقفه وعودته للسرة بوعيه الكامل ،تلقى رفضا وصدا من األوالد خاصة الحالة وأخوها الصغير ،فهما يتصرفان بعدوانية شديدة ،في
املنزل وفي املدرسة ،فالتغيير الذي حدث للب أثر كثيرا على الحالة النفسية ،وبالتالي فهي ليست لها صورة ،مستقرة عن األب.
من املقابالت العيادية يبدو ّأن الحالة تعاني من عدة اضطرابات سلوكية (العدوانية ،االنحراف )..وهذا ما يجعلنا نقول إنها تعاني من سوء
التوافق الشخص ي واإلجتماعي واتجاهها نحو األب سلبي ،رغم ذلك نجد توازن بين أبعاد التوافق الشخص ي واإلجتماعي ،واتجاه ضعيف أشبه ما يكون
باتجاهات الرفض نحو معاملة األب ألبنائه ،عدم وجود تقبل مثالي ملعامالت األب للبناء ،وكذا الرفض املقنع للمعاملة األبوية وهو سلبي ويعني ذلك
سوء التوافق املنزلي.
جدول ( :)1نتائج الحاالت املدروسة في أبعاد التو افق الشخص ي
الحاالت

الحالة 1

الحالة 2

الحالة 3

الحالة 4

الحالة 5

أبعاد التو افق
اعتماد الطفل على نفسه
إحساس الطفل بقيمته
شعور الطفل باالنتماء
التحررمن امليل إلى االنفراد
الخلومن األعراض العصبية

4

4

4

1

6

6

5

8

3

6

4

4

6

1

5

0

1

5

1

2

1

5

5

0

8
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جدول ( :)2نتائج الحاالت املدروسة في أبعاد التوافق اإلجتماعي
الحالة 1

الحاالت

الحالة 3

الحالة 2

الحالة 5

الحالة 4

أبعاد التو افق
املس ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتتويات
اإلجتماعية
املهت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتارات
اإلجتماعية
التحت ت ت ت ت ت ت تتررمت ت ت ت ت ت ت تتن
املي ت تتول املض ت تتادة
للمجتمع
العالق ت ت ت ت تتات ف ت ت ت ت تتي
األسرة
العالق ت ت ت ت تتات ف ت ت ت ت تتي
املدرسة
العالق ت ت ت ت تتات ف ت ت ت ت تتي
البيئة املحلية

6

4

6

5

7

5

3

4

6

5

5

6

4

3

7

5

8

8

2

7

6

3

7

3

5

3

8

6

6

6

املقياس األول:
جدول ( :)3تصحيح اختباراتجاهات األطفال نحو آبائهم للحاالت املدروسة
الحالة 1

رقم السؤال

الحالة 3

الحالة 2

الحالة 5

الحالة 4

1

ال

0

نعم

1

ال

0

نعم

1

ال

0

2

ال

0

نعم

1

ال

0

ال

0

ال

0

3

ال

0

نعم

1

ال

0

ال

0

نعم

1

4

ال

0

نعم

1

نعم

0

ال

0

ال

0

5

ال

0

نعم

1

ال

0

ال

0

ال

0

6

ال

1

نعم

0

ال

1

نعم

0

نعم

0

7

ال

0

نعم

1

نعم

1

ال

0

ال

0

8

ال

0

ال

0

ال

0

ال

0

ال

0

9

ال

1

ال

1

نعم

1

ال

0

نعم

0

10

ال

0

نعم

1

نعم

0

ال

0

ال

0

0

ال

1

ال

0

ال

1

نعم

11

نعم

املجموع

9

2

2

3

0
1

املقياس الثاني:
رقم السؤال

الحالة 1

1

نعم
نعم
ال
نعم
نعم
ال
ال
ال
ال
نعم
نعم

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

املجموع

0

الحالة 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ال
ال
نعم
ال
ال
نعم
نعم
ال
نعم
نعم
ال
9

الحالة 3
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1

نعم
نعم
ال
ال
نعم
ال
ال
ال
ال
ال
ال
3

الحالة 4
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1

نعم
نعم
ال
نعم
ال
ال
ال
ال
ال
نعم
نعم
1

الحالة 5
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

نعم
نعم
ال
نعم
نعم
ال
ال
ال
ال
نعم
نعم

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

1
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املقياس الثالث:
رقم السؤال

الحالة 1
موافق
جدا
موافق
جدا
موافق
موافق
جدا
معارض
موافق
موافق
موافق
غير
متأكد
موافق
غير
موافق
موافق

املجموع

28

1

2

3
4

5
6
7
8
9

10
11

12

1

الحالة 2
موافق جدا

1

الحالة 3
غير متأكد

3

الحالة 4
موافق

2

الحالة 5
موافق جدا

1

4

معارض

1

موافق جدا

4

معارض

1

موافق جدا

4

3

معارض
معارض

1

موافق
موافق

3

موافق جدا
موافق

4

معارض
موافق

1

1

معارض
معارض
موافق جدا
معارض
معارض

1

غير متأكد
موافق
موافق
موافق جدا
موافق

2

موافق
موافق
موافق
موافق
موافق

3

موافق جدا
موافق
موافق
موافق
موافق

3

معارض
معارض

1
1

غير متأكد
موافق

2
3

موافق
موافق جدا

3
4

موافق
موافق

3

3

موافق جدا

4

موافق

3

موافق

3

موافق

3

3

2
2
3
2

1

18

1

4
1
1
1

34

3

2
2
4
3

33

3

2
2
3
3

3

4
2
2
3
3

3

32

تفسير النتائج ومناقشة الفرضية:
انعكاسات اتجاه الطفل املحروم من األب بالطالق أو باإلهمال على التو افق الشخص ي واإلجتماعية لديه
من أجل اختبار صحة الفرض الذي ينص على " :يؤدي اتجاه الطفل السلبي نحو األب إلى سوء التوافق الشخص ي واإلجتماعي عند الطفل املحروم
من األب بالطالق أو باإلهمال.
" قمنا بإجراء املقابلة واالختبارات النفسية ،حيث أشارت املقابلة إلى أن الطفل املحروم من األب سوآءا بالطالق أو اإلهمال يعاني من سوء
التوافق الشخص ي واإلجتماعي وذلك كلما كان اتجاهه سلبي نحو األب ،وهذا ما أكده اختبار التوافق الشخص ي واإلجتماعي واختبار .اتجاه األبناء نحو
األباء ،حيث وجدنا ما يلي:
بعد تطبيق اختبار اتجاهات األطفال نحو األباء ،الحظنا فروق في نتائج الحاالت املدروسة على النحو التالي:
• حالتي اإلهمال املدروسة :هناك حالة لها اتجاه سلبي نحو األب ،وترفض معاملته لها ،وذلك واضح من خالل املقابالت العيادية وكذا اختبار
االتجاهات األبناء نحو األباء ،وتبين أن توافقها الشخص ي واإلجتماعي ضعيف (حالة رقم  )4بينما توجد حالة ثانية (حالة رقم  )5رغم أنها ترفض
معاملة األب لها كما اتضح في املقابالت العيادية واالختبار املطبق ،إال أنها تحصلت على نتائج حسنة في اختبار التوافق الشخص ي واإلجتماعي .في
هاتين الحالتين يختلف رد الفعل حسب التكوين النفس ي لكل حالة ويمكن أن نرى االختالف في أن الحالة األولى ما زالت تعاني من اإلهمال ،وما زال
األب غير مدرك للذى الذي يسببه ألوالده خاصة ،بينما الحالة الثانية فهي ما زالت تعاني من آثار اإلهمال الذي عايشته في مرحلة سابقة عندما
كان األب مدمنا على الخمر ،وهي كذلك لم تتكيف بعد مع تواجد األب معهم.
• حاالت الطالق املدروسة :الحظنا أن بعض الحاالت لهم توافق حسن بينما اتجاه سلبي نحو األب ورفض للمعاملة األبوية كما هو الحال في الحالة
الثالثة ،ويعود ذلك إلى أن هذه الحالة وجدت تعويض لشخص األب في الجد ،الذي يعتبره بمثابة والده الحقيقي والروحي .والحظنا سوء التوافق
الشخص ي عند بعض الحاالت رغم وجود تقبل واقعي للمعاملة األبوية وذلك في الحالة الثانية ،يمكن تفسير ذلك أن هذه الحاالت ال تعاني من
غياب األب بل من غياب األم أو سوء العالقة معها.
كما يوجد حالة تعاني من سوء التوافق ولها اتجاه سلبي نحو األب كما ظهر مع الحالة األولى.
نستنتج من هذا كله أن هذه الفرضية تحققت جزئيا مع بعض الحاالت فقط.
كشفت هذه الدراسة على وجود عالقة بين اتجاه الطفل نحو األب وتوافقه الشخص ي واإلجتماعي.
والنتائج املتحصل عليها تتفق مع دراسة الين وسيروي ( )1959التي أظهرت أن األطفال غائبي األب أظهروا درجة كبيرة من عدم النضج وتكيف
ضعيف مع رفاقهم .هذا يعني سوء التوافق الشخص ي واإلجتماعي كما هو الحال في دراستنا الحالية.
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كما تتفق هذه الدراسة مع دراسة إحسان الدمرداش ( )1973الذي توصل إلى أن األطفال املحرومين من األب باالنفصال تعاني من الصعوبات
النفسية والسلوك العصابي وقد يماثل ذلك في دراستنا بعد الخلو من األعراض العصابية الذي كان مرتفعا لدى حاالت األطفال املحرومين من األب
بالطالق.
كما أن دراسة جون سانتروك ( )1977تدعم هذه الدراسة حيث أسفرت نتائجها على أن األطفال فاقدي األب نتيجة الطالق أكثر عدوانية من
الذين فقدوه بسبب املوت ،حيث ّأن العدوانية قد تكون مظهرا يوضح سوء العالقات اإلجتماعية وبالتالي سوء التوافق اإلجتماعي.
كما ّأن هذه الدراسة تتوافق مع ما توصل إليه الكان  )1980( J.Lacanحين أشار إلى ّأن األب ال يقتصر على غيابه أو حضوره أو هيبته أو ضعفه
ّإنما على اسمه ،فغيابه في رغبة األم يؤدي إلى إلغاء دوره ،وهذا ما ملسناه عند بعض حاالت الطالق املدروسة وحاالت اإلهمال ،حيث ّأن رفض األم للب
وانتقاده باستمرار يؤدي إلى رفض الطفل له واالبتعاد عنه دون االعتراف بمزاياه إن وجدت.

الخاتمة:
تناولنا في هذه الدراسة اتجاه الطفل نحو األب وتأثيره على توافقه الشخص ي واإلجتماعي ،واعتمدنا في هذه الدراسة على املنهج العيادي ،وتكونت
مجموعة البحث من خمسة حاالت يعانين من الحرمان األبوي ،ثالث حاالت طالق يعني الغياب الجسدي للب ،وحالتين الغياب املعنوي للب وحضوره
جسديا ،وحاولنا في هذه الدراسة إظهار أهمية تواجد األب مع األسرة وقربه من الطفل قد يساعد على توافقه الشخص ي واإلجتماعي ،كما ّأن اتجاه
الطفل السلبي نحو األب يخفض من توافقه العام .وتوصلنا إلى ّأن للب مكانة هامة لدى الطفل في كل الحاالت سواء كان حاضرا أو غائبا .فاإلحساس
ّ
بالحرمان والتعبير عنه ،واتخاذ الطفل موقفا من والده ،يشير إلى ّأنه يهتم ألمره ،ويدرك هذا البعد الذي يفصله عنه ،في حين يعتقد بعض اآلباء ّأن
الطفل ال يتأثر بوضع اإلهمال أو الطالق بافتراض أنه يهتم باألمور البسيطة في حياته اليومية كاللعب مثال .وأثبتت هذه الدراسة نسبيا ّأن الطفل يعي
كل ما يجري من حوله ولو بعد انقضاء وقت طويل .ولهذه الدراسة بعد اجتماعي ،يتمثل في مساعدة اآلباء لفهم بعض سلوكيات أبنائهم ،وتدارك بعض
األخطاء التي يقعون فيها عند تعاملهم مع الطفل .كما يساعد هذا البحث املدرسين على توضيح سبب التأخر الدراس ي عند بعض التالميذ النجباء
سابقا ،وبالتالي ،املساعدة في معالجة التأخر الدراس ي ،والتسرب الدراس ي ،وكلما كانت املعالجة مبكرا ،كلما كان ذلك مفيدا للطفل.
ومن املوضوعات التي تستحق بعض االهتمام كنتيجة ملا انتهينا إليه من الدراسة الحالية:
• كيفية تعديل سلوك الطفل املحروم من األب.
• التكفل بالطفل ملساعدته على تقبل واقع غياب األب والتعايش معه.
• هل ألسلوب املعاملة الوالدية دور في النمو النفس ي السليم للطفل؟
• هل يدرك األباء الذين يهملون أطفالهم نوعية القيم التي تنقل إليهم وخطورة ذلك على أجيال املستقبل؟
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Abstract: The current study aims to know the attitude of the child who her parents are divorced, towards the
father and its reflection on his personal and social adjustment. The study applied to five cases of children
deprived of the father by divorce as well as neglect, three cases of divorce and two cases of neglect, by relying
on the clinical approach and its tools represented in the Direct observation, clinical research interview and test
personal and social adjustment, and test children's attitude towards parents.
The results showed that children deprived of a father by neglect or divorce have a negative attitude towards
their fathers and are of low personal and social adjustment.
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املالحق
ملحق ( :)1اختبار التوافق الشخص ي واإلجتماعي
االسم:
السن:
املدرسة:
السنة:
الجنس( :ولد ،بنت)
أم تث تتلة
نعم ال
أ -هل عندك دراجة (بسكليتة) في البيت ؟
نعم ال
ب -هل تذهب إلى املدرسة ماشيا ؟
أجب بنعم أو ال على األسئلة التالية ،وذلك بشطب اإلجابة غير املناسبة:
القسم األول (أ)

نعم ال

 -1هل تقدر اللعب لوحدك إذا لم تجد أحدا تلعب معه ؟
نعم ال
 -2هل تشعر برغبة في البكاء ألقل سبب ؟
نعم ال
 -3هل تقدر تتكلم أمام زمالئك في الفصل ؟
نعم ال
 -4هل تتألم إذا وبخك أحد على ش يء عملته ؟
نعم ال
 -5هل تحتاج إلى مساعدة من أحد لتأكل ؟
نعم ال
 -6هل يساعدك أحد في لبس مالبسك ؟
نعم ال
 -7هل يهمك الحاجات البسيطة كثيرا ؟
 -8هل تستمر في اللعب حتى نهايته ملا تبدىء في اللعب ؟ نعم ال
القسم األول (ب)

نعم ال
 -1هل تعمل أشياء تبسط األطفال زمالئك ؟
نعم ال
 -2هل يضايقك األطفال زمالئك ؟
نعم ال
 -3هل عدد أصحابك أقل من عدد ِأصحاب غيرك ؟
نعم ال
 -4هل معظم األطفال أشطر منك ؟
نعم ال
 -5هل يقول عنك أهلك أنك شاطر ؟
 -6هل تقدر تعمل األشياء التي يعملها غيرك من األطفال ؟ نعم ال
نعم ال
 -7هل يقول الناس إن غيرك أحسن منك ؟
نعم ال
 -8هل يحبك معظم األطفال ؟
القسم األول (ج)

نعم ال

 -1هل يسمح لك أهلك لشراء بعض الحاجات لوحدك ؟
نعم ال
 -2هل تقض ي في اللعب وقتا قصيرا جدا؟
نعم ال
 -3هل تزر أماكن جديدة كثيرا؟
نعم ال
 -4هل يمنعك أهلك من اللعب مع األطفال اآلخرين؟
 -5هل يسمح لك أهلك بأن تلعب األلعاب التي تحبها؟ نعم ال
نعم ال
 -6هل تعاقب على أشياء كثيرة تفعلها؟
نعم ال
 -7هل تقوم بأكثر األعمال التي تحبها لوحدك؟
نعم ال
 -8هل يجبرك أهلك على البقاء في املنزل كثيرا؟
القسم األول (د)

نعم ال
 -1هل ترغب في أن يكون لك أصدقاء أكثر ؟
نعم ال
 -2هل تشعر بأن الناس ال يحبونك ؟
نعم ال
 -3هل تحب الذهاب إلى املدرسة ؟
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نعم ال
 -4هل يحبك األطفال في املدرسة ؟
نعم ال
 -5هل تشعر أنك وحيد و لو كنت مع الناس ؟
نعم ال
 -6هل أنت كبير وقوي مثل معظم األطفال ؟
نعم ال
 -7هل أهلك أحسن من أهل األطفال اآلخرين ؟
 -8هل غيرك من األطفال مرتاحون في بيوتهم أكثر منك؟ نعم ال
القسم األول (هت)

نعم ال

 -1هل يوجد ناس وحشين لدرجة أنك تكرههم ؟
نعم ال
 -2هل تخاف كثيرا ؟
نعم ال
 -3هل ي ضايقك أكثر األطفال ؟
نعم ال
 -4هل تزعل ملا الناس يكونوا وحشين ؟
نعم ال
 -5هل يقول كثير من األطفال أشياء تضايقك ؟
نعم ال
 -6هل يحاول األطفال أن يغشوك عادة ؟
 -7هل تشعر عادة باملضايقة لدرجة أنك ال تعرف ما تعمله ؟ نعم ال
 -8هل تفضل أنك تتفرج على غيرك وهو يلعب بدال من أن تلعب أنت ؟ نعم ال
القسم األول (و)

نعم ال
 -1هل تقضم ( تأكل ) أظافرك عادة ؟
 -2هل من الصعب عليك أنك تذهب إلى السرير بمفردك لتنام بالليل ؟ نعم ال
نعم ال
 -3هل تبكي كثيرا ؟
نعم ال
 -4هل تصاب بالبرد بسهولة ؟
 -5هل تشعر بالتعب عادة حتى عندما تقوم من النوم ؟ نعم ال
نعم ال
 -6هل أنت مريض أكثر الوقت ؟
نعم ال
 -7هل توجعك عيناك عادة ؟
نعم ال
 -8هل تستيقظ من النوم بسبب األحالم الوحشة
القسم الثاني (أ)

نعم ال
 -1هل تطيع أهلك حتى ل و كانوا على خطأ؟
 -2هل يصح أن األطفال يتخانقوا مع الكبار الذين ال يعاملونهم معاملة حسنة ؟ نعم ال
نعم ال
 -3هل تغش إذا ضمنت أن أحدا لن يراك ؟
 -4هل تطيع أهلك حتى لو نصحك أصحابك بأال تهتم بهم ؟ نعم ال
نعم ال
 -5هل تأخذ لنفسك األشياء التي تجدها ؟
 -6هل من الضروري أن يكون األطفال كويسين مع من ال يحبونهم من الناس ؟ نعم ال
 -7هل تشعر بأن من الضروري أنك تشكر كل من يساعدك ؟ نعم ال
 -8هل من الصواب أنك تبكي إذا لم تستطع أن تعمل ما تريده ؟ نعم ال
القسم الثاني (ب)

نعم ال
 -1هل تتكلم مع األطفال املستجدين في الدراسة ؟
 -2هل من الصعب عليك أنك تتكلم مع الناس الذين ال تعرفهم ؟ نعم ال
 -3هل تنبسط من األطفال الذين يقومون بأعمال أحسن من األعمال التي تقوم بها ؟ نعم ال
نعم ال
 -4هل يغضبك أن يمنعك الناس من القيام بما تريده ؟
 -5هل تضرب األطفال في أثناء اللعب في بعض األحيان ؟ نعم ال
 -6هل تلعب مع األطفال اآلخرين حتى و لو كنت ال تريد ؟ نعم ال
نعم ال
 -7هل تساعد األطفال اآلخرين في املدرسة ؟
نعم ال
 -8هل من الصعب عليك أنك تكون عادل في لعبك ؟
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القسم الثاني (ج)

 -1هل الناس وحشين معك لدرجة أنك الزم نبقى وحش معهم ؟ نعم ال
نعم ال
 -2هل تضايق الناس حتى يعاملوك معاملة حسنة ؟
 -3هل توجد أشياء وحشة في املدرسة لدرجة أنك تحاول أنك تبتعد عنها ؟ نعم ال
نعم ال
 -4هل يضايقك أحد في البيت حتى أنك تغضب عادة؟
 -5هل بعض الناس ظاملون لدرجة أنك تحاول أن تغشهم ؟ نعم ال
نعم ال
 -6هل يتشاجر األطفال معك كثيرا ؟
نعم ال
 -7هل تحاول أنك تدفع األطفال اآلخرين أو تخوفهم ؟
 -8هل تقول للطفال اآلخرين أنك لن تفعل ما يطلبونه منك ؟ نعم ال
القسم الثاني (د)

 -1هل أهلك على حق عندما يجبرونك على أن تطيع أوامرهم ؟ نعم ال
نعم ال
 -2هل تحب أنك تعيش مع عائلة أخرى غير عائلتك ؟
نعم ال
 -3هل يعتقد أهلك أنك طيب مثلهم ؟
نعم ال
 -4هل أهلك كويسين معك دائما ؟
نعم ال
 -5هل يوجد في أهلك أحد ال يحبك؟
نعم ال
 -6هل تظن أن أهلك يعتقدون أنك لطيف معهم ؟
نعم ال
 -7هل تشعر بأن أهلك ال يحبونك ؟
نعم ال
 -8هل تظن أن أهلك يعتقدون أنك غير شاطر ؟
القسم الثاني (ه):

نعم ال
 -1هل تساعد األطفال اآلخرين في املدرسة؟
 -2هل من الصعب أنك تحب األطفال الذين في املدرسة معك؟ نعم ال
 -3هل بعض املدرسين ال يحبون األطفال الذين في املدرسة؟ نعم ال
نعم ال
 -4هل يقول األطفال أنك كويس معهم؟
نعم ال
 -5هل تفضل عدم الذهاب إلى املدرسة؟
نعم ال
 -6هل يوجد كثير من األطفال الوحشين في املدرسة؟
نعم ال
 -7هل يطلب منك األطفال في املدرسة أنك تلعب معهم؟
 -8هل يقول األطفال اآلخرون عنك أن لعبك معهم وحش؟ نعم ال
القسم الثاني (و):

نعم ال

 -1هل توجد أمكنة كويسة بالقرب من منزلك تلعب فيها؟
نعم ال
 -2هل يحبك جيرانك؟
نعم ال
 -3هل جيرانك ناس غير طيبين؟
نعم ال
 -4هل تنبسط من قضاء بعض الوقت مع الجيران ؟
نعم ال
 -5هل يوجد جيران وحشين؟
 -6هل يطلبك األطفال اآلخرون لتلعب معهم في بيوتهم؟ نعم ال
نعم ال
 -7هل يوجد أطفال وحشين بين أطفال جيرانك؟
 -8هل تبعد عن بيوت الجيران ملا يطلبوا منك أنك تبعد؟ نعم ال
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ملحق ( :)2اختبار اتجاهات األطفال نحو آبائهم

من تصميم ويلوبي سنة  )Wiloupy( 1904يشمل هذا االختبار ثالث مقاييس وهي:
 -1اتجاه التقبل الواقعي للمعامالت األبوية ألبنائهم يشمل  11سؤاال
 -2مقياس التقبل املثالي ملعامالت اآلباء ألبنائهم ويشمل  11سؤاال
 -3مقياس الرفض املقنع والصريح للمعامالت األبوية للطفال ويشمل  12سؤاال
ّ
وأعده باللغة العربية جابر عبد الحميد جابر.
مفتاح املقياس األول:
 -1نعم
 -2نعم
 -3نعم
 -4نعم
 -5نعم
 -6ال
 -7نعم
 -8نعم
 -9ال
-10نعم
 -11ال.
يتكون هذا املقياس من  11سؤاال ،ويحصل املفحوص فيه على أعلى درجة وهي  ،11وأدنى درجة واحدة والداللة اإلكلينيكية لهذه الدرجات هي:
 -1أعلى درجة تعني االتجاه الواقعي نحو معامالت األب ،ولهذا املدلول انعكاس سيكولوجي لدى شخصية االبن أو الطفل إيجابي يساهم بصورة
واضحة في دافعية الطفل نحو سلوكيات إيجابية كبذل الجهد والعمل.
 -2وتعني الدرجة املنخفضة في هذا املقياس االتجاه الواقعي الضعيف أشبه ما يكون باتجاهات الرفض نحو معاملة األب ألبنائه ولهذا املدلول
انعكاس سلبي عل شخصية الطفل وبالتالي يضعف اهتماماته ويشطب دوافعه ويدفعه للجوء إلى سلوكيات سلبية.

مفتاح املقياس الثاني:
 -1ال
 -2ال
 -3نعم
 -4ال
 -5ال
 -6نعم
 -7نعم
 -8نعم
 -9نعم
 -10ال
 -11ال
يتكون هذا املقياس من  11سؤاال ،ولكل سؤال درجة واحدة وبالتالي تصبح أعلى درجة لهذا املقياس  11وأدنى درجة لهذا املقياس واحد:
ّ
ويكون املفحوص الذي يحصل على أكثر من 6درجات يميل في االتجاهات الوالدية نحو األفضلية هذا من جهة ،كما تعني من جهة أخرى ميول املفحوص
في اتجاهاته نحو األفضلية األبوية (عدم الرض ى بالواقعية األبوية الحالية) وهذا االتجاه يعني من الناحية اإلكلينيكية أحد األمرين :التقبل الواقعي
للمعاملة األبوية الحالية .كذلك الطموح إلى أبوية مثالية أكثر ،وفي كلتا الحالتين ،اإليجابية في االتجاه واضحة وتساعد االبن املفحوص بصورة أكثر من

420

املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية-

املجلد ،9العدد ،2021 - 2ص423- 397 :

آيت سعاد وآخرون
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اتجاه الواقعية على التحصيل الدراس ي في مختلف مواد البرنامج املتبع دون تمييز ،إذا اإلجابة في االتجاه املثالي لها انتشار كبير يغطي القدرات الخاصة
والعامة ويساعد على اإلبداع واالبتكار.
مفتاح املقياس الثالث:
يتكون هذا املقياس من  12عبارة وأمام كل عبارة  4إجابات واملطلوب من املفحوص اختيار إجابة واحدة في كل سؤال وعلى هذا تكون أعلى درجة فيه 48
وأدناها .12
رقم السؤال

موافق جدا

موافق

غير متأكد

معارض

1

1

2

3

4

2

4

3

2

1

3

4

3

2

1

4

4

3

2

1

5

4

3

2

1

6

1

2

3

4

7

1

2

3

4

8

1

2

3

4

9

4

3

2

1

10

4

3

2

1

11

4

3

2

1

12

4

3

2

1

وداللته اإلكلينيكية تتمثل فيما يلي:
ّأنه كلما ارتفعت درجة املفحوص في هذا املقياس ،كانت اتجاهاته نحو شخصية أبيه تتصف بالرفض الصريح أكثر من الرفض املقنع لكل تصرفات أبيه
نحوه وينعكس ذلك كله من الناحية السيكولوجية على شخصية الطفل.
في حين تعني الدرجة املنخفضة في هذا الرفض املقنع أكثر من الرفض الصريح ،ومن الناحية السيكولوجية يكون الرفض املقنع أبشع وأكثر سلبية
عن الرفض الصريح .ويعني سوء التوافق املنزلي ،وله انعكاسات نفسية ال شعورية وسلبية تظهر في عدة أشكال وصور في سلوكيات الطفل ومنجزاته
املختلفة ،وخاصة منها ،الدراسية وبالتالي الدرجة املنخفضة في هذا املقياس تعلن عن وجود صراع نفس ي وشخصية متأزمة.
املقياس األول:
 -1هل تحب آباك مثل ما يحب بعض زمالئك آبائهم؟
 -2هل يعجبك تصرف أبوك نحوك؟
 -3هل أنت راض ي على معامالت أبوك معك؟
 -4هل تأخذ من أبيك ما تحتاجه في دراستك؟
 -5هل يعطيك أبوك املصاريف الكافية لشراء ما تريده؟
 -6هل تخاف من تطبيق تعليمات أو أوامر أبيك؟
 -7هل يعتبر أبوك مثل آباء األطفال اآلخرين؟
 -8هل تفضل الجلوس والتفسح مع أبيك أكثر من أمك؟
 -9هل يعامل أبوك أخوانك أحسن منك؟
 -10هل تفضل التحدث إلى أبيك عن شؤونك بنفسك بدال من الوكيل عنك؟
 -11هل يرضيك غياب أبيك ّ
ملدة طويلة؟
املقياس الثاني:
 -1هل تمنيت أن يكون عندك أب آخر أحسن من أبيك؟
 -2هل تشعر ّأن أب بعض زمالئك أفضل بكثير من أبيك؟
 -3هل تحب آباك أكثر ّ
مما يحب زمالئك آباءهم؟
ّ
 -4هل أحسست يوما بقساوة أبيك لدرجة أنك فضلت الغياب عنه؟
 -5لو جعل هللا تغيير اآلباء ممكنا فهل تغير آباك برجل آخر؟
 -6هل تحس بالفرح بعودة أبيك إلى املنزل من العمل أو السفر؟
 -7هل يعاملك أبوك بطريقة ممتازة في نظرك؟
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 -8هل أبوك رجل أحسن من اآلباء اآلخرين؟
 -9هل يعتبر أبوك رجال ممتازا؟
ّ
 -10هل سمعت يوما أقوال زمالئك عن آبائهم بأنهم ممتازين أكثر من أبيك؟
 -11هل تشعر بأن زمالئك يسمح لهم أبائهم بأن يلعبون ويمرحون بحرية أكثر منك؟
املقياس الثالث:
 -1بعض اآلباء ال يساعدون أبناءهم على الدراسة:
موافق جدا
موافق
غير متأكد
معارض
 -2بعض األطفال يكرهون آباءهم:
موافق جدا
موافق
غير متأكد
معارض
ّ -3إن حياة األطفال األيتام من آبائهم أحسن من حياة األطفال ذوي اآلباء:
موافق جدا
موافق
غير متأكد
معارض
 -4غياب األب في بعض األحيان عن املنزل يجعله هادئا:
موافق جدا
موافق
غير متأكد
معارض
 -5إ ّن التفسح مع األب في الحدائق العامة أو غيرها أمر متعب وممل:
موافق جدا
موافق
غير متأكد
معارض
 -6ما حق اآلباء على أبنائهم ،طاعتهم وتنفيذ األوامر:
موافق جدا
موافق
غير متأكد
معارض
 -7عقاب اآلباء ألبنائهم على بعض األفعال أمر ضروري:
موافق جدا
موافق
غير متأكد
معارض
 -8أباء زمالئي أحسن من أبي:
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موافق جدا
موافق
غير متأكد
معارض
 -9يعتبر وجود األب في املنزل مزعج:
موافق جدا
موافق
غير متأكد
معارض
ّ
 -10يرى بعض األطفال أن األب شخص عدواني:
موافق جدا
موافق
غير متأكد
معارض
ّ
ّ
ّ
 -11يرى بعض الناس أن الطفل اليتيم يعيش بحرية أكثر من الطفل الذي يملك أبا:
موافق جدا
موافق
غير متأكد
معارض
 -12بعض األطفال يكرهون أباءهم لعدة أسباب:
موافق جدا
موافق
غير متأكد
معارض
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امللخص:

ّ
التعرف على دور فاعلية البرامج التدريبية للمعلمين الجدد وعالقتها في تحسين أدائهم من وجهة نظر املشرفين
هدفت هذه الدراسة
واملديرين واملعلمين في مدارس محافظة إربد .تكونت عينة الدراسة من ( )500معلم ومشرف ومدير في مديرية محافظة إربد ،تم اختيارها
بالطريقة العشوائية البسيطة ،استخدمت الدراسة املنهج الوصفي بأسلوب املسح ،تكونت أداة الدراسة من جزئين ،الجزء األول :دور
فاعلية الدورات التدريبية حيث أشتمل على ( )46فقرة موزعة على أربعة مجاالت ،أما الجزء الثاني :أداء املعلمين الجدد وأشتمل على ()36
فقرة موزعة على أربعة مجاالت ،وتم التحقق من صدقها وثباتها ،وأظهرت النتائج أن درجة فاعلية الدورات التدريبية للمعلمين الجدد من
وجهة نظر املشرفين واملديرين واملعلمين في مدارس محافظة إربد كانت بدرجة فاعلية مرتفعة ،كما وأظهرت فروق تعزى للمتغير الجنس
لصالح اإلناث في دور فاعلية الدورات التدريبية للمعلمين الجدد وعدم وجود فروق تعزى للمتغير املؤهل العلمي واملسمى الوظيفي ،كما
ً
ً
أظهرت درجة مرتفعة في أداء املعلمين الجدد ،وأظهرت أيضا عدم وجود فروق في أداء املعلمين الجدد تبعا ملتغير الجنس ،واملسمى الوظيفي،
ً
ً
وأظهرت فروق في أداء املعلمين الجدد تبعا للمتغير املؤهل العلمي لصالح بكالوريوس ،وجود عالقة ايجابية دالة إحصائيا بين دور فاعلية
الدورات التدريبية للمعلمين الجدد في مدارس محافظة إربد ودرجة أدائهم من وجهة نظر املشرفين واملديرين واملعلمين وأوصت الدراسة
بضرورة االلتزام من قبل وزارة التربية والتعليم بإعطاء الدورات التدريبية للمعلمين الجدد.
الكلمات املفتاحية :البرامج التدريبية؛ املعلمين الجدد؛ تحسين األداء؛ املشرفين؛ املديرين.

املقدمة:
يشهد العالم من تغيرات في كافة املجاالت ،خاصة في املجال التربوي ،حيث سعت الدول الى مراجعة نظامها التربوي ألن ذلك يتطلب العديد من
اإلصالحات والتغيرات ،وذلك لتغييره وتطويره نحو األفضل ،ولن يتم ذلك إال من خالل التدريب ألنه األساس الذي يتعلق بتطوير عناصر العملية
التربوية وباألخص املعلمين وذلك بهدف تزويدهم باملهارات واملعلومات واملعارف والقدرات والخبرات حتى يستطيعوا أداء أدوارهم بنجاح ويكونوا قادرين
على مواكبة التغيرات التربوية الحديثة.
يعد التدريب في الوقت الحاضر من املمارسات واملفاهيم الذي يرتبط باألساس بأهداف التنظيمات ،والسعي لتحقيق التطوير والتغيير املستمر؛
وذلك من أجل مواكبة التغيرات والتطورات املتسارعة في العالم ،ويتم ذلك من خالل االهتمام بالعناصر األساسية في التنظيمات ،وهم األفراد الذين
يعتبرون األداة الفاعلة في عمليات التطوير والتغيير ،حيث يعتبر التدريب من السبل األساسية في تكوين موارد بشرية مناسبة من حيث النوع والكم ألنه
يعمل على تزويد األفراد باملهارات الفنية واإلدارية واملعلومات واملعارف الالزمة ألداء عملهم بجدارة وكفاءة عالية ،وهذا يعود بالنفع والفائدة على األفراد

دورفاعلية البرامج التدريبية للمعلمين الجدد وعالقتها في تحسين أدائهم....

الجراح & أبو عاشور

واملنظمات واملجتمع (حريم .)10 :2013 ،وتؤدي البرامج التدريبية والتدريب التربوي الدور األهم في تحقيق األهداف التعليمية ،وتساعد في نمو التعليم
بشكل ثابت ومتكامل إذ يشمل كافة املجاالت التربوية واألكاديمية .حيث تسهم البرامج التدريبية في تزويد املعلمين بالكفاءات والخبرات واملهارات التي من
شأنها ان تزيد من عنصر اإلبداع لدى املعلمين ،األمر الذي ينعكس على النتائج التعليمية .وتساعد هذه البرامج في تعزيز الروابط االجتماعية (2011: 27
.(Burghes,
تبنى البرامج التدريبية على خطة استراتيجية واضحة قادرة على توفير املوارد الالزمة واالستفادة من املوارد املتاحة بهدف تصميم برامج تدريبية
ً
ً
مالئمة ومناسبة للعملية التربوية ،وتساعد البرامج التدريبية التربوية في التنمية املستدامة ،وتؤدي دورا فعاال في املساهمة في القضاء على الكثير من
السلبيات في العملية التعليمية ،وتلبية االحتياجات التربوية ،وتنمية املعايير الحياتية للفراد .وهذه الدورات تعتمد في تصميمها على التعليم الرسمي
وغير الرسمي ،واملهارات الحياتية ،والجهود املبذولة لتنمية العملية التعليمية والنهوض بها وتحقيق املساواة في التعليم بين أفرادها (. 2007: 7
 (Samady,ومن هنا أصبح التدريب من أحد األساليب املهمة التي تستخدمها اإلدارة الحديثة والذي تسهم في رفع معنويات العاملين وزيادة كفاءاتهم،
وكشف نقاط الضعف والقوة فيها ،والعمل على توطيد العالقات ما بين العاملين ورؤسائهم ،والتدريب هو الجهد املنظم واملخطط له من قبل املؤسسة
وذلك من أجل تطوير وتحسين مهارات العاملين وقدراتهم ،وتزويدهم بمعارف معينة ،وتغيير اتجاهاتهم وسلوكهم بشكل بناء ( Al-hattami, Mummar
.)& Elmahdi, 2013: 41
يعد املعلم من أحد العناصر األساسية للعملية التعليمية التربوية ،فال يستطيع أي نظام تعليمي أن يصل الى أهدافه ،إال بوجود املعلم املؤهل
ً
أكاديميا واملدرب مهنيا ،لذلك يمكننا القول أن املعلم هو البنية األساسية في العملية التعليمية ،وهذا يتطلب الجهد الكبير من أجل إكسابه مهارات
متنوعة وتنمية معلوماته لبناء جيل واع ومبدع ومفكر (حماد وبهبهاني.)147 :2011 ،
ويجب أن يكون من اهتمامات التربويين أثناء سعيهم لتحسين العملية التعليمية في مجتمعاتهم ،تطوير املعلمين واستمرار نموهم املنهي ،وذلك أن
ً
ً
تعليم الطلبة بصورة أفضل يتوقف على إمكانيات وقدرات معلميهم ،وما يجعل النمو املنهي للمعلمين أمرا ضروريا ارتباطه الشديد بتحسين مخرجات
التعليم الذي يمارسه املعلم مع طلبته (الزهراني.)77 :2010 ،
ولنجاح البرامج التدريبية ال بد للمعلم من اإليمان بأهميته وفائدته بالنسبة له ،ألنه مهما تحددت فلسفات وترجمت إلى طرق ومناهج وبرامج
إعداد وتدريب وأساليب ،ومهما استخدمت تقنيات جديده ،فهذا كله ال يحقق األهداف املرجوة إذا لم يوجد املعلم املؤمن بهذه الفلسفات وبهذه البرامج
التدريبية ،والذي يشعر بحاجته الضرورية إلى التدريب وإذا ما توافر ذلك فان برامج التدريب تعمل على رفع كفاءة املعلم وممارسته للمهارات التي
يمتلكها بمسؤولية وبفعالية عالية (حجازي.)22 :2002 ،
وتقوم البرامج التدريبية بدور مهم في تنمية قدرات املعلمين من خالل إصالح التعليم ،ومواجهة العقبات والتحديات الجديدة لتوجيه الطالب نحو
مستويات عليا في التعلم ،وتطوير واقع األداء التعليمي ،وذلك من خالل طريق منهجي شامل ومتكامل ،حيث تعطي البرامج التدريبية للمعلمين فرص في
الحصول على املزيد من االهتمام وتزود املعلمين باملهارات واملعلومات واملعارف الجديدة ،وتعزز الكفايات املهنية لديهم ،وهذا يسهم في تحقيق أهداف
العملية التعليمية ).)Omar,2014: 1
ويجب أن يكون من الضرورة أن يحافظ املعلم على مستوى متجدد من املهارات واملعلومات واالتجاهات الحديثة في طرائق التعليم وتقنياته،
ولهاذا يكون التعليم بالنسبة له عملية نمو مستمرة ومتواصلة ،ولذلك أصبح من الضرورة اإلنماء املنهي للمعلم من أجل توفير الخدمة التربوية ،والتي
تزود املعلم باملستجدات التربوية ،وبمواد التجديد في مجاالت العملية التربوية ،واستيعاب ما هو جديد في النمو املنهي من تطورات تربوية وعلمية،
وبالتالي رفع أداء وإنتاجيات املعلمين م ن خالل تطوير كفاياتهم التعليمية من جوانبها السلوكية واملعرفية (سيد والجمل .)2014 ،والتدريب أثناء الخدمة
أصبح يشكل ضرورة الزمة في الوقت الحاضر في جميع الوظائف واملهن ،وخاصة في مهنة التعليم ألنه يشكل ضرورة كبيرة وخطورة أشد ،وذلك ملا يحفل
ً ً
به العصر الحالي من اكتشافات وتطورات مستمرة جعلت تدريب أعضاء العملية التعليمية أمرا مهما تقتضيه طبيعة تطور املفاهيم التربوية وتحددها
تنوع أساليب التدريس والوسائل التعليمية ،وذلك من أجل مواكبة التطورات الخبرات واملعارف الجديدة (رزق.)23 :2001 ،
ويجب األخذ بعين االعتبار مجموعة من املبادئ في تدريب املعلمين ،وهي أن األكثر فعالية في برنامج تدريب املعلمين هو الذي يركز على إطار أو
نموذج نظري للتدريب له أصول وجذور في الحقائق التجريبية ،العتماده كإطار مرجعي وذلك لتوجيه املمارسات والنشاطات التدريبية في البرنامج ،ويجب
أن تصاغ ما أمكن بلغة السلوك املتوقع عند املتدربين ،كما أن برنامج تدريب املعلمين القائم على تلبية الحاجات املهنية للمتدربين يجعلهم يشعرون
بأهمية هذا البرنامج للحياة العملية للمتدربين واملعلمين (الخطيب والخطيب.)14 :2001،
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
يعد التدريب من األساليب املهمة في تحسين وتطوير أداء املعلم في مختلف مراحل عمله ،فهو السبيل نحو تعزيز نقاط القوة لديه ،وعالج ما يعاني
منه من ضعف في أداء رسالته التعليمية ،وكون أن وزارة التربية والتعليم مهتمة بهذه الدورات من خالل العمل على أقامتها بشكل فصلي للمعلمين في
ً
جميع أنحاء اململكة للمحاولة لقدر اإلمكان من رفع كفاءة املعلمين الجدد داخل الغرف الصفية ،وأيضا من خالل نتائج معظم الدراسات السابقة التي
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ً
أكدت على أهمية تدريب املعلمين مثل دراسة (الهياجنة :2012 ،والرشيدي ،)2017 ،ومن خالل أيضا طبيعة عمل الباحثة في مجال التعليم ومتابعتها
للواقع التعليمي والتربوي للمدارس في محافظة إربد ،فقد وجد أنه من الضروري عقد دورات تدريبية للمعلمين تتصف بالديمومة واالستمرارية وأن على
اإلدارات العليا أن تعطي أهمية كبيرة ملثل هذه الدورات ،ألنها تساعد املعلمين على االستمرار في مواكبة ما يطرأ من تجديدات وتحديثات تربوية وتعليمية
على مستوى العالم ،وتساعد مثل هذه الدورات التدريبية على مواءمة تلك النماذج وتطويعها بما يتناسب مع البيئة التعليمية املحلية ،وبما يخدم املعلم
ً
ويجعله قادرا على أداء رسالته العلمية.
وقد حثت وزارة التربية والتعليم في الفترة األخيرة على تقديم برامج تدريبية ملديري املدارس حول الدورات التدريبية يجب أن يخضع لها املعلمون،
وذلك ليكون مدير املدرسة على دراية حول فاعلية الدورات التدريبية التي يجب أن يخضع لها املعلمين وذلك ليصبح ملدير املدرسة القدرة على متابعة
معلميه في تطبيق ما تدربوا عليه ،وإعطاء التغذية الراجعة لهم كمشرف مقيم في املدرسة ،وعند اطالع مديري املدارس على فاعلية الدورات التدريبية
يجعل املدير على دراية بما يقوم به املعلم وذلك ليقدم له الدعم الالزم لتحقيق أهداف التدريب (موس ى.)14 :2018 ،
ً ً
إن نجاح أي منظمة مرتبط ارتباطا كبيرا بنجاح العاملين فيها ،لذلك اهتم الباحثون بموضوع األداة ملا له من أهمية لكل من املنظمات واألفراد
العاملين فيها ،ومن هنا تسعى املنظمات إلى االرتقاء بأداء العاملين فيها وذلك من خالل تحفيزهم وتدريبهم باستمرار من أجل الوصول إلى أهدافها،
ً ً
وحسب معايير األداء املحددة نوعا وكما لنمط األداء والجهد املبذول.
ومما سبق فإن مشكلة هذه الدراسة تتحدد في العنوان التالي وهو دور فاعلية الدورات التدريبية للمعلمين الجدد وعالقتها في تحسين أدائهم من
وجهة نظر املشرفين واملديرين واملعلمين في مدارس محافظة إربد وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
 .1ما دور فاعلية الدورات التدريبية للمعلمين الجدد من وجهة نظر املشرفين واملديرين واملعلمين في مدارس محافظة إربد؟
 .2هل توجد هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α=0.05بين متوسطات استجابات املشرفين واملديرين واملعلمين حول دور
ُ
فاعلية الدورات التدريبية للمعلمين الجدد في مدارس محافظة إربد تعزى للمتغيرات( :الجنس ،واملؤهل العلمي ،واملسمى الوظيفي)؟
 .3ما درجة أداء املعلمين الجدد في مدارس محافظة إربد من وجهة نظر املشرفين واملديرين واملعلمين؟
 .4هل توجد هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α=0.05بين متوسطات استجابات عينة أفراد الدراسة (املشرفين ،واملديرين،
ُ
واملعلمين) حول درجة أداء املعلمين الجدد تعزى للمتغيرات( :الجنس ،واملؤهل العلمي ،واملسمى الوظيفي)؟
 .5هل هناك عالقة ارتباطيه بين دور فاعلية الدورات التدريبية للمعلمين الجدد في مدارس محافظة إربد ودرجة أدائهم من وجهة نظر املشرفين
واملديرين واملعلمين؟
أهداف الدراسة:
هدفت الدراسة التعرف إلى اآلتي:
ّ
التعرف على دور فاعلية الدورات التدريبية للمعلمين الجدد من وجهة نظر املشرفين واملديرين واملعلمين في مدارس محافظة إربد.
.1
ُ
 .2الكشف عن الفروق بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة حول دور فاعلية الدورات التدريبية للمعلمين الجدد تعزى للمسمى الوظيفي
ذلك من أجل معرفة أين تكمن نقاط القوة للمتغيرات لتعزيزها ونقاط الضعف لعالجها.
ّ
التعرف على درجة أداء املعلمين الجدد في مدارس محافظة إربد وذلك لبيان أثر الدورات التدريبية على مستوى أداء املعلمين وهل أداء املعلمين
.3
مرتبط بهذه الدورات.
ُ
 .4الكشف عن الفروق بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة حول درجة أداء املعلمين الجدد تعزى للمتغيرات( :الجنس ،واملؤهل العلمي،
واملسمى الوظيفي).
 .5الكشف عن العالقة بين دور فاعلية الدورات التدريبية للمعلمين الجدد في مدارس محافظة إربد ودرجة أدائهم من وجهة نظر املشرفين واملديرين
واملعلمين وذلك للتأكيد على أهمية إخضاع املعلمين للدورات التدريبية وبشكل مستمر.
أهمية الدراسة:
تنبثق أهمية هذه الدراسة من أهمية موضوعها وهو فاعلية الدورات التدريبية التي لها الدور الكبير في إعداد وتأهيل املعلمين ،وبيان أهمية
التدريب وأثره اإليجابي على املعلم واملدير والعملية التعليمية ،كما أن الدورات التدريبية تحتل أهمية بالغة وذلك ملا تقدمه من تطوير وتحسين املعلم في
أدائه داخل الغرفة الصفية ،وكما أنها تساعد املعلم على االطالع على كل ما هو حديث وجديد ومتطور في مجال تخصصه.
وتكمن أهمية الدراسة الحالية فيما يأتي:
• األهمية النظرية :املساهمة في إثراء األدب النظري الخاص بموضوع فاعلية الدورات التدريبية للمعلمين الجدد وعالقتها في تحسين أدائهم من وجهة
نظر املشرفين واملديرين واملعلمين.
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ً
• األهمية التطبيقية :آمال أن تستفيد وزارة التربية والتعليم من نتائج هذه الدراسة للتركيز على أهمية الدورات التدريبية للمعلمين الجدد.
التعريفات االصطالحية واإلجرائية:
الفاعلية" :هي العملية التي تسعى الى تحقيق األهداف املطلوبة بغض النظر عن الشروط املتعلقة ،بالوقت أو الجهد أو حتى التكلفة" (ياغي.)22 :2010 ،
ً
وتعرف الفاعلية إجرائيا :إعداد الدورات التدريبية بشكل جيد بحيث تسهم في رفع كفايات ،وقدرات ،ومهارات ،ومعارف ،وسلوكيات املعلمين املتدربين،
وتقاس من خالل االستبانة التي ستعد لهذه الدراسة.
الدورات التدريبية " :وهي عبارة عن مجموعة أنشطة مهنية وتعليمية وشخصية ،تهدف لتحسين املهارات واملعارف التي يمتلكها املعلمين ،وتحسين
كفاءتهم وزيادة معارفهم ومعلوماتهم وذلك لتحسين نوعية التعليم ،والقدرة على خلق بيئات التعلم التي تمكن املعلمين من تطوير فاعليتها في الفصول
الدراسية" (.)Omar, 2014: 2
ً
وتعرف إجرائيا :هي الدورات التدريبية التي تنفذها وزارة التربية والتعليم والتي تحتوي على مواد تعليمية منظمة ،تقدم للمعلمين الجدد في بداية الخدمة،
بهدف إكسابهم للمعلومات واملعارف ،وتنمية مهاراتهم واتجاهاتهم لتحسين أدائهم.
ً
األداء " :هو مجموعة من السلوكيات ،واملهارات ،واملعلومات ،التي يجب أن تتوافر لدى املعلم ليصبح قادرا على أداء دوره في التدريس (كمال والحر،
.)40 :2003
ً
ويعرف إجرائيا :بأنه املستوى الذي يحققه املعلم عند قيامه بالتدريس بعد أن خضع لدورات تدريبية من حيث طريقة وجودة التدريس املقدم من طرفه
وسيتم التعرف عليه من خالل االستبانة التي ستعد لهذه الدراسة.
ً
ً
املشرفين :ويعرف إجرائيا بأنهم األشخاص املؤهلين علميا والذين يعملون في مديريات تربية محافظة إربد بالعام الدراس ي .2020/2019
ً
املديرين :ويعرف إجرائيا بأنهم املديرين الذين يعملون في مدارس محافظة إربد بالعام الدراس ي .2020/2019
ً
املعلمين الجدد :ويعرف إجرائيا بأنهم املعلمين الجدد الذين يدرسون في مدارس محافظة إربد بالعام الدراس ي .2020/2019
حدود الدراسة ومحدداتها
ستتحدد الدراسة في ضوء الحدود اآلتية:
الحدود املوضوعية :اقتصرت هذه الدراسة على معرفة فاعلية الدورات التدريبية للمعلمين الجدد وعالقتها في تحسين أدائهم من وجهة نظر املشرفين
واملديرين واملعلمين.
الحدود البشرية :تم تطبيق الدراسة على مشرفي ومديري ومعلمي املدارس في محافظة إربد للعام الدراس ي .2020 /2019
الحدود املكانية :تم تطبيق الدراسة في املدارس التي تقع في محافظة إربد.
الحدود الزمانية :تم تطبيق الدراسة في الفصل الدراس ي األول للعام الدراس ي .2020 /2019
وتوقف تعميم نتائج الدراسة على الخصائص السيكومترية ألداتها (خصائص الصدق والثبات).
الدراسات السابقة:
يتضمن هذا الجزء الدراسات املرتبطة واملتعلقة بموضوع الدراسة الحالية ،تم عرضها من األقدم إلى األحدث كاآلتي:
• قام هوك وهيل ( )Hawk & Hill, 2003بإجراء دراسة بعنوان تدريب املعلمين :تطوير محترف وفعال ،والتي أجريت في نيوزلندا .هدفت هذه
الدراسة الى تصميم برنامج خاص بتدريب املعلمين لتحسين قدرتهم على مالحظة املؤثرات داخل الغرفة الصفية ودعم املهارات وزيادة املعرفة
لديهم ،واستخدمت الدراسة املنهج شبه التجريبي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )35معلم ،أظهرت الدراسة انه يوجد حاجات من الضروري أن
تتوفر عند املعلمين الذين استفادوا من هذا البرنامج وهي استعمال تقنيات حديثة خاصة بتقييم املشكلة ،والقدرة على استخدام املعلم للتعلم
ً
التعاوني ،والقدرة على بناء عالقة مالئمة مع الطالب .وبينت النتائج أن البرنامج اظهر تغييرا واضح في ممارسات املعلم وبالتالي تحسين العملية
التعليمية وزيادة في إنجاز الطالب.
• وقام بركات ( )2005بإجراء دراسة هدفت الى التعرف على تأثير الدورات التأهيلية التي يلتحق بها املعلم أثناء الخدمة في امتالكه وممارسته
للكفايات الالزمة للتدريس واتجاهاته نحو املهنة .واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي املسحي ،تكونت عينة الدراسة من ( )347معلم ومعلمة،
منهم ( )158معلما )162( ،معلمة ،وتبين من خالل نتائج الدراسة :وجود أثر جوهري لهذه الدورات في ممارسة املعلمين لهذه الكفايات التدريسية،
بينما بينت الدراسة عدم وجود تأثير جوهري اللتحاق املعلمين بالدورات التدريبية في مدى امتالكهم الكفايات التدريسية ،كما أظهرت الدراسة
ضعف قابلية املعلمين واملعلمات لهذه البرامج وعدم استعدادهم إليها وعم مالئمة الوقت لديهم الن معظمها تعقد بين الفصول الدراسية أو أثناء
العطل الرسمية ،وكما أشارت الدراسة إلى أن غالب من يقوم بالتدريب بهذه البرامج يعملون مشرفين غير مؤهلين بشكل قوي بما يساعدهم على
تقديم هذه الدورات بفعالية.
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• وهدفت دراسة كنعان ( )2007إلى الكشف على أثر الدورات التدريبية في إدارة الصف لدى معلمي الصفوف الثالثة األولى في محافظة املفرق،
والكشف على أثر كل من الجنس والخبرة والوظيفة على استجابات عينة الدراسة .وتكون مجتمع الدراسة من جميع املشرفيين التربويين ومديري
املدارس ومعلمي الصفوف الثالثة األولى في املدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم في محافظة املفرق والذي يبلغ عددهم( )1339حيث
تم اختيار عينة ممثلة بطريقة عشوائية ،وبينت النتائج إلى وجود أثر للدورات التدريبية في إدارة الصف لدى معلمي الصفوف الثالث األولى من
وجهة نظر املشرفين التربويين ومديري املدارس ومعلمي الصفوف الثالثة األولى وبدرجة متوسطة ،بينما توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى
ملتغير الخبرة على جميع مجاالت الدراسة ولصالح فئة الخبرة ( 11سنة فأكثر) وتوجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغير الوظيفة على املقياس
ككل وعلى جميع مجاالت الدراسة ولصالح املشرفيين التربويين.
• وقام املخادمة ( )2007بدراسة هدفت إلى تقدير درجة فاعلية البرامج التدريبية للمعلمين الجدد في محافظة اربد من وجهة نظرهم ،واستخدمت
ً
الدراسة املنهج الوصفي املسحي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )354معلما ومعلمة ،وأظهرت النتائج أن درجة فاعلية البرامج التدريبية للمعلمين
الجدد جاءت بدرجة متوسطة ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية لكل من درجة الفاعلية والتدرجات الفرعية الخاصة بمجالين البرنامج التدريبي
وأهدافه ومحتوى البرامج التدريبية لصالح املعلمات الجديدات مقارنة باملعلمين الجدد.
• وقام حداد ( )2008بدراسة حول استقصاء فاعلية برنامج تدريبي لتطوير كفايات تعليمية ملعلمي ومعلمات األحياء في املرحلة الثانوية في ضوء
املعايير الوطنية لتنمية املعلمين مهنيا في األردن .ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة تم جمع البيانات عن مدى ممارسة معلمي ومعلمات األحياء في
املرحلة الثانوية للكفايات التعليمية ،وعن أثر برنامج تدريبي للمعلمين واملعلمات في تطوير هذه الكفايات .وتكونت عينة الدراسة األولى من ()140
ً
معلما ومعلمة من بين معلمي ومعلمات األحياء في محافظة اربد للعام الدراس ي  ،2008/2007تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة ،وتكونت
ً
العينة الثانية من ( )13معلما ومعلمة كانوا بحاجة إلى التدريب من عينة الدراسة األولى .وقد قدر املعلمون واملعلمات املستوى الكلي ملمارساتهم
للكفايات التعليمية الشاملة في استبانة الدراسة بدرجة عالية بلغت ( ،)%77.68وتبين تقدير مستوى ممارسة( )28كفاية بدرجة عالية)3( ،
كفايات بدرجة متوسطة) )7( ،كفايات بدرجة متدنية ،وال يوجد اختالف في النسب املئوية لتقدير ممارسات الكفايات لدى معلمي ومعلمات عينة
الدراسة بداللة إحصائية ،باختالف جنسهم إال فقط في معيار املعرفة األكاديمية والبيداغوجية الخاصة ولصالح املعلمات ،أو باختالف مؤهالتهم
إال فقط في معيار املعرفة األكاديمية والبيداغوجية الخاصة ولصالح املعلمين واملعلمات من حملة البكالوريوس +دبلوم في التربية ،واملاجستير
فأكثر ،أو باختالف خبراتهم إال فقط في معياري املعرفة األكاديمية والبيداغوجية الخاصة وتنفيذ املدرسين ،ولصالح الخبرة  10سنوات فأكثر،
وكان هناك اختالف في تقدير معلمي ومعلمات عينة الدراسة الذين تدربوا في البرنامج التدريبي ملمارستهم الكفايات التعليمية كأثر للتدريب
بالبرنامج ،وكما تبين أن هناك اختالف في التقدير املالحظ ملمارساتهم الكفايات التعليمية التي هم بحاجتها كأثر للتدريب.
• وقام الزعبي وبني عبد الرحمن (  )AI- Zoubi & Bani Abdel Rahman, 2011بدراسة في األردن هدفها التعرف على اآلثار املترتبة على برنامج
تدريبي في تحسين التعليمية ملعلمي التربية الخاصة .ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة تم استخدام املنهج شبه التجريبي ،من خالل استخدام
ً
برنامج تدريبي ،وقياس قبلي وبعدي .تكونت عينة الدراسة من ( )50معلما ،تم توزيعهم بالتساوي إلى مجموعتين ،مجموعة تجريبية تدريبيهم من
خالل استخدام برنامج تدريبي لتحسين كفاياتهم التعليمية ،ومجموعة ضابطة لم يتلقوا أي برنامج تدريبي .وأشارت النتائج إلى وجود فروق ذات
ً
داللة إحصائية في تحسين الكفايات التعليمية ،وذلك لصالح املجموعة التجريبية ،وكما بينت النتائج وجود أثر إيجابي دال إحصائيا للتدريب في
تحسين الكفايات التعليمية لدى معلمي التربية الخاصة.
• أجرى عزيز وأختار ( )Aziz & Akhtar, 2014دراسة هدفت إلى الكشف عن أثر التدريب على كفايات املعلمين في ارتفاع مستوى التعليم في
الباكستان .ولكي تتحقق أهداف الدراسة تم استخدام املنهج التجريبي ،من خالل استخدام برنامج تدريبي ،وتطبيق مقياس الكفايات القبلي
ً
والبعدي .تكونت عينة الدراسة من ( )40معلما من معلمي املرحلة الثانوية ،تم توزيعهم على مجموعتين ،مجموعة تجريبية تلقوا برنامج تدريبي
ً
لتحسين كفاياتهم ،ومجموعة ضابطة لم يتلقوا أي برنامج تدريبي .أشارت النتائج الى وجود أثر إيجابي دال إحصائيا للتدريب على كفايات املعلمين
في ارتفاع مستوى التعليم ،كما بينت النتائج وجود فروق ذ ات داللة إحصائية في استجابات املعلمين على مقياس الكفايات البعدي ،لصالح
املجموعة التجريبية.
• قام محمد ( )2015بدراسة هدفت إلى التعرف على واقع تدريب معلمي اللغة العربية في املدارس الحكومية بمرحلة التعليم األساس ي في والية
الخرطوم بجمهورية السودان .وقد استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي في اإلطار النظري .حيث صممت استبانة مكونه من ()108
كفايات موزعة على سبعة محاور ،وأشارت النتائج الى ان معلمي اللغة العربية الذين لم يتلقوا أي دورة تدريبية ،ويدرسون في مرحلة التعليم
األساس ي يشكلونك ( )%5.4من إجمالي عينة الدراسة ،وأن ( )%13.7خضعوا لدورتين ،وأن ( )%28.3تلقوا ثالث دورات ،وهي دورات إفادة بعض
ً
مسؤولي تدريب املعلمين مهنية تعطى لكل املعلمين في بداية تدريسهم ،والقصد منها معرفة البيئة التدريسية مما يبين أنها ال تشارك كثيرا في رفع
كفايات الذين خضعوا لها.
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• أجرى هاردمان وآخرون ( (Hardman, et al, 2015دراسة بعنوان تطوير املعلمين في مدارس تنزانيا ،وتكونت العينة من ( )32مدرسة من ثماني
ً
مقاطعات من تنزانيا .وأظهرت النتائج بأن البرنامج كان فعاال ،حيث قل الوقت الذي يستغرق في قضايا إدارة الصف ،ولوحظ انخراط الطالب في
مهماتهم ،وتم إشراك الطلبة في عمل جماعي ،وتم توظيف استراتيجيات تدريس متنوعة ،والتركيز على األسئلة بمختلف مستوياتها وتم تزويد
الطالب بتغذية تطورية راجعة ،وأشارت الدراسة الى تقص ي فاعلية وكفاءة البرنامج التدريبي القائم على املدرسة في تغيير املمارسات التعليمية
للمعلمين
ً
• قام الدرايسة ولبابنة وعقيل ( )2016بدراسة هدفت إلى التعرف على واقع الدورات التدريبية التي تقدم ملعلمي العلوم أثناء الخدمة ،تبعا ملتغير
ً
الجنس واملؤهل العلمي وسنوات الخبرة ،تكونت عينة الدراسة من ( )68معلما ومعلمة ،وأظهرت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
تعزى ملتغير الجنس في تقدير معلمي العلوم ومتغير املؤهل العلمي ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغير الخبرة ولصالح سنوات الخبرة
األقل من ( )5سنوات.
• قام الرشيدي ( )2017بدراسة هدفت إلى تحديد أهمية موضوع التدريب للعاملين في املدارس بشكل عام ،والتدريب الذي تتيحه املناطق
التعليمية للمعلمين بشكل خاص ،وإلى التعرف على األساليب املتبعة في تقديم البرامج التدريبية وتقييمها في منطقة الفروانية التعليمية بدولة
ً
الكويت استنادا إلى آراء املعلمين ،والتعرف على املشكالت التي قد تواجه عملية تحديد الحاجات التدريبية للمعلمين ووسائل تقييمها لتحديد
مستوى تلبيتها ملعايير الجودة ،وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي ،وتم اختيار عينة الدراسة لتشمل عدد من املعلمين واإلناث العاملين
في املدارس الحكومية في منطقة الفروانية التعليمية في دولة الكويت خالل العام الدراس ي  ،2015/2014وتوصلت النتائج إلى أن مستوى جودة
البرامج التدريبية للمعلمين في قسم اإلشراف التربوي بمنطقة الفروانية التعليمية في دولة الكويت من وجهة نظر املعلمين مرتبط باالحتياجات
ً
التدريبية وتحديدها وتصميم البرامج التدريبية وتنفيذ التدريب ،كما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين تقديرات أفراد العينة
باختالف الجنس ،وعلى جميع املجاالت ،وال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين تقديرات أفراد العينة باختالف املؤهل العلمي وفي جميع
املجاالت.
أوجه التشابه مع الدراسات السابقة:
من حيث املنهج املستخدم تشابهت الدراسة مع الدراسات السابقة من حيث املنهج املستخدم وهو املنهج الوصفي ،باستثناء دراسة ( & Hawk
 ،)Hill, 2003ودراسة الزعبي وبني عبد الرحمن ،ودراسة عزيز وأختار ،ودراسة ( (Hardman, et al, 2015كما وتشابهت الدراسة الحالية مع الدراسات
السابقة في فعالية البرامج التدريبية.
كما تشابهت مع الدراسات السابقة ،من حيث العينة املستخدمة وهي املعلمين واملعلمات ،ومن حيث الهدف وهو التعرف على أهمية الدورات
التدريبية بالنسبة للمعلمين.
أوجه االختالف مع الدراسات السابقة:
وتختلف عن بعض الدراسات من حيث املنهج املستخدم (املنهج الوصفي املسحي).
أما بقية الدراسات كان الهدف منها ما يلي:
• دراسة هوك وهيل ( )Hawk & Hill, 2003التي هدفت إلى تدريب املعلمين :تطوير محترف وفعال.
• دراسة بركات ( )2005بإجراء دراسة هدفت إلى التعرف على تأثير الدورات التأهيلية التي يلتحق بها املعلم أثناء الخدمة في امتالكه وممارسته
للكفايات الالزمة للتدريس واتجاهاته نحو املهنة.
• دراسة كنعان ( )2007إلى الكشف على أثر الدورات التدريبية في إدارة الصف لدى معلمي الصفوف الثالثة األولى في محافظة املفرق.
• دراسة املخادمة ( )2007بدراسة هدفت إلى تقدير درجة فاعلية البرامج التدريبية للمعلمين الجدد في محافظة اربد من وجهة نظرهم.
• دراسة حداد ( )2008بدراسة حول استقصاء فاعلية برنامج تدريبي لتطوير كفايات تعليمية ملعلمي ومعلمات األحياء في املرحلة الثانوية في ضوء
ً
املعايير الوطنية لتنمية املعلمين مهنيا في األردن.
• دراسة عزيز وأختار ( )Aziz & Akhtar, 2014دراسة هدفت إلى الكشف عن أثر التدريب على كفايات املعلمين في ارتفاع مستوى التعليم في
الباكستان.
• دراسة محمد ( )2015بدراسة هدفت إلى التعرف على واقع تدريب معلمي اللغة العربية في املدارس الحكومية بمرحلة التعليم األساس ي في والية
الخرطوم بجمهورية السودان.
• دراسة هاردمان وآخرون ( (Hardman, et al, 2015دراسة بعنوان تطوير املعلمين في مدارس تنزانيا.
• دراسة الدرايسة ولبابنة وعقيل ( )2016بدراسة هدفت إلى التعرف على واقع الدورات التدريبية التي تقدم ملعلمي العلوم أثناء الخدمة.
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• دراسة الرشيدي ( )2017بدراسة هدفت إلى تحديد أهمية موضوع التدريب للعاملين في املدارس بشكل عام.
واستفادت الباحثة من الدراسات السابقة ما يلي:

• فهم مشكلة الدراسة املتعلقة بفاعلية البرامج التدريبية للمعلمين الجدد وعالقتها في تحسين أدائهم من وجهة نظر املشرفين واملديرين واملعلمين في
مدارس محافظة اربد.
• إبراز أهمية الدراسة الحالية في التعرف إلى فاعلية البرامج التدريبية للمعلمين الجدد وعالقتها في تحسين أدائهم من وجهة نظر املشرفين واملديرين
واملعلمين في مدارس محافظة اربد..
• اختيار وسائل جمع البيانات املناسبة للدراسة.
• تفسير نتائج الدراسة وتوضيحها ومناقشة النتائج.
• اختيار املعالجات اإلحصائية املناسبة للدراسة.
تتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في عدد من الجوانب منها:
• ركزت هذه الدراسة على التعرف الى فاعلية البرامج التدريبية للمعلمين الجدد وعالقتها في تحسين أدائهم من وجهة نظر املشرفين واملديرين
واملعلمين في مدارس محافظة إربد.
• اختيار عينة الدراسة من معلمين ومعلمات في مديرية التربية والتعليم لقصبة إربد.
• قامت الباحثة ببناء مقياس لفاعلية البرامج التدريبية للمعلمين ،ومقياس أداء املعلمين الجدد.

الطريقة واإلجراءات:
منهج الدراسة:
تم استخدام املنهج الوصفي االرتباطي وذلك لوصف وتحليل وتفسير نتائج استجابات مديري املدارس في محافظة إربد.
مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من مشرفي ومديري ومعلمي املدارس في محافظة إربد ،خالل الفصل الدراس ي األول للسنة الدراسية  ،2020/2019والبالغ
عددهم ( ،)3384حسب السجالت الصادرة عن مديريات التربية والتعليم التابعة ملحافظة إربد.
عينة الدراسة:
تكونت عينة الدراسة من ( )500معلم ومشرف ومدير ،تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة من مشرفي ومديري ومعلمي مدارس مديريات
التربية والتعليم التابعة ملحافظة ،والجدول ( )1يوضح توزيع العينة حسب متغيرات الدراسة.
جدول ( :)1توزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة (ن=)500
املتغير
الجنس

الفئة
ذكر
أنثى
املجموع

املؤهل العلمي

بكالوريوس
دراسات عليا

املسمى الوظيفي

املجموع
معلم
مشرف
مدير
املجموع

التكرار

النسبة

320

%64.00

180

%36.00

500

%100

129

%25.80

371

%74.20

500

%100

300

&60.00

150

%30.00

50

%10.00

500

%100

أداة الدراسة:
تم الرجوع إلى األدب النظري والدراسات السابقة املتعلقة بالبرامج التدريبية للمعلمين الجدد ،وأداء املعلمين الجدد ،كدراسة (عواد2018 ،؛
ً
وكنعان2002 ،؛ وهياجنة2013 ،؛ وموس ى  ،)2018حيث تم أخذ فقرات االستبانة من الدراسات التي أعدت سابقا من دراسة هياجنة ( )2013ألنها
كانت قريبة من الدراسة الحالية مما تم الرجوع إليها التي تم تطويرها وتعديلها بما يتناسب مع أغراض الدراسة ،حيث تكونت أداة الدراسة من جزئين،
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الجزء األول :دور فاعلية الدورات التدريبية حيث أشتمل على ( )46فقرة موزعة على أربعة مجاالت ،أما الجزء الثاني :أداء املعلمين الجدد وأشتمل على
( )36فقرة موزعة على أربعة مجاالت ،وتم التحقق من صدق وثبات األداة كاآلتي.
• صدق األداة:
تم التحقق من صدق األداة من خالل صدق املحتوى ،وذلك من خالل عرضها على لجنة تحكيم من التربويين املتخصصين في اإلدارة التربوية
وأصول التربية في عدد من الجمعات األردنية ،إلبداء آرائهم بمدى مالئمة فقرات االستبانة وشموليتها لقياس ما وضعت لقياسه ،وقد تكونت االستبانة
بصورتها األولية من جزئين (الجزء األول :فاعلية الدورات التدريبية للمعلمين الجدد وأشتمل على أربعة مجاالت ،الجزء الثاني :أداء املعلمين الجدد:
وأشتمل على أربعة مجاالت).
• ثبات األداة:
للتأكد من ثبات األداة ،فقد تم التحقق بطريقة االختبار وإعادة االختبار ( )test-retestبتطبيق االستبانة ،وإعادة تطبيقها بعد أسبوعين على
مجموعة من خارج عينة الدراسة ّ
مكونة من ( )30معلم ومشرف ومدير ،ومن ثم تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين تقديراتهم في املرتين ،وتجدر
ً
اإلشارة أن جميع معامالت االرتباط كانت ذات درجات مقبولة ودالة إحصائيا ،ولذلك لم يتم حذف أي من هذه الفقرات.
ً
وتم أيضا حساب معامل الثبات بطريقة االتساق الداخلي حسب معادلة كرونباخ ألفا ،وكانت القيم تتراوح ما بين ( )0.91-0.70لالتساق الداخلي،
ومن ( )0.92-0.89ككل واعتبرت هذه القيم مالئمة لغايات هذه الدراسة
• تصحيح األداة:
ً
تم اعتماد سلم ليكرت الخماس ي لتصحيح أدوات الدراسة ،بإعطاء كل فقرة من فقراته درجة واحدة من بين درجاته الخمس (كبيرة جدا ،كبيرة،
ً
ً
متوسطة ،منخفضة ،منخفضة جدا) وهي تمثل رقميا ( )1 ،2 ،3 ،4 ،5على الترتيب ،وقد تم اعتماد املقياس التالي ألغراض تحليل النتائج:
منخفضة
من 2.33 -1.00
متوسطة
من 3.67 -2.34
مرتفعة
من 5.00 -3.68
وقد تم احتساب املقياس من خالل استخدام املعادلة التالية:
(الحد األعلى للمقياس  -الحد األدنى للمقياس)  /عدد الفئات املطلوبة
(1.33 = 3 / )1-5

ومن ثم إضافة الجواب ( )1.33إلى نهاية كل فئة.
متغيرات الدراسة:
اشتملت الدراسة على املتغيرات اآلتية:
ً
أوال :املتغيرات املستقلة وهي:
املسمى الوظيفي وله ثالث فئات :معلم ،مشرف ،مدير.
ً
ثانيا :املتغيرات التابعة وهي:
•

درجة فاعلية الدورات التدريبية للمعلمين الجدد.

•

درجة أداء املعلمين الجدد.

املعالجة اإلحصائية:
تم استخدام الرزمة اإلحصائي للعلوم االجتماعية ( )SPSSلتفريغ البيانات لإلجابة عن أسئلة الدراسة على النحو اآلتي:
• تم حساب معامل ارتباط بيرسون ،وحساب معادلة كرونباخ الفا وذلك للكشف عن ثبات التطبيق ألداة الدراسة.
• لإلجابة عن السؤال األول والثاني والثالث والرابع تم حساب املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري.
• لإلجابة عن السؤال الثاني ،والرابع ،تم استخدام تحليل التباين األحادي ( )One way ANOVAواختبار (.)T-test independent sample
• لإلجابة عن سؤال الدراسة الخامس تم استخدام معامل ارتباط بيرسون.

النتائج:

ً
أوال :عرض النتائج املتعلقة بسؤال الدراسة األول :ما دور فاعلية الدورات التدريبية للمعلمين الجدد من وجهة نظر املشرفين واملديرين واملعلمين في
مدارس محافظة إربد؟
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لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملقياس درجة فاعلية الدورات التدريبية للمعلمين الجدد من
وجهة نظر املشرفين واملديرين واملعلمين في مدارس محافظة إربد ككل ،والجدول ( )2يوضح ذلك.
جدول ( :)2املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية ملقياس درجة فاعلية الدورات التدريبية للمعلمين الجدد من وجهة نظر املشرفين واملديرين
ً
واملعلمين في مدارس محافظة إربد ،مرتبة تنازليا
املجال
أهداف البرامج التدريبية
محتوى البرامج التدريبية

الرقم
1
2
4
3

كفاءة املدربين
بيئة التدريب
األداة ككل " فاعلية الدورات التدريبية للمعلمين الجدد "

الرتبة

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

1

4.2424

.72929

2

3.9938

.60255

3

3.9258

.55927

4

3.3615

.42953

3.8809

درجة الفاعلية
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
متوسطة
مرتفعة

.47524

يظهر من الجدول ( )2أن املتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة عن مجاالت أداة الدراسة تراوحت ما بين ( ،)4.24-3.36مقياس درجة
فاعلية الدورات التدريبية للمعلمين الجدد من وجهة نظر املشرفين واملديرين واملعلمين في مدارس محافظة إربد جاء في املرتبة األولى مجال " أهداف
البرامج التدريبية " بمتوسط حسابي ( )4.24وبدرجة فاعلية مرتفعة ،وجاء في املرتبة الثانية مجال " محتوى البرامج التدريبية " بمتوسط حسابي
( )3.99وبدرجة فاعلية مرتفعة ،وجاء في املرتبة الثالثة مجال " كفاءة املدربين " بمتوسط حسابي ( )3.92وبدرجة فاعلية مرتفعة ،وجاء في املرتبة الرابعة
واألخيرة مجال " بيئة التدريب " بمتوسط حسابي ( )3.36وبدرجة فاعلية متوسطة ،وبلغ املتوسط الحسابي للداة ككل ( )3.88وبدرجة فاعلية مرتفعة.
كما تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية فقرات مجاالت مقياس درجة فاعلية الدورات التدريبية للمعلمين الجدد من وجهة
نظر املشرفين واملديرين واملعلمين في مدارس محافظة إربد والجداول ( )8-5توضح ذلك.
ً
جدول ( :)3املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لفقرات مجال " أهداف البرامج التدريبية " مرتبة تنازليا
الرقم
1

9

10

7

2
3

11

4
8

5

6

الفقرة
تحقق أهداف البرامج التدريبية حاجات املعلمين
الفعلية.
تتضمن أهداف البرامج التدريبية حل املشكالت
التربوية التي تواجه املعلمين الجدد.
تعزز البرامج التدريبية الواقعية لدى املعلمين
الجدد.
تهدف البرامج التدريبية إكساب املعلمين الجدد
فائدة قيمة حول املهارات التدريبية.
تتسم أهداف البرامج التدريبية بالوضوح.
تهدف البرامج التدريبية لتحسين كفاية املعلمين
الجدد ورفع مستوى أدائهم.
تنسجم أهداف البرامج التدريبية مع التشريعات
والسياسات التربوية.
أهداف البرامج التدريبية قابلة للتطبيق والقياس.
ترتبط أهداف البرامج التدريبية بمشكالت البيئة
املحلية.
تهدف البرامج التدريبية تزويد املعلمين الجدد بما هو
مستجد في مجاالت تخصصاتهم.
تهدف البرامج التدريبية تنمية روح اإلبداع واالبتكار
لدى املعلمين الجدد في تخصصاتهم.
أهداف البرامج التدريبية

الرتبة

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

درجة الفاعلية

1

4.6200

.98261

مرتفعة

2

4.5640

.86220

مرتفعة

3

4.5360

1.03288

مرتفعة

4

4.4880

1.19529

مرتفعة

5

4.4800

1.14377

6

4.4280

1.27124

مرتفعة
مرتفعة

7

4.4160

1.26418

مرتفعة

8

4.2720

1.43741

9

4.0200

1.44214

مرتفعة
مرتفعة

10

3.8480

1.03491

مرتفعة

11

2.9940

1.81564

متوسطة

0 .72929

مرتفعة

4.2424

يظهر من الجدول ( )3أن املتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة عن فقرات مجال " أهداف البرامج التدريبية " تراوحت ما بين (،)4.62-2.99
جاء في املرتبة األولى الفقرة رقم ( )1والتي تنص " تحقق أهداف البرامج التدريبية حاجات املعلمين الفعلية " بمتوسط حسابي ( )4.62وبدرجة فاعلية
مرتفعة ،وقد يعزى ذلك إلى أن من أهم أهداف البرامج التدريبية زيادة قدرة الفرد على التفكير املبدع بما يمكنه من التكييف مع عمله ومواجهة
املشكالت والتغلب عليها وهي تمثل حاجات املعلمين الفعلية.
وجاء في املرتبة الثانية الفقرة رقم ( )9والتي تنص " تتضمن أهداف البرامج التدريبية حل املشكالت التربوية التي تواجه املعلمين الجدد ".بمتوسط
حسابي ( )4.56وبدرجة فاعلية مرتفعة ،وقد يعزى ذلك إلى أن تغير وجهات النظر واالتجاهات للمتدربين الجدد في أداء أعمالهم وهذا يتطلب توفير
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الرغبة عند املتدربين وتعريفهم بأهمية التدريب وربطه بالحوافز ،ومراعاة العوامل التي تسهم في فاعلية التدريب مثل ارتباط املادة التدريبية بواقع
العمل وأن تكون املادة التدريبية مساعدة في حل مشاكل املعلمين الجدد.
وجاء باملرتبة األخيرة الفقرة رقم ( )6والتي تنص " تهدف البرامج التدريبية تنمية روح اإلبداع واالبتكار لدى املعلمين الجدد في تخصصاتهم".
بمتوسط حسابي ( )2.99وبدرجة فاعلية مرتفعة ،وقد يعزى ذلك إلى أن امتالك املعلمين روح اإلبداع واالبتكار هذا بدوره يؤدي إلى نقل هذه الروح إلى
الطلبة في املدارس .كما بلغ املتوسط الحسابي للمجال ككل ( )4.24وبدرجة فاعلية مرتفعة.
ً
جدول ( :)4املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لفقرات مجال " محتوى البرامج التدريبية " مرتبة تنازليا
الرقم

الفقرة

الرتبة

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

6

يساعد محتوى البرامج التدريبية املعلمين
الجدد على العمل بدقة وموضوعية.
ُيسهم محتوى البرامج التدريبية في إعداد
ً
املعلمين تربويا ومهنيا.
يعزز محتوى البرامج التدريبية االنتماء
املنهي للمعلمين الجدد.
يتماش ى تصميم محتوى البرامج التدريبية
للمعلمين الجدد مع احتياجات املعلمين
املستقبلية.
يتوافق محتوى البرامج التدريبية مع
اهتمامات املعلمين الجدد وحاجاتهم.
يتالءم محتوى البرامج التدريبية مع
أهداف البرامج التدريبية في العملية
التعليمية.
يراعي محتوى البرامج التدريبية الفروق
الفردية بين املعلمين.
ينسجم محتوى البرامج التدريبية مع
التطورات العلمية في املستجدات التربوية.
يوازن محتوى البرامج التدريبية بين
الجوانب النظرية والعملية.
يتضمن محتوى البرامج التدريبية
استراتيجيات ذات صلة بتنمية مهارات
التدريس.
محتوى البرامج التدريبية

1

4.5480

1.12527

مرتفعة

2

4.4280

1.24576

مرتفعة

3

4.4080

1.24122

مرتفعة

4

4.2200

1.39553

مرتفعة

5

4.0960

1.48431

مرتفعة

6

4.0380

1.52091

مرتفعة

7

4.0200

1.49669

مرتفعة

8

3.9140

1.56956

مرتفعة

9

3.4940

1.76981

متوسطة

10

2.7720

.626740

متوسطة

3.9938

0 .60255

مرتفعة

7

1

2

9

5

3

8

4

10

درجة الفاعلية

يظهر من الجدول ( )4أن املتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة عن فقرات مجال "محتوى البرامج التعليمية" تراوحت ما بين (،)4.54-2.77
جاء في املرتبة األولى الفقرة رقم ( )6والتي تنص " يساعد محتوى البرامج التدريبية املعلمين الجدد على العمل بدقة وموضوعية ".بمتوسط حسابي
( )4.54وبدرجة فاعلية مرتفعة ،وقد يعزى ذلك إلى أن العمل بدقة وموضوعية يتطلب ممارسة عملية في عملية التدريس فكلما وضعت هذه الخبرات في
محتوى البرامج التدريبية ساعدت املعلم الجديد بصورة كبيرة في العمل بدقة وموضوعية.
ً
ً
وجاء في املرتبة الثانية الفقرة رقم ( )7والتي تنص " ُيسهم محتوى البرامج التدريبية في إعداد املعلمين تربويا ومهنيا ".بمتوسط حسابي ()4.42
وبدرجة فاعلية مرتفعة ،وقد يعزى ذلك إلى أن كما أن محتوى البرامج التدريبية يمتلك التطورات والخبرات املكتسبة والتجارب السابقة التي تحصل في
املجال التربوي مما يساهم في نقلها إلى املعلمين الجدد.
وجاء باملرتبة األخيرة الفقرة رقم ( )10والتي تنص " يتضمن محتوى البرامج التدريبية استراتيجيات ذات صلة بتنمية مهارات التدريس" بمتوسط
حسابي ( )2.77وبدرجة فاعلية متوسطة ،وقد يعزى ذلك إلى أن هذه النتيجة جاءت بدرجة فاعلية متوسطة إلى أن استراتيجيات التدريس تختلف من
حيث استخدامها في التخصصات التربوية املتنوعة ،حيث أن بعض املعلمين ينجحون في تطبيق بعض االستراتيجيات التدريسية ويفشلون في تطبيق
االستراتيجيات األخرى .كما بلغ املتوسط الحسابي للمجال ككل ( )3.99وبدرجة فاعلية مرتفعة.
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ً
جدول ( :)5املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لفقرات مجال " بيئة التدريب" مرتبة تنازليا
الرقم

الفقرة

الرتبة

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

درجة الفاعلية

10

املدة الزمنية لتنفيذ البرامج التدريبية كافية لحجم
العمل املطلوب.
القاعات املستخدمة في البرامج التدريبية واسعة
ومعدة بشكل ومناسب.
تراعي بيئة التعليم خصائص املعلمين الجدد.
يتوفر في قاعة التدريب كافة التسهيالت الالزمة
لعملية التدريب مثل (املقاعد املناسبة ،سعة القاعة،
اإلنارة الجيدة والتهوية).
تعمل البرامج التدريبية على تسهيل عمل الجماعة
بتوزيع املهام وإيجاد التفاعل املنتج.
تعزز بيئة التدريب العالقات اإليجابية بين املعلمين
الجدد.
تتيح بيئة التدريب التقدم في مجال األداء للمعلمين
الجدد.
تتسم بيئة التدريب بأجواء ودية.
ً
ترتبط بيئة التدريب بواقع العمل بحيث يكون مناسبا
النعقاد الدورات التدريبية.
تحقق بيئة التدريب الراحة النفسية للمعلمين.
تتوفر املواصالت من مكان التدريب وإليه.
تعمل البرامج التدريبية على تقوية التواصل بين
املعلمين الجدد واإلدارة املدرسية.
بيئة التدريب

1

4.4660

1.15911

مرتفعة

2

4.3520

1.28351

مرتفعة

3

4.3320

1.28104

4

4.2720

1.21366

مرتفعة
مرتفعة

5

3.3640

1.59643

متوسطة

6

3.0760

1.89880

متوسطة

7

2.6720

.94350 0

متوسطة

8

2.6580

.75510 0

9

2.6380

.72664 0

متوسطة
متوسطة

10

2.6140

.66172 0

11

2.5820

.68426 0

12

2.3020

1.15995

متوسطة
متوسطة
منخفضة

11

1
12

6

2

4

7
8

9
5
3

3.3615

متوسطة

0 .42953

يظهر من الجدول ( )5أن املتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة عن فقرات مجال " بيئة التدريب " تراوحت ما بين ( ،)4.46-2.30جاء في
املرتبة األولى الفقرة رقم ( )10والتي تنص " املدة الزمنية لتنفيذ البرامج التدريبية كافية لحجم العمل املطلوب " بمتوسط حسابي ( )4.46وبدرجة فاعلية
مرتفعة ،وقد يعزى ذلك إلى أن عملية التخطيط والتنظيم للبرنامج التدريبي يتم فيه االستغالل األمثل للوقت.
وجاء في املرتبة الثانية الفقرة رقم ( )11والتي تنص " القاعات املستخدمة في البرامج التدريبية واسعة ومعدة بشكل ومناسب " بمتوسط حسابي
( )4.35وبدرجة فاعلية مرتفعة ،وقد يعزى ذلك إلى أن األهمية الكبيرة لدورات املدربين الجدد تتطلب من وزارة التربية والتعليم توفير قاعات واسعة
ومعدة بشكل مناسب.
وجاء باملرتبة األخيرة الفقرة رقم ( )3والتي تنص " تعمل البرامج التدريبية على تقوية التواصل بين املعلمين الجدد واإلدارة املدرسية ".بمتوسط
حسابي ( )2.30وبدرجة فاعلية مرتفعة ،وقد يعزى ذلك إلى أن الدورات التدريبية ال تركز على االتصال والتواصل بين املعلم وإدارة املدرسة وهذا السبب
وراء هذه الدرجة من الفاعلية .كما بلغ املتوسط الحسابي للمجال ككل ( )3.36وبدرجة فاعلية مرتفعة.
ً
جدول ( :)6املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لفقرات مجال " كفاءة املدربين" مرتبة تنازليا
الرقم

الفقرة

الرتبة

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

درجة الفاعلية

6

يبدي املدربون مرونة كافية في تقبل مالحظات املتدربين
حول التدريب.
ً
بأول
يوضح املدربون أهداف البرامج التدريبية أوال قبل
مباشرتهم العمل.
يستخدم املدربون أساليب عملية تطبيقية في تنفيذ
البرامج التدريبية.
يمتلك املدربون مهارات العمل الجماعي أثناء.

1

0 94.74

.73045 0

مرتفعة

2

0 74.74

.73045 0

مرتفعة

3

4.7120

.86635 0

مرتفعة

4

4.7120

10

يتمتع املدربون بقدرة عالية على توصيل املعلومات إلى
املعلمين.
يتميز املدرب بوضوح الصوت وطالقة الحديث.
يشجع املدربون املعلمين على املشاركة في فعاليات البرامج
التدريبية.
يمتلك املدرب القدرة على بث روح املشاركة والتفاعل.

4

7

5

11
8

13

0

.86635

مرتفعة

5

4.4960

1.23492

مرتفعة

6

4.2620

1.46206

7

3.8480

1.03491

مرتفعة
مرتفعة

8

3.7640

1.67269

مرتفعة
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2
3

9

1

يستطيع املدرب ان يوازن بين مهارات النقاش ومهارات
العرض.
يراعي املدربون الفروق الفردية بين املعلمين.
ً
يقدم املدربون ملخصا للمادة التدريسية في نهاية
املحاضرة.
وطرق
حديثة
يمتلك املدربون أساليب ووسائل جديدة
تحقق أهداف التدريب.
يمتلك املدربون مهارات تنظيم البرامج التدريبية.
كفاءة املدربين

الجراح & أبو عاشور

9

3.7380

1.65009

مرتفعة

10

3.3840

1.59801

11

3.0720

.37295 0

مرتفعة
متوسطة

12

2.9700

1.82202

متوسطة

13

2.5820

.68426 0

3.9258

0 .55927

متوسطة
مرتفعة

يظهر من الجدول ( )6أن املتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة عن فقرات مجال "كفاءة املدربين" تراوحت ما بين ( ،)4.749-2.580جاء في
املرتبة األولى الفقرة رقم ( )6والتي تنص " يبدي املدربون مرونة كافية في تقبل مالحظات املتدربين حول التدريب " بمتوسط حسابي ( )4.479وبدرجة
فاعلية مرتفعة ،وقد يعزى ذلك إلى أن املدربون يتمتعون بتقبل النقد البناء والتطور الفكري لديهم وهذا األمر يسهل عملية اإلرسال واالستقبال أثناء
الدورات التدريبية.
ً
وجاء في املرتبة الثانية الفقرة رقم ( )4والتي تنص " يوضح املدربون أهداف البرامج التدريبية أوال بأول قبل مباشرتهم العمل" بمتوسط حسابي
( )4.747وبدرجة فاعلية مرتفعة ،وقد يعزى ذلك إلى أن التخطيط والتنظيم أمر يلتزم به املدربون لضمان سير عملية تدريب املعلمون الجدد ،مما
ينعكس بدوره على االستغالل األمثل للوقت في عملية التدريب.
وجاء باملرتبة األخيرة الفقرة رقم ( )1والتي تنص " يمتلك املدربون مهارات تنظيم البرامج التدريبية " بمتوسط حسابي ( )2.58وبدرجة فاعلية
مرتفعة ،وقد يعزى ذلك إلى أن إن البرامج التدريبية ال يقوم بوضعها فقط املدربون وإنما أصحاب االختصاص وأصحاب الخبرات الكبيرة في العملية
التربوية .كما بلغ املتوسط الحسابي للمجال ككل ( )3.92وبدرجة فاعلية مرتفعة.
ً
ثانيا :عرض النتائج املتعلقة بسؤال الدراسة الثاني :هل توجد هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05بين متوسطات
ُ
استجابات املشرفين واملديرين واملعلمين حول دور فاعلية الدورات التدريبية للمعلمين الجدد في مدارس محافظة إربد تعزى للمتغيرات( :الجنس،
واملؤهل العلمي ،واملسمى الوظيفي)؟
ً
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية تبعا ملتغيرات الدراسة (الجنس ،املؤهل العلمي ،املسمى
ً
الوظيفي) ،كما تم تطبيق اختبار ( )T-test independent sampleللكشف عن الفروق تبعا ملتغيرات الدراسة (الجنس ،املؤهل العلمي) ،وتم تطبيق
ً
اختبار تحليل التباين اآلحادي ( )One Way ANOVAللكشف عن الفروق تبعا ملتغير الدراسة (املسمى الوظيفي) ،وفيما يلي عرض ومناقشة نتائج كل
متغير من متغيرات الدراسة.
الجنس:
ً
تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ،كما تم تطبيق اختبار ( )T-test independent sampleللكشف عن الفروق تبعا
ملتغير الدراسة (الجنس) والجدول ( )9يوضح ذلك.
ً
جدول ( :)7اختبار( )T-test independent sampleللكشف عن داللة الفروق تبعا ملتغير الدراسة (الجنس)
املجال
أهداف البرامج التدريبية
محتوى البرامج التدريبية
بيئة التدريب
كفاءة املدربين
فاعلية الدورات التدريبية للمعلمين الجدد

الجنس
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى

املتوسطات الحسابية

االنحراف املعياري

العدد

4.1466

.76633

320

4.4126

.62493

180

3.9488

.61282

320

4.0739

.57687

180

3.3377

.41525

320

3.4038

.45190

180

3.8512

.57727

320

4.0585

.50040

180

3.8211

.48346

320

3.9872

.44192

180

قيمة ()T
-3.973

-2.238

-1.655

-4.040

-3.803

الداللة
اإلحصائية
.003

.058

.299

.006

.019

ً
يالحظ من الجدول ( )7أن هناك فروق ظاهرية في املتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة على مجاالت أداة الدراسة تبعا ملتغير
ً
الدراسة الجنس وملعرفة هذه الفروق ذات داللة إحصائية تم تطبيق اختبار ( ،)Tحيث يالحظ فروق ذات داللة إحصائية تبعا ملتغير الدراسة الجنس
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ً
لصالح اإلناث في مجال (أهداف البرامج التدريبية ،كفاءة املدربين) ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعا ملتغير الدراسة الجنس في مجال (محتوى
ً
البرامج التدريبية ،وبيئة التدريب) ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية في أداة الدراسة ككل تبعا ملتغير الدراسة الجنس لصالح اإلناث.
وقد يعزى ذلك إلى أن أهمية الدورات التدريبية التي من خالل تؤدي إلى تحسين األداء في الحاضر والتأهيل ملسؤوليات أكبر في املستقبل ،كما أنها
مهمة بالنسبة للذكور واإلناث الذين يلتحقون بالعمل األول مرة وخاصة األعمال التي لم يسبق لهم التدريب عليها فإنهم بحاجة إلى التدريب على طبيعة
هذه األعمال ومما ال شك فيه أن شعور املتدرب بأهمية التدريب أمر مهم وتوفر هذا الشعور يؤدي إلى تقبله للتدريب واالستفادة منه.
واختلفت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة املخادمة ( )2007التي أشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية لكل من درجة الفاعلية والتدرجات
الفرعية الخاصة بمجالين البرنامج التدريبي وأهدافه ومحتوى البرامج التدريبية لصالح املعلمات الجديدات مقارنة باملعلمين الجدد.
واتفقت مع نتيجة الدرايسة ولبابنة وعقيل ( )2016التي أظهرت النتائج الى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغير الجنس في تقدير
معلمي العلوم.
ً
الرشيدي ( )2017أشارت النتائج الى عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين تقديرات أفراد العينة باختالف الجنس ،وعلى جميع املجاالت.
املؤهل العلمي:
ً
تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ،كما تم تطبيق اختبار ( )T-test independent sampleللكشف عن الفروق تبعا
ملتغير الدراسة (املؤهل العلمي) والجدول ( )8يوضح ذلك.
ً
جدول ( :)8اختبار(  )T-test independent sampleللكشف عن الفروق تبعا ملتغير الدراسة (املؤهل العلمي)
املجال

الجنس

املتوسطات الحسابية

االنحراف املعياري

العدد

قيمة ()T

الداللة
اإلحصائية

أهداف البرامج التدريبية

بكالوريوس
دراسات عليا
بكالوريوس
دراسات عليا
بكالوريوس
دراسات عليا
بكالوريوس
دراسات عليا
بكالوريوس
دراسات عليا

4.4390

.34470

129

3.598

.000

4.1740

.81118

371

4.0543

.43139

129

3.9728

.65081

371

3.4293

.33978

129

3.3380

.45467

371

4.0811

.24464

129

3.8719

.62434

371

4.0009

.18310

129

3.8391

.53500

371

محتوى البرامج التدريبية
بيئة التدريب
كفاءة املدربين
فاعلية الدورات التدريبية للمعلمين
الجدد

1.324

2.088

3.707

3.365

.000

.007

.000

.000

ً
يالحظ من الجدول ( )8أن هناك فروق ظاهرية في املتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة على مجاالت أداة الدراسة تبعا ملتغير
ً
الدراسة املؤهل العلمي وملعرفة هذه الفروق ذات داللة إحصائية تم تطبيق اختبار ( ،)Tحيث نالحظ وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعا ملتغير
الدراسة املؤهل العلمي لصالح املؤهل بكالوريوس في جميع مجاالت الدراسة واألداة ككل.
ً
وقد يعزى ذلك إلى أن املعملين الجدد الذين يمتلكون مؤهالت علمية بكالوريوس بحاجة إلى هذه الدورات ،خالفا عن املعلمين الجدد الذين
يمتلكون مؤهالت علمية دراسات عليا وذلك ألنهم قد تعرضوا إلى مساقات وأبحاث من خالل دراستهم في الدراسات العليا.
وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الدرايسة ولبابنة وعقيل ( )2016التي أظهرت النتائج الى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى
ملتغير املؤهل العلمي.
واتفقت مع دراسة الرشيدي ( )2017والتي أشارت إلى عدم يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين تقديرات أفراد العينة باختالف املؤهل العلمي وفي
جميع املجاالت.
املسمى الوظيفي:
تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ،كما تم تطبيق اختبار تحليل التباين اآلحادي ( )One Way ANOVAللكشف عن
ً
الفروق تبعا ملتغير الدراسة (املسمى الوظيفي) والجدول ( )9يوضح ذلك.
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ً
جدول ( :)9املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية واختبارتحليل التباين اآلحادي ( )One Way ANOVAللكشف عن الفروق تبعا ملتغير
الدراسة (املسمى الوظيفي)
املجاالت

مجموع املربعات

أهداف البرامج التدريبية

1.367

2

264.031

497

محتوى البرامج التدريبية

بيئة التدريب
كفاءة املدربين
فاعلية الدورات التدريبية للمعلمين
الجدد

متوسط املربعات

قيمة "ف"

الداللة اإلحصائية

درجات
الحرية

.684

1.287

.277

.531

265.399

499

3.592

2

1.796

177.579

497

.357

181.171

499

1.047

2

.524

91.018

497

.183

92.065
.637

499
2

.319

155.442

497

.313

156.079

499

1.152

2

.576

111.549

497

.224

112.700

499

.057

5.026

.058

2.860

.362

1.019

.078

2.566

ً
ً
يالحظ من الجدول ( )9عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعا ملتغير الدراسة املسمى الوظيفي ،حيث كانت جميع قيم ( )Fغير دالة إحصائيا.
وقد اختلفت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة كنعان ( )2007التي أشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغير الوظيفة على املقياس
ككل وعلى جميع مجاالت الدراسة ولصالح املشرفيين التربويين.
ً
ثالثا :عرض النتائج املتعلقة بسؤال الدراسة الثالث :ما درجة أداء املعلمين الجدد في مدارس محافظة إربد من وجهة نظر املشرفين واملديرين
واملعلمين؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملقياس درجة أداء املعلمين الجدد في مدارس محافظة إربد من
وجهة نظر املشرفين واملديرين واملعلمين في مدارس محافظة إربد ككل ،والجدول ( )10يوضح ذلك.
جدول ( :)10املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية ملقياس درجة أداء املعلمين الجدد في مدارس محافظة إربد من وجهة نظر املشرفين
ً
واملديرين واملعلمين في مدارس محافظة إربد ،مرتبة تنازليا
الرقم

املجال

2
اإلدارة الصفية
1
التخطيط اليومي
3
أساليب التدريس والوسائل واألنشطة
4
التقويم
األداة ككل " أداء املعلمين بعد تلقي البرامج التدريبية "

الرتبة

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

درجة األداء

1

4.2593

.692980

2

4.0374

.745210

3

4.0115

.634960

4

3.1988

0 .45282

3.8767

0 .47607

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
متوسطة
مرتفعة

يظهر من الجدول ( )10أن املتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة عن مجاالت أداة الدراسة تراوحت ما بين ( ،)4.25-3.19جاء في املرتبة األولى
مجال " اإلدارة الصفية " بمتوسط حسابي ( )4.25وبدرجة أداء مرتفعة ،وجاء في املرتبة الثانية مجال " التخطيط اليومي" بمتوسط حسابي ()4.03
وبدرجة أداء مرتفعة ،وجاء في املرتبة الثالثة مجال " أساليب التدريس والوسائل واألنشطة " بمتوسط حسابي ( )4.01وبدرجة أداء مرتفعة ،وجاء في
املرتبة الرابعة واألخيرة مجال " التقويم " بمتوسط حسابي ( )3.19وبدرجة أداء مرتفعة ،وبلغ املتوسط الحسابي للداة ككل ( )3.876وبدرجة أداء مرتفعة.
كما تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية فقرات مجاالت درجة أداء املعلمين الجدد في مدارس محافظة إربد من وجهة نظر
املشرفين واملديرين واملعلمين في مدارس محافظة إربد ،والجداول ( )14-11توضح ذلك.
ً
جدول ( :)11املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لفقرات مجال " التخطيط اليومي " مرتبة تنازليا
الرقم

الفقرة

الرتبة

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

درجة األداء

3

يستطيع املعلم إيضاح دوره ودور الطالب في الخطة اليومية التي وضعها.
يستطيع املعلم صياغة أهداف تتماش ى مع محتوى البرامج التدريبية التي تلقاها.
يخطط املعلم من خالل البرامج التدريبية التي تلقاها الستخدام األسلوب األمثل
للتدريس.
يستفيد املعلم من البرامج التدريبية في صياغة أهداف قابلة للتحقق في الفترة الزمنية
املخصصة للحصة.

1

4.5720

1.05785

2

4.3600

1.35428

3

4.3420

1.42165

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

4

4.1360

1.48927

مرتفعة

2
7

1
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4
5
6

يستخدم املعلم أساليب تقويم تتناسب مع األهداف التي وضعها للخطة اليومية.
يستطيع املعلم أن يطور الخطط الفعلية التي تراعي حاجات الطلبة.
يتمكن املعلم من استثمار وقت الحصة بشكل فعال.
التخطيط اليومي

الجراح & أبو عاشور
5

4.0100

1.43178

6

3.8480

1.03491

7

2.9940

1.81564

4.0374

0 .74521

مرتفعة
مرتفعة
متوسطة
مرتفعة

يظهر من الجدول ( )11أن املتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة عن فقرات مجال " التخطيط اليومي" تراوحت ما بين ( ،)4.57-2.99جاء في
املرتبة األولى الفقرة رقم ( )3والتي تنص " يستطيع املعلم إيضاح دوره ودور الطالب في الخطة اليومية التي وضعها " بمتوسط حسابي ( )4.57وبدرجة أداء
مرتفعة ،وقد يعزى ذلك إلى أن متابعة املشرفين التربويين لسير العملية التدريسية والقيام بطلب الخطة اليومية ودفتر تحضير املعلم له األثر في إيضاح
دور املعلم ودور الطالب في الخطة اليومية التي وضعها املعلم.
وجاء في املرتبة الثانية الفقرة رقم ( )2والتي تنص " يستطيع املعلم صياغة أهداف تتماش ى مع محتوى البرامج التدريبية التي تلقاها " بمتوسط
حسابي ( )4.36وبدرجة أداء مرتفعة ،وقد يعزى ذلك إلى أن الدورات التدريبية املنبثقة عن االحتياجات تنعكس بأهدافها على املتدربين من خالل زيادة
ثقة الفرد بنفسه التي تؤدي إلى رفع الروح املعنوية وتساعدهم على اتخاذ القرارات التي تتعلق بمنهجية التعليم وحل مشكالت الطالب التعليمية.
وجاء باملرتبة األخيرة الفقرة رقم ( )6والتي تنص " يتمكن املعلم من استثمار وقت الحصة بشكل فعال " بمتوسط حسابي ( )2.99وبدرجة أداء
مرتفعة ،وقد يعزى ذلك إلى أن الدورات التدريبية للمعلمين الجدد تركز على االستغالل األمثل لوقت الحصة .كما بلغ املتوسط الحسابي للمجال ككل
( )4.03وبدرجة أداء مرتفعة.
ً
جدول ( :)12املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لفقرات مجال " اإلدارة الصفية " مرتبة تنازليا

الرقم
5
3
4

2

الفقرة
يعكس املعلم احترامه للطلبة في تعامله معهم ضمن البرامج التدريبية التي تلقاها.
يشجع املعلم االنضباط الذاتي للطلبة من خالل ما تدرب عليه.
يستخدم املعلم وسائل اتصال مستفادة من البرامج التدريبية تسمح بالتفاعل
بينه وبين الطلبة.
يستفيد املعلم من الدورات التدريبية في إدارة الصف.

6
يوزع املعلم وقت الحصة على الفعاليات بشكل مناسب.
7
ينظم املعلم ملفات الطلبة وأعمالهم اليدوية باستمرار.
1
يلتزم املعلم وطالبه بالقوانين الصفية املتفق عليها.
8
يستطيع املعلم إدارة وقت التدريس الصفي إدارة فاعلة.
اإلدارة الصفية

الرتبة

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

درجة أداء

1

4.5540

1.13563

مرتفعة

2

4.5360

1.15037

مرتفعة

3

4.4960

1.23492

مرتفعة

4

4.4680

1.09333

مرتفعة

5

4.0760

1.53066

مرتفعة

6

4.0200

1.49669

مرتفعة

7

3.9840

1.62882

مرتفعة

8

3.9400

1.60797

مرتفعة

4.2593

.69298

مرتفعة

يظهر من الجدول ( )12أن املتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة عن فقرات مجال " اإلدارة الصفية " تراوحت ما بين ( ،)4.55-3.94جاء في
املرتبة األولى الفقرة رقم ( )5والتي تنص " يعكس املعلم احترامه للطلبة في تعامله معهم ضمن البرامج التدريبية التي تلقاها " بمتوسط حسابي ()4.55
وبدرجة أداء مرتفعة ،وقد يعزى ذلك إلى أن وزارة التربية والتعليم قامت بوضع برنامج تدريبي متكامل يحتوي على برنامج أساسيات وأخالقيات العمل
التربوي.
وجاء في املرتبة الثانية الفقرة رقم ( )3والتي تنص " يشجع املعلم االنضباط الذاتي للطلبة من خالل ما تدرب عليه " بمتوسط حسابي ()4.53
وبدرجة أداء مرتفعة ،وقد يعزى ذلك إلى أن ما اكتسبه املعلم من املعرفة والخبرات من خالل االنضباط الذاتي أثناء الدورات التدريبية يجب على الطلبة
ً
اتباعه لضمان حصولهم أيضا على املعرفة.
وجاء باملرتبة األخيرة الفقرة رقم ( )8والتي تنص " يستطيع املعلم إدارة وقت التدريس الصفي إدارة فاعلة " بمتوسط حسابي ( )3.94وبدرجة أداء
مرتفعة ،وقد يعزى ذلك إلى أن التخطيط والتنظيم في الدورات التدريبية فيه يعطى املعلم الجديد معارف ضرورية ومعلومات ومهارات أساسية تتصل
بطبيعة العمل الذي يشغله ،وقد يتم هذا النوع قبل االنخراط في العملية اإلنتاجية كما بلغ املتوسط الحسابي للمجال ككل ( )4.25وبدرجة أداء
مرتفعة .كما بلغ املتوسط الحسابي للمجال ككل ( )4.25وبدرجة أداء مرتفعة.
ً
جدول ( :)13املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لفقرات مجال " أساليب التدريس والوسائل واألنشطة " مرتبة تنازليا
الرقم
4
2
7
5

الفقرة
يستفيد املعلم من البرامج التدريبية في عرض املادة الدراسية بتسلسل منطقي.
يراعي املعلم الفروق الفردية بين الطلبة.
يستطيع املعلم التسلسل في عرض مادة التعلم بشكل سلس.
يستخدم املعلم الوسائل التعليمية في التدريس بشكل فعال.

الرتبة

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

1

4.6920

.88697

2

4.5480

1.12527

3

4.3440

1.28568

4

4.3360

1.34414

درجة أداء
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
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1

3
8
6

يوظف املعلم ما تدرب عليه من أساليب تدريس في بداية الحصة بالشكل
املناسب.
ينوع املعلم في استخدام األساليب والوسائل املختلفة في الحصة التعليمية.
يوظف املعلم األنشطة الالمنهجية لتحقيق األهداف التعليمية.
يستطيع املعلم إثارة دافعية الطلبة نحو اكتساب املهارات والخبرات للطلبة.
أساليب التدريس والوسائل واألنشطة

الجراح & أبو عاشور

5

4.1760

1.38161

مرتفعة

6

4.1480

1.44161

7

3.0760

1.89880

8

2.7720

.62674

4.0115

.63496

مرتفعة
مرتفعة
متوسطة
مرتفعة

يظهر من الجدول ( )13أن املتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة عن فقرات مجال " أساليب التدريس والوسائل واألنشطة " تراوحت ما بين
( ،)4.69-2.77جاء في املرتبة األولى الفقرة رقم ( )4والتي تنص " يستفيد املعلم من البرامج التدريبية في عرض املادة الدراسية بتسلسل منطقي " بمتوسط
حسابي ( )4.69وبدرجة أداء مرتفعة ،وقد يعزى ذلك إلى أن التسلسل املنطقي لعرض محتوى الدورات التدريبية التي تلقاها املعلمين الجدد ساهم
باالستفادة لدى املعلم واعتمادها من قبله في عرض الدروس للطلبة.
وجاء في املرتبة الثانية الفقرة رقم ( )2والتي تنص " يراعي املعلم الفروق الفردية بين الطلبة " بمتوسط حسابي ( )4.54وبدرجة أداء مرتفعة ،وقد
يعزى ذلك إلى أن أساليب التدريس واالستراتيجيات الحديثة جميعها تراعي الفروق الفردية بين الطلبة األمر الذي يجعل من املعلمين من استخدامها.
وجاء باملرتبة األخيرة الفقرة رقم ( )6والتي تنص " يستطيع املعلم إثارة دافعية الطلبة نحو اكتساب املهارات والخبرات للطلبة " بمتوسط حسابي
( )2.77وبدرجة أداء متوسطة ،وقد يعزى ذلك إلى وجود قصور معرفي وإجرائي لدى املدربين في إثارة دافعية املعلمين الجدد وهذا األمر انعكس على
املعلمين الجدد في إثارة دافعية الطلبة أثناء الدرس .كما بلغ املتوسط الحسابي للمجال ككل ( )4.01وبدرجة أداء مرتفعة.
ً
جدول ( :)14املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لفقرات مجال " التقويم" مرتبة تنازليا
الرقم
9
10
8
4

2
5

6
7
3
1

الفقرة
يستطيع املعلم استخدام التقويم الختامي في نهاية املوقف التعليمي.
يستفيد املعلم من البرامج التدريبية في إعداد االختبارات التشخيصية قبل التعلم وبعده.
يستفيد املعلم من البرامج التدريبية في معالجة نقاط الضعف عند الطلبة.
يستطيع املعلم طرح أسئلة متنوعة (مفتوحة ومغلقة).
يتأكد املعلم من فهم الطلبة قبل أن ينتقل للفكرة األخرى.
يستفيد املعلم من البرامج التدريبية في طرح األسئلة الصفية متدرجة (تذكر ،فهم،
تطبيق ،تحليل ،تركيب ،تقويم).
يستخدم املعلم طرق تقويم مناسبة من أجل تنمية مهارات الطلبة.
يستطيع املعلم بناء أدوات تقويم مناسبة باستمرار.
يستخدم املعلم أساليب تقويم متنوعة حسب األساليب التي تلقاها.
يطرح املعلم أسئلة واضحة من حيث اللغة واملعنى.
التقويم

الرتبة

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

1

4.3920

1.27184

2

4.2760

1.33093

3

4.1760

1.44124

4

3.3640

1.59643

درجة أداء
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
متوسطة

5

2.7140

.85655 0

6

2.6580

.75510 0

متوسطة
متوسطة

7

2.6380

.72664 0

8

2.6140

.66172 0

9

2.5820

.68426 0

10

2.5740

1.33119

3.1988

.45282

متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

يظهر من الجدول ( )14أن املتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة عن فقرات مجال " التقويم" تراوحت ما بين ( ،)4.39-2.57جاء في املرتبة
األولى الفقرة رقم ( ) 9والتي تنص " يستطيع املعلم استخدام التقويم الختامي في نهاية املوقف التعليمي " بمتوسط حسابي ( )4.39وبدرجة أداء مرتفعة،
وقد يعزى ذلك إلى أن احتواء البرامج التدريبية على استراتيجيات التقويمية الحديثة مما أدى إلى امتالك املعلمين الجدد هذه االستراتيجيات التقويمية.
وجاء في املرتبة الثانية الفقرة رقم ( )10والتي تنص " يستفيد املعلم من البرامج التدريبية في إعداد االختبارات التشخيصية قبل التعلم وبعده "
بمتوسط حسابي ( )4.27وبدرجة أداء مرتفعة ،وقد يعزى ذلك إلى الجهود املبذولة من قبل املدربين في توضيح أهمية التقويم وذلك من خالل عرض
الدراسات وتوضيح نتائجه وكيفية عمل االختبارات وخاصة االختبارات القبلية لتحديد مستوى الطلبة للتعامل معهم داخل الغرف الصفية.
وجاء باملرتبة األخيرة الفقرة رقم ( )1والتي تنص " يطرح املعلم أسئلة واضحة من حيث اللغة واملعنى " بمتوسط حسابي ( )2.57وبدرجة أداء
متوسطة ،كما بلغ املتوسط الحسابي للمجال ككل ( )3.19وبدرجة أداء متوسطة.
ً
رابعا :عرض النتائج املتعلقة بسؤال الدراسة الرابع :هل توجد هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α=0.05بين متوسطات
ُ
استجابات عينة أفراد الدراسة (املشرفين ،واملديرين ،واملعلمين) حول درجة أداء املعلمين الجدد تعزى للمتغيرات (الجنس ،واملؤهل العلمي،
واملسمى الوظيفي)؟
ً
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية تبعا ملتغيرات الدراسة (الجنس ،املؤهل العلمي ،املسمى
ً
الوظيفي) ،كما تم تطبيق اختبار ( )T-test independent sampleللكشف عن الفروق تبعا ملتغيرات الدراسة (الجنس ،املؤهل العلمي) ،وتم تطبيق
ً
اختبار تحليل التباين اآلحادي ( )One Way ANOVAللكشف عن الفروق تبعا ملتغير الدراسة (املسمى الوظيفي) ،وفيما يلي عرض ومناقشة نتائج كل
متغير من متغيرات الدراسة.
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الجنس:
ً
تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ،كما تم تطبيق اختبار ( )T-test independent sampleللكشف عن الفروق تبعا
ملتغير الدراسة (الجنس) والجدول ( )15يوضح ذلك.
ً
جدول ( :)15اختبار( )T-test independent sampleللكشف عن الفروق تبعا ملتغير الدراسة (الجنس)
املجال

الجنس

املتوسطات الحسابية

االنحراف املعياري

العدد

قيمة ()T

الداللة
اإلحصائية

التخطيط اليومي

ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى

3.9973

.77663

320

-1.607

.012

4.1087

.68209

180

4.1711

.71347

320

4.4160

.62686

180

3.9918

.65875

320

4.0465

.59046

180

3.2091

.44016

320

3.1806

.47521

180

3.8423

.49556

320

3.9379

.43389

180

اإلدارة الصفية
أساليب التدريس والوسائل
واألنشطة
التقويم
أداء املعلمين بعد تلقي البرامج التدريبية

-3.845

-.925

.675

-2.164

.022

.061

.316

.002

ً
يالحظ من الجدول ( )15أن هناك فروق ظاهرية في املتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة على مجاالت أداة الدراسة تبعا ملتغير
ً
الدراسة الجنس وملعرفة هذه الفروق ذات داللة إحصائية تم تطبيق اختبار ( ،)Tحيث نالحظ وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعا ملتغير الدراسة
الجنس في األداة ككل لصالح اإلناث في جميع املجاالت باستثناء مجال أساليب التدريس والوسائل ،ومجال األنشطة والتقويم أظهرت عدم وجود فروق.
وقد يعزى ذلك إلى املعلمات الجدد لديهن الرغبة والتمكن من إلثبات الذات بأنهن لديهم املقدرة على القيام بأعمال التدريس والدخول إلى األعمال
التربوية من أوسع أبوابها.
اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة املخادمة ( )2007التي أشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية لكل من درجة الفاعلية والتدرجات الفرعية
الخاصة بمجالين البرنامج التدريبي وأهدافه ومحتوى البرامج التدريبية لصالح املعلمات الجديدات مقارنة باملعلمين الجدد.
املؤهل العلمي:
ً
تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ،كما تم تطبيق اختبار ( )T-test independent sampleللكشف عن الفروق تبعا
ملتغير الدراسة (املؤهل العلمي) والجدول ( )16يوضح ذلك.
ً
جدول ( :)16اختبار( )T-test independent sampleللكشف عن الفروق تبعا ملتغير الدراسة (املؤهل العلمي)
املجال

الجنس

املتوسطات الحسابية

االنحراف املعياري

العدد

قيمة ()T

الداللة
اإلحصائية

التخطيط اليومي

بكالوريوس
دراسات عليا
بكالوريوس
دراسات عليا
بكالوريوس
دراسات عليا
بكالوريوس
دراسات عليا
بكالوريوس
دراسات عليا

4.0853

0.52505

129

0.846

0.001

4.0208

0.80779

371

4.4719

0.39721

129

4.1853

0.75619

371

4.0349

0.54821

129

4.0034

0.66296

371

3.2023

0.46275

129

3.1976

0.44995

371

3.9486

0.23827

129

3.8518

0.53253

371

اإلدارة الصفية
أساليب التدريس والوسائل
واألنشطة
التقويم
أداء املعلمين بعد تلقي البرامج
التدريبية

4.110

0.485

0.103

1.996

0.000

0.943

0.655

0.000

ً
يالحظ من الجدول ( )16أن هناك فروق ظاهرية في املتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة على مجاالت أداة الدراسة تبعا ملتغير
ً
الدراسة املؤهل العلمي وملعرفة هذه الفروق ذات داللة إحصائية تم تطبيق اختبار ( ،)Tحيث نالحظ وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعا ملتغير
ً
الدراسة املؤهل لصالح املؤهل بكالوريوس في مجال (التخطيط اليومي ،واإلدارة الصفية) ،ونالحظ عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعا ملتغير
ً
الدراسة املؤهل العلمي في مجال (أساليب التدريس والوسائل واألنشطة ،والتقويم) ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية تبعا ملتغير الدراسة املؤهل
لصالح املؤهل بكالوريوس في األداة ككل.
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وقد يعزى ذلك إلى أن املعملين واملعلمات الجدد أصحاب املؤهل العلمي البكالوريوس يسعون إلثبات أنفسهم والدخول بصلب العملية التدريسية
بأداء عالي ونشاط وأن لديهم أعباء حياة أقل من أصحاب املؤهل العلمي دراسات عليا حيث أنهم أقدم بالعملية التدريسية ،ويحاولن تطبيق ما تم
إكسابهم من خالل الدورات التدريبية للمعلمين الجدد في العملية التدريسية.
املسمى الوظيفي:
تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ،كما تم تطبيق اختبار تحليل التباين اآلحادي ( )One Way ANOVAللكشف عن
ً
الفروق تبعا ملتغير الدراسة (املسمى الوظيفي) والجدول ( )17يوضح ذلك.
ً
جدول ( :)17املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية واختبارتحليل التباين اآلحادي ( )One Way ANOVAللكشف عن الفروق تبعا ملتغير
الدراسة (املسمى الوظيفي)
املجاالت
التخطيط اليومي
اإلدارة الصفية
أساليب التدريس والوسائل واألنشطة

التقويم
أداء املعلمين بعد تلقي البرامج التدريبية

مجموع املربعات

درجات الحرية

متوسط املربعات

قيمة "ف"

الداللة اإلحصائية

.3320
276.784
277.116
2.869
236.760
239.629
2.073
199.111
201.184

2
497
499
2
497
499
2
497
499

.166 0
.557 0

.298 0

.742 0

1.435
.476 0

3.011

1 .050

1.036
.401 0

2.587

.076 0

.1100
102.209
102.319
.8710
112.222
113.093

2
497
499
2
497
499

.055 0
.206 0

.269 0

.765 0

.435 0
.226 0

1.928

.146 0

ً
يالحظ من الجدول ( )17عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعا ملتغير الدراسة املسمى الوظيفي ،حيث كانت جميع قيم ( )Fغير دالة
ً
إحصائيا.
ً
خامسا :عرض النتائج املتعلقة بسؤال الدراسة الخامس :هل هناك عالقة ارتباطية بين فاعلية الدورات التدريبية للمعلمين الجدد في مدارس
محافظة إربد ودرجة أدائهم من وجهة نظراملشرفين واملديرين واملعلمين؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج معامل ارتباط بيرسون بين بين فاعلية الدورات التدريبية للمعلمين الجدد في مدارس محافظة إربد ودرجة
أدائهم من وجهة نظر املشرفين واملديرين واملعلمين ،والجدول ( )18يوضح ذلك.
جدول ( :)18معامل ارتباط بيرسون للعالقة بين دور فاعلية الدورات التدريبية للمعلمين الجدد في مدارس محافظة إربد ودرجة أدائهم من وجهة نظر
املشرفين واملديرين واملعلمين
العالقة االرتباطية

أهداف البرامج التدريبية

اإلدارة الصفية

التخطيط اليومي

أساليب التدريس والوسائل
واألنشطة

التقويم

أداء املعلمين
بعد تلقي البرامج
التدريبية "

معامل االرتباط ر

**.988

**.835

**.767

**.250

**.916

الداللة اإلحصائية

.000

.000

.000

.000

.000

العدد
محتوى البرامج التدريبية

بيئة التدريب

كفاءة املدربين

500

500

500

500

500

معامل االرتباط ر

**.739

**.986

**.788

**.557

**.950

الداللة اإلحصائية

.000

.000

.000

.000

.000

العدد

500

500

500

500

500

معامل االرتباط ر

**.405

**.686

**.708

**.850

**.763

الداللة اإلحصائية

.000

.000

.000

.000

.000

العدد

500

500

500

500

500

معامل االرتباط ر

**.945

**.900

**.791

**.420

**.966

الداللة اإلحصائية

.000

.000

.000

.000

.000

العدد
دور فاعلية الدورات التدريبية
للمعلمين الجدد

500

500

500

500

500

معامل االرتباط ر

**.888

**.945

**.842

**.525

**.998

الداللة اإلحصائية

.000

.000

.000

.000

.000

العدد

500

500

500

500

500

ً
ً
*دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (** / )0.05دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (.)0.01
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ً
يتبين من الجدول ( )18وجود عالقة ايجابية دالة إحصائيا بين دور فاعلية الدورات التدريبية للمعلمين الجدد في مدارس محافظة إربد ودرجة
أدائهم من وجهة نظر املشرفين واملديرين واملعلمين.
وقد يعزى ذلك إلى أن أهمية تدريب املعلمين الجدد فهو أحد أهم األسس لرفع مستوى األداء ،وزيادة الكفاءة اإلنتاجية وإعداد األفراد العاملين في
مختلف قطاعات املجتمع على اختالف مستوياتهم للقيام بواجبات أعمالهم.
ً
واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة هوك وهيل ( )Hawk & Hill, 2003التي أشارت أن البرنامج أظهر تغييرا واضح في ممارسات املعلم وبالتالي
تحسين العملية التعليمية وزيادة في إنجاز الطالب.
كما واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة بركات ( )2005التي أشارت الدراسة إلى أن غالب من يقوم بالتدريب بهذه البرامج يعملون مشرفين غير
مؤهلين بشكل قوي بما يساعدهم على تقديم هذه الدورات بفعالية ،مما ينعكس على أداء املعلمين.
التوصيات:
في ضوء نتائج الدراسة توصلت الباحثة إلى عدة توصيات هي:
 .1ضرورة االلتزام من قبل وزارة التربية والتعليم بإعطاء املعلمين الجدد الدورات التدريبية التي تساعد املعلمين على تطوير أدائهم.
 .2وضع نتائج هذه الدراسة أمام وزارة التربية والتعليم لالستفادة من نتائجها.
 .3تعميم نتائج الدراسة على جميع مدراس اململكة.
 .4عمل دراسات أخرى مشابهة مع األخذ باالعتبار العينة التي استخدمت في هذه الدراسة واملحاولة في إجراءها ضمن عينة جديدة.

املراجع:

ً
أوال :املراجع العربية:
 .1بركات ،زياد ( .)2005الدورات التدريبة أثناء الخدمة وعالقة ذلك بفعالية املعلم واتجاهاته نحو مهنة التدريس .مجلة اتحاد الجامعات العربية:
(.29-1 :)45
 .2حجازي ،وجيه ( .)2002تحديد االحتياجات التدريبية ملعلمي الرياضيات في املدارس الحكومية في محافظات شمال فلسطين .رسالة ماجستير غير
منشورة .جامعة النجاح الوطنية ،فلسطين.
 .3حداد ،نبيل عارف .)2008( .فاعلية برنامج تدريبي لتطوير الكفايات التعليمية ملعلمي األحياء في املرحلة الثانوية في ضوء املعايير الوطنية لتنمية
املعلمين مهنيا في األردن .أطروحة دكتوراه غير منشورة ،جامعة اليرموك ،إربد األردن.
 .4حريم ،حسين محمود ( .)2013إدارة املوارد البشرية إطار متكامل( .ط ،)1عمان :دار الحامد للنشر والتوزيع ،عمان.
 .5حماد ،حسن وبهبهاني ،شحدة ( .)2011اتجاهات معلمي الحكومة نحو الدورات التدريبية التي تلقوها أثناء الخدمة بمحافظات غزة .مجلة الجامعة
اإلسالمية.
 .6الخطيب ،أحمد والخطيب ،رداح ( .)2001التدريب :املدخالت والعمليات .إربد :مؤسسة حمادة للنشر والتوزيع.
 .7رزق ،حنان عبد الحليم ( .)2001تحديد االحتياجات التدريبية ملعلمي التعليم االبتدائي أثناء الخدمة في ضوء كفاياتهم املهنية .مجلة كلية التربية
باملنصورة :العدد (.63-3 :)47
 .8الرشيدي ،منيف ( .)2017مستوى جودة البرامج التدريبة املقدمة للمعلمين في قسم اإلدارة واإلشراف التربوي بمنطقة الفروانية التعليمية في دولة
الكويت .رسالة ماجستير غير منشورة .كلية العلوم التربوية .جامعة آل البيت .املفرق.
 .9الزهراني ،بندر ( .)2010دور الدورات التدريبية في تطوير املهارات التدريسية ملعلمي التربية الفنية من وجهة نظرهم .رسالة ماجستير غير منشورة،
كلية التربية.جامعة أم القرى .اململكة العربية السعودية.
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Abstract: This study aimed to identify the role of the effectiveness of training programs for new teachers
and their relationship in improving their performance from the viewpoint of supervisors, administrators
and teachers in Irbid governorate schools. The study sample consisted of (500) teachers, supervisors and
administrators in the Irbid Governorate Directorate, chosen in a simple random manner, the study used the
descriptive approach in the survey method, the study tool consisted of two parts, the first part: the role of
the effectiveness of training courses, which included (46) paragraphs distributed on Four areas. As for the
second part: the performance of new teachers, it included (36) paragraphs distributed over four areas, and
its validity and consistency were verified, and the results showed that the degree of effectiveness of training
courses for new teachers from the point of view of supervisors, administrators and teachers in Irbid
governorate schools was with a high degree of effectiveness. Differences, as shown by T. Condolences for the
gender variable in favor of females in the role of the effectiveness of training courses for new teachers and
the absence of differences due to the variable qualification scientific and job title, as it showed a high degree
in the performance of new teachers, and also showed the absence of differences in the performance of new
teachers according to the gender variable and job title, and showed differences in The performance of new
teachers according to the variable in the educational qualification in favor of a bachelor, and the presence of
a positive and statistically significant relationship between the role of the effectiveness of training courses
for new teachers in schools in the governorate of Irbid and the degree of their performance from the point
of view of supervisors, administrators and teachers. The study recommended the necessity of commitment
by The Ministry of Education to give training courses for new teachers.

Keywords: Training Programs; New Teachers; Performance Improvement; Manager.
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امللخص:
هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى القيم التنظيمية في املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة من وجهة نظر املعلمات،
والكشف عنما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية في استجابات عينة الدراسة تعزى ملتغيرات ( التخصص ،سنوات الخبرة ،الدورات
التدريبية) ،والتوصل ألهم املقترحات اإلجرائية املستفادة لتحسين مستوى القيم التنظيمية ،واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي (املسحي)
وتم االعتماد على مقياس  francis&woodcock,1995كأداة لجمع املعلومات ،وتكون مجتمع الدراسة  1670معلمة ،وحيث تكونت عينة
الدراسة األساسية  312معلمة من املرحلة الثانوية في مدينة بريدة ،تم اختيارهن بطريقة عشوائية بسيطة.
وكانت أهم نتائج الدراسة أن مستوى القيم التنظيمية في املدارس الثانوية بمدينة بريدة من وجهة نظر املعلومات متحقق بدرجة
كبيرة ،وجاء بالترتيب األول املحور الرئيس ( إدارة العالقات ) وبأبعاده الفرعية ،والترتيب الثاني (إدارة اإلدارة ) بأبعاده الفرعية ،كما أنه ال
ً
توجد فروق دالة إحصائيا في مستوى القيم التنظيمية للمعلمات في املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة ترجع الختالف سنوات
ً
الخبرة ،بينما توجد فروق دالة إحصائيا في مستوى القيم التنظيمية للمعلمات في املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة ترجع الختالف
التخصص ،والفروق لصالح التخصصات األدبية ،وقد توصلت الدراسة ملجموعة من التوصيات واملقترحات كان أبرزها :املحافظة على
الدعم الكامل للمعلمات في املؤسسات التعليمية ،وتهيئة الظروف التنظيمية املناسبة لهم ،بناء دورات تدريبية مناسبة لتطوير مهارات
للعاملين في املؤسسات التعليمية وخاصة تلك التي تعنى بالقيم التنظيمية،إعداد برامج تدريبية مواكبة للدور القيادي املأمول ،لترسيخ
القيم التنظيمية.
الكلمات املفتاحية :القيم التنظيمية؛ املدراس الثانوية؛ بريدة.

املقدمة:
تمر اململكة العربية السعودية بتطورات وتغيرات لتحقيق رؤية  ،2030حيث أولت أهمية كبيرة لتطوير وتعزيز التعليم ،وقد رسمت اململكة من
خالل هذه الرؤية انطالقة جديدة إلى التميز والرقي في تطوير التعليم في شتى مراحله ومناهجه املختلفة ،و مما ال شك فيه عند تطوير التعليم ال بد من
التركيز على النظام السائد وإصالحه وتطويره كما تحث على زيادة االنضباط في النظام التعليمي ،والجدية في املمارسات التعليمية وااللتزام بالتعليمات
والقواعد التنفيذية.
حيث يعد تحقيق أهداف التعليم األساس ي أساس من أهم األسس للتقدم في مجاالت الحياة املختلفة وهو خطوة مهمة وأساسية إلحداث التغيير
بهدف التنمية فهي تعد محل نظر ودقة (الرشيدي ،)3،2020،حيث تعد القيادة جوهر العملية اإلدارية ومفتاح اإلدارة الفاعلة ،حيث تدعو كثير من
الدراسات إلى ممارسة قيادة تواكب التحديات والتطورات في القرن الحادي والعشرون حيث يعتبر عصر املعرفة والتفكير االستراتيجي (عيد،)2020 ،5 ،
وأن املديرين الذين لديهم قدرات جيدة على إحداث التطوير هم أشخاص يكيفون أنفسهم بسرعة أكثر من غيرهم في األوقات التي يحدث فيها تغيير
سريع (بانعمة ،)4 ،2012 ،وتعتبر القيم التنظيمية متغير هام في أي مؤسسة بما تحمله من أهمية في ترشيد وعقلنة السلوك التنظيمي ،حيث تعمل على
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احترام النظام وتحديد املسؤوليات كما تحترم السلطة الرسمية والهيكل التنظيمي وتعمل على تحقيق الطاعة بها ،فالقيم التنظيمية جزء ال يتجزأ من
ً
التنظيم يدير القائد بها أفراده وتظهر في تفاعالته (بوقراف ،)6 ،2017،وأن القيم التنظيمية عامال مهم من عوامل النجاح ،فبقدر قوة القيم
التنظيمية تحدد كفاءة املنظمة وفاعليتها ،حيث تتحسن إنتاجية املنظمة كلما كانت قيمها التنظيمية اقوى ،كما أن للقيم التنظيمية أثر في العمل من
أهمها األداء الجيد ،والكفاءة في العمل وتحقيق األهداف وغيرها (العنزي.) 3 ،2019 ،
ويذكر بن حامد ( )4 ،2017ان املنظمات تسعى لتحقيق تلك الفعالية من خالل تطوير وتحسين قيم ومعتقدات أفرادها ملا لها من أثار إيجابية
على الفرد واملنظمة في الوقت نفسه وحيث توصل أ ن القيم التنظيمية تسهم بشكل كبير في جودة التعليم العالي من خالل تفاعل األساتذة الباحثين
والعمل ضمن روح الجماعة وهذا التفاعل ينتج عنه مجموعة من املعايير والقيم واملعتقدات التي تضبط سلوك العاملين داخل التنظيم ،وقد أدركت
معظم أنواع املنظمات أهمية القيم التنظيمية حيث اعتبرتها املفتاح الرئيس الحتياجات املستفيدين منها ،ولذلك أصبح من الضروري دراسة الثقافة
ً
التنظيمية للمنظمة من خالل دراسة القيم ودراسة بيئة املنظمة وعملية الحفظ وصوال إلى كل ما يدعم القيم التنظيمية التي تخدم في املقام األخير
أغراض و أهداف املنظمة ).(Bowden,2000,5
مشكلة الدراسة:
تعتبر القيم التنظيمية حاجة حقيقية لجميع املنظمات بشتى فروعها واختصاصاتها حيث أنها تؤدي إلى رفع كفاءة املنظمة ،حيث يؤكد العنزي
ً
( )15 ،2019أن القيم التنظيمية عامال مهم من عوامل النجاح ،فبقدر قوة القيم التنظيمية تحدد كفاءة املنظمة وفاعليتها ،وأظهرت النتائج ملحور
القيم التنظيمية بمدارس محافظة العال درجة ( كبيرة) من وجهة نظر املعلمين واملعلمات من أفراد عينة الدراسة ،كما أشارت دراسة العتيبي ( ،2008
 )25أن اتجاهات املديرين نحو االلتزام بالقيم التنظيمية في وزارة التربية والتعليم في اململكة العربية السعودية كانت بدرجة كبيرة ،وكما توصلت دراسة
الجابر ( )71 ،2019أن توافر القيم التنظيمية بشكل كبير في معهد اإلدارة العامة ،وحيث تقر العموش ( )47 ،2019أنه من خالل القيم التي تسود
املنظمة يمكن أن نتعرف على مستوى القيم التنظيمية السائدة ومستوى أداء العاملين فيها وأن مستوى القيم التنظيمية في مؤسسة الضمان االجتماعي
جاءت (متوسطة) من وجهة نظر أفراد العينة ،وتوصلت دراسة  )25 ،2000( brendamأن القيم التنظيمية محققة لدى املعلمين بدرجة كبيرة ،كما
أشار  )30 ،2006( ortyoandأن القادة اللذين يمارسون القيادة بالقيم جاءت بدرجة متوسطة وأن أبرز املبادئ التي توصل لها فيما يجب اتباعه من
قبل اإلدارة لرفع القيم التنظيمية كانت :تلبية االحتياجات ،االستقامة ،الصدق ،العمل مع الفريق.
كما تشير الدراسات إلى أن هناك عالقة ارتباطية وثيقة بين القيم التنظيمية والعديد من املتغيرات ،فقد توصلت دراسة العتيبي (  )31 ،2019انه
يوجد عالقة ارتباطية (طردية) بين القيم التنظيمية وااللتزام التنظيمي حيث يؤكد الباحث أنها تنسجم مع الواقع ،فكلما كان هناك قيم تنظيمية
إيجابية يعمل بها املعلمون كلما أدى ذلك إلى التزام املعلمين و انتمائهم للمدارس التي يعملون بها ،وحيث يقر العموش ( )47 ،2019أنه من خالل القيم
التي تسود املنظمة يمكن أن نتعرف على مستوى القيم التنظيمية السائدة وعالقتها بمستوى األداء الوظيفي وحيث توصل الباحث إلى انه يوجد عالقة
(إيجابية) ما بين القيم التنظيمية وتحسين األداء ،وفي املقابل أوضحت نتائج دراسة الجابر ( )72 ،2019أنه يوجد عالقة (سلبية) ضعيفة بين أبعاد
القيم التنظيمية واالتجاه نحو التسرب من قبل أفراد عينة الدراسة ،وأن أكثر أبعاد القيم التنظيمية التي لها عالقة ارتباطية عكسية باالتجاه نحو
التسرب هو بعد العدالة  ,وان العدالة التنظيمية لها دور في خفض معدل التسرب الوظيفي.
وجاء الغرض من هذه الدراسة ملعرفة القيم التنظيمية السائدة في املدارس الثانوية في مدينة بريدة وذلك باإلجابة على أسئلة الدراسة.
أسئلة الدراسة:
 .1ما مستوى القيم التنظيمية في املدارس الثانوية الحكومية بمدينة بريدة من وجهة نظر املعلمات؟
 .2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى القيم التنظيمية للمعلمات في املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة تعزى ملتغيرات
(سنوات الخبرة ،التخصص ،الدورات التدريبية)؟
 .3ما املقترحات الالزمة لتحسين مستوى القيم التنظيمية في املدارس الثانوية الحكومية بمدينة بريدة؟
أهداف الدراسة:
 .1التعرف على مستوى القيم التنظيمية في املدارس الثانوية الحكومية بمحافظة بريدة من وجهة نظر املعلمات.
 .2الكشف عن أهم الفروق ذات الداللة اإلحصائية في مستوى القيم التنظيمية للمعلمات في املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة تعزى
ملتغيرات (سنوات الخبرة ،التخصص ،الدورات التدريبية).
 .3وضع مقترحات لتحسين القيم التنظيمية لدى معلمات املرحلة الثانوية في مدينة بريدة.
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أهمية الدراسة:
 .1تأتي أهمية الدراسة من تناولها ملوضوع القيم التنظيمية أحد العوامل املهمة في العملية اإلدارية والتعليمية ،حيث تعتبر القيم قوة منظمة
ومحركة للسلوك .
ً
 .2تعد هذه الدراسة استكماال للجهود املبذولة في مجال (القيم التنظيمية) في املؤسسات التعليمية.
ً
 .3أن القيم التنظيمية تقوم بتنمية وعي املوظفين والتزامهم ،وتعزيز انتمائهم مما يؤثر إيجابيا على أدائهم.
 .4من املأمول أن تزود هذه الدراسة أصحاب القرار في املؤسسات التعليمية معلومات خاصة عن واقع القيم التنظيمية.
 .5قد تساهم الدراسة بتكوين إطار مرجعي لالستعانة به واستخدامه عند ممارسة األنشطة.
حدود الدراسة:
الحدود املوضوعية :تناولت هذه الدراسة بعدين رئيسين من أبعاد القيم التنظيمية إدارة اإلدارة وتشمل ( القوة ،الصفوة ،املكافأة ) وإدارة العالقات
وتشمل ( العدل ،فرق العمل ،القانون والنظام ) تم اختيار هذه األبعاد بناء على االتفاق واالطالع و ملدى مالئمتهن للمجال التربوي.
الحدود املكانية :اقتصرت هذه الدراسة املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة.
الحدود البشرية :معلمات املرحلة الثانوية في املدارس الحكومية في مدينة بريدة.
الحدود الزمانية :تمت هذه الدراسة في الفصل الدراس ي الثاني 1441هـ..
مصطلحات الدراسة:
القيم التنظيمية:
) francis & woodcock(1995,6يعرفها فرانسيس وودكوك :بأنها االعتقاد الذي تبنى عليه أعمالنا في املنظمات ،فهي عبارة عن اختيار الصالح
والسيئ ،واملهم وغير املهم.
عرفها محمود سلمان العلميان( )10 ،2002بأنها " :اتفاقات مشتركة بين أعضاء حول ما هو مرغوب أو غير مرغوب في مكان أو بيئة العمل ،بحيث
تعمل هذه القيم على توجيه سلوك العاملين ضمن الظروف التنظيمية املختلفة ومن هذه القيم  :املساوة بين العاملين االهتمام بإدارة الوقت ،االهتمام
باألداء ،احترام األخرين ....الخ "
التعريف الجرائي للدراسة:
هي القيم واملعتقدات التي يمتلكها املعلم و يلتزم بمضامينها فهي التي تحدد السلوك املقبول واملرفوض ،والتي تنعكس على طريقة أدائه وتعمل على
تحديد اتجاهاته وتوجيه سلوكه التنظيمي كما تنعكس القيم التنظيمية على الخصائص الداخلية للمنظمة فهي تحدد الخطوط العريضة لتوجيه
السلوك ووضع القرارات وفق أهداف تسعى إلى تحقيقها بإخالص وأمانة في املدراس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة.

الطار النظري:
ا
أول :مفهوم القيم:
" املعتقدات التي يعتقد أصحابها بقيمتها ،ويلتزمون بمضامينها "( القريوتي)87 ,1993 ،
هي "مجموعة من األحكام واملعايير التي تنبثق عن مؤسسة ما ،وتكون بمثابة موجهات للحكم على األعمال واملمارسات املعنوية واملادية ،وتكون لها
قوة التأثير على املؤسسة بمالها من صفة اإللزام والعمومية ويعتبر أي خروج عليه أو انحراف عنها بمثابة خروج عن أهداف املؤسسة " ( العدلوني،
 2002م)
ً
القيمة هي"الحكم الذي يصدره اإلنسان على ش يء ما مهتديا بمجموعة املبادئ واملعايير التي وضعها املجتمع الذي يعيش فيه ،والذي يحدد
ً
ً
ً
املرغوب فيه واملرغوب عنه من السلوك ،فالقيمة تتضمن قانونا أو مقياسا له ش يء من الثبات على مر الزمان ،أو بعبارة اشمل تتضمن دستورا يتضمن
نسق األفعال والسلوك " (فيله وزميله)2008،188 ،
ا
ثانيا :تطورالقيم التنظيمية:
ً
نمت القيم اإلدارية ،وتطورت عبر سبع مراحل رئيسية للتطور حيث بات دور املديرين متميزا مع تطور القيم اإلدارية والتنظيمية السائدة ،ويمكن
إجمال وتوضيح تلك املراحل في املراحل التالية (ديف فرانسيس ومايك ودكوك.)1927،
املرحلة األولى :وتمثلت في سيادة القيم التي قالت بأن معاملة اإلنسان كانت تتم على أساس أنه شبيه باأللة بالتمام ،حيث يتم تحفيزه بواسطة املكاسب
املادية ،وكانت القيم قائمة على مفاهيم أساسية من التنظيم ،والتي تم تحليلها بداية من قبل ماكس ويبر الذي وصف املفاهيم املتعلقة بالسلطة
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وتدريجها ،واألدوار ،واإلجراءات الرسمية ،ثم بدأت املنظمات تنمو وأصبحت معنية بالكفاية ،كما عجل التفكير العلمي باألساس الذي يقوم عليه
التغيير ،وبالتالي قادت طرق اإلنتاج العديدة إلى تغيير ظروف العمل ،وكانت املعلومات الخاصة بالوقت لدى معظم القادة مستندة إلى القيم التي تفترض
أن الرجال والنساء هم مصادر مثل مصادر اإلنتاج.
ً
املرحلة الثانية :بدأت هذه املرحلة على أساس نتائج دراسات هاوثورن :حيث تبنى املديرون التقدميون وجهة نظر أكثر تعقيدا بشأن اإلنسان ،مدركين
ً ً
ان األحاسيس وقوة اإلرادة تلعب دورا مهما ،وفي بعض األحيان دورا حاسما في التأثير على اإلنتاجية فتم إدخال التجارب ملحاولة تحسين اتجاهات األفراد
نحو العمل ،ومن ثم تدريب املديرين ليصبحوا قادة عمل ،كما تم إدخال أساليب تحفيز جديدة إلى بيئة العمل.
ً
املرحلة الثالثة :ظهرت هذه املرحلة استجابة لظهور االتحادات املهنية ،حيث اكتسبت االتحادات املهنية القوة ،وقامت في تلك الفترة إعدادا كبيرة من
اإلدارات باستثمار قدر كبير من الجهود من أجل احتواء االضطراب ،واملحافظة على السالم ثم تم بعد تلخيص العالم الغربي من العجز الذي أحدثته
ً
الحرب العاملية الثانية تجريب عددا من املداخل وتوصلت اإلدارة إلى االعتقاد بأن املواجهة رأسا لرأس كانت أسوء خيار موجود ،فبحثت عن طرق
جديدة لحل مشكالت القوة والهيمنة فظهر الجواب لهذه املشكلة وهو الحرية في بيئة العمل.
املرحلة الرابعة :قامت هذه املرحلة على أساس الحرية في العمل ،ألن فكرة حرية العمل هذه قد تحدث املعتقدات التي طاملا تمسكت بها اإلدارات لفترة
ً
ً
ً
طويلة ،ونظرا للحاجة إلى أساليب جديدة بدأ التأثير األمريكي يلعب دورا مسيطرا حيث نشر ماكجريجور في العام  1960في كتابه (the human side of
) enterpriseالذي كان له تأثير على التفكير اإلداري عبر العالم ،حيث أوضح ماكريجور أهمية أنظمة القيم اإلدارية ،وذلك من خالل تقسيمه
للمعتقدات اإلدارية إلى مجموعتين متضادتين وبما يعرف حيث يرى ماكريجور أن األفراد عندما تتم ادارتهم وفقا لنظرية ) (x)،(yبنظرية :
ً
نظرية ( :)Xفإنهم سيكونون غير متعاونين ومخادعين وكسالى ،وفي حين أنهم اذا كانوا يدارون وفقا.
نظرية ( : )Yفإنهم سيكونون إيجابين وجديرون بالثقة ومحبون للخرين وذوو أراء بناءة.
وسارت في هذه املثالية التنظيمية في خط مواز لطبيعة التحرر واإلثارة العنيفة لحقبة الستينات وكان هو مفهوم قوة الزهور يمثل روح ذلك الوقت.
ً
املرحلة الخامسة :وتمثلت في ظهور عصر جديد من القيم اإلدارية التي كانت ماثلة فيما يسمى باإلدارة باألهداف ،وفقا لهذه النظرية فإن كل فرد يجب
أن يكون لديه أهداف إنتاجية شاملة ومتفق عليها ،لكي يسمح بالحرية الفردية لتحديد طرق ووسائل إنجاز هذه األهداف ،ولقد كان الهدف من هذه
النظرية التوافق بين أهداف املنظمة وأهداف األفراد.
املرحلة السادسة :التي أصبح املديرون فيها متحررين من أوهام اإلدارة باألهداف ،وبرزت مجموعة جديدة من القيم التنظيمية على الساحة حيث عاد
ً
ً
مدير السبعينات على نحو متزايد إلى الحقل املزدهر املتعلق بعلم السلوك التطبيقي وأظهر تحليل األفكار واملعلومات اإلدارية لهذا العصر تحيزا متميزا
ضد السلطة واصبح دور املدير موضع تساؤل ،وحيث اصبح مفهوم امليسر موضوع التأييد كدور املدير وشاع التوجه لفحص املنظمات تحت شعار
التطوير التنظيمي.
ً
املرحلة السابعة :واتسمت باإلثارة ألنها كانت تمثل رد فعل أكثر كونها مرحلة تقدمية ،وتمثلت في اكتشاف املديرين للدروس التي يعرفها جيدا أجدادهم
التنظيمين ،حيث بدأت تكتشف من جديد القوة الدافعة الستغالل الفرص الفردية ،واملسئولية الذاتية.
ا
ثالثا :أهمية القيم التنظيمية:
أن القيم هي األساس في أي ثقافة تنظيمية وهي جوهر فلسفة املنظمة لتحقيق النجاح ،كما أن القيم شعور بالتوجهات املشتركة لكل العاملين
ً
وتعد مؤشرات لتصرفاتهم اليومية ،فضال عن ذلك فان املنظمة تحصل بال شك على قوة كبيرة من خالل وجود قيم مشتركة إذ يكون املوظفون على
معرفة باملعايير التي يجب عليهم االلتزام بها ،ومن ثم تكون لديهم القدرة على اتخاذ القرارات التي تدعم هذه املعايير ،ومن خالل القيم يشعرون بأهميتهم
في املنظمة تثار دافعيتهم الن الحياة في املنظمة تصبح ذات معنى بالنسبة لهم ،أي أنها تؤدي إلى خلق شعور بالهوية بالنسبة للفراد العاملين في املنظمة،
وتصبح القيم حقيقية في عقول عدد كبير منها ،إن وجود قيم تنظيمية مشتركة يمتد ليشمل جميع نواحي املنظمة ،فاملنظمات التي تمتلك قيما مشتركة
قوية تميل إلى عكس تلك القيم في تصميم التنظيم الرسمي (.الخزاعلة 46 ، 2009،ـ.)47
ا
رابعا :شروط القيم التنظيمية:
للقيم التنظيمية العديد من الشروط التي نستطيع متى ما توافرت الحكم على وضوح تلك القيم ،وهي على النحو التالي ( ديف فرانسيس ومايك
ودكوك 47 ،1995ـ)52
• اختيار القيم من بين عدة بدائل.
• اتساق القيم مع بعضها البعض ،فيجب أن تدعم القيم بعضها األخر.
• أن تكون معززة لقيم األداء.
• أن تكون قابلة للتوصيل.
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• أن تكون جذابة ،وداعية للفخر واالعتزاز.
• تدوين القيم لتوضيح الصورة العقلية لها ،واألثارة النقاش حولها ولضمان توصيلها برسائل واضحة إلفراد التنظيم.
ا
خامسا :خصائص القيم التنظيمية:
تتمتع القيم التنظيمية بمجموعة من املميزات والخصائص والسمات نتطرق إليها في اآلتي:
• النسبية :تتميز القيم التنظيمية بالنسبية وذلك الختالفها بين األفراد العاملين على اختالف رغباتهم وظروفهم ،أي أن لكل فرد عامل مجموعة من
األهداف والرغبات يحاول الوصول إليها ،هذه األهداف تؤثر على التزامه بالقيم التنظيمية السائدة باملؤسسة التي ينتمي إليها ،باإلضافة إلى
الظروف البيئية التي تسود هذه املؤسسة.
• ذات طبيعة عامة (عمومية) :أي أنها تكون في الوسط التنظيمي ككل وتمس جميع املوارد املادية واملالية باإلضافة إلى املوارد البشرية ،التي تعتبر
ّ
واملسير الحقيقي لباقي املوارد ،وخاصية أنها عمومية أي أنها توضع مجموعة من املبادئ واملعتقدات يلتزم بها جميع أعضاء التنظيم
املورد األساس ي
وفي جميع املستويات اإلدارية للهيكل التنظيمي (سالطنية ،2013،ص )6
• تجريدية :أي أن القيم معان مجردة تتسم باملوضوعية واالستقاللية تنعكس معانيها الحقيقية في سلوك األفراد العاملين وفي الظروف البيئية التي
يعيشونها ،كما سبق وذكرنا أنها عمومية بمعنى أن لها تأثير كبير على استقرار املناخ التنظيمي في حالة معينة باإلضافة إلى أنه يتوجب االلتزام بها
من جميع العاملين بنفس الدرجة ،أي بمعنى ال يكون هناك عامل يخضع لقيمة تنظيمية معينة ويتغاض ى على قيمة أخرى (العميان،2002 ،
.)312
• متدرجة :ويقصد بها كل عامل تتشكل لديه القيم التنظيمية على شكل تدرج هرمي (من املهم إلى األهم) ،وهذا يتحدد من خالل ضرورة التزامه
بقيمة معينة ألنها بالنسبة له املهم ،وهذا الترتيب يتسنى من خالل أهدافه ورغباته.
ً
ً
• مكتسية :أي أنها ليست فطرية وكما أن الفرد العامل عند دخوله املؤسسة ألول مرة يكون خاليا أو فارغا من القيم التنظيمية ويبدأ اكتسابها
طيلة فترة مزاولته العمل فيها ،وبما أنها مكتسبة وتنعكس على السلوك الفردي داخل املؤسسة ،فإنها بذلك تكون قابلة للقياس والتقييم حيث
ً
تكون عمليات القياس والتقييم من فترة إلى أخرى لذا يمكننا القول أن القيم التنظيمية نستطيع قياسها دوريا ( الجالد . ) 31 ،2005 ،
ا
سادسا :تصنيفات القيم التنظيمية:
ا
أول  :تصنيف ديف فرانسيس ومايك ودكوك )(Dave Francis & Mike Woodcock
الذين أشاروا إلى أنه ولكي تكون املنظمة ناجحة في عالم اليوم ،فإنه يجب عليها القيام بأربع قضايا رئيسية تقود إلى اثنتي عشرة قضية فرعية والتي
تشتق االثنتا عشرة قيمة كالتالي:
القضية األولى :إدارة الدارة:
وتعني أنه يجب على املنظمة أن تتعامل مع قضايا ذات صلة بالنفوذ ( القوة ) ودور اإلدارة كما يجب أن تتأكد من أن دور اإلدارة تم تحديده بدقة
ووضوح ،وبناء على هذه القضية الجوهرة فإن القضايا الفرعية ينبغي تقديمها كما يلي :
• القوة (النفوذ ) :وتتمثل في امتالك املجموعة اإلدارية لنظم املعلومات والسلطة واملركز الوظيفي التي تمكنها من تقرير مهمة املنظمة ،واملصادر
التي يمكن أن تحوز عليها واتخاذ القرارات .
• الصفوة :فاملنظمة الناجحة تدرك أهمية الحصول على أفضل املرشحين املحتملين في األعمال اإلدارية .
• املكافأة :فاملنظمة الناجحة هي التي تحدد الناجح وتكافئ عليه.
القضية الثانية :إدارة املهمة:
وتعني أنه يجب على املنظمة أن تتعامل مع قضايا ذات صلة بأداء العمل ،والكيفية التي تحقق بها املنظمة أهدافها ،وبناء على هذه القضية
الجوهرة فإن القضايا الفرعية ينبغي تقديمها كما يلي:
ً
• الفعالية :فالتركيز على القضايا الصحيحة يجب أن يكون مطردا ،واملنظمة الناجحة قادرة على تركيز مصادرها على األنشطة التي تعود عليها
بأفضل النتائج .
• الكفاية :وقد قيل أن اإلدارة الجيدة والكفؤة هي تلك التي تستطيع أن تعمل مئات األشياء الصغيرة بطريقة متقنة.
ً
ً
• االقتصاد :وكما هو معلوم فإن انفاق النقود أسهل من جمعها ،لذا فإن غياب الرقابة على التكاليف يعد سببا رئيسيا في فشل الكثير من األعمال .
القضية الثالثة :إدارة العالقات:
وتعني أنه يجب على املنظمة أن تتعامل مع قضايا ذات صلة ،بالحصول على أفضل إسهام من موظفيها ،وبناء على هذه القضية الجوهرة فإن
القضايا الفرعية ينبغي تقديمها كما يلي:
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• العدل :حيث يتضح تأثير اإلدارات بتصرفها في حياة الفرد ،سواء أكان ذلك في العمل أو خارج العمل ،ذلك أن ما يفعله املديرون وما ال يفعلونه له
تأثير كبير على نوعية حياة كل املوظفين .
• العمل الجامعي ( فرق العمل ) :فالجماعة املنظمة جيدا واملحفزة تستطيع أن تنجز أكثر من مجرد مجموعة أفراد الذين يشكلون الجماعة .
ً
• القانون والنظام :حيث يتعين على كل جماعة أن تطور إطارا من القوانين التي تنظم تصرفاتها .
القضية الرابعة إدارة البيئة:
وتعني أنه يجب على املنظمة أن تتعامل مع قضايا ذات صلة بالتنافس في البيئة املحيطة ،وبناء على هذه القضية الجوهرة فإن القضايا الفرعية
ينبغي تقديمها كما يلي:
• الدفاع :حيث تقع الكثير من املنظمات التجارية تحت وطأة املنافسة مع املنظمات األخرى ،واملنظمة الناجحة هي التي تقوم بدراسة التهديدات
الخارجية ثم تضع بعد ذلك خطة دفاعية قوية .
• التنافس :فالقدرة عل أن تكون منافسا هي الطريقة الوحيدة املوثوق بها للبقاء.
ً
• استغالل الفرص :فرغم وجود أفضل الخطط الرائعة املحكمة ،فإنه من املحتم أن هناك فرصا وتهديدات سوف تحدث ،وال يمكن للمنظمات أن
ً
ً
تتجاهل األمور الفجائية ،وبالتالي فإنه من الحكمة العلمية أن تبحث هذه املنظمات عن فرص في الخارج بدال من أن تعطي مجاال للخرين لينتزعوا
أفضل الفرص .
ا
ثانيا :تصنيف كوين ورو باخ الذي صنف القيم التنظيمية في أربعة قيم هي ( التويجر)22 ،2003،
 .1قيم الهدف الرشيد.
 .2قيم العالقات اإلنسانية.
 .3قيم النظام املفتوح.
 .4قيم العمليات الداخلية .
الدراسات السابقة:
• دراسة العنزي ( :)2019هدفت الدراسة إلى التعرف على القيم التنظيمية بمدارس محافظة العال وعالقتها بالصراع التنظيمي لدى املعلمين
ً
واملعلمات ،وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي االرتباطي واالستبانة كأداة لجمع املعلومات ،وتكونت عينة الدراسة من ( )282معلما ومعلمة من
مدارس محافظة العال  .وأظهرت النتائج ملحور القيم التنظيمية بمدارس محافظة العال درجة ( كبيرة) بمتوسط من وجهة نظر املعلمين واملعلمات
ً
من أفراد عينة الدراسة والعالقة وأيضا توجد عالقة عكسية قوية بين توافر القيم التنظيمية ومستوى الصراع التنظيمي حيث كلما توافرت
القيم التنظيمية بدرجة كبيرة كلما قل مستوى الصراع التنظيمي
• دراسة العموش ( :)2019هدفت الدراسة التعرف على اثر القيم التنظيمية في تحسن أداء العاملين في مؤسسة الضمان االجتماعي األردنية ،وقد
ً
استخدم الباحثة املنهج امليداني االرتباطي واالستبانة كأداة لجمع املعلومات ،وتكونت عينة الدراسة من ( )250فردا  .وأظهرت النتائج أن مستوى
القيم التنظيمية في مؤسسة الضمان االجتماعي جاءت متوسطة من وجهة نظر أفراد العينة ،ووجود اثر إيجابي ما بين القيم التنظيمية وتحسين
األداء .
• دراسة العتيبي ( :)2019هدفت الدراسة التعرف على القيم التنظيمية في املدارس الثانوية الحكومية بمحافظة الطائف وعالقتها بااللتزام
التنظيمي للمعلمين ،وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي االرتباطي واالستبانة كأداة لجمع املعلومات ،وأظهرت النتائج أن مدى توافر القيم
التنظيمية في املدارس الثانوية الحكومية بمحافظة الطائف جاء بدرجة (عالية) من وجهة نظر املعلمين وحيث يؤكد الباحث على وجود عالقة
ارتباطية ألنها تنسجم مع الواقع فكلما كانت هناك قيم تنظيمية إيجابية يعمل بها املعلمون كلما أدى ذلك إلى التزام املعلمين وانتمائهم للمدارس
التي يعملون بها.
• دراسة الجابر ( :)2019هدفت الدراسة تحديد القيم التنظيمية وعالقتها بالتسرب الوظيفي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريب بعهد اإلدارة
ً
العامة ،وقد استخدمت الباحثة املنهج الوصفي املسحي واالستبانة كأداة لجمع املعلومات ،وتكونت عينة الدراسة من ( )75عضوا ،وأظهرت
ً
النتائج توافر القيم التنظيمية بشكل كبير في معهد اإلدارة العامة وأيضا أن هناك عالقة سلبية ضعيفة غير دالة إحصائيا بين جميع أبعاد القيم
التنظيمية واالتجاه نحو التسرب الوظيفي من قبل أفراد عينة.
•  :(2019) hunterهدفت الدراسة التعرف على القيم الشخصية وعالقتها بالقيم التنظيمية لدى املديرات في الجامعات العامة للبحث ،حيث
استخدمت الباحثة املنهج الوصفي االرتباطي واالستبانة كأداة لجمع املعلومات ،وتكونت عينة الدراسة من ( )99امرأة يشغلن مناصب إدارية في
التعليم العالي .وأظهرت النتائج أن القيم جاءت بدرجة متوسطة .
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• دراسة الرحومي ( :)2018هدفت الدراسة التعرف على استخدام وسائل التواصل االجتماعي في نشر القيم التنظيمية واثرها على تحسين أداء
املوظفين في جامعة امللك خالد ،حيث استخدم الباحث االستبانة كأداة لجمع املعلومات ،حيث بلغ عدد أفراد العينة ( )72فرد  .وأظهرت النتائج
إلى بوجود عالقة ارتباط معنوي بين استخدام وسائل التواصل االجتماعي ونشر القيم التنظيمية وهو ارتباط طردي أي الزيادة في استخدام
وسائل التواصل االجتماعي يؤدي إلى زيادة في نشر القيم التنظيمية بين القيم وتحسين األداء .
• دراسة بـو قراف ،دومة ( :)2017هدفت الدراسة التعرف إلى العالقة بين القيم التنظيمية واإللتزام التنظيمي لدى عمال والية الجلفة ،وقد
استخدما الباحثان املنهج الوصفي االرتباطي واالستبانة كأداة لجمع املعلومات .وتكونت عينة الدراسة من ( )70موظف .وأظهرت النتائج أن
مستوى القيم التنظيمية لدى عمال والية الجلفة جاء منخفض ،ووجود عالقة ارتباطية موجبة بين القيم التنظيمية وااللتزام التنظيمي .
• دراسة بانعمة ( :)2012هدفت الدراسة التعرف على القيم التنظيمية املحفزة لإلبداع اإلداري لدى مديرات مدارس التعليم الثانوي العام
الحكومي واالهلي بمدينة مكة املكرمة ،وقد استخدمت الباحثة املنهج الوصفي املسحي  ،وتكونت عينة الدراسة من ( )49مديرة و( )391معلمة من
املدارس الثانوية الحكومية واألهلية ،حيث أظهرت النتائج بأن استجابات األفراد حول املمارسات املقترحة للقيم التنظيمية املحفزة لإلبداع
ً
اإلداري كانت عالية جدا.
• دراسة العتيبي ( :)2010هدفت الدراسة التعرف على أثر القيم التنظيمية على سلوك طلبة أعضاء هيئة التدريس بجامعة نجران ،وقد استخدم
ً
الباحث املنهج الوصفي التحليلي واالستبانة كأداة لجمع املعلومات ،وتكون عينة الدراسة ( )947طالبا وطالبة وعضو هيئة التدريس .حيث أظهرت
النتائج أن القيم التنظيمية تتوافر لدى الطلبة وأعضاء هيئة التدريس من وجهة نظرهم بدرجة متوسطة.
• دراسة العتيبي ( :)2009التعرف الدراسة ملعرفة القيم التنظيمية السائدة في مؤسسات التعليم والتدريب العالي والتقني واملنهي ،وقد استخدم
ً
الباحث املنهج الوصفي املسحي واالستبانة كأداة لجمع املعلومات ،وتكونت عينة الدراسة من ( )43فردا ،وأظهرت النتائج يرى أعضاء مجتمع
الدراسة أن ترتيب القضايا الرئيسية للقيم التنظيمية السائدة في مجتمعهم بشكل عام قد جاء كما يلي :إدارة العالقات ثم إدارة البيئة وكلتاهما
بدرجة جيدة ثم إدارة اإلدارة ثم إدارة املهمة وكلتاهما بدرجة متوسطة.
• دراسة العتيبي ( :)2008هدفت الدراسة التعرف على اتجاهات املديرين نحو االلتزام بالقيم التنظيمية في وزارة التربية والتعليم في اململكة العربية
السعودية وأثرها على رضاهم الوظيفي  ,واستخدم الباحث املنهج الوصفي االرتباطي واالستبانة كأداة لجمع املعلومات ،وتكونت عينة الدراسة من
( )411من مديرين وزارة التربية والتعليم باململكة العربية السعودية .وأظهرت النتائج أن اتجاهات املديرين نحو االلتزام بالقيم التنظيمية في وزارة
التربية والتعليم كانت إيجابية
• ) :Ortyoand (2006هدفت الدراسة التعرف للكشف عن العالقة بين سلوك القيادة والقيم التي يعتنقها القائد في كليات التربية واالقتصاد في
جامعة ميتشغان في الواليات املتحدة األمريكية ،وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي اإلرتباطي ،وقد تكونت عينة الدراسة من ( )130عضو هيئة
تدريس وإداري ،وأظهرت النتائج أن القادة في جامعة ميتشغان يمارسون نمط القيادة بالقيم بدرجة متوسطة.
• ( :Brenda )2000هدفت الدراسة إلى التعرف على القيم التنظيمية لدى املعلمين في تمثيل الخدمة التعاونية في والية نيو مكسيكو ،واستخدم
الباحث املنهج الوصفي االرتباطي واالستبانة كأداة لجمع املعلومات ،وتكونت عينة الدراسة من ( )201فرد .وأظهرت النتائج أن  14قيمة من القيم
التنظيمية جاءت بدرجة مرتفعة .
• ( :Marshall)1992هدفت الدراسة إلى التعرف على أهمية قيم مديري املدارس واهم املصادر واالتجاهات التي تقود هذه القيم إلى التعامل مع
املشكالت في املدرسة واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي املسحي ،وقد تكون مجتمع الدراسة من مديري سبعون مدرسة ثانوية وقد قامت
الباحثة باختيار مجتمع الدراسة كامال للعينة ،مستخدمة أداة قامت بتطويرها لقياس قيم مديري املدارس الثانوية معتمدة على املقاييس
الخاصة بالقيم ،وأظهرت النتائج أن القيم لدى املدراء جاءت بدرجة كبيرة.
التعقيب على الدراسات السابقة:
أوجه التشابه بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
• املنهج :تتفق الدراسة الحالية مع أغلب الدراسات في املنهج الوصفي وتتفق مع كل من دراسة:
) Marshall(1992) ،(2007في املنهج الوصفي املسحي.

بانعمة ( ،)2012العتيبي (Yilmaz&balci ،)2009

• العينة :اتفقت عينة الدراسة الحالية في استهدافها ملجتمع املعلمين أو املعلمات كعينة للدراسة مع كل من دراسة :العنزي ( ،)2019العتيبي
( ،)2018بانعمة (.Yilmaz&balci(2007) ،Brenda(2000) ،)2012
• األداة :تتفق الدراسة الحالية مع أغلب الدراسات في استخدام االستبانة أداة لجمع البيانات.
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أوجه الختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:

• املنهج :اختلف منهج الدراسة الحالية مع منهج كل من دراسة :العنزي ( ،)2019العتيبي ( ،)2019الجابر ( ،)2019(hunen ،)2019العنزي
( ،)2018بوقراف و دومة ( ،)2017عياد( ،)2015العتيبي (.)2008
• العينة :اختلفت مع دراسة كل من :العموش( ،)2019الجابر ( ،)2019(hunter ،)2019الفضل ( ،)2018بوقراف و دومة ( ،)2017العتيبي
( ،)2010العتيبي ( )2009العتيبي (.)2008
• الحدود املكانية :اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة من حيث مكان تطبيق الدراسة.
أوجه الستفادة من الدراسات السابقة في الدراسة الحالية:
• في تحديد اإلطار العام للدراسة.
• ساعدت الدراسات السابقة في تحديد مشكلة البحث وصياغتها من خالل دعمها بالنتائج.
• تم االستفادة من الدراسات السابقة في بناء أداة الدراسة.
• ساعدت الدراسات السابقة في تحديد أهمية وأهداف الدراسة.
• استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في بناء اإلطار النظري للدراسة.
• االستفادة من نتائج الدراسات السابقة في تفسير نتائج الدراسة الحالية.

منهجية الدراسة وإجراءاتها:
ا
أول :منهج الدراسة:
في الدراسة الحالية تم استخدام املنهج الوصفي املسحي وذلك لإلجابة عن أسئلة البحث الحالي وهو املنهج املناسب ملثل هذا البحث الحالي .
ا
ثانيا :مجتمع الدراسة:
تمثل مجتمع الدراسة في الدراسة الحالية في جميع معلمات املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة بمنطقة القصيم باململكة العربية
السعودية ،في الفصل الدراس ي الثاني من العام الدراس ي 1441ه ،والبالغ عددهن 1670وفق أخر إحصائية لوزارة التعليم (وزارة التعليم )2020 ،
ا
ثالثا :عينة الدراسة:
 .1عينة تقنين الستبانة (العينة الستطالعية):
تكونت العينة االستطالعية التي تم التأكد من صدق وثبات االستبانة املستخدمة في البحث الحالي بالتطبيق عليها من  45معلمة من معلمات
املدارس الثانوية الحكومية بمدينة بريدة ،بمنطقة القصيم باململكة العربية السعودية ،تم اختيارهن بطريقة عشوائية ،وتم التطبيق عليهن في الفصل
الدراس ي الثاني من العام الدراس ي 1441ه.
 .2عينة الدراسة األساسية:
تكونت عينة الدراسة األساسية من  312معلمة من معلمات املدارس الثانوية الحكومية بمدينة بريدة بمنطقة القصيم باململكة العربية
السعودية ،تم اختيارهن بطريقة عشوائية بسيطة من غير املشاركين في الدراسة االستطالعية ،وتم التطبيق عليهن في الفصل الدراس ي الثاني من العام
الدراس ي  1441ه.
والجدول التالي يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة في ضوء املتغيرات املختلفة:
جدول ( :)1توزيع أفراد عينة الدراسة األساسية في ضوء املتغيرات املختلفة
سنوات الخبرة
أقل من  5سنوات
من  5سنوات إلى أقل من  10سنوات
من  10سنوات فأكثر
التخصص
أدبي
علمي
الدورات التدريبية
لم احضرأي دورة تدريبية
حضرت من دورة إلى ثالث دورات
حضرت أكثرمن ثالث دورات

العدد

النسبة

60

%19.2

70

%22.5

182

%58.3

العدد

النسبة

197

%63.1

115

%36.9

العدد

النسبة

41

%13.1

89

%28.6

182

%58.3
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يتضح من الجدول السابق أن النسبة األكبر من املعلمات عينة البحث األساسية كن من أصحاب سنوات الخبرة من  10سنوات فأكثر بنسبة
بلغت  ،%58.3يليهن من كانت سنوات خبرتهن من  5سنوات إلى أقل من  10سنوات بنسبة بلغت  ،%22.5وفي الترتيب األخير من كانت سنوات خبرتهن أقل
من  5سنوات بنسبة بلغت .%19.2
ا
رابعا :أدوات الدراسة:
لجمع البيانات الالزمة لإلجابة عن أسئلة البحث الحالي وتحقيقه للهداف التي يسعى إليها تم استخدام مقياس))francis & woodcock1995
واملخصص لقياس القيم التنظيمية كأداة لجمع البيانات الالزمة من األفراد عينة البحث وتطويره بما يتناسب مع البيئة املطبق عليها الدراسة ،حيث
اشتملت على محورين (إدارة اإلدارة ) و(إدارة العالقات) وكل محور من هذه املحاور اشتمل على أبعاد فرعية حيث أن املحور الرئيس (إدارة اإلدارة ) من
أبعاده الفرعية ( القوة ،الصفوة ،املكافأة ) واملحور الرئيس الثاني (إدارة العالقات) من أبعاده الفرعية ( العدل ،فرق العمل ،القانون والنظام) ،والذي
يتكون من  30عبارة موزعة على تلك األبعاد تقيس القيم التنظيمية.
صدق وثبات الستبانة:
ا
أول :الصدق:
للتحقق من صدق االستبانة الحالية تم االعتماد على الصدق الظاهري (صدق املحكمين)  Face Validityحيث تم عرض االستبانة على اثنين من
املختصين في اإلدارة التربوية ،وأستاذ مشارك في علم النفس وكذلك تم عرضها على سبعة من معلمات املرحلة الثانوية ليمثلن بذلك العينة املستهدفة،
وطلب منهم دراسة االستبانة وإبداء آرائهم فيها من حيث مدى ارتباط كل عبارة من عباراتها بالبعد املنتمية إليه ،ومدى وضوح العبارات وسالمة صياغتها
اللغوية ومالءمتها لتحقيق الهدف الذي وضعت من أجله ،واقتراح طرق تحسينها وذلك بالحذف أو اإلضافة أو إعادة الصياغة ،وقد قدم املحكمون
مالحظات قيمة أفادت البحث ،وآثرت االستبانة ،وساعدت على إخراجها بصورة جيدة ،حيث حظيت جميع عبارات االستبانة باتفاق غالبية املحكمين،
مع بعض املالحظات التي تم مراعاتها في النسخة النهائية من االستبانة.
تم كذلك التحقق من صدق االستبانة عن طريق صدق االتساق الداخلي  Internal Consistencyوذلك باستخدام معامل ارتباط بيرسون في
حساب معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة ودرجة البعد املنتمية إليه العبارة وذلك للتأكد من مدى تماسك وتجانس عبارات كل بعد فيما بينها،
فكانت معامالت االرتباط كما هي موضحة بالجدول التالي:
جدول ( :)2معامالت الرتباط بين درجات عبارات الستبانة والدرجة الكلية للبعد املنتمية إليه العبارة
العبارة

الرتباط

العبارة

البعد األول :القوة
1
2
3
4
5

**0.798
**0.834
**0.825
**0.819
**0.796

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

**0.804
**0.840
**0.892
**0.831
**0.775

1
2
3
4
5

املحور الرئيس الثاني :إدارة العالقات
البعد الثاني :فرق العمل

البعد األول :العدل
**0.774
**0.777
**0.782
**0.731
**0.531

العبارة
الرتباط
املحور الرئيس ي األول :إدارة الدارة
البعد الثاني :الصفوة

1
2
3
4
5

**0.786
**0.848
**0.870
**0.811
**0.847

1
2
3
4
5

الرتباط
البعد الثالث :املكافأة
**0.891
**0.817
**0.848
**0.738
**0.824

البعد الثالث :القانون والنظام
**0.836
**0.913
**0.916
**0.875
**0.845

** دالة عند مستوى ثقة 0.01

تضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين درجات عبارات االستبانة والدرجة الكلية للبعد املنتمية إليه العبارة جميعها معامالت ارتباط
ً
موجبة ودالة إحصائيا عند مستوى ثقة  0.01وهو ما يؤكد اتساق وتجانس عبارات كل بعد فيما بينها وتماسكها مع بعضها البعض.
كذلك تم التأكد من تجانس واتساق األبعاد الفرعية لكل محور من محاور االستبانة وتماسكها مع بعضها البعض بحساب معامل ارتباط بيرسون
بين درجات األبعاد من جهة والدرجة الكلية للمحور املنتمية إليه ،وكذلك تم حساب معامالت االرتباط بين درجات محوري االستبانة والدرجة الكلية
لالستبانة للتأكد من تجانس املحورين مع بعضهما ،فكانت النتائج كما هي موضح بجدول التالي:
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جدول ( :)3معامالت الرتباط بين درجات أبعاد ومحاور الستبانة والدرجة الكلية
املحور

األبعاد

معامل ارتباط املحور بالدرجة الكلية
لالستبانة

املحور الرئيس ي األول :إدارة الدارة

القوة

الصفوة

املكافأة

معامل ارتباط البعد باملحور

**0.8568

**0.917

**0.899

**0.954

املحور الرئيس الثاني :إدارة العالقات

العدل

فرق العمل

القانون والنظام

معامل ارتباط املحور بالدرجة الكلية
لالستبانة

معامل ارتباط البعد باملحور

**0.815

**0.916

**0.928

**0.948

يتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين درجات األبعاد الفرعية لالستبانة والدرجة الكلية للمحور املنتمي إليه البعد وكذلك معامالت
ً
االرتباط بين درجات محوري االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة جميعها معامالت ارتباط موجبة ودالة إحصائيا عند مستوى ثقة  0.01وهو ما يؤكد
اتساق وتجانس األبعاد واملحاور فيما بينها وتماسكها مع بعضها البعض.
ا
ثانيا :الثبات:
تم التحقق من ثبات درجات االستبانة الحالية وأبعادها ومحاورها الفرعية باستخدام معامل ثبات ألفا كرونباخ فكانت معامالت الثبات كما هو
موضح بالجدول التالي:
جدول ( :)4معامالت ثبات ألفا كرونباخ لدرجات الستبانة وأبعادها ومحاورها الفرعية
املحور
املحور الرئيس ي األول :إدارة الدارة

املحور الرئيس الثاني :إدارة العالقات

األبعاد
القوة
الصفوة
املكافأة
ثبات املحور ككل
العدل
فرق العمل
القانون والنظام
ثبات املحور ككل

الثبات العام لالستبانة (الستبانة ككل)

معامل ثبات ألفا كرونباخ
0.939
0.890
0.891
0.945
0.840
0.880
0.954
0.934
0.964

ً
يتضح من الجدول السابق أن لدرجات االستبانة وأبعادها ومحاورها الفرعية معامالت ثبات مرتفعة ومقبولة إحصائيا؛ ومما سبق يتضح أن
لالستبانة مؤشرات إحصائية جيدة (الصدق ،الثبات) ويتأكد من ذلك صالحية استخدامها في البحث الحالي في الكشف عن القيم التنظيمية لدى
معلمات املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة.
ويجب مالحظة أنه تتم االستجابة لعبارات االستبانة املستخدمة في البحث الحالي بأن يتم االختيار ما بين خمسة اختيارات ،تتمثل في (صحيحة
ً
ً
كليا ،صحيحة إلى حد كبير ،ليست صحيحة وليست خاطئة ،غير صحيحة إلى حد كبير ،غير صحيحة كليا) ،وتقابل االستجابات الدرجات (،2 ،3 ،4 ،5
 )1على الترتيب؛ والدرجة املرتفعة في أي عبارة أو بعد في االستبانة تعبر عن درجة عالية من درجة التحقق ،ويجب مالحظة أنه تم االعتماد على املحكات
التالية في الحكم على القيم التنظيمية لدى معلمات املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدةً ،
بناء على املتوسطات الحسابية للعبارات واملتوسطات
الوزنية للبعاد أو املحاور ،كما هو موضح بالجدول التالي:
جدول ( :)5محكات الحكم على القيم التنظيمية في املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة
املتوسط الحسابي للعبارة أو املتوسط الوزني للبعد
أقل من 1.8
من  1.8إلى أقل من 2.6
من  2.6إلى أقل من 3.4
من  3.4إلى أقل من 4.2
من  4.2فأكثر

درجة التحقق
منعدمة
ضعيفة
متوسطة
كبيرة
ا
كبيرة جدا

ا
خامسا :األساليب الحصائية املستخدمة:
في البحث الحالي تم استخدام العديد من األساليب اإلحصائية باستخدام الحزمة اإلحصائية في العلوم االجتماعية  SPSSكالتالي:
 .1للتأكد من صدق وثبات الستبانة املستخدمة في الدراسة الحالية تم استخدام:
• معامل ارتباط بيرسون  Pearson Correlationفي التأكد من صدق االتساق الداخلي لالستبانة.
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• معامل ثبات ألفا كرونباخ  Alpha Cronbachفي التأكد من ثبات االستبانة.
 .2للجابة عن أسئلة الدراسة تم استخدام:

• التكرارات  Frequenciesوالنسب املئوية  Percentواملتوسطات  Meanواالنحرافات املعيارية  Std. Deviationفي الكشف عن مستوى القيم
التنظيمية لدى معلمات املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة.
• اختبار "ت" للمجموعات املستقلة  Independent Samples T-Testفي التعرف على مدى اختالف استجابات أفراد عينة البحث حول القيم
التنظيمية لدى معلمات املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة والتي ترجع الختالف متغير (التخصص).
• اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه  One Way ANOVAفي التعرف على مدى اختالف استجابات أفراد عينة البحث حول القيم التنظيمية لدى
معلمات املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة والتي ترجع الختالف متغيري (سنوات الخبرة ،الدورات التدريبية).
نتائج الدراسة ومناقشتها:
ا
أول :نتائج إجابة السؤال األول :ينص السؤال األول الدراسة الحالية على "ما مستوى القيم التنظيمية في املدارس الثانوية الحكومية في مدينة
بريدة من وجهة نظراملعلمات ؟"
لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب التكرارات والنسب املئوية الستجابات أفراد عينة البحث على كل عبارة من عبارات االستبانة واملتعلقة
بمستوى القيم التنظيمية لدى معلمات املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة ،ثم تم حساب املتوسطات واالنحرافات املعيارية لهذه االستجابات
وذلك لتحديد درجة تحقق كل عبارة من هذه العبارات ،فكانت النتائج كما هي موضحة في التالي:
 .1بالنسبة للمحورالرئيس :إدارة الدارة:
البعد األول :القوة:
جدول ( :)6التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات والنحر افات املعيارية لستجابات عينة الدراسة حول مستوى القيم التنظيمية في املدارس الثانوية
الحكومية في مدينة بريدة فيما يتعلق بالقوة
م

العبارات

الستجابة
غير صحيح
ً
كليا
تكرار

نسبة

غير صحيح
بدرجة كبيرة
تكرار

نسبة

ليست
صحيحة
وليست خاطئة
تكرار نسبة

املتوسط

النحراف
املعياري

درجة
التحقق

نسبة

تكرار

نسبة

59.0

92

29.5

4.109

0.799

كبيرة

3

126

40.4

4.234

0.849

75

24.0

3.910

0.924

كبيرة
ً
جدا
كبيرة

1

5

87

27.9

4.000

0.907

كبيرة

4

110

35.3

4.138

0.869

كبيرة

2

4.078

0.870

كبيرة

صحيحة إلى
حد كبير
تكرار

 1تتصرف إدارة املدرسة
بطرق تبين أنها موقع
املسؤولية
50.3
157
3.8
12
3.2
10
2.2
7
 2إلدارة املدرسة احترامها
داخل املدرسة
55.4
173
9.9
31
8.7
27
1.9
6
 3تمنح إدارة املدرسة
أصحاب املسؤولية في
املدرسة صالحيات معادلة
لحجم مسؤولياتهم
55.1
172
8.3
26
6.4
20
2.2
7
 4تعطي إدارة املدرسة قادتها
الصالحيات املخولة لهم
ملمارسة أعمالهم
51.9
162
5.8
18
5.4
17
1.6
5
 5تحافظ إدارة املدرسة على
خط سير املدرسة
املتوسط العام ملستوى القيم التنظيمية في املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة فيما يتعلق بالقوة
4

1.3

14

4.5

18

5.8

184

ً
صحيحة كليا

الترتيب

يتضح من الجدول السابق أن:
مستوى القيم التنظيمية املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة من وجهة نظر املعلمات فيما يتعلق بالقوة كبعد من املحور الرئيس األول
"إدارة اإلدارة" متحقق بدرجة كبيرة حيث بلغ املتوسط الوزني للدرجات الكلية في هذا البعد  4.078بانحراف معياري  ،0.870أما بشأن العبارات الفرعية
في هذا البعد فجاءت مرتبة حسب درجة التحقق كالتالي:
ا
• جاءت العبارة "إلدارة املدرسة احترامها داخل املدرسة" في الترتيب األول من حيث درجة التحقق ،ومتحققة بدرجة كبيرة جدا حيث بلغت قيمة
متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة  4.234بانحراف معياري قدره  ،0.849وقد يعزى ذلك لحسن شخصية إدارة املدرسة
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ومحافظتها على القواعد والتعليمات املخولة لها وهذا يعكس امتالك اإلدارة على امتالك ابرز املعلومات التي تعينها على إدارة املدرسة بصورة
فاعلة .
• جاءت العبارة "تمنح إدارة املدرسة أصحاب املسؤولية في املدرسة صالحيات معادلة لحجم مسؤولياتهم" في الترتيب الخامس من حيث درجة
التحقق ،ومتحققة بدرجة كبيرة حيث بلغت قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة  3.910بانحراف معياري قدره
 ،0.924وقد يعزى ذلك لثقة إدارة املدرسة باملعلمات املتميزات مما يخلق لهن نوع من الحرية ورفع روحهن املعنوية .
البعد الثاني :الصفوة:
جدول ( :)7التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات والنحر افات املعيارية لستجابات عينة الدراسة حول مستوى القيم التنظيمية في املدارس الثانوية
الحكومية في مدينة بريدة فيما يتعلق بالصفوة
م

العبارات

الستجابة
غير صحيح
ً
كليا
تكرار

غير صحيح
بدرجة كبيرة

نسبة

تكرار

نسبة

ليست
صحيحة
وليست خاطئة
تكرار نسبة

املتوسط

النحراف
املعياري

درجة
التحقق

نسبة

تكرار

نسبة

51.6

88

28.2

3.955

0.944

كبيرة

2

66

21.2

3.772

0.984

كبيرة

4

74

23.7

3.869

0.921

كبيرة

3

58

18.6

3.708

0.966

كبيرة

5

89

28.5

3.984

0.909

كبيرة

1

3.858

0.945

كبيرة

صحيحة إلى
حد كبير
تكرار

 1تبذل إدارة املدرسة كثيرا من
الجهد في تطوير العاملين
باملدرسة لكي يحققوا درجة
أكبر من الكفاءة
50.6
158
15.1
47
10.6
33
2.6
8
 2تبذل إدارة املدرسة جهودا
ملحوظة لترشيح أفضل
املنسوبين في املناصب
اإلدارية
50.6
158
16.0
50
8.0
25
1.6
5
 3تبذل إدارة املدرسة جهودا
كبيرة لتطوير مهارات
العاملين في املدرسة
49.7
155
17.3
54
12.8
40
1.6
5
 4يحصل منسوبو املدرسة ذو
القدرات اإلدارية على فرص
حقيقية لتطوير مستقبلهم
الوظيفي
51.6
161
11.2
35
7.1
22
1.6
5
 5تقوم إدارة املدرسة بتقييم
العاملين في املدرسة بصورة
منتظمة
املتوسط العام ملستوى القيم التنظيمية في املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة فيما يتعلق بالصفوة
5

1.6

29

9.3

29

9.3

161

ً
صحيحة كليا

الترتيب

يتضح من الجدول السابق أن:
مستوى القيم التنظيمية في املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة من وجهة نظر املعلمات فيما يتعلق بالصفوة كبعد من املحور الرئيس
األول "إدارة اإلدارة" متحقق بدرجة كبيرة حيث بلغ املتوسط الوزني للدرجات الكلية في هذا البعد  3.858بانحراف معياري  ،0.945أما بشأن العبارات
الفرعية في هذا البعد فجاءت مرتبة حسب درجة التحقق كالتالي:
• جاءت العبارة "تقوم إدارة املدرسة بتقييم العاملين في املدرسة بصورة منتظمة" في الترتيب األول من حيث درجة التحقق ،ومتحققة بدرجة كبيرة
حيث بلغت قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة  3.984بانحراف معياري قدره  ،0.909وقد يعزى ذلك لالهتمام
اإلدارة بتقييم العاملين بصورة مستمرة للمحافظة على سير العملية وفق األهداف املحددة لها .
• جاءت العبارة "يحصل منسوبو املدرسة ذو القدرات اإلدارية على فرص حقيقية لتطوير مستقبلهم الوظيفي" في الترتيب الخامس من حيث درجة
التحقق ،ومتحققة بدرجة كبيرة حيث بلغت قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة  3.708بانحراف معياري قدره
 ،0.966وقد يعزى ذلك لحرص اإلدارة على إعطاء فرص للمعلمات لتطوير مستقبلهن الوظيفي وفق امكانياتهن وقدراتهن.
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القيم التنظيمية في املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة من وجهة نظراملعلمات
البعد الثالث :املكافأة:

جدول ( :)8التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات والنحر افات املعيارية لستجابات عينة الدراسة حول مستوى القيم التنظيمية في املدارس الثانوية
الحكومية في مدينة بريدة فيما يتعلق باملكافأة
م

العبارات

الستجابة
غير صحيح
ً
كليا
تكرار

غير صحيح
بدرجة كبيرة

نسبة

تكرار

نسبة

ليست
صحيحة
وليست خاطئة
تكرار نسبة

املتوسط

النحراف
املعياري

درجة
التحقق

نسبة

تكرار

نسبة

46.2

54

17.3

3.538

1.102

كبيرة

4

61

19.6

3.673

1.037

كبيرة

3

37

11.9

3.378

1.110

متوسطة

5

91

29.2

3.910

1.014

كبيرة

1

81

26.0

3.769

1.084

كبيرة

2

3.654

1.069

كبيرة

ً
صحيحة كليا

صحيحة إلى
حد كبير
تكرار

 1تكافئ إدارة املدرسة األداء
املتميز للعاملين بسخاء
47.1
147
18.6
58
10.6
33
4.2
13
 2تعطي إدارة املدرسة
العاملين تغذية راجعة عن
كيفية أدائهم بصورة
منتظمة
45.2
141
18.6
58
17.6
55
6.7
21
 3تربط إدارة املدرسة املكافأة
اإلدارية ـ بصورة واضحة
للعاملين
48.4
151
9.0
28
11.2
35
2.2
7
 4تأخذ إدارة املدرسة باألداء
كمعيار أساس ي لتقييم
العاملين
45.8
143
10.3
32
15.1
47
2.9
9
 5تكافئ إدارة املدرسة
العاملين على عمل األشياء
التي تساعد على نجاح
املدرسة
املتوسط العام ملستوى القيم التنظيمية في املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة فيما يتعلق باملكافأة
12

3.8

60

19.2

42

13.5

144

الترتيب

يتضح من الجدول السابق أن:
مستوى القيم التنظيمية في املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة من وجهة نظر املعلمات فيما يتعلق باملكافأة كبعد من املحور الرئيس األول
"إدارة اإلدارة" متحقق بدرجة كبيرة حيث بلغ املتوسط الوزني للدرجات الكلية في هذا البعد  3.654بانحراف معياري  ،1.069أما بشأن العبارات الفرعية
في هذا البعد فجاءت مرتبة حسب درجة التحقق كالتالي:
• جاءت العبارة "تأخذ إدارة املدرسة باألداء كمعيار أساس ي لتقييم العاملين" في الترتيب األول من حيث درجة التحقق ،ومتحققة بدرجة كبيرة حيث
بلغت قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة  3.910بانحراف معياري قدره  ،1.014وقد يعزى ذلك الهتمام اإلدارة
بتقييم املستمر لتحقيق األهداف حيث أن املكافأة مبدأ مكرس من قبل اإلدارة من اجل الحفاظ على االداء املطلوب.
• جاءت العبارة "تربط إدارة املدرسة املكافأة اإلدارية ـ بصورة واضحة للعاملين" في الترتيب الخامس من حيث درجة التحقق ،ومتحققة بدرجة
متوسطة حيث بلغت قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة  3.378بانحراف معياري قدره  ،1.110وقد يعزى ذلك لعدم
وضوح إدارة املدرسة وتحديد املعايير الالزمة للمكافأة بالنسبة للمعلمات.
ومجمل ما تم التوصل إليه من نتائج فيما يتعلق بمستوى القيم التنظيمية لدى معلمات املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة فيما يتعلق
باملحور الرئيس ي األول "إدارة اإلدارة" يمكن تلخيصه في الجدول التالي:
جدول ( :)9مستوى القيم التنظيمية في املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة فيما يتعلق باملحور الرئيس ي األول "إدارة الدارة"
املحور الرئيس األول :إدارة الدارة
القوة
الصفوة
املكافأة
الدرجة الكلية ملستوى املحور الرئيس األول" :إدارة الدارة"

املتوسط الوزني

النحراف املعياري

4.078

0.870

3.858

0.945

3.654
3.863

1.069
0.961

درجة التحقق
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة

الترتيب
1
2
3

يتضح من الجدول السابق أن مستوى القيم التنظيمية في املدارس الثانوية لدى معلمات الحكومية في مدينة بريدة فيما يتعلق باملحور الرئيس ي
ً
األول "إدارة اإلدارة" جاء متحققا بدرجة كبيرة بمتوسط وزني  3.863وانحراف معياري  ،0.961وجاء في الترتيب األول بعد القوة ومتحقق بدرجة كبيرة
بمتوسط وزني  4.078وانحراف معياري  ،0.870وفي الترتيب الثاني جاء بعد الصفوة ومتحقق بدرجة كبيرة بمتوسط وزني  3.858وانحراف معياري
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القيم التنظيمية في املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة من وجهة نظراملعلمات

 0.945وفي الترتيب الثالث واألخير جاء بعد املكافأة ومتحقق بدرجة كبيرة بمتوسط وزني  3.654وانحراف معياري  ،1.069يعزى ذلك المتالك اإلدارة
للمعلومات والسلطة واملركز الوظيفي التي من خالله يمكن إنجاح املنظمة التعليمية ويعكس إيمانها بضرورة توجيه العناصر املكونة لإلدارة من خالل
بسط نفوذها الكتساب القوة وتكريس مبدأ املكافأة واختيار األنسب للدوار اإلدارية ،مما سبق يظهر اتفاق نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة العنزي
( )2019التي طبقها على مدارس العال حيث توفرت األبعاد الفرعية ملحور إدارة اإلدارة بدرجة كبيرة وجاءت بنفس الترتيب ( القوة ،الصفوة ،املكافأة )
ً
واختلفت مع دراسة عبدالرحمان ( )2018الذي ذكر انه جاء بدرجة متوسطة على عينة عمال مؤسسة هيبروك وأيضا دراسة العتيبي ( )2009حيث
ً
جاء محور إدارة اإلدارة بدرجة متوسطة أيضا في مؤسسات التعليم والتدريب العالي التقني واملنهي في املدينة املنورة.
 .2بالنسبة للمحورالرئيس الثاني :إدارة العالقات:
البعد األول :العدل:
جدول ( :)10التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات والنحر افات املعيارية لستجابات عينة الدراسة حول مستوى القيم التنظيمية في املدارس الثانوية
الحكومية في مدينة بريدة فيما يتعلق بالعدل
م

العبارات

الستجابة
غير صحيح
ً
كليا
تكرار

غير صحيح
بدرجة كبيرة

نسبة

تكرار

نسبة

ليست
صحيحة
وليست خاطئة
تكرار نسبة

املتوسط

النحراف
املعياري

درجة
التحقق

نسبة

تكرار

نسبة

42.6

127

40.7

4.122

0.981

كبيرة

1

105

33.7

4.006

0.979

كبيرة

3

88

28.2

3.984

0.895

كبيرة

4

100

32.1

4.029

0.943

كبيرة

2

26

8.3

2.840

1.229

متوسطة

5

3.796

1.005

كبيرة

صحيحة إلى
حد كبير
تكرار

 1تتعاطف إدارة املدرسة مع
العاملين الذين يواجهون
صعوبات حقيقية
46.2
144
9.0
28
9.6
30
1.6
5
 2تمنح إدارة املدرسة
العاملين فرصة عادلة
لسماع شكواهم عندما
تنشأ خالفات ما
51.6
161
11.9
37
7.1
22
1.3
4
 3يعكس سلوك إدارة
املدرسة مدى اهتمامهم
بمصلحة العاملين في
املدرسة
50.3
157
8.3
26
7.1
22
2.2
7
 4تعتبر املدرسة مكانا جيدا
للعمل
28.8
90
16.0
50
32.1
100
14.7
46
 5توجد في املدرسة طبقية
هدامة أو عوائق عنصرية
املتوسط العام ملستوى القيم التنظيمية في املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة فيما يتعلق بالعدل
7

2.2

23

7.4

22

7.1

133

ً
صحيحة كليا

الترتيب

يتضح من الجدول السابق أن:
مستوى القيم التنظيمية في املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة من وجهة نظر املعلمات فيما يتعلق بالعدل كبعد من املحور الرئيس الثاني
"إدارة العالقات" متحقق بدرجة كبيرة حيث بلغ املتوسط الوزني للدرجات الكلية في هذا البعد  3.796بانحراف معياري  ،1.005أما بشأن العبارات
الفرعية في هذا البعد فجاءت مرتبة حسب درجة التحقق كالتالي:
• جاءت العبارة "تتعاطف إدارة املدرسة مع العاملين الذين يواجهون صعوبات حقيقية" في الترتيب األول من حيث درجة التحقق ،ومتحققة بدرجة
كبيرة حيث بلغت قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة  4.122بانحراف معياري قدره  ،0.981وقد يعزى ذلك إلدراك
إدارة املدرسة بظروف العاملين وتراعي ظروفهم والصعوبات التي تواجههم وتكون معينه لهم .
• جاءت العبارة "توجد في املدرسة طبقية هدامة أو عوائق عنصرية" في الترتيب الخامس من حيث درجة التحقق ،ومتحققة بدرجة متوسطة حيث
بلغت قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة  2.840بانحراف معياري قدره  ،1.229يعزى ذلك بأن بعض إدارات املدارس
تدرك أن العالقة بينها وبين العاملين قائمة على أن تكون دقيقة ومثمرة بعيدة عن العنصرية .
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القيم التنظيمية في املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة من وجهة نظراملعلمات
البعد الثاني :فرق العمل:

جدول ( :)11التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات والنحر افات املعيارية لستجابات عينة الدراسة حول مستوى القيم التنظيمية في املدارس الثانوية
الحكومية في مدينة بريدة فيما يتعلق بفرق العمل
م

العبارات

الستجابة
غير صحيح
ً
كليا
تكرار

غير صحيح
بدرجة كبيرة

نسبة

تكرار

نسبة

ليست
صحيحة
وليست خاطئة
تكرار نسبة

املتوسط

النحراف
املعياري

درجة
التحقق

نسبة

تكرار

نسبة

44.9

94

30.1

3.962

0.917

كبيرة

1

75

24.0

3.920

0.898

كبيرة

4

73

23.4

3.830

0.949

كبيرة

5

86

27.6

3.929

0.926

كبيرة

3

86

27.6

3.933

0.928

كبيرة

2

3.915

0.923

كبيرة

صحيحة إلى
حد كبير
تكرار

 1تبذل إدارة املدرسة كل عناية
للتأكد من أن كل فرد يشعر
بأنه جزء من فريق العمل
54.8
171
11.9
37
7.7
24
1.6
5
 2تستخدم إدارة املدرسة طرق
تشكيل فرق العمل بصورة
مالئمة
49.0
153
16.3
51
9.6
30
1.6
5
 3يرتبط العاملين في املؤسسة
ً
ً
ارتباطا شديدا بفرق عملهم
48.4
151
14.7
46
8.0
25
1.3
4
 4يتخلى منسوبو املدرسة عن
أساليبهم الخاصة ليساعدوا
بعضهم بعضا
49.0
153
13.8
43
8.3
26
1.3
4
 5تقوم إدارة املدرسة باتخاذ
خطوات مقصودة لتطوير
فريق عمل فعال في جميع
جوانب العمل في املدرسة
املتوسط العام ملستوى القيم التنظيمية في املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة فيما يتعلق بفرق العمل
3

1.0

22

7.1

53

17.0

140

ً
صحيحة كليا

الترتيب

يتضح من الجدول السابق أن:
مستوى القيم التنظيمية املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة من وجهة نظر املعلمات فيما يتعلق بفرق العمل كبعد من املحور الرئيس
الثاني "إدارة العالقات" متحقق بدرجة كبيرة حيث بلغ املتوسط الوزني للدرجات الكلية في هذا البعد  3.915بانحراف معياري  ،0.923أما بشأن العبارات
الفرعية في هذا البعد فجاءت مرتبة حسب درجة التحقق كالتالي:
• جاءت العبارة "تبذل إدارة املدرسة كل عناية للتأكد من أن كل فرد يشعر بأنه جزء من فريق العمل" في الترتيب األول من حيث درجة التحقق،
ومتحققة بدرجة كبيرة حيث بلغت قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة  3.962بانحراف معياري قدره  ،0.917قد
يعزى ذلك لوجود إدارة فعالة تهتم تحرص على العمل بروج الفريق وحريصة بأن يسودها الثقة املتبادلة
ً
ً
• جاءت العبارة "يرتبط العاملين في املؤسسة ارتباطا شديدا بفرق عملهم" في الترتيب الخامس من حيث درجة التحقق ،ومتحققة بدرجة كبيرة حيث
بلغت قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة  3.830بانحراف معياري قدره  ،0.949ويعزى ذلك بأن إدارة املدرسة اهتمت
ببناء فرق العمل بشكل جيد وبناء عالقة وطيدة بين بعضهم البعض وكل عضو في الفريق يهتم بمساعدة األخر إلنجاز األعمال بصورة متقنة .
البعد الثالث :القانون والنظام:
جدول ( :)12التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات والنحر افات املعيارية لستجابات عينة الدراسة حول مستوى القيم التنظيمية في املدارس الثانوية
الحكومية في مدينة بريدة فيما يتعلق بالقانون والنظام
م

العبارات

1

تحرص إدارة املدرسة على أن
تكون القواعد واإلجراءات
التنظيمية في املدرسة عادلة
تطبق إدارة املدرسة العدل في
املدرسة وتهتم بتطبيقه
تفهم إدارة املدرسة املبادئ

2

3

املتوسط

النحراف
املعياري

درجة
التحقق

الستجابة
غير صحيح
ً
كليا
تكرار

نسبة

تكرار

نسبة

تكرار

نسبة

تكرار

نسبة

5

1.6

25

8.0

30

9.6

153

49.0

99

31.7

4.013

0.939

كبيرة

2

8

2.6

30

9.6

38

12.2

145

46.5

91

29.2

3.901

1.011

كبيرة

4

6

1.9

21

6.7

33

10.6

147

47.1

105

33.7

4.038

0.941

كبيرة

1

غير صحيح
بدرجة كبيرة

ليست
صحيحة
وليست خاطئة
تكرار نسبة

صحيحة إلى
حد كبير

ً
صحيحة كليا

الترتيب
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القيم التنظيمية في املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة من وجهة نظراملعلمات
األساسية للسلوك في املدرسة
بشكل جيد
79
47.4
148
14.4
45
10.6
33
2.2
7
 4تتصف القواعد والتنظيمات
الداخلية في املدرسة بأنها
عادلة
97
45.8
143
13.5
42
8.0
25
1.6
5
 5تحرص إدارة املدرسة على أن
تعمل القواعد والتنظيمات
الداخلية باملدرسة على سهولة
إنجاز العمل في املدرسة وإنها ال
تعوقه
املتوسط العام ملستوى القيم التنظيمية في املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة فيما يتعلق بالقانون والنظام

25.3

3.830

0.998

كبيرة

5

31.1

3.968

0.955

كبيرة

3

3.950

0.969

كبيرة

يتضح من الجدول السابق أن:
مستوى القيم التنظيمية في املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة من وجهة نظر املعلمات فيما يتعلق بالقانون والنظام كبعد من املحور
الرئيس الثاني "إدارة العالقات" متحقق بدرجة كبيرة حيث بلغ املتوسط الوزني للدرجات الكلية في هذا البعد  3.950بانحراف معياري  ،0.969أما بشأن
العبارات الفرعية في هذا البعد فجاءت مرتبة حسب درجة التحقق كالتالي:
• جاءت العبارة "تفهم إدارة املدرسة املبادئ األساسية للسلوك في املدرسة بشكل جيد" في الترتيب األول من حيث درجة التحقق ،ومتحققة بدرجة
كبيرة حيث بلغت قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة  4.038بانحراف معياري قدره  ،0.941وقد يعزى ذلك لتفهم
إدارة املدرسة للقوانين واملبادئ املحركة للسلوك في املدرسة بما يتضمن التزام اإلدارة باإلجراءات بالطرق القانونية .
• جاءت العبارة "تتصف القواعد والتنظيمات الداخلية في املدرسة بأنها عادلة" في الترتيب الخامس من حيث درجة التحقق ،ومتحققة بدرجة كبيرة
حيث بلغت قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة  3.830بانحراف معياري قدره  ،0.998وقد يعزى ذلك الهتمام اإلدارة
املدرسية بالعدل بين املعلمات وتطبيقه بصورة واضحة وبطريقة تعزز ادارك املعلمات بالنظام .
ومجمل ما تم التوصل إليه من نتائج فيما يتعلق بمستوى القيم التنظيمية لدى في املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة فيما يتعلق باملحور
الرئيس ي الثاني "إدارة العالقات" يمكن تلخيصه في الجدول التالي:
جدول ( :)13مستوى القيم التنظيمية في املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة فيما يتعلق باملحور الرئيس ي الثاني "إدارة العالقات"
املحور الرئيس الثاني :إدارة العالقات
العدل
فرق العمل
القانون والنظام
ملستوى
املحور
الرئيس الثاني" :إدارة العالقات"
الدرجة الكلية

املتوسط الوزني

النحراف املعياري

3.796

1.005

3.915

0.923

3.950

0.969

3.887

0.966

درجة التحقق
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة

الترتيب
3
2
1

يتضح من الجدول السابق أن مستوى القيم التنظيمية في املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة من وجهة نظر املعلمات فيما يتعلق باملحور
ً
الرئيس ي الثاني "إدارة العالقات" جاء متحققا بدرجة كبيرة بمتوسط وزني  3.887وانحراف معياري  ،0.966وجاء في الترتيب األول بعد القانون والنظام
ومتحقق بدرجة كبيرة بمتوسط وزني  3.950وانحراف معياري  ،0.969ويعزى ذلك في اتباع في سعي إدارة املدرسة لتوفير القواعد األساسية للسلوك من
خالل اطار قانوني ينظم التصرفات ،وفي الترتيب الثاني جاء بعد فرق العمل ومتحقق بدرجة كبيرة بمتوسط وزني  3.915وانحراف معياري ، 0.923
ً
ويعزى ذلك في اتباع اإلدارة طرقا مدروسة بصورة تكفل تنمية الشعور باالنتماء إلى فريق عمل متجانس ،وفي الترتيب الثالث واألخير جاء بعد العدل
ومتحقق بدرجة كبيرة بمتوسط وزني  3.796وانحراف معياري  ، 1.005ويعزى ذلك انه قد تؤثر تصرفات اإلدارة على حياة املعلمات املهنية حيث تدرك
أهمية العدل من وجهة نظر  ،ومما سبق يتبين أن املعلمات يقرون بإدارة العالقات في املدرسة .
وقد اتفقت الدراسة الحالة مع دراسة العتيبي ( )2009حيث جاءت جميع األبعاد الفرعية ملحور إدارة العالقات بدرجة مرتفعة في مؤسسات
العليم والتدريب العالي التقني واملنهي في املدينة املنورة كما اتفقت مع دراسة الجابر ( )2019لدى أعضاء هيئة التدريب بمعهد اإلدارة العامة في الرياض
بينما اختلفت مع دراسة عبد الرحمان ( )2018حيث جاءت جميع األبعاد الفرعية ملحور إدارة العالقات بدرجة متوسطة لدى عمال مؤسسة  ,وقد يعزى
ذلك االختالف البيئة املطبقة فيها الدراسة.
والنتائج السابقة توضح مستوى القيم التنظيمية في املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة ،والتي اتضح منها أن القيم التنظيمية في املدارس
الثانوية الحكومية في مدينة بريدة من وجهة نظر املعلمات مستواها كبير ،ويمكن تلخيص النتائج السابقة في الجدول التالي:
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القيم التنظيمية في املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة من وجهة نظراملعلمات
جدول ( :)14مستوى القيم التنظيمية في املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة
مستوى القيم التنظيمية لدى معلمات املدارس الثانوية الحكومية
في مدينة بريدة

املتوسط الوزني

النحراف املعياري

درجة التحقق

الترتيب

مستوى املحور الرئيس األول" :إدارة الدارة"
مستوى املحور الرئيس الثاني" :إدارة العالقات"
مستوى القيم التنظيمية في املدارس الثانوية الحكومية في مدينة
بريدة من وجهة نظراملعلمات (درجة كلية)

3.863

0.961

3.887

0.966

3.875

0.964

كبيرة
كبيرة
كبيرة

2
1

ً
يتضح من الجدول السابق أن مستوى القيم التنظيمية لدى معلمات املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة وجهة نظر املعلمات جاء متحققا
بدرجة كبيرة بمتوسط وزني  3.875وانحراف معياري  ،0.964وجاء في الترتيب األول املحور الرئيس ي الثاني واملتعلق بإدارة العالقات ومتحقق بدرجة كبيرة
بمتوسط وزني  3.887وانحراف معياري  ،0.969وفي الترتيب الثاني جاء املحور الرئيس ي األول واملتعلق بإدارة اإلدارة ومتحقق بدرجة كبيرة بمتوسط وزني
 3.863وانحراف معياري .0.961
ا
ثانيا :نتائج إجابة السؤال الثاني :ينص السؤال الثاني للبحث الحالي على "هل توجد فروق ذات دللة إحصائية في مستوى القيم التنظيمية
للمعلمات في املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة تعزى ملتغيرات (سنوات الخبرة ،التخصص ،الدورات التدريبية)؟"
 .1بالنسبة ملتغيرسنوات الخبرة:
تم استخدام اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه  One Way ANOVAفي الكشف عن داللة الفروق في مستوى القيم التنظيمية للمعلمات في
املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة والتي ترجع الختالف سنوات الخبرة (أقل من  5سنوات ،من  5سنوات إلى أقل من  10سنوات ،من  10سنوات
فأكثر) فكانت النتائج كما هي موضحة في التالي:
ا
جدول ( :)15املتوسطات والنحر افات املعيارية ملستوى القيم التنظيمية للمعلمات في املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة وفقا لسنوات الخبرة
مستوى القيم التنظيمية للمعلمات في املدارس
الثانوية الحكومية في مدينة بريدة

املحور الرئيس األول:
"إدارة الدارة"

املحور الرئيس الثاني:
"إدارة العالقات"

سنوات الخبرة
أقل من 5

من  10فأكثر

من  5إلى أقل من 10

متوسط

انحراف معياري

متوسط

انحراف معياري

متوسط

انحراف معياري

القوة

19.933

4.437

20.571

2.399

20.473

3.586

الصفوة

18.867

4.466

19.614

3.320

19.302

3.939

املكافأة

19.267

4.395

18.500

4.221

17.852

4.454

درجة كلية

58.067

12.334

58.686

8.672

57.626

10.685

العدل

18.767

3.466

18.943

2.413

19.066

3.176

فرق العمل

19.367

4.636

19.729

3.194

19.582

3.806

القانون والنظام

20.050

4.810

19.700

3.755

19.670

4.256

درجة كلية

58.183

11.664

58.371

7.559

58.319

10.236

116.250

22.802

117.057

15.445

115.945

19.915

الدرجة الكلية للقيم التنظيمية

جدول ( :)16دللة الفروق في استجابات أفراد عينة الدراسة حول مستوى القيم التنظيمية للمعلمات في املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة باختالف
سنوات الخبرة
مستوى القيم التنظيمية للمعلمات في املدارس
الثانوية الحكومية في مدينة بريدة
املحور الرئيس األول :القوة
"إدارة الدارة"
الصفوة

املكافأة

درجة كلية

مصدر التباين

مجموع املربعات

درجات الحرية

متوسط املربعات

بين املجموعات

16.056

2

8.028

داخل املجموعات

3886.239

309

12.577

الكلي

3902.295

311

بين املجموعات

18.140

2

9.070

داخل املجموعات

4745.898

309

15.359

الكلي

4764.038

311

بين املجموعات

95.157

2

47.578

داخل املجموعات

5960.228

309

19.289

الكلي

6055.385

311

بين املجموعات

57.767

2

28.884

داخل املجموعات

34829.412

309

112.717

قيمة "ف"
0.638

0.591

2.467

0.256

مستوى الدللة
0.529

غير دالة

0.555

غير دالة

0.087

غير دالة

0.774

غير دالة
462

املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية-

املجلد ،9العدد ،2021 - 2ص468- 446 :

القيم التنظيمية في املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة من وجهة نظراملعلمات
املحور الرئيس الثاني:
"إدارة العالقات"

العدل

فرق العمل

القانون والنظام

درجة كلية

الدرجة الكلية للقيم التنظيمية

حصه العضاض

الكلي

34887.179

311

بين املجموعات

4.171

2

2.086

داخل املجموعات

2935.714

309

9.501

الكلي

2939.885

311

بين املجموعات

4.265

2

2.132

داخل املجموعات

4594.040

309

14.867

الكلي

4598.304

311

بين املجموعات

6.730

2

3.365

داخل املجموعات

5615.770

309

18.174

الكلي

0.220

0.143

5622.500

311

بين املجموعات

1.231

2

داخل املجموعات

30934.843

309

100.113

الكلي

0.006

30936.074

311

بين املجموعات

62.525

2

31.262

داخل املجموعات

118926.472

309

384.875

الكلي

118988.997

311

غير دالة

0.866

غير دالة

0.185

0.616

0.803

0.081

0.831

غير دالة

0.994

غير دالة

0.922

غير دالة

يتضح من الجدول السابق أنه:
ً
• ال توجد فروق دالة إحصائيا في مستوى القيم التنظيمية للمعلمات في املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة ترجع الختالف سنوات الخبرة،
أي أن أفراد العينة من املعلمات بإخالف سنوات خبراتهن اتفقن على ممارسة املدارس ألبعاد القيم التنظيمية.
 .2بالنسبة ملتغير التخصص:
تم استخدام اختبار "ت" للمجموعات املستقلة  Independent Samples T-Testفي الكشف عن داللة الفروق في مستوى القيم التنظيمية
للمعلمات في املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة والتي ترجع الختالف التخصص (أدبي ،علمي) فكانت النتائج كما هي موضحة في التالي:
جدول ( :)17دللة الفروق في استجابات أفراد عينة الدراسة حول مستوى القيم التنظيمية للمعلمات في املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة باختالف
التخصص
مستوى القيم التنظيمية للمعلمات في املدارس
الثانوية الحكومية في مدينة بريدة
القوة
املحور الرئيس األول:
"إدارة الدارة"
الصفوة
املكافأة
درجة كلية
املحور الرئيس الثاني:
"إدارة العالقات"

العدل
فرق العمل
القانون والنظام
درجة كلية

الدرجة الكلية للقيم التنظيمية

التخصص

املتوسط الحسابي

النحراف املعياري

قيمة "ت"

مستوى الدللة

أدبي

20.822

3.299

2.847

0.01

علمي

19.652

3.828

أدبي

19.777

3.601

2.918

0.01

علمي

18.452

4.286

أدبي

18.980

4.258

علمي

17.052

4.425

أدبي

59.579

9.934

علمي

55.157

11.131

أدبي

19.457

2.861

علمي

18.165

3.263

أدبي

20.228

3.340

علمي

18.452

4.375

أدبي

20.675

3.916

علمي

18.165

4.353

أدبي

60.360

8.747

علمي

54.783

10.954

أدبي

119.939

17.657

علمي

109.939

21.072

3.802

0.01

3.627

0.01

3.650

0.01

4.032

0.01

5.240

0.01

4.942

4.489

0.01

0.01
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القيم التنظيمية في املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة من وجهة نظراملعلمات

يتضح من الجدول السابق أنه:
ً
• توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى ثقة  0.01في مستوى القيم التنظيمية للمعلمات في املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة ترجع
الختالف التخصص ،والفروق لصالح التخصصات األدبية ،وقد يعزى ارتباط مستوى القيم التنظيمية بنوع التخصص أكثر من الجانب
الشخص ي.
 .3بالنسبة ملتغير الدورات التدريبية:
تم استخدام اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه  One Way ANOVAفي الكشف عن داللة الفروق في مستوى القيم التنظيمية للمعلمات في
املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة والتي ترجع الختالف الدورات التدريبية (لم احضر أي دورة تدريبية ،حضرت من دورة إلى ثالث دورات،
حضرت أكثر من ثالث دورات تدريبية) فكانت النتائج كما هي موضحة في التالي:
ا
جدول ( :)18املتوسطات والنحر افات املعيارية ملستوى القيم التنظيمية للمعلمات في املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة وفقا الدورات التدريبية
مستوى القيم التنظيمية للمعلمات في املدارس
الثانوية الحكومية في مدينة بريدة
املحور الرئيس األول:
"إدارة الدارة"

املحور الرئيس الثاني:
"إدارة العالقات"

الدورات التدريبية
لم احضر أي دورة

حضرت من دورة إلى ثالث دورات

حضرت أكثر من ثالث دورات

متوسط

انحراف معياري

متوسط

انحراف معياري

متوسط

انحراف معياري

القوة

19.927

4.441

20.067

2.230

20.654

3.823

الصفوة

19.488

4.556

19.438

2.611

19.170

4.288

املكافأة

19.073

4.186

18.685

3.207

17.885

4.920

درجة كلية

58.488

12.135

58.191

6.659

57.709

11.768

العدل

19.634

3.088

18.517

2.491

19.060

3.303

فرق العمل

19.268

4.237

19.461

3.104

19.698

4.088

القانون والنظام

20.268

4.433

19.809

3.247

19.604

4.638

درجة كلية
الدرجة الكلية للقيم التنظيمية

59.171

10.373

57.787

7.423

58.363

10.956

117.659

21.119

115.978

13.116

116.071

21.787

جدول ( :)19دللة الفروق في استجابات أفراد عينة الدراسة حول مستوى القيم التنظيمية للمعلمات في املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة باختالف
الدورات التدريبية
مستوى القيم التنظيمية للمعلمات في املدارس
الثانوية الحكومية في مدينة بريدة
املحور الرئيس األول :القوة
"إدارة الدارة"
الصفوة

املكافأة

درجة كلية

املحور الرئيس الثاني:
"إدارة العالقات"

العدل

فرق العمل

القانون والنظام

متوسط املربعات

قيمة "ف"

درجات الحرية

مصدر التباين

مجموع املربعات

15.363

1.226

12.529

بين املجموعات

30.727

2

داخل املجموعات

3871.568

309
311

الكلي

3902.295

بين املجموعات

6.165

2

3.082

داخل املجموعات

4757.874

309

15.398

الكلي

4764.038

311

بين املجموعات

68.836

2

34.418

داخل املجموعات

5986.548

309

19.374

الكلي

6055.385

311

بين املجموعات

27.617

2

13.808

داخل املجموعات

34859.563

309

112.814

الكلي

34887.179

311

بين املجموعات

37.813

2

18.906

داخل املجموعات

2902.072

309

9.392

الكلي

2939.885

311

بين املجموعات

7.764

2

3.882

داخل املجموعات

4590.540

309

14.856

الكلي

4598.304

311

بين املجموعات

15.182

2

7.591

داخل املجموعات

5607.318

309

18.147

0.200

1.777

0.122

2.013

0.261

0.418

مستوى الدللة
0.295

غير دالة

0.819

غير دالة

0.171

غير دالة

0.885

غير دالة

0.135

غير دالة

0.770

غير دالة

0.659

غير دالة
464

املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية-

املجلد ،9العدد ،2021 - 2ص468- 446 :

القيم التنظيمية في املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة من وجهة نظراملعلمات
درجة كلية

الدرجة الكلية للقيم التنظيمية

حصه العضاض

الكلي

5622.500

311

بين املجموعات

55.259

2

27.630

داخل املجموعات

30880.815

309

99.938

الكلي

30936.074

311

بين املجموعات

93.751

2

46.875

داخل املجموعات

118895.246

309

384.774

الكلي

118988.997

311

0.276

0.122

0.759

غير دالة

0.885

غير دالة

يتضح من الجدول السابق أنه:
ً
• ال توجد فروق دالة إحصائيا في مستوى القيم التنظيمية للمعلمات في املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة ترجع الختالف الدورات
التدريبية.
نتائج إجابة السؤال الثالث :ينص السؤال الثالث للدراسة " ما املقترحات الالزمة لتحسين مستوى القيم التنظيمية في املدارس الثانوية الحكومية
بمدينة بريدة؟"
بما أن القيم التنظيمية لدى معلمات املرحلة الثانوية في مدينة بريدة جاءت مرتفعة وهي درجة جيدة فقد قدمت الباحثة مجموعة من املقترحات
و التي من خاللها يمكن املحافظة على هذا املستوى في القيم التنظيمية:
• املحافظة على الدعم الكامل للمعلمات في املؤسسات التعليمية ،وتهيئة الظروف التنظيمية املناسبة لهم.
• بناء دورات تدريبية مناسبة لتطوير مهارات للعاملين في املؤسسات التعليمية وخاصة تلك التي تعنى بالقيم التنظيمية.
• إعداد برامج تدريبية مواكبة للدور القيادي املأمول ،لترسيخ القيم التنظيمية.
• االهتمام بكل ما من شأنه تعزيز وتنمية القيم التنظيمية داخل تلك املؤسسات من خالل تقديم املكافأة وحوافز تسهم في توفير بيئة العمل
ً
املناسبة ،تزامنا مع التطلعات املستقبلية لدور املدارس في مدينة بريدة
• توفير نظم معلومات ،وتحديد خطوط ومستويات مناسبة للسلطة تساعد املؤسسة التعليمية والتدريبية على القيام باألدوار املناطة بها .
التوصيات:
• بالنظر إلى واقع النظام اإلداري في اململكة العربية السعودية ذو الطابع اإلسالمي العربي ،توص ي الدراسة باالستفادة من معطيات تلك
الخصوصية وما تتميز به من قيم وربطها في املجال اإلداري.
• أن يعمل القائد على نشر ورعاية القيم اإليجابية في املنظمة.
• العمل على توظيف القيم التنظيمية بكل أبعادها في األداء كونها تعتبر الضابط واملوجهة للداء.
• تعزيز طرق التواصل اإليجابي وتحفيز العاملين.
الدراسات املقترحة:
•

دراسة متغير القيم التنظيمية في املدراس األهلية.

•

إجراء املزيد من الدراسات املتعلقة بالقيم التنظيمية وعالقتها بأنماط قيادية أخرى.

•

توسيع نطاق الدراسة ليشمل دراسة قيم تنظيمية أخرى.

• استخدام أساليب جمع معلومات متعددة مثل اسلوب تحليل املحتوى واملقابلة.

املراجع:

ا
أول :املراجع العربية:
 .1البعداني ،عبدامللك محمد ملهي ( .)2017دور أخالقيات العمل والقيم التنظيمية في الرضا واألداء الوظيفي للعاملين :دراسة تطبيقية في
املستشفيات الخاصة في العاصمة اليمنية صنعاء .رسالة دكتوراه .جامعة النيلين ،الخرطوم،
 .2بن حامد ،عادل ( .)2017القيم التنظيمية وانعكاسها على جودة التعليم العالي :دراسة مسحية للساتذة الباحثين في علم االجتماع بجامعة
قاصدي مرباح ورقلة .رسالة ماجستير غير منشورة .جامعة قاصدي مرباح  -ورقلة ،ورقلة.
 .3بودهري وعبد الرحمن ( .(2018القـيـم التنظـيـمـيـة وعـالقـتـها بـمستـوى االلـتـزام الـتـنـظـيـمـي دراسة ميدانية على عينة من عمال مؤسسة" هيبروك.
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 .4بوقـ ـراف ،املسعود ،دومة ،عبد القادر ( .)2017القي ـ ــم التنظيمية وعالقتها بااللتزام التنظي ــم.
 .5بانعمة ،فوزية بنت عبدالرحمن سالم ( .)2012القيم التنظيمية املحفزة لإلبداع االداري لدى مديرات مدارس التعليم الثانوي العام الحكومي
واألهلي بمدينة مكة املكرمة .دراسات عربية في التربية وعلم النفس :رابطة التربويين العرب ،ع:24ج.330-289 ، 1
 .6التويجر ،أنس محمد ( . )2001واقع القيم الشخصية والتنظيمية وأثرها في فاعلية املديرين في الوزارات األردنية .رسالة ماجستير غير منشورة.
جامعة مؤته ،األردن .
 .7التلباني ،نهاية ،فارس ،محمد جودت ،والوحيدي ،رافع يوسف ( .)2015القيم التنظيمية وعالقتها باالنغماس الوظيفي :دراسة ميدانية على
موظفي البنوك اإلسالمية /قطاع غزة .مجلة جامعة القدس املفتوحة للبحوث اإلدارية واالقتصادية :جامعة القدس املفتوحة .مج،1ع. 49 :2
 .8الجابر ،لطيفة بنت إبراهيم بن محمد ( .)2019القيم التنظيمية وعالقتها بالتسرب الوظيفي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريب بمعهد اإلدارة
العامة .املجلة العربية لإلدارة :املنظمة العربية للتنمية اإلدارية :مج،39ع. 77-53 :3
 .9الجالد  ،ماجد زكي ( .)2005تعلم القيم وتعليمها .ط ، 2دار املسيرة للنشر والتوزيع .األردن.
 .10الخريشا ،سعود ( .)2018درجة ممارسة مديري املدارس الثانوية للقيادة األخالقية وعالقتها بمستوى قيمهم التنظيمية من وجهة نظر املشرفين
التربويين في األردن .دراسات  -العلوم التربوية :الجامعة األردنية  -عمادة البحث العلمي ،مج ،45ع.286-270 : 4
 .11الرشيدي ،نايف فايد رجا نايف ( .)2020دور اإلدارة التعليمية واملدرسية في تحقيق أهداف مرحلة التعليم االساس ي بدولة الكويت .املجلة العربية
للعلوم التربوية والنفسية :املؤسسة العربية للتربية والعلوم واآلداب ،ع.24-1 ، 13
 .12الخزاعلة ،عبدهللا عقلة ( .)2009الصراع بين القيم االجتماعية و القيم التنظيمية في اإلدارة التربوية .دار الحامد للنشر والتوزيع ،عمان.
 .13سالطنية ،بلقاسم ( .)2013الفعالية التنظيمية في املؤسسة مدخل سوسيولوجي .الدار الجزائرية للنشر والتوزيع .بئر الخادم الجزائر
 .14عبدهللا ،نجالء محمود ،وهيئة التحرير ( .)2002القيم التنظيمية للمديرين في الجهاز الحكومي القطري وعالقتها باألداء الوظيفي :دراسة تحليلية .
مجلة مركز البحوث التربوية :جامعة قطر  -مركز البحوث التربوية ،س 11ع . 248-235: 22
 .15عيد ،هالة فوزي محمد ( .)2020تطوير أداء القيادات الجامعية في ضوء تحديات القرن الحادي والعشرين .املجلة الدولية للبحوث في العلوم
التربوية :املؤسسة الدولية آلفاق املستقبل .مج ،3ع.385-339 : 1
 .16العدلوني  ،محمد أكرم ( .)2002العمل املؤسس .قرطبة لإلنتاج الفني .الرياض
 .17العتيبي ،تركي بن كديميس ( .)2009القيم التنظيمية السائدة في مؤسسات التعليم والتدريب العالي التقني واملنهي :دراسة تطبيقية على كلية
السياحة والفندقة باملدينة املنورة .مجلة التربية :جامعة األزهر  -كلية التربية .ع  ،139ج .225-173 : 2
 .18العتيبي ،سعد هويدي (.)2008اتجاهات املديرين نحو االلتزام بالقيم التنظيمية في وزارة التربية والتعليم في اململكة العربية السعودية وأثرها على
رضاهم الوظيفي .رسالة ماجستير غير منشورة.جامعة مؤتة ـ الكرك.
 .19العتيبي ،عبدهللا سعد نافع ( .)2019القيم التنظيمية في املدارس الثانوية الحكومية بمحافظة الطائف وعالقتها بااللتزام التنظيمي
للمعلمين .املجلة التربوية :جامعة سوهاج  -كلية التربية ،ج.525-483 :66
 .20العموش ،ضياء احمد عبدهللا ( .)2019أثر القيم التنظيمية في تحسين أداء العاملين في مؤسسة الضمان االجتماعي األردنية .رسالة ماجستير غير
منشورة .جامعة آل البيت ،املفرق.
 .21العنزي ،صالح سلمان سليم ( .)2019القيم التنظيمية بمدارس محافظة العال وعالقتها بالصراع التنظيمي لدى املعلمين واملعلمات .مجلة كلية
التربية :جامعة أسيوط  -كلية التربية :مج ،35ع.23-1 ، 1
 .22ترجمة عبدالرحمن هيجان ( .)1995القيم التنظيمية .معهد اإلدارة العامة .الرياض .
 .23فيله ،فاروق عبدة ،وعبدالحميد ،السيد محمد ( .)2008السلوك التنظيمي في إدارة املؤسسات التعليمية .دار املسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.
عمان .األردن.
 .24القريوتي ،محمد قاسم ( .)1993دراسة للسلوك اإلنساني الفردي والجماعي في املنظمات اإلدارية .ط ، 2مكتبة دار الشروق ،عمان األردن .
ا
ثانيا :املراجع األجنبية:
1. Bourne, H., Jenkins, M., & Parry, E. (2019). Mapping espoused organizational values. Journal of Business Ethics, 159(1):
133-148, https://doi.org/10.1007/s10551-017-3734-9.
values management. Total Quality

by employee

organizational excellence

Delivering

(2000).

P.

1. Bowden,

Management, 11(4-6): 636-640, https://doi.org/10.1080/09544120050007995.
2. francis, D & woodcock (1990). unblocking organizational values, scott and fores man company, san diego, california.
3. Ortyuand, j. (2006). The relationship between leaders ethics and leadership style. organizational behavior, 3(2):60-86.
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Abstract: The study aimed to identify the level of organizational values in government secondary schools in
the city of Burydah from the viewpoint of female teachers, and to discover whether there are statistically
significant differences in the responses of the study sample due to the variables (specialization - years of
experience - training courses), and to reach the most important procedural suggestions learned to improve
the level of organizational values. The study used the descriptive approach (survey) and was relied on the
francis & woodcock scale, 1995 as a tool to collect information, the study population consisted of 1670
female teachers, and where the primary study sample consisted of 312 female secondary school teachers in
Buraydah city, they were chosen in a simple random manner.
The most important results of the study were that the level of organizational values in secondary schools in
Buraydah from the information point of view is largely achieved, and came in the first order the main axis
(Relationship Management) and its sub-dimensions, and the second (administration administration) with
its sub-dimensions, as there are no statistically significant differences in The level of organizational values
for female teachers in government secondary schools in Buraydah is due to the difference in years of
experience, while there are statistically significant differences in the level of organizational values for
female teachers in government secondary schools in Buraydah due to the difference in specialization, and
the differences in favor of literary specialties, and the study reached a set of recommendations and
proposals was Most notable are the following:
1- Maintaining the full support of female teachers in educational institutions, and creating appropriate
organizational conditions for them.
2- Building appropriate training courses to develop skills for workers in educational institutions, especially
those dealing with organizational values.
3- Preparing training programs to keep pace with the expected leadership role, in order to establish
organizational values.
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امللخص:
هدفت الدراسة إلى التعرف على دور املناعة النفسية واملساندة االجتماعية في التنبؤ بالتوجه اليجابي نحو املستقبل لدى طالبات
الجامعة ،والتعرف على مستوى املناعة النفسية واملساندة االجتماعية والتوجه اليجابي نحو املستقبل لدى طالبات الجامعة ،بالضافة إلى
التعرف على الفروق بين مرتفعي ومنخفض ي املناعة النفسية ،والفروق بين مرتفعي ومنخفض ي املساندة االجتماعية على مقياس التوجه
اليجابي نحو املستقبل ،وتكونت عينة الدراسة من ( )275طالبة من طالبات كلية التربية ،واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التنبؤي
املقارن ،وتم استخدام مقياس املناعة النفسية لطالبات الجامعة ،ومقياس املساندة االجتماعية للمراهقين والشباب ،ومقياس التوجه
اليجابي نحو املستقبل ،وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية :يتمتع أفراد العينة بمستوى أعلى من املتوسط في املناعة النفسية ،ومستوى
أقل من املتوسط في املساندة االجتماعية والتوجه نحو املستقبل ،وللمناعة النفسية قدرة تنبؤيه بالتوجه اليجابي نحو املستقبل ،بينما لم
تتنبأ املساندة االجتماعية بالتوجه اليجابي نحو املستقبل ،ووجود فروق بين منخفض ي ومرتفعي املناعة النفسية ،وفروق بين منخفض ي
ومرتفعي املساندة االجتماعية على مقياس التوجه اليجابي نحو املستقبل .
الكلمات املفتاحية :املناعة النفسية؛ املساندة االجتماعية؛ التوجه اليجابي نحو املستقبل .

املقدمة:

ً
ً
يعيش االنسان اليوم واقعا صعبا ،ويواجه تحديات كثيرة ،ومع ضغوط الحياة والعباء والزمات ،يصبح الفرد أكثر عرضة لالضطرابات ،إال أن
الناس يختلفون في تفسيرهم للواقع وفي تعاملهم مع الحداث والظروف ،كما يختلفون في توجهاتهم نحو املستقبل ،فالبعض يتمتع باملناعة النفسية التي
ً ً
تشكل درعا واقيا يساعده على مواجهة هذه الضغوط والزمات ،وتكوين اتجاه إيجابي نحو املستقبل ،بينما البعض اآلخر يفتقد للقدر الكافي من املناعة
النفسية ،ولديه اعتقاد كبير أن املستقبل يحمل له كل شر وسوء .وتؤكد علي ( )2019على أن املناعة النفسية مفهوم ظهر بناء على قائمة مكونة من
سمات الشخصية اليجابية املقاومة ملواجهة الضغوط ،وتعبر هذه السمات مجتمعة عن مصادر قوة الشخصية في املواجهة ومرونة النا في التعامل مع
املشكالت والضغوط والتوجه نحو الهدف  ،حيث تعمل هذه املصادر كآليات معرفية تكمن وراء العديد من االنفعاالت اليجابية بما تقوم به من دور
ً
عالجي أو وقائي من خالل استبعاد الخبرات السلبية أو تجنبها كليا .ويمكن القول أن بدايات ظهور مفهوم املناعة النفسية كان على يد المريكية سوزانا
كوبازا  Suzanna Kobassaأثناء إعدادها لرسالة الدكتوراه تحت إشراف أستاذها مادي  Maddiبجامعة شيكاغو بالواليات املتحدة المريكية والتي
انتهت منها في سنة  ،1977وقد وصفت كوبازا ( Kobassa (1979املناعة النفسية بأنها مجموعة من السمات الشخصية تعمل كواق لحداث الحياة
ً ً
ً
الشاقة ،وأنها تمثل اعتقادا أو اتجاها عاما لدى الفرد في قدرته على استغالل كافة مصادره ،وإمكاناته النفسية ،والبيئية املتاحة كي يدرك أحداث الحياة
ً
الشاقة إدراكا غير مشوه ،ويفسرها بمنطقية وموضوعية ،ويتعايش معها على نحو إيجابي ) ،(Kobassa,1979,67كما يعد دانيل جلبرت وزمالؤه
ً
) Gilbert et al. (1998أول من أشار إلى مفهوم املناعة النفسية ،في حين يعد أواله ( )Olahمن أكثر الباحثين نشرا ودراسة لهذا املفهوم.

املناعة النفسية واملساندة االجتماعية كمنبئات بالتوجه اليجابي نحو املستقبل ....

حنان الحلبي

ويرى أواله ) Olah (2002أن املناعة النفسية  Psychological Immunityنظام متكامل من البعاد املعرفية والدافعية والسلوكية للشخصية
والتي من شأنها أن تعطي للفرد مناعة ضد الضغوط ،وتدعم النمو الصحي وتعمل كأجسام مضادة نفسية ملقاومة الضغوط .
أما حسنين ( )2013فيرى أن املناعة النفسية تمكن الطالب من أن يكون أكثر قدرة على التعامل بكفاءة مع مجريات الحياة بصعوباتها وتحدياتها،
وعلى تحديد أهداف واقعية والسعي الدؤوب لتحقيقها ،ويشير كل من باردواج واكروال ) )Bhardwaj &Agrwal,2015في دراستهما للمناعة النفسية إلى
أن أهم العناصر الالزمة لتطوير ونمو جهاز املناعة النفسية لدى االنسان هي :التفاؤل ،والتوجه نحو الحياة واملستقبل ،والتفكير اليجابي ،والفكاهة،
والقدرة على التكيف واملرونة .
ً
وقد حظيت املساندة ا الجتماعية  Social Supportباهتمام أكبر من الباحثين بعد أن نشر كابلن ) )Caplan, 1974دراسته التي تضمنت أصنافا
ً
ً
متنوعة من املساعدة والعون التي تقدم من أفراد السرة والصدقاء والجيران واآلخرين إلى الفرد ،وهي أحد املتغيرات اليجابية التي لها دورا فاعال في حياة
الفرد من خالل حمايته من الضغوط الحياتية اليومية ،وتزويده بالخبرات واملعارف واملهارات بشكل كبير ،وإمداده بالتشجيع والتغذية الراجعة
اليجابية ،ومنحه املزيد من الثقة والشعور بالرضا ودعم الجوانب اليجابية (خضير ،)2006 ،أما كرونستر ) Chronister,et al (2008فيرى أن
املساندة االجتماعية عملية شاملة وعاملية ،وتمثل قوى إيجابية ،والتي تعمل بطريقة كلية لتقديم املساعدة لكل شخص محتاج ،وأن مفهوم املساندة
ً
ً
ً
االجتماعية يعد مفهوما شامال ومعقدا التركيب ،ويختلف وفقا ملن يقدم هذا الدعم هل ( العائلة ،والصديق ،والشخص املنهي) وبين ما هو مقدم ( أشياء
ملموسة ذات تقنية ،أو أدواتية ،أو عاطفية ،أو معلوماتية) وكذلك املوقف الذي يتم من خالله تقديم الخدمة(فردية ،جماعية ،هاتفية ،إنترنت)
ً
وكذلك املالمح والسمات النفسية لألشخاص املقدمين واملتلقين للمساندة ( الهنداوي ،)13 ،2011 ،ويذكر كال من فوليني وبيدرسن ( Fuligni and
 Pedersen (2002أن املساندة االجتماعية مهمة للشباب ،وأن السرة واآلخرين املصدر الرئيس ي واملحفز املهم للهام الشباب لتطوير هويات مفعمة
بالمل أو الخوف في توجهاتهم املستقبلية ،وأشارت نتائج دراسات مانجاغو تايلور وجرينفيلد.Manago, Taylor & Greenfield ( 2012)،إلى أن املساندة
االجتماعية ضرورية لتطوير االستقاللية والهويات الذاتية ،في حين أشارت نتائج دراسات اخرى تتعارض مع الدراسات السابقة إلى أخالقيات الفردية
والتوجيه الذاتي في مرحلة الشباب ( Arnett, 1998,2000؛ . )Copen, Casper & Silverstein 2008
كما حظي التوجه املستقبلي  Future Orientationباهتمام كبير من قبل علماء النفس ،فقد أشار (فرانكل )1982 ،إلى أن فقدان الثقة في
ً
املستقبل يفقد االنسان تماسكه املعنوي ويصبح عرضة لالنهيار العقلي والبدني ،استنادا إلى أن االنسان ال يستطيع أن يحيا دون تطلعه إلى املستقبل،
ً
ً
وأكد كل من هوملان وسيلفر ) Holman&Silver (2005على أهمية التوجه املستقبلي باعتباره حافزا على الداء الكاديمي ،ومعززا للسلوكيات اليجابية،
والصحة النفسية والرفاهية بالضافة غلى تأثيره على طبيعة العالقات االجتماعية .
وأشار بار ) Bar (2010إلى وجود أدلة بحثية تؤكد التأثير الحاسم للتوجه املستقبلي على حل املشكالت اليومية ،وكشفت دراسة زانك وزمالئه
) (Zhang ,et.al,2009عن عالقة موجبة بين التوجهات املستقبلية اليجابية والصحة النفسية ،ويذكر ستيرنبرغ وزمالئه ) (Steinberg et al.,2009بأن
التوجهات املستقبلية هي مجموعة البناءات الوجدانية واملعرفية واملوقفية والدافعية لألفراد والتي تتضمن قدرة الفرد على تخيل الظروف املستقبلية.
ف التوجه املستقبلي هو الصورة التي يتخيلها الفرد ويتوقعها لنفسه في جوانب حياته املختلفة ويرغب في تحقيقها في ضوء خبراته املاضية وقدراته
الحالية وظروفه البيئية ،وجوهر التوجه املستقبلي يدفع الفرد إلى تركيز تفكيره في أهدافه القريبة والبعيدة املدى في ضوء خبرات املاض ي وتغيرات
الحاضر وتوقعات املستقبل ،فيصيغ في ضوئها خطط يسعى لتحقيقها لتشكل وتؤثر في حياته املستقبلية كل هذا يتطلب من الفرد الوعي بسماته
ً
اليجابية والسلبية ويعي أثرها في أهدافه ،مع قدرته في التحكم بسلوكياته وتصرفاته لتفادي أي أحداث تكون عائقا أمام تحقيق هدفه (صادق،2019 ،
. )420
ً
ً
وتؤكد سيجنر ) Seginer(2009على أهمية دراسة التوجه املستقبلي لدى طالب الجامعة لنهم أكثر الفئات العمرية تخطيطا للمستقبل واهتماما
به ،وملا له من أثر بالغ في حياتهم الجامعية ،وإذا لم يكن لدى املراهقين توجهات إيجابية نحو املستقبل وال يسعون لربط سلوكياتهم الحالية بالهداف
ً
ً
املستقبلية ،فإن ذلك ربما يقودهم ملشكالت مستقبال (الدسوقي )20 ،2018 ،ونظرا لهمية هذه املتغيرات اليجابية وتأثيرها إلهام في حياة أبنائنا
الطالب قامت الباحثة بدراسة املناعة النفسية واملساندة االجتماعية كمنبئات بالتوجه املستقبلي لدى طالبات الجامعة.
مشكلة الدراسة:
يتعرض طالب الجامعة في مختلف املستويات إلى الكثير من املواقف واملصاعب الحياتية التي تقلقهم وتثير التوتر واالضطرابات النفسية لديهم،
ً
والتي قد تؤثر في توقعاتهم وتوجهاتهم املستقبلية ،فالبعض يتبنون أفكارا ومعتقدات سلبية عن أنفسهم وعن العالم من حولهم ،ويفقدون المل في
مستقبل أفضل ،وفي املقابل هناك طالب يتمتعون باملناعة النفسية ويعتبرون الصعوبات واملشكالت واملواقف الضاغطة عبارة عن تحديات يعززون
من خاللها ثقتهم بأنفسهم ويستشعرون قيمة ذواتهم وقدراتهم في حل ما يقابلهم من مشكالت ،ويتبنون توجهات إيجابية نحو املستقبل ،فقد توصلت
دراسة تايلور ولوبي ) Tylor& loop(1989إلى أن ضعف القدرة على مواجهة الضغوط والحداث املؤملة يعزى إلى ضعف املناعة النفسية ،وأن تعرض
الفرد للصدمات والضغوط وإدراكه بعدم القدرة على مواجهتها أو التنبؤ بنتائجها يجعل الفرد يشعر بالتوجس والعجز واليأس والتشاؤم بشأن
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املستقبل(،عبد الجبار ،)2 ،2010 ،ومع ازدياد الضغوط والتحديات التي تواجه طالباتنا في مختلف جوانب الحياة وانعكاس آثارها على حياة الطالبة
اليومية وشعورها بالخوف والقلق ،وزيادة املشاعر السلبية الناتجة عن العباء والضغوط الحياتية اليومية تبرز الحاجة امللحة إلى التعمق في دراسة
املناعة النفسية وتناولها من كافة الوجه ،حيث أن الضغوط التي تتعرض لها طالبة الجامعة سواء في أسرتها أو جامعتها أو مجتمعها ،تمثل مؤثرات ال
يمكن تجاهلها أو إنكارها ،فإن لم تستطع مواجهتها والتكيف معها ،كانت بداية للكثير من االضطرابات النفسية كالقلق واالكتئاب (،عوض)15 ،2001 ،
لذلك كان البد من أن تتمتع الطالبة باملناعة النفسية الكافية التي تجعلها قادرة على مواجهة الحاضر ومشكالته ،والتمسك بالمل في املستقبل ،كما
يؤكد مطلك ( )2007على أهمية دور املساندة االجتماعية من قبل الهل وأن أهم التحديات التي تواجه الفرد في توجهه نحو املستقبل هي التحديات
االجتماعية ،ويضيف الهنداوي ( )2011أن ما يقدمه الهل والقارب من مساندة ورعاية وحب ودعم وتقدير لبنائهم يمكن أن يؤهلهم للوصول إلى
الشعور بالتفاؤل والرضا عن الحياة والمل عدم الخوف من املستقبل.
ومن خالل عمل الباحثة في التدريس واالرشاد الكاديمي ،فقد شعرت بأهمية دراسة املناعة النفسية واملساندة االجتماعية لهذه الفئة ،حيث تعد
هذه املتغيرات ذات تأثير كبير في مستقبل الطالبات ،فطالبات اليوم أمهات املستقبل واملساهمات بشكل كبير في بناء املجتمع ،وبما أن املرحلة الجامعية
من أهم مراحل الحياة من حيث التوجه املستقبلي ،حيث يتحدد في ضوئها وضع خطة متكاملة مدروسة في ضوء أهداف واقعية بما يتناسب مع قدرات
كل فرد واحتياجاته املستقبلية ،جاءت الحاجة إلى االهتمام بهذه الفئة عن طريق الكشف عن دور املناعة النفسية واملساندة االجتماعية كمنبئات
بالتوجه اليجابي نحو املستقبل .ومع وجود العديد من الدراسات التي اهتمت بدراسة املناعة النفسية واملساندة النفسية والتوجه اليجابي نحو
ً
املستقبل على املستويين العربي والعاملي؛ إال أن دراسة املتغيرات الثالث معا لم يحظى باهتمام الباحثين في املجتمع السعودي والسيما عند الطالبات.
وبناء على ذلك تتحد مشكلة الدراسة في الجابة على التساؤالت التالية:
 .1ما مستوى املناعة النفسية التي تتمتع به طالبات الجامعة .
 .2ما مستوى املساندة االجتماعية التي تتمتع به طالبات الجامعة.
 .3ما مستوى التوجهات املستقبلية التي تتمتع به طالبات الجامعة.
 .4هل يمكن للمناعة النفسية واملساندة االجتماعية التنبؤ بالتوجه اليجابي نحو املستقبل لدى طالبات الجامعة.
 .5هل توجد فروق بين مرتفعي املناعة النفسية ومنخفض ي املناعة النفسية على مقياس التوجه اليجابي نحو املستقبل .
 .6هل توجد فروق بين مرتفعي املساندة االجتماعية ومنخفض ي املساندة االجتماعية على مقياس التوجه اليجابي نحو املستقبل .
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة الحالية إلى:
 .1تعرف مستوى املناعة النفسية لدى طالبات الجامعة.
 .2تعرف مستوى املساندة االجتماعية لدى طالبات الجامعة.
 .3تعرف مستوى التوجه اليجابي نحو املستقبل لدى طالبات الجامعة.
 .4هل يمكن للمناعة النفسية واملساندة االجتماعية التنبؤ بالتوجه اليجابي نحو املستقبل لدى طالبات الجامعة.
 .5التعرف على الفروق بين مرتفعي املناعة النفسية ومنخفض ي املناعة النفسية على مقياس التوجه اليجابي نحو املستقبل.
 .6التعرف على الفروق بي ن مرتفعي املساندة االجتماعية ومنخفض ي املساندة االجتماعية على مقياس التوجه نحو املستقبل .
أهمية الدراسة:
األهمية النظرية:
• تسليط الضوء على متغيرات هامة في علم النفس اليجابي وهي( :املناعة النفسية ،املساندة االجتماعية ،التوجه اليجابي نحو املستقبل) والتي
تغني الجانب النظري في مجال الصحة النفسية ،وملا لها من دور مهم في حياة الطالبة الجامعية واالجتماعية.
• أهمية البعد املستقبلي في تشكيل هوية الطالب الجامعي ويتضح ذلك في متغير التوجه نحو املستقبل .
• تتناول الدراسة الحالية الطالبات في املرحلة الجامعية  ،وهي من أهم املراحل الحياتية لهن من حيث تحمل املسؤولية والتمتع باالستقاللية في
اتخاذ القرارات الحياتية في املستقبل .
األهمية التطبيقية:
• إعداد مقياس يتمتع بخصائص سيكومترية مالئمة لقياس املناعة النفسية لطالبات املرحلة الجامعية .
• يمكن أن تسهم الدراسة الحالية في وضع برامج إرشادية وعالجية تقوم على تنمية املناعة النفسية والتوجه اليجابي نحو املستقبل .
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ً
• تزويد الطالبات -واملرشدات  -بدراسة حديثة وخاصة أن هناك ندرة في الدراسات التي تناولت املتغيرات الثالث معا :املناعة النفسية واملساندة
االجتماعية واالتجاه اليجابي نحو املستقبل .
حدود الدراسة:
الحدود البشرية :طالبات كلية التربية ببريدة  /قسم علم النفس
الحدود املكانية :كلية التربية ببريدة .
الحدود الزمانية :الفصل الدراس ي الثاني من العام الدراس ي 1441ه
مصطلحات الدراسة:
املناعة النفسية : Psychological Immunityويعرفها الحمد ( )2020بأنها نظام وجداني يستعين به الفرد بهدف إعطاء القدرة على إدراك املخاطر
النفسية والحماية منها وتعزيز الحياة (0الحمد.)129 ، 2020 ،
ً
وتحدد املناعة النفسية إجرائيا بالدرجة التي تحصل عليها الطالبة على مقياس املناعة النفسية املعتمد في الدراسة ،وأبعاده الفرعية :الجانب النمائي
الوقائي ،الجانب النفس ي الذاتي ،الجانب االجتماعي ،الجانب الفكري املشاعري .
املساندة االجتماعية  :Social Supportسوف تتبنى الدراسة الحالية تعريف السرس ي وعبد املقصود ( )2016للمساندة االجتماعية بأنها " الدعم
االنفعالي واملادي والدائي الذي يتلقاه الفرد من قبل اآلخرين املحيطين به – السرة ،الصدقاء ،الجيران ،زمالء العمل أو الفصل –ومدى قدرة الفرد على
تقبل وإدراك هذا الدعم"( السرس ي وعبد املقصود. )6 ،2016 ،
ً
وتحدد املساندة االجتماعية إجرائيا بالدرجة التي تحصل عليها الطالبة على مقياس املساندة االجتماعية املعتمد في الدراسة ،وأبعاده الفرعية :املساندة
من قبل النظراء ( الصدقاء والجيران) ،واملساندة من قبل السرة ،والرضا الذاتي عن املساندة .
التوجه اليجابي نحو املستقبل  : Positive Orientation Towards the Futureسوف تتبنى الدراسة الحالية تعريف أبو بكر وعبد الرسول للتوجه
نحو املستقبل من خالل أبعاده الفرعية وهي  :التفاؤل والتوقعات اليجابية ،التخطيط ،الثقة بالنفس ،االدراك املوضوعي للحاضر .
التفاؤل والتوقعات اليجابية :أحد سمات الشخصية التي تجعل الفرد ينظر إلى املستقبل بأمل ،ويتوقع أفضل النتائج؛ مما يجعله يسعى إلى تحقيق
ً
أهدافه ،والتركيز على نقاط القوة ،بدال من نقاط الضعف .
التخطيط :وضع الخطط من خالل السعي للوصول إلى نقطة محددة املالمح ،وتحديد الهدف للوصول إلى النجاح ،الذي يطمح االنسان إلى تحقيقه
ويعتمد ذلك على الجهود والترتيب املسبق لكل خطوة يقوم بها .
الثقة بالنفس :اتصاف الفرد بالكفاءة والقدرة على مواجهة الصعاب والظروف املختلفة ،مما يتيح له امكانيات وقدرات لتحقيق أهدافه املرجوة
ً
باستقاللية معتمدا على ما لديه من إمكانيات وقدرات .
االدراك املوضوعي للحاضر :اداراك الفرد الواعي ملا يمتلكه من قدرات وامكانيات ،وكذلك ادراكه للبيئة املحيطة ،وما يتوافر له من فرص بشكل
موضوعي  (.أبو بكر ،وعبد الرسول) 7 ،2020 ،
ً
ويعرف التوجه نحو املستقبل إجرائيا بالدرجة التي تحصل عليها الطالبة على مقياس التوجه اليجابي نحو املستقبل املعتمد في الدراسة ،وأبعاده
الفرعية  :التفاؤل والتوقعات اليجابية ،التخطيط ،الثقة بالنفس ،االدراك املوضوعي للحاضر .

الطار النظري والدراسات السابقة:
املناعة النفسية  :Psychological Immunityلقد تزايد االهتمام في اآلونة االخيرة في علم النفس اليجابي وموضوعاته ،وتعد املناعة النفسية من
املفاهيم املهمة في علم النفس اليجابي ووجودها داللة على صحة الفرد النفسية والجسمية ،ويرى البعض أن املناعة النفسية تشير إلى قدرة الفرد على
مواجهة الزمات والكروب وتحمل الصعوبات ،ومقاومة ما ينتج عنها من افكار ومشاعر يشوبها الغضب والعداوة واالنتقام ،واليأس والعجز واالنهزامية
ً
والتشاؤم (حسان  .)62 ،2009 ،ويعرفها ألبرت وآخرون ) Albert et al (2012بأنها مجموعة من السمات الشخصية التي تجعل الفرد قادرا على تحمل
التأثيرات الناتجة عن الضغوط واالنهاك النفس ي ،ودمج كافة الخبرات املكتسبة الستخدامها في املواقف املشابهة ) ،) Albert et al, 2012. p104ويؤكد
) Bredacs (2016أن املناعة النفسية ترتبط باختيار الهداف التي يمكن الوصول إليها على املدى الطويل واملتوسط ،والجهود املبذولة لتحقيق
الهداف ،وبهذه الطريقة فهي أحد العوامل املهيمنة على تحفيز الطالب ً
أيضا.
وتنوعت النظريات التي تناولت املناعة النفسية ،حيث تعاملت نظرية التحليل النفس ي مع املناعة النفسية على أنها قوة النا وقدرتها على إحداث
التوازن بين متطلبات الهو والنا العلى ،بينما تناولت نظرية متالزمة أعراض التكيف العام املناعة النفسية للفرد من منظور قدرته على مقاومة
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ً ً
ً
الضغوط ،في حين أن النظرية املعرفية تناولت املناعة النفسية من منطلق رؤية الفرد للموقف بشمولية وقدرته على أن يسلك سلوكا إيجابيا وفقا لهذه
الرؤية ( الجزار. )7 ،2018 ،
وتعرف الباحثة املناعة النفسية من خالل أبعادها الفرعية وهي :الجانب النمائي الوقائي ،الجانب النفس ي الذاتي ،الجانب االجتماعي ،الجانب
الفكري املشاعري .
• البعد األول الجانب النمائي الوقائي :ويقيس امتالك الطالبة للجوانب اليجابية في حياتها ،حيث يركز النمائي على جوانب القوة عند الطالبة
أما الوقائي فيركز على التحصين النفس ي .
• البعد الثاني الجانب النفس ي الذاتي :ويقيس الجانب النفس ي والذاتي للطالبة وآلية تنظيمها لذاتها وحياتها الشخصية والجامعية ،وسعادتها
وتفاؤلها وتمتعها باستقرار نفس ي يساعدها في الوصول إلى املناعة النفسية .
• البعد الثالث الجانب االجتماعي :وهو البعد الذي يهتم بالعالقات مع اآلخرين ،وإيجابية الطالبة في عالقاتها مع اآلخرين مما يحافظ على مناعتها
النفسية.
• البعد الرابع الجانب الفكري املشاعري :ويقيس تمتع الطالبة بجانب إيجابي من الفكار املناسبة ،واملشاعر اليجابية التي تعمل كسد منيع في
مواجهة املشكالت والزمات وتحديات الحياة .واملحافظة على مناعتها النفسية .
ويمكن القول أن املناعة النفسية تعد بمثابة القوة التي تساعد الفرد على مواجهة التحديات واملشكالت ،والتغلب على االزمات وتجاوز العثرات
لتحقيق النجاحات والتطلع إلى ستقبل أفضل .
ً
• املساندة االجتماعية  :Social Supportتعتبر املساندة االجتماعية من املفاهيم التي اختلف الباحثون في طريقة تناولها تبعا لتوجهاتهم النظرية،
فقد تناول علماء االجتماع هذا املفهوم في إطار تناولهم للعالقات االجتماعية ،ويعد مصطلح شبكة العالقات االجتماعية البداية الحقيقية لظهور
مصطلح املساندة االجتماعية ،ويطلق عليه البعض مصطلح املوارد أو المكانات االجتماعية بينما يحدده البعض على أنه إمدادات اجتماعية
(الشناوي وعبدالرحمن)3، 1994،
وبصفة عامة مهما كان االساس النظري الذي ينطلق منه اصطالح املساندة االجتماعية ،فإنه يشتمل علي مكونين رئيسين:
ً
 .1املفهوم الول  :أن يدرك الفرد أنه يوجد عدد كافي من الشخاص في حياته يمكنه ان يرجع اليهم عند الحاجة طلبا للمساعدة والدعم مثل السرة
والصدقاء والزمالء والقارب والجيران وغيرهم .
 .2املفهوم الثاني  :أن يكون لدي الفرد درجة من الرضا عن املساندة املتاحة واالعتقاد في كفاية املساندة( .حكيمة ،أحمد ورشيد)9 ،2011 ،
أنماط املساندة االجتماعية :
ويشير )  ( House,1981: 158إلى أن املساندة االجتماعية يمكن أن تأخذ عدة أشكال ومنها:
 .1املساندة االنفعالية ) (Emotional Supportوالتي تنطوي على الرعاية والثقة والقبول والتعاطف.
 .2املساندة الدائية ) (Instrumental supportوالتي تنطوي على املساعدة في العمل واملساعدة باملال.
 .3املساندة باملعلومات ) (Information Supportالتي تنطوي على إعطاء نصائح أو معلومات أو تعليم مهارة تؤدي إلى حل مشكلة أو موقف
ضاغط.
 .4مساندة الصدقاء )  ( Companionship Supportوالتي تنطوي على ما يمكن أن يقدمه الصدقاء لبعضهم البعض وقت الشدة.
وللمساندة االجتماعية وظائف متعددة فهي تسهم في توفير الراحة النفسية ،حيث أن التفاعل االجتماعي يولد درجة من املشاعر اليجابية التي
تحقق الصحة النفسية وتخفف املعاناة من بعض االضطرابات النفسية كالقلق ،واالكتئاب ،والوحدة النفسية ،كما أن لها وظيفة نمائية عندما يكون
لدى الفرد شبكة من العالقات االجتماعية الحميمة التي تساعده على تحقيق التوافق اليجابي ،وكذلك وظيفة وقائية تتمثل في مساعدة الفرد على
مواجهة الحداث الخارجية التي يدركها على أنها شاقة وتمثل ضغوط عليه .مما سبق يمكن القول بأن املساندة االجتماعية هي مقدار الدعم املعنوي
واملادي الذي تتلقاه الطالبة الجامعية من الجماعات التي تنتمي إليها كالسرة والصدقاء والجيران و املجتمع ،بالضافة إلى الرضا الذاتي عن هذه
املساندة املتاحة"( السرس ي وعبد املقصود. )5 ،2016 ،
• التوجه اليجابي نحو املستقبل  : Positive Orientation Towards the Futureلقد حظي البعد املستقبلي وأثره في حياة االنسان باهتمام كبير
ً
في كل من التراثين الفلسفي والسيكولوجي ،وقد كانت الفلسفة الوجودية هي أكثر املذاهب الفلسفية تناوال للمستقبل كبعد زمني مميز للكائن
البشري ووجوده الصيل كإنسان (حجازي .) 1015 ،2008 ،ويذكر سويف أن االنسان هو الكائن الوحيد الذي بعرف معنى التخطيط للمستقبل
ً
البعيد ،وتكوين التصورات والخطط لحياة لم تتحقق بعد ولكنها في الطريق إلى ان تصبح واقعا (بدر ، )22 ،2003 ،كما يذكر محمد علي ()2010
أن التوجه نحو املستقبل هو وجهة نظر الفرد املتضمنة مكونات معرفية وعاطفية وسلوكية حول ما سيحدث في املستقبل وتشمل العمل
واملستقبل بشكل عام ،ويرى سنايدر وزمالئه ) Snyder, et al. (2002أن التوجه نحو املستقبل يعني وجود مهارتين أساسيتين هما :القدرة على
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تحديد االهداف ،ورصد التقدم والمل والتفاؤل نحو تحقيق هذه الهداف ،ووضعت سيجنر ،Seginerنموذج شامل للتوجه نحو املستقبل
يتكون من ثالث مكونات مترابطة مع بعضها البعض وتتضمن املكون الدافعي ،واملكون املعرفي ،واملكون السلوكي.
 .1املكون الدافعي :وهو كل ما يدفع الفرد لالستمرار في التفكير في املستقبل ويشمل عدة مكونات فرعية وهي القيمة والتوقع والضبط .
 .2املكون املعرفي :ويعرف بالتمثيل املعرفي وتم وصفه من حيث بعدين وهما املحتوى والتكافؤ.
 .3املكون السلوكي :إن التوجه املستقبلي يتضمن بالضرورة استكشاف الخيارات املستقبلية ثم االلتزام باختيار محدد منها استكشاف
الخيارات املستقبلية ،وااللتزام باختيار محدد).( Seginer,2009,15-17
الدراسات السابقة:
ً
وبعد اطالع الباحثة على الدراسات السابقة والتي تناول أصحابها كال من املناعة النفسية واملساندة االجتماعية والتوجه نحو املستقبل ،فقد
قامت الباحثة بتقسيمها إلى ثالثة محاور :
املحوراألول :املناعة النفسية والتوجه نحو املستقبل:
• أجرت سيفتون وسيغرستورم ( Sephton an Segerstrom )2010دراسة هدفت إلى التعرف على تأثير التوقعات املتفائلة على العديد من
ً
النتائج النفسية واالجتماعية والقدرة التنبؤية للتوقعات اليجابية على الجهاز املناعي وصحته ،وبلغ حجم العينة ( )124طالبا من طالب القانون
في السنة الولى وتم تطبيق استبيان للتوقعات املستقبلية ،وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة إيجابية بين التوقعات املتفائلة و املناعة ،وارتبطت
التغيرات في التفاؤل بالتغيرات في املناعة.
• وبينت دراسة آدماير( Admire )2011العالقة بين توجهات الطالب واستجابة الجهاز املناعي لديهم ،على عينة مكونة من ( )124طالب من طالب
جامعة كنتاكي وتوصلت الدراسة الى أن الطالب املتفائلين ذوي التوجهات اليجابية كانت لديهم استجابات مناعية أقوى من الطالب ذوي
التوجهات السلبية .
• وكشفت دراسة بريداكس( Bredacs (2016عن الدور الذي تلعبه املناعة النفسية وعواملها الفرعية وقيمها في حياة الطالب املشاركين في
ً
التدريب املنهي والتوجه نحو املستقبل ،وتكونت العينة من ( )534طالبا ،ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام مقياس املناعة النفسية من
إعداد  Olahوتوصلت نتائج الدراسة إلى أنه ال يوجد فرق كبير بين الجماعات في القيمة الرئيسية للمناعة النفسية ،وأن الكثير من الطالب ليس
لديهم أي آفاق ذات صلة باملستقبل بعد املدرسة الثانوية املتخصصة ؛ ليس لديهم أي أهداف على املدى الطويل.
املحورالثاني :املساندة االجتماعية والتوجه نحو املستقبل:
• حيث أجرى سيجنر ( Seginer (2003دراسة هدفت الى التعرف على التوجه املستقبلي للمراهقين ( املنظور الثقافي والبيئي) ودراسة تأثير مساندة
اآلباء على بناء التوجه املستقبلي لألبناء (التعليم واملهنة والزواج والسرة) وبتحليل البيانات تبين أن مساندة اآلباء تؤثر على بناء التوجه املستقبلي
لألبناء بطرق متعددة ،و لسلوب البوة والمومة ومعتقدات الوالدين ذات صلة خاصة في دفع الجوانب التحفيزية للتوجه املستقبلي.
• وتمحورت دراسة ماريندا ( Marinda (2010حول املساندة االجتماعية من (قبل الوالدين ،املعلم ) والتوجه املستقبلي ،واملشاركة املدرسية لدى
ً
طالب املدارس الثانوية ،وبلغ حجم العينة ( )364مراهقا ،وأوضحت النتائج أن املشاركة املدرسية كانت مرتبطة باملساندة االجتماعية من قبل
(الوالدين ،املعلمين)  ،وبالتصورات الكثر إيجابية للمساندة االجتماعية ،واملستويات املرتفعة من التوجه املستقبلي.
• واهتمت دراسة لو -اوه ( Lo-oh(2016بالتعرف على دور املساندة االجتماعية في التوجه املستقبلي للبالغين الناشئين في الكاميرون ،تم
ً
استخدام استبيان اآلمال واملخاوف ( )Seigner, 2009لجمع البيانات حول التوجهات املستقبلية للبالغين .وبلغت عينة الدراسة ( )137طالبا من
طالب الجامعات البالغين الناشئين ،تم تحليل استبيان اآلمال واملخاوف بشكل وصفي ً
وفقا لفئات املحتوى أو مجاالت الحياة بما في ذلك
التوجهات نحو التعليم والعمل والوظيفة والزواج والسرة واالهتمامات الذاتية وغيرها من القضايا الجماعية ،وأظهرت تحليالت املحتوى للبيانات
ان الطالب يخشون عدم مواصلة تعليمهم ،وفقدان الرعاية ،والفقر ،والبطالة ،وعدم الزواج وإنجاب الطفال ،وأفاد املستجيبون بالحاجة إلى
أنظمة للمساندة االجتماعية الدائمة ،وبالحاجة إلى شراكات وشبكات وأنظمة مساندة اجتماعية دائمة( ،دعم السرة ،وعالقات القران الداعمة،
وبرامج دعم املجتمع مثل املنح الدراسية للتعليم املستمر ،وفرص التدريب املنهي والتوظيف والوكاالت الوطنية لتنمية الشباب املنتج).
• وبحثت دراسة شاو بينغ وزمالئه ( Shaobing(2017ما إذا كان التوجه املستقبلي واملساندة االجتماعية مرتبطان بمؤشرات التكيف النفس ي،
وتمت دراسة االختالفات في التكيف النفس ي بين الطفال الذين تركوا والطفال الذين لم يتركوا في املناطق الريفية ،وتم استكشاف الدوار الوقائية
ً
للتوجه املستقبلي والدعم االجتماعي بالتكيف النفس ي لكال من مجموعات الطفال ،على التوالي( .دراسة طولية) شملت العينة  897طفال في
الريف شاركوا في املسوح على مدى ستة أشهر ،وأظهرت النتائج أن الطفال املتروكين بدون مساندة أفادوا عن مستويات أقل من الرضا عن
الحياة ،والرضا عن املدرسة ،والسعادة ،بالضافة إلى مستوى أعلى من الوحدة ،والطفال الذين حصلوا على درجات عالية في التوجه املستقبلي ،
474

املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية-

املجلد ،9العدد ،2021 - 2ص487- 469 :

املناعة النفسية واملساندة االجتماعية كمنبئات بالتوجه اليجابي نحو املستقبل ....

حنان الحلبي

وخاصة التوقعات املستقبلية  ،كانت درجاتهم أعلى في معظم مؤشرات التكيف النفس ي املقاسة في نفس الوقت ،وتنبأ كل من املساندة االجتماعية
ً
والتوجه املستقبلي بالرضا الفوري عن الحياة ،والرضا عن املدرسة ،والسعادة فضال عن توقعات إيجابية في الرضا املدرس ي الالحق.
املحورالثالث :املناعة النفسية واملساندة االجتماعية:
• وضحت دراسة بارون وزمالئه ) Baron,et al. (1990العالقة بين املساندة االجتماعية والوظيفة املناعية بين أزواج مرض ى السرطان ،وأظهرت
ً
النتائج دليال على وجود قدرة مناعية أكبر بين الزواج الذين أبلغوا عن مستويات عالية من املساندة االجتماعية.
• كما هدفت دراسة األعجم ( )2013إلى التعرف على عالقة املناعة النفسية باملساندة االجتماعية لدى طلبة جامعة ديالى وتكونت عينة الدراسة
ً
ً
من ( )630طالب ،وتوصلت الدراسة إلى أن طالب الجامعة يتمتعون باملناعة النفسية ،وأن هناك فروقا دالة إحصائيا في درجة املناعة النفسية
ً
ً
بين الذكور والناث لصالح الذكور وأن هناك فروقا دالة إحصائيا في درجة املناعة النفسية بين التخصص العلمي والتخصص االنساني لصالح
العلمي.
ً
• وكشفت دراسة مالود ( )2018عن العالقة املناعة النفسية واملساندة االجتماعية ،وتكونت عينة الدراسة من ( )120طالبا وطالبة من كلية
التربية ،ولتحقيق أهداف البحث قامت الباحثة بتبني مقياس ي املناعة النفسية واملساندة االجتماعية من إعداد (العجم .)2013 ،وأشارت النتائج
إلى أن طلبة الجامعة يتمتعون بمناعة نفسية ،وأن طلبة الجامعة يتمتعون بمساندة اجتماعية ،وأن هناك عالقة قوية بين املساندة االجتماعية
واملناعة النفسية .كما سعت دراسة  )2018) Anubhutiإلى فحص مساهمة املوارد الشخصية (تقاس باملناعة النفسية التي تحتوي على ثالثة
أنظمة فرعية مثل مراقبة النهج؛ إنشاء التنفيذ؛ التنظيم الذاتي) واملوارد االجتماعية (تقاس على أنها شبكات اجتماعية) في العيش حياة راضية
ً
بعد التقاعد من العمل .تضمنت العينة ما مجموعه ( )150مشاركا من الذكور املتقاعدين ،تم جمع البيانات باستخدام مقياس املناعة النفسية،
مقياس الرضا عن الحياة ومقياس الشبكات االجتماعية .ملعرفة مساهمة املناعة النفسية والشبكات االجتماعية في الرضا عن الحياة ،وتشير
النتائج إلى أن املناعة النفسية مهمة في الرضا عن الحياة بعد التقاعد ،ويساهم وجود الشبكات االجتماعية بشكل مباشر في تعزيز املناعة
النفسية ثم يؤدي إلى الرضا املستقبلي عن الحياة.
من خالل عرض الدراسات السابقة نالحظ كايلي:
• لم تعثر الباحثة على دراسة شبيهة بالدراسة الحالية من حيث دراستها للمناعة النفسية واملساندة االجتماعية كمنبئات بالتوجه اليجابي نحو
املستقبل ،وذلك في حدود علم الباحثة.
• هناك ندرة في الدراسات التي تناولت املتغيرات العالقة بين املناعة النفسية والتوجه نحو املستقبل ،واملساندة االجتماعية والتوجه نحو
املستقبل .
• أظهرت نتائج الدراسات السابقة مثل دراسة سيفتون وسيغرستورم ( Sephton and Segerstrom )2010و آدماير( Admire )2011وجود
عالقة إيجابية بين التوقعات املتفائلة و املناعة ،وأن الطالب املتفائلين ذوي التوجهات اليجابية كانت لديهم استجابات مناعية أقوى من
الطالب ذوي التوجهات السلبية .بينما اختلفت دراسة بريداكس ( Bredacs (2016مع الدراستين السابقتين حيث أن الكثير من الطالب ليس
لديهم أي آفاق ذات صلة باملستقبل ،كما أظهرت نتائج الدراسات السابقة وجود عالقة بين املساندة االجتماعية والتوجه نحو املستقبل مثل
دراسة سيجنر ( Seginer (2003ودراسة ماريندا ( Marinda( 2010أما دراسة لو -اوه ( Lo-oh(2016فقد بينت أن ضعف التوجه املستقبلي
للبالغين الناشئين في الكاميرون ناتج عن فقدان املساندة االجتماعية ،وبينت نتائج دراسة شاو بينغ وزمالئه(  Shaobing( 2017اسهام كل من
املساندة االجتماعية والتوجه املستقبلي في التنبؤ بالرضا عن الحياة ،كما اتفقت نتائج دراسات بارون وزمالئه ) Baron, et al. (1990والعجم
( )2013ومالود ( )2018و) Anubhuti )2018على وجود عالقة موجبة بين املساندة واملناعة.
• وفي ﻅل نتائج الدراسات ومعطياتها نجد العينات متنوعة من طلبة الجامعات ،مثل دراسة سيفتون وسيغرستورم (Sephton and )2010
 ، Segerstromودراسة آدماير( Admire )2011ودراسة بريداكس ( Bredacs (2016ودراسة العجم ( )2013ودراسة مالود (،)2018
واملراهقين مثل دراسة سيجنر ( ،Seginer (2003ودراسة ماريندا ) Marinda( 2010و دراسة لو -اوه ( ،Lo-oh(2016وأطفال مثل دراسة شاو
بينغ وزمالئه( ، Shaobing(2017وأزواج مثل دراسة بارون وزمالئه ) Baron,et al. (1990ومتقاعدين مثل دراسة ) ،Anubhuti (2018أما عينة
الدراسة الحالية ستكون من الطالبات الجامعيات في املجتمع السعودي .وقد استفادت الدراسة الحالية من نتائج الدراسات السابقة في تحديد
متغيرات الدراسة والعينة وأدوات الدراسة.
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إجراءات الدراسة:
منهج الدراسة:
استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التنبؤي املقارن.
املجتمع األصلي :طالبات قسم علم النفس البالغ عددهن ( )501طالبة.
عينة الدراسة:
ً
اقتصرت الدراسة الحالية على عينة قوامها ( (275طالبة تم اختيارها بطريقة عشوائية من طالبات كلية التربية -قسم علم النفس -جامعة
القصيم للعام الجامعي .1441-1440
أدوات الدراسة:
ً
أوال :مقياس املناعة النفسية لطالبات الجامعة (إعداد الباحثة) :صممت هذه الداة بهدف قياس املناعة النفسية لدى طالبات كلية التربية ،وذلك
بعد االطالع على العديد من الدراسات مثل مقياس قص ي التخاينة وعبد الناصر القرالة ( ،)2018ومقياس خالد املالكي ( ،) 2019وقائمة جهاز املناعة
النفس ي إعداد أواله وآخرون  ، Olah, 2010ومقياس محمد الحمد ( ،)2020ومقياس صباح منوخ وطه العبيدي ( ،)2019ومقياس ناهد فتحي (،)2019
ومقياس) ،Bona (2014ومقياس عصام زيدان ( ،)2013ومقياس عالء الشريف (  )2015ومقياس عبد الجبار ( )2010وتكونت الصورة الولية
للمقياس من ( )40مفردة موزعة على أربعة أبعاد كما يلي )10( :مفردات تقيس الجانب النمائي الوقائي )10( ،مفردات تقيس الجانب النفس ي الذاتي،
( )10مفردات تقيس الجانب االجتماعي )10( ،مفردات تقيس الجانب الفكري املشاعري ،يجيب عنها املفحوص بطريقة التقرير الذاتي من خالل مقياس
ليكرت خماس ي البعاد ( موافق بشدة ،موافق ،موافق إلى حد ما ،غير موافق ،غير موافق بشدة) ويكون تقديرها( ،)1-2-3-4-5وتم التحقق من صدق
وثبات املقياس في الدراسة الحالية وفق الخطوات التالية:
الخصائص السيكومترية للمقياس:
• صدق املحكمين :تم عرض املقياس على ستة من الساتذة املتخصصين في مجال علم النفس وذلك للتحقق من وضوح صياغة العبارات وقياسها
ملا وضعت لقياسه ،وقد اتفقت اآلراء على تعديل صياغة بعض العبارات وحذف بعضها .
• االتساق الداخلي ملقياس املناعة النفسية لطالبات الجامعة :تم التحقق من االتساق الداخلي للمقياس حيث تم حساب معامالت االرتباط بين
درجة كل مفردة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه والجدول ( )1يوضح قيم معامالت االرتباط ،وحساب ارتباط البعاد مع بعضها وارتباط
البعاد مع الدرجة الكلية ملقياس املناعة النفسية والجدول ( )2يوضح قيم معامالت االرتباط .
جدول ( :)1يوضح قيم معامل ارتباط املفردة بالبعد الذي تنتمي إليه على مقياس املناعة النفسية
العبارة

االرتباط بالبعد

العبارة

االرتباط بالبعد

العبارة

االرتباط بالبعد

العبارة

االرتباط بالبعد

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

**.724
**.618
**.602
**.609
**.701
**.702
**.521
**.664
**.657
**.609

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

**.730
**.741
**.670
**.763
**.635
**.730
**.707
**.746
**.598
**.782

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

**.537
**.452
**.746
**.683
**.729
**.767
**.572
**.766
**.542
**.749

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

**.618
**.587
**.711
**.709
**.710
**.800
**.699
**.638
**.775
**.575

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

ً
ً
ويتضح من الجدول ( )1أن جميع قيم معامالت االرتباط بين العبارات والبعد الذي تنتمي إليه كانت قيما موجبة ودالة إحصائيا وتراوحت بين
))0.800- .452عند مستوى داللة  0.01مما يدل على تمتع املقياس بدرجة مناسبة من االتساق الداخلي .
جدول ( :)2يبين ارتباط األبعاد مع بعضها وارتباط األبعاد مع الدرجة الكلية ملقياس املناعة النفسية

الجانب النمائي الوقائي
الجانب النفس ي الذاتي
الجانب االجتماعي
الجانب الفكري املشاعري

الجانب النفس ي الذاتي

الجانب االجتماعي

الجانب الفكري
املشاعري

الدرجة الكلية

**.855

**.758

**.730

**.909

**.776

**.813

**.947

**.711

**.887
**.901

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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ً
يتضح من الجدول ( )2أن جميع قيم معامالت االرتباط بين البعاد مع بعضها وترابط البعاد مع الدرجة الكلية للمقياس كانت قيما موجبة ودالة
ً
إحصائيا عند مستوى داللة  0.01وتشير هذه النتيجة إلى أن جميع أبعاد املقياس تتمتع بدرجة مناسبة من االتساق الداخلي .
ثبات مقياس املناعة النفسية لطالبات الجامعة :للتأكد من ثبات أداة الدراسة تم حساب معامل ألفا كرو نباخ  Alpha a'Cronbachلالستبانة بعد
تطبيقها على العينة االستطالعية ،كما يتضح من الجدول التالي:
جدول ( :)3ثبات مقياس املناعة النفسية باستخدام معامل ألفا كرو نباخ
مقياس املناعة النفسية

معامل ثبات ألفا

املتوسط

االنحراف املعياري

.957

158.3673

22.21263

ً
يتضح من الجدول السابق أن قيمة ألفا مرتفعة ودالة احصائيا ،مما يدل على تمتع املقياس بدرجة مناسبة من الثبات .
ً
ثانيا :مقياس املساندة االجتماعية للمراهقين والشباب إعداد )(Dunn, S.et al.1978وتعريب( :السرس ي ،عبد املقصود :)2014 ،قامت سوزان
ديون وآخرون بإعداد هذه الداة ويتكون املقياس من ( )25عبارة ،بهدف تقدير املساندة االجتماعية كما يدركها املراهقين والشباب ،موزعة كما يلي ()9
مفردات تقيس املساندة من قبل النظراء ( الصدقاء والجيران) ،و(  )6مفردات تقيس املساندة من قبل السرة ،و( )10مفردات تقيس الرضا الذاتي عن
ً
ً
ً
املساندة ،يجيب عليها الفرد باختيار أحد االختيارات ،بحيث تدل دائما على انطباق العبارة تماما على الفرد وتأخذ ثالث درجات ،وتأخذ أحيانا درجتان
ً
إذا كانت العبارة تنطبق بعض الش يء ،وتأخذ أبدا درجة واحدة إذا كانت العبارة ال تنطبق على الفرد ،وذلك في حالة العبارات اليجابية ،في حين تأخذ
ً
ً
ً
دائما درجة واحدة ،وأحيانا درجتان ،وابدا ثالث درجات في حالة العبارات السلبية .
الخصائص السيكومترية للمقياس:
قامت الباحثتان (السرس ي ،عبد املقصود )2014،بتعريب املقياس إلى اللغة العربية وعرضه على متخصصين باللغة العربية وعلم النفس،
واتبعت الباحثتان عدة اجراءات للتحقق من صدق الداة هي :صدق املحكمين ،صدق البناء أو التكوين ،صدق املحك ،كما تم حساب الثبات بطريقتين
طريقة العادة وطريقة ألفا كرونباخ .
كما قامت الباحثة بالتحقق من صدق وثبات املقياس في الدراسة الحالية وفق الخطوات التالية:
أ -صدق املحكمين :قامت الباحثة بعرض املقياس بصورته الولية على عدد من املحكمين بلغ عددهم ستة ( من أساتذة كلية التربية قسم علم النفس
) ،وذلك لالسترشاد بآرائهم حول مدى وضوح العبارات ومالئمتها ملا وضعت لجله ومدى مناسبة العبارات للمحور الذي تنتمي إليه ،وتم إجراء التعديالت
في ضوء آراء املحكمين.
ب-االتساق الداخلي ملقياس املساندة االجتماعية للمراهقين والشباب :تم التحقق من االتساق الداخلي للمقياس حيث تم حساب معامالت االرتباط
بين درجة كل مفردة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه والجدول ( )4يوضح قيم معامالت االرتباط ،وحساب ارتباط البعاد مع بعضها وارتباط
البعاد مع الدرجة الكلية ملقياس املساندة االجتماعية والجدول ( )5يوضح قيم معامالت االرتباط .
جدول ( :)4يوضح قيم معامل ارتباط املفردة بالبعد الذي تنتمي إليه على مقياس املساندة االجتماعية
العبارة

االرتباط بالبعد

العبارة

االرتباط بالبعد

العبارة

االرتباط بالبعد

العبارة

االرتباط بالبعد

1
2
3
4
5
6
7

**.661
**.698
**.503
**.677
**.785
**. 580
**.660

8
9
10
11
12
13
14

**.728
**.480
**.608
**.674
**.591
**.699
**.569

15
16
17
18
19
20
21

**.586
**.682
**.677
**.440
**.436
**.373
**.451

22
23
24
25

**.501
**.257
**.319
**.289

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

ً
ً
ويتضح من الجدول ( )4أن جميع قيم معامالت االرتباط بين العبارات والبعد الذي تنتمي إليه كانت قيما موجبة ودالة إحصائيا ،وتراوحت
بين )).785- .257عند مستوى داللة  0.01وتشير هذه النتيجة إلى أن عبارات املقياس تتمتع بدرجة مناسبة من االتساق الداخلي .
جدول ( :)5يبين ارتباط األبعاد مع بعضها وارتباط األبعاد مع الدرجة الكلية ملقياس املساندة االجتماعية
املساندة من قبل النظراء
( األصدقاء والجيران)
املساندة من قبل األسرة
الرضا الذاتي عن املساندة

املساندة من قبل األسرة

الرضا الذاتي عن املساندة

الدرجة الكلية

**.621

**.636

**.876

**.683

**.864
**.872

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

ً
يتضح من الجدول ( )5أن جميع قيم معامالت االرتباط بين البعاد مع بعضها وارتباط البعاد مع الدرجة الكلية للمقياس كانت قيما موجبة ودالة
ً
إحصائيا عند مستوى داللة  0.01وتشير هذه النتيجة إلى أن جميع أبعاد املقياس تتمتع بدرجة مناسبة من االتساق الداخلي .
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ثبات مقياس املساندة النفسية للمراهقين والشباب  :للتأكد من ثبات أداة الدراسة تم حساب معامل ألفا كرو نباخ  Alpha a'Cronbachلالستبانة
بعد تطبيقها على العينة االستطالعية ،كما يتضح من الجدول التالي:
جدول ( :)6ثبات مقياس املساندة االجتماعية باستخدام معامل ألفا كرو نباخ
مقياس املساندة النفسية

معامل ثبات ألفا

املتوسط

االنحراف املعياري

.843

58.7855

8.91708

ً
يتضح من الجدول السابق أن قيمة ألفا مرتفعة ودالة احصائيا ،مما يدل على تمتع املقياس بدرجة مناسبة من الثبات .
ً
ثالثا :مقياس التوجه نحو املستقبل (إعداد أبوبكر وعبد الرسول :)2020 ،صممت هذه الداة بهدف قياس التوجه اليجابي نحو املستقبل ،وتكون
املقياس من ( )39مفردة موزعة كما يلي ( )10مفردات تقيس التفاؤل والتوقعات اليجابية )9( ،مفردات تقيس التخطيط للمستقبل )12( ،مفردة تقيس
الثقة بالنفس )8( ،مفردات تقيس االدراك املوضوعي للحاضر ،يجيب عنها املفحوص بطريقة التقرير الذاتي من خالل مقياس ليكرت خماس ي البعاد
(موافق بشدة ،موافق ،موافق إلى حد ما ،غير موافق ،غير موافق بشدة) ويكون تقديرها ( )1-2-3-4-5على التوالي في حالة العبارات املوجبة ،أما في حالة
العبارات السلبية يكون تقديرها (  )5-4-3-2-1وتم التحقق من صدق وثبات املقياس.
الخصائص السيكومترية للمقياس:
قامت الباحثتان أبو بكر وعبد الرسول بالتحقق من صدق وثبات املقياس على البيئة السعودية ،وتم التحقق من االتساق الداخلي للمقياس ،كما
تم حساب الصدق البنائي للمقياس ،أما بالنسبة للثبات فقد تم حساب معامل ألفا كرونباخ لكل بعد من أبعاد التوجه اليجابي نحو املستقبل
والدرجة الكلية للمقياس (أبو بكر وعبد الرسول.)24-20 ،2020 ،
كما قامت الباحثة بالتحقق من صدق وثبات املقياس في الدراسة الحالية وفق الخطوات التالية:
أ -صدق املحكمين :قامت الباحثة بعرض املقياس بصورته الولية على عدد من املحكمين بلغ عددهم ستة ( من أساتذة كلية التربية قسم علم النفس
) ،وذلك لالسترشاد بآرائهم حول مدى وضوح العبارات ومالئمتها ملا وضعت لجله ومدى مناسبة العبارات للمحور الذي تنتمي إليه ،وتم إجراء التعديالت
في ضوء آراء املحكمين.
ب-االتساق الداخلي ملقياس التوجه اليجابي نحو املستقبل :تم التحقق من االتساق الداخلي للمقياس حيث تم حساب معامالت االرتباط بين درجة
كل مفردة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه والجدول ( )7يوضح قيم معامالت االرتباط  .وتم حساب ارتباط البعاد مع بعضها وارتباط البعاد مع
الدرجة الكلية ملقياس التوجه اليجابي نحو املستقبل والجدول ( )8يوضح قيم معامالت االرتباط .
جدول ( :)7يوضح قيم معامل ارتباط املفردة بالبعد الذي تنتمي إليه على مقياس التوجه اليجابي نحو املستقبل
العبارة

االرتباط بالبعد

العبارة

االرتباط بالبعد

العبارة

االرتباط بالبعد

العبارة

االرتباط بالبعد

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

**.790
**.833
**.827
**.732
**.813
**.482
**.554
**.829
**.672
**.801

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

**.671
**.570
**.601
**.605
**.480
**.622
**.577
**.455
**.525
**.306

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

**.668
**.725
**.618
**.592
**.511
**.461
**.490
**.619
**.575
**.571

31
32
33
34
35
36
37
38
39

**.440
**.317
**.696
**.727
**.703
**.751
**.727
**.758
**.724

)**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed

ً
ً
ويتضح من الجدول ( )7أن جميع قيم معامالت االرتباط بين العبارات والبعد الذي تنتمي إليه كانت قيما موجبة ودالة إحصائيا ،وتراوحت
بين )).833- .455عند مستوى داللة  ، 0.01وتشير هذه النتيجة إلى أن عبارات املقياس تتمتع بدرجة مناسبة من االتساق الداخلي .
جدول ( :)8يبين ارتباط األبعاد مع بعضها وارتباط األبعاد مع الدرجة الكلية ملقياس التوجه اليجابي نحو املستقبل
التفاؤل والتوقعات اليجابية
التخطيط
الثقة بالنفس
االدراك املوضوعي للحاضر

التخطيط

الثقة بالنفس

االدراك املوضوعي
للحاضر

الدرجة الكلية

**.557

**.635

**.524

**.524

**.557

**.429

**.429

**.706

**.706
**1.000

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

ً
يتضح من الجدول ( )8أن جميع قيم معامالت االرتباط بين البعاد مع بعضها وترابط البعاد مع الدرجة الكلية للمقياس كانت قيما موجبة ودالة
ً
إحصائيا عند مستوى داللة  0.01وتشير هذه النتيجة إلى أن جميع أبعاد املقياس تتمتع بدرجة مناسبة من االتساق الداخلي.
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ثبات مقياس التوجه اليجابي نحو املستقبل :للتأكد من ثبات أداة الدراسة تم حساب معامل ألفا كرو نباخ  Alpha a'Cronbachلالستبانة بعد
تطبيقها على العينة االستطالعية ،كما يتضح من الجدول التالي:
جدول ( :)9ثبات مقياس التوجه اليجابي نحو املستقبل باستخدام معامل ألفا كرو نباخ
مقياس التوجه اليجابي نحو املستقبل

معامل ثبات ألفا

املتوسط

االنحراف املعياري

.922

150.6982

18.28924

ً
يتضح من الجدول السابق أن قيمة ألفا مرتفعة ودالة احصائيا ،مما يدل على تمتع املقياس بدرجة مناسبة من الثبات.

نتائج الدراسة وتفسيرها :
سعت الدراسة الحالية إلى االجابة عن مجموعة من األسئلة ،وهي:

السؤال األول :ما مستوى املناعة النفسية الذي تتمتع به طالبات الجامعة؟
جدول ( :)10اختبارت لعينة واحدة للتعرف على مستوى املناعة النفسية
املتغير

ن

االنحراف املعياري

املتوسط النظري

متوسط املجموعة

قيمة ت

الداللة

املناعة النفسية

275

22.21263

120

158.3673

28.644

.000

تبين النتائج املوضحة في الجدول ( )10أن قيمة املتوسط الحسابي الفعلي لدرجات أفراد العينة على مقياس املناعة النفسية  158.3673بينما
ً
قيمة املتوسط االفتراض ي النظري  120وكانت قيمة ت  28.644وهي قيمة دالة إحصائيا ،اذن هناك فرق بين املتوسطات لصالح املتوسط العلى وهو
املتوسط الفعلي مما يعني أن أفراد العينة يتمتعون بمستوى أعلى من املتوسط في املناعة النفسية.
وتعزو الباحثة االرتفاع فوق املتوسط للمناعة النفسية إلى عدة عوامل منها أن عينة الدراسة من طالبات قسم علم النفس ،فمن املمكن أن تكون
دراستهن الجامعية قد أكسبتهن بعض املهارات في تطوير أساليب املواجهة بقصد التكيف والتعايش ،والقدرة على املقاومة والتحمل والتوافق مع
املواقف التي يتعرضون لها ،كما أن حضور الطالبات للدورات والبرامج التدريبية التابعة لوحدة االرشاد والتوجيه في الكلية والتي تتضمن فنيات وأنشطة
تنمي الجوانب اليجابية لدى الطالبات مما يقوي مناعتها النفسية ،بالضافة إلى البيئة التي تنتمي لها الطالبات والتي تتمتع بااللتزام الديني والخالقي
والتي تمدهن بالقوة والثقة بالنفس والتفاؤل وتؤثر بشكل إيجابي على مناعتهن النفسية ،وتتفق نتائج الدراسة مع نتائج دراسة مالود (،)2018العجم
( Barone ,et al (1990( ،)2013والتي أظهرت شيوع املناعة النفسية بين طلبة الجامعة ،وتمتعهم بمستوى أعلى من املتوسط في مستوى مناعتهم
النفسية .
السؤال الثاني :ما مستوى املساندة االجتماعية الذي تتمتع به طالبات الجامعة؟
جدول ( :)11اختبارت لعينة واحدة للتعرف على مستوى املساندة االجتماعية
املتغير
املساندة االجتماعية

ن

االنحراف املعياري

املتوسط النظري

متوسط املجموعة

قيمة ت

الداللة

275

7.91708

75

58.7855

-33.963

.000

ويتبين من الجدول ( )11أن قيمة املتوسط الحسابي الفعلي لدرجات أفراد العينة على مقياس املساندة االجتماعية  58.7855بينما قيمة املتوسط
ً
االفتراض ي النظري  75وكانت قيمة ت  -33.963وهي قيمة دالة احصائيا ،إذن هناك فرق بين املتوسطات لصالح املتوسط العلى وهو املتوسط النظري
مما يعني أن أفراد العينة يتمتعون بمستوى أقل من املتوسط في املساندة االجتماعية .
وتفسر الباحثة النتيجة الحالية بأننا أصبحنا نعيش في زمن العالم االفتراض ي والذي انعكس بشكل سلبي على حياتنا بشكل عام وعلى عالقاتنا
ً
ً
بشكل خاص ،فضعف التواصل بين أفراد السرة الواحدة وفقدت املساندة االجتماعية الحقيقية ،وأصبح الدعم املقدم للفرد إفتراضيا وليس حقيقيا،
وال ننس ى الظروف والزمات القاسية والصعبة التي نعيشها في هذا العصر والتي جعلت الهل عاجزين عن تلبية احتياجات أبنائهم النفسية واالجتماعية
واالقتصادية ،وترى الباحثة أنه من املمكن أن يكون املستوى القل من املتوسط للمساندة االجتماعية يعود إلى مجموعة من العوامل النفسية
ً
واالجتماعية واالقتصادية ،حيث أكدت نتائج بعض الدراسات على أخالقيات الفردية والتوجيه الذاتي في مرحلة الشباب بعيدا عن املساندة االجتماعية
Arnett,1998,2000؛ )Copen, Casper & Silverstein 2008واختلفت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة مالود ( )2018ودراسة (1990) Baron,et al
وأن طلبة الجامعة يتمتعون بمساندة اجتماعية .
السؤال الثالث :ما مستوى التوجهات املستقبلية الذي تتمتع به طالبات الجامعة؟
جدول ( :)12اختبارت لعينة واحدة للتعرف على مستوى التوجه اليجابي نحو املستقبل
املتغير
املساندة االجتماعية

ن

االنحراف املعياري

املتوسط النظري

متوسط املجموعة

قيمة ت

الداللة

275

4.41032

117

31.6618

- 320.878

.000
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ويتبين من الجدول ( )12أن قيمة املتوسط الحسابي الفعلي لدرجات أفراد العينة على مقياس التوجه اليجابي نحو املستقبل  31.6618بينما
ً
قيمة املتوسط االفتراض ي النظري  117وكانت قيمة ت  -320.878وهي قيمة دالة احصائيا ،اذن هناك فرق بين املتوسطات لصالح املتوسط العلى وهو
املتوسط النظري مما يعني أن أفراد العينة يتمتعون بمستوى أقل من املتوسط في التوجه اليجابي نحو املستقبل.
ويمكن تفسير هذه النتيجة بالرجوع إلى كل من السياقين البيئي والزمني اللذين ينتميان إليهما شباب الجامعة ،وبالرجوع إلى السياق البيئي فهم
ً
مثقلون بأعباء وضغوط الدراسة الجامعية ،وبالرجوع للسياق الزمني فهم ال يرون طائال من الصبر على معاناتهم طاملا أن الغد ليس بأفضل من اليوم
فما زال الغموض يكتنف مستقبلهم املنهي بعد التخرج ،وال زالت الصورة املستقبلية قاتمة فيما يتعلق بإشباع حاجات هؤالء الشباب في الحصول على
عمل ذي دخل مناسب وزواج ناجح  ،وفي سياق معاناة الحاضر وانغالق املستقبل يصبح كل ما يشغل بال الطالبة اشباع حاجات ومتطلبات يومها فقط
فهذا أقص ى ما تتمناه(بدر ،)36 ،2003 ،بالضافة ملا سبق فإن الظروف والصعوبات التي تواجه هذا الجيل ،حيث تعيش الطالبة تحت نفس الوطأة
والظروف والصراع بين ما تريد وبين ما تستطيع ،يجعلها تواجه نفس مصير من سبقها من الطالبات من ضعف فرص العمل وندرتها ،ولن التوجه نحو
ً
ً
ً
ً
ً
املستقبل يرتبط بما يمر به الفرد من أحداث في الوقت الحاضر ،فإما أن يكون الواقع منشطا ومساعدا يجعله واثقا ومتفائال ،وإما أن يكون محبطا
ً
ً
ً
ومعيقا يجعله متشائما وسلبيا في توجهه نحو املستقبل  .وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة أبو زيد ( )1992إلى وجود النظرة التشاؤمية نحو
املستقبل لدى عينة الدراسة والتي كانت مصحوبة بحالة من القلق نظير عدم تحقيقه الهداف ،وكذلك نتيجة دراسة ) Bredacs (2016التي أكدت على
أن الطالب ليس لديهم أي آفاق ذات صلة باملستقبل ،وليس لديهم أي أهداف على املدى الطويل.
السؤال الرابع :هل يمكن للمناعة النفسية التنبؤ بالتوجه اليجابي نحو املستقبل واملساندة االجتماعية لدى طالبات الجامعة؟
جدول ( :)13االحصاءات الوصفية للمتغيرات التي ادخلت في معادلة االنحدار
األبعاد
التوجه املستقبلي
املساندة االجتماعية
املناعة النفسية

العدد

املتوسط

االنحراف املعياري

275

31.6618

4.41032

275

58.7855

7.91708

275

158.3673

22.21263

وبالنظر إلى الجدول ( )13نجد أن متوسط أداء طالبات عينة الدراسة على مقياس التوجه املستقبلي ( )31.6618بانحراف معياري ()4.41032
كما بلغ متوسط أداء طالبات عينة الدراسة على مقياس املساندة االجتماعية ( )58.7855بانحراف معياري ( )7.91708و كما بلغ متوسط أداء طالبات
عينة الدراسة على مقياس املناعة النفسية ( )158.3673بانحراف معياري ( . )22.21263ثم تم فحص نموذج االنحدار الكلي باستخدام تحليل التباين
( )ANOVAوذلك كما هو موضح في جدول ( )13
جدول ( :)14تحليل التباين ANOVAa

النموذج
االنحدار
البواقي
الكلي

مجموع املربعات
2414.854
2914.695
5329.549

درجات الحرية
2
272
274

متوسط املربعات

ف

1207.427
10.716

مستوى الداللة

R2
112.677

.000b

.453

ويبين الجدول ( )14أن النموذج العام لتحليل االنحدار يبين أن املتغيرات املستقلة ( املناعة النفسية واملساندة االجتماعية) يعمالن كمتنبئ ناجح
باملتغير التابع التوجه نحو املستقبل من خالل جدول تحليل التباين .
ً
كما أن معامل التحديد بلغ ( ).453وهذا يشير الى أن املتغيرات املستقلة تسبب تباين في التابع مقداره تقريبا  %45من التباين في التوجه اليجابي
نحو املستقبل  .ثم تم حساب معامالت االنحدار للحكم على القدرة التنبؤية للمناعة النفسية واملساندة االجتماعية بالتوجه اليجابي نحو املستقبل
وذلك كما هو موضح بالجدول ()15
جدول ( :)15تحليل االنحدار
النموذج

الثابت
املساندة االجتماعية
املناعة النفسية

معامل االنحدار
املعياري

معامل االنحدار الخام
الخطأ املعياري

B

Beta

1.654
.030
.011

9.672
.031
.127

.055
.642

قيمة ت

مستوى
الداللة

5.847
1.039
12.068

.000
.300
.000

يبين الجدول ( )15أن قيمة معامل االنحدار للمساندة االجتماعية ( ).031وكما بلغت قيمة معامل االنحدار املعياري ( ).055وقد كانت غير دالة،
مما يشير إلى أن املساندة االجتماعية لم تتنبأ بالتوجه اليجابي نحو املستقبل ،بينما كانت قيمة معامل االنحدار للمناعة النفسية ( ).127وقيمة معامل
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االنحدار املعياري ( ).642وقد كانت دالة عند مستوى ) )0.01مما يشير إلى نجاح متغير املناعة النفسية في التنبؤ بالتوجه اليجابي نحو املستقبل ،يمكن
أن نلخص معادلة االنحدار الخام كالتالي :
التوجه اليجابي نحو املستقبل =  × .127املناعة النفسية )1( 9.672 +
أما املعادلة املعيارية للتوجه اليجابي نحو املستقبل =  × .642املناعة النفسية ()2
ً
ومعامل االنحدار دال إحصائيا أي أن املتغير املستقل متنبئ جيد بالتابع .
وتفسر الباحثة النتيجة بأن املناعة النفسية تعمل كبناء واقي من االحباطات ،وتجعل الطالبة أكثر قدرة على التوافق مع متطلبات املحيط الذي
ً
ً
تعيش فيه ،وأكثر ثقة وتفاؤال وتقديرا لذاتها وأكثر إيجابية في توجهها نحو املستقبل ،والتوجه املستقبلي يتعلق بأفكار الفرد وخططه وآماله ومشاعره
ً
حول مستقبله ،ويتضمن تحديد الهداف ،ووضع الخطط والحلول التي توجه مسار الفرد مستقبال ،ولن أصحاب املناعة النفسية الجيدة يفكرون
بإيجابية ويتبنون توجهات تفاؤلية مستقبلية ولديهم الثقة بقدرتهم على مواجهة التحديات ،وتخطي العقبات التي تواجههم ،ووضع الخطط املستقبلية
والقدرة على تنفيذها (حسنين. )28 ،2013،كما يرى )جولدسين ،بروكس (514 –515، 2011 ،أن من بين الخصائص التي تميز التوجه العقلي
ً
للمتسمين باملناعة النفسية أنهم يضعون لنفسهم أهدافا وتوقعات إيجابية ،ويشير دنقل ( )2018إلى أن املناعة النفسية تعد بمثابة القوة التي تساعد
االنسان في التغلب على الصعوبات ومواجهة التحديات وتجاوز العثرات لتحقيق النجاحات والتوجهات اليجابية نحو املستقبل ،وكما تؤكد عصفور
ً
ً
ً
( )2013على تأثير املناعة النفسية في توجيه دفة حياة الفرد فعندما ييهئ الفرد لنفسه مناخا نفسيا مالئما ومشجعا ،يمكنه الوصول إلى مستويات عليا
في تحقيق أهدافه ونجاحاته الحياتية والكاديمية (عصفور .)29 ،2013 ،واتفقت هذه النتيجة مع دراسة سيفتون وسيغرستورم (Sephton )2010
 and Segerstromوآدماير( Admire )2011من حيث وجود عالقة إيجابية بين التوقعات املتفائلة و املناعة ،وأن الطالب املتفائلين ذوي التوجهات
اليجابية كانت لديهم استجابات مناعية أقوى من الطالب ذوي التوجهات السلبية .بينما اختلفت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة بريداكس ( Bredacs
ً
 (2016حيث أن املناعة لم تلعب دورا في توجهات الطالب ،والكثير من الطالب ليس لديهم أي آفاق ذات صلة باملستقبل.
بينما لم تتنبأ املساندة االجتماعية بالتوجه اليجابي نحو املستقبل فمن املمكن أن يكون اعتقاد الطالبات بأن املساندة من الهل والصدقاء
والجيران في الوقت الراهن ليس لها عالقة باملستقبل وإنما من املمكن أن تكون املساندة مفيدة في الوقت الحاضر للتغلب على العقبات والتفوق والنجاح
ً
ولكن بالنسبة للمستقبل لن تستطيع مساندة الهل واالصدقاء والجيران ايجاد فرصة عمل والحصول على وظيفة تؤمن لهم الدخل املناسب ،أو تأمين
حياة مهنية ناجحة ،فالمر يعتمد على سياسات التشغيل والتوظيف وال عالقة له باملساندة االجتماعية ،فالتوجه املستقبلي يرتبط برغبة الفرد في
التحكم ،ومدى تحقيق الهداف املستقبلية املرغوب فيها ،وتفادي الحداث غير املرغوبة ،والقدرة على التنبؤ والتوقع ووضع الخطط والتنظيم لكل ما
هو قادم (صادق )420 ،2019 ،وقد أوضح (يونس )2011 ،أن قدرة املراهق تزداد في اتخاذ القرارات ،والتفكير لنفسه بنفسه ،ويتضمن ذلك االختيار
والحكم والثقة بالنفس واستقاللية التفكير ،والتفريق بين الواقعي واملثالي ،وتوجيه االهتمام إلى العمل واملهنة ،واختيار مهنة ما ،واالستعداد ملمارستها
ً
ً
ً
جسميا ونفسيا وعقليا ،والتهيؤ واالستعداد للزواج واقامة عالقة اسرية ،والسعي إلى تقبل املسؤولية ،بالضافة إلى زيادة قدرته على التحصيل الدراس ي،
والقدرة على التعلم واكتساب املعلومات ،واالطالع على املوضوعات التي تهتم بالشباب ومشكالتهم ،كما يؤكد(الدسوقي )2018،أهمية املرحلة الجامعية
في تحمل املراهق للمسؤولية ،والتمتع باالستقاللية في اتخاذ القرارات الحياتية في املستقبل ولذلك لم تتنبأ املساندة االجتماعية بالتوجه اليجابي نحو
املستقبل في الدراسة الحالية .واختلفت هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة مثل دراسة سيجنر ( Seginer (2003ودراسة )Anubhuti (2018
ودراسة ماريندا ( Marinda(2010أما دراسة لو -اوه ( Lo-oh(2016حيث أشارت كلها إلى وجود عالقة موجبة ببن املساندة االجتماعية والتوجه نحو
املستقبل .
السؤال الخامس :هل توجد فروق بين مرتفعي املناعة النفسية ومنخفض ي املناعة النفسية على مقياس التوجه اليجابي نحو املستقبل؟
لإلجابة على السؤال الخامس تم بداية حساب الدرجة الكلية للمناعة النفسية ثم حساب الرباعين العلى والدنى الستخراج املجموعتين العليا
والدنيا على متغير التوجه اليجابي نحو املستقبل
جدول( :)16الفروق بين منخفض ي املناعة النفسية ومرتفعي املناعة النفسية على مقياس التوجه اليجابي نحو املستقبل (الدرجة الكلية)
باستخدام اختبار (ت) ملجموعتين مستقلتين
التوجه
للمستقبل

املناعة النفسية
االعلى
الدنى

العدد

املتوسط

االنحراف املعياري

قيمة ت

الداللة

66
69

35.3333
27.9420

3.09507
3.96634

12.034

.000

يبين الجدول ( )16أن متوسط الفئة العليا ( )35.3333بانحراف معياري ( )3.09507وبلغ متوسط الفئة الدنيا ( )27.9420وبانحراف معياري
( ،)3.96634وتم حساب الفروق بينهم باستخدام اختبار)ت( ملجموعتين مستقلتين لحساب داللة الفروق بين أداء الفئتين العليا والدنيا ،كما يبين
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ً
ً
الجدول ( )15أن قيمة (ت) للفروق بلغت ( )12.034وقد كانت دالة احصائيا مما يشير إلى وجود فروق دالة احصائيا بين منخفض ي املناعة النفسية
ومرتفعي املناعة النفسية على مقياس التوجه املستقبلي ( كدرجة كلية) .
وتفسر الباحثة النتيجة بأن التوجه نحو املستقبل ،هو التخطيط للمستقبل وتحديد أهداف واضحة ولكن هذا التوجه مرتبط بمناعتها
النفسية ،وبما تحمله من نظرة تفاؤلية وثقة في النفس ،وهذا ما أكده مرس ي ( )2000بأن املناعة النفسية هي قدرة الفرد على مواجهة الزمات ،وتحمل
الصعوبات واملصائب ومقاومة ما ينتج عنها من أفكار ومشاعر الغضب والسخط والعداوة واالنتقام واليأس والعجز واالنهزامية والتشاؤم ،حيث تميل
ً
الطالبات الالتي يتمتعن باملناعة النفسية إلى التفاؤل والثقة والتفكير اليجابي والتطلع إلى مستقبل أفضل ،ويضعن لنفسهن أهدافا وتوقعات إيجابية،
بعكس الطالبات منخفضات املناعة النفسية ،مستسلمات للفشل قلقات ،لديهن خلل في معايير الحكم على الشياء واملواقف وفقدان القدرة على
التحكم الذاتي ،ويركزن على الوقت الحاضر أكثر من تفكيرهن في مستقبلهن ،واتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة آدماير( Admire )2011حيث بينت
أن الطالب املتفائلين ذوي التوجهات اليجابية كانت لديهم استجابات مناعية أقوى من الطالب ذوي التوجهات السلبية .
السؤال السادس :هل توجد فروق بين مرتفعي ومنخفض ي املساندة االجتماعية على مقياس التوجه نحو املستقبل؟
لإلجابة على السؤال السادس تم بداية حساب الدرجة الكلية للمساندة االجتماعية ثم حساب الرباعين العلى والدنى الستخراج املجموعتين
العليا والدنيا على متغير التوجه اليجابي نحو املستقبل.
جدول ( :)17الفروق بين منخفض ي املساندة االجتماعية ومرتفعي املساندة االجتماعية على مقياس التوجه اليجابي نحو املستقبل (الدرجة الكلية) باستخدام
اختبار(ت) ملجموعتين مستقلتين

التوجه
للمستقبل

املساندة
االجتماعية
االعلى
الدنى

العدد

املتوسط

االنحراف املعياري

قيمة ت

الداللة

64
74

34.2188
29.2432

3.70529
4.72768

6.803

.000

يبين الجدول ( )17أن متوسط الفئة العليا ( )34.2188بانحراف معياري ( )3.70529وبلغ متوسط الفئة الدنيا ( )29.2432وبانحراف معياري
( ، )4.72768وتم حساب الفروق باستخدام اختبار (ت( ملجموعتين مستقلتين لحساب داللة الفروق بين أداء الفئتين العليا والدنيا ،كما يبين الجدول
ً
ً
( )16أن قيمة ( ت ) للفروق بلغت ( )6.803وكانت دالة احصائيا مما يشير إلى وجود فروق دالة احصائيا بين منخفض ي املساندة االجتماعية ومرتفعي
املساندة االجتماعية على مقياس التوجه املستقبلي ( كدرجة كلية).
ً
وتشير النتيجة إلى أن مرتفعي املساندة االجتماعية أكثر توجها نحو املستقبل من منخفض ي املساندة االجتماعية ،ويمكن تفسير ذلك بأن من املتوقع
ً
أن يكن الطالبات الحاصالت على مساندة مرتفعة أكثر توجها نحو املستقبل ،وهذا يعود إلى مدى التأثير اليجابي الذي تمنحه املساندة االجتماعية من
شعور بالراحة والطمأنينة والرض ى ،والتفاؤل مما يساعدهن على تلبية حاجاتهن والتخطيط ملستقبلهن ،وهذا ما أشار إليه شين وكروجر & Chen
) Kruger (2017حيث أن توجهات الفرد نحو املستقبل تحددها فئتان من العوامل هما :عوامل داخلية ذاتية متصلة بالفرد مثل مستوى الطموح
وصورة الفرد عن ذاته ،وعوامل خارجية متصلة بالسياق االجتماعي املحيط والذي يتضمن البيئة السرية والتعليمية واالجتماعية( أبوبكر وعبد
الرسول. )30 ،2020،كما أوضح ) Yafit (2016في دراسته أن هناك موردين اثنين من املوارد الشخصية والبيئية يسهمان في زيادة التوجهات اليجابية
نحو املستقبل هما التفاؤل واملساندة االجتماعية .وتشير نتائج دراسة )SO, Voision ,Burnside, & Gaylord –Harden(2016إلى ارتباط التوجه
ً
ً
املستقبلي إيجابيا مع العالقات االجتماعية املرتفعة بين املعلمين والطالب ،كما تشير دراسة ) Lo-oh, (2016إلى أن الدعم االجتماعي يلعب دورا إيجابيا
في التوجه اليجابي نحو املستقبل ،وترى الباحثة أن وجود شبكة داعمة من أهل وأصدقاء ،ومعلمات في حياة الطالبة الجامعية ،يمكن أن يولد عندها
مشاعر إيجابية وتفاؤل ويرفع من ثقتها بنفسها ،كما يساعدها على أن تكون شخصية فعالة في املجتمع تحظى بتقديره وإعجابه واحترامه ،وقد يوفر لها
ما تحتاجه لبناء قوتها وحل مشكالتها وتحقيق أهدافها وتطلعاتها نحو املستقبل بشكل إيجابي ،واتفقت هذه النتيجة مع دراسة لو -اوه (Lo-oh(2016
ودراسة شاو بينغ وزمالئه (. Shaobing( 2017
توصيات الدراسة:
• االهتمام باملناعة النفسية للطالبة الجامعية من خالل إعداد برامج ارشادية لتنمية املناعة النفسية.
• إعداد برامج تدريبية لتنمية التوجه اليجابي نحو املستقبل في املرحلة الجامعية لتدعيم قدرة الطالبات على التعامل بإيجابية مع املشكالت التي
يتعرضن لها.
• توفير البرامج الرشادية لألسرة وتفعيل دور االرشاد الكاديمي للطالبات لتوفير املساندة االجتماعية التي تساعدهن على مواجهة التحديات في
حياتهم الحاضرة واملستقبلية.
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Abstract: The study aimed to identify the role of psychological immunity and social support in predicting the
positive orientation towards the future for university students, and identifying the level of psychological
immunity, social support and positive orientation towards the future for university students, In addition to
Identify the differences between those with low psychological immunity and high ,and the differences
between those with low social support and high, on the scale of positive orientation towards the future, the
study sample consisted of (275) female students from the College of Education. The study was based on the
comparative predictive descriptive approach, and used the psychological immunity scale, social support scale
for adolescents and young people, and orientation towards the future. The study found the following results:
the sample individuals have a higher-than-average level in psychological immunity, and a lower-than-average
level in social support and orientation towards the future, and psychological immunity has a predictive
capacity for a positive orientation towards the future, while social support does not predict a positive
orientation towards the future. as the results indicated significant differences between those with low
psychological immunity and high, and significant differences between those with low social support and high
on the scale of positive orientation towards the future.

Keywords: mental immunity; social support; positive orientation towards the future .
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امللخص:

هدفت الدراسة إلى َّ
عرف على أبرز مشكالت البيئة َّ
الت ُّ
الصفية الجامعية التي تواجه طالبات جامعة طيبة ،وإيجاد الفروق بين
متوسطات درجات مستوى الرضا العام عن املناخ الدراس ي الجامعي التي ُتعزى إلى تلك املشكالت ،إضافة إلى أهم َّ
التوصيات واملشكالت
َّ
الصفية َّ
الطالبات فيما يخص البيئة َّ
الفعالة .وصممت الباحثة استبانة على مقياس ليكرت الثالثي تكونت من خمسة
العاجلة من وجهة نظر
ً
محاور للمهارات َّ
الرئيسة وبمجموع كلي ( )68مهارة فرعية ،وتم اختيار العينة عشوائيا حيث بلغت ( )2174طالبة ،وذلك خالل الفصل
َّ
الدراس ي الثاني للعام 2020م .وأظهرت َّ
النتائج أن املشكالت َّ
الصفية التي مصدرها اللوائح واألنظمة األكاديمية جاءت بدرجة مرتفعة
ً
ً
النتائج أن مستوى الرضا العام كان بدرجة "راض نوعا ما" بنسبة ( .)%57.1وأثبتت َّ
وبمتوسط ( .)2.45كما أكدت َّ
النتائج أن هناك فروقا ذات
ٍ
داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05بين متوسطات درجات مستوى الرضا العام ومصادر مشكالت البيئة َّ
الصفية الجامعية ،لصالح األستاذ
ً
جدا" .وأسفرت نتائج املقابلة َّ
الشخصية مع عينة بلغت ( )102طالبة عن مجموعة من َّ
الجامعي وبمستوى
التوصيات ،واملشكالت
"راض
ٍ
َّ
العاجلة التي اقترحتها الطالبات لتحسين البيئة َّ
الصفية الجامعية.
الكلمات املفتاحية :مشكالت البيئة َّ
الصفية؛ مستوى الرضا؛ املناخ الدراس ي الجامعي.

املقدمة:

الجامعية؛ ألنها بوابة ملرحلة مهمة في حياة املتعلم ،فهي التي ّ
ّ
أولت الحكومات املختلفة ّ
تحدد مساره في الحياة ،ودوره في
أهمية كبيرة للمرحلة
التنمية االقتصادية الوطنية .ولقد بادرت معظم الوزارات والهيئات َّ
خدمة املجتمع ،و َّ
ّ
جامعية مريحة،
التعليمية في مختلف دول العالم بتهيئة مرافق
ً
الرسالة َّ
ّ
ّ
املتميزة في ّ
مجال من مجاالت العلوم ،القادرة على أداء ّ
الجامعية بما ينعكس إيجابا على مخرجات
التعليم ّية
كل
واستقطبت لها الكفاءات
ٍ
العملية َّ
ّ
التعليم ّية .وقد ذكر املحمود ( )2019أن الجامعة كمؤسسة متعددة املهام ومتنوعة األدوار تركز على تطبيق معايير جودة األداء في البيئة
َّ
ً
التعليمية الجامعية وترى أن توافر املنشآت الضخمة ،وزيادة أعداد الهيئة َّ
َّ
التدريسية ،وأعداد الطلبة في كل جامعة مقياسا لجودتها؛ إنما املعيار
خصص )2( ،اختيار ُّ
التعليم الجامعي يكمن في )1( :اعتماد تدريس املقررات التي تعكس املستحدثات العاملية في مجال َّ
الحقيقي لجودة َّ
الت ُّ
النخبة املتميزة
من أعضاء هيئة َّ
التدريس البارزين في تخصصاتهم )3( ،تكوين مراكز البحوث ذات الصالت املحلية ،واإلقليمية ،والعاملية؛ لتسهم بشكل واضح في إنتاج
َّ
التطويرَّ ،
التغيير ،و َّ
التقدمي في أبعاده الثالثةَّ :
النشط مع املجتمع؛ بحيث تصبح رائدة الحراك َّ
املعرفة وتعميمهاَّ )4( ،
والتنوير.
التفاعل
َّ
ً
َّ
أما على نطاق البيئة َّ
الصفية الجامعية -حيث تزداد العالقة بين الطالب ومحيطه الجامعي-فإن التركيز عادة يكون على مكونات أكثر التصاقا
َّ
ً
الصفية تتكون من عناصر مادية فيزيقية تضم كل ما يحيط باملتعلم كاألثاث ،و َّ
الطالب بصورة مباشرة ،فالبيئة َّ
التجهيزات ،واإلضاءة،
وتأثيرا على
و َّ
التهوية ،وحجم املكان وموقعه ،وغير ذلك ( .)Saifi, Hussain, Salamat, & Bakht, 2018; Shi, 2019كما تتكون من مكونات نفس اجتماعية ،وتضم
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
كل ما يؤدي إلى التفاعل سواء بين األستاذ والطلبة ،أو بين الطلبة بعضهم ببعض ،أو التفاعل مع املادة العلمية ،واألنشطة ،وأساليب التقييم ( Djigic
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َّ
َّ
 .)& Stojiljkovic, 2011; Sun, 2015إضافة إلى املكون اإلداري الذي يضم اللوائح ،واألنظمة التي تحكم الدراسة ،وتضبط أداء الطالب ،واألستاذ،
ُّ
الظروف َّ
والقطاعات الخدمية األكاديمية؛ لهذا ،يمكن اعتبار البيئة َّ
النفسية واالجتماعية والعوامل
الصفية الجامعية هي املحيط الذي تتفاعل فيه
َّ
الطلبة بعضهم ببعض في جو إداري ّ
البيئية َّ
محفز وداعم.
السائد ة في القاعة الدراسية ،وتشمل العالقات بين األستاذ الجامعي وطلبته ،وبين
َّ
ُّ
التعلم الذي يساعد الطلبة على اإلبداع ،واالبتكار ،واإلنتاج املتمايز ،كما أنها تعزز َّ
الصفية الجامعية في حدوث َّ
وتسهم البيئة َّ
التنافس اإليجابي
َّ
َّ
الطلبة ،وتوفر األمن َّ
النفس ي واالجتماعي ،إضافة إلى تعويد الطلبة على اتباع األنظمة ،وتنمي االتجاهات ،والقيم اإليجابية ( َّ
السواعي وقاسم،2005 ،
بين
َّ
َّ
 .)83وفي مقابل هذه األهمية للبيئة الصفية الجامعية ،تزداد مشكالتها التي تتنوع مصادرها بين األستاذ الجامعي ،أو الطلبة ،أو املقررات الدراسية ،أو
َّ
النفس اجتماعية ،أو األنظمة اإلدارية أو غيرها مما يؤثر في سير العملية َّ
البيئة الفيزيقية املحيطة ،أو العالقات َّ
التعليمية ،وكذلك إقبال الطلبة
ً
ونظرا ألهمية مشكالت البيئة َّ
الصفية في الجامعات ،فقد تنوعت الدراسات العاملية ،واإلقليمية ،واملحلية التي
ورضاهم عن املناخ الدراس ي الجامعي.
َّ
شخصتها ،ومنها دراسة لين ،وبان ،وتشينغ ) (Lin, Pan, and Ching, 2015التي هدفت إلى معرفة املشكالت األكاديمية التي يعاني منها الطلبة الجامعيون
َّ
في تايوان .وجاءت َّ
الطلبة لديهم مشكالت صحية ،ومهنية مستقبلية ،ومشكالت تختص باملقررات ،واالختبارات ،و ُّ
الصعوبات
النتائج مؤكدة أن
َّ
الضغوط َّ
الشخصية ،وإدارة الوقت ،و ُّ
النفسية.
الصعيد اإلقليمي جاءت نتائج دراسة العرجان والعضايلة ( )2010التي هدفت إلى َّ
وعلى َّ
الت ُّ
عرف على املشكالت التي يعاني منها طلبة جامعة البلقاء
َّ
ً
َّ
التطبيقية من وجهة نظرهم ،مؤكدة أن الطلبة يعانون من  75مشكلة من أصل  78بدرجة شديدة جدا ،كان أبرزها استخدام بعض أعضاء هيئة
التدريس ،والخوف والقلق من املستقبل ،وعدم وجود قاعات للمطالعة ،واعتماد الهيئة َّ
التدريس أساليب تقليدية في َّ
َّ
التدريسية على نوع واحد من
ً
االختبارات .كما أن أكثر املشكالت حدة هي املشكالت الدراسية ،ثم َّ
النفسية ،فاالقتصادية ،ثم مشكالت قضاء أوقات الفراغ ،وأخيرا املشكالت
َّ
اإلرشادية .أما دراسة الجميلي ( )2012فهدفت إلى َّ
الت ُّ
عرف على املشكالت الدراسية املتعلقة بالدراسة ،واألستاذ الجامعي ،والطالب ،واإلدارة لدى طلبة
جامعة املوصل .وأشارت َّ
النتائج إلى أن طلبة الجامعة يعانون من مشكالت متعددة منها :القلق املرتفع من الدراسة واالختبارات ،وعدم توفر اإلمكانات
املادية املناسبة في القاعات ،وكثرة املواد الدراسية في الفصل الدراس ي الواحد ،وطول مفردات املقررات ،وصعوبة أسئلة االختبار ،وقلة توفر الوقت
املخصص للدراسة ،وضعف ارتباط املقررات باملستقبل املنهي ،وضعف األساليب َّ
َّ
التدريسية املحفزة ،وكذلك تشتت االنتباه أثناء الدراسة ،وعدم
بالساعات املكتبية ،والجهل بأنظمة وقوانين الجامعة .وأكدت دراسة دوابشة ( )2014التي هدفت إلى َّ
االلتزام َّ
الت ُّ
عرف على املشكالت التي تواجه طلبة
َّ
َّ
التدريسية أن أكثر ما يواجه الطلبة هي املشكالت االجتماعية ،و َّ
الجامعة العربية األمريكية بفلسطين من وجهة نظر أعضاء الهيئة َّ
النفسية ،والتربوية،
َّ
ً
ً
ً
السلوكية .أما على نطاق الفقرات ،فأوضحت َّ
وأخيرا ُّ
النتائج أن تحصيل الطلبة يتأثر سلبا بصورة كبيرة جدا إلى كبيرة بسبب :سوء استخدام شبكات
والتفكك األسريَّ ،
التواصل االجتماعي ،وجماعة الرفاقَّ ،
َّ
َّ
والضغط
والتنشئة االجتماعية ،إضافة إلى ضعف إدارة الوقت ،والخوف من االختبارات،
ً
َّ
َّ
النفس ي ،وأخيرا ضعف التركيز واالستيعاب.
الصعيد املحلي ،جاءت الدراسة التي قام بها َّ
وعلى َّ
الشمري والعياصرة ( )2014هادفة إلى الوقوف على واقع املشكالت التي تواجه طالب البرامج
النتائج أن املشكالت اإلدارية احتلت املرتبة األولى ،يليها املشكالت َّ
التحضيرية في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية .وأظهرت َّ
َّ
النفسية-االجتماعية،
ُّ
ً
عددا من َّ
التوصيات أهمها :تخطيط وتنظيم عمل اإلرشاد األكاديمي لتوجيه الطالب ،وحل مشكالتهم ،وتعريفهم بأنظمة
ثم األكاديمية .وقدمت الدراسة
َّ
َّ
الكلية والجامعة ،وتقديم خدمات اإلرشاد النفس ي لهم ،مع ضرورة استخدام طرق التدريس الحديثة واالختبارات املنوعة .وأكدت نتائج دراسة العتيبي
ُّ
( )2016التي هدفت إلى َّ
الت ُّ
عرف على أهم املشكالت األكاديمية التي يواجهها طالب السنة األولى في كليات محافظة عفيف أن الطالب موافقون بدرجة
َّ
متوسطة على املشكالت األكاديمية املرتبطة باألستاذ الجامعي ،واإلرشاد األكاديمي ،واملقررات الدراسية ،والطالب.
ومما سبق يتضح أن املشكالت التي تواجه طلبة الجامعة عديدة ،وتعتبر تحديات تؤثر على تحصيلهم األكاديمي ،ونجاحهم املستقبلي .وعليه ،فقد
جاءت الدراسة الحالية تكشف عن أبرز املشكالت َّ
الصفية الجامعية التي تواجه طالبات جامعة طيبة وتؤثر على املناخ الدراس ي الجامعي العام.
مشكلة الدراسة:
َّ
ً
َّ
َّ
تبلورت مشكلة الدراسة الحالية من خالل التجربة امليدانية للباحثة في مجال التدريس الجامعي للطالبات بجامعة طيبة -وتحديدا-أثناء تدريس
َّ
َّ
الصفية ،وهو أحد املقررات االختيارية التي يقدمها قسم املناهج وطرق َّ
مقرر البيئة َّ
التدريس بكلية التربية ،الذي تسجل فيه الطالبات من كافة
َّ
َّ
خصصات العلمية ،والتربوية ،واإلنسانية وغيرها .والحظت الباحثة مناقشة ومشاركة الطالبات َّ
َّ
الت ُّ
التفاعلية منذ أول لقاءين في املقرر ،مع تمثيلهن
ً
ً
التعليم العام أو َّ
الصفية في َّ
ملواقف صفية كثيرة جدا ،ومنوعة ،وواقعية سواء في البيئة َّ
التعليم الجامعي مما أثار تساؤال في ذهن الباحثة حول طبيعة
َّ
َّ
ً
وتصنيف املشكالت التي تعانيها الطالبات في الجامعة .ومما شد انتباه الباحثة هو قدرة الطالبات الجامعيات على وصف املشكالت بشكل دقيق جدا،
َّ
وهذا قد يرجع إلى عامل ُّ
الطالبات ،واالستطراد في تشخيص مشكالتهن في البيئة َّ
الصفية
النضج الفكري والعمري لهن .وفي واقع األمر ،قاد تفاعل
الجامعية الباحثة إلى إجراء دراسة استطالعية في صورة نقاش صفي ضمن مجموعات تركيز في شعبتين تكونت األولى من ( )66طالبة ،والثانية من ()65
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َّ
طالبة من مختلف َّ
خصصات .وصممت الباحثة قائمة بأهم مشكالت البيئة َّ
الت ُّ
الصفية الجامعية ،وطرحتها للنقاش بغية الحصول على آراء الطالبات
َّ
فيها من حيث أهميتها ،ومدى توافرها ،مع رصد آني لردود أفعال الطالبات حولها.
َّ
َّ
وكنتيجة للدراسة االستطالعية ،وبناء على النقاش الثري بين الباحثة والطالبات ،وكذلك بين بعضهن البعض أمكن تعديل ،وتوضيح ،وتكييف
بعض املشكالت؛ لتتناسب مع الواقع الفعلي في البيئة الجامعية .كما تم الخروج بمشكالت ذات طبيعة نوعية واقعية مصدرها فئة الدراسة املستهدفة.
ً
الصفية ،وأن أي مشكلة في أي مكون قد تهدد نجاح العملية َّ
التفاعلية َّ
أيضا أهمية العالقة َّ
والتبادلية بين مكونات البيئة َّ
التعليمية .كما أن
كما اتضح
َّ
هذه األهمية تفرض على الجامعات توفير املتطلبات األكاديمية سواء كانت إمكانات تعليمية ،أو مادية ،أو نفسية ،أو اجتماعية ،أو ما يتعلق باألنظمة
َّ ُّ ْ
التعلم وفق أعلى مستويات الجدارة ،بما يضمن تقديرهم ورضاهم عن الواقع الدراس ي الجامعي.
اإلدارية؛ حتى يتمكن طلبتها من
َّ
َّ
وبناء على نتائج الدراسة االستطالعية ،وعلى توصيات بعض األدبيات العربية (الضالعي واملخالفي2019 ،؛ الضو2019 ،؛ عيس ى )2019 ،وكذلك
األدبيات األجنبية ( ،)Lin et al., 2015; Saifi et al., 2018جاءت الدراسة الحالية للكشف عن أبرز املشكالت َّ
الصفية الجامعية التي تواجه طالبات
َّ
َّ
الطالب ،واملكونات املادية ،و َّ
النفس اجتماعية ،واللوائح واألنظمة األكاديمية؛ وكذلك إيجاد الفروق بين
جامعة طيبة ومصدرها األستاذ الجامعي ،و
َّ
ُ
متوسطات درجات مستوى الرضا العام عن املناخ الدراس ي الجامعي التي تعزى إلى تلك املشكالت ،إضافة إلى تصنيف أهم توصيات الطالبات فيما
الفعالة ،وأبرز املشكالت التي ينبغي إعادة َّ
الصفية َّ
يخص البيئة َّ
النظر فيها.
أسئلة ّ
الدراسة:
في ضوء طبيعة مشكلة الدراسة ،تسعى الدراسة لإلجابة عن األسئلة اآلتية:
 .1ما أبرز املشكالت َّ
الصفية التي مصدرها األستاذ الجامعي لدى طالبات جامعة طيبة؟
َّ
 .2ما أبرز املشكالت َّ
الصفية التي مصدرها الطالب لدى طالبات جامعة طيبة؟
 .3ما أبرز املشكالت َّ
الصفية التي مصدرها املكونات املادية لدى طالبات جامعة طيبة؟
الصفية التي مصدرها املكونات َّ
 .4ما أبرز املشكالت َّ
النفس اجتماعية لدى طالبات جامعة طيبة؟
َّ
 .5ما أبرز املشكالت َّ
الصفية التي مصدرها اللوائح واألنظمة األكاديمية لدى طالبات جامعة طيبة؟
 .6ما مستوى الرضا العام لدى طالبات جامعة طيبة عن املناخ الدراس ي الجامعي؟
ُ
 .7هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05في متوسطات درجات مستوى الرضا العام عن املناخ الدراس ي الجامعي تعزى ملصادر
مشكالت البيئة َّ
الصفية الجامعية التي تواجه طالبات جامعة طيبة؟
للنظر فيها من قبل إدارة الجامعة والهيئة َّ
التوصيات واملشكالت التي ترغب طالبات جامعة طيبة في طرحها َّ
 .8ما أبرز َّ
التدريسية؟
فرض ّ
الدراسة:
ُ
 .1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05في متوسطات درجات مستوى الرضا العام عن املناخ الدراس ي الجامعي تعزى إلى مصادر
مشكالت البيئة َّ
الصفية الجامعية التي تواجه طالبات جامعة طيبة.
أهداف ّ
الدراسة:
َّ
َّ
الطالب ،واملكونات املادية ،و َّ
 .1الوقوف على أبرز املشكالت َّ
النفس اجتماعية ،واللوائح واألنظمة األكاديمية
الصفية التي مصدرها األستاذ الجامعي ،و
لدى طالبات جامعة طيبة.
ُ
َّ
 .2إيجاد الفروق بين متوسطات درجات مستوى الرضا العام عن املناخ الدراس ي الجامعي والتي تعزى إلى مشكالت البيئة الصفية الجامعية التي
تواجه طالبات جامعة طيبة؟
َّ
َّ
َّ
 .3تصنيف أهم توصيات طالبات جامعة طيبة فيما يخص البيئة الصفية الفعالة ،وأبرز املشكالت التي ينبغي إعادة النظر فيها.
أهمية ّ
الدراسة:
 .1األهمية َّ
النظرية :تسعى الدراسة الحالية إلى معرفة أهم وأبرز املشكالت َّ
الصفية الجامعية التي تعاني منها طالبات جامعة طيبة ،وعالقتها
بمستوى الرضا العام عن املناخ الدراس ي الجامعي ،وأبرز التوصيات واملشكالت التي ينبغي إعادة َّ
النظر فيها بصورة عاجلة.
 .2األهمية َّ
التطبيقية :قد تسهم الدراسة في وقوف إدارة جامعة طيبة والهيئة َّ
التدريسية فيها على أبرز املشكالت َّ
الصفية الجامعية التي تعاني منها
َّ
التدريسية َّ
قدم الدراسة توصيات ومقترحات إلدارة الجامعة ،والهيئة َّ
الطالبات .كما قد ُت ّ
للتعامل مع مشكالت البيئة َّ
الصفية الجامعية .إضافة
ً
آفاقا للباحثين املهتمين َّ
بالتوسع في دراسة مشكالت البيئة َّ
الصفية الجامعية ،وتأثيرها على بعض املتغيرات.
إلى أن نتائج هذه الدراسة قد تفتح
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حدود الدراسة:
َّ
حدود موضوعية :اقتصرت الدراسة على استطالع آراء طالبات جامعة طيبة نحو أبرز املشكالت الصفية الجامعية التي قد يتسبب بها األستاذ الجامعي،
َّ
َّ
الطالب ،واملكونات املادية ،واملكونات َّ
النفس اجتماعية ،واللوائح واألنظمة األكاديمية .باإلضافة إلى تقص ي مستوى رضا طالبات جامعة طيبة العام عن
و
املناخ الدراس ي الجامعي من خالل تطبيق استبانة ومقابلة شخصية.
حدود مكانية :اقتصرت الدراسة على طالبات جامعة طيبة باملدينة املنورة فقط.
حدود زمانية :أجريت الدراسة خالل الفصل الدراس ي الثاني من العام الدراس ي 2020م.
مصطلحات ّ
الدراسة:
الصفية َّ
التعليمية :عرفها شحاتة َّ
البيئة َّ
والنجار ( ) 87 :2003بأنها "تشمل الوسط املحيط بأي نظام تعليمي من :أبنية تعليمية ،وأثاث ،وتجهيزات
َّ
ُّ
َّ
تعليمية ،كما تشمل الظروف االجتماعية ،واالقتصادية ،والسياسية ،والثقافية ،واملادية املحيطة بالنظام ،وكذلك ظروف الطقس ،واملناخ ،واإلضاءة
املحيطة بموقع املؤسسات َّ
التعليمية  ....وغير ذلك من العوامل".
ُّ
وتعرفها الباحثة بأنها البيئة التي تتفاعل فيها املكونات املادية ،والظروف َّ
النفسية-االجتماعية ،والعالقات القائمة بين األستاذ الجامعي وطلبته ،وبين
َّ
الطلبة بعضهم ببعض في جو إداري أكاديمي محفز وداعم؛ بهدف تحقيق رضا طالبات الجامعة عن املناخ الدراس ي العام.
َّ
مستوى الرضا العام :يحدد بوليجر ومارتينديل ( )Bolliger & Martindale, 2004, p.2مستوى رضا املتعلم على أنه "تصور الطالب املتعلق بتجربة
الكلية والقيمة املدركة للتعليم الذي َّ
تلقاه أثناء وجوده في مؤسسة تعليمية".
وتعرفه الباحثة بأنه مدى رضا طالبات جامعة طيبة عن مكونات البيئة َّ
الصفية الجامعية التي تشكل املناخ الدراس ي العام ،وأبرزها :األستاذ الجامعي،
َّ
َّ
اللوائح واألنظمة األكاديمية التي تضبط العملية َّ
الطالب الجامعي ،واملكونات املادية ،و َّ
التعليمية.
النفس اجتماعية ،و
و

اإلطار َّ
النظري:

يغطي اإلطار َّ
النظري محورين :واقع مشكالت البيئة َّ
الصفية الجامعية ،ومستويات الرضا عن املناخ الدراس ي والجامعي.

املحوراألول :و اقع مشكالت البيئة َّ
الصفية الجامعية:
ُت ّ
عتبر الجامعات قيمة حضارية مهمة ،فهي مركز اإلنتاج ،والعلوم ،واملعارف في املجتمع ،ومصدر استثمار ،وتنمية ،وتوظيف أهم ثروات املجتمع،
َّ
َّ
الثروة البشريةَّ ،
فالتقدم من صناعتها ،ورجال الفكر من نتاجها (تمام وعفيفي .)2009 ،وقد أكد العيدروس ( )2012أن االهتمام بتطوير بيئة
وهي
ً
َّ
َّ
َّ
التعليم الجامعي ليس ترفا بل ضرورة من ضرورات املجتمع؛ حيث جاء استجابة إلى عدد من العوامل املتنوعة منها :التركيز املتزايد على التنمية
َّ
التنمية؛ كما أنه نمط َّ
التعليم ،وتصاعد أهمية دور العنصر البشري في َّ
االقتصادية ،وتزايد اإلنفاق على قطاع َّ
التعليم الذي ُي ِع ُّد الطلبة لالنخراط في
سوق العمل .ومع بداية القرن الحادي والعشرين ،أصبح حر ًيا ّ
التعليم؛ لتواكب الجامعات َّ
التعليمي الجامعي أن يهتم ببيئة َّ
بالنظام َّ
التطورات العاملية في
َّ
عصر املعرفة واملعلوماتية .ولكن كما ذكر الشخيبي ( )439 ،2003أن نتاج اهتمام الحكومات العربية ببيئة َّ
التعليم الجامعي خالل النصف الثاني من
القرن املاض ي لم يكن سوى "زيادة في الكم على حساب الكيف ،وباملظهر على حساب املحتوى ،وباالستهالك على حساب اإلنتاجَّ ،
وبالنواتج على حساب
املدخالت ،والعمليات ،مع كثرة املشكالت التي أفرزها َّ
التعليم الجامعي من بطالة واغتراب وغيرها".
ً
جهودا مميزة في تجويد العملية َّ
التعليمية بمكوناتها
كما ذكر كل من العمايرة وعشا ( )2012والظفيري وبيان ( )2014أن الجامعات بذلت
َّ
َّ
ً
ً
ً
وعناصرها تتمحور حول الطالب ومن أجل الطالب ،بغية إعداده إعدادا سليما ليكون قادرا على تحمل مسؤولية تعلمه ،ومواجهة املشكالت املختلفة،
َّ
ً
ومع هذا ما زالت مشكالت طلبة الجامعات تأخذ أشكاال متعددة ومتباينة ،منها ما يتصل بذات الطالب ،أو بأسرته ،أو سوء تنظيم جدوله الدراس ي أو
جدول االختبارات ،أو بسبب كثرة الواجبات في كل مادة دراسية ...وغيرها .ويمكن حصر أبرز مصادر مشكالت البيئة َّ
الصفية الجامعية فيما يأتي:
 .1مشكالت متعلقة باألستاذ الجامعي:
َّ
ُ
َّ
يعتبر األستاذ الجامعي حجر األساس في مثلث مهام أي جامعة :التدريس ،والبحث العلمي ،وخدمة املجتمع .وعادة ما ينظر املجتمع والطلبة إلى
األستاذ الجامعي بأنه مصدر املعرفة الذي يتميز بالعلم ،واألخالق ،واملهارة الحاذقة في ُّ
تخصصه التي عادة ما تكون نتاج تأهيل وتدريب ممتد .ومع هذه
َّ ُّ
ً
ً
املكانة التي يتبوأها األستاذ الجامعي ،قد يصبح أحيانا مصدرا لبعض املشكالت التي تؤثر في جودة بيئة التعلم (عيس ى )2019 ،مثل ضعفه في املادة
التعليم و َّ
العلمية ،أو غيابه املتكرر ،أو تبنيه أساليب تقليدية في َّ
التقييم .باإلضافة إلى عدم مراعاته للفروق الفردية بين طلبته ،أو ضعفه في ضبط صفه
وإدارته بكفاءة ،وغيرها من املشكالت التي تقدح في مهاراته املهنية (العتيبي.)2016 ،
ونظرًا ألهمية دور األستاذ الجامعي في العملية التعليمية ،ركزت العديد من الدراسات عليه كمصدر مباشر ملشكالت البيئة َّ
الصفية الجامعية التي
َّ
ً
ً
َّ
أكاديميا .ومنها دراسة َّ
الضو ( )2019التي هدفت إلى معرفة املشكالت األكاديمية التي تواجه طلبة كلية التربية
تؤدي إلى توتر ،وقلق ،وأحيانا تعثر الطلبة
بجامعة بخت الرضا في السودان من وجهة نظرهم .وتم إعداد استبانة ّ
مكونة من  44فقرة موزعة على خمسة مجاالت ،وتم تطبيقها على عينة مكونة
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َّ
َّ
ً
طالبا وطالبة .وأكدت َّ
النتائج أن أهم املشكالت التي تواجه الطلبة هي مجال الكلية واإلدارة ،واملقررات الدراسية ،والطلبة ،واألساتذة،
من()90
َّ
واالختبارات على التوالي .أما على نطاق املفردات التي جاءت بدرجة تقدير كبيرة فهي :تداخل املقررات وكثرتها في الفصل الدراس ي ،وضعف استخدام
َّ
التقنيات في َّ
َّ
الطلبة ،أو مراعاة الفروق الفردية بينهم .كما يشكل االستخدام َّ
التدريس ،وقلة َّ
الدائم
الدافعية ،وعدم تخصيص وقت ملشكالت
َّ
لالختبارات ،والقلق منها ،وتشتت الذهن ،وضعف تجهيزات القاعات ،واكتظاظها بالطلبة ،وعدم مناسبة مواعيد املحاضرات ،وندرة حل مشكالتهم
َّ
للطلبة .وأشارت دراسات أخرى (ابن طريف2009 ،؛ َّ
النجار )2009 ،إلى أدوار األستاذ الجامعي األكاديمية اإليجابية التي تتمثل في:
تحديات أكاديمية
• تطبيق األستاذ الجامعي مداخل تدريسية َّ
فعالة.
التقنية ودمجها في َّ
• توظيف َّ
التعليم بكفاءة وفاعلية.
َّ
التعامل مع كل ما يؤثر في األمن َّ
• َّ
النفس ي واالجتماعي للطلبة.
َّ ُّ
علم مع القدرة على الحزم ،وحسن َّ
التوجيه َّ
الصفي.
• ضبط بيئة الت
َّ
 .2مشكالت متعلقة بالطالب الجامعي:
َّ
تواجه الطالب الجامعي اليوم تحديات كثيرة قد تؤثر في فكره وسلوكياته ،وقد تسهم في تدني ثقته بنفسه ،أو تحصيله في دراسته .وقد ذكر
َّ
ً
العتيبي ( )2016أن املشاكل التي تواجه الطالب الجامعي ،قد تعيقه عن إكمال مشواره الجامعي؛ وتعثره أكاديميا في كثير من األحيان .وربطت العديد من
َّ
الدراسات (العتيبي2016 ،؛ فلوح2019 ،؛ َّ
الضو )2019 ،املشكالت التي مصدرها الطالب الجامعي بعالقته املتوترة بأقرانه وأساتذته مثل عدم االحترام،
َّ
التنمر ،أو َّ
أو َّ
التعدي على خصوصيات اآلخرين ،أو عدم الوفاء بمتطلبات األعمال الجماعية ،أو عدم اتباع األنظمة الجامعية .وأكدت دراسة القحطاني
َّ
وصبحا ( )2014موافقة عضوات هيئة َّ
الطالبات غير املقبولة في ًّ
التدريس بجامعة امللك سعود ،وتأييدهن ُّ
الصف بدرجة مرتفعة ،وتمثلت في:
لسلوكيات
والتحدث بدون إذن .وأيدت عضوات هيئة َّ
التأخير عن موعد املحاضرة وموعد االختبار ،والكالم في أوقات غير مناسبةَّ ،
َّ
التدريس استخدام أساليب
الداعمة أو َّ
االنضباط الوقائية أكثر من َّ
التصحيحية.
َّ
لهذا ركزت بعض الدراسات مثل د اسة ابن طريف ( ،)2009وكذلك د اسة َّ
الشمري والعياصرة ( )2014على مجموعة من َّ
التوصيات للطلبة
ر
ر
الجامعيين؛ للحد من هذه املشكالت ،منها:
• تكوين عالقات بناءة مع األقران داخل َّ
الصف وخارجه.
• تحمل املسؤولية الفردية تجاه العمل الجماعي و َّ
التعاوني.
ُّ
• تقدير الخدمات الجامعية الطالبية ،واستخدامها بشكل سليم.
• بذل الجهد َّ
للتكيف واالنسجام مع الواقع البيئي األكاديمي وتقبله.
 .3مشكالت متعلقة باملكونات املادية:
ُّ
َّ
َّ
يواجه الطالب الجامعي وأعضاء الهيئة التدريسية صعوبات مصدرها البيئة الفيزيقية التي تحيط بالعملية التعليمية ،مثل ازدحام الطالب في
قاعات الدراسة ،وعدم مناسبة تجهيزها ،أو عدم توافر األماكن املناسبة لالستراحة بين املحاضرات (البنا والربعي .)2006 ،وركزت العديد من الدراسات
َّ
َّ ُّ
علم ،وتخفيف حدة امللل ،أو َّ
الطلبة ومنها دراسة َّ
على املكون املادي للبيئة َّ
الضالعي واملخالفي ()2018
التوتر لدى
الصفية الجامعية ألهميته لدعم الت
َّ
التي هدفت إلى َّ
الت ُّ
عرف على املشكالت التعليمية املؤثرة على تحصيل طلبة جامعة تعز من وجهة نظرهم .واستخدمت الدراسة استبانة مكونة من 28
ً
للتجهيزات َّ
التعليمية هي افتقار القاعات َّ
النتائج أن أهم املشكالت َّ
طالبا وطالبة .وكشفت َّ
التعليمية ،ومحدودية
فقرة طبقت على عينة بلغت ()504
َّ
َّ
األجهزة واملواد الكافية باملعامل واملختبرات ،وقلة استخدام الوسائل التعليمية ،وارتفاع أسعار الكتب املقررة على الطلبة ،واستخدام طرق تدريس
َّ
تقليدية ،وتدريس املقررات العملية بأسلوب نظري ،وشرح محاضرات املقرر خالل فترة زمنية قصيرة ،وكذلك تقويم الطلبة على أساس درجاتهم في
االختبار فقط ،وعدد أسئلة االختبار ال يتناسب مع الوقت املتاح لإلجابة.
َّ
كما هدفت دراسة بولوت-أوزيزر وإيفالزوغلو-سابان) (Bulut-Ozsezer & Iflazoglu-Saban, 2017إلى اكتشاف تصورات الطلبة حول املكون
املادي الفيزيائي للفصل الدراس ي .وتكونت العينة من ( )102من طلبة جامعة تركية .وعليه ،تم جمع التقارير التي أعدوها بشكل فردي بعد زيارتهم لبعض
الصفوف الدراسية ،ثم تم تحليلها من قبل الباحثين .وكشفت َّ
َّ
النتائج أن أغلب املشاركين في التقارير ذكروا أن الخصائص املادية للفصل الدراس ي الذي
يحلمون به تتفق مع الفصل الدراس ي الفعلي؛ بينما ثلثهم فقط قاموا باقتراح خصائص للفصل الذي يفضلونه ،وركزوا على َّ
التجهيزات التي سهل تنفيذ
َّ
َّ ُّ
الطالب ،واالهتمام بترتيب املقاعد ،ونظام اإلضاءةَّ ،
والتخلص من َّ
التعلم املتمركز حول
الضوضاء.
َّ
أما دراسة صيفي وآخرون ) (Saifi et al., 2018فقد ركزت على دراسة تصورات الطلبة الجامعيين حول بيئة الفصول الدراسية املشجعة على
َّ ُّ
التعلم ،وتأثيرها على تحصيلهم .وتم إعداد استبانة لجمع البيانات مكونة من  35فقرة ،وتم تطبيقها على ( )1800طالب في  3جامعات في البنجاب.
َّ
َّ
ً
وأشارت َّ
النتائج إلى أنه بالرغم من أن أكثر من نصف الطلبة كان تحصيلهم األكاديمي مرتفعا ،إال إنه ما زال أغلب الطلبة يؤكدون على أن نقص املرافق
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التقنيات َّ
املادية يمثل مشكلة كبيرة لهم .ولهذا أوصت الدراسة بضرورة تزويد الفصول الدراسية باملرافق املادية ،وأهمها َّ
التعليمية ،إضافة إلى أهمية
ُّ
الطالب وتزويدهم َّ
بالتغذية الراجعة الفورية ،واإلجابة عن أسئلتهم ،وتعزيز إنجازاتهم األكاديمية.
تحفيز
َّ
َّ
َّ
كما أوصت بعض الدراسات (الظفيري وبيان2014 ،؛ الضالعي واملخالفي2018 ،؛ الضو) باالهتمام ببيئة َّ
الصف املادية؛ ألن الطالب الجامعي
يقض ي فيها عدد ًا كبيرًا من الساعات تتزايد وتتنوع خاللها احتياجاته؛ لهذا ،ينبغي اهتمام الجامعات َّ
بالتالي:
َّ
املتطلبات املادية األساسية الالزمة لسير العملية َّ
التعليمية.
• تزويد الفصول الدراسية ب
َّ ُّ
َّ
مخصصة للراحة ،وقضاء وقت الفراغ ومجهزة بما ييسر التعلم.
• توفير أماكن
ُّ
َّ
• الحرص على أن تخضع بيئة التعليم املادية لكافة الظروف الصحية.
َّ
• إيجاد حلول سريعة لتقليل أعداد الطلبة املزدحمة في القاعات الدراسية.
 .4مشكالت متعلقة باملكونات َّ
النفس اجتماعية:
تؤكد د استا دوابشة ( )2014و َّ
الشمري والعياصرة ( )2014أن طلبة الجامعات يواجهون مشكالت نفسية-اجتماعية مختلفة األسباب قد تؤدي
ر
َّ
إلى نقص الثقة بالنفس ،عدم االستقرار ،االنطواء ،وعدم القدرة على تحقيق عالقات ناجحة مع اآلخرين.
َّ
ُّ
وهذا ما أكدته دراسة العدوان والعدوان والشيخ ) (Aladwan, Aladwan & Alshiekh, 2019التي هدفت إلى التعرف على بعض املشكالت التي
ً
ً
تواجه طلبة جامعة العين للعلوم ُّ
والتكنولوجيا .وتكونت عينة الدراسة من ( )122طالبا طبق عليهم استبيانا يتكون من 60فقرة مقسمة إلى أربعة محاور.
شيوعا على نطاق املحاور هي :املشكالت االجتماعية-االقتصادية ،تليها َّ
وأوضحت َّ
ً
ً
وأخيرا األكاديمية .أما
النفسية ،ثم اإلدارية،
النتائج أن أكثر املشكالت
َّ
على نطاق الفقرات ،فكانت أبرز املشكالت هي :القلق والخوف من االختبارات ،وارتفاع أسعار الكتب ،وطول مدة الدراسة ،وعدم إتاحة الفرصة للطلبة
َّ
التدريس َّ
ميز ،إضافة إلى استخدام أساليب َّ
التشجيعية َّ
للت ُّ
التقليدية ،وعدم
للمشاركة في تحديد مواعيد املحاضرات واالختبارات ،مع ندرة الجوائز
َّ
التوازن بين الجزء َّ
الطلبة ،وعدم َّ
النظري والعملي في موضوعات املقررات.
اهتمام األساتذة بمشاعر ومشاكل
َّ
َّ
وفي دراسة حديثة أجراها الورثان ( )2019هدفت إلى معرفة واقع املكون النفس اجتماعي للبيئة الصفية من وجهة نظر طالب جامعة الطائف،
ُّ
َّ
الطالب لواقع البيئة َّ
الصفية وعالقته باملعدل التراكمي ،والكلية ،واملستوى األكاديمي .وبلغت عينة الدراسة ()40
والكشف عن الفروق بين تقديرات
َّ
ً
َّ
َّ
طالبا طبق عليهم مقياس "ماذا يحدث داخل الصف"  Fraser, 1998املترجم للعربية .وبينت النتائج أن تقدير الطلبة لهذا املكون كانت بدرجة متوسطة
َّ
َّ
الطلبةَّ ،
لجميع األبعاد بمتوسطات متقاربة َّ
التعاون مع الطلبة اآلخرين ،دعم األستاذ الجامعي ،االرتباط
كالتالي :إنصاف األستاذ الجامعي ،العالقة مع
َّ
ُ
َّ
َّ
الطلبة لواقع املكون َّ
النفس اجتماعي للبيئة الصحية تعزى للمعدل التراكمي ،أو
الشخص ي ،االنهماك الدراس ي .واتضح عدم وجود فروق بين تقديرات
ًُ
َّ
املستوى األكاديمي؛ بينما توجد فروق دالة إحصائيا تعزى للكلية ،وجاءت لصالح كلية التربية ،وكلية العلوم.
ً
كما قدمت دراسة لين وآخرون ) ،(Lin et al., 2015وصيفي وآخرون ) ،(Saifi et al., 2018وأيضا العدوان وآخرون )(Aladwan et al., 2019
توصيات للحد من املشكالت َّ
النفس اجتماعية مثل:
َّ
• إتاحة الفرصة للطلبة للمشاركة في تحديد أوقات املحاضرات واالختبارات الدورية والنهائية.
َّ
َّ
• تحفيز الطلبة من خالل الفعاليات واألنشطة ،مع تقديم الجوائز التشجيعية للمتميزين.
َّ
للطلبة داخل الجامعة؛ ملساعدتهم على َّ
الدورات َّ
• تقديم َّ
التأقلم مع املناخ الجامعي.
التحفيزية
َّ
• االهتمام باملشاكل االجتماعية و َّ
الطلبة ،و ّ
تقص ي مصادرها.
النفسية التي يعاني منها
َّ
 .5مشكالت متعلقة باللوائح ،واألنظمة األكاديمية:
َّ
اللوائح واألنظمة وسائل لضبط البيئة َّ
الصفية الجماعية ،وهي ُتفرض من جهات عليا ذات سلطة تتابع مدى االلتزام بها لتضمن عدم
تعتبر
َّ
تخطيها .وفي هذا السياق ،يظهر الدور الفاعل لها في االنضباط ،وحفظ النظام ،والحقوق .وقد يتسبب أي خلل أو تعثر في تطبيقها في حدوث مشكالت
َّ
للطلبة تؤدي إلى اإلحباط ،و َّ
التوتر ،أو قد تؤدي إلى االنسحاب ،مثل املشكالت التي تختص باإلرشاد األكاديمي ،أو مشكالت الجداول املكتظة باملقررات،
َّ
للطلبة ألي مستجدات سواء باستخدام وسائل َّ
التنظيم في مواعيد املحاضرات ،أو ما يخص اإلعالن و َّ
أو التي تفتقد َّ
التواصل االجتماعي ،أو من
التوجيه
َّ
خالل لقاءات دورية مع الطلبة.
َّ
وتناولت دراسة فلوح ( )2019التي هدفت إلى معرفة الواقع الدراس ي للطالب الجامعي من وجهة نظر طلبة معهد العلوم االجتماعية باملركز
َّ
الجامعي في الجزائر البعد اإلداري حيث تم تطبيق استبانة مكونة من  38عبارة موزعة على  5أبعاد :الطالب ،املنهج ،األستاذ ،املناخ الدراس ي ،اإلدارة،
َّ
َّ
ً
طالبا .وأسفرت َّ
النتائج عن تقدير الطلبة لدرجة متوسطة لبعد األستاذ الجامعي؛ ودرجة مقبولة لبعدي :الطالب ،واملناهج؛
على عينة مكونة من ()80
َّ
َّ
َّ
بسبب رضا الطلبة النسبي عن تخصصهم ،إضافة إلى أن معظم مقرراتهم تفتقد الفائدة التطبيقية ،وتعتمد على الحفظ ،كما منح الطلبة درجة
السائد ،واإلدارة؛ نظرًا لضعف تجهيز القاعات ،وارتفاع أسعار الكتب ،وقلة َّ
منخفضة لبعدي :املناخ َّ
النظافة ،كما أن اإلدارة تتسم بالفوض ى والالمباالة
َّ
بمشكالت الطلبة.
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النجار ( ،)2009والجميلي ( ،)2012وكذلك الظفيري وبيان ( )2014توصيات َّ
وقد قدمت دراسات مثل البنا والربعي ( )2006و َّ
للتخفيف من
مشكالت البيئة َّ
الصفية املتعلقة بلوائح وأنظمة الجامعات ،منها:
َّ
• إيجاد وحدات إرشادية أكاديمية تقدم خدمات معرفية ومهارية؛ بهدف حل مشكالت الطلبة الجامعية.
َّ
َّ
• عقد لقاءات دورية مع الطلبة؛ لتعريفهم بأهداف الكلية ،واألقسام ،واألنظمة ،واللوائح ،وتزويدهم بما يهمهم منها في حياتهم الجامعية.
• تكوين شبكة تواصل فاعلة مع طلبة الجامعة؛ لإلعالن عن جميع الفعاليات ،واألنشطة ،واملسابقات داخل وخارج الجامعة.
َّ
َّ
• تمكين الطلبة من جميع األدلة أو املشورات التي تتضمن اللوائح واألنظمة املطبوع منها ،واملنشور على موقع الجامعة.
َّ
املحورالثاني :رضا الطالب الجامعي عن الو اقع الدراس ي:
ً ً
ً
برز موضوع رضا املتعلم كقضية رئيسة في َّ
التعليم؛ ألنه يعتبر عامال نفسيا مهما في نجاح تجربته األكاديمية ).(Bolliger & Martindale, 2004
ويعرف ستون ) (Stone, 2006, p.5الرضا عامة بأنه :تأثير أو شعور أو عاطفة ناتجة عن تقييم املرء لوضع ما ،ويشمل َّ
التأثير اإليجابي (الرضا) و َّ
السلبي
َّ ُّ
(عدم الرضا) .أما شوكلي ) (Shockley, 2005, p.6فيعرف الرضا بأنه مستوى َّ
التعلم.
الراحة واملشاعر امللموسة لدى املتعلم فيما يتعلق بفعالية بيئات
َّ
ً
ً
قلة تلك التي تبحث في رضا الطالب الجامعي عن بيئته َّ
التعليمية .ومن الدراسات التي
وما تزال الدراسات في مجال رضا املتعلم قليلة جدا ،ويماثلها
ركزت على رضا الطالب الجامعي دراسة صوالحة والعمري ( ) 2013التي هدفت إلى معرفة أهمية الحاجات األكاديمية من وجهة نظر( )365من طلبة
َّ ُّ
ً
وفقا ألربعة مجاالت تتعلق :بالهيئة َّ
التعل م ،والحاجات الخاصة
التدريسية ،واإلدارية ،ومصادر
جامعة عمان األهلية ،ومدى رضاهم عن تحقيقها
َّ
َّ
ً ً
َّ
الطلبة .وأشارت َّ
النتائج إلى أن تقدير الطلبة ألهمية الحاجات األكاديمية -بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس-جاء عاليا جدا ،أما تقديرهم ألهمية
ب
َّ
َّ
ً
ً
ً
َّ ُّ
الحاجات اإلدارية ،ومصادر التعلم ،وحاجات الطلبة فكان متوسطا .كما أعطى الطلبة مستوى رضا متوسطا عن تحقق الحاجات في الجامعة عموما،
َّ
َّ ُّ
ً
الطلبة الخاصة ،أما مستوى الرضا عن تحقق املجاالت التي تتعلق بعضو هيئة َّ
التعل م
التدريس ،ومصادر
ومنخفضا بالنسبة للهيئة اإلدارية ،وحاجات
ً
فكان متوسطا.
أما دراسة القضاة وخليفات ( )2013فقد هدفت إلى تقص ي درجة رضا طلبة جامعة مؤتة عن الخدمات الجامعية .وأظهرت نتائج تحليل االستبانة
َّ
ً
املطبقة على ( )449طالبا وطالبة أن درجة رضاهم عن تلك الخدمات جاءت بدرجة متوسطة .وهدفت دراسة علة والود ( )2017إلى قياس رضا الطلبة
عن جودة الخدمات َّ
التعليمية بجامعة زيان عاشور وجامعة عمار اثليجي في الجزائر .وقد أجريت الدراسة على عينة قوامها ( )347من طلبة الجامعتين،
ُ
وأظهرت نتائج املقياس املستخدم أن مستوى الرضا عن الخدمات َّ
التعليمية جاء بدرجة متوسطة لدى طلبة الجامعتين ،كما كان مستوى رضا الذكور
ً
أعلى من اإلناث في الجامعتين أيضا.
َّ
أما دراسة فلوح وعبيدي ( )2019فقد هدفت إلى َّ
الت ُّ
عرف على مدى رضا الطلبة عن الخدمات الجامعية التي تقدم إليهم في اإلقامات الجامعية.
َّ
ً
وأسفرت نتائج االستبانة التي طبقت على ( )300طالبا وطالبة عن أن مستوى الرضا العام عن الخدمات الجامعية املقدمة للطلبة كانت بدرجة
َّ
َّ
َّ
منخفضة ،وكذلك مستوى الرضا عن خدمات املنح ،واإليواء ،والنشاط العلمي ،والثقافي ،والرياض ي ،والترفيهي كانت بدرجة منخفضة ما عدا خدمة
ً
وحديثا هدفت دراسة أجراها صيفور ( )2020إلى معرفة العالقة بين الرضا عن َّ
َّ
الت ُّ
خصص الدراس ي الجامعي
النقل جاءت بدرجة رضا متوسطة.
ً
طالبا .وأظهرت َّ
الد افعية لإلنجاز لدى طلبة جامعة تاسوست جيجل في الجزائر .وتم تطبيق مقياس الرضا ،ومقياس َّ
و َّ
النتائج
الدافعية لإلنجاز على ()50
َّ
الطلبة الجامعيين؛ كما ظهر مستوى الرضا عن َّ
وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين الرضا عن َّ
خصص و َّ
الت ُّ
الت ُّ
خصص ومستوى
الد افعية لإلنجاز لدى
ً
جليا أهمية البيئة الجامعية بكافة أبعادها :األكاديمية ،و َّ
َّ
التنظيمية ،واالجتماعية ،والخدماتية
الدافعية مرتفعين لدى طلبة الجامعة .وعليه ،يظهر
َّ
والتي تجتمع لتكون املناخ الدراس ي العام في تشكيل شخصية الطالب في فترة حياته الجامعية ،ورضاه عنها يؤثر في نجاحه وتميزه األكاديمي.

منهج ّ
الدراسة وإجراءاتها:

استخدمت ّ
الدراسة املنهج الوصفي للوقوف على أبرز املشكالت َّ
الصفية الجامعية التي تواجه طالبات جامعة طيبة ومصدرها :األستاذ الجامعي،
َّ
َّ
الطالب ،واملكونات املادية ،و َّ
النفس اجتماعية ،واللوائح واألنظمة األكاديمية.
و
مجتمع وعينة ّ
الدراسة:
الصفية الجامعية؛ لهذا ،يمثل املجتمع األصلي ّ
ارتأت الباحثة أنه من الجيد أن تستطلع آراء طالبات جامعة طيبة حول أبرز املشكالت َّ
للدراسة
الحالية جميع طالبات الجامعة بكلياتها املختلفة في املقر الرئيس باملدينة املنورة ،خالل الفصل الدراس ي الثاني من العام الدراس ي الجامعي -2019
َّ
َّ
2020م .وتم اختيار العينة بشكل عشوائي ألداتي الدراسة ،ولم يخضع اختيار الطالبات ألي معايير سوى موافقة الطالبة على املشاركة واالستجابة
ً
ألداتي الدراسة .ونظرا لظروف تعليق الحضور للجامعة بسبب جائحة كورونا ،توقف تطبيق األداة بعد مرور ثمانية أيام ،وبلغ عدد املستجيبات ()2174
َّ
طالبة تم اعتبارها عينة الدراسة ،أما املقابلة الشخصية فقد بلغ عدد الطالبات الالتي وافقن على املشاركة ( )102طالبة.
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أدوات ّ
الدراسة:
ً
أوال :استبانة املشكالت َّ
الصفية:
صممت الباحثة استبانة بهدف استطالع آراء طالبات جامعة طيبة حول أبرز املشكالت َّ
الصفية الجامعية التي قد يتسبب فيها األستاذ الجامعي،
َّ
َّ
الطالب ،واملكونات املادية ،واملكونات َّ
النفس اجتماعية ،واللوائح واألنظمة األكاديمية ،باإلضافة إلى تقص ي مستوى رضاهن العام عن املناخ الدراس ي
و
َّ
َّ
الجامعي .وبناء على بعض األدبيات العربية (الضالعي واملخالفي2018 ،؛ الضو2019 ،؛ فلوح2019 ،؛ القحطاني وصبحا )2014 ،واألدبيات األجنبية
( ،)Aladwan et al., 2019; Djigic & Stojiljkovic, 2011فقد صممت الباحثة قائمة باملشكالت وناقشتها مع شعبة تضم ( )66طالبة ،وأخرى تضم
َّ
ً
للطالبات في البيئة َّ
( )65طالبة في مقرر البيئة َّ
الصفية
الصفية .ومن خالل النقاش في مجموعات مركزة تم حصر العبارات التي تشكل فعال مشكالت
الجامعية .وبناء على ذلك ،تم صياغة االستبانة التي تكونت من ( )70عبارة ،و َّ
صنفتها الباحثة في خمسة محاور تضم املشكالت َّ
الصفية التي يسببها ٌّ
كل
َّ
الطالب وبلغت ( )10عبارات ،واملكونات املادية وتمثلها ( )10عبارات ،واملكونات َّ
النفس اجتماعية وبلغت ()20
من :األستاذ الجامعي وبلغت ( )20عبارة ،و
َّ
عبارة ،واللوائح واألنظمة األكاديمية وكانت ( )10عبارات.
ً
وتم استخدام مقياس ليكرت الثالثي ( )3-1ذا َّ
نوعا ما ،ال أوافق .كما ُ
صنفت تلك اإلجابات إلى ثالث مستويات متساوية
التصنيف :أوافق ،أوافق
املدى بتطبيق املعادلة :طول الفئة= (أكبر قيمة – أقل قيمة) ÷ عدد درجات املقياس = ( 0.66 =3 ÷ )1-3وهو مدى املتوسطات (جدول .)1
واختتمت االستبانة بسؤال حول مستوى الرضا العام عن املناخ الدراس ي الجامعي ،استخدم لإلجابة عنه مقياس ليكرت الثالثي ( )3-1ذو
ً
ً
ً
َّ
اض مطلقا.
اض نوعا ما ،غير ر ٍ
راض جدا ،ر ٍ
التصنيفٍ :
جدول ( :)1توزيع الفئات وفق تدرج املقياس املستخدم في أداة الدراسة
الوصف
مدى املتوسطات

أوافق=3

ً
أوافقنوعا ما=2

ال أوافق=1

2.34-3

1.67-2.33

1-1.66

درجة التقدير

مرتفعة

متوسطة

منخفضة

ً
َّ
ثانيا :املقابلة الشخصية:
َّ
َّ
الطالب ،واملكونات املادية ،و َّ
النفس اجتماعية،
رغبة في استدراك أي مشكالت ذات أهمية للطالبات في ظل محاور الدراسة :األستاذ الجامعي ،و
َّ
َّ
واللوائح واألنظمة األكاديمية ،ولم يتم تناولها في االستبانة ،حددت الباحثة سؤالين لإلجابة عنهما من خالل إجراء مقابلة شخصية مع الطالبات وهما:
 .1ما أبرز  3توصيات في رأيك يمكن أن ّ
تحسن البيئة َّ
الصفية الجامعية؟
 .2ما أبرز  3مشكالت ترغبين في َّ
التخلص منها بشدة في بيئتك َّ
الصفية الجامعية؟
الصدق الظاهري لالستبانة:
َّ
ُ
الستخراج الصدق الظاهري  Face Validityعرضت االستبانة على خمسة من أعضاء وعضوات هيئة التدريس للحكم على سالمة فقرات األداة
يخص َّ
ّ
التعديل ،أو الحذف واإلضافة .وتكونت االستبانة بنسختها األولى من ( )78عبارة و( )7محاور
من حيث مدى انتماء العبارات للمحاور ،أو فيما
َّ
َّ
تضم املشكالت َّ
الصفية التي يسببها :تخطيط األستاذ الجامعي للدرس ،وإدارة األستاذ الجامعي للعملية التعليمية ،واملناخ األكاديمي الجامعي ،وضعف
َّ
الصفي ،وغرفة َّ
االنضباط َّ
الصف ،واللوائح واألنظمة األكاديمية ،باإلضافة إلى مشكالت صفية عامة .وقد أجمع املحكمون على ضرورة حذف بعض
الفقرات خاصة املنتمية إلى املشكالت بسبب غرفة َّ
الصف ،كما اتفق ثالثة محكمين أي ما نسبته ( )%60على ضرورة دمج ،وإعادة ترتيب بعض املحاور.
َّ
و َّ
بالتالي ،تم حذف ( )5عبارات تنتمي إلى محور غرفة َّ
الصف ،و( )3عبارات تنتمي إلى محور اللوائح واألنظمة األكاديمية باعتبارها مكررة .كما تم
للدرس ،وإدارة األستاذ الجامعي للعملية َّ
دمج محوري تخطيط األستاذ الجامعي َّ
التعليمية ،وسمي مشكالت صفية بسبب األستاذ الجامعي ،وبلغت
َّ
َّ
عباراته ( )20عبارة ،وتم تغيير مسمى محور ضعف االنضباط َّ
الصفي للطالبة إلى مشكالت صفية بسبب الطالب الجامعي ،وبلغت عباراته ( )10عبارات.
كما تم دمج بعض مكونات محور مشكالت صفية عامة مع محور غرفة َّ
الصف ،وسمي مشكالت صفية بسبب املكونات املادية ،وبلغت عباراته ()10
ودمجت بقية عبارات محور مشكالت صفية عامة مع محور املناخ األكاديمي الجامعي ،وسمي مشكالت صفية بسبب املكونات َّ
عباراتُ ،
النفس اجتماعية
َّ
ً
وبلغت عباراته ( )20عبارة ،وأخيرا ظل محور اللوائح واألنظمة األكاديمية دون تعديل؛ حيث بلغت عباراته ( )10عبارات .وبذلك أصبحت االستبانة
مكونة من خمسة محاور وتضم ( )70عبارة ،وختمت بسؤال مستقل حول مستوى الرضا العام عن املناخ الدراس ي الجامعي.
ّ
الدراسة االستطالعية:
ُ
َّ
الثباتَّ ،
عينة استطالعية مكونة من ( )20طالبة من جامعة طيبة؛ لحساب معاملي ّ
طبقت االستبانة على ّ
وللت ُّ
عرف على سالمة العبارات
الصدق و
ً
التعليمات املرفقة .وأظهرت َّ
الصيغة ،والبناء ،و َّ
من حيث ّ
النتائج سالمة العبارات لغويا بناء على استجابة أفراد العينة االستطالعية على جميع املفردات
دون الحاجة إلى االستفسار.
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صدق االتساق َّ
الداخلي لعبارات االستبانة:

الدرجة الكلية للمحور ملعرفة االتساق َّ
تم حساب العالقة بين العبارة و َّ
الداخلي بحساب معامل االرتباط بيرسون ( ،)Pearsonوأظهرت نتائج
ً
ً
َّ
موجبا مع َّ
الدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه .وتراوحت قيم معامل االرتباط من
التحليل أن كل عبارة من عبارات املحاور الخمسة ترتبط ارتباطا
األعلى لألدنى للمحور األول ( ،)0.156-0.657وللمحور الثاني ( ،)0.462-0.937وللمحور الثالث ( ،)0.378-0.747أما الرابع فكانت (،)0.156-0.657
ً
والخامس ( .)0.282-0.849ونظرا لضعف قيمة معامل االرتباط لعبارتين ،تم حذفهما من االستبانة ،وهما العبارة رقم ( )2من املحور األول وهي "عدم
َّ
وضوح أهداف املقرر" ،والعبارة رقم ( )11من املحور الرابع وهي "ندرة اللقاءات َّ
التوجيهية العامة الخاصة باللوائح واألنظمة الجديدة" وذلك لوجود
ً
ً
ً
ً
بالدرجة الكلية ملحاورهما ،وتصبح بذلك فقرات االستبانة  68فقرة .كما أوضحت َّ
جدا َّ
النتائج ارتباط العبارات ارتباطا داال إحصائيا عند
عالقة ضعيفة
ً
مستوى ( )0,05لعدد ( )13عبارة ،وعند مستوى ( )0,01لعدد ( )31عبارة ،وهناك عدد ( )24عبارة غير دالة إحصائيا؛لهذا تم إعادة حساب العالقة بين
والدرجة الكلية للمحور ملعرفة االتساق َّ
العبارة َّ
الداخلي بحساب معامل االرتباط بيرسون ( ،)Pearsonألول ( )41استجابة لالستبانة جدول رقم (.)2
جدول ( :)2حساب معامل االرتباط بين العبارات و َّ
الدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه
م

املحور األول
م
معامل
االرتباط

معامل
االرتباط

1

**0.511

3
4
5
6
7
8
9
10

**0.488
**0.719
**0.553
**0.589
**0.514
*0.344
**0.572
**0.564

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

**0.614
**0.646
**0.541
**0.671
**0.733
**0.718
**0.665
**0.731
**0.767
**0.798

املحور الثاني
معامل
م
االرتباط

املحور الثالث
معامل
م
االرتباط

*0.316
**0.641
**0.601
**0.724
**0.505
**0.569
**0.604
**0.527
**0.446
*0.649

**0.727
**0.428
*0.799
**0.584
**0.619
**0.422
**0.716
**0.735
**0.567
**0.747

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

م

املحور الرابع
م
معامل
االرتباط

معامل
االرتباط

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

**0.580
**0.418
**0.488
*0.371
**0.444
**0.738
**0.427
**0.437
**0.502
**0.446

12
13
14
15
16
17
18
19
20

**0.477
**0.399
*0.371
**0.503
**0.625
*0.352
**0.408
**0.439
**0.477

املحور الخامس
معامل االرتباط
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

**0.811
**0.735
**0.753
**0.742
**0.650
**0.792
**0.733
**0.760
**0.793
**0.761

**االرتباط دال عند مستوى * 0.01االرتباط دال عند مستوى 0.05

ً
ً
أظهرت نتائج َّ
موجبا مع َّ
الدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه.
التحليل في جدول ( )2أن كل عبارة من عبارات املحاور الخمسة ترتبط ارتباطا
وتراوحت قيم معامل االرتباط من األعلى لألدنى للمحور األول ( ،)0.344-0.789وللمحور الثاني ( ،)0.316-0.724وللمحور الثالث ( ،)0.422-0.799أما
ً
ً ً
الرابع فكانت ( ،)0.352-0.738والخامس ( .)0.650-0.811كما يتضح من الجدول أن العبارات ترتبط ارتباطا داال إحصائيا عند مستوى ( )0,05لعدد
( )61عبارة ،وعند مستوى ( )0,01لعدد ( )7عبارات .وتراوحت قوة ارتباط العبارات ب َّ
الدرجة الكلية للمحور ما بين كبيرة ( )48عبارة ،ومتوسطة ()20
عبارة .وبذلك اطمأنت الباحثة الستكمال تطبيق االستبانة التي تتألف من  68عبارة تتسم باالتساق ّ
الد اخلي.
ثبات االستبانة:
تم َّ
التأكد من ثبات درجات االستبانة باستخدام معادلة ألفا كرونباخ  Cronbach’s Alphaللعبارات بعد حساب معامل االرتباط وهي  68عبارة.
جدول ( :)3حساب معامل ألفا كرونباخ للتحقق من ثبات أداة الدراسة
املحور

ن

األول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

ثبات االستبانة

عدد العبارات
َّ
معامل الثبات

20

19

10

10

19

10

68

0.711

0.929

0.821

0.826

0.737

0.764

عدد العبارات
َّ
معامل الثبات

41

19

10

10

19

10

68

0.900

0.761

0.794

0.791

0.915

0.805

ً
َّ
الثبات ملحاور االستبانة وإلجمالي فقرات االستبانة البالغ عددها ( )68عبارة ُت ّ
صنف جميعا من
وكما يظهر من الجدول رقم ( )3أن قيم معامالت
َّ
قيم الثبات املرتفعة ،سواء على العينة االستطالعية األولى (ن= ،)20أو العينة املشتقة من عينة الدراسة األصلية (ن= ،)41وهذا يؤكد قلة األخطاء غير
املنتظمة ،أو العشوائية في فقرات االستبانة مما انعكس على استجابات أفراد العينة.
إجراءات الدراسة:
بعد َّ
َّ
التأكد من الخصائص السيكومترية ألداة الدراسة من صدق وثبات ،أمكن الخروج بالصيغة النهائية لالستبانة ،ثم تم تحديد آلية توزيع
َّ
االستبانة على طالبات الجامعة أثناء تواجدهن في َّ
املخصصة للجلوس في مجموعات .وقد قامت
الساحات ،أو املقاهي الجامعية ،وفي االستراحات
طالبات إحدى شعب الباحثة باملساعدة في توزيع االستبانة في يومين منفصلين إذ كانت املهمة تنحصر في َّ
التأكد من اكتمال استجابة املشاركات لجميع
َّ
التطبيق بنفسها على أمرين :األول ،توزيع االستبانة ،والثاني ،إجراء املقابالت َّ
البنود .وقد ركزت الباحثة أثناء َّ
الطالبات َّ
الراغبات فقط في
الشخصية مع
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َّ
ً
ً
ً
ً
ً
االستجابة .وقد وجدت الباحثة تقبال شديدا وإيجابية من الطالبات ،وكان البعض منهن يؤكدن أن العبارات تعكس واقعا حقيقيا وملموسا .وقد تفاوت
َّ
زمن املقابالت َّ
الطالبات من  7دقائق كحد أدنى إلى  11دقيقة كحد أقص ى لكل طالبة .واستمر َّ
التطبيق ملدة  8أيام إذ لم تتجاوز مدة
الشخصية مع
ً
ً
ً ً
َّ
التطبيق  3ساعات يوميا بدءا من الساعة  8:30حتى  11:30صباحا .ونظرا لتعليق الحضور إلى الجامعة بسبب جائحة كورونا وذلك يوم  8مارس
َّ
الطالبات ،واكتفت الباحثة بعدد املستجيبات سواء لالستبانة أو للمقابلة َّ
الشخصية .ثم تم جمع
2020م ،توقف توزيع االستبانة ،وإجراء املقابالت مع
وترتيب االستبانات ،وفحصها ،واالستغناء عن أي استبانة غير مكتملة؛ حيث بلغت  27استبانة مستبعدة فقط .ثم بعدها كانت مرحلة ترميز البيانات
َّ
باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية  SPSSإلجراء االختبارات اإلحصائية بهدف اإلجابة عن أسئلة الدراسة .كما تم تفريغ استجابات الطالبات في
َّ
املقابالت َّ
التشابه َّ
الشخصية حيث جمعت بيانات كل سؤال على حدة ،ثم ُ
للنظر في تحليلها ،والخروج منها بنتائج ذات قيمة مضافة
صنفت حسب أوجه
إلى الدراسة.
املعالجة اإلحصائية:
َّ
َّ
استخدمت الباحثة معامل ارتباط بيرسون لحساب االتساق الد اخلي ،ومعامل ألفا كرونباخ للتأكد من ثبات درجات االستبانة ،واملتوسطات
الحسابية ،واالنحرافات املعيارية ،والتكرارات ،والنسب املئوية .واختبار تحليل َّ
التباين األحادي  One-Way ANOVAإليجاد االختالف َّ
الداللي في درجات
متوسطات مستوى الرضا العام عن املناخ الدراس ي ،التي ُتعزى ملشكالت البيئة َّ
الصفية الجامعية التي تواجه طالبات الجامعة.

نتائج الدراسة ومناقشتها:

التحقق منها عن طريق املعالجات اإلحصائية على َّ
لتحقيق هدف الدراسة ،صيغت ثمانية أسئلة ،وتم َّ
النحو اآلتي:
إجابة سؤال الدراسة األول:
َّ
َّ
َّ
لإلجابة عن ال ُّسؤال األول حول أبرز املشكالت الصفية التي مصدرها األستاذ الجامعي ،تم تحليل استطالع آراء الطالبات ،وكانت النتائج على
َّ
النحو اآلتي:
جدول ( :)4املتوسطات واالنحر افات املعيارية ألبرز املشكالت َّ
الصفية التي مصدرها األستاذ الجامعي

م
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
. 10
. 11
. 12
. 13
. 14
. 15
. 16
. 17
. 18
. 19

عبارات املحوراألول :مشكالت صفية مصدرها األستاذ الجامعي
َّ
املخصص في الجدول َّ
الرسمي.
زيادة وقت املحاضرة عن
َّ
تأجيل املحاضرة أو إلغاؤها دون إبالغ الطالبات.
قلة اإلملام باملادة العلمية وطرق تدريسها.
غموض أنشطة وواجبات املقرر.
ال توجد أنشطة صفية محفزة.
عدم االلتزام بمواعيد بدء املحاضرات.
عدم تحديد مواعيد االختبارات َّ
الدورية في خطة املقرر.
شيوع العشوائية في عرض محتوى املقرر.
عدم االلتزام بمواعيد الساعات املكتبية.
َّ
عدم تزويد الطالبات بخطة املقرر.
عدم االلتزام بمواعيد االختبارات َّ
الدورية املحددة في خطة املقرر.
لغة الشرح تحتوي على مفاهيم غامضة.
ً
عدم االلتزام بموضوعات املقرر املحددة سلفا.
ضعف القدرة على ضبط َّ
الصف وإدارته بفاعلية.
َّ
إهمال اإلجابة عن األسئلة الصفية.
عدم االلتزام باملطلوب من الواجبات واألنشطة املحددة.
عدم معرفة موضوعات املقرر.
عدم االلتزام بمواعيد تسليم الواجبات واألنشطة َّ
الصفية.
عدم تخصيص مواعيد َّ
للساعات املكتبية.

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

2.48

0.78

2.47

0.79

2.43

0.76

2.42

0.78

2.41

0.77

2.40

0.76

2.39

0.82

2.33

0.80

2.33

0.79

2.31

0.84

2.29

0.86

2.27

0.80

2.26

0.84

2.26

0.82

2.25

0.82

2.25

0.81

2.24

0.85

2.17

0.84

2.13

0.86

َّ
الدرجة

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

الرتبة
1
2
3
4
5
6
7
8
8
10
11
12
13
14
15
15
17
18
19

توضح َّ
النتائج في جدول ( )4أن عينة الدراسة قدرت سبع مشكالت موجودة بصورة مرتفعة في البيئة َّ
الصفية الجامعية ،ومرتبطة باألستاذ
َّ
الجامعي ،و َّ
َّ
املخصص في الجدول َّ
الرسمي" بمتوسط ( .)2.48وتعد هذه مشكلة كبيرة تؤرق الطالبات ،كما أنها
تصدرت مشكلة "زيادة وقت املحاضرة عن
قد تولد مشكالت أخرى مثل َّ
السرحان ،وامللل ،وعدم استيعاب املادة العلمية؛ بسبب تجاوز الوقت املحدد ،وغيرها من املشاكل التي يصعب حصرها.
وقد يعود َّ
السبب في ذلك إلى عدم وضوح خطة أستاذ املقرر ،أو سوء إدارة الوقت ،وعدم تنظيم املواضيع الالزم طرحها في وقت املحاضرة؛ بحيث ُتقدم
َّ
َّ
املوضوعات واألنشطة املهمة على غيرها قبل نهاية وقت املحاضرة .ويليها في الترتيب مشكلة "تأجيل املحاضرة أو إلغاؤها دون إبالغ الطالبات" بمتوسط
َّ
َّ
الطالبات الالتي حضرن ،وبذلن مجهودهن في َّ
التحضير َّ
للدرس ،فتؤدي إلى ضياع وقت الطالبات ،كما
( ،)2.47وهذه مشكلة تدل على عدم احترام وقت
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َّ
َّ
ً
أنه يعد إخالال بأحد حقوق الطالبة الجامعية املوضحة في اللوائح الجامعية ،كما أن موافقة العينة على توافرها بصورة مرتفعة يدل على انتشارها
بشكل كبير في بيئة َّ
الصف الجامعية.
ً
كما قد يرجع َّ
السبب إلى تهاون األقسام في متابعة غياب األساتذة ،وتأجيلهم املحاضرات دون إبالغ اإلدارة مسبقا .وتأتي مشكلة "قلة اإلملام باملادة
َّ
َّ
العلمية وطرق تدريسها" بمتوسط ( )2.43في الترتيب ،وهذه مشكلة تشكل عقبة في طريق إيصال املعلومات للطالبات ،مما قد يؤدي إلى ضعف
َّ
ُّ
ُ
تحصيلهن العلمي ،وانخفاض مستواهن في مجال َّ
خصص ،إضافة إلى عدم َّ
الت ُّ
الدافعية إلى ا َّلتعلم لدى الطالبات الجامعيات .وقد تعزى هذه املشكلة إلى
خصصات العلمية والصحية ،مع عدم حرص بعضهم على َّ
ضعف اإلعداد املنهي لبعض األساتذة الجامعيين خاصة في َّ
الت ُّ
التطوير املنهي من خالل
َّ
التربوية ،كما قد يرجع إلى حصر اهتمام بعض أعضاء الهيئة َّ
التدريسية في االنتهاء من املقرر ،وإعداد االختبارات َّ
َّ
الدورية والنهائية،
الدورات وورش العمل
َّ
الدرجات دون َّ
ورصد َّ
النظر في مقدار إملام الطالبات واستيعابهن ملحتوى املقررات.
َّ
أما مشكلة "غموض أنشطة وواجبات املقرر" فجاءت بمتوسط ( ،)2.42وتعتبر مشكلة صفية للطالبات؛ ألنها قد تسبب اإلحباط ،والفشل ،وقد
َّ
َّ
الطالبات في تأدية الواجبات بابتكارية وفي نطاق املطلوب أداؤه .وقد يرجع َّ
السبب في هذا الغموض إلى عدم التزام أستاذ املقرر بمتطلبات
تؤثر على إبداع
َّ
َّ
َّ
ُّ
مكتوبة ومحددة التفاصيل؛ لتتمكن الطالبات من استيفائها بكل يسر وسهولة .إضافة إلى عدم إتاحة بعض األساتذة الفرصة للطالبات بالسؤال عن أي
نقاط تحتاج وضوح ًا أكثر سواء بصورة مباشرة خالل املحاضرات ،أو من خالل وسائل َّ
التواصل األخرى .وجاءت مشكلة "ال توجد أنشطة صفية
الصفي ،مع تسرب ُّ
محفزة" بمتوسط ( )2.41وهذا يؤدي إلى الغياب املتكرر ،وعدم املشاركة و َّ
التفاعل َّ
الشعور بامللل ،واإلحساس ببطء املحاضرة وثقل
زمنها ،إضافة إلى إعاقة فهم أجزاء أساسية من املقررات وعدم استيعابها .وقد ُيعزى سبب املشكلة إلى لجوء أستاذ املقرر إلى أسلوب املحاضرة التي تعتمد
َّ
والسرد َّ
التقليدي ،وعدم االلتفات إلى أهمية األنشطة َّ
على اإللقاء َّ
الصفية إلثارة دافعية الطالبات وتواصلهن ،وتنشيط قدراتهن العقلية ،بل إن البعض
َّ
قد يعتبرها مضيعة للوقت ،وتؤدي إلى تعطيل استكمال محتوى املقررات خاصة الطويلة منها.
َّ
كما أن "عدم االلتزام بمواعيد بدء املحاضرات" بمتوسط ( )2.40تعتبرها عينة الدراسة مشكلة كبيرة؛ كونها تعني عدم احترام الطالبات ،واإلخالل
بحقوقهن التي يكفلها النظام الجامعي ،إضافة إلى تأثير ذلك على تقديم محتوى املحاضرة َّ
بالشكل َّ
الصحيح ،باإلضافة إلى أنه قد يتسبب في استهتار
َّ
َّ
ً
الحقا في الحضور في الوقت املحدد ،كما أن هذا َّ
التأخير قد يعقبه تمديد لوقت املحاضرة؛ مما يتسبب في تأخير الطالبات عن محاضرات
الطالبات
أخرى .وقد يرجع ذلك إلى عدم مهنية األستاذ الجامعي ،وغياب املراقبة اإلدارية من األقسام ،إضافة إلى عدم شعورهم الكافي باملسؤولية تجاه عملهم
األكاديمي.
ً
ً
َّ
وأخيرا مشكلة "عدم تحديد مواعيد االختبارات الدورية في خطة املقرر" جاءت بمتوسط ( ،)2.39وهي تشير إلى قيمة متوسط مرتفعة ،وهذا حتما
ً َّ
ً
ً
يسبب ضغطا وتوترا للطالبات؛ نظرا إلمكانية تقارب مواعيد االختبارات لعدد من املقررات ،مما قد يؤدي إلى اإلخفاق في بعضها ،كما أن هذه املشكلة قد
َّ
ُ
توقد الشجار بين الطالبات من أجل اختيار الوقت املناسب للجميع بناء على رغبات متعددة ،وأسباب متفاوتة األهمية .وقد تعزى أسباب هذه املشكلة
الدورية في خطة املقرر ،إضافة إلى رغبة بعض أعضاء الهيئة َّ
إلى عدم التزام األستاذ الجامعي بتحديد االختبارات َّ
التدريسية في توحيد اختبارات مقرراتهم
َّ
الدورية ،مما يتسبب في ضغط الطالبات في بعض ُّ
في الشعب املختلفة حتى لو كانت من أقسام متعددة ،فيؤخرون تحديد مواعيد االختبارات َّ
الشعب.
وقدرت عينة الدراسة بقية املشكالت املرتبطة باألستاذ الجامعي التي عددها اثنتا عشرة مشكلة بدرجة وجود متوسطة ،وتراوحت متوسطاتها بين
َّ
( )2.33إلى ( .)2.13وتتمثل املشكالت في :عدم تزويد الطالبات بخطة املقرر ،وعدم معرفة موضوعات املقرر ،أو االلتزام بها ،وشيوع العشوائية في عرض
املحتوى ،سواء بسبب لغة َّ
الش رح الغامضة ،أو إهمال اإلجابة عن األسئلة ،وكذلك عدم االلتزام بما هو مطلوب من الواجبات واألنشطة ،أو بمواعيد
للساعات املكتبية ،أو االلتزام بها ،مع ضعف القدرة على ضبط َّ
تسليمها ،إضافة إلى عدم تخصيص مواعيد َّ
الصف وإدارته بفاعلية .وجميع هذه
املشكالت تشير إلى ضعف املهارات املهنية لألستاذ الجامعي ،إضافة إلى عدم االلتزام بما تفرضه األقسام من قرارات ،وأنظمة.
واتفقت نتائج هذا املحور مع نتائج دراسة العرجان والعضايلة ( ،)2010ودراسة الجميلي ( ،)2012ودراسة صيفي وآخرون )(Saifi et al., 2018
الضالعي واملخالفي ( ،)2019ودراسة َّ
ودراسة َّ
الضو ( )2019التي أكدت أن من بين املشكالت التي يعاني مها طلبة الجامعة ومصدرها األستاذ الجامعي:
َّ
التقنيات في َّ
استخدام طرق تدريسية تقليدية ،وضعف استخدام َّ
التدريس ،وعدم االلتزام بالساعات املكتبية ،وإهمال إجابة أسئلة الطلبة.
إجابة سؤال الدراسة الثاني:
َّ
َّ
َّ
َّ
ملعرفة أبرز املشكالت الصفية التي مصدرها الطالب ،تم تحليل استطالع آراء طالبات جامعة طيبة ،وكانت النتائج على النحو اآلتي:
َّ
جدول ( :)5املتوسطات واالنحر افات املعيارية ألبرز املشكالت َّ
الصفية التي مصدرها الطالب

م
.1
.2
.3
.4

َّ
عبارات املحورالثاني :مشكالت صفية مصدرها الطالب الجامعي
األحاديث الجانبية في غير موضوع َّ
الدرس.
السخرية من إجابات َّ
ُّ
الزميالت في الفصل أو على مجموعات الواتساب.
َّ
عدم احترام وتقبل آراء الزميالت في الفصل أو على مجموعات الواتساب.
عدم القيام باملهام املطلوبة ضمن فريق العمل الجماعي.

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

2.25

0.85

2.24

0.91

2.24

0.89

2.24

0.88

َّ
الدرجة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

الرتبة
1
2
2
2
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مشكالت البيئة َّ
الصفية التي تواجه طالبات جامعة طيبة وعالقتها بمستوى الرضا العام عن املناخ الدراس ي الجامعي
النقاش َّ
الصفي غير املنضبط في الفصل أو على مجموعات الواتساب.
استخدام األجهزة الذكية ألمور شخصية.
الرد بصورة غير الئقة على أساتذة املقررات.
عدم احترام خصوصية الزميالت أو ممتلكاتهن.
العزوف عن َّ
التفاعل في األنشطة َّ
الصفية وعدم االشتراك فيها.
سوء اختيار أوقات َّ
التواصل الفردي اإللكتروني مع أساتذة املقررات.

.5
.6
.7
.8
.9
. 10

2.21

0.87

2.20

0.86

2.18

0.89

2.12

0.91

2.08

0.85

2.08

0.87

حياة العمري
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

5
6
7
8
9
9

َّ
توضح َّ
النتائج في جدول ( )5أن عينة الدراسة قدرت جميع املشكالت املرتبطة بالطالبة الجامعية إلى درجة متوسطة ،وتراوحت متوسطاتها بين
الزميالت ،وعدم احترام آراء َّ
السخرية من إجابات َّ
( )2.25إلى ( .)2.08وتتمحور هذه املشكالت في :األحاديث الجانبية بمتوسط ( ،)2.25و ُّ
الزميالت
َّ
وتقبلها ،وعدم العمل ضمن فريق العمل بمتوسط ( ،)2.24وكذلك النقاش َّ
الذكية ألمور
الصفي غير املنضبط بمتوسط ( ،)2.21واستخدام األجهزة
شخصية بمتوسط ( ،)2.21و َّ
الرد بصورة غير الئقة على أساتذة املقررات بمتوسط ( ،)2.18باإلضافة إلى عدم احترام خصوصية الزميلة أو ممتلكاتها
َّ
بمتوسط ( ،)2.12والعزوف عن االشتراك في األنشطة َّ
الصفية ،وسوء اختيار أوقات التواصل الفردي اإللكتروني مع أساتذة املقررات بمتوسط (.)2.08
َّ
َّ
ً
وقد ترجع هذه َّ
السلوكيات تؤدي فعال إلى عدم سالمة البيئة َّ
الطالبات بأن هذه ُّ
الصفية الجامعية ،كما ترجع موافقة الطالبات
النتيجة إلى قناعة
َّ
َّ
الطالبات من ُّ
السلوك غير املنضبط من بعض الطالبات،
على اعتبار مشكالت هذا املحور بدرجة متوسطة إلى عدد من األسباب منها :تضايق أغلبية
َّ
ً
َّ
ُّ
وهو ما يسبب شرخا في العالقة مع أساتذة املقررات ،وقد ترجع إلى رفض أغلبية الطالبات لهذه السلوكيات ،والترفع عنها ،وعدم االقتناع بها كوسيلة
َّ
َّ
للتمرد ،أو االعتراض ،أو حتى حل املشكالت .يضاف إلى ذلك ،استبعاد بعض الطالبات خضوعهن ألي نوع من العقاب سواء من أساتذة املقررات ،أو من
َّ
ً
الطالبات لقواعد ُّ
السلوك الجامعية التي عادة
إدارة القسم ،أو الكلية ،فضال عن الجامعة مما يزيد من انضباطهن .كما قد ُيعزى ذلك إلى نسيان بعض
تستعرضها الكليات للمستجدات عند تسجيلهن في الجامعة.
َّ
واتفقت نتائج هذا املحور مع ما توصلت إليه دراسة دوابشة ( )2014في أن العالقات املتوترة مع األقران ،وعدم االنضباط الصفي ،واستخدام
َّ
ُ
شبكات َّ
التواصل االجتماعي في القاعات تعد مشكالت مصدرها الطالب الجامعي .كما أنها اتفقت مع ما ذكرته دراسة القحطاني وصبحا ( )2014بأن
السلوكيات غير املنضبطة كاألحاديث الجانبية ،و َّ
التأخير وغيرها تؤثر في محيط البيئة َّ
ُّ
الصفية الجامعية.
إجابة سؤال الدراسة الثالث:
َّ
َّ
َّ
ملعرفة أبرز املشكالت الصفية التي مصدرها املكونات املادية ،تم تحليل استطالع آراء طالبات جامعة طيبة ،وكانت النتائج على النحو اآلتي:
جدول ( :)6املتوسطات واالنحر افات املعيارية ألبرز املشكالت َّ
الصفية التي مصدرها املكونات املادية
م
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
. 10

عبارات املحورالثالث :مشكالت صفية مصدرها املكونات املادية
ال تتوفر أجهزة حاسب آلي داخل القاعات لتيسير عرض َّ
الدرس.
تفتقد القاعة إلى إمكانية العمل في مجموعات.
املقاعد غير مريحة في الجلوس َّ
للدرس.
َّ
تتسم أجهزة العرض بعدم مناسبة حجم الشاشة املعروضة.
يصعب فتح أجهزة العرض وإغالقها.
َّ
يتسم جو القاعة بالبرودة الشديدة.
َّ
تتسم أجهزة العرض بعدم دقة وضوح اللون والخط.
ضعف اإلضاءة في غرفة َّ
الصف.
َّ
َّ
تخلو غرفة َّ
الصف من نوافذ قابلة إلدخال التهوية وضوء الشمس.
يتسم جو القاعة بالحر الشديد.

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

2.50

0.76

2.48

0.76

2.43

0.76

2.34

0.78

2.34

0.78

2.31

0.78

2.20

0.83

2.17

0.86

2.15

0.88

2.07

0.84

َّ
الدرجة

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

الرتبة
1
2
3
4
4
6
7
8
9
10

وب َّ
النظر إلى جدول ( )6يتضح أن عينة الدراسة قدرت خمس مشكالت بأنها موجودة بصورة مرتفعة في البيئة َّ
الصفية الجامعية ومرتبطة باملكونات
تصدرت مشكلة "عدم توفر أجهزة حاسب آلي داخل القاعات لتيسير عرض َّ
للصف .و َّ
املادية َّ
الدرس" بمتوسط ( ،)2.50واعتبرتها عينة الدراسة مشكلة
َّ
َّ
ً
ً
كبيرة؛ نظرا ألهمية تجهيز القاعات تقنيا ،ويبدو أن الطالبات يقدرن مسؤولية الجامعة في تجهيز القاعات الدراسية؛ بحيث تسهل على األستاذ والطالب
َّ
التقنية في َّ
الطالبات الجازم بأهمية استخدام َّ
التعليمية .كما ُتعزى هذه َّ
العملية َّ
ُّ
والصور،
التدريس بما فيها من مميزات كاأللوان،
النتيجة إلى اعتقاد
والصوت ،والحركة في َّ
والسأم ،وقدرتها على إثارة َّ
الدافعية واملشاركة َّ
التخلص من امللل َّ
َّ
الصفية.
َّ
ويليها في األهمية -من وجهة نظر عينة الدراسة-عبارة "تفتقد القاعة إلى إمكانية العمل في مجموعات" بمتوسط ( )2.48إذ تعتبرها الطالبات
َّ
ً
ً
َّ
الثابتة واملستطيلة َّ
الشكل باتجاه مقدمة القاعة تجعل غرفة َّ
الصف مكانا تقليديا يحول الطالبات إلى
مشكلة صفية؛ ألن القاعات ذات املقاعد
َّ
َّ
مستمعات ومتلقيات فقط ،ويصب التركيز على األستاذ الجامعي .بينما العمل الجماعي يستلزم ترتيب القاعة بصورة تسمح بالتواصل البيني ،بحيث
ّ
يمكن تشكيل املقاعد على شكل مجموعات دائرية أو مستطيلة تعزز العمل الجماعي ،وإجراء املناقشات ،وتمكن من استثمار زمن املحاضرة بفاعلية.
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مشكالت البيئة َّ
الصفية التي تواجه طالبات جامعة طيبة وعالقتها بمستوى الرضا العام عن املناخ الدراس ي الجامعي

حياة العمري

َّ
وجاءت مشكلة "املقاعد غير مريحة في الجلوس َّ
للدرس" بمتوسط ( )2.43كأحد املشكالت املؤثرة على كفاءة البيئة َّ
الصفية .ويظهر أن الطالبات
َّ
ً
ً
يعانين من نوعية املقاعد التي ال تسمح بالجلوس بشكل صحيح؛ ألنها تؤثر على استقامة الظهر مما يسبب آالما وانزعاجا .يضاف إلى ذلك ،أن صغر
َّ
الطالبات؛ ألنه ال يكفي لوضع مخصصاتهن ،أو الحركة بسهولة أثناء أداء االختبارات ،أو األنشطة َّ
الصفية ،كما أنه ال يتناسب مع
املقعد قد يزعج
َّ
ً
الطالبات ُ
الع َّسر إذ أن الطاولة املتصلة باملقعد في الفصول الدراسية بجامعة طيبة غالبا ما يكون اتجاهها نحو اليمين.
ً
ويتضح من الجدول أعاله ،أن عينة الد اسة ترى أن أجهزة العرض التي "تتسم بعدم مناسبة حجم َّ
الشاشة املعروضة" تشكل تحديا ومشكلة في
ر
َّ
البيئة َّ
الصفية .فيظهر أنه بالرغم من توافر أجهزة العرض في القاعات الدراسية ،إال أنها تفتقد إلى جودة العرض ،والصيانة الدائمة لضبط إعداداتها
َّ
ما يجعلها غير مناسبة لالستخدام أثناء َّ
الطالبات يجدن أن حجم شاشة العرض ال يتناسب مع حجم القاعة َّ
الصفية ،وأن موقع
الشرح .ويظهر أن
ً
ً ً
جدا مما يجعل العرض يخرج عن محيط َّ
جدا من َّ
الشاشة ويقلل جودة
الشاشة مما يسبب صغر حجم العرض ،أو بعيد
جهاز العرض فقد يكون قريبا
َّ
َّ
العرض ،ودقة ُّ
الصورة ،ويسبب عدم تركيز الطالبات ،وجذب انتباههن للدرس.
ومن املشكالت التي تتصل بأجهزة العرض صعوبة "فتح وإغالق أجهزة العرض" وقد جاءت بمتوسط مرتفع ( ،)2.34ويظهر أنها مكملة لسابقتها إذ
َّ
ً
تحديا في البيئة َّ
الصفية .ومن
ترى الطالبات أن عدم وجود أجهزة تحكم عن بعد ،أو قابسات كهربائية قريبة تسمح بفتح أجهزة العرض وإغالقها يعتبر
َّ
ً
خبرة الباحثة يتبين أن هذه املشكلة مقلقة جدا؛ ألنها تلجئ الطالبات إلى ا َّلتعاون مع أستاذ املقرر لفتح أجهزة العرض امللتصقة بسقف القاعة بطرق
خطرة ُّ
كالص عود على مقعد ،أو باستخدام عصا طويلة مما قد يتسبب في وقوع حوادث خطرة .إضافة إلى ضياع جزء من وقت املحاضرة في محاولة إيجاد
طريقة لفتح أجهزة العرض.
َّ
وقدرت عينة الدراسة بقية املشكالت املرتبطة باملكونات املادية لبيئة الصف وعددها خمس مشكالت بدرجة وجود متوسطة ،وتراوحت
متوسطاتها بين ( )2.31إلى ( .)2.07وتتمثل املشكالت في :اتسام جو القاعة بالبرودة َّ
الشديدة التي جاءت بمتوسط ( ،)2.31وأجهزة العرض بعدم دقة
َّ
الصف من نوافذ قابلة إلدخال َّ
اللون والخط جاءت بمتوسط ( ،)2.20كما جاءت مشكلة ضعف اإلضاءة بمتوسط ( ،)2.17وخلو غرفة َّ
التهوية
وضوح
ً
َّ
وضوء الشمس بمتوسط ( ،)2.15وأخيرا يتسم جو القاعة بالحر الشديد بمتوسط (.)2.07
َّ
وركزت العبارات على مشكالت متصلة باإلضاءة ،و َّ
التهوية ،وجو القاعة من حيث درجة الحرارة والبرودة .ويظهر أن الطالبات يعانين من جو القاعة
َّ
ً
ً
َّ
الذي يتسم إما بالبرودة َّ
جدا ،أو الحرارة املزعجة جدا ،وكالهما يؤثر في قدرة الطالبات على التركيز ،و َّ
الراحة ،كما أنهما قد يتسببان في
الشديدة
َّ
والظهر في حالة البرد َّ
مشكالت صحية مثل :أمراض الجهاز َّ
الشديد .ومن خالل خبرة الباحثة يتضح أن ُّ
التنفس ي ،أو آالم َّ
الصعوبة الحقيقية
الرقبة
َّ
التكييف مركزية ،بحيث ال يمكن َّ
الطالبات على ا َّلتحكم في درجة حرارة القاعة؛ ألن أجهزة َّ
التعديل إال بطلب رسمي ،وقد ال يتم
تكمن في عدم قدرة
َّ ُّ
َّ
َّ
التغيير في نفس اليوم ،فيبقى املناخ التعليمي غير مناسب للتعلم.
الصف مشكلة اإلضاءة الخافتة التي تعيق َّ
النظر ،وتصعب معه الكتابة ،أو مشاهدة ُّ
وتضاف ملناخ َّ
السبورة؛ إضافة إلى أن اإلضاءة الخافتة
َّ
َّ
َّ
تسبب ُّ
النعاس ،والخمول ،وضعف التركيز؛ مما يؤثر على عملية التعليم .وتظهر معاناة الطالبات في عدم صيانة األضواء في القاعات بين الفينة واألخرى،
وبناء على مالحظة الباحثة وجدت أنه تكثر املعاناة في فترة االختبارات خالل املواعيد املسائية ،مما يشكل صعوبة في استكمال االختبار في ظروف تعليمية
جيدة.
َّ
ً
َّ
َّ
َّ
َّ
كما أن الطالبات يعانين من خلو بعض غرف الصف من النوافذ القابلة إلدخال ضوء الشمس والتهوية الصحية رغم أنه مطلب صحي جدا،
َّ
فضوء َّ
الشمس ،و َّ
الطالبات يجدنها مشكلة ،سواء في فصل َّ
الصيف أو
التهوية املتجددة تساعد على منع انتشار األوبئة واألمراض املوسمية ،ويظهر أن
النفسية التي توجد مع ضوء َّ
الراحة َّ
الشتاء ،وقد يعود ذلك إلى الحاجة إلى الطاقة اإليجابية ،و َّ
الشمس والهواء.
ً
ً
وبناء على مالحظات الباحثة وجدت أن َّ
النوافذ تغلق أحيانا بإحكام جدا ،وال يسمح بفتحها ألسباب منها أنها تطل على مناطق تخضع ألعمال بناء في
ً
ً
الساحات الخارجية للجامعة؛ مما يسبب َّ
َّ
الضجيج والغبار ،أو أنها كبيرة جدا تأخذ مساحة نصف الجدار تقريبا فيصعب فتحها لثقلها ،أو بسبب
ً
إطاللتها على منافذ داخلية في مباني الكليات فال منفعة من فتحها أصال.
َّ
ً
َّ
أما مشكلة عدم دقة وضوح اللون والخط في العروض بسبب أجهزة العرض ،فهي أيضا مقلقة للطالبات .وقد تعود أسبابها إلى موقع جهاز العرض
الصف ،أو خصائصه َّ
من قاعة َّ
التقنية ،أو قد يكون بسبب طريقة أستاذ املقرر في إخراج العرض .ومهما كان ال َّسبب ،فاملشكلة تقود إلى ضعف تركيز
َّ
ً
الطالبات ،وحرمانهن من تدوين املالحظات ،أو قد تكون سببا في تشتت الذهن أثناء املحاضرة .ومما سبق يتضح أن البيئة َّ
الصفية الجامعية من وجهة
َّ
ً
سلبا على املناخ َّ
التعليمي املناسب للتعليم.
نظر الطالبات تفتقد إلى أبرز مكوناتها املادية ،وهذا ينعكس
ولقد اتفقت نتائج محور املشكالت َّ
الصفية التي مصدرها املكونات املادية مع ما توصلت إليه بعض الدراسات (العرجان والعضايلة2010 ،؛
الضالعي واملخالفي2018 ،؛ َّ
الجميلي2012 ،؛ َّ
الضو2019 ،؛ Bulut-Ozsezer & Iflazoglu-Saban, 2017؛ Saifi et al., 2018؛  )Shi, 2019التي ركزت
َّ
التقنية َّ
التجهيزات َّ
التهوية ،و َّ
على عدم مالئمة القاعات الدراسية من حيث املساحة ،و َّ
التعليمية ،ونوعية املقاعد ،وأعداد الطلبة ،وكذلك عدم توفر
املعامل واملختبرات.
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إجابة سؤال الدراسة الرابع:
َّ
َّ
لإلجابة عن سؤال الدراسة الرابع حول أبرز املشكالت الصفية التي مصدرها املكونات النفس اجتماعية ،تم تحليل استطالع آراء طالبات جامعة
النتائج على َّ
طيبة ،فكانت َّ
النحو اآلتي:
الصفية التي مصدرها املكونات َّ
جدول ( :)7املتوسطات واالنحر افات املعيارية ألبرز املشكالت َّ
النفس اجتماعية
م
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
. 10
. 11
. 12
. 13
. 14
. 15
. 16
. 17
. 18
. 19

عبارات املحورالرابع :مشكالت صفية مصدرها املكونات َّ
النفس اجتماعية

صعوبة حضور الفعاليات أو االشتراك فيها بسبب الجداول املزدحمة.
ندرة تكريم املتفوقات واملاهرات في َّ
الصف ،أو القسم ،والكلية ،والجامعة.
عدم توافق فعاليات الجامعة مع مواعيد املحاضرات.
قلة املسابقات العلمية و َّ
الثقافية املحفزة.
ندرة الفعاليات على نطاق القسم املتخصص أو الكلية.
َّ
تفضيل ذوي َّ
التحصيل املرتفع على غيرهن من الطالبات.
َّ
َّ
ُّ
تسرب اإلحباط والتوتر إلى نفوس الطالبات.
ضعف اإلعالن عن األنشطة والفعاليات على نطاق الجامعة.
َّ
عدم تشجيع الطالبات على املشاركات العلمية املحلية واإلقليمية.
َّ
عدم التزام الكليات واألقسام بساعات النشاط َّ
الصفي األسبوعية.
َّ
ضعف تقدير املوهبة واإلبداع لدى الطالبات أثناء األنشطة والفعاليات.
َّ
االستهتار بقدرات الطالبات وإبداعاتهن.
َّ
الطالبات في َّ
الصف.
عدم العدالة بين
حسم َّ
الدرجات مباشرة عند أي مشكلة عابرة.
َّ
َّ
ُّ
الصراخ والتأنيب للطالبات بشكل متكرر.
َّ
عدم االستماع واإلصغاء آلراء الطالبات.
َّ
التسلط الظاهر في إدارة َّ
الصف.
االفتقاد إلى روح ُّ
الدعابة وحس الفكاهة.
َّ
عدم فسح املجال للنقاش داخل الصف.

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

2.60

0.69

2.54

0.73

2.49

0.75

2.42

0.74

2.36

0.79

2.34

0.82

2.34

0.82

2.32

0.81

2.32

0.81

2.30

0.77

2.30

0.80

2.29

0.83

2.27

0.83

2.26

0.85

2.25

0.85

2.22

0.82

2.21

0.85

2.15

0.80

2.13

0.84

َّ
الدرجة

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

الرتبة
1
2
3
4
5
6
6
8
8
10
10
12
13
14
15
16
17
18
19

الصفية الجامعية مرتبطة باملكونات َّ
وب َّ
النظر إلى جدول ( )7يتضح أن عينة الدراسة قدرت وجود سبعة مشكالت بصورة مرتفعة في البيئة َّ
النفس
َّ
اجتماعية للصف ،وهذه املشكالت تتشارك فيها عدة أطراف كاألستاذ الجامعي ،والطالب ،واإلرشاد األكاديمي ،وإدارة القسم والكلية ،وكذلك إدارة
النفسية ،و َّ
الضغوط َّ
الجامعة ،وجميعها تؤدي إلى ُّ
التوتر ،والقلق.
و َّ
تصدرت مشكلة "صعوبة حضور الفعاليات أو االشتراك فيها بسبب الجداول املزدحمة" بمتوسط ( )2.60والتي قد تعود إلى سياسة القسم ،أو
َّ
َّ
األستاذ الجامعي لتيسير حضور الطالبات ومشاركتهن في الفعاليات .ويظهر أن الطالبات يؤكدن من خالل استجابتهن عدم تعاون األقسام عند إعداد
ً
ًّ
َّ
جداولهن الدراسية؛ بحيث توضع محاضرات حتى في َّ
املخصصة للنشاط أسبوعيا على نطاق الجامعة ،وهذه الجداول الدراسية تعطي أعضاء
الساعة
َّ
ً
الهيئة َّ
حتما في تقبل البيئة َّ
التدريسية الحجة في عدم َّ
الصفية.
السماح بمشاركة الطالبات أو حضورهن ،وهذا يؤثر
أما املشكلة األخرى فتمثلت في "ندرة تكريم املتفوقات واملاهرات في َّ
الصف ،أو القسم ،والكلية ،والجامعة" بمتوسط ( ،)2.54ويظهر أنه من املؤرق
َّ
للطالبات أن يتم تجاهل تفوقهن األكاديمي ،أو على نطاق املوهبة واإلبداع سواء من الهيئة َّ
التدريسية ،أو القسم ،أو الكلية ،وهذا يؤدي إلى إحباطهن،
ً
ً
سلبا على تحصيلهن ،وتقبلهن للمناخ َّ
الصفي والجامعي معا.
ونفورهن ،وقد يؤثر
كما جاءت مشكلة "عدم توافق فعاليات الجامعة مع مواعيد املحاضرات" بمتوسط ( )2.49وهي تعضد املشكلة األولى ،كما أن استجابات
َّ
الطالبات تؤكد أن عدم حضورهن أو مشاركتهن في الفعاليات -بسبب مواعيد املحاضرات التي تخضع لرقابة األقسام ،وأعضاء الهيئة َّ
التدريسية-تعتبر
َّ
َّ
مشكلة صفية تستدعي االهتمام .كما تؤكد استجابات الطالبات قناعاتهن بأهمية تواجدهن في فعاليات تقام بهدف رئيس وهو إكساب الطالبات مهارات
حياتية ،وتعزيز مهارات القرن الحادي والعشرين لديهن ،وغرس القيم ،واألخالق ،و ُّ
السلوكيات املجتمعية في نفوسهن .وفي نفس السياق تأتي مشكلة
َّ
َّ
َّ
"قلة املسابقات العلمية والثقافية املحفزة" بمتوسط ( )2.42وهي جزء من الفعاليات واألنشطة ،كما أنها تستلزم التكريم .ويظهر أن الطالبات يؤكدن
َّ
ّ
وتحد لهن ،ويشعرهن ب ُّ
الضغوط
مرة تلو األخرى أن عدم اهتمام األقسام ،والكليات ،وإدارة الجامعة بإشاعة محيط محفز للطالبات يعتبر مشكلة
ٍ
َّ
النفسية ،وعدم تقبل املناخ الجامعي .وتأتي عبارة "ندرة الفعاليات على نطاق القسم املتخصص أو الكلية" بمتوسط ( )2.36لتكمل سلسلة متصلة من
َّ
ً َّ
الصفية املرتبطة باملكونات َّ
املشكالت َّ
النفس اجتماعية ،فللمرة الخامسة تؤكد استجابات الطالبات أنه على الرغم من أن الفعاليات تعتبر مكانا للترويح
ُّ
ً
َّ
عن ُّ
الضغوط الدراسية ،وكسرا للروتين الدراس ي ،باإلضافة إلى تعلم أمور مختلفة؛ ما زلن ال يجدن التشجيع ،واالهتمام سواء على نطاق القسم أو
الكلية.
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َّ
َّ
الطالبات" بمتوسط ( )2.34من املشكالت َّ
الطالبات أن "تفضيل ذوي َّ
النفس اجتماعية التي قد يتسبب
التحصيل املرتفع على غيرهن من
واعتبرت
َّ
َّ
َّ
بها أعضاء الهيئة التدريسية ،أو القسم ،أو املرشدة األكاديمية .ومهما كان مصدر التفضيل للطالبات املتفوقات ،فهو أمر تؤكد استجابات أفراد العينة
َّ
الطالبات ،والنفور من الدراسة ،وقد يؤدي إلى زيادة َّ
التنمر ،وظهور ُّ
السلوك
على اعتباره مشكلة صفية قد تتفاقم ،وتؤدي إلى زرع الحقد والكراهية بين
َّ
ً
الطالبات يعانين من هذا َّ
النوع من ُّ
السلوك سواء كان صادرا من األساتذة أو اإلدارة .ويتصل بهذه املشكلة "تسريب اإلحباط
العدواني .ومن املؤكد أن
َّ
َّ
وا َّلتوتر إلى نفوس الطالبات" بمتوسط مماثل ( )2.34وهذا يحدث بسبب جميع أنواع املشكالت؛ ولعل تفضيل ذواتي التحصيل املرتفع أحد األسباب.
َّ
َّ
ً
التوتر يعتبر مشكلة صفيةّ ،
الطالبات أن شعورهن باإلحباط ،و َّ
وتحد لهن ،ويؤثر على نفسياتهن ،وقد يؤدي إلى تعثرهن دراسيا.
وبالطبع تؤكد استجابات
ٍ
كما قدرت عينة الدراسة بقية املشكالت املرتبطة باملكونات َّ
النفس اجتماعية لبيئة َّ
الصف وعددها اثنتا عشرة مشكلة بدرجة وجود متوسطة،
وتراوحت متوسطاتها بين ( )2.32إلى ( .)2.13واعتبرت عينة الدراسة عبارتي "ضعف اإلعالن عن األنشطة والفعاليات على نطاق الجامعة"" ،وعدم
َّ
الصفية املرتبطة باملكونات َّ
الطالبات على املشاركات العلمية املحلية واإلقليمية" اللتان جاءتا بمتوسط متماثل ( )2.32من املشكالت َّ
النفس
تشجيع
َّ
َّ
اجتماعية التي تجدها الطالبات بصورة متوسطة .ويبدو أن الطالبات يؤكدن ضعف تواصل قطاعات الجامعة املسؤولة عن نشر إعالنات األنشطة
النصية عبر الجوال ،أو من خالل مواقع َّ
الرسائل َّ
والفعاليات ،ك َّ
التواصل على َّ
الصعيد الفردي من خالل اإليميل اإللكتروني ،أو َّ
التواصل االجتماعي
َّ
َّ
َّ
َّ
الرسمية للجامعة ،مع النشر في أماكن تجمع الطالبات ،إضافة إلى اللوحات اإلعالنية في األقسام والكليات .كما أنهن يؤكدن -من خالل استجاباتهن-أن
َّ
ُّ
َّ
إدارة األقسام ،والكليات ،وإدارة النشاط الطالبي ال تعمل جميعها على تحفيز الطالبات وتشجيعهن على املشاركات العلمية املحلية ،واإلقليمية إال في
َّ ُّ
ً
جدا ،على الرغم من أنه ال يخفى على أحد أهمية دور املشاركات العلمية في زيادة َّ
للتعلم ،والبحث ،والدراسة ،مما ُيؤدي إلى زيادة
الدافعية
نطاق ضيق
ُ
َّ
التحصيل العلمي؛ ألن املشاركات العلمية تشعل فتيل املنافسة ،وتدعم اإلبداع واالبتكار .
َّ
ً
َّ
النشاط َّ
الصفي األسبوعية" ،وأيضا "ضعف تقدير املوهبة واإلبداع لدى الطالبات أثناء
كما جاءت عبارتا "عدم التزام الكليات واألقسام بساعات
َّ
َّ
َّ
األنشطة والفعاليات" بمتوسط متماثل ( )2.30مؤكدة قناعة الطالبات بوجود هذه املشكالت الصفية ،وهي في الواقع تؤكد كل املشكالت السابقة.
َّ
َّ
الطالبات يؤكدن دور األقسام والكليات في تحديد محاضرات إجبارية ،أو اختبارات دورية في َّ
املخصصة لألنشطة مما يسبب
الساعات
ويبدو أن
َّ
َّ
ُّ
َّ
الضغوط النفسية ،وامللل ،وعدم الرضا في حضور األنشطة ،والفعاليات الصفية .وهذا يؤيده استجابة الطالبات ملشكلة "ضعف تقدير املوهبة
َّ
واإلبداع لدى الطالبات أثناء األنشطة والفعاليات" ،إذ تقدير املواهب واإلبداعات يعني إظهارها ،وتقديرها ،وتكريمها.
َّ
ً
ُ
كما تعد مشكلة "االستهتار بقدرات الطالبات وإبداعاتهن" -التي جاءت بمتوسط (- )2.29تحديا يعكر صفو بيئة تعلم طالبات الجامعة؛ ألنها تؤثر
َّ
ً
َّ
على الجوانب َّ
النفسية ،وقد تؤدي إلى إصابتهن باإلحباط ،واالكتئاب ،أو قد تكون سببا في زعزعة الثقة في نفوس الطالبات ،والتشكيك في قدراتهن .وبناء
على مالحظات الباحثة يتضح أن املسؤولية تظل قائمة على إدارة الجامعة في تدشين برامج قوية تعمل على استقطاب املواهب ،وتنميتها ،واستثمارها بما
َّ
الطالبات ،والجامعة ،والوطن َّ
بالنفع.
يعود على
َّ
كما أن عينة الدراسة ترى أن مشكلة "عدم العدالة بين الطالبات" -التي جاءت بمتوسط (- )2.27تؤرقهن .ويظهر أن طالبات الجامعة يتوقعن بيئة
النفور ،و َّ
السلبية ،و ُّ
التعليمية ال يشوبها َّ
صفية جاذبة تتمتع بمقومات هادفة للعملية َّ
التنافس َّ
التمييز وعدم العدالة التي تولد املشاعر َّ
السلبي
ً َّ
َّ
للطالبات وهي "حسم َّ
الدرجات مباشرة عند أي مشكلة عابرة" بمتوسط ( )2.26ألنها -كما
والعدواني بين الطالبات .كذلك جاءت املشكلة املؤرقة دوما
َّ
َّ
ً
ً
َّ
يظهر-تولد ضغوطا نفسية ،وتزيد من قلق الطالبات وتشتت تفكيرهن ،كما قد يقود إلى انسحاب الطالبات من املقرر خوفا على معدالتهن التراكمية،
َّ
باإلضافة إلى أنها قد تخالف اللوائح واألنظمة األكاديمية ،وتؤدي إلى زعزعة الثقة في أستاذ املقرر ومصداقيته املهنية.
َّ
للطالبات بشكل متكرر" بمتوسط ( )2.25وقد يكون مصدرها حسب املوقف َّ
الصراخ و َّ
واحتلت مشكلة " ُّ
التعليمي إما األستاذ الجامعي ،أو
التأنيب
َّ
املرشد األكاديمي ،أو إدارة القسم ،أو الكلية .ويظهر أن الطالبات لديهن خبرة سلبية بناء على استجاباتهن ملا تسببه لهن من املشاعر َّ
السلبية ،والشعور
بعدم االحترام واالحتواء الذي قد يكون له عواقب وخيمة على التزام قيم وسلوكيات مهمة مثل االنضباط ،واالحترام املتبادل ،واألدب ،ومراعاة القواعد،
َّ
َّ
َّ ُّ
التعلم حيث جاءت
والقوانين ،وعدم الخروج عليها .وتعتقد الطالبات الجامعيات أن "عدم االستماع واإلصغاء آلراء الطالبات" مشكلة تؤثر على بيئة
َّ
كاف لكي ُيستمع إلى آرائهن في أجواء يسودها الحوار،
بمتوسط ( .)2.22ويبدو أنها مشكلة مرتبطة بسابقتها ،فالطالبات الجامعيات ناضجات بشكل ٍ
التجاهل يقود إلى ضعف العالقات ،والغضبُّ ،
والنقاش الهادئ والهادف .كما أن َّ
والنفور من املحيط األكاديمي برمته.
ً
ً
ً
َّ
التسلط الظاهر في إدارة َّ
الصف" أيضا بما سبقها ،وتأتي بمتوسط ( )2.21مما يؤكد أنها تسبب تحديا نفسيا لطالبات الجامعة؛
وترتبط مشكلة "
َّ
ً
َّ
َّ
َّ
ألنها مرتبطة بعالقتهن بأساتذة املقررات داخل الصف .ويبدو أن هذا التسلط من أستاذ املقرر قد يولد شعورا من االضطهاد النفس ي لدى الطالبات،
ُّ
وزرع الكراهية في نفوسهن للمقرر وأستاذه .كما أن األستاذ املتسلط يضعف مستوى الحماس و َّ
الدافعية ،والشعور باألمن والطمأنينة ،ويزيد من
الصفي .ويضاف إلى ما سبق من مشكالت صفية" ،االفتقاد إلى روح ُّ
الفوض ى ،وعدم االنضباط َّ
الدعابة وحس الفكاهة" والتي جاءت بمتوسط ()2.15
َّ
َّ
َّ
وهي مشكلة تسبب َّ
التوتر وعدم َّ
الراحة النفسية للطالبات .والبيئة التعليمية الجادة والحازمة ال تعني خلوها من املرح املقنن ،وهذا ما تؤكده استجابات
عينة الدراسة الالتي يؤكدن أهمية توفير بيئة تعليمية إيجابية ومرحة؛ ملا له من ارتباط وثيق بتحسين قدرتهن على استذكار املعلومات ،واالحتفاظ بها،
َّ
ً
الراحة ،واألمان َّ
واالستفادة منها .فالحماس واملرح في البيئة َّ
شعورا ب َّ
النفس ي.
الصفية يساعد على توثيق العالقات بين الطالبات وأستاذ املقرر ،ويضفي
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َّ
الصف" جاءت بمتوسط ( ،)2.13وهي مشكلة لها تأثيرها َّ
كما أن "عدم فسح املجال للنقاش داخل َّ
النفس ي على الطالبات بسبب ما تجلبه من
ً
الصفية ،و َّ
سلبا على نجاح العملية َّ
التعليمية التي ُتعد املناقشة َّ
التفاعل ،وتشارك األفكار ثوابت لنجاحها.
جمود ،وملل ،وتسلط من أستاذ املقرر؛ وتؤثر
َّ
واتفقت نتائج محور املشكالت َّ
الصفية التي مصدرها املكونات النفس اجتماعية مع نتائج بعض الدراسات العربية (العرجان والعضايلة2010 ،؛
دوابشة2014 ،؛ َّ
الشمري والعياصرة2014 ،؛ الورثان ،)2019 ،وكذلك نتائج بعض الدراسات األجنبية (Lin et al., 2015؛ Saifi et al., 2018؛
 (Aladwan et al., 2019في تأكيدها على املشكالت َّ
النفس اجتماعية التي يعاني منها طلبة الجامعة ومنها :القلق والخوف من االختبارات ،اإلحباط
َّ
َّ
التشجيع و َّ
الضغوط َّ
َّ
الدائمُّ ،
التحفيز ،اختالل ميزان العدالة ،عدم
النفسية واالجتماعية ،عدم حل مشكالت الطلبة والنقاش معهم حولها ،عدم
َّ
َّ
اإلعالن عن املنح واملسابقات الجامعية ،ندرة الجوائز التشجيعية ،عدم االهتمام بمشاعر ومشكالت الطلبة ،وتعزيز إنجازاتهم األكاديمية.
إجابة سؤال الدراسة الخامس:
ًّ
َّ
َّ
َّ
ملعرفة أبرز املشكالت َّ
الصفية التي مصدرها اللوائح واألنظمة األكاديمية ،تم تحليل استطالع آراء الطالبات فكانت النتائج على النحو اآلتي:
َّ
جدول ( :)8املتوسطات واالنحر افات املعيارية ألبرز املشكالت َّ
الصفية التي مصدرها اللوائح واألنظمة األكاديمية
م
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
. 10

َّ
عبارات املحورالخامس :مشكالت صفية مصدرها اللوائح واألنظمة األكاديمية

عدم إتاحة مقررات اختيارية كافية ومنوعة.
عدم إمكانية اختيار املرشدة األكاديمية.
عدم إمكانية اختيار املقررات َّ
الت ُّ
خصصية.
َّ
ضعف َّ
التواصل اإللكتروني بين اإلدارة والطالبات.
عدم حرص القسم على ترتيب مواعيد املحاضرات بشكل مناسب.
ال تتاح فترة كافية لحذف وإضافة املقررات.
َّ
ال تقام لقاءات فصلية لتوجيه الطالبات فيما يخص األنظمة الجديدة.
ال يوجد دليل مفصل ملقررات القسم والكلية والجامعة.
َّ
ال يوجد أدلة أو منشورات خاصة باللوائح واألنظمة األكاديمية.
َّ
املخصصة لإلرشاد.
عدم تواجد املرشدة األكاديمية في ساعتها

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

2.58

0.72

2.56

0.73

2.52

0.74

2.50

0.75

2.48

0.77

2.47

0.78

2.46

0.80

2.36

0.83

2.31

0.83

2.27

0.84

َّ
الدرجة

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
متوسطة
متوسطة

الرتبة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

وب َّ
النظر إلى جدول ( )8يتضح أن عينة الدراسة قدرت ثماني عبارات ُّ
تعد مشكالت موجودة بصورة مرتفعة في البيئة َّ
الصفية الجامعية ،ومرتبطة
َّ
باللوائح واألنظمة األكاديمية ،وهذه املشكالت تتشارك فيها عدة أطراف كاإلرشاد األكاديمي ،وإدارة القسم والكلية ،وكذلك إدارة الجامعة ،وجميعها
تؤدي إلى مشكالت في املناخ الجامعي.
َّ
وقد جاءت مشكلة "عدم إتاحة مقررات اختيارية كافية ومنوعة" في املرتبة األولى بمتوسط ( )2.58وهي تؤكد معاناة الطالبات في عدم مالءمة
َّ
َّ
املتطلبات االختيارية املتاحة في الكلية ملهاراتهن وقدراتهن ،إضافة إلى أن محدودية املقررات االختيارية وعدد شعبها يسبب تكدس الطالبات فيها ،ويعيق
َّ
َّ
التربية وعلم َّ
سالسة سير العملية َّ
النفس،
التعليمية .مع أن الهدف من حزمة املقررات االختيارية هو إكساب الطالبات ثقافة عامة في مجاالت متنوعة ك
واإلعالم ،والفنون ،والعلوم  ...وغيرها من املجاالت التي تقع ضمن تفضيالتهن.
َّ
ً
َّ
ويليها في الترتيب مشكلة "عدم إمكانية اختيار املرشدة األكاديمية" بمتوسط ( )2.56وهي تشكل عائقا لسير األمور األكاديمية واإلدارية للطالبات
َّ
َّ
بيسر وسهولة .وبما أن َّ
التواصل َّ
الفعال أمر ضروري بين الطالبة واملرشدة األكاديمية ،فينبغي أن تعطى الطالبات فرصة اختيار املرشدة التي يمكنها أن
تتعاون معها ،وتيسر لها أمورها األكاديمية خاصة عند تغييرها بسبب انتهاء فترة تعاقدها مع الجامعة .ويبدو أن فكرة االختيار غير واردة حسب نظام
َّ
ً
الجامعة؛ ألن الطالبة يصلها إلكترونيا اسم مرشدتها ضمن جدولها الدراس ي .وبناء على خبرة الباحثة كأستاذة أكاديمية تأكد أنه ال يسمح النظام ألعضاء
َّ
ً
ً
الهيئة َّ
التدريسية أيضا اختيار الطالبات ،بل تصدر قائمة باألسماء التي تقع ضمن نطاق اإلرشاد األكاديمي ،وال يسمح أيضا بتغييرها.
َّ
كما جاءت مشكلة "عدم إمكانية اختيار املقررات َّ
الت ُّ
كتحد يؤرق الطالبات الجامعيات .ويبدو أن
خصصية" بمتوسط ( )2.52في املرتبة الثالثة
ٍ
َّ
َّ
َّ
الثابتة .أما َّ
الطالبات الالتي في َّ
الت ُّ
الت ُّ
خصصات األخرى فيعانين من مشكلة
خصصات الصحية والعلمية ذات الخطط الدراسية
أكثر الطالبات معاناة هن
عدم إتاحة مقررات تخصصية في كل الفصول الدراسية؛ مما يقلل فرص االختيار ،أو تسريع الدراسة َّ
للتخرج في مدة قياسية.
َّ
واعتبرت عينة الدراسة أن "ضعف َّ
التواصل اإللكتروني بين اإلدارة والطالبات" التي جاءت بمتوسط ( )2.50أحد املشكالت التي تتوافر في بيئة
َّ ُّ
علم الجامعي بشكل مرتفع .ويظهر أن طالبات الجامعة يفتقدن َّ
التواصل َّ
الدائم مع إدارة األقسام ،أو الكلية ،أو الجامعة من خالل اإليميل
الت
َّ
ً
َّ
َّ
اإللكتروني أو الرسائل النصية بالجوال؛ حيث إن تواجد الطالبات من الثامنة صباحا حتى الرابعة أو الخامسة مساء يصعب معه ترددهن على املكاتب
ً
اإلدارية التي ينتهي دوامها عند الثانية ظهرًا ،كما أن بعض املستجدات التي تحدث خارج وقت َّ
الدوام َّ
الرسمي تحتاج أحيانا لسرعة تجاوب القطاعات
َّ
الطالباتَّ ،
والرد على بعض االستفسارات العاجلة.
اإلدارية في القسم ،أو الكلية ،أو الجامعة مع
َّ
وأما مشكلة "عدم حرص القسم على ترتيب مواعيد املحاضرات بشكل مناسب" فقد جاءت بمتوسط مرتفع يبلغ ( .)2.48ويبدو أن الطالبات
ً
يعانين من مواعيد املحاضرات اليومية واألسبوعية غير املنظمة التي تتوالى من الثامنة صباحا حتى الرابعة أو الخامسة مساء بدون فاصل سوى عشرة
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دقائق من محاضرة ألخرى ،أو أنها تنظم بفاصل يصل إلى ثالث أو أربع ساعات بين محاضرة وأخرى .ومن املؤكد أن عدم انتظام مواعيد املحاضرات
يؤدي إلى إرهاق الطالبات وإجهادهن ،سواء باملحاضرات املوصولة أو املفصولة.
في نفس السياق ،تأتي مشكلة عدم " إتاحة فترة كافية لحذف وإضافة املقررات" بمتوسط ( )2.47وهي من العوائق التي تتسبب فيها إدارة القبول
َّ
َّ
والتسجيل بالتنسيق مع إدارات الكليات ،واألقسام ،وبمتابعة من اإلرشاد األكاديمي في كل قسم ،ويظهر أن الطالبات يعانين في هذه الفترة الحرجة
والقصيرة للحذف واإلضافة من ازدحام واكتظاظ ُّ
الشعب بسرعة ،وحدوث أعطال فنية في موقع الجامعة تعثر عملية الحذف واإلضافة ،مع عدم رد
الساعات املرغوبةَّ ،
املرشدة األكاديمية أو تواجدها؛ وهذا يؤدي إلى عدم اكتمال جداولهن بعدد َّ
وبالتالي تعثر الخطة الدراسية.
َّ
كما أكدت عينة الدراسة أن أحد املشكالت تتمثل في أنه "ال تقام لقاءات فصلية لتوجيه الطالبات فيما يخص األنظمة الجديدة" ،وقد جاءت
بمتوسط ( .)2.46وبناء على خبرة الباحثة اتضح أن مثل هذه اللقاءات ال تقام ال من خالل الكليات ،وال من خالل قطاعات الجامعة ذات العالقة
َّ
َّ
َّ
بالطالبات ،فتظل بعض األنظمة ،واللوائح ،والقوانين املستجدة غير معلومة لجميع الطالبات بصفة رسمية .وأما املشكلة املتمثلة في أنه "ال يوجد دليل
َّ
مفصل ملقررات القسم ،والكلية ،والجامعة" فقد جاءت بمتوسط ( ،)2.36وهي تؤكد غياب كثير من املعلومات عن الطالبة الجامعية بسبب عدم توافر
ً
أدلة تفصيلية ومتجددة حول القسم تحديدا ،ثم الكلية والجامعة .وبحسب خبرة الباحثة فإنه توجد أدلة خاصة باألقسام ،والكليات ،والجامعة ،ولكن
َّ
َّ
ُّ
كاف لتوزع على الطالبات ،كما أن املرشدات األكاديميات ال ُيحلن الطالبات إلى النسخ اإللكترونية منها ،إضافة إلى أن هذه
قد ال تكون مطبوعة بعدد ٍ
َّ
األدلة ال ُتجدد بصورة منتظمة ،وال ترسل على بريد الطالبات اإللكتروني.
َّ
كما َّ
قدرت عينة الدراسة املشكلتين األخيرتين املرتبطتين باللوائح واألنظمة األكاديمية بدرجة وجود متوسطة ،وتتمثل في "عدم وجود أدلة أو
َّ
منشورات خاصة باللوائح واألنظمة األكاديمية" وقد جاءت بمتوسط متماثل ( )2.31وهذه النتيجة تؤكد أن عدم وجود أدلة على مستوى األقسام ،أو
َّ
َّ
الكليات ،أو الجامعة يؤدي إلى تقلص معرفة الطالبات باألنظمة والقوانين املستجدة .ومن خبرة الباحثة يتضح أن هناك لوائح خاصة بالطلبة وهي
َّ
َّ
منشورة على موقع الجامعة مثل :الئحة حقوق الطالب وواجباته ،الئحة الدراسة واالختبارات ،الئحة تأديب الطالب ،الئحة املكافآت ،الئحة صندوق
َّ
ُّ
َّ
َّ
الطالب ،الئحة إدارة النشاط الطالبي .لكن وإن كانت متوفرة مطبوعة أو بصورة إلكترونية فهناك ضعف في نشرها ،وتوعية الطالبات بمحتواها.
ُ
َّ
املخصصة لإلرشاد" التي يبلغ متوسطها ( )2.27تعد مشكلة تقلق
كما ارتأت عينة الدراسة أن "عدم تواجد املرشدة األكاديمية في ساعتها
َّ
َّ
َّ
الطالبات ،ومن املؤكد أن الطالبات مقتنعات بأن عدم تواجد املرشدة في ساعاتها املكتبية يخالف األنظمة ،ويخل بسير العملية التعليمية .وبناء على
َّ
ً
ً
الطالبات يضطررن للخروج من املحاضرات أو َّ
التأخر عنها بحثا أو انتظارا للمرشدات األكاديميات الالتي يحددن مواعيد وال
خبرة ومالحظة الباحثة فإن
َّ
َّ
ً
يلتزمن بها ،إما لحضور دورات ،أو اجتماعات ،أو حتى الخروج مبكرا دونما اعتذار مسبق للطالبات ،وهذا بدوره يسبب تعثر سير أمور الطالبات.
واتفقت نتائج بعض الد اسات (الجميلي2012 ،؛ َّ
الشمري والعياصرة2014 ،؛ العتيبي2016 ،؛ Lin et al., 2015؛ َّ
الضو2019 ،؛ فلوح2019 ،؛
ر
َّ
َّ
َّ
َّ
 )Aladwan et al., 2019مع نتائج محور املشكالت الصفية التي مصدرها اللوائح واألنظمة األكاديمية؛ حيث أكدت النتائج جهل بعض الطلبة بأنظمة
َّ
وقوانين الجامعة ،وعدم مناسبة مواعيد املحاضرات ،وعدم إتاحة فرص الختيار وتسجيل املقررات ،مع حجب مشاركة الطلبة في تحديد مواعيد
محاضراتهم بأنفسهم.
جدول ( :)9املتوسطات واالنحر افات املعيارية ألبرز املشكالت َّ
الصفية الجامعية ملحاور االستبانة

م
.1
.2
.3
.4
.5

محاور استبانة املشكالت َّ
الصفية الجامعية

َّ
املشكالت َّ
الصفية التي مصدرها اللوائح واألنظمة األكاديمية
َّ
املشكالت َّ
الصفية التي مصدرها املكونات النفس اجتماعية
املشكالت َّ
الصفية التي مصدرها األستاذ الجامعي
املشكالت َّ
الصفية التي مصدرها املكونات املادية
َّ
املشكالت َّ
الصفية التي مصدرها الطالب

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

2.45

0.78

2.33

0.80

2.32

0.81

2.30

0.80

2.18

0.88

َّ
الدرجة

مرتفعة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

الرتبة
1
2
3
4
5

َّ
ب َّ
النظر إلى جدول رقم ( )9يتضح أن املشكالت َّ
الصفية التي مصدرها اللوائح واألنظمة األكاديمية جاءت في املرتبة األولى بمتوسط ( )2.45وهي
درجة تقدير مرتفعة ،يليها املشكالت التي مصدرها املكونات َّ
النفس اجتماعية بمتوسط ( ،)2.33ثم تلك التي مصدرها األستاذ الجامعي بمتوسط
َّ
( ،)2.32ثم املشكالت َّ
الصفية التي مصدرها املكونات املادية بمتوسط ( ،)2.30ثم تلك التي مصدرها الطالب بمتوسط ( )2.18وكلها جاءت بدرجة تقدير
ً َّ
الصفية الجامعية مع نتائج د اسة َّ
للطالبات في البيئة َّ
الشمري والعياصرة ()2014
متوسطة .واتفقت نتيجة ترتيب املحاور من حيث أكثرها تحديا
ر
وكذلك دراسة َّ
الضو ( ،)2919اللتين أكدتا أن اإلدارة سواء في الكليات أو الجامعات بلوائحها وأنظمتها تأتي في املرتبة األولى .كما تخالف نتائج الدراسة
الصفية .كما أن َّ
الحالية دراسة فلوح ( )2019التي صنفت إدارة الكليات والجامعة كآخر ُبعد مسبب للمشكالت َّ
النتيجة جاءت متفقة مع دراسة
العرجان والعضايلة ( ،)2010ود اسة دوابشة ( ،)2014ودراسة َّ
الشمري والعياصرة ( ،)2014وكذلك دراسة العدوان وآخرون (Aladwan et al.,
ر
ً
) 2019في أن الجوانب َّ
َّ
النفسية واالجتماعية تعتبر مشكالت تؤثر في البيئة الصفية الجامعية أيضا .كما أن نتيجة الدراسة تتفق في ترتيب املحاور من
َّ
الطالب في آخر مصادر مشكالت البيئة َّ
حيث اعتبارها مصادر للمشكالت الصفية مع دراسة العتيبي ()2016؛ حيث جاء محور
الصفية.
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مشكالت البيئة َّ
الصفية التي تواجه طالبات جامعة طيبة وعالقتها بمستوى الرضا العام عن املناخ الدراس ي الجامعي

حياة العمري

إجابة سؤال الدراسة السادس:
َّ
لإلجابة عن سؤال الدراسة حول مستوى الرضا العام -لدى طالبات جامعة طيبة-عن املناخ الدراس ي الجامعي ،تم تحليل املقابلة مع الطالبات،
النتائج على َّ
فكانت َّ
النحو اآلتي:
جدول ( :)10النسب والتكرارات ملستويات الرضا العام عن املناخ الدراس ي الجامعي
م
.1
.2
.3

مستويات الرضا
ً
اض جدا
ر ِ
ً
اض نوعا ما
ر ٍ
ً
اض مطلقا
غير ر ٍ

التكرار

النسبة

املجموع الكلي

324

%15.7

1242

%57.1

2174
()%100

590

%27.1

ً
اض نوعا" ما بنسبة مئوية بلغت ( ،)57.1تليها عبارة "غير
يوضح الجدول رقم ( )10أن مستوى الرضا العام عن املناخ الجامعي جاء في عبارة "ر ٍ
ً
ً
ً
جدا" بنسبة ( .)15.7وقد ُتعزى هذه َّ
النتيجة إلى أن طالبات الجامعة يجدن املناخ الدراس ي الجامعي
اض
اض جدا" بنسبة ( ،)27.1وأخيرا عبارة "ر ٍ
ر ٍ
ً
َّ
مرض ي نوعا ما؛ ألسباب عديدة منها على سبيل املثال :إدارة أعضاء الهيئة التدريسية للبيئة َّ
الصفية بكفاءة ،وفاعلية ،وتعاون ،واحترام ،ومهنية أثناء
َّ
الصور املشرقة ألغلبية أعضاء الهيئة َّ
الصفية -ومع وجود الخلل-ال يمكن إخفاء ُّ
املشكالت َّ
التدريسية .وقد يحتاج بعضهم إلى مزيد من فرص التطوير
الصفية ،وكيفية َّ
املنهي في مجال اإلدارة َّ
التعامل مع ضغوط املهنة.
ُّ
ً
َّ
باإلضافة إلى أن توفر بيئة مادية مرضية نوعا ما تساعد على َّ
التعلم ،ولكن يتخللها بعض الثغرات التي تحتاج إلى إصالح لتصبح بيئة مرضية
التقنية ،وتوفير املطاعم الصحية ،وبعض الخدمات األكاديمية التي تتصل بالعملية ًّ
التجهيزات َّ
التهوية ،واإلضاءة ،و َّ
كااللتفات إلى َّ
التعليمية .وقد تكون
َّ
الخدمات متوفرة لكنها ال تكفي من حيث عدد الطالبات املستفيدات منها ،وتوزيع تلك الخدمات بعدالة على مباني الجامعة وكلياتها.
ً َّ
الطالبات من حيث تحفيزهن على اإلبداع ،واالبتكار ،وإثارة َّ
الدافعية ،ولكن يبدو أن هذه الجهود تحتاج إلى توسيع قاعدة
كما أن هناك اهتماما ب
َّ
املستفيدات منها بحيث تتاح الفرص ألكبر عدد ممكن من الطالبات كنوع من تكافؤ الفرص ،وتقدير املواهب .كما يظهر أن هناك ضرورة ملحة للنظر
في آليات الكشف عن املواهب واإلبداعات لتقديمها للمجتمع.
َّ
َّ
ً
َّ
ويبدو أن أكثر املشكالت َّ
الصفية تأثيرا على الطلبة ما يتعلق باملشكالت الصفية التي مصدرها اللوائح واألنظمة األكاديمية ،ورغم هذا يبدو أن
ً
نوعا ما على جهود الجامعة في مجال إعداد األدلة ،ونشرها ،وإقامة اللقاءات َّ
التوجيهية ،واالهتمام باإلرشاد األكاديمي ،إنما قد تحتاج هذه
هناك رضا
َّ
الخدمات إلى مزيد من االهتمام من حيث النشر ،واإلعالن.
وتتفق نتيجة مستوى الرضا العام عن املناخ الدراس ي الجامعي لطالبات جامعة طيبة مع نتائج دراسة كل من القضاة وخليفات ( ،)2013وعلة
َّ
والود ( )2017التي توصلت إلى أن مستوى رضا الطلبة الجامعيين عن الخدمات الجامعية ،واملناخ الجامعي كان بدرجة متوسطة.
َّ
الطالبات الالتي وجدنه غير مرض لهن فقد ُيعزى ذلك إلى حاجة بعض الخدمات إلى عناية واهتمام سريع ُ
وم ٍ ّلح ،مثل االهتمام بأماكن جلوس
أما
ٍ
َّ
الطالبات ،وتوفير خدمات غذائية صحية ،وخدمات بنكية ،وكذلك توفير خطوط هاتف ساخنة إلصالح الخدمات اإللكترونية لحل املشكالت العاجلة،
َّ
َّ
الطالبات لإلعالنَّ ،
مع تكثيف طرق َّ
والتبليغ ،وحل املشكالت ،يضاف إلى ذلك العناية بالبرامج األكاديمية؛ لتكون متسقة مع متطلبات سوق
التواصل مع
العمل ،وتوفير حزم منوعة من املقررات االختيارية ،مع تنظيم الجداول الدراسية بعناية ،وحث أعضاء الهيئة َّ
التدريسية على توفير بيئة صفية تعليمية
َّ
بعيدة عن َّ
التوتر والقلق الذي يؤثر على املستوى الدراس ي للطالبات .وتتفق نتيجة عدم رضا طالبات جامعة طيبة عن املناخ الدراس ي الجامعي مع نتائج
َّ
ً
دراسة فلوح وعبيدي ( )2019التي توصلت إلى أن مستوى رضا الطلبة عن خدمات الجامعة واملناخ األكاديمي كان منخفضا.
إجابة سؤال الدراسة السابع:
لإلجابة عن سؤال الدراسة السابع ،صيغ هذا الفرض "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05في متوسطات درجات مستوى
الصفية الجامعية التي تواجه طالبات جامعة طيبة" ،وتم استخدام اختبار تحليل َّ
الرضا العام عن املناخ الدراس ي الجامعي ُتعزى ملشكالت البيئة َّ
التباين
ُ
أحادي االتجاه بين املجموعات ( )One-Way ANOVAملقارنة متوسطات درجات مستوى الرضا العام عن املناخ الدراس ي الجامعي التي تعزى ملشكالت
الصفية الجامعية التي تواجه طالبات جامعة طيبة بمسبباتها املختلفة .ونظرًا الطمئنان الباحثة لتجانس َّ
التباين؛ حيث كانت قيم مستوى َّ
البيئة َّ
الداللة
ً
إحصائيا وأكبر من ( )0.05وهي ( )0.520( )0.190( ،)0.267( ،)0.514( ،)0.067( ،)0.269على َّ
التوالي؛ فقد
الختبار  Leveneللمحاور الخمسة غير دالة
َّ
التباين ،وكانت َّ
تم إجراء اختبار تحليل َّ
النتائج كالتالي:
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مشكالت البيئة َّ
الصفية التي تواجه طالبات جامعة طيبة وعالقتها بمستوى الرضا العام عن املناخ الدراس ي الجامعي

حياة العمري

ً
تبعا ملشكالت البيئة َّ
الصفية الجامعية
جدول ( :)11املتوسطات واالنحر افات املعيارية ملستوى الرضا العام عن املناخ الدراس ي الجامعي
م

.1
.2
.3
.4
.5

املشكالت َّ
الصفية في البيئة الجامعية

مستوى الرضا العام عن املناخ الدراس ي الجامعي
ً
ً
ً
اض مطلقا
غير
اض نوعا ما
اض جدا
ر
ٍ
ر ٍ
ر ٍ
االنحراف
املتوسط
االنحراف
املتوسط
االنحراف
املتوسط

مشكالت صفية مصدرها األستاذ الجامعي
َّ
مشكالت صفية مصدرها الطالب
مشكالت صفية مصدرها املكونات املادية
مشكالت صفية مصدرها املكونات َّ
النفس اجتماعية
َّ
مشكالت صفية مصدرها اللوائح واألنظمة األكاديمية

47.90

7.48

45.82

7.49

46.76

7.16

21.74

6.22

21.99

6.53

21.60

6.72

23.10

4.78

22.79

4.58

22.86

4.80

46.83

6.88

46.37

7.35

46.65

7.10

24.35

4.60

24.62

4.64

24.37

4.89

ً
َّ
(راض جدا).
يتضح من الجدول أعاله أن أعلى املتوسطات جاء لصالح املشكالت الصفية التي مصدرها األستاذ الجامعي ،وبدرجة ٍ
جدول ( :)12تحليل َّ
التباين أحادي االتجاه بين متوسطات درجات مستوى الرضا العام عن املناخ الدراس ي الجامعي ومشكالت البيئة َّ
الصفية الجامعية
املشكالت َّ
الصفية في البيئة الجامعية

مصدر َّ
التباين

مشكالت صفية مصدرها األستاذ
الجامعي
َّ
مشكالت صفية مصدرها الطالب

بين املجموعات
داخل املجموعات
بين املجموعات
داخل املجموعات
بين املجموعات
داخل املجموعات
بين املجموعات
داخل املجموعات
بين املجموعات
داخل املجموعات

مشكالت صفية مصدرها املكونات
املادية
مشكالت صفية مصدرها املكونات
َّ
النفس اجتماعية
َّ
مشكالت صفية مصدرها اللوائح
واألنظمة األكاديمية

متوسط
املربعات

قيمة (ف)

مستوى
الداللة

معامل مربع
إيتا

1264.19

2

632.10

11.543

*0.000

0.011

118888.44

2171

54.76

مجموع املربعات

درجات
الحرية

63.99

2

31.99

92658.89

2171

42.68

26.19

2

13.10

47464.17

2171

21.86

71.12

2

35.56

112769.36

2171

51.94

36.34

2

18.17

48004.80

2171

22.11

0.750

0.599

0.685

0.822

0.473

0.549

0.504

0.440

-----

* دالة عند مستوى 0.05

ً
كما تشير نتائج الجدول أعاله إلى أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05بين متوسطات درجات الرضا العام عن املناخ الدراس ي
ً
ُ
َّ
اض جدا)؛ حيث بلغت قيمة (ف) (،)11.543
الجامعي التي تعزى إلى مشكالت البيئة الصفية الجامعية التي مصدرها األستاذ الجامعي لالستجابة (ر ٍ
وبمستوى داللة ( .)0.000ورغم الداللة اإلحصائية إال أن الفارق الفعلي في درجات الوسط الحسابي بين املجموعات ضئيل إلى حد ما .وقد كانت قيمة
ً
حجم َّ
التأثير التي تم حسابها باستخدام إيتا تربيع هي ( )0.011وهي قيمة ضئيلة جدا.
َّ
وتتفق هذه َّ
النتيجة وتختلف في نفس الوقت مع دراسة صوالحة والعمري ( )2013التي أكد فيها الطلبة رضاهم بدرجة عالية عن أهمية األستاذ
َّ
َّ
الجامعي لتحقيق الحاجات األكاديمية للطلبة ،وفي الوقت ذاته رصد الطلبة درجة متوسطة لتحقق هذه الحاجات على أرض الواقع .كما تتفق هذه
َّ
النتيجة مع دراسة كل من َّ
الضو ( )2019ودراسة العدوان وآخرون ) (Aladwan et al., 2019التي جاء فيها ترتيب املشكالت املرتبطة باألستاذ الجامعي
َّ
الطلبة عن أداء أساتذتهم ،ولكنها ال تتفق مع نتائج دراستي العتيبي ( ،)2016وفلوح ( )2019اللتين َّ
تصدر
في آخر قائمة املشكالت مما يدل على رضا
َّ
ً
َّ
فيهما محور املشكالت املرتبطة باألستاذ الجامعي غيره من املحاور؛ مما يدل على عدم رضا الطلبة .كما أن هذه النتيجة ال تتفق أيضا مع دراسة صيفور
َّ
ً
جدا عن حياتهم الجامعية خاصة َّ
خصص الدراس يَّ ،
الت ُّ
والدافعية لإلنجاز.
( )2020التي أكدت مستوى رضا الطلبة بدرجة عالية
ً
وبهذا ُيرفض الفرض َّ
الصفري جزئيا؛ لوجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05بين متوسطات درجات مستوى الرضا العام عن
املناخ الدراس ي الجامعي ،ومصادر مشكالت البيئة َّ
الصفية الجامعية ،لصالح األستاذ الجامعي.
إجابة سؤال الدراسة الثامن:
َّ
َّ
لإلجابة عن سؤال الدراسة الثامن حول أبرز التوصيات واملشكالت التي ترغب طالبات جامعة طيبة في طرحها للنظر فيها من قبل إدارة الجامعة
ُ
التدريسية ،تم جمع َّ
والهيئة َّ
التوصيات واملشكالت وتصنيفها حسب مصادر املشكالت التي تبنتها الدراسة ،ثم تم فرزها حسب تقارب املعنى ،واستبعدت
َّ
التوصيات التي ال تنتمي إلى محاور الدراسة ،أو تكون ذات مطالب ال تخص إدارة الجامعة أو قطاعاتها .وأعادت الباحثة صياغة العبارات بصورة تسمح
بطرح الفكرة بوضوح .ويوضح الجدوالن ( )13و( )14أبرز َّ
التوصيات واملشكالت.
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مشكالت البيئة َّ
الصفية التي تواجه طالبات جامعة طيبة وعالقتها بمستوى الرضا العام عن املناخ الدراس ي الجامعي

حياة العمري

َّ
الطالبات الجامعيات لتحسين البيئة َّ
الصفية الجامعية
جدول ( :)13أبرزتوصيات
مجال املشكالت
توصيات تخص األستاذ
الجامعي

.1
.2
.3

َّ
توصيات تخص الطالب
الجامعي

.4
.1
.2
.3
.4
.5

توصيات تخص املكونات
املادية

.1
.2
.3
.4
.5
.6

توصيات تخص املكونات
َّ
النفس اجتماعية

.1
.2
.3

َّ
توصيات تخص اللوائح
واألنظمة األكاديمية

.4
.1
.2
.3

َّ
التوصيات املقترحة
استخدام طرق تدريس منوعة وحديثة.
َّ
الطالبات َّ
تعاون أعضاء هيئة َّ
والتخفيف عنهن.
التدريس مع
التزام الهيئة َّ
التدريسية بوضع األسئلة من املنهج املقرر.
تقييم املستوى العلمي ألعضاء هيئة َّ
التدريس.
َّ
التعاون أثناء األعمال الجماعية.
االهتمام بنظافة القاعات وأماكن االستراحات.
احترام الغير وتقبل اآلراء رغم االختالف.
َّ
االنضباط َّ
الصفي للطالبات أثناء املحاضرات.
َّ
َّ
التفاعل مع أعضاء هيئة التدريس في املحاضرات.
َّ
َّ
االهتمام بالتهوية والتكييف داخل القاعات.
التجهيزات َّ
االهتمام ب َّ
التقنية داخل القاعات.
تغيير أماكن الكراس ي وزيادة أعدادها وتنظيمها.
عاجل.
االهتمام بإضاءة القاعات
بشكل ٍ
ٍ
االهتمام باملرافق العامة (دورات املياه) في مباني الجامعة.
وضع لوحات إرشادية في املباني الجامعية.
َّ
التواصل َّ
َّ
الدائم والفعال مع الطالبات.
َّ
َّ
احترام أعضاء هيئة التدريس للطالبات.
ضمان حرية َّ
التعبير عن الرأي عند املشاركة.
َّ
تحفيز الطالبات املتميزات واملوهوبات.
َّ
توفير فعاليات مناسبة لطبيعة الطالبات.
تقليل أوقات الفراغ بين املحاضرات.
َّ
الطالبات في ُّ
الشعب الدراسية.
تقليل عدد

التكرار

النسبة

24

23.53

13

12.75

7

6.86

2

1.96

16

15.69

13

12.75

12

11.76

5

4.90

2

1.96

26

25.49

25

24.51

21

20.59

15

14.71

12

11.76

6

5.88

29

28.43

5

4.90

5

4.90

3

2.94

16

15.69

9

8.82

3

2.94

َّ
الصفية الجامعيةَّ ،
الطالبات الجامعيات في صورة توصيات لتحسين البيئة َّ
وبالتدقيق في العبارات
يعكس الجدول أعاله املشكالت التي تواجه
ً
َّ
يظهر أنها ال تختلف كثيرا عما ورد في عبارات االستبانة ،بل إن معظمها يؤكد وجود املشكالت في البيئة الجامعية ،إال أن بعض التوصيات تدل على وجود
َّ
ً
الطالبات فيما يخص األستاذ الجامعيَّ ،
تصدرت ال ّتوصية "استخدام طرق تدريس منوعة وحديثة" بنسبة
تلك املشكالت بصورة أكبر .فمثال في توصيات
التدريسية إلى طرق َّ
( ،)23.53وهذا يؤكد ضرورة التفات أعضاء الهيئة َّ
التدريس املستخدمة ،ودمج االستراتيجيات الحديثة في تدريس املقررات .وهذه
ّ
الضالعي واملخالفي ( ،)2018و َّ
التوصية تتفق مع ما أكدت عليه نتائج دراسة العرجان والعضايلة ( ،)2010ودراسة الجميلي ( ،)2012ودراسة َّ
الضو
( )2019وكذلك دراسة صيفي وآخرون ) ،(Saifi et al., 2018وكذلك دراسة العدوان وآخرون ).(Aladwan et al., 2019
َّ
َّ
الطالب الجامعي " َّ
كما تصدرت َّ
التوصيات التي تخص مكون
التعاون أثناء األعمال الجماعية" بنسبة ( )15.69وهي تدل على رغبة الطالبات
الجامعيات في إنجاح املشاريع ،واألعمال الجامعية من خالل َّ
التعاون والتنسيق بينهن .وهذه النسبة رغم عدم ارتفاعها إال أنها تؤكد استمرار تواجد هذه
الصفية .وهذه َّ
املشكلة في البيئة َّ
النتيجة تتفق مع ما توصلت إليه دراسة الورثان ( )2019ودراسة لين وآخرون ).(Lin et al., 2015
َّ
َّ
التهوية و َّ
أما فيما يخص املكونات املادية ،فقد تقاربت توصيات الطالبات َّ
التالية في الترتيب "االهتمام ب َّ
التكييف داخل القاعات" ،و"االهتمام
التقنية داخل القاعات" ،و"تغيير أماكن الكراس ي وزيادة أعدادها وتنظيمها" بنسب مئوية ( )20.59( ،)24.51( ،)25.49على َّ
التجهيزات َّ
ب َّ
التوالي .وهي
َّ ُّ
علم .وهذه َّ
التوصيات تتفق مع نتائج أغلب الدراسات (العرجان
تدل على أهمية أن تكون البيئة الفيزيقية املحيطة مناسبة ،وصحية ،وميسرة للت
الضالعي واملخالفي2018 ،؛ َّ
والعضايلة2010 ،؛ الجميلي2012 ،؛ َّ
الضو2019 ،؛ Bulut-Ozsezer & Iflazoglu-Saban, 2017؛ .)Saifi et al., 2018
َّ
َّ
تصدرت توصية " َّ
الطالبات في محور املكونات َّ
التواصل َّ
النفس اجتماعيةَّ ،
َّ
والفعال مع الطالبات" بنسبة ()28.43
الدائم
وفيما يخص توصيات
َّ
ً
َّ
َّ
َّ
بفارق كبير جدا بينها وبين بقية التوصيات في املحور ،وهذا يدل على أهميتها بالنسبة للطالبات الجامعيات لتحسين بيئة الصف الجامعية .وهذه النتيجة
تتفق مع دراسة العرجان والعضايلة ( ،)2010والورثان ( ،)2019وكذلك دراسة لين وآخرون ) ،(Lin et al., 2015ودراسة ش ي ).(Shi, 2019
َّ
َّ
كما َّ
تصدرت توصية "توفير فعاليات مناسبة لطبيعة الطالبات" بنسبة ( )15.69محور اللوائح واألنظمة األكاديمية .ورغم أن النسبة ال تعتبر
َّ
الطالبات تناسب طبيعتهن األنثوية .وتتفق هذه َّ
النتيجة مع نتائج دراسة
مرتفعة ،إال أنه يبدو أن هناك حاجة فعلية لتوفير فعاليات مناسبة خاصة ب
وصيفي وآخرون ) ،(Saifi et al., 2018ودراسة العدوان وآخرون ).(Aladwan et al., 2019
َّ
الطالبات في َّ
َّ
التخلص منها بصورة عاجلة لتحسين البيئة الصفية الجامعية ،فقد تم تصنيفها في الجدول اآلتي:
أما أبرز املشكالت التي ترغب
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مشكالت البيئة َّ
الصفية التي تواجه طالبات جامعة طيبة وعالقتها بمستوى الرضا العام عن املناخ الدراس ي الجامعي

حياة العمري

َّ
ً
الطالبات الجامعيات في َّ
عاجال لتحسين البيئة َّ
الصفية الجامعية
التخلص منها
جدول ( :)14أهم املشكالت التي ترغب
مجال املشكالت
مشكالت عاجلة تخص
األستاذ الجامعي

مشكالت عاجلة تخص
َّ
الطالب الجامعي

مشكالت عاجلة تخص
املكونات املادية

مشكالت عاجلة تخص
املكونات َّ
النفس اجتماعية
مشكالت عاجلة تخص
َّ
اللوائح واألنظمة األكاديمية

أبرز املشكالت التي تستلزم تغييرات عاجلة
 .1اعتماد األساتذة الكلي على اإللقاء في املحاضرات.
 .2األسئلة املوحدة في اختبارات املقررات.
 .3كثرة الواجبات واألبحاث املطلوبة في كل مقرر.
 .4إلغاء املحاضرات العملية في املعامل رغم أهميتها.
النظري على الجانب العملي في َّ
 .5تغليب الجانب َّ
التعليم.
 .1عدم تحمل املسؤولية في األعمال الجماعية.
َّ
 .2عدم احترام الطالبات آراء بعضهن البعض.
َّ .3
التنمر بجميع أشكاله على َّ
الزميالت.
 .4اإلزعاج أثناء املحاضرات.
 . 1عدم االهتمام ب َّ
التهوية وضبط درجات الحرارة والبرودة.
َّ
 . 2عدم مناسبة مقاعد القاعات من حيث العدد والنوعية.
 . 3سوء السبورات وأجهزة العرض.
 . 4ضيق بعض القاعات وعدم تنظيمها.
 . 5عدم مناسبة اإلضاءة في القاعات.
َّ
التسلط املزعج من قبل بعض أعضاء هيئة َّ
التدريس.
.1
َّ
ُّ . 2
السخرية بالطالبات واالستهزاء بهن وعدم احترامهن.
َّ
َّ . 3
الت ُ
حيز لبعض الطالبات ألسباب عديدة.
َّ
 . 1عدم توفر خدمات أكاديمية كافية للطالبات.
َّ
الطالبات في ُّ
الشعب في معظم املقررات.
 . 2تكدس
ُ . 3بعد املباني بعضها عن بعض مع عدم وجود مواصالت.
 . 4عدم توفر مطاعم صحية ذات جودة عالية.

التكرار

النسبة

17

16.67

7

6.86

6

5.88

5

4.90

3

2.94

20

19.61

12

11.76

8

7.84

6

5.88

29

28.43

27

26.47

17

16.67

13

12.75

12

11.76

12

11.76

8

7.84

6

5.88

13

12.75

10

9.80

4

3.92

4

3.92

َّ
ب َّ
النظر إلى الجدول أعاله ،يتضح أن أول ما ترغب الطالبات الجامعيات في تغييره فيما يخص محور األستاذ الجامعي "اعتماد األساتذة الكلي على
َّ
اإللقاء في املحاضرات" وجاءت العبارة بنسبة ( ،)16.67وهذه َّ
الطالبات في نفس املحور في جدول ( )13حينما َّ
تصدرت عبارة
النتيجة تطابق توصية
َّ
"استخدام طرق تدريس حديثة" ،مما يؤكد أهميتها بالنسبة للطالبات .كما جاءت مشكالت أخرى تحتاج إلى نظرة عاجلة ،منها "األسئلة املوحدة في
َّ
َّ
ُّ
اختبارات املقررات" بين الطلبة الذكور واإلناث ،و"كثرة الواجبات واألبحاث املطلوبة في كل مقرر" والتي تهدر وقت الطالبة ،وتؤثر على تحصيلها العام،
َّ
ً
ً
ً
الطالبات املمارسة و َّ
التدريب ،وأخيرا "تغليب
وأيضا "إلغاء املحاضرات العملية في املعامل رغم أهميتها" واالكتفاء بتقديمها نظريا ،وهذا يفوت على
خصصات َّ
السابقة ،إال أنه يمكن تعميمها على جميع املقررات حتى في َّ
النظري على الجانب العملي في َّ
الجانب َّ
الت ُّ
التعليم" ،وهي تشابه املشكلة َّ
النظرية
الصف عن طريق األنشطة ،و َّ
التي يمكن َّ
التدريبات َّ
التطبيق فيها ولو داخل َّ
الصفية.
َّ
الطالب الجامعي ،ف َّ
تصدرت مشكلة "عدم تحمل املسؤولية في األعمال الجماعية" بنسبة (،)19.61
أما فيما يخص املشكالت العاجلة التي تخص
َّ
ً
َّ
َّ
وهي أيضا تطابق توصية الطالبات في نفس املحور في جدول ( )13حينما تصدرت عبارة "التعاون أثناء األعمال الجماعية" ،وهذا يؤكد وجود املشكلة،
َّ
َّ
ً
ُ
لطالبات؛ ألن معظم املشاريعَّ ،
والتكليفات تعطى في صورة أعمال جماعية .وهناك مشكالت تتطلب حلوال عاجلة مثل "عدم احترام
وإثارتها لقلق ا
َّ
َّ
َّ
الطالبات آلراء بعضهن البعض" ،و "التنمر بجميع أشكاله على الزميالت" ،و" اإلزعاج أثناء املحاضرات" ويظهر أنها مشكالت تعود إلى ضعف االنضباط
َّ
الصفي ،وتؤكدها نتائج دراسة القحطاني وصبحا (.)2014
َّ
ً
وأكدت الطالبات أن مشكالت البيئة املادية التي تحتاج حلوال عاجلة هي "عدم االهتمام ب َّ
التهوية وضبط درجات الحرارة والبرودة" التي جاءت
النوعية" وجاءت بنسبة ( .)26.47وهذه املشكالت العاجلة تتطابق مع َّ
بنسبة ( ،)28.43و"ع دم مناسبة مقاعد القاعات من حيث العدد و َّ
التوصيات
َّ
ً
الثالثة األولى التي َّ
تصدرت نفس املحور في جدول ()13؛ مما يدل على أن الطالبات يعانين فعال من نقص املكونات الفيزيقية ،ويؤكدن ضرورة االلتفات
َّ
الطالبات يلفتن َّ
النظر إلى مشكالت فيزيقية أخرى مثل" :سوء َّ
السبورات وأجهزة العرض"،
إليها؛ لتصبح القاعة الدراسية بيئة صف مريحة .كما أن
ً
َّ
و"ضيق بعض القاعات وعدم تنظيمها" ،و"عدم مناسبة اإلضاءة في القاعات" ،وهي جميعها ال يمكن تجاهلها نظرا ألهميتها في جودة العملية التعليمية.
َّ
َّ
أما املشكالت العاجلة في محور املكونات َّ
الطالبات الجامعيات؛ حيث َّ
تصدرت مشكلة " التسلط املزعج
النفس اجتماعية فقد دلت على انزعاج
َّ
من قبل بعض أعضاء هيئة َّ
التدريس" فجاءت بنسبة ( ،)11.76ثم مشكلة " ُّ
السخرية واالستهزاء بالطالبات وعدم احترامهن" التي جاءت بنسبة (،)7.84
َّ
َّ
ً
الصف ،وتزيد من َّ
سلبا على الطالبات في بيئة َّ
التوتر ،والخوف ،وقد تؤدي إلى انسحاب الطالبات من
ورغم أنها نسب تميل إلى االنخفاض ،إال أنها تؤثر
َّ
َّ
َّ
َّ
ُ
بعض املقررات .كما أن الطالبات ذكرن مشكلة "التحيز لبعض الطالبات ألسباب عديدة" كصلة القرابة ألعضاء هيئة التدريس ،أو ألسباب اجتماعية،
َّ
أو اقتصادية تسبب اإلحباط لدى الطالبات ،وتولد الحقد والكراهية بينهن.
َّ
الطالبات بعض املشكالت العاجلة التي تستدعي َّ
النظر فيها من إدارة الجامعة ،أو الكليات ،أو األقسام وهي تتمثل
باإلضافة إلى ما سبق ،حددت
َّ
ُّ
َّ
َّ
في" :عدم توفر خدمات أكاديمية كافية للطالبات" بنسبة ( )12.75كأماكن تصوير األوراق ،والخدمات البحثية كالتدقيق اللغوي ،أو الترجمة ،وبعض
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َّ
َّ
َّ
الطالبات في ُّ
الشعب في معظم املقررات" وذلك
الخدمات الترفيهية التي تقدم خدمات جيدة وبأسعار مناسبة .كما أن الطالبات ذكرن مشكلة "تكدس
َّ
ً
الطالبات في ُّ
الشعب يفوت عليهن املشاركة الفاعلة ،واالستيعاب
بنسبة بلغت ( ،)9.80والحقيقة أن هذه مشكلة تحتاج حلوال عاجلة؛ ألن تكدس
ً
الجيد ،كما يحرمهن من استخدام األستاذ الجامعي الستراتيجيات َّ
فعالة داخل َّ
الصف؛ نظرا لألعداد الكبيرة.
َّ
كما نوهت بعض الطالبات إلى مشكلة " ُبعد املباني بعضها عن بعض مع عدم وجود مواصالت" وهي مشكلة ذات تأثير أكاديمي مباشر؛ ألنها تؤدي
َّ
إلى تأخر الطالبات أو تغيبهن ،فيحرمن من املقرر؛ لعدم تمكنهن من االنتقال من مبنى إلى آخر في الفترة الفاصلة بين املحاضرات التي تتراوح ما بين  10إلى
َّ
التدريسية على حد سواء ،إنما ما يجعلها أخف على أعضاء الهيئة َّ
الطالبات والهيئة َّ
التدريسية وجود مواصالت -
 20دقيقة .إنها مشكلة تعاني منها
ً
َّ
مخصصة لالنتقال بين مبانيها املتباعدة.
أحيانا-داخل الجامعة
َّ
ً
ُ
وأخيرا ،تجد الطالبات أن "عدم توفر مطاعم صحية ذات جودة عالية" تعد مشكلة عاجلة؛ لقناعتهن بأنه ال يوجد ما يمنع توفير مطاعم صحية
َّ
َّ
بجودة عالية ،بل النظام الصحي العاملي يستدعي تضافر جهود مؤسسات َّ
التعليم كافة في توفير وجبات صحية للطلبة والطالبات؛ لتخفيف اإلصابة
َّ
َّ
بأمراض ُّ
السمنة ،أو داء السكري ،أو غيره من األمراض املرتبطة بنوعية الغذاء .كما أن الطالبات يختلفن عن الطلبة في كون بعضهن متزوجات ،فليس
َّ
من الغريب وجود الحوامل بينهن واملرضعات ،وهذا يستدعي توفر غذاء صحي للطالبة يكفيها فترة تواجدها في الجامعة التي قد تصل إلى  8أو  9ساعات.

َّ
الخاتمة والتوصيات واملقترحات:

ً ً
التعليم الجامعي ،وتساهم في جودة العملية َّ
مهما في تحقيق أهداف َّ
تؤدي البيئة َّ
التعليمية؛ خاصة عندما تتسم بكونها بيئة
الصفية الجامعية دورا
َّ
َّ ُّ
عل م؛ لهذا جاءت هذه الدراسة هادفة إلى َّ
الطالبة باألمان و َّ
عرف على أبرز املشكالت َّ
الت ُّ
الصفية الجامعية التي تواجه
الدافعية نحو الت
جاذبة تشعر
َّ
ً
َّ
َّ
طالبات جامعة طيبة التي مصدرها :األستاذ الجامعي ،والطالب ،واملكونات املادية ،والنفس اجتماعية ،واللوائح واألنظمة األكاديمية؛ وتحقيقا لهذا
الهدف صممت الباحثة استبانة طبقت على عينة عشوائية بلغت ( )2174طالبة ،وكشفت َّ
النتائج أن عينة الدراسة قدرت املشكالت َّ
الصفية التي
َّ
َّ
اللوائح واألنظمة األكاديمية بدرجة مرتفعة ،وقدرت بقية املشكالت َّ
الصفية بدرجة متوسطة ،كما أكدت نتائج الدراسة أن الطالبات راضيات
مصدرها
ً
َّ
نوعا ما عن املناخ الدراس ي الجامعي .وبمقارنة متوسطات درجات مستوى الرضا العام عن املناخ الدراس ي الجامعي ،ومصادر مشكالت البيئة الصفية
ً
جدا" .أما نتائج ملقابلة َّ
الجامعية ،أظهرت َّ
النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح األستاذ الجامعي بمستوى
الشخصية مع عينة بلغت
"راض
ٍ
َّ
( )102طالبة جامعية ،فأسفرت عن مجموعة من َّ
الطالبات لتحسين البيئة َّ
الصفية الجامعية.
التوصيات ،واملشكالت العاجلة التي اقترحتها
بناء على هذه َّ
ً
النتائج ،وعلى جهود جامعة طيبة كغيرها من الجامعات؛ فإن طالبات الجامعة -قيد الدراسة-ما زال لديهن بعض املشكالت
ً
و َّ
التحديات املختلفة التي تؤثر في البيئة َّ
الصفية ،واملناخ الدراس ي الجامعي؛ وهي تشكل تهديد ا ألدائهن ونجاحهن األكاديمي .وعليه ،تقدم الباحثة
َّ
التوصيات اإلجرائية َّ
َّ
التالية َّ
للرفع من جودة الخدمات املقدمة للطالبات:
ً
أوال :توصيات متعلقة باألستاذ الجامعي:
َّ
التربويين في الجامعة؛ لتنمية مهاراتهم في استخدام طرق َّ
• تنظيم برامج أكاديمية مهنية بشهادات معتمدة ألعضاء الهيئة َّ
التدريس
التدريسية غير
الحديثة التي تشجع َّ
التفكير ،واالبتكار ،والحوار ،واملناقشة ،وتجنب األساليب التي تعتمد على اإللقاء.
التدريسية؛ بحيث يكونون من املتميزين وذوي الخبرة في َّ
• تحديد معايير صارمة ليخضع لها استقطاب أعضاء الهيئة َّ
الت ُّ
خصص ،مع مراقبة أدائهم
َّ
خالل َّ
السنتين األوليين ،وتقص ي أدائهم من خالل تحليل معطيات استمارات تقييم الطالبات للمقررات في آخر كل فصل دراس ي.
َّ
ً
ثانيا :توصيات متعلقة بالطالب الجامعي:
َّ
ً
ً
واجتماعيا مع الحياة الجامعية ،وتعزيز الثقة ب َّ
النفس ،مثل دورات :إدارة
• عقد دورات تدريبية بشكل متكرر تهدف إلى تهيئة الطالبات نفسيا
الضغوط َّ
الوقت ،وحل املشكالتَّ ،
والتخطيط ،و ُّ
النفسية ،وإدارة األزمات.
َّ
الطالبات ،بل ينبغي تنويع األساليب إلى أخرى بديلة تقيس االستنتاجَّ ،
والتطبيق ،وتدعم االبتكار
• عدم االقتصار على االختبارات لتقييم أداء
َّ
ً
فرصا َّ
ُّ
للتميز.
واإلبداع عند الطالبات ،وتمنحهن
ً
ثالثا :توصيات متعلقة باملكونات املادية:
• ضرورة التفات إدارة الجامعة إلى سرعة توفير األجهزة َّ
التقنية في القاعات ،والوسائل ال َّسمعية والبصرية املناسبة ،مع صيانة املوجود منها ،وتجهيز
َّ
للطالبات العملية َّ
التعليمية.
األدوات املعملية واملختبرية التي تيسر
َّ
َّ
َّ
• أهمية صيانة القاعات الدراسية من حيث اإلضاءة ،والتكييف ،ونوعية املقاعد وأعدادها ،والتأكد من وجود نوافذ للتهوية ،واالستغناء عن أي
َّ
متطلبات البيئة َّ
الصفية الصحية.
قاعات ال تتوفر فيها
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ً
ابعا :توصيات متعلقة باملكونات َّ
النفس اجتماعية:
ر
َّ
َّ
َّ
َّ
• ضرورة توفير أنشطة وفعاليات دورية ومنظمة للطالبات؛ بهدف تحسين وضعهن النفس ي ،وقدراتهن على مواصلة العملية التعليمية ،وتحفيزهن
لزيادة تحصيلهن األكاديمي ،مع أهمية اإلعالن عنها من خالل وسائل َّ
التواصل املختلفة.
َّ
الطالبات ،إما على شكل فعاليات ،أو رحالت ،وذلك إلتاحة فرص َّ
• عقد لقاءت ودية بين إدارات األقسام ،وأعضاء الهيئة َّ
للتواصل
التدريسية ،و
الفعال ،ولتقريب وجهات َّ
َّ
النظر خارج القاعة الدراسية.
َّ
ً
خامسا :توصيات متعلقة باللوائح واألنظمة األكاديمية:
َّ
ً
َّ
• تخصيص اجتماعات فصلية تتضمن ً
(لقاء مفتوحا مع عميد الكلية ،ورؤساء األقسام ،واملختصين في القبول والتسجيل ،وشؤون الطالبات)؛
َّ
َّ
للتعريف بمستجدات الكلية وأنظمتها ولوائحها ،والت ُّ
عرف على احتياجاتهن ومشكالتهن ،وتزويدهن باملعلومات الالزمة لنجاحهن األكاديمي.
• اختيار املرشدات من ذوات الخبرة في اإلرشاد األكاديمي ،مع عقد دورات تدريبية لهن من قبل مركز اإلرشاد في الجامعة ،أو عمادة َّ
التطوير
َّ
الجامعي؛ لتدريبهن على فنيات َّ
التعامل مع الطالبات الالتي لديهن مشكالت نفسية ،أو أكاديمية ،أو اجتماعية ،وتزويدهن بقائمة تبين مسؤولياتهن
ومهامهن.
َّ
َّ
َّ
• ضرورة مراجعة الكليات لتوصيفات برامجها األكاديمية للتأكد من مناسبة املحتوى ،وكذلك طرق التدريس املقترحة ،وأساليب التقييم املقررة على
َّ
الطالبات ،واالهتمام بنوعية األنشطة املصاحبة للمقررات الدراسية.
َّ
َّ
القبول َّ
الطالبات في ُّ
التسجيل إليجاد نوع من َّ
• ضرورة تعاون األقسام َّ
الت ُّ
الشعب ،والطاقة
التوازن بين أعداد
و
خصصية ،وإدارات الكليات ،وعمادة
للتخلص من األعداد املكتظة واملزعجة لضمان جودة العملية َّ
االستيعابية للقاعات الدراسيةَّ ،
التعليمية.
كما تقترح الدراسة الحالية إجراء دراسات أخرى مثل:
الصفية الجامعية ،وعالقتها ببعض املتغيرات ك َّ
• دراسة مشكالت طالبات جامعة طيبة في البيئة َّ
التحصيل الدراس ي ،أو اإلبداع واالبتكار.
الصفية الجامعية من وجهة نظر أعضاء الهيئة َّ
• دراسة مشكالت طالبات جامعة طيبة في البيئة َّ
التدريسية.
• دراسة مماثلة كالدراسة الحالية على أن يتم تطبيقها على طالبات وطلبة جامعة طيبة ،واملقارنة بين آرائهم.

املراجع:
ً
أوال :املراجع العربية:
َّ
 .1البنا ،أنور ،الربعي ،عائد ( .)2006مشكالت طلبة جامعة األقص ى بغزة من وجهة نظر الطلبة .مجلة الجامعة اإلسالمية (سلسلة الدراسات
اإلنسانية).537-505 :)2( 14 :
َّ
َّ
 .2تمام ،شادية؛ عفيفي ،أميمة ( .)2009فعالية برنامج تدريبي مقترح لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس في ضوء احتياجاتهم التدريبية .بحث
َّ ُّ
مقدم للمؤتمر الدولي السابعَّ :
التعلم مدى الحياة" ،في الفترة من  16-15يوليو  .2009معهد
"التعليم في مطلع األلفية الثالثة :الجودة-اإلتاحة-
َّ
ّ
الدراسات التربوية بجامعة القاهرة ،مصر (.)1224-1131
 .3الجميلي ،علي ( .)2012املشكالت الدراسية لدى طلبة جامعة املوصل في ضوء بعض املتغيرات .مجلة جامعة كركوك للدراسات اإلنسانية،)3( 7 ،
.24-1
َّ
ُّ
 .4دوابشة ،ليلى ( .)2014املشكالت السلوكية لدى طلبة الجامعة العربية األمريكية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية .مجلة الجامعة العربية
األمريكية للبحوث.62-47 :)0( 0 :
َّ
السواعي ،عثمان؛ قاسم ،محمد ( .)2005البيئة َّ
َّ .5
الصفية في التعليم االبتدائي .األمارات العربية املتحدة ،دبي :دار القلم.
َّ
َّ
 .6شحاتة ،حسن؛ النجار ،زينب ( .)2003معجم املصطلحات التربوية والنفسية .القاهرة :الدار املصرية اللبنانية.
َّ
َّ
 .7الشخيبي ،علي ( .)2003الطالب وعضو هيئة َّالتدريس من منظور مجتمع املعرفة .بحث مقدم للمؤتمر التاسع للوزراء املسؤولين عن التعليم
َّ
العالي والبحث العلمي في الوطن العربي َّ
(التعليم العالي والبحث العلمي في مجتمع املعرفة) 18 – 15 ،ديسمبر .املنظمة العربية للتربية والثقافة
والعلوم ،دمشق (.)487-439
َّ .8
َّ
الشمري ،سعود؛ العياصرة ،وليد ( .)2014املشكالت التي يواجهها طالب البرامج التحضيرية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية من وجهة
نظرهم :دراسة ميدانية  .مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية.62-15 :32 :
َّ
 .9صوالحة ،عونية؛ العمري ،أسماء ( .)2013دراسة وصفية ألهمية الحاجات األكاديمية في جامعة عمان األهلية ومستوى رضا الطلبة عن مدى
َّ
التربوية َّ
والنفسية.447-401 :)1( 21 :
تحقق هذه الحاجات .مجلة الجامعة اإلسالمية
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َّ
خصص الدراس ي الجامعي وعالقته َّ
 .10صيفور ،سليم ( .)2020الرضا عن َّالت ُّ
بالدافعية لإلنجاز لدى الطلبة الجامعيين :دراسة ميدانية بجامعة
تاسوست جيجل .مجلة العلوم اإلنسانية.334-317 :)1( 31 :
َّ
َّ .11
الضالعي ،زبيدة املخالفي ،افتهان ( .)2018املشكالت َّالتعليمية املؤثرة على تحصيل طلبة جامعة تعز من وجهة نظرهم .املجلة الدولية التربوية
املتخصصة.81-69 :)8( 7 :

َّ
َّ .12
الضو ،محمد ( .)2019املشكالت األكاديمية لدى طلبة كلية التربية (أساس) جامعة بخت الرضا من وجهة نظرهم .املجلة الدولية لضمان الجودة:
.25-13 :)1( 2

الصفية في كليات َّالتربية في ضوء معايير اإلدارة َّ
 .13ابن طريف ،عاطف ( .)2009منظومة مقترحة لتقويم أداء اإلدارة َّ
الصفية الفعالة .مجلة كلية

َّ
التربية-جامعة عين شمس( 33 :ج.568-537 :)11
َّ
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Abstract: The study aimed to identify university classroom problems facing Taibah University female
students and explore the differences between the average scores for the overall level of satisfaction with the
university academic climate that are attributable to these problems. In addition, it tends to discover the most
important recommendations and prominent defects that should be reconsidered urgently. A questionnaire
that consisted of 5 dimensions and (68) items was designed. A sample of (2174) students was randomly
chosen, during the 2nd semester of the 2020 academic year. The results revealed that academic regulations
and systems problems came in a high degree and with an average of (2.45). Moreover, the students’ overall
level of satisfaction indicated "somewhat satisfied" with a ratio of (57.1%). As well, there were statistically
significant differences at the level (0.05) between the overall satisfaction levels in favor of the university
professor at a rank of "very satisfied". The results of the interview with a sample of (102) students resulted
in a set of recommendations and urgent problems proposed by the students to improve the university
classroom environment.

Keywords: Classroom Environment Problems; Level of Satisfaction; the Academic University Climate.
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امللخص:

ُّ
استهدفت الدراسة التعرف على مستوى ال َّـت َهـكـم التنظيمي لدى ُم َعل َمات املدارس األهلية في منطقة القصيم التعليمية من وجهة نظره َّن،
والكشف عن وجود فروق بين إجابات أفراد العينة تعزى إلى متغيرات الدراسة (املرحلة التعليمية ،سنوات الخبرة) .وذلك باستخدام املنهج
ً
الوصفي املسحي ،واالستعانة باملقياس الذي َّ
أعده ( )Brandes, 1998وقام بتطويره ( )Dean et al, 1998أداة لجمع البيانات .ولقد تم تطبيقه
ُّ
على عينة عشوائية بسيطة مكونة من  183معلمة في املدارس األهلية .وتوصلت النتائج إلى أن مستوى ال َّـت َهـكـم التنظيمي لدى ُم َعل َمات املدارس
األهلية في منطقة القصيم التعليمية من وجهة نظره َّن جاء بدرجة متوسطةَّ ،
وأنه ال توجد فروق بين إجابات العينة تعزى إلى املرحلة
التعليمية ،سنوات الخبرة.
ُّ
الكلمات املفتاحية :ال َّـت َهـكـم التنظيمي؛ املدارس األهلية؛ منطقة القصيم.

املقـدمـة:

َ
َ َ
ََ
َ
ََ ََ
َّ
َّ
َّ
َّ
بسم هللا الرحمن الرحيم{ :اق َرأ باسم َرب َك الذي خلق ،خ ل َق اإلنسان من َع ل ٍق ،اق َرأ َو َرُّب َك األك َرم ،الذي َعل َم بالقلمَ ،ع ل َم اإلنسان َما لم َيعلم}
ً
(العلق ،اآلية )5-1؛ هذه اآليات هي أول ما أنزل هللا سبحانه وتعالى على نبينا محمد ،وهي حث على القراءة والتعلم مما ال يدع مجاال للشك في أن للتعليم
ً
مستمرا
مكانة عظمى في الدين بشكل خاص ،وفي الحياة بشكل عام ،فقد بدأ التعليم من عهد سيدنا آدم عليه السالم عندما ُعلم األسماء كلها وال يزال
حتى يومنا هذا ،وسوف يبقى إلى أن يرث هللا األرض ومن عليها.
كثيرا من دول العالم قامت بإعطاء التعليم األولوية في سياستها ،فنجد َّأن من أحسن العملية التعليمية قد تطور تطوراً
ً
وبناء على ما سلف نجد ً
ً
ً
متسارعا وهائال ،مثل كوريا الجنوبية ،اليابان ،وسنغافورة وغيرها ،وعلى النقيض نجد أن من لم يعط التعليم األولوية ،قد تراجع سنوات إلى الخلف؛
فمن ال يتقدم يتراجعً ،
وبناء على ذلك نجد املؤسس امللك عبدالعزيز طيب هللا ثراه عندما أسس اململكة العربية السعودية قد أعطى التعليم األولوية
القصوى.
ومن األقوال املأثورة للملك عبدالعزيز -رحمة هللا -في التعليم أن "املدنية الصحيحة هي التقدم والرقي ،والتقدم ال يكون إال بالعلم والعمل".
(جريدة العرب االقتصادية الدولية .)https://www.aleqt.com /2009/09/23/article _278441 .html ،2009 ،فالهدف التعليمي ظل يشغل
ً
فكره ،ويحوز اهتمامه ،منذ توحيد اململكة؛ إدراكا منه ألهميته في نهضة الوطن؛ فعندما ضم الحجاز أمر بإنشاء أول مديرية عامة للمعارف لتتولى
افتتاح املدارس في مناطق اململكة وتجهيزها ومدها باملدرسين من داخل البالد وخارجهاُ ،
وعدت هذه البداية هي االنطالقة الحقيقية لعجلة التعليم في
اململكة ،وقد قفزت بالبالد قفزات كبيرة وعظيمة خالل فترات حكم أبنائه من بعده (وكالة األنباء السعودية .)2013 ،ليتوجها خادم الحرمين الشرفين
امللك سلمان حفظه هللا بنقلة نوعية وهائلة من خالل رؤية .2030

َ َ
التنظيم ُّي َل َدى م َعل َمات ال َـم َد س األهل َّية في َمنط َقة ال َـقصيم َّ
ال َّـت َه ُّـكـم َّ
التـعـليم َّية من وج َهة نظره َّن
ار

رغد الدخيل

ً
ويعرف ولي العهد األمير محمد بن سلمان رؤية اململكة  2030قائال" :إنها تعبر عن أهدافنا وآمالنا على املدى البعيد ،وتستند إلى مكامن القوة
والقدرات الفريدة لوطننا ،وهي ترسم تطلعاتنا نحو مرحلة تنموية جديدة غايتها إنشاء مجتمع نابض بالحياة يستطيع فيه جميع املواطنين تحقيق
أحالمهم وآمالهم وطموحاتهم في اقتصاد وطني مزدهر" (رؤية اململكة  .)2016 ،2030وقد المست الرؤية التعليم في عدة مواضع .ومنها تشجيع مشاركة
القطاع األهلي في االستثمار في التعليم من خالل رفع نسبة مشاركة القطاع األهلي في التعليم من  ٪14إلى ( ٪25وزارة التعليم،2019 ،
.)https://www.moe.gov.sa/ar/Pages/default.aspx
ُ
َّ َ ُّ
َ
َ
ومما يجدر ذكره أن قطاع التعليم األهلي يعاني بعض املشكالت غير املرئية ،ولعل من أبرزها الـتهـكـم التنظيمي لدى املعلمات بسبب تعامل إدارات
املدارس ،وينظر للتهكم التنظيمي بأنه مشاعر األفراد السلبية ،والشعور بعدم الرضا من مظاهر تلك املشاعر ،واالضطراب ،واليأس ،واإلحراج،
والكراهية ،والشعور غير اإليجابي ،ويحدث ذلك كله بغياب النزاهة ،وعدم وجود معاملة ودية ،ومحاوالت الخداع وغير ذلك من األمور التي تضفي جوا
من التشاؤم والسلبية؛ مما يؤثر في عمل املنظمة بشكل عام ).(Brandes, et al, 2009
وقد أخذت الدراسات املتعلقة بالعاملين ً
حيزا ً
كبيرا لكونهم يمثلون النواة األساسية ،والقلب النابض في حياة املنظمة (عبدالجليل  ،وريان ،وعلي،
َّ َ ُّ
 ،)2019وبدأ األكاديميون في السنوات الحالية يدركون التأثير الصعب الذي يولده الـتهـكـم التنظيمي في املنظمات من خالل إثارته للعديد من املواقف
والسلوكيات السلبية التي تضر بقدرة املنظمة على تحقيق أهدافها (العطوي.)2012 ،
ُ
مستوى َّ َ ُّ
َ
َ
الـتهـكـم التنظيمي لدى املعلمات في املدارس األهلية من وجهة
ومن هذا املنطلق ترى الباحثة أهمية إجراء هذه الدراسة التي تكشف عن
نظره َّن.
مشكلة الدراسة:
ً
ُ
ُّ
َ
َ
إن ال َّـت َهـكـم التنـظيمي لـدى املعلمات مشكلـة من املشـكالت التـي تـؤثـر سلبيـا في عمـل املؤسسـات التـعليميـة بشكـل عـام ،وضعف مستـوى املـدارس
ُ
َّ
حصولهن علـى حقـوقـه َّن ،وسـوء
األهليـة بشكـل خـاص؛ وذلك بسبـب شعـور امل َعل َمات بعـدم الرضـا واإلحبـاط والغضـب وقـلة الحـوافـز واملـلل ،وعـدم
املعـامـلة ،وقلـة املصداقيـة ،ونـزاهة املؤسسة ،وغيـر ذلك مـن األمـور التـي تضيـف جـوا مـن الـتشاؤم والتـوتـر والسلبـيـة التـي قـد تـعوق نجـاح املؤسسة
التعليمية.
وقد توصلت دراسة جندكس ) (Gunduz, 2016التي أجريت على املعلمين في املدارس العامة في منطقة بيوغلو في إسطنبول إلى أنه متى ارتـفع
ُّ
مستوى القلق لدى املعلمين من اإلشـراف ارتفع مستوى ال َّـت َهـكـم التنظيمي ،وأشارت دراسة ليفنت ) )Levent, 2016التي أجريت على املعلمين الذين
ُّ
يعملون في املدارس العامة عـلى الجانب األناضولي من إسطنبول أن مستويات ال َّـت َهـكـم التنظيمي للمعلمين منخفـض ومتوسط ،وذكرت دراسة يم
ُّ
) (Yim,2016التي أجريت على معلمي املدارس االبتدائية والثانوية في ماليزيا وجود نتيجة سلبية لتوقعات ال َّـت َهـكـم التنظيمي حول الرضا الوظيفي لدى
املعلمين قد تعود إلى عدد من العوامل منها (الترقية ،األجر ،اإلشراف ،الزمالء) ،وأكدت دراسة كاردج ) (Karadag,2014التي أجريت على معلمي املدارس
ُّ
االبتدائية في إسكي شهير وجود عـالقة سلبية كبيرة بين عوامل ال َّـت َهـكـم التنظيمي والثقافة املدرسية ،وأنه يوجد ارتباط سلبي كبير بين التحصيل الدراس ي
والجانب السلوكي للتهكم التنظيمي ،كما بينت دراسة عبدالحكيم أحمد ( )2016على أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بجامعة املنصورة أنه يوجد تأثير
ُّ
ُّ
معنوي لجميع أبعاد ال َّـت َهـكـم (املعرفي ،والعاطفي ،والسلوكي) ،وتبين وجود عالقة إيجابية بين ال َّـت َهـكـم التنظيمي واالغتراب االجتماعي ،وتوصلت دراسة
ُّ
عادل ريان ( ) 2018التي أجريت على العاملين في جامعة أسيوط في جمهورية مصر العربية وجود عالقة إيجـابية بين ال َّـت َهـكـم التنظيمي وسلوكيات العمل
املضادة لإلنتاجية بمكان العمل ،وأثبتت دراسة العطوي ( )2016التي أجريت على العاملين في دائرة صحة الديوانية وكلية التربية ومديرية البلديات
ُّ
ودائرة التخطيط العمراني ودائرة النفط ،وقد أظهرت النتائج صحة معظم فرضيات الدراسة؛ إذ إنهم يشعرون بمستوى مرتفع من ال َّـت َهـكـم تجاه
املنظمة.
حول َّ َ ُّ
الـتهـكـم التنظيمي -على حد علم
وبعد االطالع على الدراسات السابقة اتضح أنه ال توجد دراسة تم تطبيقها في اململكة العربية السعودية
الباحثة – وذلك من خالل بحثها في قواعد املعلومات باملنظومة ،وبناء على ذلك تسعى الدراسة إلى اإلجابـة عن األسئلة اآلتية:
ُّ
 .1مـا مستـوى ال َّـت َهـكـم التنـظيمي لـدى ُم َعل َمات املـدارس األهليـة في منطقة القصيم التعليمية من وجهة نظره َّن؟
ُ
 .2ما الفـروق ذات الداللـة اإلحصـائيـة بيـن متوسط إجـابـات العينـة التي تعـزى إلى متـغيرات الدراسة (سـنوات الخبـرة – املـرحلـة الـدراسيـة)؟
ُّ
 .3ما األسباب التي تسهم في رفع ال َّـت َهـكـم التنظيمي لدى ُم َعل َمات املدارس األهلية في منطقة القصيم التعليمية من وجهة نظره َّن؟
أهـداف الدراسـة:
 .1التـعرف على مستـوى ال َّـت َه ُّـكـم التنـظيمي لـدى ُم َعل َمات املـدارس األهليـة فـي منطقة القصيم التعليمية من وجهة نظرهنَّ.
ُ
 .2الكشـف عن الفـروق ذات الداللـة اإلحصـائيـة بيـن إجـابـات العينـة التي تعـزى إلى متـغيرات الدراسة (سـنوات الخبـرة – املـرحلـة الـدراسيـة).
ُّ
 .3التعرف على األسباب التي تسهم في رفع ال َّـت َهـكـم التنظيمي لدى ُم َعل َمات املدارس األهلية في منطقة القصيم التعليمية من وجهة نظره َّن.
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أهميـة الدراسـة:
يمكن إبراز أهمية الدراسة النظرية والتطبيقية على النحو اآلتي:
األهميـة النظريـة:
ً
 .1تستـمد الـدراسـة أهميتـها من كونها أول الدراسات في اململكـة العربيـة السعوديـة -فـي حدود عـلم البـاحثة -في موضوعها ،وأيضا ندرة الدراسـات
ُ
ُّ
العربيـة التـي تناولت ال َّـت َهـكـم التنـظيمي لـدى امل َعل َمات في الـمدارس األهلية ،ممـا يشكل إضـافة جديـدة للمكتبات العربيـة.
ُّ
 .2اإلثـراء النظـري ملفهـوم ال َّـت َهـكـم التنـظيمي وأبعـاده املختـلفة ،وهو يـعد من املفـاهيم الحديثـة.
ُ
ُّ
 .3حـاجة املؤسسـات التعليمـية ملعـرفة مستـوى ال َّـت َهـكـم التنظيمـي لـدى امل َعل َمات ،ولذلك دور مهم في نجـاح املدرسـة.
األهميـة التطبيقيـة:
ُ
َ
َ
 .1تسهم الـدراسـة في تـحسيـن تعامل املؤسسة التعليمية مع املعلمات.
ُ
بمستوى َّ َ ُّ
َ
َ
الـتهـكـم التنظيمي لدى املعلمات لتحديد مواطن الضعف
 .2تسهم في تزويد الجهات املشرفة على التعليم األهلي في منطقة القصيم
ومعالجتها.
ُ
َ
َ
 .3يمكـن أن تشكـل هـذه الـدراسـة نقطـة انطـالق لطرح بـرامج ودورات تدريبيـة حول كيفيـة تعـامل إدارة املدرسة تجاه املعلمات لديهـا بهدف نجـاح
ُّ
املؤسسة التعليمية ،ونشـر اإليجـابيـة وخفض مستويات ال َّـت َهـكـم التنظيمـي.
حدود الدراسـة:
َّ َ ُّ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
الحدود املوضوعيـة :تناولت الدراسـة جميع أبعاد الـتهـكـم التنظيمي (البعد االعتقادي  -البعد العاطفي -البعد السلوكي) لدى معلمات املدارس األهليـة في
منطقة القصيم التعليمية من وجهـة نظره َّن.
الحدود املكانيـة :تم إجـراء الـدراسـة فـي املدارس األهليـة للبنات (االبتدائية ،املتوسطة ،الثانويـة) في منطقة القصيم التعليمية.
الحدود البشريـة :طبقت الدراسـة على عينـة من ُم َعل َمات املدارس األهلية في منطقة القصيم التعليمية.
الحدود الزمانيـة :الفصل الدراس ي الثاني عام 1441هـ.
مصطلحـات الدراسـة:
ُّ
ال َّـت َهـكـم التنظيمي (:)Organizational Cynicism
يعرفه أندرسون ) (Anderson,1996, 1405بأنه :موقف عام يتميز باإلحباط وخيبة األمل ،وكذلك املشاعر السلبية ،وعدم الثقة تجاه أي
شخص أو جماعة أو أيدلوجية أو التقاليد االجتماعية أو املؤسسات.
و ً
أيضا َّ
عرفه دين ) (Dean,1998, 344بأنه :موقف سلبي تجاه املنظمة يتألف من ثالثة عناصر :االعتقاد بأن املنظمة تفتقد االستقامة والنزاهة،
عواطف سلبية تجاه املنظمة ،امليل نحو سلوك االستخفاف واالنتقاد تجاه املنظمة والذي يتماش ى مع هذه االعتقادات والعواطف.
ُ
و ُي َع َّرف إجرائيا بأنه :مجموعة من املعتقدات واملشاعر والسلوكيات السلبية ،وعدم رضا امل َعل َمات تجاه إدارة املؤسسة التعليمية األهلية وسياستها
والتي تعمل بشكل عام ملصالحها الشخصية.

اإلطار النظري والدراسات السابقة:
ً
أول :اإلطارالنظري:
يعيش اإلنسان منذ كينونته في صراع دائم ،وهذا الصراع إما أن يكون داخليا وإما أن يكون خارجيا ً
ناجما عن تفاعله مع من يحيط به من أفراد
وجماعات فيسبب ذلك ً
نوعا من اإلحباط الداخلي لديه (القيس ي ،والدوري.)2018 ،
ً
وغالبا ما تظهر الشواهد أن املنظمات تعمل كأداة للهيمنة التي تعزز املصالح األنانية للنخبة على حساب اآلخرين داخل املنظمة ،وهذا اإلدراك
ً
ً
ً
اعتقادا لدى العاملين بأن املنظمة تفتقد للمصداقية واالستقامة ،وأن مبادئ الصدق واإلخالص والعدالة َّ
يضحى بها من أجل
عاجال أم آجال سيولد
تحقيق املصالح الذاتية للنخبة مصحوبة بمشاعر سلبية من اليأس واإلحباط واالستياء ينتج منها حالة ُّ
تذمر وشكوى وسخط ،ومثل هذه املواقف غير
ُّ
ُّ
املفضلة يطلق عليها في أدبيات السلوك التنظيمي ال َّـت َهـكـم التنظيمي (العطوي ،)2012،وأن ال َّـت َهـكـم التنظيمي هو شعور العاملين باالستياء بسبب مواقف
سلبية تجاه املنظمة.
َّ َ ُّ
َّ َ ُّ
وبدأت فلسفة الـتهـكـم من اليونان ،وتأثرت إلى حد كبير بتعاليم الفيلسوف (سقراط) ،ويعتقد هيجل أن الـتهـكـم هو الحد األقص ى الذي وصل إليه
تطور الوعي بالذاتية ،ملا كان سقراط في نظره :هو الذي أظهر الذاتية الالمتناهية وحرية الوعي الذاتي ،عندما ذهب إلى أن اإلنسان ينبغي له أن يبحث
ُّ
داخل نفسه عن غاية ألفعاله وغاية للعالم في وقت واحد ،ويعتقد أن مفهوم ال َّـت َهـكـم بدأ من سقراط ،وإن كانت التسمية قد استعيرت من أفالطون الذي
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ال َّـت َه ُّـكـم َّ
التـعـليم َّية من وج َهة نظره َّن
ار

رغد الدخيل

استخدمه ليصف طريقة في الحديث استخدمها سقراط في النقاش عندما كان يدافع عن فكرة الحقيقة وفكرة العدالة ضد غرور السوفسطائين ،وغير
املثقفين (إمام.)1938 ،
َّ َ ُّ
وقد اختلف العلماء في تحديد مؤسس الـتهـكـم بين ) )Antisthenesو ()Diogenes of Sinope؛ وفي الفترة التي ظهر فيها ،ويمكننا إرجاع جذور
ُّ
ُّ
ال َّـت َهـكـم مع تاريخه الطويل إلى ما يطلق عليه "املدرسة ال َّـت َهـكـمية" التي نشأت في القرن الرابع عشر قبل امليالد ) ،(Stanley et al, 2005وعلى الرغم من أن
ُّ
مفهوم ال َّـت َهـكـم مفهوم قديم جد ا ،فإن االهتمام به في سياق مكان العمل واملنظمات بدأ يشيع في الفترة األخيرة ( ،)Lnce & Turan, 2012بعد أن أدرك
املمارسون والباحثون -على حد سواء -ازدياد هذه الظاهرة في املنشآت واملؤسسات الحكومية (العطوي .)2016 ،ويعد أندريسون )(Andersson,1996
ُّ
هو أول من عرف ال َّـت َهـكـم التنظيمي.
ُّ
وذكر بيني وسبكتور) (Penney&Spector,2002مفهوم ال َّـت َهـكـم التنظيمي بأنه مجموعة األفكار السلبية لدى األفراد العاملين تجاه املنظمة ،وهي
ينطوي على ثالثة جوانب أساسية هي :فقدان الثقة بالنفس والصدق املنظمي ،والتوجه نحو الفردية مقابل التوجه نحو املنظمة ،وامليول إلى السلبية
تجاه العمل والسلوك املنظمي.
كما وصفه ويلكرسون ) (Wilkerson,2002بأنه موقف سلبي تجاه املنظمة بشكل عام ،وتجاه إداراتها وإجراءاتها وعملياتها ،وهو موقف يقوم على
إيمان األفراد بأن هذه العناصر تعمل بشكل عام ضد مصالحهم.
وقد َّبين جامس ) (James,2005كونه مواقف تتعلق باملنظمة توصف باملعتقدات واملشاعر السلبية والسلوكيات ،وتمثل في الوقت ذاته استجابة
ملمارسة اجتماعية أو شخصية ذات أمد تاريخي ،ويمكن أن تتغير بفعل التأثيرات البيئية.
ً
وتوصل أسالن وإيرن ) (Aslan& Eren, 2014إلى أنه سلوك يتشكل نتيجة االعتقاد بأن إدارة املنظمة تتصرف فقط وفقا ملنافع ذاتية من خالل
تغلب املصلحة الخاصة على املصلحة العامة ،مع التوقع بأن مثل تلك الظروف لن تتغير في املستقبل.
كما َّ
عرفه نجم والحديدي ومحمد ( )2016بأنه :اتجاه سلبي يكونه الشخص تجاه املنظمة التي يعمل فيها يتكون من ثالثة أبعاد(معرفية،
وعاطفية ،وسلوكية).
ُّ
أبعاد ال َّـت َهـكـم التنظيمي هي األبعاد الثالثة اآلتية:
البعد االعتقاديً :
وفقا لهذا ُ
ُ .1
البعد يعتقد العامل بأن املنظمة تفتقد االستقامة واملصداقية ،فالعامل يفكر ويجرب املمارسات واألحداث الجارية في
املنظمة ،ويعمل على اكتساب املعلومات من خالل املالحظة واإلدراك ،ويقوم بتشكيل معتقداته حول املنظمة ) .(Proofschrift,2007حيث إن
العامل املتهكم يعتقد بأن املنظمة تقول شي ًئا وتفعل شي ًئا آخر ،وأن ممارساتها وسياساتها وأهدافها تفتقد للرؤية املشتركة من قبل املتعاملين
داخل املنظمة ،وهذا يجعلهم يعتقدون بأن منظماتهم تخونهم بافتقاد ممارساتها ملبادئ العدالة واملصداقية واإلخالص ( Suaza&Romero,
.)2011
َّ َ ُّ
ً
ُ
ُ .2
البعد العاطفي :وفقا لهذا البعد فإن الـتهـكـم التنظيمي يتضمن ردود فعل عاطفية قوية ( ،)Ince&Turan, 2011فاملتهكم قد يشعر بالغضب تجاه
املنظمة التي يعمل بها ،كما يعاني األلم واالشمئزاز والخجل عند التفكير في املنظمة ،ويتمثل السبب الرئيس ي لظهور مشاعر اإلحباط وخيبة األمل
في عدم تحقق التوقعات فيما يتعلق بالعدل واإلنصاف والرغبة في املعاملة املحترمة والكرامة من قبل املنظمة (.)Proefschrift, 2007
ُّ
البعد السلوكيً :
وفقا لهذا ُ
ُ .3
البعد ذكر كوتنيس وسيتنال ) (Kutanis& Cetinel, 2010أن ال َّـت َهـكـم التنظيمي يعبر عن األفعال العلنية أو السرية من
قبل األفراد املتهكمين داخل املنظمة ،كما يسلكون سلوكيات تتصف بالعدائية وفقدان اإليمان بالقادة ،وعدم الثقة في األشخاص أو املجموعات
التي تعمل معهم في املنظمة ،وهذه السلوكيات هي حصيلة ونتيجة مترتبة على املعتقدات والعواطف السلبية املتهكمة تجاه املنظمة (إسماعيل،
.)2015
َّ َ ُّ
وحاول أندرسون ) (Anderson,1997أن يختصر مسببات الـتهـكـم التنظيمي في ثالث مجموعات رئيسة:
• املجموعة األولى :هي مجموعة العوامل البيئية التي تشمل الرواتب العالية للمديرين التنفيذيين ،وعملية التسريح القاسية للعاملين ،وأرباح
املنظمة غير املبررة ،وعدم الشعور باملسؤلية من قبل املديرين واإلدارة العليا.
• املجموعة الثانية :تشمل عدم كفاية االتصاالت ،محدودية التعبير من قبل العاملين ،املعاملة الفظة بين األفراد ،وعدم كفاءة اإلدارة العليا
واالستخدام املخفق للتقنيات املتاحة.
• املجموعة الثالثة :عوامل تعود إلى خصائص العمل مثل غموض دور العاملين ،والصراع على العمل.
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ً
ثانيا :الدراسـات السابقة:
سيتم عرض الدراسات العربية ثم األجنبية وسوف تدرج وفق ترتيب من األحدث إلى األقدم.
الدراسات العربية:
َّ َ ُّ
• سعت دراسة مصطفى( )2020إلى وضع إطار مقترح يفسر طبيعة العالقة بين الـتهـكـم التنظيمي ونية العاملين لترك العمل ،استخدمت الدراسة
ً
أداة للدراسة ،وطبقت على عينة مكونة من (ً )348
معلما ومعلمة ،وقد توصلت الدراسة إلى
املنهج الوصفي التحليلي ،واعتمدت على االستبانة
عدد من النتائج أهمها وجود عالقة تأثير إيجابية معنوية مباشرة للتهكم التنظيمي كمتغير مستقل على توتر العاملين ونيتهم ترك العمل كمتغير
ُّ
تابع ،ووجود عالقة تأثير سلبية معنوية مباشرة للذكاء العاطفي كمتغير مستقبل على ال َّـت َهـكـم التنظيمي كمتغير تابع.
ُّ
• واستهدفت دراسة أبو زعيتر( )2019التعرف على دور سلوك املواطنة التنظيمية في التقليل من ظاهرة ال َّـت َهـكـم التنظيمي الذي يعبر عن عدم ثقة
ً
ً
العاملين بمسؤوليهم ،استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،واعتمدت على االستبانة أداة للدراسة طبقت على عينة عددها ( )294عامال
في جامعة األقص ى ،وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها وجود عالقة عكسية قوية ذات داللة إحصائية بين مستوى سلوك املواطنة
ُّ
التنظيمية ومستوى ظاهرة ال َّـت َهـكـم التنظيمي.
ُّ
• وأجرى عبدالكريم ،والروابدة ( )2019دراسة سعت إلى التعرف على مستوى الشفافية في الجامعات األردنية الخاصة ودورها في الحد من ال َّـت َهـكـم
ً
التنظيمي لدى العاملين فيها ،وكانت أداة جمع البيانات االستبانة ،وتكونت عينة الدراسة من ( )233عامال في الجامعات األردنية في إقليم الشمال،
ُّ
وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي االرتباطي ،وتوصلت نتائج الدراسة إلى :أن مستوى ممارسة الشفافية وال َّـت َهـكـم التنظيمي لدى العاملين في
ُّ
الجامعات األردنية الخاصة كانت بمستوى تقدير متوسط ،وعدم وجود فروق بين متوسطات إجابات أفراد العينة نحو (الشفافية وال َّـت َهـكـم
التنظيمي) تعزى إلى املتغيرات الديموغرافية.
َّ َ ُّ
• كما استهدفت دراسة ريان وعبدالجليل وعلي ( )2018معرفة طبيعة العالقة بين الـتهـكـم التنظيمي للعاملين وسلوكيات العمل املضادة لإلنتاجية
ً
التي يظهرها العاملون في أثناء عملهم ،وكانت أداة جمع البيانات االستبانة ،وتألفت عينة الدراسة من ( )327عامال في جامعة أسيوط في جمهورية
ً
ُّ
ً
موجبا معنويا بسلوكيات العمل املضادة
مصر العربية ،واستخدم املنهج الوصفي االرتباطي ،وأظهرت النتائج أن ال َّـت َهـكـم التنظيمي يرتبط ارتباطا
لإلنتاجية ،حيث كان االرتباط األقوى ُلبعد السلوك ،يليه ُبعد الشعور ،بينما لم يثبت وجود عالقة مع ُبعد االعتقاد.
ُّ
• وتناولت دراسة القيس ي ،والدوري ( )2018بيان أثر ال َّـت َهـكـم التنظيمي في األداء املنظمي ألمانة عمان الكبرى ،وكانت أداة جمع البيانات االستبانة،
وتكونت عينة الدراسة من ( )400فرد من العاملين في أمانة عمان الكبرى واملكاتب والفروع التابعة لها ضمن نطاق العاصمة األردنية ،وقد تم
اختيارهم بطريقة عشوائية ،واستخدم املنهج الكم ي (تحليل البيانات)  ،وأظهرت النتائج أنه ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتهكم التنظيمي
بأبعاده في األداء املنظمي بأبعاده في تحقيق الهدف في أمانة عمان الكبرى.
َّ َ ُّ
• وسعت دراسة الكعبي ( )2017إلى اختبار العالقة بين الدعم التنظيمي املدرك والـتهـكـم التنظيم ،وكانت أداة جمع البيانات هي االستبانة ،وتكونت
العينة من ( )57مدرس في كلية الرافدين في العراق ،واستخدم املنهج الوصفي االرتباطي ،وقد أشارت النتائج إلى وجود عالقة ارتباط وتأثير سلبية
بين متغيرات الدراسة.
َّ َ ُّ
• وأجرت العطوي ( )2016دراسة الستكشاف طبيعة ظاهرة الـتهـكـم التنظيمي والتعرف إلى أهم العوامل التي تسبب إيقادها من خالل اعتماد
ً
موظفا من ست دوائر حكومية في
املدخل التجريبي املستند إلى السيناريوهات ،وكانت أداة جمع البيانات االستبانة ،وتكونت العينة من ()181
محافظة الديوانية ،واستخدم املنهج التجريبي الحقلي ،وقد أظهرت النتائج صحة معظم فرضيات الدراسة وأظهر املشاركون في البحث مستوى
ُّ
مر ً
تفعا من ال َّـت َهـكـم تجاه املنظمة.
ُّ
• واستهدفت دراسة نجم وآخرين( )2016اختبار تأثير ال َّـت َهـكـم التنظيمي على االغتراب االجتماعي ،وكانت أداة جمع البيانات هي االستقصاء ،وتكونت
العينة من (ً )357
فردا من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم القائمين على العمل بجامعة املنصورة بمصر ،واستخدم املنهج الوصفي االرتباطي،
ُّ
وقد أشارت النتائج إلى وجود تأثير معنوي إيجابي لجميع أبعاد ال َّـت َهـكـم التنظيمي (املعرفي والعاطفي والسلوكي) على ُبعد فقدان املعايير ،ووجود تأثير
معنوي لكل من ُ
البعد املعرفي والعاطفي على ُبعد العزلة االجتماعية ،في حين لم يثبت وجود تأثير معنوي للتهكم السلوكي على العزلة االجتماعية،
َّ َ ُّ
في النهاية تبين وجود عالقة إيجابية بين الـتهـكـم التنظيمي واالغتراب االجتماعي.
َّ َ ُّ
• وتوجد كذلك دراسة أخرى للعطوي( )2012تسعى إلى اختبار العالقة التفاعلية بين اختراق العقد النفسية والـتهـكـم التنظيمي من خالل الدور
الوسيط لتجربة مشاعر االنتهاك بين عينة من العاملين ،وكانت أداة جمع البيانات هي االستبانة ،وتكونت العينة من ( )104أفراد من العاملين في
معمل سمنت املثنى في العراق ،واستخدم املنهج الوصفي االرتباطي ،وقد أشارت النتائج إلى أن اختراق العقد النفسية يرتبط بشكل إيجابي مع
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ُّ
ً
انتهاك العقد ،كما أن انتهاك العقد النفسية تتوسل العالقة بين اختراق العقد وال َّـت َهـكـم التنظيمي ،عالوة على ذلك فقد أشارت النتائج إلى أن
االحترام الداخلي يؤثر ً
سلبا على العالقة بين اختراق العقد وانتهاكها.
الدراسات األجنبية:
َّ َ ُّ
• استهدفت دراسة ميهمت ) (Mehmet, 2018تحديد مستويات الـتهـكـم التنظيمي ومستويات االلتزام التنظيمي للمعلمين ،ومعرفة العالقة بين
مستويات ال َّـت َه ُّـكـم التنظيمي ومستويات االلتزام التنظيمي للمعلم ،وكانت أداة جمع البيانات هي االستبانة ،وتكونت العينة من (ً )352
معلما في
ُّ
املدارس االبتدائية واملتوسطة في دنيزلي ،واستخدم املنهج الوصفي االرتباطي ،وأظهرت النتائج أن مستوى ال َّـت َهـكـم التنظيمي لدى املعلمين
ُّ
منخفض ،ومستوى االلتزام التنظيمي مرتفع  ،ومستوى العالقة بين ال َّـت َهـكـم التنظيمي وااللتزام التنظيمي مرتفع.
• وتناولت دراسة حسن ) (Hasan, 2016الكشف عن أثر عملية اإلشراف في القلق الذي يعانيه املعلمون الذين يعملون في منطقة بيوغلو في
إسطنبول ،وكانت أداة جمع البيانات هي االستبانة ،وتكونت العينة من (ً )247
معلما ،واستخدم املنهج الوصفي االرتباطي ،وأظهرت النتائج وجود
ُّ
مستوى إيجابي معتدل وعالقة مستوى إحصائي كبير بين قلق املعلمين ومستويات ال َّـت َهـكـم التنظيمي من اإلشراف.
• أما دراسة علي ) (Ali,2016فهدفها تحديد مستويات السخرية التنظيمية للمعلمين العاملين في املدارس الثانوية العامة والخاصة في تركيا من
حيث املتغيرات املختلفة ،وكانت أداة جمع البيانات االستبانة ،وتكونت العينة (ً )262
معلما ،واستخدم املنهج الوصفي املسحي ،كشفت نتائج
ُّ
الدراسة أن املستوى العام للسخرية التنظيمية للمعلمين قد وجد على مستوى "أوافق إلى حد ما" ويزداد ال َّـت َهـكـم مع مرور السنين.
• وكان هدف دراسة جوان ) (Joanne,2016التحقيق من تهكم املعلمين نحو مخطط التغيرات التعليمية الرئيسة ورضاهم الوظيفي ،وكانت أداة
جمع البيانات هي االستبانة ،وتكونت العينة من (ً )628
معلما من معلمي االبتدائية والثانوية في ماليزيا ،واستخدم املنهج الوصفي االرتباطي،
ُّ
وكشفت النتائج أن ال َّـت َهـكـم تجاه التغيير التعليمي قد توسطت جز ًئيا ولكن بشكل كبير في تأثيرات عوامل العمل (الترقية ،األجر ،اإلشراف ،الزمالء)
ُّ
على الرضا الوظيفي ،وتوصلت ً
أيضا إلى النتائج السلبية لتوقعات ال َّـت َهـكـم حول الرضا الوظيفي لدى املعلمين ،كما هو موضح في العالقة العكسية
املوجودة بين هذه املتغيرات.
َّ َ ُّ
• وتناولت دراسة إنجين ) (Engin, 2014ثالث متغيرات رئيسية وكيفية تأثير الـتهـكـم التنظيمي على الثقافة املدرسية واإلنجاز األكاديمي ،وكانت أداة
جمع البيانات االستبانة ،وتكونت العينة من (ً )291
معلما في املدارس االبتدائية في إسكيشهير ،واستخدم املنهج الوصفي السببي املقارن ،وكشفت
ُّ
النتائج أنه توجد عالقات سلبية كبيرة بين عوامل ال َّـت َهـكـم التنظيمي والثقافة املدرسية ،وباملثل يوجد ارتباط سلبي كبير بين التحصيل الدراس ي
ُ
والبعد السلوكي للتهكم التنظيمي.
التعقيب على الدراسات السابقة:
من خالل عرض الدراسات السابقة ذات العالقة بمتغير الدراسة يتضح اتفاقها في بعض الجوانب كدراسة مصطفى ( ،)2020ودراسة أبو
زعيتر( ،)2019ودراسة عبدالكريم ،والروابدة ( ،)2019ريان وآخرين( ،)2018القيس ي والدوري( ،Mehmet(2018) ،)2018دراسة الكعبي (،)2017
) ،Hasan(2016العطوي( ،Engin (2014) ، Joanne(2016) ،Ali (2016) ،)2016العطوي ( )2012من حيث استخدام االستبانة أداة لجمع البيانات.
ودراسة مصطفى(2020م) ،ودراسة ) Engin (2014) ، Joanne(2016) ،Ali (2016) ،Hasan(2016) ،Mehmet(2018اتفقت من حيث تطبيقها على
معلمي املدارس.
واتفقت دراسة ) Ali (2016في أنها استخدمت املنهج الوصفي املسحي .واتفقت دراسة ) Ali (2016في أنها جاءت متوسطة .ودراسة القيس ي
والدوري ( )2018بأنها استخدمت العينة العشوائية.
واختلفت دراسة نجم وآخرين ( )2016في أنها استخدمت أداة جمع البيانات االستقصاء ،ودراسة عبدالكريم والروابدة ( ،)2019ريان وآخرين
( ،)2018القيس ي والدوري ( ،)2018(Mehmet(2018) ،)2018دراسة الكعبي ( ،)2016(Hasan ،)2017العطوي ( ، Joanne(2016) ،)2016العطوي
( )2012في أنها استخدمت املنهج الوصفي االرتباطي .ودراسة ) Engin (2014استخدمت املنهج الوصفي السببي املقارن .واختلفت دراسة Mehmet
( )2018بأنها جاءت منخفضة.
ولقد تمت االستفادة من الدراسات السابقة في دراسة املشكلة وتحديدها ،واختيار املنهج املالئم لطبيعة الدراسة وأهدافها ،وتحديد نوع العينة
املناسب لتمثيل املجتمع األصلي ،وفي اإلطار النظري.

منهجية الدراسة وإجراءاتها:
ت عرض الباحثة هنا إلجراءات البحث من حيث املنهج الذي اعتمدت عليه ،ومجتمع البحث وعينته ،واألداة املستخدمة في جمع البيانات وكيفية
بنائها واإلجراءات التي تم اتباعها في التأكد من صدقها وثباتها ،وكذلك األساليب اإلحصائية التي تم استخدامها في معالجة وتحليل البيانات التي تم
الحصول عليها.
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ً
أول :منهج الدراسة:
استخدم املنهج الوصفي املسحي ملالءمته طبيعة املشكلة .ويعرف العساف ( ،2016ص  )209املنهج املسحي بأنه "استجواب جميع أفراد مجتمع
البحث أو عينة كبيرة منهم ،وذلك بهدف وصف الظاهرة املدروسة من حيث طبيعتها ،ودرجة وجودها فقط ،دون أن يتجاوز ذلك إلى دراسة العالقة أو
ً
استنتاج األسباب مثال".
ً
ثانيا :مجتمع الدراسة:
تمثل مجتمع الدراسة جميع ُم َعل َمات املدارس األهلية في منطقة القصيم التعليمية في اململكة العربية السعوديةً ،
ووفقا آلخر إحصائية لوزارة
التعليم عام  1439-1438هـ والبالغ عددهن  345معلمة في املراحل الدراسية التالية (االبتدائية – املتوسطة – الثانوية).
ً
ثالثا :عينة الدراسة:
 .1عينة تقنين الستبانة (العينة الستطالعية):
َ
ُ
َ
تكونت العينة االستطالعية التي تم التأكد من صدق وثبات االستبانة املستخدمة في البحث الحالي بالتطبيق عليها من  40معلمة من معلمات
املدارس األهلية في منطقة القصيم التعليمية في اململكة العربية السعودية ،تم التطبيق عليهن في الفصل الدراس ي الثاني من العام الجامعي  1441هـ.
 .2عينة البحث األساسية:
ً
َ
ُ
َ
ُحسبت عينة البحث وفقا ملعادلة ستيفن ثامبسون لتحديد حجم العينة ،وتكونت من  183معلمة من معلمات املدارس األهلية في منطقة القصيم
التعليمية في اململكة العربية السعودية ،تم اختيارهن بطريقة عشوائية بسيطة ،وتم التطبيق عليهن في الفصل الدراس ي الثاني من العام الجامعي
 1441هـ ،والجدول اآلتي يوضح توزيع أفراد عينة البحث في ضوء املتغيرات املختلفة:
جدول ( :)1توزيع الـم َعل َمات عينة البحث األساسية في ضوء املتغيرات املختلفة
العدد

النسبة

103

%56.3

سنوات الخبرة
أقل من  5سنوات
من  5سنوات إلى أقل من 10
من  10سنوات فأكثر

38

%20.8

42

%23.0

العدد

النسبة

املرحلة البتدائية

88

%43.7

املرحلة املتوسطة
املرحلة الثانوية

30

%16.4

73

%39.9

املرحلة التعليمية

يتضح من الجدول السابق أن النسبة األكبر من أفراد عينة البحث األساسية كن من أصحاب سنوات الخبرة أقل من  5سنوات بنسبة بلغت
ً
وأخيرا أصحاب سنوات الخبرة من  5سنوات إلى أقل من  10سنوات
 ،%56.3يليهن أصحاب سنوات الخبرة من  10سنوات فأكثر بنسبة بلغت %23.0
بنسبة بلغت .%20.8
ر ً
ابعا :أدوات الدراسة:
لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات الالزمة من األفراد عينة الدراسة ،فبعد أن تم االطالع على الدراسات
ً
اعتمادا على املقياس الذي أعده
السابقة املتعلقة بموضوع الدراسة ،واألدوات التي تم استخدامها في هذه الدارسات تم بناء االستبانة الحالية
( )Brandes, 1998وقام بتطويره ( .)Dean et al, 1998وهو مقياس مكون من ثالث أبعاد هي :البعد االعتقادي ،البعد العاطفي ،البعد السلوكي .كما أن
تدرج خيارات اإلجابة جاء وفق املقياس الخماس ي بحيث يعني ( )1موافق بشدة )2( ،موافق )3( ،محايد )4( ،غير موافق )5( ،غير موافق بشدة .وفيما يلي
وصف لالستبانة املستخدمة وخصائصها اإلحصائية ،وكيفية االستجابة عليها ،وتحديد الدرجات.
صدق وثبات الستبانة:
ً
أول :الصدق:
َّ
محكم ً
ً
سلفا ،لذا أقتصر عرضها على مختص باإلدارة التربوية وعضو هيئة تدريس في الوقت نفسه،
أساسا على مقياس
إن هذا االستبانة بنيت
وأ ً
يضا قائدة ومعلمة مدرسة ،وطلبت منهم دراسة االستبانة وإبداء آرائهم فيها من حيث مدى ارتباط كل عبارة من عباراتها بالبعد املنتمية إليه ،ومدى
ُّ
وضوح العبارات وسالمة صياغتها اللغوية ومالءمتها لتحقيق الهدف الذي وضعت من أجله ،واقتراح طرق تحسينها وذلك بالحذف أو اإلضافة أو إعادة
الصياغة .وقد قدموا مالحظات قيمة أفادت الدراسة ،وأث َرت االستبانة ،وساعدت على إخراجها بصورة جيدة ،ومن هذه املالحظات :ترجمة االستبانة
من اإلنجليزية إلى العربية ،واستبدال كلمة الشركة بإدارة املدرسة؛ القتصار الدراسة على املدرسة فقط.
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وتم كذلك التحقق من صدق االستبانة عن طريق صدق االتساق الداخلي  Internal Consistencyوذلك باستخدام معامل ارتباط بيرسون في
حساب معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة ودرجة البعد املنتمية إليه العبارة؛ وذلك للتأكد من مدى تماسك وتجانس عبارات كل بعد فيما بينها،
فكانت معامالت االرتباط كما هي موضحة بالجدول اآلتي:
جدول ( :)2معامالت الرتباط بين درجات عبارات الستبانة والدرجة الكلية للبعد املنتمية إليه العبارة

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

يتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين درجات عبارات االستبانة والدرجة الكلية للبعد املنتمية إليه العبارة جميعها معامالت ارتباط
موجبة ودالة إحصائيا عند مستوى ثقة  0.01وهو ما يؤكد اتساق وتجانس عبارات كل بعد فيما بينها وتماسكها مع بعضها البعض.
كذلك تم التأكد من تجانس واتساق األبعاد الفرعية لالستبانة وتماسكها مع بعضها البعض بحساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات األبعاد
والدرجة الكلية لالستبانة فكانت كما هو موضح بالجدول اآلتي:
جدول ( :)3معامالت الرتباط بين درجات األبعاد الفرعية لالستبانة والدرجة الكلية

**

**

**

يتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين درجات أبعاد االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة جميعها معامالت ارتباط موجبة ودالة
ُّ
إحصائيا عند مستوى ثقة  0.01وهو ما يؤكد اتساق وتجانس أبعاد ال َّـت َهـكـم التنظيمي فيما بينها وتماسكها مع بعضها البعض.
ً
ثانيا :الثبات:
تم التحقق من ثبات درجات االستبانة الحالية وأبعادها الفرعية باستخدام معامل ثبات ألفا كرونباخ؛ فكانت معامالت الثبات كما هو موضح
بالجدول اآلتي:
جدول ( :)4معامالت ثبات ألفا كرونباخ لدرجات الستبانة وأبعادها الفرعية

يتضح من الجدول السابق أن لدرجات االستبانة وأبعادها الفرعية معامالت ثبات مرتفعة ومقبولة إحصائيا؛ ومما سبق يتضح أن لالستبانة
ُّ
مؤشرات إحصائية جيدة (الصدق ،الثبات) ويتأكد من ذلك صالحية استخدامها في البحث الحالي في الكشف عن ال َّـت َهـكـم التنظيمي لدى ُم َعل َمات
املدارس األهليـة في منطقة القصيـم التعليمية.
ويجب مالحظة أنه تتم االستجابة لعبارات االستبانة املستخدمة في البحث الحالي بأن يتم االختيار ما بين خمسة اختيارات تعبر عن درجة املوافقة
وهي (موافق بشدة ،موافق ،محايد ،غير موافق ،غير موافق بشدة) ،لتقابل الدرجات ( )1 ،2 ،3 ،4 ،5على الترتيب؛ والدرجة املرتفعة في أي عبارة أو بعد
ُّ
في االستبانة تعبر عن درجة عالية من درجة التحقق ،ويجب مالحظة أنه تم االعتماد على املحكات التالية في الحكم على ال َّـت َهـكـم التنظيمي لدى ُم َعل َمات
املدارس األهليـة في مدينـة بريدة بمنطقة القصيمً ،
بناء على املتوسطات الحسابية للعبارات واملتوسطات الوزنية لألبعاد كما هو موضح بالجدول اآلتي:
ُّ
جدول ( :)5محكات الحكم على ال َّـت َهـكـم التنظيمي لدى م َعل َمات املدارس األهليـة بمنطقة القصيم التعليمية من وجهة نظره َّن
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ً
خامسا :األساليب اإلحصائية املستخدمة:
في البحث الحالي تم استخدام العديد من األساليب اإلحصائية باستخدام الحزمة اإلحصائية في العلوم االجتماعية  SPSSعلى النحو اآلتي:
 .1للتأكد من صدق وثبات الستبانة املستخدمة في البحث الحالي تم استخدام:
• معامل ارتباط بيرسون  Pearson Correlationفي التأكد من صدق االتساق الداخلي لالستبانة.
• معامل ثبات ألفا كرونباخ  Alpha Cronbachفي التأكد من ثبات االستبانة.
 .2لإلجابة عن أسئلة البحث تم استخدام:

ُّ
 Std.في الكشف عن ال َّـت َهـكـم

• التكرارات  Frequenciesوالنسب املئوية  Percentواملتوسطات  Meanواالنحرافات املعيارية
التنظيمي لدى ُم َعل َمات املدارس األهليـة في منطقة القصيم التعليمية من وجهة نظره َّن.
ُّ
• تحليل التباين أحادي االتجاه  One Way ANOVAفي التعرف على مدى اختالف ال َّـت َهـكـم التنظيمي لدى ُم َعل َمات املدارس في منطقة القصيم
التعليمية من وجهة نظره َّن باختالف متغيرات (سنوات الخبرة ،املرحلة التعليمية).
Deviation

نتائج البحث:

ً
ُّ
أول :نتائج إجابة السؤال األول :ينص السؤال األول للبحث الحالي على اآلتي" :ما مستوى ال َّـت َهـكـم التنظيمي لدى م َعل َمات املدارس األهليـة في منطقة
القصيم التعليمية من وجهة نظره َّن؟".
ُّ
لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب التكرارات والنسب املئوية الستجابات أفراد عينة البحث على كل عبارة من عبارات االستبانة واملتعلق بال َّـت َهـكـم
التنظيمي لدى ُم َعل َمات املدارس األهليـة في منطقة القصيم التعليمية من وجهة نظره َّن ،ثم تم حساب املتوسطات واالنحرافات املعيارية لهذه
االستجابات وذلك لتحديد درجة تحقق كل عبارة من هذه العبارات ،فكانت النتائج كما هي موضحة فيما يأتي:
ُّ
البعد األول :ال َّـت َهـكـم العتقادي:
ُّ
جدول ( :)6التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات والنحر افات املعيارية لستجابات عينة البحث حول ال َّـت َهـكـم التنظيمي لدى م َعل َمات املدارس األهليـة في
ُّ
منطقة القصيم التعليمية من وجهة نظره َّن فيما يتعلق بال َّـت َهـكـم العتقادي

يتضح من الجدول السابق أن:
َّ َ ُّ
ُّ
َ
ُ
َ
مستوى ال َّـت َهـكـم التنظيمي لدى معلمات املدارس األهليـة في منطقة القصيم التعليمية فيما يتعلق بالـتهـكـم االعتقادي متحقق بدرجة كبيرة؛ حيث
بلغ املتوسط الوزني للدرجات الكلية في هذا البعد  3.642بانحراف معياري  ،1.185وتتفق نتيجة هذا املحور مع نتيجة دراسة العطوي ( )2016والتي
ُّ
توصلت إلى أن مستوى ال َّـت َهـكـم التنظيمي لدى العاملين جاء بدرجة مرتفعة ،وتختلف نتيجة هذا املحور مع دراسة عبدالكريم والروابدة ( )2019والتي
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َ َ
التنظيم ُّي َل َدى م َعل َمات ال َـم َد س األهل َّية في َمنط َقة ال َـقصيم َّ
ال َّـت َه ُّـكـم َّ
التـعـليم َّية من وج َهة نظره َّن
ار

رغد الدخيل

ُّ
توصلت إلى أن مستوى ال َّـت َهـكـم التنظيمي لدى العاملين جاء بدرجة متوسطة ،كما تختلف نتيجة هذا املحور مع نتيجة دراسة ) Mehmet(2018التي
ُّ
توصلت إلى أن مستوى ال َّـت َهـكـم التنظيمي جاء بدرجة منخفضة ،أما بشأن العبارات الفرعية في هذا البعد فجاءت مرتبة على حسب درجة التحقق على
النحو اآلتي:
• جاءت العبارة "تتوقع إدارة مدرستي منا القيام بأعمال محددة ،ولكنها ال تكافئنا على ذلك" في الترتيب األول من حيث درجة التحقق ،ومتحققة
بدرجة كبيرة؛ حيث بلغت قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة  3.880بانحراف معياري قدره  ،1.166وقد تعزو
الباحثة ذلك إلى أن ضعف برنامج الحوافز بشقيها املعنوي واملادي يقلل من مستوى أداء العاملين ،وربما قد يسهم في تناقص انتمائهم ووالئهم
لعملهم ،وتركهم له في بعض األحيان؛ لعدم تقدير ما يقومون به من أعمال إضافية كلفوا بها ،وتتفق نتيجة هذه العبارة مع نتيجة دراسة ريان
ً
ُّ
ً
موجبا معنويا بسلوكيات العمل املضادة لإلنتاجية ،وتختلف نتيجة هذه
وآخرين( )2018وقد توصلت إلى أن ال َّـت َهـكـم التنظيمي يرتبط ارتباطا
العبارة مع نتيجة دراسة القيمي والدوري( )2018التي توصلت إلى أنه ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتهكم التنظيمي بأبعاده في األداء املنظمي
بأبعاده في تحقيق الهدف في أمانة عمان الكبرى.
• جاءت العبارة "أعتقد أن سياسات وأهداف إدارة مدرستي تحقق مصالحها الخاصة فقط" في الترتيب الثاني من حيث درجة التحقق ،ومتحققة
بدرجة كبيرة؛ حيث بلغت قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة  3.738بانحراف معياري قدره  ،1.239وقد تعزو
الباحثة ذلك إلى عدم مراعاة قادة املدارس للعاملين وتقديرهم على ممارسة مهامهم املكلفين بها ،وهو ما يتفق مع نتيجة دراسة العطوي()2016
ُّ
التي توصلت إلى أن مستوى ال َّـت َهـكـم التنظيمي لدى العاملين جاء بدرجة مرتفعة.
• جاءت العبارة "أعتقد أن إدارة مدرستـي تقول شيئًـا وتفعل ً
شيئا آخر" في الترتيب الثالث من حيث درجة التحقق ،ومتحققة بدرجة كبيرة؛ حيث
بلغت قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة  3.486بانحراف معياري قدره .1.222
• جاءت العبارة "عندما تعتزم إدارة مدرستي القيام بعمل ما ،أتساءل عما إذا كان سيحدث بالفعل" في الترتيب الرابع من حيث درجة التحقق،
ومتحققة بدرجة كبيرة؛ حيث بلغت قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة  3.464بانحراف معياري قدره 1.113
ُّ
البعد الثاني :ال َّـت َهـكـم العاطفي:
ُّ
جدول ( :)7التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات والنحر افات املعيارية لستجابات عينة البحث حول ال َّـت َهـكـم التنظيمي لدى م َعل َمات املدارس األهليـة في
ُّ
منطقة القصيم التعليمية من وجهة نظره َّن فيما يتعلق بال َّـت َهـكـم العاطفي
م

العبارات
غير موافق
بشدة
تكرار نسبة

غير موافق

تكرار

نسبة

 1أشعر بضعف التطابق بين ما تقوله
إدارة مدرستي وما تفعله
47
30.1
55
11.5
21
20.8
38
12.0
22
 2أشعر بالغضب عندما أفكر في
مدرستي
40
32.2
59
13.7
25
23.5
43
8.7
16
 3أشعر بالتوتر عندما أفكر في
مدرستي
39
35.0
64
9.3
17
23.5
43
10.9
20
 4أشعر بالقلق عندما أفكر في
مدرستي
38
30.1
55
13.1
24
25.7
47
10.4
19
 5أشعر بالغضب عندما أفكر في
مدرستي
ُّ
ُّ
املتوسط العام ملستوى ال َّـت َهـكـم التنظيمي لدى م َعل َمات املدارس األهليـة في منطقة القصيم التعليمية فيما يتعلق بال َّـت َهـكـم
العاطفي

24.0

3.585

1.154

كبيرة

25.7

3.366

1.376

متوسطة

2

21.9

3.350

1.292

متوسطة

3

21.3

3.322

1.334

متوسطة

4

20.8

3.251

1.323

متوسطة

5

3.375

1.296

متوسطة

6

37

20.2

تكرار
28

نسبة
15.3

تكرار
68

نسبة

موافق بشدة

1

3.3

تكرار

نسبة

الستجابة
محايد

موافق

املتوسط

النحراف
املعياري

درجة
التحقق

الترتيب

37.2

44

يتضح من الجدول السابق أن:
َّ َ ُّ
ُّ
َ
ُ
َ
مستوى ال َّـت َهـكـم التنظيمي لدى معلمات املدارس األهليـة في منطقة القصيم التعليمية فيما يتعلق بالـتهـكـم العاطفي متحقق بدرجة متوسطة؛ حيث
بلغ املتوسط الوزني للدرجات الكلية في هذا البعد  3.375بانحراف معياري  ،1.296وتتفق هذه النتجية مع نتيجة دراسة عبدالكريم والروابدة ()2019
ُّ
التي توصلت إلى أن مستوى ال َّـت َهـكـم التنظيمي لدى العاملين جاء بدرجة متوسطة ،أما بشأن العبارات الفرعية في هذا البعد فجاءت مرتبة على حسب
درجة التحقق على النحو اآلتي:
• جاءت العبارة "أشعر بضعف التطابق بين ما تقوله إدارة مدرستي وما تفعله" في الترتيب األول من حيث درجة التحقق ،ومتحققة بدرجة كبيرة؛
حيث بلغت قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة  3.585بانحراف معياري قدره  ،1.154وقد تعزو الباحثة ذلك إلى
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َ َ
التنظيم ُّي َل َدى م َعل َمات ال َـم َد س األهل َّية في َمنط َقة ال َـقصيم َّ
ال َّـت َه ُّـكـم َّ
التـعـليم َّية من وج َهة نظره َّن
ار

رغد الدخيل

اهتمام إدارة املدرسة بتحقيق األهداف املكلفة بها دورن مراعاة وتقدير العاملين على ما يقومون به من أعمال ،وهو يؤدي إلى عدم رضا العاملين
ُّ
عن بيئة العمل ،وتتفق هذه النتجية مع نتيجة دراسة ) Ali (2016التي توصلت إلى وجود عالقة بين ال َّـت َهـكـم التنظيمي ومستوى رضا العاملين عن
بيئة العمل.
• جاءت العبارة "أشعر بالغضب عندما أفكر في مدرستي" في الترتيب الثاني من حيث درجة التحقق ،ومتحققة بدرجة متوسطة؛ حيث بلغت قيمة
متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة  3.366بانحراف معياري قدره  ،1.376وقد تعزو الباحثة ذلك إلى ضعف تقدير إدارة
املدرسة للعاملين ،واالهتمام بطبيعة العمل على حساب رضا العاملين وتقديرهم ،وهو ما يتفق ونتيجة دراسة ) Engin(2014في وجود عالقات
ُّ
سلبية كبيرة بين عوامل ال َّـت َهـكـم التنظيمي والثقافة املدرسية.
• جاءت العبارة "أشعر بالتوتر عندما أفكر في مدرستي" في الترتيب الثالث من حيث درجة التحقق ،ومتحققة بدرجة متوسطة حيث بلغت قيمة
متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة  3.350بانحراف معياري قدره  ،1.292وقد تعزو الباحثة هذه النتيجة إلى ضعف
مستوى التحفيز من قبل اإلدارة املدرسية للمعلمين وضعف تقديرهم على ما يبذلونه من جهد لتجقيق األهداف املكلفين بها ،وتتفق نتيجة هذه
العبارة مع نتيجة دراسة مصطفى( )2020التي توصلت إلى عالقة تأثير إيجابية معنوية مباشرة للتهكم التنظيمي كمتغير مستقل على توتر العاملين
ونية ترك العمل كمتغير تابع.
• جاءت العبارة "أشعر بالقلق عندما أفكر في مدرستي" في الترتيب الرابع من حيث درجة التحقق ،ومتحققة بدرجة متوسطة؛ حيث بلغت قيمة
متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة  3.322بانحراف معياري قدره .1.334
• جاءت العبارة "أشعر بالغضب عندما أفكر في مدرستي" في الترتيب الخامس من حيث درجة التحقق ،ومتحققة بدرجة متوسطة حيث بلغت قيمة
متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة  3.251بانحراف معياري قدره .1.323
ُّ
البعد الثالث :ال َّـت َهـكـم السلوكي:
ُّ
جدول ( :)8التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات والنحر افات املعيارية لستجابات عينة البحث حول ال َّـت َهـكـم التنظيمي لدى م َعل َمات املدارس األهليـة في
ُّ
منطقة القصيم التعليمية من وجهة نظره َّن فيما يتعلق بال َّـت َهـكـم السلوكي
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َ َ
التنظيم ُّي َل َدى م َعل َمات ال َـم َد س األهل َّية في َمنط َقة ال َـقصيم َّ
ال َّـت َه ُّـكـم َّ
التـعـليم َّية من وج َهة نظره َّن
ار

رغد الدخيل

يتضح من الجدول السابق أن:
َّ َ ُّ
ُّ
َ
ُ
َ
مستوى ال َّـت َهـكـم التنظيمي لدى معلمات املدارس األهلية بمنطقة القصيم التعليميـة فيما يتعلق بالـتهـكـم السلوكي متحقق بدرجة متوسطة؛ حيث
بلغ املتوسط الوزني للدرجات الكلية في هذا البعد  3.077بانحراف معياري  ،1.265أما بشأن العبارات الفرعية في هذا البعد فجاءت مرتبة على حسب
درجة التحقق على النحو اآلتي:
• جاءت العبارة "أشكو إلى زمالئي خارج العمل من األمور التي تحدث من قبل إدارة املدرسة" في الترتيب األول من حيث درجة التحقق ،ومتحققة
بدرجة كبيرة؛ حيث بلغت قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة  3.612بانحراف معياري قدره  ،1.235وقد تعزو
الباحثة ذلك إلى عدم رضا العاملين عن نمط القيادة التي تتبعه إدارة املدرسة مع العاملين ألنه يفتقر إلى تطبيق نظام للتحفيز ُي َق َّدر فيه العاملون
املميزون في عملهم.
• جاءت العبارة "أنتقد ممارسات وسياسات إدارة مدرستي في التعامل مع اآلخرين" في الترتيب الثاني من حيث درجة التحقق ،ومتحققة بدرجة
متوسطة؛ حيث بلغت قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة  3.202بانحراف معياري قدره  ،1.325وقد تعزو الباحثة
ذلك إلى أن بيئة العمل داخل املدرسة ال تحقق طموحات العاملين ،وتفتقد إلى الخبرة في التعامل مع العاملين وتقديرهم.
• جاءت العبارة "أتحدث بشكل سلبي عن الطريقة التي تدير بها مدرستي أمورها مع اآلخرين" في الترتيب الثالث من حيث درجة التحقق ،ومتحققة
بدرجة متوسطة؛ حيث بلغت قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة  3.049بانحراف معياري قدره .1.298
• جاءت العبارة "أتبادل نظرات السخرية مع زمالء العمل أثناء تحدث إدارة املدرسة" في الترتيب الرابع من حيث درجة التحقق ،ومتحققة بدرجة
متوسطة؛ حيث بلغت قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة  2.913بانحراف معياري قدره .1.281
• جاءت العبارة "أسخر من املبادرات واألعمال التي تقوم بها إدارة مدرستي" في الترتيب الخامس من حيث درجة التحقق ،ومتحققة بدرجة متوسطة
حيث بلغت قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة  2.607بانحراف معياري قدره .1.185
ُّ
َ
ُ
َ
ومجمل ما تم التوصل إليه من نتائج في إجابة السؤال األول للبحث الحالي واملتعلق بمستوى ال َّـت َهـكـم التنظيمي لدى معلمات املدارس األهلية في
منطقة القصيم التعليمية من وجهة نظره َّن يمكن تلخيصه في الجدول اآلتي:
ُّ
جدول ( :)9مستوى ال َّـت َهـكـم التنظيمي لدى م َعل َمات املدارس األهلية في منطقة القصيم التعليمية من وجهة نظره َّن

ُّ
ً
متحققا
يتضح من الجدول السابق أن مستوى ال َّـت َهـكـم التنظيمي لدى ُم َعل َمات املدارس األهلية في منطقة القصيم التعليمية من وجهة نظره َّن جاء
ُّ
بدرجة متوسطة بمتوسط وزني  3.365وانحراف معياري  ،1.249وجاء في الترتيب األول بعد ال َّـت َهـكـم االعتقادي وهو متحقق بدرجة كبيرة بمتوسط وزني
 3.642وانحراف معياري  ،1.185وفي الترتيب الثاني جاء بعد ال َّـت َه ُّـكـم العاطفي وهو متحقق بدرجة متوسطة بمتوسط وزني  3.375وانحراف معياري
ُّ
 ،1.296وفي الترتيب الثالث واألخير جاء بعد ال َّـت َهـكـم السلوكي وهو متحقق بدرجة متوسطة بمتوسط وزني  3.077وانحراف معياري .1.265
ُّ
ً
ثانيا  :نتائج إجابة السؤال الثاني :ينص السؤال الثاني للبحث الحالي على اآلتي "هل توجد فروق ذات دللة إحصائية في مستوى ال َّـت َهـكـم التنظيمي
لدى م َعل َمات املدارس األهلية في منطقة القصيم التعليمية من وجهة نظره َّن تعزى إلى متغيرات (سنوات الخبرة ،املرحلة التعليمية)؟".
 .1بالنسبة ملتغير سنوات الخبرة :تم استخدام اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه  One Way ANOVAفي الكشف عن داللة الفروق في مستوى
ُّ
ال َّـت َهـكـم التنظيمي لدى ُم َعل َمات املدارس األهلية في منطقة القصيم التعليمية من وجهة نظره َّن والتي ترجع الختالف سنوات الخبرة (أقل من  5سنوات،
من  5سنوات إلى أقل من  10سنوات ،من  10سنوات فأكثر) فكانت النتائج كما هي موضحة في اآلتي:
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َ َ
التنظيم ُّي َل َدى م َعل َمات ال َـم َد س األهل َّية في َمنط َقة ال َـقصيم َّ
ال َّـت َه ُّـكـم َّ
التـعـليم َّية من وج َهة نظره َّن
ار

رغد الدخيل

ُّ
ً
جدول ( :)10املتوسطات والنحر افات املعيارية ملستوى ال َّـت َهـكـم التنظيمي لدى م َعل َمات املدارس األهلية في منطقة القصيم التعليمية من وجهة نظره َّن وفقا
لسنوات الخبرة

ُّ
جدول ( :)11دللة الفروق في مستوى ال َّـت َهـكـم التنظيمي لدى م َعل َمات املدارس األهلية في منطقة القصيم التعليمية من وجهة نظره َّن والتي ترجع لختالف
سنوات الخبرة
"

"

يتضح من الجدول السابق أنه:
مستوى َّ َ ُّ
َ
ُ
َ
الـتهـكـم التنظيمي لدى معلمات املدارس األهلية في منطقة القصيم التعليمية ترجع الختالف سنوات
• ال توجد فروق دالة إحصائيا في
الخبرة.
 .2بالنسبة ملتغير املرحلة التعليمية:
تم استخدام اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه  One Way ANOVAفي الكشف عن داللة الفروق في استجابات أفراد عينة الدراسة حول
ُّ
مستوى ال َّـت َهـكـم التنظيمي لدى معلمي املدارس األهلية في منطقة القصيم التعليمية والتي ترجع الختالف املرحلة التعليمية (املرحلة االبتدائية ،املرحلة
املتوسطة ،املرحلة الثانوية) فكانت النتائج كما هي موضحة فيما يأتي:
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ُّ
جدول ( :)12املتوسطات والنحر افات املعيارية ملستوى ال َّـت َهـكـم التنظيمي لدى م َعل َمات املدارس األهلية في منطقة القصيم التعليمية من وجهة نظره َّن وفقا
للمرحلة التعليمية

ُّ
جدول ( :)13دللة الفروق في مستوى ال َّـت َهـكـم التنظيمي لدى م َعل َمات املدارس األهلية بمنطقة القصيم التعليمية من وجهة نظره َّن والتي ترجع لختالف املرحلة
التعليمية
"

"

يتضح من الجدول السابق أنه:
ُّ
• ال توجد فروق دالة إحصائيا في مستوى ال َّـت َهـكـم التنظيمي لدى ُم َعل َمات املدارس األهلية في منطقة القصيم التعليمية ترجع الختالف املرحلة
التعليمية.
ً
َّ َ ُّ
َ
َ
ثالثا :نتائج إجابة السؤال الثالث :ينص السؤال الثالث للبحث الحالي على اآلتي" :ما األسباب التي تسهم في رفع الـتهـكـم التنظيمي لدى معلمات
املدارس األهليـة في منطقة القصيم التعليمية من وجهة نظره َّن؟".
ولإلجابة عن هذا السؤال تمت مراجعة نتائج الدراسة الحالية ،ويمكن ذكرها في النقاط اآلتية:
• أن اإلدارة املدرسية ال تعطى فرصة لل ُم َعل َمات في إبداء آرائهن في األمور التي تخصهن في العمل ،فقد يشعرهن ذلك بعدم اهتمام إدارة املدرسة بهن.
ُّ
ُ
• تمييز ُم َعل َمات معينات من قبل إدارة املدرسة على حساب البعض اآلخر ،فيصبح ذلك ً
دافعا لبقية امل َعل َمات لشعورهن بال َّـت َهـكـم تجاه املؤسسة
واإلحباط.
• فقدان الشعور باألمان الوظيفي فيما يتعلق باملستقبل ،ليتالش ى معه كل الحماسة للعمل.
ُ
• ضغط إدارة املدرسة على امل َعل َمات بفرض مهمات إضافية.
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• عدم صرف الرواتب في املوعد املحدد أو املماطلة.
• عدم العدل في إعطاء الرواتب.
• قلة الحوافز املادية واملعنوية من قبل إدارة املدرسة.
• تحيز إدارة املدرسة لصالح الطالب ً
طمعا في زيادة الدخل املادي وذلك على حساب مكانة املعلم.
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Abstract: The study aimed to identify the level of organizational cynicism among the teachers of private
schools in the Qassim Educational Region from their point of view. And to inspect if there are any differences
between the answers of the sample members due to the study variables (educational stage, years of
experience). By using descriptive survey method. and using standard that create by (Brandes, 1998) and it has
developed by (Dean et al, 1998) as a tool for data collection. It was applied to a simple random sample of 183
female teachers in private schools. The results concluded that the degree of organizational cynicism among
teachers of private schools in the Qassim region from their point of view reached an intermediate level, and
there are no differences between the sample of responses attributed to the educational stage, years of
experience.
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امللخص:

هدف البحث الحالي إلى التعرف على التأصيل اإلسالمي للذكاء العاطفي في اإلدارة التربوية ً
وفقا ألسس التأصيل اإلسالمي ،واملفاهيم
األساسية التي تدور حولها عقائد اإلسالم وتشريعاته ،واستخدمت الباحثة كال املنهجين الوصفي التحليلي ،والتاريخي االستنباطي ،وانقسم
ً
البحث إلى مبحثين أساسيين :احتوى املبحث األول على مفهوم الذكاء عامة وأنواعه والتي من ضمنها الذكاء العاطفي ،ومفهوم الذكاء
العاطفي ،ونشأته ،وأهميته ،وأبعاده ،وأهم السمات الخاصة بالقائد التربوي ،ونماذجه ،والذكاء العاطفي في ضوء رؤية  ،2030واحتوى
املبحث الثاني على مفهوم التأصيل اإلسالمي ،وأهميته ،وأهدافه ،وأسسه ،واملفاهيم األساسية للعقائد وكيفية تأصيله ً
وفقا لها في املجال
ً
اإلداري التربوي ،وتوصل البحث إلى عدد من النتائج أهمها :أنه على الرغم من أهمية الذكاء العاطفي في املجال اإلداري عامة ،إال أنه أن هناك
ُ
قلة في الدراسات التي تتناوله في املجال اإلداري التربوي ،كما لوحظ تركيز الدراسات السابقة الخاصة بالتأصيل على تأصيل العلوم النفسية،
واالجتماعية ،وقد أوصت الباحثة بالعديد من التوصيات أهمها :يجب على الباحثين والباحثات لفت النظر بشكل أكبر في دراساتهم ملوضوع
الذكاء العاطفي في اإلدارة التربوية ،كما ينبغي عليهم ً
أيضا البحث أكثر في مجال التأصيل اإلسالمي وفهمه بشكل أعمق ،ثم تركيزهم في
دراساتهم على العلوم اإلدارية التربوية.
الكلمات املفتاحية :التأصيل اإلسالمي؛ الذكاء العاطفي؛ أسس التأصيل اإلسالمي؛ مفاهيم عقائد اإلسالم.

املقدمة:
من املتعارف عليه أن األمة اإلسالمية ليس كغيرها من األمم ،حيث تخضع بشكل كبير في جميع تعامالتها ،وأمورها الحياتية إلى الدين اإلسالمي،
ُ
والشريعة اإلسالمية ،املبنية على أسس ومبادئ من شأنها أن تسير حياة البشرية ،وتصحح مسيرتهم في جميع شؤونهم ،وتضح تلك املبادئ والقواعد التي
تبنى عليها الحياة اإلنسانية في أرقى الكتب السماوية املقدسة ،وهو القرآن الكريم ،وآياته الكريمة ،كما تضح ً
أيضا في السنة النبوية املطهرة من خالل
َّ
َ َ َ ُ َ ُ َ ِّ ُ ُ َ َّ َ َ َ َ
َّ َ ُ َ
لون ِّ
حات َأ َّن َل ُهم َأ ً
جرا
ؤمنين الذين يعم
الص ِال ِ
األحاديث الشريفة ،حيث يقول هللا  -عز وجل -في ذلك ِ"إن هـذا القرآن َيهدي ِللتي ِهي أقوم ويب ِشر امل ِ
َك ً
بيرا"(سورة األسراء :آية " ) 9
ومن أهم األمور الحياتية التي ركز عليها اإلسالم ،وارتبط بها بشكل كبير هو العلم ،حيث برز االهتمام به في اإلسالم ،من حيث توظيف ،وتطبيق
القواعد ،واألسس اإلسالمية في جميع العلوم دون استثناء ،وتأصيل ،وإرجاع تلك العلوم إلى األصل اإلسالمي ،سواء الدينية منها ،أو االجتماعية ،أو
اإلنسانية وغيرها ،ومن أهمها :العلوم اإلدارية والتي تعتبر من أهم العلوم التي تؤثر على حياة الفرد العملية ،حيث يتمتع القائد بميزة التأثير على أتباعه،
وشخصياتهم داخل املؤسسة ،وخارجها ،وتعتمد سلبية ذلك التأثير أو إيجابيته على مدى تعامله معهم ،لذلك يستوجب على كل من تولى مسؤولية
القيادة ،أو اإلدارة أن يراعي في جميع تعامالته العملية ،والشخصية ،األسس اإلسالمية التي جاءت بها الشريعة اإلسالمية ،وتوظيفها وفق أسس التأصيل
اإلسالمي الرئيسية ،واملصادر التشريعية التي يقوم عليها الدين اإلسالمي.
ً
ً
ولو نظرنا إلى مفهوم التأصيل وأهميته عامة ،ومن الناحية اإلدارية التربوية خاصة ،نجد أن عملية التأصيل اإلسالمي للعلوم اإلدارية التربوية ما
ً
وتطبيقيا ،وفق أسس ومبادئ الشريعة اإلسالمية ،حيث تبنى عملية التأصيل على أسس إسالمية ال يمكن
هو إال عملية توظيف املفاهيم اإلدارية ،نظرًيا

التأصيل السالمي للذكاء العاطفي في الدارة التربوية

رهف بحه

الخروج عنها في جميع األمور ،وتكمن أهمية التأصيل اإلسالمي ،وأسسه في أن الدين اإلسالمي هو األساس ،واملحرك لجميع سلوكياتنا ،فعملية التأصيل
تساعد األفراد على التحكم في جميع أفعالهم ،وأقوالهم ،بحسب ما جاءت به الشريعة اإلسالمية.
ً
ولو تمعنا في علم اإلدارة نجد أنه علم واسع ،يحتوي على العديد من املواضيع اإلدارية املهمةً ،
وعمليا ،والتي من شأنها مراعاة الفرد،
علميا
ً
ً
اعتمادا ً
كليا على
وجهوده ،ومشاعره ،من قبل القائد ،واستغالله ملوارده البشرية استغالال أمثل ،بحيث يعتمد في عالقاته اإلنسانية داخل املؤسسة
اإليمان الصادق ،يرى كل ما يقوم به اإلنسان من خير أو شر ،ويراقب جميع سلوكياته مع الناس ،بحيث يحاسب كل إنسان على عمله إن ً
خيرا فخير،
وإن ً
شرا فشر.
ومن أهم تلك املواضيع اإلدارية والتي من املمكن تطبيقها في جميع املجاالت التربوية منها ،وغير التربوية ،الذكاء العاطفي اإلداري ،بمعنى أن يكون
ً
لدى القائد املهارة ،والقدرة الكافية على تفهم مشاعره أوال ،ومن ثم تفهم مشاعر األفراد العاملين داخل املؤسسة ،واحتوائه لهم ،وهنا تكمن أهمية
التأصيل اإلسالمي ملوضوع الذكاء اإلداري العاطفي ،حيث إن من أهم ما يميز التربية اإلسالمية درجة اهتمامها بالجانب العاطفي لإلنسان ،واملقاصد
الحسنة من أفعاله ،والبعد عن كل مقصد س يء ،ليكون هناك شخصية إسالمية ،سوية ،متزنة ،تحكم تصرفاتها التربية اإلسالمية ،ومبادئها.
وأشارت العديد من الدراسات ومنها دراسة الحلواني ( )2008إلى مدى أهمية عملية التأصيل اإلسالمي للعلوم اإلدارية التربوية ،وأن اإلدارة التربوية
َ
من أهم العلوم التي يجب أن ُتأصل ،وذلك بسبب تعدد النظريات اإلدارية التربوية ،واختالفها باختالف الظروف التي مرت بها كل منها على حدى ،والتي
أثرت على واضعي تلك النظرياتً ،
أيضا بسبب العوامل املؤثرة في املجتمعات التي نشأت فيها تلك النظريات ،فأصبح بعضها يناقض البعض الخر ،في
حين يناقش بعضها جزئيات تهملها أخريات ،وكل منها ينظر من جهة وزاوية مختلفة ،كما أكدت دراسة كنعان ( )2016على أهمية الذكاء العاطفي في
املجال اإلداري التربوي ،ومدى ارتباطه الوثيق بالفكر اإلداري اإلسالمي حيث يعتبر مبدأ إداري تربوي ،نفس ي إسالمي أصيل ،اهتم القرآن الكريم
بإرسائه ،وعملت السنة النبوية القولية ،والفعلية ،والتقريرية على تجسيده ،وكذلك الخلف من علماء األمة.
ولو نظرنا إلى رؤية  2030للمملكة العربية السعودية نجد أن من أهم األمور التي ركزت عليها وجود قادة في املؤسسات يتميزون باملهارات لتحقيق
أهداف الرؤية الوطنية باإلضافة إلى وجود املهارات اإلنسانية املتميزة مثل القدرة على االبتكار والذكاء العاطفي في صنع الطموحات الكبرى والوصول
إليها(اليامي.)2018 ،
مشكلة البحث:
إن التجديدات ،والتطورات ،والتغييرات ،التي تمر بها مجتمعاتنا اإلسالمية اليوم تتطلب بشكل كبير الرجوع إلى الشريعة اإلسالمية ،وأصولها،
وأحكامها ،وأهدافها ،سواء أكانت تلك التغييرات في العادات والتقاليد السائدة في املجتمع ،أو في تعدد العلوم اإلدارية منها وغير اإلدارية ،واملناهج التي
ُتدرسُ ،وتطبق في املؤسسات التعليمية واختالفها ،إذ أن الشريعة اإلسالمية هي القاعدة األساسية التي تندرج تحتها القواعد الفرعية املطبقة في
تعامالتنا اإلنسانية بين بعضنا البعض.
وعلى الرغم من أهمية موضوع التأصيل اإلسالمي للعلوم اإلدارية التربوية ،وتطبيقه في املؤسسات وباألخص التعليمية منها ،إال أن هناك ندرة في
البحوث التي تناولت موضوع التأصيل اإلسالمي للعلوم اإلدارية التربوية ،فقد أشارت العديد من الدراسات ومنها دراسة عيس ى ( )2015إلى أن هناك ندرة
في الدراسات التي تناولت النظريات التربوية الغربية ،واإلسالمية ،في البحوث الخاصة بالتأصيل اإلسالميً ،
أيضا من أبرز جوانب الضعف لدى الباحثين
في مجال التأصيل اإلسالمي للعلوم التربوية هو ضعف اإلنتاج ،وأن من أهم املعوقات التي تواجه الباحثين في جامعات اململكة العربية السعودية نحو
التأصيل اإلسالمي للعلوم التربوية ،ضعف العمل املؤسس ي في هذا املجال ،وضعف الدعم والتشجيع له في العالم اإلسالمي.
ً
وتأسيسا على ما سبق فإن موضوع الذكاء العاطفي اإلداري من املواضيع اإلدارية التابعة للعلوم اإلدارية التربوية منها وغير التربوية ،وبناء على ذلك
فإن القصور في بحوث التأصيل اإلسالمي ملثل تلك العلوم ينطبق ً
أيضا على موضوع الذكاء العاطفي حيث يعد من أهم املواضيع التي يجب أن تطبق في
ُ
املجال اإلداري التربوي ،غير أنه لوحظ ندرة وجود دراسات سابقة تناولت دراسة موضوع الذكاء العاطفي من الناحية اإلدارية من جهة ،ومن الناحية
اإلدارية التربوية من جهة أخرى ،كما لوحظ ً
أيضا قصور في الدراسات التي تتناول الذكاء العاطفي لدى القادة – على حد علم الباحثة -وبناء على ما سبق
جاءت الدراسة الحالية لإلجابة عن السؤال الرئيس ما التأصيل السالمي للذكاء العاطفي في الدارة التربوية؟
أسئلة البحث:
ولإلجابة عن السؤال الرئيس فإن الدراسة تحاول الجابة عن األسئلة الفرعية اآلتية:
املبحث األول :الذكاء العاطفي:
 .1ما مفهوم الذكاء؟
 .2ما أنواع الذكاء؟
 .3ما مفهوم الذكاء العاطفي؟
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 .4متى نشأ الذكاء العاطفي؟
 .5ما أهمية الذكاء العاطفي؟
 .6ما أبعاد الذكاء العاطفي؟
ً
 .7ما أهم سمات القائد الذكي عاطفيا؟
 .8ما أهم نماذج الذكاء العاطفي؟
 .9ما أهمية الذكاء العاطفي في ضوء رؤية 2030؟
املبحث الثاني :التأصيل السالمي:
 .1ما مفهوم التأصيل اإلسالمي؟
 .2ما أهمية التأصيل اإلسالمي؟
 .3ما أهداف التأصيل اإلسالمي؟
 .4ما أهم مصادر التأصيل اإلسالمي؟
 .5ما أسس التأصيل اإلسالمي؟
ً
 .6ما التأصيل اإلسالمي للذكاء العاطفي في اإلدارة التربوية وفقا ألسس التأصيل اإلسالمي؟
 .7ما أهم املفاهيم األساسية التي تدور حولها عقائد اإلسالم وتشريعاته؟
 .8ما التأصيل اإلسالمي للذكاء العاطفي في اإلدارة التربوية ً
وفقا للمفاهيم األساسية التي تدور حولها عقائد اإلسالم وتشريعاته؟
أهداف البحث:
أهداف املبحث األول ( :الذكاء العاطفي) ،هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على:
 .1مفهوم الذكاء.
 .2أنواع الذكاء.
 .3مفهوم الذكاء العاطفي.
 .4نشأة الذكاء العاطفي.
 .5أهمية الذكاء العاطفي.
 .6أبعاد الذكاء العاطفي.
ً
عاطفيا.
 .7سمات القائد الذكي
 .8نماذج الذكاء العاطفي
 .9أهمية الذكاء العاطفي في ضوء رؤية .2030
أهداف املبحث الثاني( :التأصيل السالمي) ،هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على:
 .1مفهوم التأصيل اإلسالمي.
 .2أهمية التأصيل اإلسالمي.
 .3أهداف التأصيل اإلسالمي.
 .4أسس التأصيل اإلسالمي.
ً
 .5التأصيل اإلسالمي للذكاء العاطفي في اإلدارة التربوية وفقا ألسس التأصيل اإلسالمي.
 .6املفاهيم األساسية التي تدور حولها عقائد اإلسالم وتشريعاته.
 .7التأصيل اإلسالمي للذكاء العاطفي في اإلدارة التربوية ً
وفقا للمفاهيم األساسية التي تدور حولها عقائد اإلسالم وتشريعاته.
أهمية البحث:
تكمن أهمية البحث في اآلتي:
 .1من املؤمل أن يكون هذا البحث أحد أهم املراجع األولية واملهمة لكثير من الباحثين والباحثات سواء في املجال اإلداري اإلسالمي ،أو في املجال
اإلداري التربوي ،حيث لم يكن هناك دراسات تناولت موضوع التأصيل اإلسالمي للذكاء العاطفي من الناحية اإلدارية التربوية – على حد علم
الباحثة.-
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قد يوضح هذا البحث للقادة اإلداريين في التعليم مفهوم التأصيل اإلسالمي ،باإلضافة إلى مفهوم الذكاء العاطفي اإلداري التربوي ،سواء من
الناحية اإلدارية التربوية ،أو من الناحية اإلدارية اإلسالمية.
ربما ينبه هذا البحث الجهات اإلدارية التعليمية على مدى أهمية موضوع التأصيل اإلسالمي ،ومدى أهمية موضوع الذكاء العاطفي ،وكيفية
تأصيل موضوع الذكاء العاطفي في اإلدارة التربوية بحسب ما جاءت به الشريعة اإلسالمية.
من املمكن أن يتماش ى هذا البحث مع املبادئ ،واألسس اإلسالمية التي جاء بها الدين اإلسالمي ،في تطبيقاته اإلدارية التي تضح في قصص األنبياء
املوضحة في اليات القرآنية ،أو مواقف الرسل ،والصحابة رضوان هللا عليهم.
ً
ً
ربما يلبي هذا البحث ما نادت به رؤية ( )2030للمملكة العربية السعودية من أهمية تحلي القادة عامة ،وفي التعليم خاصة ،باملهارات ،والقيم
اإلدارية ،لتحقيق أهداف الرؤية الوطنية املستقبلية من جهة ،واألهداف التعليمية من جهة أخرى.

حدود البحث:
اقتصر البحث في الحدود املوضوعية على مبحثين أساسيين ،املبحث األول :خاص بالذكاء العاطفي ،ومفاهيمه ،ونشأته ،وأهميته ،وأبعاده ،وأهم
ً
عاطفيا ،ونماذجه ،وأهميته في ضوء رؤية  ،2030أما املبحث الثاني :خاص بالتأصيل اإلسالمي ،ومصادره ،وأسسه ،ومفاهيمه.
سمات القادة األذكياء
مصطلحات البحث:
ا
َ ْ ُ َّ
الش ْيء َ :ج ْع ُلهُ
أوًل :التأصيل :في اللغة :جاء في معجم املعاني الجامع ) (Glossary of meanings combined, 2010بمعنى" :الجمع :تأصيالت ،وتأ ِصيل
ِ
ََْ ُ َ ْ ََ َ َ
َ َ ْ َ
َ ْ ُ َّ
صال ِت ِه" ،وفي اًلصطالح :عرفه يلجن ) (Yaljin, 2014, 40بأنه " بناء العلوم على نهج اإلسالم" .ويعرف
يل الن َس ِب  :تبيان أص ِل ِه وأ
ص ٍل ث ِاب ٍت ،وتأ ِص
ذا أ
ً
ا
إجرائيا بأنه :التوظيف اإلسالمي ملفهوم الذكاء العاطفي في اإلدارة التربوية ،وفقا لألسس اإلسالمية التي يقوم عليها التأصيل اإلسالمي ،واملفاهيم
األساسية التي تدور حولها عقائد اإلسالم وتشريعاته.
َ
َ
َ
ا
َ
ثانيا :الذكاء :في اللغة :وعرفه الرازي ( )113 ،2006على أنه " ذ ِكي الرجل بالكسر (ذكاء) فهو (ذ ِكي) على فعيل" .وفي اًلصطالح :فقد عرفه عبدالوهاب
( )30 ،2014بأنه" :تركيبة معقدة من القدرات العقلية التي تجعل صاحبها يفكر بطريقة سليمة ،ورشيدة ،ويحلل العالقة بين األسباب والنتائج،
ا
إجرائيا على أنه القدرات العاطفية ،التي تصدر
ويفحص العوامل البيئية املحيطة به ،ويتعايش معها فيحسن التصرف في املواقف املتنوعة" .ويعرف
من القادة اإلداريين التربويين تجاه املوظفين ،والتحكم فيهاً ،
وفقا لألسس اإلسالمية التي يقوم عليها التأصيل اإلسالمي ،واملفاهيم األساسية التي تدور
حولها عقائد اإلسالم وتشريعاته.
ا
ثالثا :العاطفة :في اللغة :عرفه أنيس وآخرون ( )608 ،2004على أنها " العاطفة :القرابة .وأسباب القرابة ،وهي استعداد نفس ي ينزع بصاحبه إلى الشعور
بانفعاالت معينة ،والقيام بسلوك خاص حيال فكرة ،أو ش يء" .وفي اًلصطالح :عرفه عمر ( )20 ،2014على أنها " شعور قوي يظهر رغبة اتجاه أي ش يء
ا
اجرائيا على أنها :املشاعر االنفعالية الصادرة من
رغبة فيه ،أو رهبة منه ،مع التضحية وتحمل األذى واملشاق ،والصبر على الناس" .وتعرف العاطفة
القادة التربويين في تعامالتهم مع موظفيهم ،والتي تختلف باختالف املواقف ،من فرح ،أو حزن ،أو غضب وغيرها ،بحسب ما نصت عليه األسس
اإلسالمية التي يقوم عليها التأصيل اإلسالمي ،واملفاهيم األساسية التي تدور حولها عقائد اإلسالم وتشريعاته.
ر ا
ابعا :الذكاء العاطفي :فقد عرفه هشام ( )30 ،2014على أنه " :قدرة الفرد على فهم وتحليل انفعاالته ،وانفعاالت الخرين ،ليتمكن من تحقيق قدر
كبير من التكيف مع نفسه ومع الخرين ويتمكن من إدارة الضغوط ،وحل املشكالت املحيطة به ،ويكون أكثر إيجابية في نظرته لذاته وفي تعامله مع
ا
إجرائيا على أنه قدرة القادة التربويين على تأصيل املفاهيم الخاصة بالعاطفة ،وأهمها تفهم مشاعر الخرين
الخرين" .ويعرف الذكاء العاطفي
ً
ً
ً
إسالميا ،وفقا لألسس اإلسالمية التي يقوم عليها التأصيل اإلسالمي ،واملفاهيم األساسية التي
بأنواعها ،من الفرح ،أو الغضب ،أو الحزن وغيرها ،تأصيال
تدور حولها عقائد اإلسالم وتشريعاته.
منهجية البحث:
يعتمد البحث الحالي على عدة مناهج ترى الباحثة أنها األنسب لتلك البحث ،وهي:
 .1املنهج الوصفي التحليلي:
ويعرف إيرين ( )Eriene, 2016, 52املنهج الوصفي على أنه " :الحصول على معلومات تتعلق بالحالة الراهنة للظاهرة ،ويبحث املنهج الوصفي في
طبيعة الظاهرة الخاصة بموضوع البحث من حيث تكوينها ،والعالقة بين عناصرها" .وذلك يكون عن طريق وصف موضوعي الذكاء العاطفي اإلداري
التربوي ،والتأصيل اإلسالمي ،ومدى ارتباطهما ببعضهما البعض ،من خالل جمع املعلومات الخاصة بهما ،وضرب األمثلة التطبيقية عليهما .أما املنهج
التحليلي فيعرف بأنه " :املنهج الذي يتم من خالله دراسة اإلشكاالت العلمية املختلفة ،من خالل عدة طرق كالتركيب ،والتقويم ،والتفكيك ،ويعد هذا
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املنهج ً
مالئما للعلوم الشرعية بشكل كبير حيث يكثر استخدامه فيها ،ويستخدم في املنهج التحليلي ثالث عمليات وهي التفسير ،النقد ،واالستنباط .حيث
ً
ً
ً
إسالميا ،ومن ثم يتم استنباط املطلوب.
تأصيليا
أن الباحثة قامت بتحليل األمثلة الواردة من القرآن الكريم ،والسنة النبوية ،تحليال
 .2املنهج التاريخي اًلستنباطي:
ويعرف الغنيمي ( )22 ،2004املنهج التاريخي على أنه" :دراسة وفهم ،وتفسير أحداث املاض ي ،وذلك بهدف الوصول إلى استنتاجات بأسباب أو
نتائج ،أو اتجاهات أحداث ماضية قد تساعد في تفسير أحداث راهنة وتوقع أحداث مستقبلية" .بحيث تقوم الباحثة من خالله بتتبع وقائع وأحداث من
قصص األنبياء والرسل املذكورة في القرآن الكريم ،أو وقائع خاصة بالسيرة النبوية ،ويتم تحليلها ،واالستفادة منها في توضيح مثال تطبيقي يستفاد منه
في اإلدارة التربوية وتطبيقاتها .أما االستنباطي فقد عرفته عرفه ( )12 ،2006على أنه" :املنهج الذي ينتقل فيه الذهن من األمور الكلية إلى األمور أو
ً
واستنادا عليه فقد قامت الباحثة باستنباط آية من سورة كاملة ،أو حديث شريف من عدد من األحاديث واملواقف الخاصة بالنبي
القضايا الجزئية"،
صلى هللا عليه وسلم ،كاستشهاد أو دليل على موضوع البحث.
الدراسات السابقة:
تم االطالع على العديد من الدراسات السابقة ،واملتعلقة بالتأصيل اإلسالمي ،والذكاء العاطفي وجاء عرضها من األقدم إلى األحدث على النحو
التي:
• ففي دراسة طيب ( )2007والتي هدفت إلى الوقوف على بعض مواقف الذكاء العاطفي التي مارسها الرسول صلى هللا عليه وسلم في حياته القولية
والفعلية واإلقرارية ،واستنباط بعض املبادئ املتعلقة بالذكاء من السيرة النبوية ،وتوضيح كيفية تطبيق الذكاء العاطفي املستنبطة من السيرة
النبوية في تأسيس فكرة سليمة في اإلدارة التربوية ،ولتحقيق الهدف من الدراسة تم استخدام املنهج التاريخي ،واملنهج الوصفي ،وتناول الباحث
أربعة محاور للذكاء وهي (مفهوم الذات ،التعامل اإليجابي مع الذات ،فهم الخرين من خالل إدراك مشاعرهم ،والتعامل اإليجابي مع الخرين)،
وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها :هناك العديد العمليات التي يقوم بها املدير -القائد -التربوي مثل اتخاذ القرار ،والتقويم ،تعتمد
على الذكاء العاطفي ،تحلي املدير التربوي بالذكاء العاطفي يؤدي ً
دائما إلى نتائج إيجابية ،ويسهم بشكل كبير في دفع العمل وسيره في الوجهة
السليمة ،الذكاء العاطفي ،مهارة إدارية راقية ،وأداء يجب توفرها لدى املدير التربوي تمكنه من أداء عمله بصورة أفضل لتحقيق الهدف املنشود.
• دراسة عمر( )2004والتي هدفت إلى توظيف العاطفة في الدعوة إلى هللا ،وبيان كيف أن األنبياء عليهم السالم قد استعملوا العاطفة في الدعوة إلى
هللا ،وتوظيف العاطفة في دعوة املؤمنين ،وتم تقسيم العواطف إلى ثالثة أقسام :العاطفة اإلنسانية ،واالجتماعية ،والدينية ,ولتحقيق الهدف من
الدراسة تم استخدام املنهج االستقرائي ،واالستداللي ،والتحليلي ،وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها :أن للعاطفة أهمية كبيرة في نشر
اإلسالم ،وتبليغه للناس ،كما أن توظيف العاطفة في الدعوة إلى هللا يعمل على سد الفجوة بين الدعاة واملدعوين والدعاة ووالة األمر ،مما يؤدي إلى
نشر األمن واألمان في البالد.
• دراسة كنعان ( )2016والتي هدفت إلى تحليل مبدأ الذكاء العاطفي الفردي ،والجماعي وتأصيله في ضوء املنهج التربوي في السنة النبوية،
ولتحقيق الهدف من الدراسة تم استخدام املنهج الوصفي التحليلي ،واملنهج التوثيقي التأصيلي عبر أداتي االستقراء واإلنتاج للتعرف على منهج
اإلسالم في تمكين دعائم التوازن النفس ي بين املسلمين ،وتم الوصل إلى عدد من النتائج أهمها :أن مبدأ الذكاء العاطفي مبدأ تربوي نفس ي إسالمي
أصيل اهتم القرآن الكريم وعملت السنة النبوية القولية والفعلية والتقريرية على تجسيده ،وكذلك الخلف من علماء األمة.
• دراسة الحلواني ( )2008والتي هدفت إلى توضيح مفهوم التأصيل اإلسالمي لإلدارة التربوية ،وتحديد أسس ومبادئ التأصيل اإلسالمي ،وتوضيح
ضوابط ومعايير التأصيل اإلسالمي لإلدارة التربوية ،واقتراح خطوات للتأصيل اإلسالمي لإلدارة التربوية ،وبيان مجاالت واتجاهات التأصيل
اإلسالمي ،وضوابط البحث في كل منهما ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث املنهج املكتبي الوثائقي ،وتم التوصل إلى العديد من النتائج
أهمها :أن املقصود بتأصيل اإلدارة التربوية هو إعادة صياغة مفاهيم اإلدارة التربوية بما يوافق الشريعة ،وأن التأصيل يسهم في تطوير اإلدارة
التربوية وفي إصالح أحوال العالم اإلسالمي ،وأن أهم االتجاهات للتأصيل اإلسالمي هما االتجاه البنائي ،واالتجاه العالجي ،وأنه يمكن تقسيم
خطوات التأصيل إلى ثالث مراحل ( ما قبل ،أثناء ،بعد) التأصيل.
• دراسة عيس ى ( )2015والتي هدفت إلى التعرف على واقع بحوث التأصيل والتوجيه اإلسالمي للعلوم التربوية في جامعات اململكة العربية
السعودية ،وأهم املعوقات التي تواجهها من وجهة نظر أساتذة التربية اإلسالمية في تلك الجامعات ،ولتحقيق الهدف من الدراسة تم استخدام
املنهج الوصفي التحليلي ،واعتمد االستبانة أداة لجمع البيانات واملعلومات ،وتم تقسيمها بثالثة محاور (واقع الباحثين في تناول البحوث
التأصيلية ،وواقع املحتوى واملنهج) ،و (أهم املعوقات التي تواجه الباحثين في التأصيل والتوجيه اإلسالمي ،وأهم املقترحات لتعزيز بحوث التأصيل
والتوجيه اإلسالمي للعلوم التربوية) ،اعتمد الباحث عينة الدراسة بعدد االستبانات حيث تمثل أكثر من نصف مجتمع الدراسة والبالغ عدده
ً
ً
ونساء ،وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها :أن من أبرز جوانب الضعف لدى الباحثين في مجال
( )96عضو هيئة التدريس رجاال
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التأصيل والتوجيه اإلسالمي للعلوم التربوية ضعف اإلنتاج في هذا املجال ،كما أن هناك ندورة في تناول النظريات التربوية الغربية واإلسالمية على
حد سواء ،وأن من أهم املعوقات التي تواجه الباحثين في جامعات اململكة العربية السعودية :ضعف العمل املؤسس ي في مجال التأصيل ،وضعف
الدعم والتشجيع له في العالم اإلسالمي.
• دراسة الرويلي ( )2019والتي هدفت إلى استعراض التأصيل اإلسالمي لالتصال اإلداري في ضوء الفكر اإلداري ،ولتحقيق الهدف من الدراسة تم
استخدام منهجين الوصفي ،واألصولي ،وتناولت الدراسة مبحثين ،األول :تناولت فيه االتصال اإلداري من حيث املفهوم ،واألنواع ،واملهارات،
واستراتيجياته ،ومعوقاته ،أما املبحث الثاني فتناولت فيه مفهوم التأصيل اإلسالمي بصفة عامة ومصادره ،ومفهوم االتصال اإلداري في اإلسالم،
مع بيان أهميته ،وأبرز أنواعه ومهاراته ومعوقاته ،وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها :أن االتصال اإلداري في اإلسالم ال يختلف في
ً
عناصره عن االتصال في الفكر اإلداري عامة ،وتتعدد مصادر التأصيل اإلسالمي لالتصال اإلداري ومنها القرآن الكريم ،والسنة النبوية ،واالجماع
والقياس ،كما تتعدد أسسه وهي :األساس العقدي ،والتشريعي ،واألخالقي ،وتتعدد أشكاله بين الروحي اإللهامي ،والروحي العضوي والروحي
اإلنساني.
التعقيب على الدراسات السابقة:
من خالل االطالع على الدراسات السابقة ،واستعراضها اتضح أن هناك اختالف في الدراسات السابقة التي تناولت كل من موضوع الذكاء
العاطفي ،والتأصيل اإلسالمي ،واختلف البحث الحالي مع جميع الدراسات في تركيزه على موضوع التأصيل اإلسالمي للذكاء العاطفي في اإلدارة التربوية،
وقد استفاد البحث الحالي من الدراسات السابقة ،في وضع اإلطار النظري للبحث ,وتحديد املناهج املستخدمة.

الطار النظري:
املبحث األول :الذكاء العاطفي
مفهوم الذكاء:
ُّ
يعد الذكاء من املفاهيم املهمة في حياتنا اليومية العملية منها وغير العملية ،والتي تؤثر بشكل كبير على تطوير األعمال داخل املؤسسات وفق
منهجية مدروسة ومخطط لها ،وقد عرفته ياسين ( )21 ،2016على أنه " :نشاط عقلي يقرر التنظيم الهرمي واملعرفي ،ويحدد عملية التكيف والتكامل
ً
أساسا على فهم وتحليل األمور واملواقف
الوظيفي للتكوين العصبي والنشاط العقلي ويخضع للقياس والتجريب" .وترى الباحثة أن عملية الذكاء تقوم
ً
وبناء عليه فيمكن تعريفه ترب ً
بطريقة عقالنية ،وحكمةً ،
ويا على أنه القدرات ،واملهارات العامة التي يمتلكها القائد التربوي ،لتعامله مع ذاته أوال ،ومن ثم
لتعامله مع العاملين في املؤسسة التربوية ،والتي يتم عن طريقها تحقيق األهداف التربوية للمؤسسة.
أنواع الذكاء:
يعتمد الذكاء على العديد من األنواع ،والتي على الرغم من اختالفها ذلك إال أنها تعتمد جميعها على وجود قدرات تناسب كل نوع منها ،وقد أشار
عبدالوهاب ( )2014إلى تلك األنواع ويمكن تلخيصها في التي:
 .1الذكاء التحليلي :ويعني الذكاء الذي له عالقة بالقدرات العقلية ،كالتعلم واكتساب املعرفة.
 .2الذكاء البداعي :وهو الذي يهتم بسعة الخيال ،والتجديد ،والقدرة على التعامل مع املهام الجديدة.
 .3الذكاء العملي :ويعني الحكمة ،وإيجاد الحلول ملشكالت العمل ،واملشكالت الشخصية.
 .4الذكاء العاطفي :ويعني قدرة الفرد على فهم ،عواطفه وعواطف الخرين.
 .5الذكاء الجسمي :ويعني التنسيق بين العقل وباقي أعضاء الجسم ،والتحكم في الحركات الجسدية.
 .6الذكاء الذاتي :ويعني فهم النفس ،وتقييم الشخص لتفكيره ،والوعي بمشاعره وضبطها.
 .7الذكاء اًلجتماعي :فهم الخرين ،والوعي بمشاعرهم ودوافعهم ،والتعاون مع أعضاء الفريق.
 .8الذكاء املنظومي :وهو الذ كاء الذي يهدف إلى التعرف على العناصر الخفية التي تؤثر على منظومة العمل ،والعالقات.
ومن خالل عرض األنواع السابقة الخاصة بالذكاء يتضح لنا أن ذكاء القائد ال يعتمد على نوع واحد بل يجب أن يكون ذكاءه شامل لتلك األنواع
والتي يساعد االنسجام فيما بينها على نجاح املؤسسة وتنميتها ً
مهنيا وإدارًيا.
مفهوم الذكاء العاطفي:
وبعد أن تم التعرف على مفهوم الذكاء وأنواعه بشكل عام ،يجب التطرق هنا إلى أحد أهم أنواع الذكاء ،وهو الذكاء العاطفي ،والذي يركز بشكل
ً
كبير على كيفية احتواء ،وتفهم الفرد ملشاعره أوال ،ومن ثم مشاعر غيره ممن يتعامل معهم في حياته اليومية ،وقد تعددت مفاهيم الذكاء العاطفي فقد
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عرفته اللوزي ( )22 ،2012على أنه " قدرة الفرد على إدراك مشاعره وانفعاالته الذاتية وفهمها ،وفهم وإدراك مشاعر الخرين من حوله ،وفهمها
وتقديرها ،وقدرته على التكيف بمرونة تجاه ما يحيط به من تغيرات ،وتعامله بصورة إيجابية لحل املشكالت اليومية التي تواجهه".
ومن خالل عرض املفاهيم السابقة ،والعامة للذكاء العاطفي يمكننا تعريفه في البيئة التربوية اإلدارية على أنه" قدرة القائد التربوي على تفهم
ً
مشاعره اوال ،والتحكم بها ،وبناء عليها تفهمه واحتوائه ملشاعر األفراد العاملين في املؤسسة التربوية ،مما يسهم في تحسين أداء العاملين ،ومن ثم األداء
املؤسس ي ككل.
نشأة الذكاء العاطفي:
إن بداية نشأة مفهوم الذكاء الوجداني كما أوضح هشام ( )2014مرت بخمس مراحل على النحو التي:
املرحلة األولى (:)1969-1900تميزت هذه املرحلة بانفصال الدراسات السيكولوجية املهتمة بالذكاء عن تلك املهتمة بالوجدان والعواطف.
املرحلة الثانية ( :)1989-1970تميزت هذه املرحلة بظهور مؤشرات ودالئل لظهور الذكاء الوجداني.
املرحلة الثالثة :)1993-1990( :شهدت هذه الفترة بداية ظهور الذكاء الوجداني.
املرحلة الرابعة :)1997-1994( :تميزت هذه الفترة بشيوع الوجداني خارج األوساط األكاديمية.
املرحلة الخامسة -1998( :الوقت الحاضر) :تميزت هذه الفترة باالهتمام األكاديمي الجاد بموضوع الذكاء الوجداني ،فقد تنامت الدراسات التي تعني
بتحديد مفهوم الذكاء الوجداني ،ووضع مقاييس لقياسه.
أهمية الذكاء العاطفي:
ً
للذكاء العاطفي أهمية كبرى في حياة األفراد عامة ،حيث يساعد على تقوية العالقات اإلنسانية ،والتفهم والرأفة بين بعضهم البعض وتكمن
أهميته كما بين أبو الخير ( )2018في أنه يساعد القائد على بلوغ أوجه العمل داخل املؤسسة ،كما يزود القائد بمزيد من املرونة والقابلية للتغييرات التي
ً
وتأسيسا
تحدث داخل البيئة املحيطة ،كما يساعده على إدارة انفعاالته الذاتية ،وخلق بيئة إيجابية ،وبالتالي تقليل السلوكيات العكسية ،واملجابهة.
على ما سبق فإن أهمية الذكاء العاطفي للقائد التربوي ال تقل أهميتها عن أي قائد في مؤسسة أخرى ،بل أنه يتميز بأهمية أكبر للقائد التربوي ويرجع
ذلك إلى الدور الكبير واملهم الذي تلعبه املؤسسات التربوية على اختالفها والذي يقوم على تهيئة املوارد البشرية لسوق العمل ملواكبة املجتمع وتطوراته.
أبعاد الذكاء العاطفي:
للذكاء العاطفي خمسة أبعاد رئيسية حددها عبده ( )2018على النحو التي:
الوعي بالذات :بمعنى أن األفراد بحاجة ً
دائما إلى التعرف على أوجه القوة لديهم ،وأوجه القصور.
معالجة الجوانب الوجدانية :وهو أن نعرف كيف نعالج أو نتعامل مع املشاعر التي تؤذينا ،وتزعجنا.
الدافعية :إن األمل مكون أساس ي في الدافعية ،وأن يكون لدينا هدف ،وأن نعرف خطواتنا نحو تحقيقه.
التعاطف العقلي أو التفهم :بمعنى قراءة مشاعر الخرين ،من صوتهم ،أو تعبيرات وجوههم ،وليس بالضرورة ما يقولون.
املهارات اًلجتماعية :بمعنى تعلم معنى التعبيرات أثناء التعامل مع الخرين ،وتعلم املهارات االجتماعية.
ا
عاطفيا:
سمات القائد الذكي
ً
إن للقادة عامة صفات يتميزون بها عن غيرهم ،أما فيما يخص القائد الذكي فهناك عدد من الصفات ،والخصائص تميزه عن غيره ،وقد ذكرت
زهرة ( )2012أهم تلك الصفات ،وهي:
التعاطف :أي القدرة على فهم ما يشعر به شخص آخر من إطاره املرجعي الخاص به.
الوعي الذاتي :هو فن فهمك لنفسك ،والتعرف على املحفزات التي تواجهها ،ثم االستعداد لكيفية إدارة نفسك بطريقة استباقية وتفاعلية.
ً
ً
الفضول :بمعنى أن يكون
فضوليا يرغب في التعلم والتحسين.
شخصا
العقل التحليلي :بمعنى أن أكثر األشخاص العاطفيين هم مفكرون عميقون يقومون بتحليل ومعالجة جميع املعلومات الجديدة.
اليمان :يمثل أحد املكونات الرئيسية للحفاظ على ضبط النفس والعاطفة.
معرفة القائد ملا يحتاجه وما يريده :بمعنى التمييز بين األشياء التي يحتاجون إليها مقابل األشياء التي من "اللطيف امتالكها".
عاطفي :تتميز القيادة امللهمة بحب ما تفعله من وجود شغف ملوضوع أو شخص ،بحيث يكون هذا الشغف معدي يتخلل جميع مجاالت حياته.
ً
التفاؤل :إذا كان القائد يرغب في زيادة فرصه ،وتحسين عالقاته ،فيجب أن يحافظ على املوقف اإليجابي في حياته ويكون متفائال.
القدرة على التكيف :فعندما ال تنجح إحدى االستراتيجيات ،يحاول القائد تقييم ،وتحديد ما إذا كان هناك ش يء آخر سينجح من الطريقة التي يتعامل
بها مع نفسه ،إلى الطريقة التي يتعامل بها مع الخرين ،إلى روتينه اليومي  ،لذلك ال بد أن يكون مستعدا للتكيف مع عناصر جديدة على تفكيره.
ً
الرغبة في مساعدة اآلخرين لينجحوا تجعلك تنجح :يهتم أي شخص ذكي عاطف ًيا بالنجاح واإلنجاز الشاملين ليس فقط لنفسه ،ولكن ألقرانه أيضا.
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نماذج الذكاء العاطفي:
أشار سيد ( )2015إلى إن من أهم نماذج الذكاء العاطفي نموذج القدرات العقلية للذكاء العاطفي :لقد قدم ( ")Mayer & Saloveyنموذجهما عن
الذكاء العاطفي في كتابهما الذكاء "االنفعالي الخيال ،املعرفة والشخصية" ،ويريان في نموذجهما أن الوجدان يمنح الفرد معلومات هامة يتفاوت األفراد
فيما بينهم في القدرة على توليدها ،والوعي بها وتفسيرها ،واالستفادة منها واالستجابة لها من أجل التوافق وبينها الجدول (.)1
جدول ( :)1املشاعروالقدرات العقلية واًلدراكية للفرد
اإلدراك الوجداني
يتم إدراك املشاعروالتعبيرعنها في تلك
املرحلة

االستيعاب الوجداني
تدخل املشاعر النظام الذهني واإلدراكي
للفرد كمؤثر على تأثيرهما على قدراته
الذهنية واإلدراكية

الفهم الوجداني
تتم اإلشارة إلى أن الفرد قد استوعب
اإلشارات الوجدانية املتعلقة بفهم
العالقات بين املشاعر وتطبيقاتها

ثم يبدأ الفرد في الحساس بتلك املشاعر
وتبدأ في التأثيرعلى الدراك

ثم بعد ذلك يقوم الفرد بإدراك املشاعر
الوجدانية واملعلومات املتصلة بها

ثم بعد ذلك ننتقل إلى مرحلة تطبيق
املشاعر الوجدانية

اإلدارة الوجدانية
ثم تتبلور األفكار والقدرات التي تؤدي إلى
نموذج تطوير القدرة الوجدانية والذهنية
ً
والفكرية للفرد معا يؤدي إلى نمو ذلك الفرد
الشخص ي
ثم تأتي دور تشجيع اإلدارة الوجدانية ذلك
ً
ً
الفرد على أن يكون متفتحا ومستوعبا لكل
املشاعر

املصدر. (Hashem,2014, 128):

لقد حدد ( )Mayer & Saloveyالذكاء العاطفي في أربع مهارات أو قدرات رئيسية هي:
 .1إدراك الوجدان والتعبير عنه وتقيمه :يبدأ الذكاء العاطفي مع القدرة على إدراك املشاعر ،والتعبير عنها في ذات الفرد ،ولدى الخرين.
 .2التسيير الوجداني للتفكير :وتركز على الكيفية التي يدخل بها االنفعال إلى النظام املعرفي ويغير املعرفة ،إذ يمكن استخدامه ً
جزءا من عمليات
املعرفة ،مثل :حل املشكالت ،أو االستدالل ،أو اتخاذ القرار.
 .3فهم الوجدان :تتطلب هذه قدرة الفرد على فهم للعواطف املتماثلة واملتعارضة ،التي تجمع بينهما ،من حيث فهم معانيها ،وكيفية مزجها معاً.
 .4إدارة الوجدان :توضح هذه القدرة التنظيم الواعي لالنفعاالت لتعزيز النمو االنفعالي ،والفكري ،ويشتمل على تنظيم االنفعاالت في ذات الفرد
ً
ولدى الخرين كيف تهدأ النفس بعد مشاعر الغضب مثال أو القدرة على التخفيف من قلق شخص آخر.
الذكاء العاطفي في ضوء رؤية :2030
إن للرؤية الوطنية للمملكة العربية السعودية العديد من األهداف ،واملرتكزات التي تسعى إلى تحقيقها ،وذلك بالتعاون بين جميع القطاعات،
واملؤسسات ،للوصول إلى تحقيق األهداف املرغوبة ،وتكمن تلك املرتكزات في التي( :مجتمع حيوي ،وطن طموح ،اقتصاد مزدهر) ،والتي تحاول جاهدة
ً
تعاونا مع غيرها من الدول تنفيذها ،ذلك األمر الذي يتطلب وجود قادة متميزين ،يتصفون بكفاءتهم املهنية ،واملهارات اإلدارية ،واالبتكارية ،والنفسية،
وليس فقط ذلك بل عليهم تشجيع أفراد املجتمعات التي ينتمون إليها ،وأبناء الوطن باكتساب ،وتعلم تلك املهارات والتي من أهمها مهارة الذكاء العاطفي.
ً
فقد أشار الجش ي ( )2016إلى أن هناك عشر مهارات مطلوبة مستقبال ،لتحقيق رؤية ( ،)2030وهي" :حل املشكالت املعقدة ،التفكير النقدي ،اإلبداع،
إدارة األفراد ،التنسيق مع الخرين ،والذكاء العاطفي ،وبناء األحكام والقرارات ،وخدمة التوجيه ،والتفاوض ،واملرونة اإلدراكية" .ولو نظرنا إلى "رؤية
 "2030نجد أن أحد أهدافها املهمة والبارزة ترسيخ القيم اإليجابية ،وبناء شخصية مستقلة ألبناء الوطن ،وتزويد املواطنين باملعارف ،واملهارات الالزمة
ملواءمة احتياجات سوق العمل .وبعد عرض أهم النقاط الخاصة بالذكاء العاطفي ،تبين أن مهارة الذكاء العاطفي من أهم املهارات اإلدارية،
واالجتماعية ،والنفسية ،والتي يجب أن يتحلى بها القادة في تعاملهم مع األفراد في مؤسساتهم ،حيث لها األثر اإليجابي الكبير على تحسين أدائهم من
جهة ،وتحسين األداء املؤسس ي من جهة أخرى ،وال يقتصر األمر على القادة فقط ،بل يجب أن يتحلى بها كل فرد من أفراد املجتمع ،ليتم تحقيق ما
تسعى إليه شريعتنا اإلسالمي ،وهو نشر املحبة ،واملودة بين جميع األمة اإلسالمية.

املبحث الثاني :التأصيل السالمي
مفهوم التأصيل السالمي:
ً
ً
ً
يعتبر مفهوم التأصيل اإلسالمي من املفاهيم الدينية التي يصعب على أي باحث ٍكان أن يجد له تعريفا واضحا صريحا ،فقد عرف حلواني (,2008
 )9التأصيل من الناحية اإلدارية التربوية على أنه "جعل اإلدارة التربوية كلها منبثقة من أصول اإلسالم ومفاهيمه العقدية املستلهمة من املصادر
الشرعية  -وغير مخالفة لها -واالستفادة من جهود العلماء فيما ال يتعارض مع تلك األصول" .ويمكننا القول أن عملية التأصيل شاملة لجميع العلوم،
وباألخص منها اإلدارية حيث إن القائد اإلداري التربوي ،وغير التربوي هو الذي بيده  -بعد هللا -عز وجل الحكم على جميع األمور الخاصة به ،وبالتالي
الخاصة باألفراد داخل املؤسسة لذلك يجب أن يرجع في تعامالته إلى األسس الشرعية ،واملبادئ الدينية اإلسالمية.
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أهمية التأصيل السالمي:
إن للتأصيل اإلسالمي للعلوم بشكل عام أهمية حيث أوضح يلجن ) (Yelgan, 2014أن التأصيل "يؤدي إلى زوال األفكار والنظريات املتناقضة مع
روح اإلسالم ،ويؤدي إلى بناء شخصيات علمية إسالمية ،وتحرير العقول من استعمارها ،وطريقة التفكير وطريقة حل املشكالت ،كما يؤدي إلى وضع
منهج واضح مع قواعده ،ومعاييره ومقاصده على ضوئه يتم تعليمها والبحث فيها واستخدامها في مجاالت شتى .أما أهميته للذكاء العاطفي للقائد التربوي
فقد أوضحت العجمية وآخرون (بدون تاريخ) بأن له دور بارز في ضبط االنفعاالت ،وتهذيب املشاعر ،وتحقيق االستقرار العاطفي ،كما يساعد ذلك على
ً
وعاطفيا تسهم في بناء مجتمع تربوي ذو قيم ،ومصالح ،وأهداف مشتركة.
تكوين شخصية إسالمية إدارية تربوية ،متزنة فكرًيا
ويتبين من خالل األهمية العامة للتأصيل اإلسالمي ،والخاصة بالذكاء العاطفي أن هناك تواق بين األهميتين إذ أن التأصيل اإلسالمي لجميع
سلوكيات ،وأعمال الفرد ،سواء كان ذلك الفرد ً
قائدا إدارًيا ،أم غير قائد يسهم بشكل كبير في بناء شخصية إسالمية مبنية على القيم ،واملبادئ التي
أرساها ديننا الحنيف الخاصة بأهمية العالقات اإلنسانية بين األفراد واحترامهم لبعضهم البعض باختالف ظروفهم ،وأزمنتهم ،وأماكنهم.
أهداف التأصيل السالمي:
يعتبر مصطلح التأصيل اإلسالمي كغيره من املصطلحات األخرى التي لها أهداف معينة تسعى لتحقيقها سواء أهداف عامة ،أم خاصة وقد ذكر
يلجن ) (Yelgan, 2014أن من أهم األهداف العامة للتأصيل " إشعار الناشئين باالعتزاز ،واستبعاد كثير من املفاهيم واألفكار الوافدة واملتناقضة ،وبناء
العقلية اإلسالمية التي تفكر ،وتخطط ،وتقوم ،وتحل املشكالت على نهج اإلسالم ،وإنقاذ األجيال من التبعية الفكرية ،والثقافية ،والعقلية للشخصية
الغربية" .أما فيما يخص أهداف التأصيل اإلسالمي الخاصة بالذكاء العاطفي في املجال اإلداري التربوي فقد أوضح طيب ( )2007أنها تهدف إلى تطبيق
النظريات اإلدارية التربوية التي تهتم بالفرد ومشاعره وفق املنهج ،وتعرف القادة اإلداريين التربويين على أهم املبادئ اإلدارية والتي يجب أن تمارس في
حياتهم العملية ،والخاصة بكيفية توظيف عواطفهم ومشاعرهم في العمل اإلداري تجاه األفراد العاملين ً
وفقا ملا جاء في سيرة النبي صلى هللا عليه وسلم
من املواقف التي توضح ذلكً ،
ووفقا ملا جاء في اليات الكريمة املوضحة لذلك .فهناك الكثير من اليات التي تربط بشكل كبير بين املشاعر والعواطف
وأهميتها في تنمية العالقات اإلنسانية ،واألثر اإليجابي املنبثق منها سواء على األفراد أنفسهم ،أو على بيئتهم ،ومجتمعاتهم.
أسس التأصيل السالمي:
يعتمد التأصيل اإلسالمي ألي علم من العلوم على أسس شرعية ال يمكن الخروج عنها في تطبيق أي علم من تلك العلوم ،وبناء على ذلك فيمكننا
ً
ً
ً
إسالميا وفق املنهج اإلسالمي التربوي ،وعلى تلك األسس ،وقد بين كل من الحلواني
أيضا تأصيل موضوع الذكاء العاطفي في اإلدارة التربوية تأصيال
( )2008والرويلي ( )2019أهم تلك األسس وهي:
ا
أوًل :األساس العقدي :إن األساس العقدي هو األساس املبني على العقيدة اإلسالمية ،وخصائصها ،وأركانها ،وعرفت الجزائري ( )18 ،2000العقيدة
ً
على أنها " :مجموعة من قضايا الحق البديهية املسلمة بالعقل ،والسمع ،والفطرة ،يعقد عليها اإلنسان قلبه ،ويثني عليها صدره ً
قاطعا
جازما بصحتها،
بوجودها ،وثوبتها ،ال يرى خالفها أنه يصح أو يكون ً
أبدا" .وبناء على املفهوم السابق للعقيدة يمكننا القول بأن عقيدة اإلنسان املسلم ترتكز على ستة
أركان أساسية ،بينها إبراهيم ( )1995على النحو التي:
 .1اليمان باهلل :ونعني به االعتقاد الجازم بوجود هللا -تعالى -وأنه رب كل ش يء ومليكه ،وهو املستحق للعبادة ،واملتصف بكل صفات الكمال،
واإليمان باهلل يتضمن توحيده ثالثة أمور وهي:
• توحيد الربوبية :وهو اإلقرار بأن هللا -سبحانه وتعالى -هو الخالق لكل ش يء ،وهو مصدر اإليجاد ،وهو وحده املدبر ،املحي املميت.
• توحيد األلوهية :وهو اإلقرار بأن هللا  -سبحانه -هو املستحق للعبادة وحده ،ألن إخالص العبادة ال يكون لغير الرب ،وال يكون ملن فيه نقص.
.2
.3
.4
.5
.6

• توحيد األسماء والصفات :أن أسماء هللا وصفاته ال تقبل الزيادة ،أو التحريف ،أو التعطيل أو النقص.
اليمان باملالئكة :يعني أن املالئكة عالم غيبي ال يعلم حقيقته إال هللا تعالى واإليمان بهم أحد أركان العقيدة اإلسالمية.
اليمان بالكتب :أن اإليمان بالكتب السماوية جزء ال يتجزأ من عقيدة املؤمن واملصدر الوحيد الذي يرجع إليه في معرفة الكتب املقدمة هو
القرآن الكريم.
اليمان بالرسل :ويعني وجوب اإليمان بالرسل وأنه جزء ال يتجزأ من العقيدة ،وال تصح عقيدة املسلم وال تكمل إال به.
اًليمان باليوم اآلخر :ويعتبر اإليمان باليوم الخر من كليات التصور اإليماني الصحيح ،بمعنى يقين البشرية التام بقيام الساعة ،والحساب،
والثواب ،والعقاب.
اليمان بالقدر خيره وشره :وهذا الركن يتعلق بأحداث الحياة ،وأعمال الناس ،وتصرفاتهم ،وأن هلل وحده اإلرادة ،والقدرة الشاملة ،وهو -
سبحانه -الفعال ملا يريد ،بمعنى أنه هو املتصرف كيفما شاء بحكمته وإرادته فإذا مس اإلنسان ضر ،فال يكشفه إال هللا وإذا أراد هللا له ً
خيرا فال
يستطيع أحد من الخلق رده.
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ا
ثانيا :األساس التشريعي :إن األساس الشرعي محكوم بالشريعة اإلسالمية ،أي الطريقة واملنهج التي يتم عن طريقها تسيير أمورنا وفق األحكام الشرعية،
ُ ِّ َ َ ْ َ ُ
نك ْم ش ْر َع ًة َوم ْن َه ً
اجا"(.سورة املائدة،
وبينت كريم ( )2007أن كلمة الشريعة تطلق على ما شرعه هللا للبشرية من أحكام عملية ،لقوله تعالى "لك ٍل جعلنا ِم
ِ
ِ
 )48ولألساس التشريعي كما أشار الفوارس ( )2011أهمية بالغة في دعم الذكاء العاطفي للقائد التربوي ،حيث أنه يسهم في صياغة األهداف اإلدارية
التربوية الخاصة بالذكاء العاطفي للقائد التربوي ،وحل املشكالت اإلدارية التربوية الخاصة بالعالقات اإلنسانية بين القائد ومرؤوسيه ،كما يساعد
القائد التربوي على تحقيق األهداف اإلدارية الخاصة بعالقته بمرؤوسيه .ولألساس التشريعي العديد من املصادر منها ما هو متفق عليه ،ومنها ما هو
مختلف فيه ،وقد ذكرت الرويلي ( )2019أن أهم املصادر املتفق عليها وهي:
 .1القرآن الكريم :إن القرآن الكريم هو كتاب هللا – عز وجل -الذي أنزله على رسولنا الكريم صلى هللا عليه وسلم بلفظه ومعناه ،وهو مما الشك فيه
ََٰ
من أوائل الكتب السماوية التي يتم الرجوع إليها ملعرفة الكيفية التي تسير بها جميع أمورنا الحياتيةً ،
ً
وتطبيقيا ،لقوله تعالى "الم ﴿ ﴾١ذ ِل َك
نظريا
ْ َ ُ َ
ِّ ْ
اب ال َرْي َب ۛ ِف ِيه ۛ ُه ًدى ِلل ُم َّت ِق َين ﴿( "﴾٢سورة البقرة.)2-1 :
ال ِكت
 .2السنة النبوية :تعتبر السنة النبوية من أهم املصادر األساسية في الشريعة اإلسالمية ،وهي تأتي في املرتبة الثانية بعد القرآن ،فال تقل أهمية
ً
ً
الرجوع إلى األحاديث النبوية عن الرجوع إلى اليات القرآنية في جميع أمور حياتنا ،وتحتوي السنة على شرح ما جاء في القرآن الكريم قوال ،وفعال،
وتقر ًيرا.
مجتمع كان على أمر من األمور والتي تعود مصلحتها على الجميع ،وعرفه العنقري ()11 ،1998
 .3والجماع :نعني باإلجماع هنا إجماع األفراد في أي
ٍ
على أنه هو "اتفاق مجتهدي أمة محمد صل هللا عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على أمر من أمور الدين".
 .4القياس :أما القياس فقد أوضحه النملة ( )9 ،1989على أنه "االستواء بين الفرع واألصل في العلة املستنبطة من حكم األصل".
 .5أما املصادراملختلف فيها فقد ذكرها الحلواني ( ،)2008وهي:
• اًلستحسان :أوضحه أبو الحسين ( )41 ،2007على أنه" العدول في مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها إلى خالفه ،لوجه يقتض ي التخفيف
ويكشف عن وجود حرج عند التحاق تلك الجزئية بنظائرها في الحكم".
• املصالح املرسلة :ويعتمد هذا املصدر على املصالح التي تعود على الجميع ،سواء كانت تلك املصلحة في مجتمع ،أو مؤسسة ،وعرفها محمود
( )72 ،2009على أنها " املصلحة التي لم يعتبرها الشارع ولم يلغها بدليل خاص ،ودلت عليها أدلة الشريعة العامة ،يستنبطها مجتهد عدل".
• اًلستصحاب :عرفه الحلواني ( )94 ،2008على أنه" :الحكم ببقاء الش يء على ما كان عليه في املاض ي ،حتى يقوم الدليل على تغييره".
• العرف :ويقوم هذا املصدر على العادات السائدة في املجتمعات ،وعرفه الزحيلي ( )97 ،1999على أنه " :كل ما اعتاده الناس وساروا عليه من
كل فعل شاع بينهم".
• شرع ما قبلنا :والذي أشار إليه الجلبان ( )15 ،2012بأنه " ما نقل إلينا من الشرائع السماوية السابقة بطريق صحيح".
• مذهب صحابي :ويقوم هذا املصدر على الطرق ،واملناهج التي كانوا يستخدمونها الصحابة رضوان هللا عليهم ،ونعني بالصحابي ُهنا "من لقي
ً
ً
مؤمنا به والزمه ً
الرسول
زمنا طويال"
ا
ًً
ً
ثالثا :األساس األخالقي :إن حياة األفراد عامة وتعامالتهم اليومية بين بعضهم البعض يجب أن تقوم على األساس األخالقي ،من االحترام والتقدير ،وأيضا
ً
ً
األمانة ،والصدق ،والعدل في تطبيق األعمال لألفراد عامة ،وللقادة التربويين خاصة ،وقد بين زمزمي ( )15 ،2003مفهوم األخالق على أنها" :مجموعة
الصفات والقواعد الواردة في النصوص الشرعية ،التي تنظم حياة اإلنسان من حيث عالقاته بغيره ".
ً
لألخالق أهمية كبرى في حياتنا ،إذ أنها األساس التي تقوم عليه العالقات اإلنسانية ،وهي قيمة دينية كبرى أوجدها اإلسالم لتكون سببا في نشر
املحبة بين الناس ،واالحترام فيما بينهم ،حيث تناول الطراونة ( )2012أهمية األخالق وذكر أن أهميتها تكمن في أنها توضح املثل العليا لسلوك اإلنسان،
وتوضح م فاهيم الخير والشر ،والخطأ والصواب وما يرتبط بها من قيم أخالقية يشترك في فهمها جميع أفراد املجتمع بغض النظر عن مراكزهم في ذلك
املجتمع أو مهنهم أو عملهم.
وهناك عدد من الفضائل األخالقية بينها عليان ( )1999ومن أهمها كظم الغيظ ،والذي يعني الصبر على الناس أثناء املعاملة معهم ،والذي
يحتاج إلى ضبط النفس ،والدفع بالتي هي أحسن ،كما بين مومني ( )2015أن من أهم الفضائل األخالقية التعاطف والذي يعني قدرة الفرد على فهم
ً
مشاعر ،وأحاسيس وحاجات الخرين ،وبذلك يكون الفرد ذا حساسية إيجابية تجاه من أصابهم األذى تعاطفا معهم ،وكذلك يتضمن الفهم الودي
ألفكار ودوافع الخرين.
وترى الباحثة أن لألساس األخالقي للذكاء العاطفي للقائد التربوي أهمية كبرى إذ إن قدرة ،ومهارة القائد على إدارة عواطفه وعواطف موظفيه
تسهم بشكل كبير في رفع الروح املعنوية لهم ،ورفع مستوى أدائهم واالحترام املتبادل فيما بينهم ،وتفهمهم وتفهم مشاعرهم على اختالفها ،واحتوائهم،
ومشاركتهم عالقاتهم االجتماعية وظروفهم عند احتياجهم لذلك.
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املفاهيم األساسية التي تدورحولها عقائد السالم وتشريعاته:
ذكر عاشور ( )2019أن هناك العديد من املفاهيم اإلسالمية املتعلقة بالعقيدة والشريعة وال يمكن االستغناء عنها في عالقتنا اإلنسانية ،وهي من
أهم املفاهيم التي يقوم عليها الدين اإلسالمي ومنها ما يأتي:
 .1الفطرة :وأشار الكافي ( )12 ،1989إليها على أنها " الطبيعة ،وأنها من صنع هللا تعالى" ،ومن أبرز حقوق الفطرة كما ذكر ابن عثيمين ()36 ،1988
حقوق الوالة على الرعية حيث أن " الوالة هم الذين يتولون أمور املسلمين سواء كانت الوالية عامة كالرئيس األعلى في الدولة أم خاصة كالرئيس
على إدارة معينة أو عمل معين وكل هؤالء لهم حق يجب القيام به على رعيتهم ولرعيتهم حق عليهم كذلك".
 .2السماحة :وهي كما ذكر عاشور ( )96 /2019على أنها " سهولة املعاملة في اعتدال".
 .3الحرية :تعتبر الحرية من املفاهيم التي ال تزال موضع نقاش بين العلماء حول إنشاء مفهوم خاص بها وواضح ،وكان هناك اختالف بين الغربيين
ً
ً
ً
مختارا
خاضعا لخالقه ،مالكا لتصرف نفسه،
واإلسالميين حول مفهومها ،وعرفها العميري ( )57 ،2013على أنها" :الحالة التي يكون اإلنسان فيها
في أفعاله ،ما يعتد على حقوق هللا ،أو حقوق أحد من الخلق.
 .4املساواة :يعتبر مبدأ املساواة من أهم املبادئ اإلسالمية حيث يحمل في مضمونه التساوي بين جميع الخلق ،في كل األمور ،وبين الدوسري ()2017
ً َّ
َّ
َّ
إال إذا تساوت الخصائص وا ِّ
لصفات وتشابهت،
مفهوم املساواة على أنه" التشابه والتساوي بين األشياء واملخلوقات ،وال يمكن أن تكون عادلة
ِ
وحينئذ َّ
تتحقق املساواة".
ٍ
ً
 .5العدل :ويعرف اصطالحا كما أشار عليان ( " )184 ،2000كل مفروض من عقائد وشرائع ،وترك الظلم واإلجحاف".
وبعد أن تم عرض أهم املواضيع الخاصة بالذكاء العاطفي ،والتأصيل اإلسالمي ،يمكننا التعرف على كيفية تأصيل الذكاء العاطفي في اإلدارة
التربوية ً
وفقا ألسس التأصيل اإلسالمي ،واملفاهيم األساسية للعقيدة اإلسالمية وتشريعاتها ،وسوف يتم توضيح ذلك على النحو التي:
ا
ا
أوًل :التأصيل السالمي للذكاء العاطفي في الدارة التربوية وفقا ألسس التأصيل السالمي:
األساس العقدي :ويمكن توظيف الذكاء العاطفي ً
وفقا لألساس العقدي بحسب مفهوم عجمية وآخرون (بدون تاريخ )4 ،للذكاء العاطفي على أنه "قدرة
عقلية ،وسمة في الشخصية تعمل على إدارة الذات  ،وضبطها ،وتنظيم العواطف بما يتناسب مع القيم الدينية واالجتماعية؛ وبدافع مراقبة هللا تعالى في
السر والعلن ،والرغبة في ثوابه ،والخوف من عقابه؛ مما يسهم في التعامل اإليجابي مع الخرين ،والشعور بحاجاتهم ،ومعاناتهم ،وفي تكوين العالقات
االجتماعية الناجحة" .ويتضح ذلك على النحو التي:
ً
ً
 .1اليمان باهلل :إن اإليمان كما ذكر من أهم سمات القائد الذكي عاطفيا ،حيث يجب أن يكون قوي اإليمان باهلل عز وجل أوال ثم بمشاعره وانفعاالته
بحيث يساعد ذلك اإليمان على توظيف تلك املشاعر واالنفعاالت وفق القيم اإلسالمية التي جاء بها الدين اإلسالمي ،ويمكننا توضيح ذلك على النحو
التي:
ً
ً
إسالميا بحسب ركن اإليمان باهلل فيما يخص توحيد الربوبية ،فإنه
• توحيد الربوبية :ويمكننا تأصيل املفهوم الخاص بالذكاء العاطفي تأصيال
يجب على القائد اإلداري التربوي أن يؤمن ً
إيمانا ً
بوي
تاما بأن هللا  -سبحانه وتعالى -هو الخالق لكل ش يء وهو املدبر ،حيث يترتب على أي ٍ
قائد تر ٍ
أمرين :األول /أن يؤمن ً
تاما ،ويثق بأن هللا – سبحانه وتعالى -بحكم إرادته ،وتدبيره هيأ له األسباب التي تجعل منه ً
قائدا ً
إيمانا ً
تربويا ،له مكانته
ً
ً
العلمية والعملية ،ومسؤوال ،وولي أمر لرعيته ،ومرؤوسيه داخل املؤسسة التعليمية .أما األمر الثاني /فهو مرتبط باألول
فتأسيسا عليه يجب
على القائد التربوي االستغالل األمثل لتلك املكانة ،بأن يراقب هللا سبحانه وتعالى في تعامالته مع مرؤوسيه ،بحيث ال يجعل تلك السلطة تهيمن
على تعامالته ،وعالقاته مع مرؤوسيه ،وأن يتحكم في تلك التعامالت ،واالنفعاالت املتنوعة من غضب ،أو حب ،أو كره والناتجة عنه تجاههم،
بحيث يكون ً
قادرا على إدارة تلك االنفعاالت ،واملشاعر ،والتحكم بها ،وضبطها بطريقة ال تؤثر على عالقاته اإلنسانية بهم ،أو على اتخاذ
القرارات اإلدارية الخاصة بهم ،بمعنى ال يجعل ذلك الغضب يقلل من حبهم له ،وارتياحهم للعمل معه ،وأن ال يجعله يتخذ قر ًارا أثناء غضبه
يؤثر عليهم ،وكل ذلك مبني على إيمانه بأن هناك رقيب يعلم سره وعالنيتهً ،
قادرا على ثوابه وعقابه بحسب عمله وااللتزام بالقيم الدينية التي
جاء بها الدين اإلسالمي.
• توحيد األلوهية :أما فيما يخص توحيد األلوهية وتطبيقه ،في التأصيل اإلسالمي للذكاء العاطفي للقائد التربوي يؤمن بأن العمل الذي يقوم به
كقائد هو عبادة في حد ذاته يؤجر عليها من هللا سبحانه وتعالى بقدر عمله إن ً
خيرا فخير ،وإن ً
شرا فشر ،لذلك يجب أن يكون عمله اإلداري
التربوي مبني على اإلخالص هلل عز وجل ،ويوظف عمله ليس فقط وفق املهارات اإلدارية ،وإنما ً
أيضا املهارات النفسية التي تقوم على املعاملة
الحسنة ملرؤوسيه ،وأن ينوي في نفسه بأن أي مساعدة منه تجاه مرؤوسيه ،سواء مساعدة معنوية والتي يندرج تحتها تقديره لهم ،وتفهمه
ملشاعرهم ،وانفعاالتهم من حزن أو فرح ،أو غضب وغيرها ،أو غي ر معنوية والتي تندرج تحتها إشباع الحاجات املادية ،فهي لوجه هللا تعالى ،وأنه
ً
ُمثاب عليها ،ومأجور عليهاً ،
أيضا عليه أن يحاول
جاهدا أن ال يجعل مشاعر حبه لشخص معين ،أو معرفة أصحاب النفوذ ،أو الجاه أن تؤثر في
خدمته لبقية األشخاص داخل املؤسسة بل يجعل حتى مساعدته لتلك الفئة ليس بسبب النفوذ ،أو التحيز وإنما لوجه هللا عز وجل.
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• توحيد األسماء والصفات :وذلك أن هلل أسماء وصفات والتي أمرنا سبحانه وتعالى أن ندعوه بها ،وأهمها( :الرحيم ،والودود ،والرؤوف،
واللطيف ،والنافع ،الضار) بمعنى أن هللا سبحانه وتعالى رحيم بعباده ،يسامحهم ،يغفر لهم زالتهم ،ويتغاض ى عنها ،ودود يحبهم ،ويستجيب
لهم ،ويرزقهم بما فيه الخير لهم ،رؤوف بهم ،ولطيف ،بمعنى أنه يرأف بهم وبحالهم ،وال يحملهم ماال طاقة لهم به ،يلطف بهم ال يقض ي لهم إال
خيرا ،وال يقدر عليهم إال ً
ً
خيرا وإن غفلوا ذلك الخير ،وهو الذي بيده النفع ،أو الضر الذي يحل بالعباد ،،بيده كل أمور العباد من النفع أو
الضر ،وكل تلك األسماء الحسنى الخاصة باهلل عز وجل الغرض منها اقتداء القادة التربويين باهلل – عز شأنه وجل ثنائه -بأن يكونوا رحيمين في
تعاملهم مع مرؤوسيهم ،ودودين معهم في التعامل ،ولطيفين ،ومرنين معهم ،يشعرون بحاجاتهم ،ومعاناتهم ويبحثون عن أبسط الحلول لهم،
وأن ال يجعلوا للحسابات األخرى دور وتأثير على تعاملهم مع مرؤوسيهم ،بحيث أن ال يجعلوا ملشاعر الحب أو الكره سلطة أو تأثير على تقييمهم
ألداء أحدهم مما يجلب الضرر إليهً ،
إيمانا منه بأن الضر أو النفع كله بأمر من هللا سبحانه وتعالى ،وعلى املرؤوسين اإليمان بذلك ً
أيضا ،لقوله
َ
ْ
هللا لك ،وإن اجتمعوا على أن ُ
اجتمعت على أن ينفعوك بش ٍيء ،لم ينفعوك إال بش ٍيء قد كتبه ُ
ْ
يض ُّروك
"واعلم َّأن األمة لو
صلى هللا عليه وسلم
ِ
بش يء لم ُ
ُ
يضروك إال بش ٍيء قد كتبه هللا عليك رفعت األقالم وجفت الصحف" رواه الترمذي.
ٍ
 .2اليمان بالكتب :وذلك بإيمان القائد التام بما جاء في الكتاب الكريم ،والسنة النبوية من اليات الكريمة ،واألحاديث النبوية الشريفة فيما يخص
العالقات اإلنسانية وأهميتها ،واملبنية على الحب ،واالحترام ،والتقدير واالحتواء عند الضرورة ،ومدى األجر والثواب الذي يعود على من يتحلى بتلك
القيم الدينية ،واملبادئ االجتماعية ،ومدى العقاب الذي يعود على من يخالف ذلك.
 .3اليمان باليوم اآلخر :وذلك يعني أنه يجب على القائد أن يؤمن ً
إيمانا تام بأنه هناك يوم سوف يحاسبه هللا فيه على معاملته مع مرؤوسيه ،وأن هللا
ً
صادرا من انفعاالته الخاصة ،ومشاعره تجاههم ،وكيفية توظيف تلك املشاعر سواء في الخير أو في الشر.
مطلع على كل فعل يفعله معهم،
ا
ثانيا :األساس التشريعي:
ويمكن توظيف الذكاء العاطفي ً
وفقا لألساس التشريعي بحسب مفهوم طيب له على أنه " قدرة املدير -القائد -على التعامل مع عواطفه وعواطف
الخرين ،من حوله ،باالعتماد على خاصيتين اثنتين :القدرة على ضبط النفس ،والقدرة على قراءة املشاعر ،بحيث يحقق أكبر قدر ممكن من السعادة
لنفسه وملن حوله في املؤسسة التربوية .ويتضح ذلك على النحو التي:
 .1القرآن الكريم :ولو تم الرجوع إلى القرآن الكريم وآياته سبحانه وتعالى نجد العديد من اليات التي تحث على وجوب ضبط مشاعرنا ،وانفعاالتنا،
ووجوب التحكم بها ،لكي ال تؤذينا أو تؤذي غيرنا ،وذلك نفسه ينطبق على القائد التربوي بحيث تكون لديه مهارة القدرة على التعامل مع مشاعره،
وضبطها ،وإدارة انفعاالته ،وبالتالي انفعاالت مرؤوسيه ،واحتوائه ملرؤوسيه بغرض التقرب منهم ،وبالتالي ارتياحهم له ،وتقربهم منه ،بحيث يكون
لين القول والفعل معهم ،وإدخال شعور الحب والسعادة لديهم ،مما يساعد على زيادة الثقة فيما بينهم ،ونشر املحبة في جميع أنحاء املؤسسة
َ َ ُ ْ َ َ ْ ُ َ َ ًّ َ َ
َّ
َ
ْ َْ َ َ ْ ُ
يظ ْال َق ْلب َال َنف ُّ
ف َع ْن ُه ْم َو ْ
اس َت ْغ ِف ْر
ضوا ِمن حوِلك فاع
التعليمية ،ويقول هللا سبحانه وتعالى في ذلك " ف ِب َما َر ْح َم ٍة ِِّم َن الل ِـه ِلنت لهم ولو كنت فظا غ ِل
ِ
َ
ْ ُ ِّ
َّ
َ َّ َ َّ
َْ َ َ
َ
ل ُه ْم َوش ِاو ْر ُه ْم ِفي األ ْم ِر ف ِإذا َع َز ْم َت ف َت َوك ْل َعلى الل ِـه ِإ َّن الل َـه ُي ِح ُّب امل َت َو ِك ِل َين﴿( "﴾١٥٩سورة آل عمران :آية  .)159ويوضح الصابوني (-313 ،1981
 )332في تفسير هذه الية " أن هللا سبحانه وتعالى يخاطب رسوله الكريم ً
ممتنا عليه ،وعلى املؤمنين فيما أالن به قلبه على أمته املتبعين ألمره
َ َ ْ ُ َ َ ًّ َ َ
َ َّ
َ
اللـه ل َ
نت َل ُه ْم﴾ أي بأي ش يء جعلك هللا لهم ً
ْ
نت فظا غ ِليظ
لينا لوال رحمة هللا بك وبهم ،ثم قال ﴿ولو ك
التاركين لزجره وأطاب لهم ﴿ف ِب َما َرح َم ٍة ِِّمن ِ ِ
َ َ ْ ْ
ْال َق ْلب َال َنف ُّ
ضوا ِم ْن َح ْ ِول َك﴾ ،واللفظ الغليظ املراد به هاهنا غليظ الكالم لقوله بعد ذلك ﴿غ ِليظ ال َقل ِب﴾ أي لو كنت س يء الكالم ،قاس ي القلب
ِ
َ ْ ُ َ ُْ ْ َ ْ َ ْ ْ َ ُ ْ َ َ
ً
ُ
ْ
ْ
عليهم النفضوا عنك وتركوك ،ولكن هللا جمعهم عليك ،وأالن جانبك لهم تأليفا لقلوبهم ،وقوله تعالى ﴿ فاعف عنهم واستغ ِفر لهم وش ِاورهم ِفي
َْ
ً
تطييبا لقلوبهم ،ليكون
األ ْم ِر﴾ ،أي كان الرسول صلى هللا عليهم ال يجزي السيئة بالسيئة ،ولكن يعفو ويصفح ،ويشاور أصحابه في األمر إذا حدث،
ْ ُ ِّ
َّ
َ َّ َ َّ
َ َ
أنشط لهم فيما يفعلونه ،وقوله تعالى ﴿ف ِإذا َع َز ْم َت ف َت َوك ْل َعلى الل ِـه ِإ َّن الل َـه ُي ِح ُّب امل َت َو ِك ِل َين﴾ بمعنى إذا شاورتهم في األمر وعزمت عليه فتوكل على
قائد كان االقتداء بقائد األمة عليه أفضل الصالة وأتم التسليم في سعة صدره،
هللا فيه إن هللا يحب املتوكلين .لذلك على القائد التربوي أو أي ٍ
وضبط نفسه ،ومرونته ،وحبه ،ومراعاته ملشاعر الصحابة رضوان هللا عليهم.
 .2السنة النبوية :ولو نظرنا إلى االحاديث الشريفة في السنة النبوية نجد الكثير منها يوضح العديد من املواقف الخاصة بالنبي صلى هللا عليه وسلم
كقائد لألمة ،تدل على مدى مراعاته لصحابته رضوان هللا عليهم في حديثه معهم ،وكل من يتعامل معه من غيرهم ومن تلك األحاديث ،ما أورده
البخاري ({ )110 ،1980حدثنا عمر بن حفص :حدثنا أبي :حدثنا االعمش :حدثنا مسلم ،عن مسروق :قالت عائشة :صنع النبي صلى هللا عليه
وسلم شيئا فرخص فيه ،فتنزه عنه قوم ،فبلغ ذلك النبي صلى هللا عليه وسلم ،فخطب فحمد هللا ثم قال( :ما بال أقوام يتنزهون عن الش يء
أصنعه ،فو هللا أني ألعلمهم بأهلل ،وأشدهم له خشية} ،ويوضح ذلك الحديث كما أشار الحركاتي ( )2015أن من رحمة النبي صلى هللا عليه وسلم
بعباده الرحمة املهداة ،يعلمنا ً
خلقا ً
راقيا في كيفية مراعاته ملشاعر أصحابه وعدم أذيته لهم بالكالم املباشر ،فيستخدم ،أسلوب اإلشارة والتلميح
لتعليمهم أمور دينهم ودنياهم وتجنب ما يؤذيهم وينفرهم ،فعلى كل قائد تربوي أن يأخذ رسولنا صلى هللا عليه وسلم قدوة في تعامله مع مرؤوسيه
ً
ً
وموظفيه ،وأن يحاول
تقصيرا منهم في عملهم ،بحيث يبين لهم ذلك
جاهدا أن يتحكم في انفعاالته تجاههم ،حتى وإن كانت تلك االنفعاالت سببها
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ً
بطريقة أو بأخرى ،حتى يكون لذلك األسلوب ً
إيجابيا عليهم فيما بعد ،حتى في أدائهم ألعمالهم ،ملقابلته لتلك التقصير بلطف ،وفي نفس الوقت
أثرا
جمعه بين الحكمة والشدة ،وتوضيحه ألهمية تلك األمر بأسلوب قد يزيد من احترامهم له فيما بعد من جهة ،وتأديتهم ألعمالهم وعدم تقصيرهم
فيها من جهة أخرى.
ا
ً
ً
ثالثا :األساس األخالقي :ووفقا ملفهوم الذكاء العاطفي واملشار إليه في األساس الشرعي يمكننا تأصيل ذلك املفهوم وفقا لألساس األخالقي على النحو
التي:
 .1ضبط النفس وكظم الغيظ :إن هناك العديد من اليات القرآنية التي تشير إلى وجوب ضبط النفس خالل تعامالتنا مع بعضنا البعض ،ومنها
َّ
َ َْ
ُْ
َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َّ
اس َوالل ُـه ُي ِح ُّب امل ْح ِس ِن َين ﴿( ﴾١٣٤سورة آل عمران :آية  ، )134ومعنى هذه الية كما بين الصابوني
قوله تعالى " والك ِ
اظ ِمين الغيظ والعا ِفين ع ِن الن ِ
( )230 ،1981أن هللا سبحانه وتعالى يحب عباده الذين يتصفون بهذه الصفات الجليلة ،أي الذين يمسكون غيظهم مع قدرتهم على االنتقام،
والذين يعفون عمن أساء إليهم أو ظلمهم" .فبناء على املفهوم الخاص بالذكاء العاطفي ،وبناء على هذه الية فيجب على القائد التربوي أن يتحلى
بالقيم األخالقية من جهة ،وبمهارة ضبط النفس مع مرؤوسيه ،وما يرى منهم من جهة أخرى ،وأن يعفو عنهم ،وإن أخطأوا فيجب أن يتحكم في
نفسه وانفعاالته وال يقع في خطأ أكبر ،وليتقبلوا انتقاده ،ووجهة نظره بسعادة وحب.
 .2التعاطف :وتشير إلى فضيلة التعاطف في مواقف وتعامل رسولنا الكريم مع صحابته رضوان هللا عليهم ومن أهم تلك املواقف قصة النبي صلى
هللا عليه وسلم وأبو بكر الصديق في غار ثور حينما أراد الرسول صلى هللا عليه وسلم أن ينجي نفسه وأبو بكر الصديق من كفار قريش وذهبوا إلى
ذلك الغار ،وذلك ما بينه السراجي ( )2017أنه على الرغم من أن "كل طرق التأمين التي اتبعها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والصديق رض ي هللا
عنه ،وكون ُ
جدا ومحكمة للغاية ،فإنه ليس من طابع الخطط البشرية أن تصل إلى ِّ
الخ َّطة التي اتبعوها بارعة ًّ
حد الكمال ،فال ُب َّد من ثغرات؛ لذا
ِ
َّ
القصاصون املشركون الطريق الذي سار فيه الرسول صلى هللا عليه وسلم وصاحبه رض ي هللا عنه ،ووصلوا إلى الجبل الصعب الذي
فقد اكتشف
ًّ
َ
َ
ْ
ً
به غار ثور ،وصعدوا الجبل؛ بل ووصلوا إلى باب غار ثور ،ولم يبق إال أن ينظروا فقط داخل الغار ،وكان الغار صغيرا جدا! وكان الرسول صلى هللا
تامة؛ بينما كان الصديق رض ي هللا عنه في ِّ
عليه وسلم يجلس داخل الغار في سكينة َّ
أشد حاالت قلقه وحزنه .وكان رده صلى هللا عليه وسلم إلى أبو
ِ
َ َّ َ ْ
ْ ََ
َ َ ُّ َ ْ َ ْ َّ ُ َ
الص ِّد َ
يق
فعن أن
َّللا ث ِال ُث ُه َما؟
بكر الصديق رض ي هللا عنه كما جاء في )" (Nabulsi Encyclopedia ,1988ما ظنك ِباثني ِن
س ْب ِن َم ِال ٍك ,أن أ َبا َبك ٍر ِ ِّ ِ
ِ
َ َّ
َح َّد َث ُهَ ,قالَ :ن َظ ْر ُت إ َلى َأ ْق َدام ْاملُ ْشرك َين َع َلى ُر َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُ ْ ُ
َّللاَ ,ل ْو َأ َّن َأ َح َد ُه ْم َن َظ َر إ َلى َق َد َم ْي ِهَ ,أ ْب َ
ص َرَنا َت ْح َت َق َد َم ْي ِهَ ,ف َقالَ:
ؤوسنا ,ونحن ِفي الغ ِار ,فقلتَ :يا َر ُسول ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِّ َ ُ ُ َ َ َ َ َ ُ َّ
َ َ َ َ ْ َ َ ُّ َ ْ َ ْ َّ ُ َ
ُ
خر َج ُه َّالذينَ
َ
ُ
الل ُـه إذ َأ َ
ه
ر
ص
ن
د
ق
ف
روه
نص
ت
﴿إال
تعالى
قوله
في
وتعالى
سبحانه
هللا
ذلك
وأثبت
مسلم.
"رواه
ا؟
م
ه
ث
ال
ث
َّللا
ن
ي
ن
اث
ب
ِ
يا أبا بك ٍر ,ما ظنك ِ ِ
ِ
َ َ َّ َّ َ َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ َ َ ُ َ َ َ َ
ََ
َ
َ َ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
َّ
نود ﴾{سورة التوبة :آية ،}40 :ومعنى
صاح ِب ِه ال تحزن ِإن اللـه معنا فأنزل اللـه سكينته عل ِيه وأيده ِبج ٍ
الغار ِإذ يقول ِل ِ
كفروا ثا ِني اثن ِين ِإذ هما ِفي ِ
الية كما بين الدمشقي ( " ))155-145 ،1999أنه في عام الهجرة ملا هم املشركون بقتله صلى هللا عليه وسلم وحبسه أو نفيه ،فخرج منهم ً
هاربا
صحبة صديقه وصاحبه أبي بكر بن أبي قحافة ،فلجأ إلى غار ثور ثالثة أيام ليرجع الطلب الذين خرجوا في آثارهم ،ثم يسير نحو املدينة ،فجعل
أبو بكر رض ي هللا عنه يجزع أن يطلع عليه أحد ،فيخلص إلى رسول هللا صلى هللا ع ليه وسلم منهم األذى فجعل النبي صلى هللا عليه وسلم يسكنه
َ َ َ َّ ُ
ََ ُ ََ َ َ ُ
نود﴾ أي تأييده ونصره ،وأيده بجنوده أي مالئكته ،نجد
ويثبته ويقول ،يا أبا بكر " ما ظنك باثنين هللا ثالثهما"﴿ ،فأنز َل اللـه َسكينته عل ِيه َوأ َّيده ِب ُج ٍ
هنا تعامل رسولنا الكريم مع أبي بكر الصديق رض ي هللا عنه ومدى ضبطه صلى هللا عليه وسلم ملشاعره على الرغم مما يمر به من صعوبات ،وعلى
ً
الرغم من ذلك إال أنه حاول
جاهدا ،أن يتفهم مشاعر أبي بكر رض ي هللا عنه ويتفهم مشاعره ،واحتوائه له ليطمئنه ،فعلى كل قائد تربوي أن
ً
يأخذ رسولنا الكريم قدوة في تعامله مع نفسه ومشاعره ،وضبطه لها أوال ،ومن ثم مراعاته ملشاعر غيره ،ليشعر مرؤوسيه بالسعادة ،والحب،
والثقة.
ا
ا
ثانيا:التأصيل السالمي للذكاء العاطفي في الدارة التربوية وفقا للمفاهيم األساسية للعقيدة السالمية:
ووفقا ملفهوم الذكاء العاطفي واملشار إليه في األساس الشرعي واألخالقي يمكننا تأصيل ذلك املفهوم ً
ً
وفقا للمفاهيم األساسية للعقيدة على النحو
التي:
.1

الفطرة :أن اإلنسان بفطرته التي خلقه هللا بها لديه الكثير من املشاعر ،والعواطف التي تنتج عنها انفعاالت متنوعة بتنوع تلك العواطف ،لذلك
يجب أن يكون هناك قدرة ومهارة لإلنسان لكيفية تعامله مع تلك العواطف واالنفعاالت في جميع الجوانب الحياتية ،ويعتبر القادة التربويون من
أهم األفراد الذي يجب أن يكون لديهم تلك القدرة ،وتوظيفها في مؤسساتهم ومع عامليهم بالطريقة الصحيحة ،بحسب ما أمرنا به ديننا اإلسالمي
ْ َ َ َّ َّ َ َ َ َّ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َّ َ َ ِّ ُ ْ َ ِّ ُ َ َ َّ َ ْ َ َ َّ َ َ َ
اس ال َي ْعل ُمون ﴿﴾٣٠
الحنيف ،ويقول هللا تعالى في ذلك " ِفطرت الل ِـه ال ِتي فطر الناس عليها ال تب ِديل ِلخل ِق الل ِـه ذ ِلك ِ
الدين الق ِيم ول ِـكن أكثر الن ِ
(سورة الروم :آية  )30وتعني الية كما أشار الصابوني ( ) 478 ،1981أن هذا الدين الحق الذي أمرناك باالستقامة عليه هو خلقة هللا التي خلق
الناس عليها وهو فطرة التوحيد ،وال تغيير لتلك الفطرة السليمة .وأن ذلك الدين املستقيم ،ولكن أكثر الناس جهلة ال يتفكرون فيعلمون أن لهم
ً
ً
معبودا" .لذلك يجب على كل قائد أن يراعي هذه الفطرة في تعامالته ،وأن يدرك أن هناك رب عليم بكل ش يء يفعله ،ويعمله ،مع رعيته،
خالقا
ً
وتقديرا لتلك الفطرة التي خلقنا هللا بها.
لذلك يجب أن تكون جميع معامالته مبنية على مخافة هللا عز وجل
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رهف بحه

السماحة :ويمكننا تأصيل مفهوم الذكاء العاطفي في اإلدارة التربوية ً
وفقا ملفهوم السماحة ،باستيعاب القادة التربويين ملفهوم السماحة في اإلسالم
وأنها صفة وقيمية دينية يجب أخذها بعين االعتبار في تعامالتهم مع مرؤوسيهم ،وتوظيفهم لتلك املشاعر ،بطريقة يغلب عليها املرونة في التعامل،
ً
ً
اقتداء برسولنا الكريم
وبعيدا عن تأثير مشاعر الحب ،أو الكره ،أو الغضب في تعامالته معهم،
واليسر ،بغض النظر عن مشاعره التي يشعر بها،
ُ
صلى هللا عليه وسلم وصحابته رضوان هللا عليهم ،ومن أحد املواقف الدالة على ذلك كما أشار قريش ي ( )2003إلى موقف عمر بن الخطاب مع
النصارى حيث كان يسير بالشام فلقيه قوم من نصارى أذرعات يلعبون بالسيوف والرماح أمامه ،كما تعودوا أن يفعلوا في االحتفال بالعظماء،
فقال " :ردوهم وامنعوهم" ألنه كان يكره األبهة ومظاهر امللك ،فقال أبو عبيدة عامر ابن الجراح :يا أمير املؤمنين هذه عاداتهم ،وإنك إن تمنعهم
يروا أن في نفسك ً
نقضا لعهدهم ،فقال عمر دعوهم عمر وآل عمر في طاعة أبي عبيدة" فقد خش ي أن يظنوا أنه مبغض لهم ،عازم على نقض
عهده معهم ،وبحسبه من السماحة أن احتمال هذا الظن وحده جعله يغ ير من عادته فرض ي أن يلعبوا أمامه بالسيوف والرماح ،فتضح هنا
ً
احتراما لهم وملشاعره م
سماحة عمر بن الخطاب ،وضبط نفسه فيما ال يحب في تعامله مع النصارى بالرغم من أن ذلك قد يغير من عادته ،ولكن
قام بإدارة ذاته ونفسه وفق ما تقتضيه الشريعة اإلسالمية من القيم الدينية والتي أهمها السماحة ،واملرونة ،واليسر في التعامل.
الحرية :ويمكننا تأصيل ذلك املفهوم للذكاء من الناحية اإلدارية التربوية ً
وفقا ملفهوم الحرية ،بقولنا أن الدين اإلسالمي دين الحرية ولكن وفق ما
تقتضيه تعاليم الدين اإلسالمي  ،وأحكامه والتي ال يمكن الخروج عنهاً ،
ووفقا لذلك فلإلنسان الحرية في تعبيره عن مشاعره وانفعاالته ،الخاصة به
سواء بينه وبين نفسه أو بينه وبين من حوله ولكن وفق القيم الدينية واالجتماعية ملفهوم الحرية ،وذلك نفسه ينطبق على القائد التربوي فله
حرية التعبير عن مشاعره ،وانفعاالته الناتجة من عدة أسباب الشخصية منها وغير الشخصية ،ولكن بحدود مفهوم الحرية في الدين اإلسالمي
ً
موقف كان خالل تعامالته مع مرؤوسيه ،ومراعاة نفسياتهم ،وضغوطاتهم التي يتعرضون
بحيث أنه يحاول
جاهدا ضبط انفعاالته الناتجة من أي
ٍ
ُ َ
ُ
ؤذي ،وال يؤذى ،وأن يحرر نفسه وعواطفه بحسب ما يقتضيه مفهوم الحرية العاطفية بمعنى أن يحرر نفسه من
لها في أوقات العمل ،بحيث ال ي ِ
ً
ً
املشاعر والعواطف السلبية ،وقد ذكر العتيبي ( )2013معنى الحرية العاطفية والتي تعني أن ننظر إلى كل حدث يمر بنا إيجابيا كان أم سلبيا ،وإلى
كل عاطفة ُت َح ِركنا إيجابية كانت أم سلبية على أنها فرصة أمامنا نستطيع أن نستغلها لنصبح أكثر قوة وذكاء وسعادة! ،وأن عالقاتنا مع الخرين
ً
ودواما وفائدة لكل األطراف .فبناء على كل ما سبق
قائمة على األخذ والعطاء ،وليس على العطاء فقط ،وهذا النوع من العالقات يكون أكثر متانة
قائد كان أن يوظف مفهوم الحرية في التعبير عن مشاعره ،وتعامله مع الجميع بحسب مبادئ وقيم الدين اإلسالمي من جهة،
فيجب على أي ٍ
ً
وبحسب مفهوم الحرية العاطفية من جهة أخرى ،وأن يكون موقفه يقينا بمراقبة هللا له في تعامالته مع مرؤوسيه في السر والعلن.
املساواة :إن التأصيل اإلسالمي ملفهوم الذكاء العاطفي في اإلدارة التربوية وفق مفهوم املساواة يعني أن يلتزم القائد في وظيفته بتطبيق القيم
واملبادئ الدينية ملفهوم املساواة بحيث أنه ال يجعل ملشاعره سلطة على تعامالته مع مرؤوسيه بمعنى أن يساوي بينهم في التعامل ،فال يتعامل
معهم بمشاعر القرابة ،أو العنصرية ،أو اختالف األلوان واألجناس ،بحيث أن يكون هناك موازنة في احتواء وتفهمه ،ومراعاة ظروف  ،ومشاعر
كل من ينتمي إليه في املؤسسة ،دون ميله لقبيلة معينة ،أو جنسية معينة ،ويكون حكمه عليهم ،وتعامله معهم ،بحسب ما جاء في الية الكريمة َ"يا
َ ُّ َ َّ ُ َّ َ َ ْ َ ُ ِّ َ َ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ ُ ُ ً َ َ َ َ َ َ َ ُ َّ َ ْ َ َ ُ ْ َ َّ َ ْ َ ُ ْ َّ َّ َ َ ٌ َ
يم خ ِب ٌير ﴿("﴾١٣سورة الحجرات،
أيها الناس ِإنا خلقناكم ِمن ذك ٍر وأنثى وجعلناك م شعوبا وقبا ِئل ِلتعارفوا ِإن أكرمكم ِعند الل ِـه أتقاكم ِإن اللـه ع ِل
آية )13 :واملعنى هنا كما أشار الدمشقي ( )386-385 /1999أن هللا سبحانه وتعالى يخبر الناس أنه خلقهم من نفس واحدة ،وجعل منها زوجها،
وهما آدم وحواء ،وجعلهم شعوب ،وأن جميع الناس في الشرف بالنسبة الطينية إلى آدم وحواء سواء ،وإنما يتفاضلون باألمور الدينية ،وهي طاعة
هللا ومتابعة رسوله صلى هللا عليه وسلم ولهذا نبه على التساوي بين البشرية ،وليحصل التعارف بينهم ،كل يرجع إلى قبيلته ،وأن التفاضل عند هللا
بالتقوى ال باألحساب" .وبناء على تلك الية وتفسيرها فيجب على كل قائد التحلي أثناء توظيف مشاعره مع األفراد في مؤسسته بأهم تلك القيم
اإلسالمية.
العدل :إن الفارق بين العدل واملساواة كما سبق القول أن املساواة تكون في املعاملة في املشاعر ،واحترام القائد التربوي لكل من ينتمي للعملية
التعليمية في مؤسسته بغض النظر عن الشكل ،أو اللون ،أو الجنسية ،أو القبيلة وغيرها ،أما فيما يخص العدل فالبد أن يكون هناك تفرقة في
حق حقه ،فيجب على القائد التربوي أن
تعامل القائد مع مرؤوسيه ولكنها التفرقة املبنية على القيم الدينية ،والحق والعدل في إعطاء كل ذي ٍ
يجعل مشاعر حبه أو كرهه ملرؤوس معين ،أو غضبه من مرؤوس معين ،في كفة وإعطائه لحقوقه الخاصة بمهنته في كفة أخرى من دون أن تطغى
مشاعر الحب والكره على ذلك ،بحيث أن ال يكون هناك تح يز لشخص على حساب الخر ملجرد أنه ال يستلطف هذا الشخص أو بينهم وبين
بعضهم البعض عداوة ،أو موقف معين ،فيجب أن يبني تعامالته العملية معه ً
بعيدا عن الظلم ،ووفق ما جاءت به الشريعة اإلسالمية حيال
ذلك ،وأن ال ينس ى مراقبة هللا تعالى له ،وجزاءه له ،وثوابه وعقابه ،وأن يوازن أثناء تعامله معهم بين العقل والعاطفة ،وأن يساعد نفسه على
ً
اسالميا إدارًيا ً
ً
تربويا ،فقد بين أبو العنين
توظيفا
ضبطها عن كل ما يخالف الشريعة اإلسالمية في التعامالت ،وهنا يكمن توظيف الذكاء العاطفي
َ
ُ
ُ
ُ
ؤمن له االنطالق في د ُروب
( )2012أن اإلسالم اعتنى بإيجاد الحياة املتوازنة لإلنسان على صعيدي العقل والعاطفة ،وهذا التوازن هو الذي ي ِِّ
َ
ُ
الحياة ُبروح َّوثابة ،وعقل ُم ِّ
تفتحَّ ،
فإن العقل والعاطفة هما الضدان املتكامالن ،وكمال اإلنسان في أن يعرف كيف ُيوازن بينهما في الوقت واملكان
ِ
ٍ
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املناسب ،فال َيزيد من دور العاطفة ،وينقص من دور العقل ،وال َيزيد دور العقل على حساب العاطفة .فبناء عليه يجب أن يكون لدى القائد
التربوي عدالة في توزيعه للمهام على مرؤوسيه ،أو على مكافأتهم ،أو تقدير ظروفهم الشخصية واملهنية وغير ذلك من صور عدالة القائد مع
الع َ
َ
مرؤوسيه ،ويقول هللا تعالى في ذلك َّ َّ َ َ ُ
حسان"(سورة النحل ،آية  .)90بمعنى يأمر هللا هنا كما ذكر الصابوني ()139 ،1981
اإل ِ
﴿إن اللـه يأم ُر ِب ِ
دل و ِ
ِ
خلقه " بمكارم األخالق بالعدل بين الناس ،واإلحسان إلى جميع الخلق" .فبناء على هذه الية فيجب على القائد التربوي أن يتحلى بالعدل الذي
يعتبر م ن أحكام العقل وباإلحسان الذي يعتبر من فيض العاطفة.
خاتمة البحث:
ركز البحث الحالي على التعرف على عملية التأصيل اإلسالمي ملوضوع الذكاء العاطفي وفق أسس التأصيل اإلسالمي ،واملفاهيم اإلسالمية
األساسية للعقيدة والشريعة اإلسالمية ،إذ تم تقسيم الدراسة إلى فصلين :الفصل األول :ويحتوي على مقدمة توضح أهمية املوضوع املدروس ،ومشكلة
ً
وأخيرا املناهج املتبعة في الدراسة ،أما الفصل الثاني فتم تقسيمه إلى ثالث
الدراسة ،وتساؤالتها ،وأهدافها ،وأهميتها ،و أهم املصطلحات الخاصة بها،
ً
مباحث ،وتناول املبحث األول منه مفهوم الذكاء ،وأنواعه ،ومفهوم الذكاء العاطفي ،ونشأته ،وأهميته ،وأبعاده ،وأهم سمات القائد الذكي عاطفيا،
ونماذجه ،وأهميته في ضوء رؤية  ،2030أما املبحث الثاني منه فتناول مفهوم التأصيل اإلسالمي ،وأهميته ،وأهدافه ،وأسس التأصيل اإلسالمي ،وأهم
املفاهيم األساسية التي تدور حولها عقائد اإلسالم وتشريعاته ،وبعض األمثلة والتطبيقات اإلدارية الخاصة بتأصيل الذكاء العاطفي في اإلدارة التربوية
ً
وفقا لتلك األسس واملفاهيم.

نتائج البحث:

ا
أوًل :النتائج :من خالل البحث في موضوع الذكاء العاطفي ،والتأصيل اإلسالمي له وفق أسس التأصيل اإلسالمي ،ومفاهيم العقيدة والشريعة اإلسالمية
تم التوصل إلى النتائج التية:
 .1أن موضوع الذكاء العاطفي من املواضيع املهمة في املجاالت بشكل عام ،وفي املجال اإلداري التربوي بشكل خاص ،وبالرغم من أهميته في املجال
اإلداري إال أنه لوحظ أن هناك قلة في الدراسات التي تتناوله في املجال اإلداري التربوي .
 .2أن التأصيل اإلسالمي من املواضيع اإلسالمية املهمة في جميع املجاالت ليس فقط اإلدارية التربوية.
ُ
 .3لوحظ تركيز الدراسات السابقة الخاصة بالتأصيل على تأصيل العلوم النفسية ،واالجتماعية.
 .4أن الدين اإلسالمي من أشمل ،وأوسع األديان التي ركزت على جميع األمور الحياتية لإلنسان.
ا
ثانيا :توصيات البحث :وبناء على النتائج السابقة فهناك العديد من التوصيات التي يجب أخذها بعين اًلعتبار من قبل املعنيين من القادة ،ومن
األفراد ،ومن الباحثين والباحثات ،وكل من له صلة بالدين السالمي وتضح فيما يأتي:
 .1يجب على الباحثين والباحثات لفت النظر بشكل أكبر في دراساتهم ملوضوع الذكاء العاطفي في اإلدارة التربوية ،حيث أن له األثر الكبير على رفع
الروح املعنوية للمرؤوسين ،ومدى إنجازهم ألعمالهم ،وتحقيقهم لألهداف التعليمية.
 .2ينبغي ً
أيضا على الباحثين والباحثات البحث أكثر في مجال التأصيل اإلسالمي وفهمه بشكل أعمق ،ثم تركيزهم في دراساتهم على العلوم اإلدارية
ً
التربوية ،ليتم لفت نظر القادة خاصة إليه.
 .3أن التأصيل اإلسالمي وأسسه ليس فقط مطلوب تطبيقها من القادة فحسب ،بل ً
أيضا على كل فرد ينتمي لهذا املجتمع اإلسالمي أن يهتم باألسس
واملفاهيم اإلسالمية ،وتأصيلها في جميع مجاالت حياته.
 .4دعم الدين اإلسالمي بشكل أكبر بدراسات ،ومؤلفات ليس فقط خاصة بالتأصيل اإلسالمي بل بكل علم إسالمي لم يتم لفت االنتباه إليه من قبل،
ً
ليتم تطبيق كل ما يخص الشريعة اإلسالمية في حياتنا عامة.
مقترحات البحث :وبناء على ما سبق فيمكننا اقتراح التي:
 .1إجراء دراسات تركز على مدى أهمية الذكاء العاطفي للقائد في جميع املجاالت التربوية وغير التربوية.
 .2إجراء أكثر من دراسة حول التأصيل اإلسالمي للذكاء العاطفي للقائد.
 .3إجراء دراسة حول أهمية التأصيل اإلسالمي للمواضيع اإلدارية األخرى.

املراجع:

ا
أوًل :املصادر:
 .1القرآن الكريم.
 .2السنة النبوية.
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 .3آبادي ،مجد الدين ( .)2008القاموس املحيط .دار الحديث للنشر والتوزيع.
 .4ابراهيم ،أنيس؛ منتصر ،عبد الحليم؛ الصوالحي ،عطية؛ أحمد ،محمد ( .)2004املعجم الوسيط (ط ،4مج .)1مجمع اللغة العربية.
 .5البخاري ،أبي عبدهللا محمد ( .)1980الجامع الصحيح ( املسند من حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأيامه)( .ج .)4املكتبة السلفية.
 .6الدمشقي ،الحافظ عماد الدين ( .)1999تفسير القرآن العظيم( .ط،2ج .)4دار طيبة للنشر والتوزيع.
 .7الرازي ،محمد بن أبي بكر ( .)2006مختار الصحاح .املكتبة العصرية.
 .8الصابوني ،محمد علي ( .)1981صفوة التفاسير( .ط ،4مج .)1دار القرآن الكريم للنشر والتوزيع.
 .9الصابوني ،محمد علي ( .)1981مختصر تفسير ابن كثير( .ط.7مج .)1دار القرآن الكريم.
 .10الصابوني ،محمد علي ( .)1981صفوة التفاسير( .ط ،4مج .)2دار القرآن الكريم للنشر والتوزيع.
ا
ثانيا :املراجع العربية:
 .1إبراهيم ،عبد الشافي إبراهيم ( .)1995العقيدة اإلسالمية وصلتها بالعالم واإلنسان والحياة.
 .2الباحسين ،يعقوب عبد الوهاب ( .)2007االستحسان (حقيقته -أنواعه -حجيته -تطبيقاته املعاصرة) .مكتبة الرشد ناشرون.
 .3الجزائري ،أبو بكر جابر ( .)2000عقيدة املؤمن .دار البيان العربي.
 .4جلبان ،محمد إبراهيم ( .)2012شرع من قبلنا .جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.
 .5الحركاتي .حكيم ( .)2015الذكاء الوجداني االجتماعي وتطبيقاته في السنة النبوية .مجلة الدراسات اإلسالمية والفكر للبحوث التخصصية:)2( 1 :
.164-143
 .6الحلواني ،إحسان محمد ( .)2008منهجية التأصيل اإلسالمي لإلدارة التربوية (رسالة دكتوراه غير منشورة) .جامعة أم القرى ،مكة املكرمة.
 .7أبو الخير ،أحمد غنيم؛ أبو شعيرة ،نور عادل (  .)2018مستوى الذكاء العاطفي وعالقته بتحسين أداء مديري التابعة لوكالة الغوث بمنطقة غرب
غزة التعليمية .املجلة الدولية للدراسات التربوية.214-128 :)2(3 :
 .8الرويلي ،هبة فرحان ( .)2019التأصيل اإلسالمي لالتصال اإلداري( :دراسة تحليلية) .مجلة البحث العلمي في التربية.28-1 :)20( 7 :
 .9الزحيلي ،وهبة ( .)1994الوجيز في أصول الفقه .دار الفكر بدمشق.
 .10زمزمي ،يحي بن محمد ( .)2003املنهج األخالقي وحقوق اإلنسان في القرآن الكريم (رسالة ماجستير غير منشورة) .جامعة أم القرى ،مكة املكرمة.
 .11سعيد ،غربال ( .)2015الذكاء العاطفي وعالقته بالتوافق املنهي -بسكرة– دراسة ميدانية على عينة من أساتذة جامعة محمد خيضر (رسالة
ماجستير غير منشورة) .جامعة محمد خيضر ،الجزائر.
 .12الطراونة ،تحسين أحمد ( .)2012الفلسفة األخالقية وعلم القيادة وتطبيقاتها في قيادة فرق العمل األمنية .مركز الدراسات والبحوث.
 .13طيب ،فهد محمود ( .)2007الذكاء العاطفي في السيرة النبوية وتطبيقاتها في اإلدارة التربوية (رسالة ماجستير غير منشورة) .جامعة أم القرى ،مكة
املكرمة.
 .14عاشور ،محمد الطاهر ( .)2010مقاصد الشريعة اإلسالمية .األردن :دار النفائس للنشر والتوزيع.
 .15عبد الوهاب ،علي محمد ( .)2014املدير الذكي (ذكاؤه اإلداري طريقه إلى النجاح) .قرطبة للنشر والتوزيع.
 .16عبده ،إبراهيم محمد ( .)2018الذكاء الوجداني وعالقته بالذكاء االجتماعي والروحي ( .دار العلم واإليمان للنشر والتوزيع ،ودار الجديد للنشر
والتوزيع).
 .17ابن عثيمين ،محمد صالح ( .)1988حقوق دعت إليها الفطرة وقررتها الشريعة .مكتبة التوعية اإلسالمية إلحياء التراث اإلسالمي.
 .18عجمية ،زينب عباس؛ العياصرة ،محمد عبد الكريم (د.ت) .مفهوم العاطفة في القرآن الكريم والسنة النبوية ودورها في تنمية الذكاء العاطفي.
مقدمة إلى املؤتمر القرآني الدولي السنوي ،عمان.
 .19عرفة ،ناهد ( .)2006مناهج البحث العلمي .مركز الكتاب للنشر.
 .20العريني ،محسن السيد ( .)2016مناهج البحث العلمي .جامعة القاهرة.
 .21عليان ،أحمد ( .)1999األخالق في الشريعة اإلسالمية .دار النشر الدولي للنشر والتوزيع.
 .22عمر ،إيهاب حسن ( .)2014توظيف العاطفة في الدعوة إلى هللا في ضوء القرآن الكريم (رسالة ماجستير غير منشورة) .جامعة آل البيت ،املفرق.
 .23العميري ،سلطان عبد الرحمن ( .)2013فضاءات الحرية( .ط .)2املركز العربي للدراسات اإلنسانية.
 .24العنقري ،أحمد محمد ( .)1998تصور وجود اإلجماع وتحقيق مذهب اإلمام أحمد في ذلك (دراسة أصولية) .جامعة اإلمام محمد بن سعود
اإلسالمية.
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 .25العيس ى ،إبراهيم محمد ( .)2015واقع بحوث التأصيل والتوجيه اإلسالمي للعلوم التربوية في جامعات اململكة العربية السعودية كما يراها أساتذة
التربية اإلسالمية .جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،الرياض.
 .26غنايم ،مهنا محمد ( .)2004مناهج البحث في التربية وعلم النفس .الدار العاملية للنشر والتوزيع.
 .27فوارس ،هيفاء فياض ( .)2011األصل التشريعي للتربية اإلسالمية وأثره في العملية التربوية (رسالة ماجستير غير منشورة) .جامعة اليرموك.
ُ
 .28ق َريش ي ،عمر بن عبد العزيز ( .)2003سماحة اإلسالم( .ط( .)3مكتبة األديب ،مكتبة الذهبية للنشر والترجمة).
 .29الكافي ،إسماعيل عبد الفتاح ( .)1989الفطرة وقيمة العمل في اإلسالم .رابطة العالم اإلسالمي.
 .30كريمة ،أحمد محمود .)2007( .معالم الشريعة اإلسالمية.
 .31كنعان ،عماد ( .)2016الذكاء العاطفي ( دراسة تحليلية تأصيلية وفق املنهج التربوي اإلسالمي) .مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية-165 :)7( :
.195
 .32اللوزي ،خديجة محمد ( .)2012مستويات الذكاء العاطفي ملديري املدارس الثانوية وأثرها على الوالء التنظيمي على املعلمين في محافظة العاصمة
عمان (رسالة ماجستير غير منشورة) .جامعة الشرق األوسط.
 .33محمود ،عبد الحميد علي ( .)2009املصلحة املرسلة وتطبيقاتها املعاصرة في الحكم والنظم السياسية(رسالة ماجستير غير منشورة) .جامعة
النجاح
 .34مومني ،عبد اللطيف عبد الكريم ( .)2014مستوى الذكاء األخالقي وعالقته بمتغيري الجنس وفرع التعليم لدى طلبة املرحلة الثانوية في منطقة
األغوار الشمالية في األردن .املجلة األردنية في العلوم التربوية.30-17:)1(11 :
 .35النملة ،عبد الكريم علي ( .)1989إثبات العقوبات بالقياس .مكتبة الرشد.
 .36هاشم ،عادل عبد الرزاق ( .)2014الذكاء الوجداني والقيم وعالقتهما بالقيادة التحويلية .خوارزم العلمية للنشر والتوزيع.
 .37اليامي ،هادية ( .)2018رؤية مستقبلية لتطوير التعليم في اململكة العربية السعودية .املجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث.94-32 :)2(6 :
 .38يلجن ،مقداد ( .)2014أساسيات التأصيل والتوجيه اإلسالمي للعلوم واملعارف والفنون .دار عالم الكتب.
ا
ثالثا :املو اقع اللكترونية:
 .1أبو العنين ،عماد حسن ( .)2012،2،23التوازن الحميد بين العاطفة والعقل الرشيد .تم االسترجاع من موقع
https://www.alukah.net/social/0/38649/

 .2الجش ي ،سلمان محمد ( .)2016املهارات املستقبلية (احتياجات «رؤية  .)»2030تم االسترجاع بتاريخ من موقع
http://www.aleqt.com/2016/11/14/article_1101690.html

الدوسري ،محمود محمد ( .)10،31 ،2017العدل واملساواة في اإلسالم .تم االسترجاع من موقع https://www.alukah.net/sharia/0/122219/

.3
 .4روح اإلسالم (د.ت) .موسوعة أصول الفقه( املدخل املفصل ملذهب اإلمام أحمد) .تم االسترجاع من موقع

http://madrasato-

mohammed.com/mawsoaat_asol_fiqh_03/pg_035_0003.htm

ً
عاطفيا .تم االسترجاع من موقع
 .5زهرة ( .)7 ،5 ،2019صفات الشخص الذكي
intelligent- person-emotionally.html

 .6السرجاني،

راغب

(.)2017،9،24

ال

تحزن

إن

https://ta marise.blogspot.com/2019/05/The-attributes-of-the-

هللا

معنا.

تم

االسترجاع

من

موقع

https://www.islamstory.com/ar/artical/102/%D9%84%D8%A7_%D8

العتيبي ،ياسر ( .)2013،9، 13الحرية العاطفية .جريدة الجزيرة .تم االسترجاع من موقع http://www.al-jazirah.com/2013/20130913/cu1.htm

.7
 .8املجلس العربي للموهوبين واملتفوقين ( .) 2016الذكاء العاطفي واالجتماعي في القرآن الكريم .تم االسترجاع من موقع

.9

http://www.arabcgt.org/?p=1048

موسوعة النابلس

ي ( .)8،14 ،1988رياض الصالحين .تم االسترجاع من موقع https://www.nabulsi.com/web/article/7301
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Abstract: The aim of the current research is to identify the Islamic rooting for emotional intelligence in
educational administration according to the foundations of Islamic rooting, and the basic concepts around
which the doctrines and legislations of Islam revolve around. And its types, which include emotional
intelligence, the concept of emotional intelligence, its origin, importance, and dimensions, and the most
important characteristics of the educational leader, its models, and emotional intelligence in light of Vision
2030, and the second topic contained the concept of Islamic rooting, its importance, goals, foundations,
basic concepts of beliefs and how It was established according to it in the educational administrative field,
and the research reached a number of results, the most important of which are: that despite the
importance of emotional intelligence in the administrative field in general, there is a lack of studies that
deal with it in the educational administrative field, as it was noted that previous studies on rooting were
focused on Establishing psychological and social sciences, the researcher recommended several
recommendations, the most important of which are: Researchers and researchers should draw more
attention to their studies On the subject of emotional intelligence in educational management, they should
also research more in the field of Islamic rooting and understand it more deeply, then focus their studies
on educational management sciences.

Keywords: Islamic rooting; emotional intelligence; foundations of Islamic rooting; concepts of Islamic
beliefs.
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امللخص:
تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على فاعلية برنامج يقوم على استراتيجيات التعلم التعاوني داخل الصف في تنمية الذكاء العاطفي
لدى أطفال الروضة بمكة املكرمة ،تكونت العينة من ( )30طفل وطفلة في املستوى التمهيدي ،أعمارهم ما بين ( )6-5سنوات ،تم اختيارهم
َّ
العشوائية ،طبق عليهم مقياس الذكاء العاطفي قبل وبعد استخدام برنامج يقوم على استراتيجيات التعلم التعاوني( :اللعب
بالطريقة
التمثيلي ،الرسم ،التخيل ،حل املشكالت ،وإكمال القصص ،العصف الذهني ،لعب األدوار ،املحاكاة ،املناقشة والحوار) ،أشارت النتائج ان
للبرنامج فاعلية في تنمية الذكاء العاطفي لدى عينة األطفال :ظهرت فروق ذات داللة إحصائية بين املجموعتين التجريبية والضابطة في
القياسين القبلي والبعدي للذكاء العاطفي لصالح املجموعة التجريبية ،في ُب ّ
عدي (الدافعية والتعاطف) ،ولم تكن هناك فروقا ذات داللة
إحصائية في الدرجة الكلية للمقياس وفي أبعاد (الوعي الذاتي بالعواطف ،إدارة العواطف ،واملهارات االجتماعية) ،وظهرت فروقا دالة في
القياس البعدي للمجموعة التجريبية في الدرجة الكلية ملقياس الذكاء العاطفي ،وفي األبعاد(الوعي الذاتي بالعواطف ،التعاطف ،الدافعية،
املهارات االجتماعية) ،باستثناء بعد (إدارة العواطف).
الكلمات املفتاحية :استراتيجيات التعلم التعاوني؛ الذكاء العاطفي؛ أطفال الروضة.

املقدمة واإلطارالنظري:
يتميز عصرنا الحديث بالتطور والتقدم العلمي والتكنولوجي ،واالزدهار املعرفي ،والتغيرات الحديثة والسريعة في شتى مجاالت الحياة ،وتبعا لذلك
أصبح النظام التربوي يواجه العديد من التحديات الحقيقية من أجل مواكبة تقدم العالم ومتطلباته ،وبالتالي تلبية حاجات الفرد واملجتمع على حد
ّ
سواء ،وعليه فإن تطوير التعليم أصبح حديثا هدفا تسعى له العديد من الدول منطلقين من اعتبارا ن العملية التعلمية عملية أساسية ،ومقوما رئيسا
من مقومات الحضارة املعاصرة التي ال يمكن ألي عملية تنموية أن تتم بمعزل عنها ،فاملجال التربوي التعليمي ال زال يسعى وبشتى الطرق في تطوير
أساليبه داخل الصف الدراس ي والسيما منذ اللبنة األولى في املجال التعليمي في مرحلة رياض األطفال ،ومن األساليب الحديثة التي أثبتت نجاحها مع هذه
املرحلة العمرية من الطالب هو أسلوب التعلم التعاوني الذي يقوم على األنشطة املختلفة داخل الصف ،وكذلك في مجال التربية والتعليم ال يمكننا
أغفال دور العاطفة في أثراء معلومات الشخص فيما يخص قيمته لذاته وقيمة األخرين بالنسبة له ،كما أن األدب التربوي في هذا املجال وضح أن
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بسيوني وآخرون

االستخدام الذكي للعواطف له دور في توجيه السلوك والتفكير والتفاعل مع األخرين ،ومن هذا املنطلق تحاول الدراسة الحالية توظيف أساليب التعلم
التعاوني املتنوعة داخل صف الروضة بهدف تنمية ذكاء األطفال العاطفي في هذه املرحلة من العمر.
تشير (فتحي ،توفيق والسيد ) 2009 ،إلى أن فترة الطفولة تعد هي الفترة األساسية والتكوينية من حياة الفرد وهي التي تتبلور وتظهر مالمحها في
مراحل حياته املستقبلية؛ لذلك تعد هذه املرحلة من أهم وأبرز مراحل النمو التالية ،حيث تعد خصائص نمو الطفل في هذه املرحلة بمثابة اللبنة
األساسية لتكوين شخصية الطفل وتطور مسار نموه البدني والعقلي وبالتالي املعرفي والعاطفي ،وتعتبر هي األساس الذي يساهم في بناء الشخصية؛ ألن
ما يحدث فيها من نمو يصعب تغييره وتعديله فيما بعد.
وتعتبر مرحلة رياض األطفال من املراحل التي تنمي مهارات الطفل االجتماعية وزيادة قدراته وتنمية مهارات الذكاء وخاصة الذكاء العاطفي
 Intelligence Emotionalحيث وصف  Mayer,1999الذكاء العاطفي بأنه أحد الكفاءات أو املهارات التي تؤثر على قدرة الفرد ونجاحه في التوافق مع
مطالب ومهام الحياة العامة وضغوطها فضال عن إن الذكاء العاطفي يعد مفتاح النجاح في الحياة موازنة بالذكاء األكاديمي الذي هو مفتاح النجاح في
الحياة األكاديمية والدراسية يؤكد  Goleman ,1995على إن الذكاء العاطفي يمكن أن يبنى ويتم تعلمه  3من خالل تنمية مهارات التفاعل مع اآلخرين
وانه إذا كانت نسبة الذكاء العام على مدى حياة الفرد فان  Goleman ,1995نسبة الذكاء العاطفي يمكن أن تتزايد بالتدريب والتعلم ملهارات الذكاء
العاطفي( رحيم وعبدالواحد.)2015 ،
اقتصر مفهوم "الذكاء" لدى العديد من الباحثين لفترة طويلة على "الذكاء العقلي" والذي كان يعتبر جانب مهم لتوافق االنسان مع املواقف التي
يتعرض لها في الحياة ويظهر في عدة جوانب كالتحصيل الدراس ي ،والفهم ،واإلدراك ،واالنتباه ،واستقبال املعلومات ،والتحليل ،واالستدالل ،والتعلم،
والتفكير املجرد ،واتخاذ القرارات ،والتعلم من التجارب ،ويعرف  Goleman ,1995الذكاء العاطفي بأنه "مجموعة من املهارات والكفايات التي تمكن
الفرد من التعرف على مشاعره ومشاعر األخرين ،وعلى تحفيز ذاته ،وإدارة عواطفه وعالقاته مع األخرين بشكل فعال" ،وتتضح أهمية الذكاء العاطفي
بأنه مهم لدى األفراد في تنمية وتنشيط الذكاء االنفعالي ،ويجعل الفرد متوازن في اإلمكانات املعرفية والوجدانية في حياته ،يثير مهارات التعامل مع
األخرين ،والتعامل بلين واهتمام ،ويصبح قادر على تفهم مشاعرهم ،وتجعلهم قادرين على إدارة حياتهم اليومية (العظيمي.)2019،
إن الشخص الذي يمتلك درجة عالية من الذكاء الوجداني ،يتصف بقدرات ومهارات تمكنه من التعاطف مع األخرين في وقت الضيق ،تكوين
األصدقاء والحفاظ عليهم ،التحكم في االنفعاالت الوجدانية ،التعبير عن األحاسيس بسهولة ،القدرة على فهم وحل املشكالت بين األشخاص ،احترام
األخرين وتقديرهم ،يحمل الود واملودة للناس ،لديه القدرة على فهم املشاعر والدوافع والنظر لألمور من وجهات نظرهم ،لديه استقاللية في الرأي
والحكم وفهم األمور ،التكييف مع املواقف االجتماعية الجديدة ،مواجهة املواقف الصعبة بثقة ،القدرة على التصدي لألخطاء( .عبد الرزاق.)2011 ،
ترى حافظ ( )2019أنه يمكن تنمية الذكاء العاطفي عند اإلنسان في أي مرحلة من املراحل العمرية وتنمية بحاجة إلى الرغبة واإلرادة والهمة وهي
مهمة للنجاح في أي عمل ما وهناك خطوات تساعد على تنمية الذكاء العاطفي عند الطفل ،كإحترام الوالدين ملشاعر االبناء يولد فيهم احترام مشاعر
األخرين ومراعاتها ،ومشاركة األبناء عواطف املتقلبة من الفرح إلى الحزن فبذلك يغرس فيهم التعاطف مع األخرين ،وإعطاء األبناء قدرا من الحرية
واالستقالل في شئونهم فبذلك تزيد الثقة بالنفس وإظهار االنفعاالت املناسبة ،واالبتعاد عن الصراخ والصياح في املنزل سواء من األباء واألبناء ،والعطف
على األبناء وتعبير األباء عن مشاعرهم تجاههم ،سيطرت اآلباء على أعصابهم ،ولفت انتباه أبنائهم ملشاعر اآلخرين ،ل ذلك يزيد من وعي األبناء تجاه
الذكاء العاطفي.
أشارت نتائج دراسات وابحاث (جوملان)  Golemanفي العقل والعاطفة إلى أن هناك عقلين ،عقال يفكر وآخر يشعر ،أي :عقل منطقي ،وآخر
عاطفي ،وهذان العقالن يقومان معا في تناغم دقيق دائما بتضافر نظاميهما املختلفين جدا في املعرفة بقيادة حياتنا ،ذلك ألن هناك توازنا قائما بين
العقل العاطفي والعقل املنطقي؛ فالعاطفة تغذى وتزود عمليات العقل املنطقي باملعلومات ،بينما يعمل العقل املنطقي على تنقية مدخالت العقل
العاطفي ،فاملشاعر ضرورية للتفكير ،والتفكير مهم للمشاعر (جوملان ،)2000 ،ولقد تأثر جولي مان  Golemanبأعمال ماير سالوفي & Salovey
 Mayerللذكاء العاطفي ،وتعتبر نظيرته من اهم النظريات التي تناولت الذكاء العاطفي ضمن خمسة أبعاد مفصلة ،وحدد نموذجا للذكاء العاطفي،
واشتملت أبعاد الذكاء العاطفي وفقا لنموذج جولي مان  Golemanاألبعاد التالية:
 .1الوعي الذاتي بالعواطف :وتعني قدرة الطفل على التعرف على االنفعاالت املعبرة عن السعادة والحزن والغضب والخوف ،باإلضافة إلى قدرته على
إدراك انفعاالته وتحديدها عند حدوثها ،والتعبير عنها.
 .2التعاطف :ويقصد به الحساسية ملشاعر اآلخرين ،وهمومهم ،ورؤية األمور من منظورهم ،واالستجابة املناسبة في التواصل معهم.
 .3إدارة العواطف :تعني القدرة على التحكم باالنفعاالت ،وضبط االستجابات الذاتية في املجاالت املثيرة لالنفعاالت بصورة إيجابية.
 .4الدافعية :ويقصد بها توجيه االنفعاالت ،وتحفيز الذات؛ لتحقيق ،أو إنجاز عمل بغض النظر عن التعزيز الخارجي ،أو صعوبة العمل.
 .5املهارات االجتماعية :وتعني املهارات والكفايات االجتماعية في التعامل مع اآلخرين والتأثير فيهم (كردي.)2007 ،
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لقد حث التطور التقني واملعرفي الذي حصل في العالم جعل من خبراء التربية والتعليم على البحث عن طرق واستراتيجيات تساعد األطفال في بناء
وصقل شخصياتهم واالعتماد على التعلم الذاتي والتدريب والتنمية ملهاراتهم املعرفية والحياتية ومن تلك الطرق اسلوب التعلم التعاوني Cooperative
 learningالذي ترجع جذوره إلى العالم جون ديوي ( )1916في كتاب الديموقراطية وذكر أن على املعلمين أن تكون بيئتهم التعليمية ذات نظام اجتماعي
وتمكن من إثارة الدوافع لدى الطالب من خالل املجموعات الصغيرة لحل مشكالتهم (بهجات ،الجندي ،عبداملنعم وضويحي .)2018،
َ ُ
إن مفهوم التعلم التعاوني يعبر عن أسلوب تعلم يتم فيه تقسيم املتعلمين إلى مجموعات صغيرة متجانسة أو غير متجانسة ،أي (تضم مستويات
ُ
ّ
والفعال في التعلم (رفاعي،
تعل م ودوره النشط
معرفية مختلفة) حيث يتراوح عدد أفراد كل مجموعة ما بين ( )9-4وتؤكد هذه االستراتيجية على إيجابية امل ِ
 ،)2012ومن مزايا أسلوب هذا النوع من التعلم؛ أنه يجعل التلميذ محور العملية التعليمية التعلمية ،وينمي املسؤولية الفردية والجماعية لدى
التالميذ ،كما ينمي روح التعاون والعمل الجماعي بين التالميذ ،ويعطي املعلم فرصة ملتابعة وتعرف حاجات التالميذ ،هذا باإلضافة إلى أنه يتيح فرصة
تبادل األفكار بين املجموعات ،واحترام رأي األخرين وتقبل أفكارهم ،وهو أيضا ينمي أسلوب التعلم الذاتي ،ويساهم في التدريب على حل املشكالت ،كما
أنه يقوي شعور الثقة بالنفس ومهارة التعبير عن املشاعر ،ويساهم في تنمية مهارة االستماع والتحدث وابدأ الرأي ،هذا باإلضافة إلى أنه يساهم في
تدريب التالميذ على االلتزام بآداب االستماع والتحدث ، ،و يكسبهم مهارة التواصل االجتماعي ،ويطور العالقات الشخصية بين طالب الصف الدراس ي
الواحد (الزكي.)2010،
ومن اإلستراتيجيات التي اثبتت نجاها مع فئة أطفال الروضة ،تلك االستراتيجيات التي تتضمن التعاون والعمل الجماعي داخل الصف ،وقد أثبتت
العديد من الدراسات أن نجاح املعلم في خلق روح التعاون بين األطفال في املواقف التعليمية يرجع إلى الطرق املتنوعة التي يستخدمها والتي تتناسب مع
املرحلة العمرية املستهدفة ،ومن أهم الطرق التعليمية التي أثبتت نجاحها وفعاليتها مع مرحلة رياض األطفال؛ تلك الطرق التي تتضمن أنشطة تعتمد
على املشاركة والتعاون فيما بين األطفال داخل الصف الواحد (العتيبي.)2016 ،
يعتمد التعلم التعاوني على استراتيجيات تختلف باختالف الهدف من استخدامه ،وباختالف الفئة العمرية املستخدم معها سواء كانوا أطفال او
مراهقين او حتى كبار ،ومن بين استراتيجيات التعلم التعاوني املستخدمة مع األطفال في مراحل الطفولة املبكرة ما يلي:
• استراتيجية الرسم الجماعي :تؤدي رسوم األطفال وظيفة تمثيلية فهي تقوم على االتصال املتبادل للطفل مع شخص آخر ،فاملقدرة على الرسم
تتمش ى مع التطور النفس ي والذهني للطفل وتؤدي إلى تنمية ذكاءه ،وتناقش كيف يمكن لكل منهم أن يبنى أفكاره على أفكار اآلخرين عن طريق الرسم
(العياصرة.)2011 ،
ُ
• استراتيجية التخيل الجماعي :تستخدم بشكل ّ
فعال مع أطفال الروضة؛ ألن تفكيرهم في هذه املرحلة يعتمد على الخيال ،فتؤدي إلى الوصول
لحلول متنوعة ذات منطقية عالية؛ ألنها مبنية على تصور املوقف من قبل أفراد املجموعة ومحاولة حلها بشكل بصري ،بحيث ُتضاف النكهة
الشخصية عليها (حسنين.)2017 ،
• استراتيجية العصف الذهني الجماعي :تتكون جلسة العصف الذهني من جماعة من األطفال يجلسون حول طاولة مستديرة ويتواصلون تلقائيا
من خالل مناقشتهم أفكار ترتبط بحل مشكلة معينة ،على أن يتم استبعاد أي نوع من ُ
الحكم أو النقد من جانب املعلمات أو غيرهم ،كما يجب
تشجيع التداعي الحر الطليق وتقبل جميع استجابات األطفال ،وكذلك تسجيل كم االستجابات ال كيفها ،وتقبل أي محاولة لتنمية أفكار األطفال
املقترحة (جاد.)2015 ،
• استراتيجية الحوار واملناقشة :أسلوب يستخدم من خالله أسئلة واألجوبة للوصول إلى الحقيقة ،وتكسب الطفل القدرة على النقد البناء وهو
وسيلة للتفكير الجيد واكتساب املعلومات وتحقق أهداف الحوار واملناقشة من خالل التمييز بين الحقيقة والرأي وتعبير الطالب عن رأيه بالقبول
والرفض ،استيعاب األفكار املطروحة ومناقشتها بتسلسل ،توثيق املعلومات لدى الطالب وتدريبه على صياغة األفكار الجيدة ،تدريب الطاب على
اإلجابات الصحيحة أثناء املناقشة ،تعبير الطالب عن مشاعره وانفعاالته خالل املناقشة (مصطفى.)2002،
ومن الدراسات التي بحثت في دور األساليب واإلستراتيجيات التعليمية على ذكاء أطفال الروضة دراسة روفنجر ) Rovenger(2000التي هدفت
إلى تنمية الذكاء العاطفي لدى أطفال الروضة ،وتكونت عينة الدراسة من ( )60طفال وطفلة في مرحلة ما قبل املدرسة ،ولقد استخدم الباحث اختبار
قبلي وبعدي يقيس الذكاء العاطفي ،كما انه قام باستخدام برنامج تطبيقي مع األطفال استخدم فيه أسلوب املناقشة مستعينا بالكثير من الكتب التي
تحتوي على العديد من القصص ،واسفرت نتائج الدراسة عن نجاح األطفال في االختبار البعدي في التعرف على أسماء االنفعاالت ،والتمييز بينهما،
والتحكم في انفعاالتهم السلبية في تعامالتهم مع اآلخرين ). (Rovenger, 2000
هذا باإلضافة إلى الدراسة التجريبية التي قام بها كاميران  Kamuranأن للتعلم التعاوني بالنسبة أهمية كبرى في تنمية مهارات الطفل االجتماعية،
ولقد هدفت دراسته إلى معرفة اثر التعلم التعاوني في تنمية املهارات االجتماعية وحل املشكالت الرياضية لدى طالب املرحلة االبتدائية ،وذلك من خالل
مالحظة الطالب وآراء املعلمين ،ولقد تكونت الدراسة من عينة تجريبية (تم استخدام معها طريقة التعلم التعاوني) ،وأخرى ضابطة درست بالطريقة
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التقليدية ،وأظهرت نتائج الدراسة أنه ظهر لدى األطفال في املجموعة التجريبية تقدم في املهارات االجتماعية كالتعاون واملسؤولية الفردية داخل الفريق
الواحد ،هذا باإلضافة إلى زيادة القدرة لديهم على حل املشكالت الرياضية ،وذلك باملقارنة مع املجموعة الضابطة (.)Kamuran, 2009
ّ
تكون نفسيته ،وتبني شخصيته ،فإذا كانت نشأت الطفل في بيئة
إن العاطفة تشكل قاعدة أساسية وضرورية في مراحل نمو الطفل ،وهي التي ِ
تراعي عواطفه وتساهم في تطور واتساع مداركه؛ سيصبح بالتالي إنسانا سويا في مستقبله ،وإن أخذها بغير ذلك سواء بالزيادة أو النقصان تشكلت لديه
عقد ال تحمد عقباها ،لذلك فإن البناء العاطفي يعد األساس خاصة في بناء نفس الطفل وتكوينه (محمد ،)2005 ،كما أن العمل على تنمية الذكاء
العاطفي لدى األطفال في املراحل املبكرة من الطفولة يعتبر ضرورة ملحة لتنمية إمكانياتهم العقلية واملعرفية واالنفعالية والسلوكية  ،ملساعدتهم الحقا
على فهم الذات ،وفهم اآلخرين ،والتعاطف معهم ،وبما يمكنهم من االستفادة من جميع إمكانياتهم في تحقيق أهدافهم بنجاح.
ولقد أثبتت دراسة شابيرو ( )2005أن املهارات العاطفية يمكن أن يكون لها األثر األكبر في النجاح في حياة الشخص فيما بعد أكثر من األثر الذي
يكون للقدرة العقلية (الذهنية) ،بمعنى أن التمتع بقدر كبير من الذكاء العاطفي وتفعيل استراتيجياته املختلفة في جميع نواحي الحياة يمكن أن يكون له
أهمية أكبر بعد ذلك لتحقيق نجاح األشخاص في املستقبل ،ومما يدعم ذلك أيضا نتائج دراسة فتحي و توفيق ،والسيد ( )2009التي أظهرت أن الذكاء
العاطفي هو قدرة تنمو في مختلف مراحل العمر ،وإن البدء في تعليم استراتيجياتها املختلفة لألطفال في سن مبكرة يثمر عن أفضل النتائج في املستقبل،
حيث هدفت الدراسة إلى معرفة فاعلية القصة كمدخل إلنماء الذكاء العاطفي لدى أطفال الروضة ،وتكونت عينة الدراسة من ستين طفال وطفلة
أعمارهم تتراوح من ( )7-6سنوات ،وقسمت تلك العينة إلى (تجريبية وضابطة) ،واستخدمت الدراسة طريقة تدريب األطفال من خالل برنامج مقترح
يعتمد على استخدام القصة كوسيلة لتنمية الذكاء العاطفي في أبعاده املختلفة (الوعي بالذات ،فهم االنفعاالت وإدارتها والتعبير عنها -توظيف املشاعر-
التعاطف مع اآلخرين -املهارات االجتماعية) ،كما سعت الدراسة إلى الكشف عن تأثير نوع الجنس (ذكور -إناث) على معدل االستجابة للبرنامج املقترح
لتنمية الذكاء العاطفي بأبعاده املختلفة ،ولقد أظهرت نتائج الدراسة تفوق أطفال املجموعة التجريبية على أطفال املجموعة الضابطة بعد تطبيق
البرنامج املستخدم برواية القصة.
ولقد قامت كردي ( )2007بدراسة ،هدفت من خاللها إلى التحقق من مدى فاعلية برنامج إرشادي مقترح في تنمية جوانب الذكاء العاطفي لدى
أطفال الروضة باملدينة املنورة ،وتم تطبيق البرنامج على عينة من أطفال الروضة ( )48طفل وطفلة ( )24مجموعة ضابطة و( )24مجموعة تجريبية،
واستخدمت الباحثة مقياس الذكاء العاطفي (من إعداد الباحثة) ،هذا باإلضافة إلى تطبيق برنامج إرشادي لتنمية الذكاء العاطفي (من إعداد الباحثة)،
وذلك على املجموعة التجريبية ،والذي يهدف إلى تنمية الوعي بالذات من خالل إعطاء الفرصة لألطفال ملراقبة انفعاالتهم ووصفها والتعبير عنها
بكلماتهم ،والعمل على تنمية املقدرة على التحكم باالنفعاالت السلبية من خالل التفكير فيها ومناقشتها من أجل تهدئتها وبالتالي التحكم فيها والسيطرة
عليها وتحويلها إلى انفعاالت إيجابية ،وتنمية الدافعية من خالل تعليم األطفال قيمة املثابرة واإلصرار وتوقع النجاح وتعليم الطفل أهمية اإلنجاز
الجماعي ،إضافة إلى تنمية املهارات االجتماعية من خالل بث روح القيادة في األطفال وتنمية قدرتهم على االستبصار بمشاعر األخرين ،واملبادرة في طرح
الحلول واملشكالت ،واالهتمام بها ،كما ان البرنامج كان يسعى إلى زيادة قدرة األطفال على قراءة انفعاالت األخرين سواء أكانت لفظية أو غير لفظية،
ولقد أظهرت نتائج الدراسة فاعلية البرنامج في تنمية الذكاء العاطفي ،وذلك من خالل ظهور فروق ذات داللة إحصائية بين املجموعتين في القياس
البعدي للمجموعتين لصالح املجموعة التجريبية ،هذا باإلضافة الى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات املجموعة التجريبية لصالح
القياس البعدي ،من خالل نتائج الدراسة السابقة يتضح أن الذكاء العاطفي قابل للتطور والنمو لدى أطفال الروضة.
هذا باإلضافة إلى أن نتائج الدراسات الطولية في هذا املجال جاءت نتائجها مؤيدة لفكرة أن تنمية املهارات العاطفية لها تأثير بالغ األهمية على
نجاح الفرد في املستقبل ،ونذكر منها على سبيل املثال ال الحصر ،دراسة توريس وزمالئه ) Torres, Domitrovich, & Bierman (2015الطولية ،والتي
تم تطبيقها على األطفال منذ مرحلة الروضة وحتى تأهلهم للمرحلة االبتدائية ،هدفت هذه الدراسة إلى معرفة كيف للعالقات البين شخصية من أن
تعزز التحصيل الدراس ي لدى أطفال الروضة ،وذلك من بواسطة تنمية املعرفة العاطفية لديهم ،ولقد اشتملت عينة الدراسة على ( )164طفل في
املدارس األمريكية ،ولقد تم تنمية املعرفة العاطفية عند األطفال من خالل تعريف املشاعر لألطفال وإدراكها عن طريق استخدام القصص واستخدام
أسلوب السؤال املركب ،ولقد استمر ذلك منذ بداية السنة الدراسية وحتى نهايتها ،ولقد أظهرت نتائج الدراسة أن عالقة أطفال الروضة بمعلميهم
وباألقران قد تطورت بشكل إيجابي ،وان هذه العالقات التي تطورت لدى أطفال الروضة تمكنت من التنبؤ بتحصيل الطالب الدراس ي الحقا في املرحلة
االبتدائية.
ولقد نجحت العديد من الدراسات في توظيف استراتيجيات مختلفة من األنشطة داخل صفوف مرحلة رياض األطفال اللعب وسرد القصص
وغيرها من االستراتيجيات التي يمكن توظيفها في تطوير قدراتهم العقلية والعاطفية في مختلف املجاالت ،وكذلك تنمية املعرفة العاطفية لديهم وتطور
عالقاتهم باألقران بشكل إيجابي ،حيث هدفت دراسة كوركران وزمالئه ) Corcoran, Cheung, Kim, E, & Xie (2018إلى مراجعة ( )40دراسة بحثت في
معرفة أثر طرق التعليم التي تدعم الناحية االجتماعية والعاطفية على التحصيل الدراس ي في مواد الرياضيات ،والعلوم ،والقراءة ،وذلك لدى طالب
الروضة وطالب املرحلة االبتدائية والذين بلغ إجمالي عددهم عبر تلك الدراسات ( )57,755طالب ،ولقد ركزت الدراسة على العالقات االرتباطية بين
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املميزات واملعلومات الناتجة عن التعليم املدرس ي الذي يعتمد في طريقته على النواحي االجتماعية والعاطفية ،ولقد توصلت نتائج هذه املراجعة
للدراسات السابقة في هذا املوضوع إلى أن التعليم الذي يعتمد في أسلوبه على طرق اجتماعية وعاطفية كان له تأثير إيجابي على التحصيل الدراس ي
لطالب الروضة واملرحلة االبتدائية في مواد الرياضيات والعلوم والقراءة ،وذلك مقارنة بالتعليم الذي يعتمد على أساليب التقليدية التي ال تعطي
الجوانب االجتماعية والعاطفية اهتماما خاصا.
وحاولت دراسة إبراهيم ( )2018معرفة دور التعلم التعاوني في تنمية مهارات التوافق االجتماعي لدى طفل ما قبل املدرسة ،وتكونت عينة
الدراسة من أطفال الروضة في مدينة اإلسكندرية بمصر ،واستخدم الباحث فيها مقياس يقيس مهارات التوافق االجتماعي لدى طفل ما قبل املدرسة،
وتم في هذه الدراسة استخدام طريقة التعلم التعاوني بهدف تنمية مهارات التوافق االجتماعي ،وأظهرت نتيجة الدراسة أن التعلم التعاوني ساهم بشكل
كبير في تنمية املهارات االجتماعية لدى طفل ما قبل املدرسة.
بعد استعراض األدب النفس ي والتربوي السابق اتضح أن التعلم التعاوني له أهميته البالغة في غرس املفاهيم لدى فئة رياض األطفال ،ملا يتضمنه
من أساليب واستراتيجيات متنوعة شيقة وجذابة لألطفال في هذه املرحلة العمرية ،األمر الذي يشجع على استثمار هذا األسلوب العلمي في تنمية ذكائهم
العاطفي الذي يؤثر بشكل أو ب آخر على مشاعر األطفال وعواطفهم وتفاعلهم مع اآلخرين ،وحتى على دافعيتهم لإلنجاز والتحدي واإلصرار في املستقبل،
ولقد شجعت الدراسات السابقة على تجريب استراتيجيات جديدة ومتنوعة للتعلم التعاوني في تنمية الذكاء العاطفي لدى أطفال الروضة ملا لها من
األثر املمتد حتى على املدى البعيد .وتعتبر الدراسة الحالية إضافة لتلك الدراسات ومكملة لها ،وترى الباحثات بما أنه يمكن تنمية الذكاء العاطفي لدى
أطفال الروضة ،فإن استخدام استراتيجيات التعلم التعاوني تعتبر من أنسب الوسائل التي يمكنها أن تسهم في تنمية وتطوير هذا النوع من الذكاء لدى
األطفال الصغار؛ وذلك ملا تتمتع به من مزايا وخصائص تجذب اهتمام الطفل ،وتنسجم مع خصائص نموهم ،وتعد فكرة اختبار وتجريب إستراتيجيات
التعلم التعاوني املختلفة لفئة أطفال الروضة ضرورة ملحة لها دورها الفعال في تنمية ذكائهم العاطفي وتطوره ،ومن هنا جاءت فكرة استخدام برنامج
قائم على استراتيجيات التعلم التعاوني التي تناسب أطفال مرحلة الروضة مثل( :اللعب التمثيلي ،الرسم ،التخيل ،حل املشكالت ،وإكمال القصص،
العصف الذهني ،لعب األدوار ،املحاكاة ،املناقشة والحوار) كوسيلة ومدخل يحبه الطفل ويستمتع به وينفعل معه ،ويتقمص شخصياته في إنماء الذكاء
العاطفي لديه بطريقة غير مباشرة جذابة ومشوقة.
فروض الدراسة:
 .1توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات املجموعة الضابطة ومتوسطات درجات املجموعة التجريبية على مقياس الذكاء العاطفي
في القياسين القبلي والبعدي على أطفال الروضة بمدينة مكة املكرمة.
 .2توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية على مقياس الذكاء العاطفي لدى اطفال
الروضة بمدينة مكة املكرمة.
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على فاعلية برنامج قائم على استراتيجيات التعلم التعاوني لتنمية الذكاء العاطفي لدى أطفال الروضة بمنطقة
مكة املكرمة ،ويمكن ذكر أهم تلك األهداف على النحو التالي:
 .1معرفة مدى فعالية استراتيجيات التعلم التعاوني (اللعب التمثيلي ،الرسم ،التخيل ،حل املشكالت ،وإكمال القصص ،العصف الذهني ،لعب
األدوار ،املحاكاة ،املناقشة والحوار) في تنمية الذكاء العاطفي لدى مرحلة رياض األطفال.
 .2التعرف على ما إذا كانت هناك فروقات دالة إحصائيا بين القياسين القبلي والبعدي للذكاء العاطفي لدى أطفال الروضة بمكة املكرمة في كل من
املجموعة التجريبية التي خضعت لبرنامج استراتيجيات التعلم التعاوني (اللعب التمثيلي ،الرسم ،التخيل ،حل املشكالت ،وإكمال القصص،
العصف الذهني ،لعب األدوار ،املحاكاة ،املناقشة والحوار)  ،واملجموعة الضابطة التي لم تخضع ألي برنامج.
 .3معرفة مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات القياس القبلي والبعدي للذكاء العاطفي للمجموعة التجريبية من طفال الروضة بمدينة
مكة املكرمة.
أهمية الدراسة:
األهمية النظرية:
 .1تعد هذه الدراسة إثراء لألطر النظرية املتعلقة بأهمية استخدام استراتيجيات التعلم التعاوني لتنمية الذكاء العاطفي لدى األطفال والدور الذي
يلعبه في توافق الطفل مع نفسه ووالديه وإخوته وأقرانه وبيئته وزمالئه في الروضة ،ومن ثم مساعدته على النجاح في املستقبل في شتى مجاالت
الحياة.
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 .2تقديم برنامج قائم على استراتيجيات التعلم التعاوني حيث أنه في حدود علم الباحثات لم يتبين هناك أي برنامج يقوم على استراتيجيات لتمية
الذكاء العاطفي لدى فئة رياض األطفال.
األهمية التطبيقية:
 .1توجيه نظر الجهات املسؤولة عن وضع وتخطيط مناهج رياض األط فال إلى أهمية إدماج وتضمين استراتيجيات التعلم التعاوني املتنوعة والتي
تتضمن :الوعي الذاتي بالعواطف ،التعاطف ،إدارة العواطف ،الدافعية والتي بدورها تساعد على إنماء الذكاء العاطفي لدى أطفال الروضة.
 .2تضع نتائج الدراسة الحالية رؤى متنوعة ملعلمي ومعلمات رياض األطفال يمكن االستفادة منها في كيفية إثارة وعي الطفل بأهمية املشاعر وإدراكها،
وإداراتها ،وإدراك مشاعر اآلخرين ،والتعامل معها والتعاطف الوجداني في مختلف املواقف الحياتية ،ومن ثم القدرة على حل املشكالت التي
تواجهه.
 .3تعطي املهتمين بضرورة تفعيل استراتيجيات التعلم التعاوني لتنمية الذكاء العاطفي لدى أطفال الروضة.
 .4إفادة املختصين في مجال تدريس رياض األطفال في وضع الحلول املالئمة للتغلب على املعوقات التي تواجه تطبيق استراتيجيات التعلم التعاوني.
حدود الدراسة:
التزمت الدراسة باملحددات التالية:
الحد املوضوعي :اقتصرت هذه الدراسة على متغيرات البحث وهي فاعلية برنامج قائم على استراتيجيات التعلم التعاوني لتنمية الذكاء العاطفي لدى
أطفال الروضة بمكة املكرمة.
الحد الزماني :طبقت الدراسة في الفترة من  5نوفمبر إلى  5ديسمبر .2019
الحد املكاني :طبقت هذه الدراسة في روضة (رؤية الغد) األهلية في مدينة مكة املكرمة.
مصطلحات الدراسة:
الفاعلية:
َ
َ
لغة :مأخوذة من «الفعل فعل ،وهو كناية عن كل عمل متعد أو غير متعد» (ابن منظور.)201 ،2004 ،
وتعرف الفاعلية اصطالحا :الفاعلية بأنها" :مدى قدرة أي معالجة على تحقيق أهداف تعليمية محددة ،وبلوغ مخرجات معرفية مرجوة"(صبري،2002 ،
 .)104ويعرف (شحاته )104 ،2003،الفاعلية بأنها" :مدى األثر الذي يمكن أن تحدثه املعالجة التجريبية باعتبارها متغيرا مستقال في أحد املتغيرات
التابعة".
التعريف إلجرائي للفاعلية :األثر اإليجابي الذي يظهر في نمو الذكاء العاطفي لدى أطفال الروضة نتيجة استخدام برنامج يتضمن على استراتيجيات
التعلم التعاوني (اللعب التمثيلي ،الرسم ،التخيل ،حل املشكالت ،وإكمال القصص ،العصف الذهني ،لعب األدوار ،املحاكاة ،املناقشة والحوار)
استراتيجيات التعلم التعاوني :تعرف استراتيجيات التعلم التعاوني على أنها :استراتيجية تدريس يتم فيها استخدام الجماعات الصغيرة وتضم كل
جماعة تالميذ ذوي مستويات مختلفة في الخبرات والقدرات ويمارسون أنشطة تعلم متنوعة لتحسين فهم املوضوع املراد دراسته ،وكل عضو في الجماعة
ليس مسؤوال فقط لن يتعلم بل عليــه أن يساعد زمالءه فــي جماعة التعلم وبالتالي يحقق جوا من االنجاز واملتعة أثناء التعلم (خويلدة ،عبد السالم وأبو
حديدة .)208 ،2017
التعريف اإلجرائي الستراتيجيات التعلم التعاوني :تعرف الباحثات استراتيجيات التعلم التعاوني املستخدمة في برنامج تنمية الذكاء العاطفي لدى
طفل الروضة بأنها أساليب تعليمية جماعية تمارس مع طفل الروضة داخل الصف تتضمن (اللعب التمثيلي ،الرسم ،التخيل ،حل املشكالت ،وإكمال
القصص ،العصف الذهني ،لعب األدوار ،املحاكاة ،املناقشة والحوار) وذلك بهدف تنمية ذكائه العاطفي.
الذكاء العاطفي:
يعرف الذكاء العاطفي بأنه" :عن مجموعة الصفات الشخصية واالجتماعية والوجدانية التي تمكن الفرد من تفهم مشاعره وانفعاالته وتسميتها وإدارتها،
وتفهم انفعاالت اآلخرين والتعاطف معهم ،فهو القدرة على فهم املشاعر الذاتية ومشاعر اآلخرين والتعامل معهم وتكوين عالقات معهم والتعبير عن
العواطف والسيطرة عليها ،والقدرة على اتخاذ القرار" (فتحي وآخرون.)40 ،2009 ،
التعريف اإلجرائي لذكاء طفل الروضة العاطفيُ :يعرف الذكاء العاطفي إجرائيا بأنه مجموع درجات الطفل على املقاييس الفرعية الخمسة ملكونات
الذكاء العاطفي (الوعي الذاتي بالعواطف :وتعني قدرة الطفل في مرحلة ما قبل املدرسة -الروضة -على التعرف على االنفعاالت املعبرة عن السعادة
والحزن والغضب والخوف ،باإلضافة إلى قدرته على إدراك انفعاالته وتحديدها عند حدوثها ،والتعبير عنها ،التعاطف :ويقصد به الحساسية ملشاعر
اآلخرين ،وهمومهم ،ورؤية األمور من منظورهم ،واالستجابة املناسبة في التواصل معهم ،وإدارة العواطف :وتعني القدرة على التحكم باالنفعاالت،
وضبط االستجابات الذاتية في املجاالت املثيرة لالنفعاالت بصورة إيجابية ،الدافعية :ويقصد بها توجيه االنفعاالت ،وتحفيز الذات؛ لتحقيق ،أو إنجاز
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عمل بغض النظر عن التعزيز الخارجي ،أو صعوبة العمل ،واملهارات االجتماعية :وتعني املهارات والكفايات االجتماعية في التعامل مع اآلخرين والتأثير
فيهم (كردي.)2007 ،

منهج الدراسة وإجراءات التطبيق:
منهج الدراسة:
تم استخدام املنهج الشبة التجريبي نظرا ملالئمته لطبيعة البحث ،والذي تضمن مجموعتين أحدهما تجريبية (تم تطبيق استراتيجيات التعلم
التعاوني عليها) ،واألخرى ضابطة تستخدم الطرق التقليدية في التعلم ،وتم إجراء القياسين القبلي والبعدي ملقياس الذكاء العاطفي لكل من املجموعتين.
مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من جميع أطفال الروضة في منطقة مكة املكرمة في رياض األطفال والذين هم على مقاعد الدراسة في الفصل الدراس ي األول
من العام الدراس ي  1441-1440ﻫ 2020-2019 /م.
عينة الدراسة:
تم اختيار العينة من مدارس رؤية الغد األهلية ،والبالغ فيها إجمالي عدد األطفال خالل الفصل الدراس ي األول من  1441-1440ﻫ 2020-2019 /م
 ،والذين يدرسون في املستوى الثالث (التمهيدي) وتتراوح أعمارهم ما بين  6-5سنوات ( )96طفال وطفلة ،حيث تم اختبار عينة منهم بالطريقة العشوائية
(قرعة) وتكونت ( )30طفال وطفلة ،تم تقسيمهم إلى مجموعتين رئيسيتين :األولى مجموعة تجريبية (تم تطبيق برنامج تنمية الذكاء العاطفي الذي
يستخدم استراتيجيات التعلم التعاوني) ،واألخرى مجموعة ضابطة (تستخدم الطرق التقليدية في تعليم األطفال وال تركز على طريقة بعينها) ،والجدول
( )1يوضح توزيع العينة.
جدول ( )1توزيع أفراد العينة ن=30

الجنس  /املجموعة
ذكور
اناث
املجموع

تجريبية

ضابطة

6

10

9

5

15

15

أدوات الدراسة:
تكونت أدوات الدراسة من قسمين ،تمثل القسم األول في مقياس الذكاء العاطفي من إعداد كردي ( ،)2007في حين اشتمل القسم الثاني من
أدوات الدراسة على برنامج قائم على استراتيجيات التعلم التعاوني لتنمية الذكاء العاطفي ألطفال الروضة من إعداد الباحثات ،وتتضح أدوات الدراسة
من خالل التفصل التالي:
القسم األول :مقياس الذكاء العاطفي ألطفال الروضة
تم استخدام مقياس الذكاء العاطفي ألطفال الروضة في القياسين القبلي والبعدي على كل من املجموعة التجريبية والضابطة ،من إعداد ساندي
فاروق كردي ( ،)2007ويتكون املقياس من خمس أبعاد فرعية تناولت مهارات الذكاء العاطفي باالعتماد على نظرية جوملان  ،Golemanبحيث تم تحديد
أبعاد الذكاء العاطفي كاآلتي:
 .1الوعي الذاتي بالعواطف :وقد تمثل في قسمين :القسم األول الوجوه ،أما القسم الثاني املواقف ويتألف كال منهما من ثمان فقرات.
 .2التعاطف :ويتألف من ثمان فقرات.
 .3إدارة العواطف :ويضم هذا الفرع ثالث قصص تصف موقفا افتراضيا حدث مع الطفل ويطلب من الطفل أن يحدد ماذا يفعل من خالل اإلجابة
على ثالثة أسئلة.
 .4الدافعية :ويتضمن ثمان فقرات لقياس بعض جوانب دافعية الطفل.
 .5املهارات االجتماعية :ويتضمن عشر فقرات تصف بعض املهارات االجتماعية لدى الطفل).
وبذلك تألف املقياس الكلي من ( )51فقرة ،وقد تم تصحيح املقياس بإعطاء  3درجات لإلجابة الصحيحة ،ودرجة واحدة لإلجابة الخاطئة،
ودرجتين لإلجابة ال أعرف ،أو ال ش يء أبدا ،أو تنطبق أحيانا ،وعليه فإن الدرجة القصوى للمقياس ( )153درجة ،والصغرى (.)51
الخصائص السيكو مترية ملقياس الذكاء العاطفي (كردي )2007 ،في بيئته األصلية:
تم استخدام صدق املحكمين بعرضه على ( )14من أعضاء هيئة التدريس من عدة جامعات من داخل اململكة وخارجها ،كما تم التحقق من صدق
االتساق الداخلي بين كل ُبعد والدرجة الكلية للمقياس وجاءت معامالت االرتباط جميعها موجبة وذات داللة إحصائية ،كما تم التحقق من ثبات
املقياس بإعادة التطبيق ،ومعامل التجزئة النصفية وقد أشارت قيم معامالت الثبات إلى صالحية املقياس للتطبيق ،مما يعطى الثقة في نتائجه
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واستخدامها في هذا البحث الذي يتم تطبيقه على فئة رياض األطفال وفي البيئة السعودية وهما يماثالن للفئة العمرية والبيئة األصلية للعينة التي تم
تقنين املقياس عليها.
صدق مقياس الذكاء العاطفي (كردي )2007 ،في البحث الحالي
صدق االتساق الداخلي:
تم التحقق من االتساق الداخلي ملقياس الذكاء العاطفي في الدراسة الحالية بحساب معامالت االتساق الداخلي لها ،باستخدام معامل االرتباط
لبيرسون ( )Pearson-rبين كل بعد وبين الدرجة الكلية للمقياس من خالل التطبيق على عينة استطالعية عددها ( )37طفال وطفلة ،كما هو موضح في
جدول (:)2
جدول ( :)2معامالت االرتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكلية للمقياس ن()37
البعد

معامل االرتباط بالدرجة الكلية

الداللة

الوعي الذاتي بالعواطف
التعاطف
إدارة العواطف

0.901

0.01

0.499

0.01

0.751

0.01

0.366

0.05

0.660

0.01

الدافعية
املهارات االجتماعية

يتضح من الجدول السابق أن قيم معامالت االرتباط جاءت جميعها موجبة وذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05و( )0.01مما يدل
على تمتع مقياس الذكاء العاطفي بدالالت صدق مقبولة لتحقق أهداف الدراسة الحالية.
ثبات مقياس الذكاء العاطفي في الدراسة الحالية:
تم التحقق من ثبات املقياس في الدراسة الحالية ،باستخدام معامل التجزئة النصفية ،كما هو موضح في جدول (:)3
جدول ( :)3معامالت االرتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكلية للمقياس ن ()37
البعد
الوعي الذاتي بالعواطف
التعاطف
إدارة العواطف
الدافعية
املهارات االجتماعية
الدرجة الكلية للمقياس

معامل الثبات باستخدام التجزئة النصفية
0.647
0.600
0.643
0.600
0.684
0.661

يتضح من جدول ( ) 3أن جميع أبعاد مقياس الذكاء العاطفي واملقياس ككل تتمتع بمعامالت ثبات مقبولة ،مما يدل على صالحية تطبيقه في
الدراسة الحالية.
القسم الثاني :برنامج قائم على استراتيجيات التعلم التعاوني لتنمية الذكاء العاطفي ألطفال الروضة
قامت الباحثات بإعداد برنامج قائم على استراتيجيات التعلم التعاوني يهدف إلى تنمية الذكاء العاطفي لدى أطفال الروضة ،وذلك بعد االطالع
على املراجع املتعلقة بتنمية الذكاء العاطفي عند األطفال ،إضافة إلى املراجع التي تستخدم طريقة التعلم التعاوني لغرس املفاهيم واملبادئ عند األطفال
(السرس ى2007 ،؛ الحارثي2010 ،؛ إبراهيم2011 ،؛ عبد املعطي ،)2000 ،تم تطبيق البرنامج على النحو اآلتي:
• تم عرض البرنامج على خمسة محكمين متخصصين في مجال علم النفس وطرق التدريس وتقنيات التعلم من جامعات مختلفة باململكة العربية
السعودية (جامعة أم القرى ،الكلية الجامعية بالقنفذة ،جامعة جدة) ،وذلك إبداء رأيهم حول مناسبة كل جلسة للعنوان واألهداف
واالستراتيجيات وطريقة التنفيذ ،ومناسبتها ملرحلة رياض األطفال ،ولقد أخذ برأي املحكمين وأجريت التعديالت الالزمة.
• اشتمل البرنامج على ثماني جلسات ألطفال الروضة ،بمعدل جلستين كل أسبوع ،ملدة ( )40دقيقة للجلسة الواحدة تتضمن فترة راحة ملدة ()5
دقائق تشتمل على أنشطة حركية أو ترديد بعض األناشيد ،وكان البرنامج يعتمد على استراتيجيات التعلم التعاوني ،واملتمثلة في مجموعة من
اإلجراءات واملمارسات التي تم التخطيط لها ويقوم بها الطفل داخل الصف الدراس ي.
• صممت هذه املمارسات بشكل بسيط يتناسب مع مستوى نضج األطفال واهتماماتهم ،بحيث تنوعت االستراتيجيات ما بين معرفية وفنية
وقصصية وحركية.
• تم اختيار األطفال من صفين من صفوف التمهيدي في مجموعتين تجريبية وضابطة ،وتم تطبيق املقياس قبليا على املجموعتين باختيار بعض
األطفال عشوائيا.
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• تطبيق البرنامج القائم على استراتيجيات التعلم التعاوني لتنمية الذكاء العاطفي على أطفال املجموعة التجريبية واملكون من ثماني جلسات
بمعدل جلستين في األسبوع ،بتقسيم األطفال إلى مجموعة مكونة من ( )4-3أطفال ،وبعد االنتهاء من تطبيق البرنامج (جدول.)4 ،
• إجراء التطبيق البعدي على املجوعتين التجريبية والضابطة.
جدول( :)4جلسات البرنامج التدريبي القائم على استراتيجيات التعلم التعاوني لتنمية الذكاء العاطفي ألطفال الروضة
الجلسة

املوضوع

األهداف

االستراتيجيات

1

كيف تشعرويشعراآلخرون
بالسعادة ،أو الحزن

-

استراتيجية تمييز املشاعر.
استراتيجية الرسم الجماعي.

2

كيف تشعرويشعراآلخرون
بالخوف ،والغضب

-

3

كيف أفهم مشاعري؟

استراتيجية اللعب التمثيلي
(الدراما -مشهد تمثيلي) +الحوار
واملناقشة.
استراتيجية الفنون البصرية
الجماعية.
استراتيجية تأليف القصص عن
طريق البطاقات.
استراتيجية التخيل الجماعي.

4

كيف اتعاطف مع األخرين؟

-

استراتيجية حل املشكالت داخل
املجموعة.
استراتيجية اكمال القصة.

5

أنا اتحكم في انفعاالتي

-

عرض سينما في الفصل لقصص
متنوعة حول إدارة األطفال
لعواطف (السعادة ،الحزن،
الخوف ،الغضب)

-

6

أحب انجاز االعمال وتحقيق
األهداف

-

7

كيف اتعامل مع اآلخرين؟

استراتيجية العصف الذهني
الجماعي.
استراتيجية لعب الدور.
استراتيجية املحاكاة (النمذجة).
استراتيجية اللعب اإليهامي
(التخيلي).

-

أن يتعلم الطفل اإلصرار على تحقيق الهدف.
ان يستمر الطفل في عمله حتى اتمامه.

-

تدريب الطفل على القاء التحية قبل البدء في الحديث
مع األخرين.
تدريب الطفل على التفاعل اإليجابي مع األخرين.
غرس احترام اآلخرين وتقديرهم لدى األطفال.

8

ما اطمح إليه أنا وما يطمح له
األخرون؟

-

استراتيجية املناقشة والحوار
الجماعي ،من خالل طرح األسئلة،
وتقديم الجوائز.

-

أن يثبت الطفل املفاهيم التي تعلمها حول جوانب
الذكاء العاطفي (الوعي الذاتي باملشاعر ،التعاطف مع
اآلخرين ،إدارة االنفعاالت ،الدافعية نحو تحقيق
األهداف ،تقوية املهارات االجتماعية).

-

أن يتحدث الطفل عن مشاعره اثناء (السعادة،
والحزن).
أن يعدد الطرق التي يستطيع بها فهم مشاعر األخرين
اثناء (السعادة ،والحزن).
أن يتحدث الطفل عن مشاعره اثناء (الخوف،
والغضب).
أن يعدد الطرق التي يستطيع بها فهم مشاعر األخرين
اثناء (الخوف ،والغضب).

-

أن يؤلف الطفل قصة عن مشاعر (السعادة ،الحزن،
الخوف ،والغضب).
أن يذكر الطفل الطرق الصحيحة للتعامل مع
املشاعر.

-

أن يشعر الطفل بالعطف أو الحزن عند تعرض
األخرين ملشاعر تؤذيهم.
أن يطبق الطفل املواقف التي تسعد اآلخرين ويحرص
عليها ويتجنب التي تؤذيهم.
تعزيز مشاعر التعاطف لدى األطفال.
أن يتعلم الطفل كيف يدير مشاعره أثناء
(الفرح ،الحزن ،الخوف ،الغضب).

-

-

-

-

-

-

-

-

نتائج الدراسة ومناقشتها:
لفحص فرضيات الدراسة تم حساب املتوسطات واالنحرافات املعيارية ،واختبار (ت) لعينتين مستقلتين ،ولعينتين مرتبطتين ،وكان ذلك على
النحو التالي:
الفرض األول :توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات املجموعة الضابطة ومتوسطات درجات املجموعة التجريبية على مقياس
الذكاء العاطفي في القياسين القبلي والبعدي على أطفال الروضة بمدينة مكة املكرمة.
للتحقق من صحة هذا الفرض تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لدرجات أفراد عينة الدراسة في املجموعتين :التجريبية
والضابطة على القياسين القبلي والبعدي ملقياس الذكاء العاطفي (كردي ،)2007 ،كما تم استخدام اختبار (ت) للفروق بين املتوسطات ،وجاءت
النتائج كما هو موضح في الجدول التالي:
560

املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية-

املجلد ،9العدد ،2021 - 2ص568- 552 :

بسيوني وآخرون

فاعلية برنامج قائم على استراتيجيات التعلم التعاوني لتنمية الذكاء العاطفي لدى أطفال الروضة ...

جدول ( :)5نتائج اختبار(ت) بين املتوسطات املستقلة للعينتين التجريبية والضابطة في القياسين القبلي والبعدي
القياس

البعد

املجموعة

املتوسط

االنحراف املعياري

قيمة (ت)

درجة الحرية

الداللة

القبلي

الوعي الذاتي
بالعواطف
التعاطف

التجريبية قبلي
الضابطة قبلي
التجريبية قبلي
الضابطة قبلي
التجريبية قبلي
الضابطة قبلي
التجريبية قبلي
الضابطة قبلي
التجريبية قبلي
الضابطة قبلي
التجريبية قبلي
الضابطة قبلي
التجريبية بعدي

34.26

4.51

1.227-

28

0.230

36.06

3.45

18.73

1.83

18.92

1.60

22.30

2.28

22.13

2.29

15.40

1.35

15.40

1.35

19.13

4.50

20.86

2.32

110.38

8.67

112.92

5.04

42.40

6.45

40.33

4.97

20.67

1.11

19.33

1.54

22.69

3.13

23.0

3.13

18.33

1.11

16.40

1.50

التجريبية بعدي
الضابطة بعدي
التجريبية بعدي

25.47

4.06

27.07

2.49

129.46

12.36

الضابطة بعدي

126.28

8.93

ادارة العواطف
الدافعية
املهارات االجتماعية
الدرجة الكلية
البعدي

الوعي الذاتي
بالعواطف
التعاطف
ادارة العواطف
الدافعية
املهارات االجتماعية
الدرجة الكلية

الضابطة بعدي
التجريبية بعدي
الضابطة بعدي
التجريبية بعدي
الضابطة بعدي
التجريبية بعدي
الضابطة بعدي

0.289-

0.201

0.000

1.325912.-

28

28

28

28

28

0.775

0.842

1.00

0.196

0.371

0.984

28

0.334

2.714

28

0.011

3,43 -

4.005

1.299-

0.789

28

28

28

28

0.743

0.000

0.205

0.437

يتضح من نتائج جدول ( )5أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مقياس الذكاء العاطفي بين املجموعتين التجريبية والضابطة في القياس
القبلي سواء في أبعاد املقياس أو حتى في الدرجة الكلية للمقياس ،حيث كان مستوى الداللة بمقدار (( )0,371أكبر من  )0,05بين متوسطات درجات
املجموعة التجريبية ( ،)110,38ومتوسط درجات املجموعة الضابطة ( ،)112,92مما يدل على تجانس العينتين.
أما بالنسبة للفروق في القياس البعدي بين املجموعتين التجريبية والضابطة اتضح ما يلي:
أما فيما يتعلق ببعد الوعي الذاتي بالعواطف ،فقد بلغ متوسط درجات العينة التجريبية في القياس البعدي( ،)42.40بينما كان متوسط درجات
املجموعة الضابطة في القياس البعدي بمقدار ( ،)40.33كما أن قيمة اختبار (ت) قد بلغت ( )0.984عند مستوى داللة إحصائية ( )0.334وهي أكبر من
( ،)0.05وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات املجموعة التجريبية ،ومتوسط درجات املجموعة الضابطة في بعد
الوعي الذاتي بالعواطف في القياس البعد ي بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي على املجموعة التجريبية وتعزو الباحثات هذه النتيجة إلى قصور األطفال في
املجموعة التجريبية في تعرفهم على االنفعاالت املعبرة عن السعادة والحزن والخوف والغضب ،أو حتى التعبير عنها قد يعود إلى أن استراتيجيات التعلم
التعاوني التي هدفت إلى تنمية جانب الوعي بالعواطف عند األطفال ،اقتصرت على (الرسم الجماعي ،اللعب التمثيلي ،وتأليف القصص ،والتخييل
الجماعي) ،في حين أنها افتقرت الى أسلوب رواية القصة بدال من تأليفها ،والذي أثبت نجاحه في تنمية الوعي الذاتي بالعواطف في دراسات كل من (فتحي
وآخرون )2009 ،ودراسة ) ، )Rovenger, 2000هذا باإلضافة إلى اغفال أسلوب املراقبة الذاتية لالنفعاالت وتحويل السلبي منها إلى إيجابي ،والذي
أثبت نتائج فعالة في تنمية الوعي الذاتي بالعواطف لدى أطفال الروضة في دراسة (كردي.)2007 ،
وبالنسبة لبعد التعاطف ،فقد بلغ متوسط درجات العينة التجريبية في القياس البعدي ( ،)20.67بينما بلغ متوسط درجات املجموعة الضابطة
في القياس البعدي ( ،)19.33كما أن قيمة اختبار (ت) قد بلغت ( ،)2.74وذلك عند مستوى داللة إحصائية ( )0.011وهي أقل من ( ،)0.05وهذا يدل
على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات املجموعة التجريبية ،ومتوسط درجات املجموعة الضابطة في القياس البعدي بعد تطبيق
البرنامج االرشادي على املجموعة التجريبية لصالح املجموعة التجريبية وتعزو الباحثات نجاح األطفال بعد تطبيق البرنامج في حساسيتهم ملشاعر
اآلخرين واألكتراث لهمومهم واالستجابة معهم بشكل مناسب تجاه ذلك ،إلى مدى مناسبة استراتيجيات التعلم التعاوني التي تضمنها البرنامج والتي
هدفت إلى تنمية جانب التعاطف لدى أطفال الروضة والتي فعلت استراتيجية حل املشكالت داخل املجموعة ،باإلضافة إلى استراتيجية إكمال القصة،
وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة (فتحي وآخرون ) 2009 ،والتي نجحت في تنمية جانب تعاطف الطفل مع اآلخرين ،وذلك من خالل استخدام
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أسلوب القصة ،كما نجحت دراسة (كردي )2007 ،في تنمية استبصار أطفال الروضة بمشاعر اآلخرين من خالل استخدام أسلوب حل املشكالت ،هذا
باإلضافة إلى أن األسلوب الذي استخدم األنشطة واأللعاب التعليمية مع األطفال أسلوبا فعاال في تنمية جاب التعاطف لديهم في دراسة (حسونة
وسعيد.)2001 ،
أما بعد إدارة العواطف ،فقد دلت نتائج الدراسة إلى أن متوسط درجات العينة التجريبية في القياس البعدي على هذا البعد قد بلغ (،)22.60
بينما كان متوسط درجات املجموعة الضابطة في القياس البعدي ( ،)23.0كما أن قيمة اختبار (ت) قد بلغت ( )0.343-عند مستوى داللة إحصائية
( )0.734وهي أكبر من ( ،)0.05وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات املجموعة التجريبية ،ومتوسط درجات
املجموعة الضابطة في بعد إدارة العواطف في القياس البعدي بعد تطبيق البرنامج االرشادي على املجموعة التجريبية وتعزو الباحثات عدم تميز
املجموعة التجريبية عن املجموعة الضابطة في القياسين وباألخص (البعدي) في زيادة قدرة الطفل على التحكم باالنفعاالت وضبط االستجابات الذاتية
في املواقف املثيرة لالنفعال بصورة إيجابية ،إ لى احتمالية اعتماد االستراتيجيات املتبعة في البرنامج على العرض السينمائي للقصص املتعلقة بهذا املجال
ومناقشتها عوضا عن روايتها والتعامل شكل أكثر فاعلية في مناقشتها ،في حين نجحت دراسات أخرى ،مثل دراسة كل من (فتحي وآخرون )2009 ،ودراسة
( )Rovenger, 2000في الحصول على فروق ذات داللة إحصائية ولصالح املجموعة التجريبية في تنمية جانب إدارة العواطف عند األطفال في سن
الطفولة املبكرة معتمدين على استخدام استراتيجيات تعليمية ركزت بشكل مكثف على رواية القصة بدال من عرضها ملا في ذلك من أسلوب تشويقي
وتفاعلي أكثر من مجرد عرضها سينمائيا ،هذا باإلضافة إلى تفاعل مناقشتها مع األطفال.
ولقد أشارت النتائج املتعلقة ببعد الدافعية إلى أن متوسط درجات العينة التجريبية في القياس البعدي قد بلغ ( ،)18.33بينما بلغ متوسط
درجات املجموعة الضابطة في القياس البعدي ( ،)16.40كما أن قيمة اختبار (ت) قد بلغت ( )4.005عند مستوى داللة إحصائية ( )0.01وهي أقل من
( ،)0.05وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات املجموعة التجريبية ،ومتوسط درجات املجموعة الضابطة في بعد
الدافعية في القياس البعدي لصالح املجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج االرشادي على املجموعة التجريبية وتعزو الباحثات هذه النتيجة إلى مدى
فاعلية استراتيجيات التعلم التعاوني التي استخدمها البرنامج الذي تم تطبيقه على املجموعة التجريبية في مساعدة األطفال على توجيه انفعاالتهم نحو
أهداف يطمحون لها ،وتحفيزهم نحو تحقيق الذات وإنجاز العمل بغض النظر عن وجود معززات خارجية داعمة أو ال ،وبغض النظر أيضا عن مدى
صعوبة العمل ،والتي تضمنت أسلوب العصف الذهني الجماعي ،ولعب الدور داخل مجموعات ،واملناقشات الجماعية ،وذلك بغرض تعليم الطفل
اإلصرار على تحقيق أهدافه واالستمرار في إنجاز ما يطمح إلى إنجازه ،وهذه النتيجة في واقع األمر تتفق مع نتيجة دراسة )، )Corcoran,et al, 2018
والتي وجدت من خالل مراجعة ( )40دراسة بحثت في معرفة أثر طرق التعليم التي تدعم الناحية االجتماعية والعاطفية أن طرق التعليم التي تعتمد في
أسلوبها على األنشطة االجتماعية التي تدعم جانب العاطفة لدى أطفال مرحلة الروضة كان لها دور بارز في زيادة دافعيتهم للتحصيل الدراس ي واإلنجاز
األكاديمي في املرحلة العمرية الالحقة والتي ظهرت نتائجها في تقدم مستويات تحصيلهم الدراس ي في املرحلة االبتدائية ،هذا باإلضافة الى أن هذه النتيجة
اتفقت مع نتيجة دراسة (كردي ،)2007 ،والتي نجحت فيها أنشطة اإلنجاز الجماعي في تنمية الدافعية واإلصرار على النجاز والنجاح لدى أطفال
الروضة.
وفي بعد املهارات االجتماعية ،فقد بلغ متوسط درجات العينة التجريبية في القياس البعدي( ،)25.47في حين أن متوسط درجات املجموعة
الضابطة في القياس البعدي قد بلغ ( ،)27.07وكانت قيمة اختبار(ت) بمقدار ( ،)1.29-وذلك عند مستوى داللة إحصائية ( )0.205وهي أكبر من
( ،)0.05وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات املجموعة التجريبية ،ومتوسط درجات املجموعة الضابطة في بعد
املهارات االجتماعية في القياس البعدي بعد تطبيق البرنامج االرشادي على املجموعة التجريبية وتعزو الباحثات هذه النتيجة إلى أن بعد املهارات
االجتماعية في مقياس الذكاء العاطفي (كردي ) 2007 ،يعتمد على تقييم املعلمين ،وقد تؤثر عدة عوامل على تقييم املعلمين للطالب كالذاتية ،والتحيزات
الشخصية ،أو حتى عدم مالحظتهم الدقيقة للسلوك املراد تقييمه في بعض األحيان ،حيث أن استراتيجيات التعلم التعاوني املتبعة في البرنامج
املستخدم مع املجموعة التجريبية سعت إلى تعزيز مهارات األطفال االجتماعية في التعامل مع االخرين ،وذلك من خالل استراتيجيات عمدت إلى
استخدام أسلوب املحاكاة (النمذجة) ،وأنشطة اللعب الجماعي التخيلي ،وفي املقابل نجد أن هناك عدة دراسات قد نجحت في تنمية جانب املهارات
االجتماعية لدى األطفال في مراحل الطفولة املبكرة وقد اتبعت أساليب مشابهة ،مثل دراسة (إبراهيم )2018 ،ودراسة ( )Kamuran, 2009والتي
استخدمت مع األطفال أنشطة اعتمدت على التعلم التعاوني وكان لها دور كبير في تنمية املهارات االجتماعية لديهم ،في حين نجحت دراسات أخرى في
تنمية جانب املهارات االجتماعية عند أطفال الروضة من خالل استخدام أساليب محددة كأسلوب رواية القصص ،مثل دراسة (فتحي وآخرون،
 ،)2009ودراسة (كردي )2007 ،التي اعتمدت في برنامجها الذي تضمن تنمية املهارات االجتماعية على األنشطة التي عملت على بث روح القيادة في
األطفال والتفاعل اإليجابي مع االخرين.
وفيما يتعلق بنتائج الدراسة حول الفروقات بين متوسطات الدرجة الكلية للمقياس الذكاء العاطفي لدى املجموعتين التجريبية والضابطة في
القياسين القبلي والبعدي ،نجد ان متوسط درجات العينة التجريبية في القياس البعدي قد بلغ ( ،)129.47في حين كان متوسط درجات املجموعة
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الضابطة في القياس البعدي بمقدار ( ،)126.29وكانت قيمة اختبار (ت) تساوي( ،)0.789وذلك عند مستوى داللة إحصائية ( )0.437وهي أكبر من
( ،)0.05وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات املجموعة التجريبية ،ومتوسط درجات املجموعة الضابطة على
مقياس الذكاء العاطفي لألطفال في القياس البعدي بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي على املجموعة وتعزو الباحثات هذه النتيجة إلى سبب عدم ظهور
فروقا ذات داللة إحصائية بين املجموعتين على القياسين القبلي والبعدي في كل من األبعاد (الوعي الذاتي بالعواطف ،إدارة العواطف ،املهارات
االجتماعية) ،األمر الذي ساعد في عدم ظهور فروق دالة إحصائيا للدرجة الكلية للذكاء العاطفي لدى أطفال الروضة بين املجموعتين في القياسين
القبلي والبعدي.
الفرض الثاني :توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية على مقياس الذكاء
العاطفي لدى اطفال الروضة بمدينة مكة املكرمة.
للتحقق من صحة هذا الفرض تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لدرجات املجموعة التجريبية على مقياس الذكاء
العاطفي في القياسين القبلي البعدي ،كما تم استخدام اختبار (ت) لعينتين مرتبطتين ،وكانت النتائج كما هو موضح في الجدول التالي:
جدول ( :)6نتائج اختبار(ت) للمقارنة الزوجية بين متوسطات درجات املجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي
البعد

القياس

املتوسط

االنحراف
املعياري

قيمة (ت)

درجة الحرية

الداللة

الوعي الذاتي بالعواطف

القياس القبلي
القياس البعدي
القياس القبلي
القياس البعدي
القياس القبلي
القياس البعدي
القياس القبلي
القياس البعدي
القياس القبلي
القياس البعدي
القياس القبلي
القياس البعدي

34.26

4.51

-4.287-

14

0.001

42.40

6.44

18.73

1.83

20.67

1.11

22.30

2.28

22.69

3.35

15.40

1.35

18.33

1.11

19.13

4.50

25.46

4.06

110.38

8.67

130.15

11.9

التعاطف
ادارة العواطف
الدافعية
املهارات االجتماعية
الدرجة الكلية

-3.374-

-.355-

-7.903-

-6.533-

-5.836-

14

14

14

14

14

0.005

0.79

0.000

0.000

0.000

يتضح من جدول ( )6ان نتائج اختبار (ت) للمقارنة الزوجية بين متوسطات درجات املجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي على مقياس
الذكاء العاطفي ،كانت على النحو االتي:
بالنسبة لبعد الوعي الذاتي بالعواطف ،بلغ متوسط درجات العينة التجريبية في القياس القبلي ( ،)34.26في حين كان متوسط درجات القياس
البعدي بمقدار ( ،)42.40وكانت قيمة اختبار (ت) تعادل ( ،)4.287-وذلك عند مستوى داللة إحصائية ( )0.01وهي أقل من ( ،)0.05وهذا يدل وجود
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات املجموعة التجريبية في كل من القياسين القبلي والبعدي في بعد الوعي الذاتي بالعواطف ،وذلك
لصالح القياس البعدي ،وهذه النتيجة توضح أن استراتيجيات التعلم التعاوني عملت بالفعل على تنمية الوعي الذاتي بالعواطف لدى أطفال الروضة
(كالرسم الجماعي ،اللعب التمثيلي ،وتأليف القصص ،والتخييل الجماعي) ،وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من (فتحي وآخرون )2009 ،ودراسة (
 )Rovenger, 2000في تنمية الوعي الذاتي بالعواطف عند األطفال ،حيث استخدموا إسلوب سرد القصص ذات الصلة باملوضوع ومناقشتها ،كما
اتفقت هذه النتيجة مع دراسة (حسونة وسعيد ) 2001 ،التي استخدمت األنشطة واأللعاب التعليمية الجماعية مع األطفال ،والتي نجحت في تنمية
الوعي الذاتي بالعواطف لدى األطفال.
وفيما يتعلق ببعد التعاطف ،فقد بلغ متوسط درجات العينة التجريبية في القياس القبلي ( ،)18.73بينما كان متوسط درجات القياس البعدي
بمقدار ( ،)20.6وكانت قيمة اختبار (ت) ( ،)3.374-وذلك عند مستوى داللة إحصائية ( )0.005وهي أقل من ( ،)0.05وهذا يدل على وجود فروق ذات
داللة إحصائية بين متوسطات درجات املجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي في بعد التعاطف ،وذلك لصالح القياس البعدي ،وفي الواقع
تعتبر هذه النتيجة ليست بمستغربة ،حيث أن نتائج الفرض األول قد أظهرت سلفا وجود فروق ذات داللة إحصائية باألساس في القياسين القبلي
والبعدي لصالح املجموعة التجريبية في بعد التعاطف ،وقد يعود نجاح البرنامج في تنمية حساسية األطفال ملشاعر اآلخرين واالكتراث لهمومهم ،إلى
مدى فعالية استراتيجيات التعلم التعاوني التي تضمنها البرنامج (كاستراتيجية حل املشكالت داخل املجموعة ،واستراتيجية اكمال القصة) ،ولقد اتفقت
هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة ،مثل دراسة (توفيق وخلف )2009،والتي استخدمت إسلوب القصة لتنمية تعاطف الطفل مع االخرين،
ودراسة (كردي )2007 ،التي استخدمت إسلوب حل املشكالت في تنمية استبصار أطفال الروضة بمشاعر اآلخرين ،كما أن (حسونة وسعيد )2001 ،قد
نجحوا في استخدم األنشطة واأللعاب التعليمية مع األطفال في تنمية جاب التعاطف لديهم.
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وفيما يخص بعد إدارة العواطف ،فقد اشارت النتائج إلى أن متوسط درجات العينة التجريبية في القياس القبلي قد بلغ ( ،)22.30بينما كان
متوسط درجات القياس البعدي (  ،)22.69وكانت قيمة اختبار (ت) بمقدار ( )0.355-عند مستوى داللة إحصائية ( )0.79وهي أكبر من ( ،)0.05وهذا
يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات املجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي لبعد إدارة العواطف ،وتعتبر
هذه النتيجة ليست متوقعة ،حيث أن نتائج الفرض األول قد أظهرت عدم وجود فروقا ذات داللة إحصائية بين املجموعتين التجريبية والضابطة في
القياسين القبلي والبعدي للذكاء العاطفي في بعد إدارة العواطف ،وقد يعود سبب عدم تميز أفراد املجموعة التجريبية في القياس البعدي في زيادة
قدرتهم على التحكم باالنفعاالت وضبط االستجابات الذاتية في املواقف املثيرة لالنفعال بصورة إيجابية ،إلى إغفال االستراتيجيات التي اتبعا البرنامج إلى
رواية القصص التي تدعم موضوع إدارة العواطف ومناقشتها ،حيث تمكن كل من (فتحي وآخرون2009 ،؛  )Rovenger, 2000من تنمية إدارة العواطف
لدى طفل الروضة من خالل رواية القصة و مناقشتها مع األطفال.
وبالنسبة لبعد الدافعية ،فقد بلغ متوسط درجات العينة التجريبية في القياس القبلي ( ،)15.40في حين أن متوسط درجات القياس البعدي قد
بلغ ( ،)18.30وكانت قيمة اختبار (ت) ( ،)7.903-وذلك عند مستوى داللة إحصائية ( )0.000وهي أقل من ( ،)0.05وهذا يدل على وجود فروق ذات
داللة إحصائية بين متوسطات درجات املجموعة التجريبية في القياس القبلي والبعدي في بعد الدافعية لصالح القياس البعدي ،وتأتي هذه النتيجة
متسقة مع نتيجة الفرض األول التي سبق وأن أظهرت فروقا ذات داللة إحصائية بين نتائج القياسين القبلي والبعدي بين املجموعتين الضابطة
والتجريبية والتي أظهرت األخيرة فروقا ذات داللة إحصائية كانت لصالحه ،وهذا إن دل على ش يء فهو إنما يدل على مدى فاعلية استراتيجيات التعلم
التعاوني التي استخدمها البرنامج (العصف الذهني الجماعي ،ولعب الدور داخل مجموعات ،واملناقشات الجماعية) في مساعدة األطفال على توجيه
انفعاالتهم نحو اهداف يطمحون لها ،وتحفيزهم نحو تحقيق الذات ،وهذه النتيجة في واقع األمر تتفق مع نتيجة دراسة (  )Corcoran, et al, 2018التي
استخدمت األنشطة االجتماعية في زيادة دافعية اإلنجاز األكاديمي ،كما أنها اتفقت مع نتيجة دراسة (كردي )2007 ،التي فعلت أنشطة اإلنجاز الجماعي
في تنمية الدافعية واإلصرار على النجاز والنجاح لدى أطفال الروضة.
أما بعد املهارات االجتماعية ،فقد بلغ متوسط درجات العينة التجريبية في القياس القبلي ( ،)19.13بينما كان متوسط درجات القياس البعدي
بمقدار ( ،)25.46وبلغت قيمة اختبار (ت) ( ،)6.533-وذلك عند مستوى داللة إحصائية ( )0.000وهي أقل من ( ،)0.05وهذا يدل على وجود فروق
ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات املجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي ،في بعد املهارات االجتماعية ،لصالح القياس البعدي،
وتعزوا الباحثات هذه النتيجة إلى فاعلية استراتيجيات التعلم التعاوني مع املجموعة التجريبية في تنمية مهارات األطفال االجتماعية في التعامل مع
االخرين ،والتي استخدمت إسلوب املحاكاة (النمذجة) ،وانشطة اللعب الجماعي التخيلي ،واتفقت هذه النتيجة ومع نتائج دراسة (إبراهيم)2018 ،
ودراسة ( )Kamuran, 2009والتي استخدمت مع األطفال أنشطة اعتمدت على التعلم التعاوني ،ودراسة (كردي )2007 ،التي اعتمدت في برنامجها الذي
تضمن تنمية املهارات االجتماعية على أنشطة تنمية التفاعل اإليجابي مع االخرين.
ومن جهة أخرى ،أظهرت نتائج الدراسة أن الفروقات بين متوسطات درجات القيا س القبلي والبعدي لدى املجموعة التجريبية في الدرجة الكلية
ملقياس الذكاء العاطفي كانت فروقات دالة إحصائيا ،فقد بلغ متوسط درجات العينة التجريبية في القياس القبلي ( ،)110.38بينما كان متوسط درجات
القياس البعدي بمقدار ( ،)130.15وبلغت قيمة اختبار (ت) ( ،)5.836-وذلك عند مستوى داللة إحصائية ( )0.000وهي أقل من ( ،)0.05مما يدل على
أن الفروقات ذات الداللة اإلحصائية لدى عينة الدراسة كانت لصالح القياس البعدي ،وتعزو الباحثات ذلك إلى فاعلية البرنامج ومناسبة استراتيجياته
في تنمية الذكاء العاطفي لدى طفل الروضة ،والتي اعتمدت على أساليب التعلم التعاوني ،مثل( :اللعب التمثيلي ،الرسم ،التخيل ،حل املشكالت،
وإكمال القصص ،العصف الذهني ،لعب األدوار ،املحاكاة ،املناقشة والحوار).
التوصيات واملقترحات
تعد مرحلة الروضة األساس األول للعملية التعليمية ،وقد أصبح لها دورا بارزا في ظل التربية الحديثة ،حيث أصبح هناك اهتمام بارز بتعليم
ّ
الطفل وحثه على التعاون واملشاركة اإليجابية ،كما أن دور املعلم لم يعد يقتصر على مجرد فقط تعليم الطفل املحتوى العلمي فقط ،بل أصبح األن
يتسع لتعليم الطفل استراتيجيات تساهم في تطور ذكائه ،ومهارات تفكيره العليا ،بل وتنمية هذه املهارات من خالل اللعب واألنشطة التعليمية املختلفة
في شتى املواقف التعليمية؛ فاملعلم حديثا هو بمثابة األب واملوجه واملرشد للطفل ،فهو ال يسيطر على املوقف التعليمي فحسب بل يديره إدارة ذكية،
عن طريق غرس روح التعاون وحب مشاركة األخريين وتفعيل األنشطة املختلفة التي تخدم العملية التعليمية ،ومن هنا فعلى معلم اليوم والغد السعي في
بناء استراتيجيات وأساليب تعليمية حديثة ومتطورة ،تكون مختلفة عن الطرق التقليدية ،بحيث تؤدي إلى رفع مستوى التعليم والتعلم وزيادة جدواه،
وتوص ي الباحثات بأهمية تفعيل استراتيجيات التعلم التعاوني في مرحلة رياض األطفال لتنمية الذكاء االجتماعي لدى طفل الروضة والتي تعتمد على
(اللعب التمثيلي الجماعي ،والرسم الجماعي ،والتخييل الجماعي ،واستراتيجية حل املشكالت داخل املجموعة ،وإكمال القصص الجماعي ،والعصف
ال ذهني الجماعي ،ولعب األدوار داخل مجموعات ،واملحاكاة ،واملناقشة والحوار الجماعي) ،كما تقترح الباحثات تفعيل أسلوب سرد القصص ومناقشتها،
وتفعيل استخدام أسلوب املراقبة الذاتية لالنفعاالت في تنمية تفهم الطفل النفعاالته وتفهم عواطفه ،وتعاطفه مع االخرين ،كما توص ي الباحثات
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معلمات رياض األطفال بالعمل على تنمية الدافعية وروح اإلنجاز لدى األطفال ،وأخيرا تقترح الباحثات تجريب استراتيجيات مختلفة من استراتيجيات
التعلم كاستراتيجيات التعلم في تنمية جميع جوانب ذكاء الطفل ،بل وسلوكياته بغرض النهوض بأطفال الروضة نحو مستقبل مثمر وواعد يملؤه
اإلنجاز على جميع األصعدة ،العقلية ،والنفسية ،والعلمية واالجتماعية وحتى املهنية.
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Abstract: The study aims at identifying the effectiveness of a program based on collaborative learning
strategies within the classroom in the development of emotional intelligence in kindergarten children in
Mecca. The sample consisted of (30) children (boys and girls) at the Primary education, ages 5-6 years,
selected in a random way, applied to them the measure of emotional intelligence before and after the use of a
program based on cooperative learning strategies: pretend play, drawing, imagining, problem solving, story
completion, brainstorming, role-playing game, simulation, discussion and dialogue). The results indicated
that the program was effective in the development of emotional intelligence in the sample of children:
statistically significant differences emerged between the experimental and control groups in the pre and post
measures of emotional intelligence in favor of the experimental group, in the two dimensions (motivation
and empathy). There were no statistically significant differences in the overall degree of the scale and in
dimensions (self-awareness of emotions, emotion management, and social skills). (There were significant
differences in the dimension measurement of the experimental group in the overall degree of the measure of
emotional intelligence, and in dimensions (self-awareness of emotions, empathy, motivation, social skills),
except after (emotion management).

Keywords: Cooperative Learning Strategies; Emotional Intelligence; Kindergarten Children.
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امللخص:
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن تصورات معلمات العلوم قبل الخدمة للنماذج العلمية ،وتكونت عينة الدراسة من ( )78معلمة من
معلمات العلوم قبل الخدمة امللتحقات ببرنامج الدبلوم التربوي في جامعة الطائف للفصل الدراس ي االول للعام  ، 2019-2018ولتحقيق غرض
الدراسة استخدمت الباحثة املنهج الوصفي ،وقد تم تصميم أستبانة كأداة لتطبيق ألدراسة ،وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن تصورات
معلمات العلوم قبل الخدمة للنماذج العلمية جاءت بمستوى مرتفع ،وكما أشارت النتائج الى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05بين املتوسطات الحسابية الستجابات معلمات العلوم قبل الخدمة عن فقرات مقياس النماذج العلمية تعزى
ملتغير التخصص ،وأوصت الدراسة بتوجيه القائمين على البرامج التدريبية للمعلمين في قطاع التعليم بإعداد برامج تدريبية حول كيفية بناء
وتقييم النماذج العلمية.
الكلمات املفتاحية :تصورات؛ معلمات العلوم؛ قبل الخدمة؛ النماذج العلمية.

املقدمة:

تلعب النماذج العلمية ً
دورا مركزًيا في تعليم العلوم ،ويتطلب إدخال النماذج بنجاح في تدريس العلوم أن يكون لدى املعلمين فهم ومعرفة بأهمية
النماذج العلمية في تدريس العلوم ،ألن صياغة املعرفة واألفكار العلمية الجديدة تعتمد على تطوير النماذج ,ووفقا لبولتر وجيلبرت Boulter and
ً
ً
ً
ً
) ،)Gilbert ,2000,p.344فإن النماذج مهمة لثالثة أسباب رئيسية" :أوال :يتم استخدام النماذج العلمية في تعليم العلوم؛ ثانيا :تلعب دورا رئيسيا في
ً
ً
ً
طبيعة العلم وإنجازاته؛ وثالثا :تلعب دورا رئيسيا في التكنولوجيا ".
يستخدم معظم العلماء اليوم نماذج لبناء ،وتمثيل ،و تكرار ،ومراقبة ،واختبار أفكارهم ،وفرضياتهم  ،ونظرياتهم ،وعلى الرغم من اختالف مناهج
تعليم العلوم وتعلمها عن ممارسات العلم ،إال أن املعلمين يستخدمون ً
أيضا النماذج وخطوات بناء النماذج ملساعدة الطالب على فهم الظواهر
الطبيعية وتصور املفاهيم العلمية لتعزيز فهم الطالب للمعرفة العلمية ،وإذا كان معلم العلوم على دراية بمفهوم النموذج أو يحتاج إلى تطوير نموذج،
فسوف يدرك بسرعة أن النماذج يمكن استخدامها في الحادثات اليومية والتعلم والتجريب والتنبؤ ،لذلك ،فإن فهم طبيعة النماذج وبناؤها
واستخدامها في تدريس العلوم والتعلم هو جوهر مناهج العلوم ( Gilbert & Ireton,2003؛.( Oh & Oh ,2011,
ً
يعتبر تعريف مفهوم النموذج ً
جزءا أساسيا من مناهج العلوم والتكنولوجيا ( ،)Danusso, Testa, & Vicentini, 2010ويمكن تعريف النموذج
بأنه "تمثيل لفكرة أو كائن أو حدث أو عملية أو نظام" ( ،)Gilbert & Boulter, 1998, p. 53مثل هذه التمثيالت هي تعبيرات عن األفكار أو األنظمة أو
الظواهر الطبيعية عن طريق تنوع األشكال ،ويمكن إنشاء هذه النماذج من خالل النصوص والرسومات والتعبيرات اللفظية في تدريس العلوم ،حيث
يمكن ملدرس ي العلوم إنشاء نماذج أو استخدامها ملساعدة طالبهم على التعلم ( ،)National Research Council, 1996فقد أدت االقتراحات العامة
والتوصيات حول النماذج واستخدامها كمواد في املناهج إلى فهم أهميتها في العملية التعليمية ،حيث أن استخدام النماذج يمكن إن يؤثر على وظائفنا
املعرفية؛ مما أسفر عن شكل جديد من التفكير املعروف باسم "التفكير القائم على ألنموذج" (.)Magnani & Nersessian, 2002

تصورات معلمات العلوم قبل الخدمة للنماذج العلمية

سناء ابو عاذره

ً
ً
وأنواعا مختلفة من النماذج لوصف الظواهر املعقدة  ،وتمثل األفكار األساسية لألنظمة ،واستكشاف ديناميات النظام،
يستخدم العلماء أشكاال
ومعرفة التنبؤات حول األحداث املستقبلية ،وتسهيل التواصل الفكري ( ،)Svoboda & Passmore, 2013وفي تعليم العلوم ،تظهر النماذج كأدوات
تعليمية فعالة ملساعدة الطالب على التطور في مجال العلم ،وتطوير نوع من املعرفة العلمية (.(National Research Council, 2007
وتستخدم النماذج في تعلم وتدريس املعرفة العلمية,ويعود سبب استخدامها في بعض الحاالت ،إلى أن الحدث موضع االهتمام قد يكون صغيراً
كبيرا ً
ً
جدا بالنسبة للمراقبة املباشرة ،أو قد يكون ً
جد ا بحيث ال يمكن مالحظته وال يمكن للباحثين واملدرسين الوصول إليه ،أو في حاالت أخرى لبعض
الظواهر التي يمكن فهمها ودراستها من خالل آثارها على الطبيعة ولكن ال يمكن أن تكون شوهدت أو تمت مالحظتها مباشرة كما في حاالت الجاذبية
والكهرباء ،وكما تستخدم النماذج في تدريس العلوم للتنبؤ ،والتصور ،وبناء واختبار املفاهيم العلمية بأشكال مبسطة ،ألن النماذج تجعل الظاهرة أكثر
سهولة للعلماء واملعلمين ،ويمكن استخدامها في التعلم والتدريس والتجريب ،وبالتالي ،فهم طبيعة النماذج تعتبر ضرورية ملدرس ي العلوم ،لذا فإن تعزيز
ً
مهارات ومعارف معلمي العلوم حول النماذج تشكل ً
جزء أساسيا من معرفة الحتوى التربوي ).(Carlsen, 1991; Thorley & Stofflett, 1996
قد يكون "النموذج عبارةعن جهاز أو خطة أو رسم أو معادلة تكمن قيمتها في اقتراح كيفية عمل األشياء " (Rutherford & Ahlgren,1990,
) ،p.168كبناء نموذج لبعض الظواهر عن طريق دمج أجزاء من املعلومات حول البنية والوظيفة أو السلوك ،واآللية السببية لهذه الظاهرة ،كرسم
الخرائط عن أنظمة مماثلة ( ،)Gobert & Buckley, 2000ومن املفترض أنه عند تقديم النماذج التناظرية (األجسام املادية ،والصور ،واملعادالت،
ً
ً
والرسوم البيانية) بطريقة منظمة ،أن يتم إعطاء الطالب القادرين فرصة كبيرة الستكشاف معنى النموذج واستخدامه ،مما يسهم في تحسين فهمهم
للمفاهيم الجردة ) ،)Harrison & Treagust,2000ومن أجل مساعدة الطالب في تعلم العلوم ،يجب أن يكون لدى املدرس فهم شامل لطبيعة النموذج
بشكل عام ،وللفكرة العامة للنماذج والنماذج الحددة أو التاريخية وآلية تقديمها في فصولهم (.) Justi & Gilbert,2002
تحدد الجهة املسؤولة عن صنع النموذج ماهية النموذج والغرض الذي ﯾتعﯾن علﯾه االلتزام به ( ،)Passmore et al., 2014فش يء ما يصبح نموذجاً
بسبب عمليات التحديد واإلنشاء الهادفة التي يتم تنفيذها من قبل صانعه ( ،)Mahr, 2012ويتم تطبيق هذا النموذج وفق ما وضع له من قبل
صانعه(.)Passmore et al., 2014, Mahr, 2012
النماذج العلمية لها دور مؤكد في البحث العلمي ،وكذلك في تعليم العلوم ) ،(Halloun, 2007; Justi & Gilbert, 2002ورغم وجود تعريفات
مختلفة للنماذج وأنواعها ،فيعتبر النموذج بشكل عام ؛ تمثيل ألهداف وأغراض محددة ) ، (Giere, 2004; Oh & Oh, 2011والتي تشكل أداة التمثيل
في العلوم ) ،(Giere, 2004والتي تسهم بوصف وشرح وتوقع عدة جوانب من الواقع ،وإعادة بناؤه ) ،(Halloun, 2007وعلى املستوى التعليمي ،يتم
النظر إلى النماذج كأدوات تربوية قوية تسمح بمساعدة الطالب في تطوير املهارات املرتبطة بها مع عملية البحث العلمي ،حيث أن استخدام النماذج
يعكس نشاط العلماء ) .(Halloun, 2007; Justi, 2009فالنماذج واألنشطة املرتبطة بها توضح الصورة الحقيقية للعلم وبناء النماذج العقلية املناسبة
). (Koponen,2007; Oh & Oh, 2011
يمر بناء النماذج بثالثة مستويات :ففي املستوى األول؛ تعتبر النماذج نسخ لش ئ من الواقع؛ وفي املستوى الثاني ،يتم إدراك أن هناك محدد
ً
للبناء ،وهو الغرض من بناء النموذج ؛ وفي املستوى الثالث ،يتم إنشاء النموذج في خدمة تطوير واختبار األفكار بدال من عمل نسخة من الواقع نفسه
).)Grosslight et al. ,1991
إن استخدام النماذج العلمية في محاكاة العمليات والظواهر الطبيعية له أهمية في تطوير التعلم والتفسير واالستدالل )،(Bolacha et al., 2012
كما يمكن أن يسهم في بناء الخبرة املوضوعية والفهم املعرفي والخبرة في بناء وتقييم املعرفة العلمية (Ogan-Bekiroglu, 2007; Schwarz et al.,
) ,2009لذا ينبغي أن يكون لدى املعلمين فهم مناسب لطبيعة ووظيفة النماذج ودورها في اعتماد ونشر املعرفة العلمية ) ،(Hahn & Gilmer, 2000ومع
ذلك ،فإن استخدام النماذج في التدريس يجب ان يتم بحذر؛ فوظيفة املعلم هي التنبيه إلى خصائص ومحددات النماذج ،باإلضافة الى أوجه االختالف
والتشابه بين النموذج والنظام املستهدف ) ،(Jee et al.,2010بهذه الطريقة ،يتم الحد من التصورات واملفاهيم الخاطئة التي قد تتكون لدى الطالب
نتيجة استخدام النماذج في التدريس.
من ناحية أخرى ،يمكن أن يتأثر تشكيل موقف املعلم من استخدام النماذج بمعتقداته حول طبيعة النماذج ،ومقدار ونوع املعلومات التي لدى
املعلم عن املوضوع  ,لذلك ،قد ينسب موقف معلم العلوم إلى امليول اإليجابية أو السلبية نحو استخدام النماذج في تدريس العلوم ,فالطرق التي يحكم
بها املعلم ويقيم الكائن ،تحدد تصوراته ,ألن إدراك املعلم وسلوكه واتجاهاته الثابتة للرد بطريقة معينة تؤثر على فعاليته التعليمية وأسلوب التدريس
ً
واألساليب التعليمية؛ وبالتالي ،ترتبط أيضا بتطوير معتقدات الطالب ومواقفهم باإلضافة إلى زيادة اإلنجازات األكاديمية للطالب ( Henze, Van Driel,
 )& Verloop, 2008; Justi & Van Driel, 2006لذلك ،فأنه من املهم فهم ودراسة تصورات معلمي العلوم قبل الخدمة ومواقفهم تجاه استخدام
النماذج العلمية.
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الدراسات السابقة:
بمراجعة األدب التربوي نجد بعض الدراسات التي قيمت معرفة معلمي العلوم للنماذج العلمية،
• كدراسة ( )OGAN-BEKIROGLU & ARSLAN-BUYRUK,2018والتي هدفت إلى تقييم معرفة معلمي الفيزياء ما قبل الخدمة للنماذج العلمية
ً
وتشكيل نموذجهم خالل عملية االستقصاء القائمة على النموذج ،وأشارت نتائج الدراسة إلى :أوال ،إن بناء النماذج وتشكيلها في البحث ييسران
ً
التغيير في التفكير املعرفي للطالب حول النماذج ويثري فهمهم لنموذج ما ،وما يمكن استخدامه فيه  ،وكيفية االختالف في بناء النماذج ،ثانيا ،يؤثر
ً
التركيز التعليمي على النماذج العلمية والتحقيقات القائمة على النماذج في إعادة تصور الطالب حول النماذج ويدعم تحوال في الطبيعة والوظيفة
والدور اإلستقصائي في نماذجهم ،ونتيجة لذلك ،يمكن للطالب تطوير نماذج من الظواهر الطبيعية واختبار ومراجعة نماذجهم وجمع األدلة على
ً
وأخيرا ،اإلستقصاء املرتكز على النماذج يسد الفجوة بين املعتقد واملمارسة حتى يتمكن الطالب من التعبير عن معتقداتهم في نماذجهم.
التفسيرات,
• وكما هدفت دراسة ( )Cho, Choi & Choe,2017إلى الكشف عن تصورات مدرس ي العلوم في كوريا الجنوبية عن النماذج و النمذجة ،وقد أشارت
ً
وال :فهم النماذج والنمذجة التي عقدت من قبل غالبية معلمي العلوم الثانوية من ذوي الخبرة كان ً
بعيدا عن خبرة الخبراء ً
نظرا لتركيزهم
النتائج إلى  :أ
ً
على الوظائف السطحية والتمثيلية والبصرية للنموذج ،ثانيا :عندما يتعلق األمر بوجهة نظرهم نحو استخدام نموذج ،ال يظل النموذج في مرحلة
ً
"القيام بالعلم" ولكن في مرحلة كونه أداة تعليمية فرعية لتفسير املعلم وفهم الطالب للمفاهيم العلمية،ثالثا :هناك بعض املواضيع التي أدت إلى
وجود اختالفات ذات مغزى في فهم مضمون النماذج ،ر ً
ابعا :على الرغم من اعتراف معظم املعلمين بأهمية تدريس النماذج والنمذجة ،إال أن الكثير
منهم أظهروا ً
ً
ً
موقفا ً
فصولهم،خامسا :عندما كان املعلمون يحددون
نموذجا
سلبيا تجاه الرأي القائل بأنهم كانوا مستعدين لتطبيق النماذج على
ً
محددا ويصفون غرضه ،فأنهم كانوا يستخدمون املعرفة غير املترابطة كمعايير للحكم على معرفة النموذج ،حيث كانت ترتكز معرفتهم على الطبيعة
ً
الوصفية للنماذج ،انطالقا من حقيقة أن معرفتهم كانت ضعيفة في وصف فائدة النماذج الرياضية والرمزية.
• وهدفت دراسة ( )Mugaloglu, Erduran & Dagher ,2017إلى الكشف عن تصورات معلمي العلوم ما قبل الخدمة للنماذج كممارسات علمية،
وأشارت النتائج إلى أن نسبة  90%من املشاركين يوافقون على أن بناء واستخدام النماذج جزء من املمارسات العلمية ،ومع ذلك ،فإن مستوى
اإلتفاق ينخفض عندما يتم التحقق من العالقة بين النماذج واملمارسات العلمية األخرى ،فقد أشارت النتائج إلى أن نسبة  %43من املشاركين فقط
وافق على وجود عالقة بين النماذج والتنبؤ ،وتشير النتائج إلى أنه من املهم مساعدة املعلمين على إدراك العالقة الوثيقة بين النماذج والسمات
األخرى للممارسات العلمية مثل البراهين ،من أجل الحصول على فهم منسق للممارسات العلمية.
• وهدفت دراسة ( )Aktan , 2016إلى الكشف عن تصورات ومواقف معلمي العلوم قبل الخدمة عن النماذج واستخداماتها ،وبينت النتائج عدم
وجود دليل على موقف سلبي تجاه استخدام النماذج بين املشاركين ،وعلى الرغم من أن معلمي العلوم قبل الخدمة يقدرون فكرة أن النماذج
العلمية هي جوانب مهمة في تدريس العلوم والتعلم ،إال أنهم كانوا مترددين في استخدام النماذج وبناؤها كأدوات تعليمية ،وقد تم تحديد أربع فئات
تتعلق باملفاهيم املتعلقة باألساس املنطقي الستخدام النماذج من البيانات ،وهي االهتمام وتعزيز االهتمام ،وتعزيز الفهم بسبب الطبيعة
التوضيحية والتمثيلية للنماذج ،وتشجيع التضمين للنماذج كأداة فعالة ،وتعزيز الفهم النظري للنماذج في العلوم ،كما أشارت النتائج إلى أن معلمي
العلوم قبل الخدمة ظهرت لديهم مواقف إيجابية تجاه استخدام النماذج في التدريس ،ولكن بعض العوامل مثل مستوى املتعلم ،والوقت ،ونقص
تجربة النمذجة ،واملعرفة الحدودة عن النماذج قد أثرت على تصوراتهم ومواقفهم بشكل سلبي.
• وكما هدفت دراسة ( )Reinisch & Krüger, 2016إلى الكشف عن فهم معلمي األحياء قبل الخدمة إلشكال املعرفة غير املثبتة كالنظريات
ً
أسبابا لحكمهم على ثبات أو عدم ثبات النظريات والنماذج ،إما بسبب فهمهم للشروط أو بسبب
والنماذج ،أظهرت النتائج أن املعلمين أعطوا
فهمهم لتقييم النظريات والنماذج ,لذلك ،يجب مناقشة فهم العمليات التي تؤدي إلى توليد وتقييم وتنقيح أو رفض النظريات والنماذج مع املعلمين
ً
قبل الخدمة ،ففي فلسفة العلوم  ،كان هناك تحول من النظريات إلى النماذج ,ينبغي نقل هذا إلى السياقات التعليمية من خالل تسليط الضوء أوال
ً
على دور النماذج وأيضا ارتباطها بالنظريات.
• وهدفت دراسة ( )Torres & Vasconcelos,2014إلى الكشف عن مدى توافر املعرفة العلمية عن النماذج والنمذجة في البرامج التدريبية املقدمة
ملعلمي الجيولوجيا واألحياء قبل الخدمة في سبع جامعات برتغالية ,وأظهرت النتائج أن النماذج والنمذجة موص ى بها فقط في تعليم العلوم
الجيولوجية في منهج جامعتين فقط ،أما طبيعة العلم فوجدت في منهج التعليم الجيولوجي في خمسة جامعات ,و كما تقترح الدراسة تدريس طبيعة
العلم واستخدام النماذج في الجيولوجيا في منهاج املرحلة الثانوية ،ويعتقد املؤلفون أنه سيكون من املفيد دمج هذه القضايا في املنهج وموضوعات
تعليم الجيولوجيا في تدريب املعلمين.
• وهدفت دراسة ( )Aktan , 2013إلى استقصاء آراء ومعرفة معلمي العلوم قبل الخدمة عن النماذج والنمذجة ،وأشارت النتائج إلى وجود اختالفات
وأوجه قصور بين آراء املشاركين بمعرفتهم بالنماذج ،أ ً
يضا املشاركون كانوا غير قادرين على التمييز بين الخصائص الحصرية للنماذج العلمية ،ووجد
تعليميا ً
ً
ً
ً
وفقا للشكل الجمالي للنموذج ،والسياق العلمي ،والتطبيق العملي ،ويوص ى بأن يقوم
نموذجا
أيضا أن معلمو العلوم قبل الخدمة يفضلوا
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معلمو العلوم قبل الخدمة باإلنخراط في املزيد من أنشطة النمذجة واكتساب املزيد من الخبرات طوال حياتهم من خالل برامج تدريبية لتحسين
معرفتهم بالحتوى للنماذج والنمذجة.
• وهدفت دراسة ( )Nelson & Davis , 2012إلى التعرف على قدرة معلمي العلوم قبل الخدمة للمرحلة االبتدائية على تقييم عمل الطالب للنماذج
العلمية ،وقد أظهرت النتائج استخدام املعلمين معايير لتقييم النماذج العلمية ،باإلضافة إلى اكتساب املعلمين فعالية ذاتية في تقييم النماذج
العلمية للطلبة ،وبدء تطور معرفة الحتوى التربوي للنماذج العلمية لديهم.
• هدفت دراسة ( )Gobert & et al.,2011إلى الكشف عن العالقة بين فهم الطالب لـطبيعة النماذج والتعلم املفاهيمي في علم األحياء ،والفيزياء،
ً
والكيمياء لطالب املرحلة الثانوية ،أظهرت النتائج وجود فروق في فهم الطالب للنماذج عبر الجاالت الثالثة ،وأن ارتفاع درجات االختبار كان مرتبطا
بعدد أكبر من األنشطة املنهجية.
• وكما هدفت دراسة ( ) Justi & Gilbert,2002إلى الكشف عن معرفة معلمي العلوم تجاه استخدام النماذج والنمذجة في في تعليم العلوم على
إدراكهم لدور النماذج في تدريس العلوم ،وأشارت النتائج بوجه عام إلى وعي املعلمين لقيمة النماذج في تعلم العلوم ،كما كانوا غير متأكدين من
العالقة التي يمكن أن توجد في الفصول الدراسية بين أنواع مختلفة من النماذج ،وتم استخدام النمذجة كنشاط من قبل الطالب ،كما بينت
النتائج أن لدى املعلمين معرفة نظرية بالنماذج ،ولكن ممارستهم تشير إلى تدني مستوى استخدام النماذج العلمية في التدريس.
الدراسات السابقة تتناول الكشف عن تصورات ومعتقدات ومواقف واتجاهات معلمي العلوم أثناء الخدمة وقبلها للنماذج العلمية ،وتتفق هذه
الدراسة مع بعض من هذه الدراسات والتي تهدف إلى التعرف على تصورات معلمي العلوم قبل الخدمة للنماذج العلمية ،ولكن اإلختالف في مجتمع
الدراسة وهو معلمات العلوم قبل الخدمة في جامعة الطائف في اململكة العربية السعودية.
مما سبق تبين أن معلمي العلوم يركزوا بشكل كبير على محتويات النماذج التي يتم تدريسها وتعلمها ،وال يتم مناقشة طبيعة النماذج بشكل
ً
صريح ،وكما يبدو أنه من غير املعتاد دعوة الطالب لبناء ومراجعة النماذج بنشاط ،وبدال من ذلك ،يقدم املعلمون عادة النماذج التي يجب تعلمها
كحقائق ثابتة ونهائية ،ونتيجة لهذا الفهم الغير الكافي للنماذج وطبيعتها ودورها في العلم وتعليم العلوم ،جاءت هذه الدراسة لتبحث في تصورات معلمات
العلوم قبل الخدمة للنماذج العلمية.
مشكلة الدراسة:
تزخر كتب العلوم في اململكة العربية السعودية بالنماذج العلمية ،وتطورها التاريخي الذي يشير إلى أن العلم نشاط إنساني يتغير بمرور الوقت ،إذ
تعتبر النماذج أجزاء أساسية من تعليم العلوم ،حيث يتم استخدام النماذج كأدوات إليضاح املعرفة العلمية للطلبة ،وبما أن فهم النماذج يشمل
مجاالت أخرى غير استخدامها كوسيلة ايضاحية ،والتي ال بد أن يتمكن من معرفتها معلم العلوم ليتمكن من تفعيلها في التدريس بشكل فعال ،جاءت
هذه الدراسة للتعرف على تصورات معلمات العلوم قبل الخدمة للنماذج العلمية ،والتي حاولت اإلجابة عن االسئلة التالية :
• ما تصورات معلمات العلوم قبل الخدمة للنماذج العلمية؟
• هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في تصورات معلمات العلوم قبل الخدمة للنماذج العلمية تعزى للتخصص في درجة البكالوريوس؟
فروض الدراسة:
• ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )α ≤ 0.05بين املتوسطات الحسابية الستجابات معلمات العلوم قبل الخدمة عن
فقرات مقياس تصورات النماذج العلمية تعزى ملتغير التخصص.
أهمية الدراسة:
تكمن أهمية هذه الدراسة في املوضوع الذي تتناوله ،وهو التعرف على تصورات معلمات العلوم قبل الخدمة للنماذج العلمية ،حيث من املمكن
ً
يتعلق باملعرفة بالنماذج العلمية وماهيتها وطبيعتها واستخداماتها ،وذلك لندرة الدراسات العربية التي
أن تثري هذه الدراسة األدب التربوي العربي فيما
تناولت هذا الجانب في حدود علم الباحثة ,كما أن هذا األدب سيساعد املعلم على إيجاد فهم واضح للنماذج العلمية واألساليب املالئمة الستخدامها في
الغرفة الصفية ،وقد تفيد هذه الدراسة القائمين على برنامج الدبلوم التربوي في إعداد أنشطة تعمل على تطوير معرفة املعلمين بالنماذج العلمية مما
يسهم في إيجاد تصورات صحيحة عنها لدى املعلمين مما يؤدي إلى استخدامها بطريقة فعالة في تدريس العلوم .
حدود الدراسة:
• اقتصرت الدراسة على معلمات العلوم قبل الخدمة في برنامج الدبلوم التربوي في جامعة الطائف للفصل الدراس ي األول للعام . 2019-2018
• اقتصرت الدراسة على أداة الدراسة وهي استبيان لقياس تصورات معلمات العلوم قبل الخدمة للنماذج العلمية.
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تصورات معلمات العلوم قبل الخدمة للنماذج العلمية

مصطلحات الدراسة:
معلمات العلوم قبل الخدمة :هن طالبات العلوم في تخصصات األحياء والكيمياء والفيزياء امللتحقات ببرنامج الدبلوم التربوي في جامعة الطائف في
اململكة العربية السعودية .
النماذج العلمية :هي تمثيل لنظام أو كائن أو فكرة تنبثق من أحد جوانب املعرفة العلمية لتعزيز فهمه بشكل أفضل.

الطريقة والجراءات:
منهج الدراسة:
ً
اتبع البحث الحالي املنهج الوصفي التحليلي حيث يقوم هذا البحث على وصف ظاهرة والتعبير عنها ً
ووصفيا.
كميا
مجتمع الدراسة وعينتها:
تكون مجتمع الدراسة من جميع طالبات برنامج الدبلوم التربوي في تخصص العلوم قبل الخدمة في كلية التربية في جامعة الطائف في اململكة
العربية السعودية  ,وبلغ عددهن ( )217طالبة في الفصل األول من العام الدراس ي  ، 2019-2018وتم اختيار عينة الدراسة من مجتمع الدراسة بطريقة
قصدية حيث تكونت عينة الدراسة من ( )78طالبة .
أداة الدراسة:
تم بناء أداة الدراسة من خالل اإلستعانة باالدراسات السابقة (;Cho, Choi & Choe,2017; OGAN-BEKIROGLU & ARSLAN-
 ،) Justi & Gilbert ,2002 ; Aktan,2013; Aktan ,2016 BUYRUK,2018وتمثلت أداة الدراسة في استبانة مكونة من سبع مجاالت لقياس تصورات
معلمات العلوم قبل الخدمة للنماذج العلمية ،وتكونت أداة الدراسة من ( )25فقرة توزعت على سبعة مجاالت وهي :طبيعة النموذج العلمي ويتكون من
( )4فقرات ،واستخدامات النموذج العلمي ويتكون من ( )4فقرات ،ومكونات النموذج العلمي ويتكون من ( )4فقرات ،والتمييز ويتكون من ( )3فقرات،
والثبات واإلستقرار ويتكون من ( )4فقرات ،والتنبؤ ويتكون من ( )3فقرات ،واإلعتماد ويتكون من ( )3فقرات ،وتتمثل استجابات املعلمات في ثالث
ً
ً
اختيارات لكل فقرة وهي (أوافق ،أحيانا ،ال أوافق ) على الترتيب ،تختار املعلمة اإلجابة التي تتفق مع تصوراتها للنماذج العلمية ،وقد تم تمثيلها عدديا (
ً
أوافق = ، 3أحيانا = ،2ال أوافق = ،)1وللحكم على األداء لتفسير النتائج تم حساب فئة معيار الحكم على النتائج من خالل تصنيف اإلجابات إلى ثالث
مستويات متساوية املدى من خالل املعادلة التالية :طول الفئة = ( أكبر قيمة – أقل قيمة )  /عدد البدائل ،إذن طول الفئة =( ، 1.67 = 3/ )1-3لنحصل
على مدى املتوسطات التالية :
جدول ( :)1مدى املتوسطات للحكم على االداء
مستوى املمارسة
مدى املتوسطات

مرتفع

متوسط

ضعيف

3- 2.34

2.33 - 1.67

1.66- 1

صدق األداة:
استخدمت الباحثة طريقتين للتأكد من صدق األداة:
ا
أوال :صدق املحكمين:
تحققت الباحثة من صدق األداة عن طريق عرض األداة على سبعة متخصصين في املناهج وطرق تدريس العلوم ،وذلك إلبداء مالحظاتهم حول
ً
مدى مالئمة فقرات األداة ،واقتراح ما يرونه مناسبا من تعديالت ،وفي ضوء اراء ومقترحات الحكمين تم إجراء بعض التعديالت للصياغة اللغوية
والتنسيق.
ا
ثانيا :صدق االتساق الداخلي:
تم إيجاد صدق االتساق الداخلي بتطبيق األداة على عينة استطالعية تكونت من ( )30طالبة من مجتمع الدراسة ،وخارج عينة الدراسة ،وتم
حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجة الجال والدرجة الكلية ملقياس النماذج العلمية ،وذلك باستخدام البرنامج اإلحصائي ( ،)SPSSوالجدول ()2
يوضح ذلك :
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تصورات معلمات العلوم قبل الخدمة للنماذج العلمية
جدول ( :)2قيم معامالت ارتباط بيرسون بين درجة املجال والدرجة الكلية ملقياس النماذج العلمية
الرقم

املجاالت
طبيعة النموذج العلمي
استخدامات النموذج العلمي

**0.793

3

مكونات النموذج العلمي

**0.605

4

التمييز

**0.513

5

الثبات واالستقرار

**0.718

6

التنبؤ
االعتماد

**0.575

1
2

7

معامل الرتباط
**0.703

**0.757

(**) قيمة معامل االرتباط دال عند مستوى ()0.01

ً
يتضح من الجدول ( )2أن جميع قيم معامالت ارتباط الجاالت بالدرجة الكلية للمقياس دالة إحصائيا عند مستوى داللة ( ،)0.01وفي ضوء هذه
ً
النتائج فان مجاالت املقياس تتمتع بقيم مقبولة إحصائيا من صدق االتساق الداخلي.
ثبات األداة:
للتحقق من ثبات األداة تم تطبيقها على عينة استطالعية تكونت من ( )30طالبة من مجتمع الدراسة ،وخارج عينة الدراسة ،وقد تم استخدام
معامل كرونباخ ألفا الستخراج الثبات ،حيث بلغت قيمة معامل الفا لألداة ( ،)0.81وهذه القيمة تعتبر جيدة إلغراض الدراسة.
املعالجة االحصائية
لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم استخدام الحزمة اإلحصائية في العلوم االجتماعية ( )SPSSلحساب معامل ارتباط بيرسون ،وحساب املتوسطات
الحسابية واالنحرافات املعيارية للفقرات ،والجال ،وكما تم استخدام اختبار كروسكال والس.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
السؤال األول :لإلجابة عن سؤال الدراسة األول الذي نصه "ما تصورات معلمات العلوم قبل الخدمة للنماذج العلمية؟ " تم تطبيق استبيان
لقياس تصورات املعلمات قبل الخدمة للنماذج العلمية ومجاالتها السبعة ،وقد تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للمجاالت
السبعة وفقراتها ،حيث تم فصل نتائج الجاالت السبعة كل مجال في جدول منفصل ،ثم تم تجميعها في جدول واحد للحصول على إجابة سؤال
الدراسة.
ويمثل الجدول ( )3املتوسطات الحسابية واإلنحرافات املعيارية الستجابات معلمات العلوم قبل الخدمة على فقرات الجال األول طبيعة النموذج
العلمي.
جدول ( :)3املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية الستجابات معلمات العلوم قبل الخدمة على فقرات املجال األول طبيعة النموذج العلمي
الرقم
1
2
3
4

مجاالت املقياس
يمثل النموذج العلمي استنساخ لش يء ما .
يمثل النموذج العلمي ما يحدث في ظاهرة معينة تمثيال كامال.
يمثل النموذج العلمي ما يحدث في ظاهرة معينة تمثيال جزئيا.
يمثل النموذج العلمي صوره ذهنية .
الجموع

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

الترتيب

2.256

0.859

4

2.384

0.776

2

2.333

0.696

3

2.525

0.697

1

2.375

0.757

نالحظ من الجدول ( )3أن معرفة معلمات العلوم قبل الخدمة بمجال طبيعة النموذج العلمي جاء بمستوى مرتفع ،حيث بلغ املتوسط الحسابي
( )2.375بإنحراف معياري ( ،)0.757حيث جاءت الفقرات ( )4,3.2بدرجة مرتفعة ،وبمتوسطات حسابية ( ،)2.525 ,2.333 ,2.384وبإنحرافات معيارية
( ،) 0.697,0.696 ,0.776أما الفقرة ( )1فقد جاءت بدرجة متوسطة ،وبمتوسط حسابي ( )2.256وبإنحراف معياري ( ،)0.859والتي تنص على " :يمثل
النموذج العلمي استنساخ لش يء ما ".
ويمثل الجدول ( )4املتوسطات الحسابية واإلنحرافات املعيارية الستجابات معلمات العلوم قبل الخدمة على فقرات الجال الثاني استخدامات
النموذج العلمي.
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جدول ( :)4املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية الستجابات معلمات العلوم قبل الخدمة على فقرات املجال الثاني استخدامات النموذج العلمي
الرقم
1
2
3

4

مجاالت املقياس
يستخدم النموذج العلمي كمعيار او مرجع يمكن اتباعه .
يستخدم النموذج العلمي لتمكين الشخص من تصور الظاهرة .
يستخدم النموذج العلمي كوسيلة للدعم واإلبداع ،وتخيل سياقات جديدة ,وخلق أفكار
جديدة.
يستخدم النموذج العلمي كطريقة لفهم أو شرح ش يء ما.
الجموع

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

الترتيب

2.589

0.633

4

2.833

0.438

1

2.756

0.539

3

2.782

0.525

2

2.740

0.534

نالحظ من الجدول ( )4أن معرفة معلمات العلوم قبل الخدمة بمجال استخدامات النموذج العلمي جاء بمستوى مرتفع ،حيث بلغ املتوسط
الحسابي ( )2.740بإنحراف معياري ( ،)0.534حيث جاءت جميع الفقرات بدرجة مرتفعة،حيث كانت املتوسطات الحسابية لها (,2.756 ,2.833 ,2.589
 ،)2.782وبإنحرافات معيارية (.) 0.525, 0.539, 0.438,0.633
ويمثل الجدول ( )5املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات معلمات العلوم قبل الخدمة على فقرات الجال الثالث مكونات
النموذج العلمي.
جدول ( :)5املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية الستجابات معلمات العلوم قبل الخدمة على فقرات املجال الثالث مكونات النموذج العلمي
مجاالت املقياس

الرقم

يمثل النموذج العلمي االشياء .
يمثل النموذج العلمي ما يحدث في نظام معين.
يصف النموذج العلمي سلوك كائن أو عملية.
يمثل النموذج العلمي فكرة او صوره ذهنية متخيلة.
الجموع

1
2
3
4

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

الترتيب

2.487

0.659

4

2.512

0.678

3

2.589

0.590

2

2.641

0.644

1

2.557

0.643

نالحظ من الجدول ( )5أن معرفة معلمات العلوم قبل الخدمة بمجال مكونات النموذج العلمي جاء بمستوى مرتفع ،حيث بلغ املتوسط الحسابي
( )2.557بإنحراف معياري ( ،)0.643حيث جاءت جميع الفقرات بدرجة مرتفعة،حيث كانت املتوسطات الحسابية لها (،) 2.641,2.589 ,2.512 ,2.487
وبإنحرافات معيارية (.) 0.644, 0.590, 0.678,0.659
ويمثل الجدول ( )6املتوسطات الحسابية واإلنحرافات املعيارية الستجابات معلمات العلوم قبل الخدمة على فقرات الجال الرابع التمييز .
جدول ( :)6املتوسطات الحسابية والنحر افات املعيارية الستجابات معلمات العلوم قبل الخدمة على فقرات املجال الرابع التمييز
الرقم
1
2
3

مجاالت املقياس
هناك نموذج علمي صحيح واحد فقط لظاهرة معينة .
يتم اعتماد نموذج علمي واحد فقط من عدة نماذج متاحة للظاهرة.
يتم اعتماد نموذج علمي واحد فقط للظاهرة من عدة نماذج مختلفة نتجت عن التطور
التاريخي لهذا النموذج .
الجموع

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

الترتيب

2.230

0.771

2

2.166

0.763

3

2.320

0.693

1

2.238

0.742

نالحظ من الجدول ( )6أن معرفة معلمات العلوم قبل الخدمة بمجال التمييز جاء بمستوى متوسط ،حيث بلغ املتوسط الحسابي ()2.238
بإنحراف معياري (،)0.742حيث جاءت جميع الفقرات بدرجة متوسطة،حيث كانت املتوسطات الحسابية لها ( ،)2.320 ,2.166 ,2.230وبإنحرافات
معيارية (.)0.693, 0.763,0.771
ويمثل الجدول ( )7املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات معلمات العلوم قبل الخدمة على فقرات الجال الخامس الثبات
واالستقرار.
جدول ( :)7املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية الستجابات معلمات العلوم قبل الخدمة على فقرات املجال الخامس الثبات واالستقرار
الرقم
1
2
3
4

مجاالت املقياس
ال يمكن تغيير النموذج العلمي.
يمكن تغيير النموذج العلمي عندما يتم تحديد املشاكل املرتبطة بطبيعة النموذج.
يمكن تغيير النموذج العلمي عندما يتم تحديد املشاكل املرتبطة باستخداماته.
يمكن تغيير النموذج العلمي عندما يتم تحديد املشاكل املرتبطة بكفاءته التوضيحية.
الجموع

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

الترتيب

1.820

0.848

4

2.564

0.656

3

2.666

0.573

2

2.730

0.474

1

2.445

0.638

نالحظ من الجدول ( )7أن معرفة معلمات العلوم قبل الخدمة بمجال الثبات واالستقرار جاء بمستوى مرتفع ،حيث بلغ املتوسط الحسابي
( )2.445بإنحراف معياري (،)0.638حيث جاءت الفقرات ( ) 4,3.2بدرجة مرتفعة ،وبمتوسطات حسابية ( ،)2.730 ,2.666 ,2.564وبإنحرافات معيارية
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( ،) 0.474,0.573 ,0.656أما الفقرة ( )1فقد جاءت بدرجة متوسطة ،وبمتوسط حسابي ( )1.820وبإنحراف معياري ( ،)0.848والتي تنص على " :ال
يمكن تغيير النموذج العلمي ".
ويمثل الجدول ( )8املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات معلمات العلوم قبل الخدمة على فقرات الجال السادس التنبؤ.
جدول ( :)8املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية الستجابات معلمات العلوم قبل الخدمة على فقرات املجال السادس التنبؤ
الرقم
1
2
3

مجاالت املقياس
يمكن استخدام النموذج العلمي لعمل تنبؤات حول السلوك أو الخصائص.
يمكن ان يستخدم النموذج العلمي للتنبؤ وشرح كيفية حدوث ظاهرة مختلفة.
يمكن للشرح القائم على النموذج العلمي ان يتنبأ بإمكانية تغيير عنصر أو أكثر من مكونات
النموذج.
الجموع

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

الترتيب

2.564

0.656

2

2.628

0.626

1

2.628

0.583

1

2.606

0.621

نالحظ من الجدول ( )8أن معرفة معلمات العلوم قبل الخدمة بمجال التنبؤ جاء بمستوى مرتفع ،حيث بلغ املتوسط الحسابي ( )2.606بإنحراف
معياري ( ،)0.621حيث جاءت جميع الفقرات بدرجة مرتفعة ،حيث كانت املتوسطات الحسابية لها ( ،)2.628 ,2.628 ,2.564وبإنحرافات معيارية
(.) 0.583, 0.626,0.656
ويمثل الجدول ( )9املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات معلمات العلوم قبل الخدمة على فقرات الجال السابع االعتماد.
جدول ( :)9املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية الستجابات معلمات العلوم قبل الخدمة على فقرات املجال السابع االعتماد
الرقم
1
2

3

مجاالت املقياس
ً
نموذجا ويصل إلى استنتاجاته الخاصة حول ش يء ما.
يمكن للفرد ان ينتج
يمكن لجموعة في الجتمع ان تنتج نموذجا ,وقد يمثل هذا النموذج وجهات النظر املقبولة في
الجتمع.
يمكن لجتمع العلماء انتاج النماذج العلمية املثبتة نسبيا .
الجموع

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

الترتيب

2.576

0.614

2

2.564

0.675

3

2.602

0.566

1

2.580

0.618

نالحظ من الجدول ( )9أن معرفة معلمات العلوم قبل الخدمة لجال االعتماد جاء بمستوى مرتفع ،حيث بلغ املتوسط الحسابي ()2.580
بإنحراف معياري ( ،)0.618حيث جاءت جميع الفقرات بدرجة مرتفعة،حيث كانت املتوسطات الحسابية لها ( ،)2.602 ,2.564 ,2.576وبإنحرافات
معيارية (.) 0.566, 0.675,0.614
ويمثل الجدول ( )10املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات معلمات العلوم قبل الخدمة على مجاالت النموذج العلمي السبعة.
جدول ( :)10املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية الستجابات معلمات العلوم قبل الخدمة على مجاالت النموذج العلمي السبعة
املجال
طبيعة النموذج العلمي
استخدامات النموذج العلمي
مكونات النموذج العلمي
التمييز
الثبات واالستقرار
التنبؤ
االعتماد
الكلي

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

الترتيب

2.375

0.757

6

2.740

0.534

1

2.557

0.643

4

2.238

0.742

7

2.445

0.638

5

2.606

0.621

2

2.580

0.618

3

2.506

0.650

نالحظ من الجدول ( )10أن مجال استخدامات النموذج العلمي جاء في املرتبة األولى بمستوى مرتفع ،حيث بلغ متوسطه الحسابي ()2.740
بإنحراف معياري ( ،)0.534وقد يعود ذلك الستخدام معلمات العلوم قبل الخدمة للنماذج العلمية أثناء التدريب امليداني في املدارس لتوضيح ظاهرة
علمية ما ،أو لتوضيح مفهوم أو عملية .
أما في املرتبة الثانية فجاء مجال التنبؤ بمستوى مرتفع ،حيث بلغ متوسطه الحسابي ( )2.606بإنحراف معياري ( ،)0.621وقد يعود ذلك المتالك
ً
النموذج خصائص معينة تنبأ بخصائص الواقع الذي يمثله ،وكذلك السلوك املرتبط به ،أيضا بعض النماذج التي تمثل ظاهرة ما قد ينبأ وجودها
بشرح ظاهرة مختلفة ،فالنموذج الذي يمثل ظاهرة الخسوف ،قد ينبأ بظاهرة مختلفة وهي الكسوف نتيجة بعض التغييرات في هذا النموذج ،ونتيجة
لتفاعل املعلمات مع النماذج العلمية بشكل مباشر في التدريس اثناء التدريب امليداني تمكن من استخدام النماذج العلمية في التنبؤ ،باإلضافة إلى أن
ً
التنبؤ أحد أهداف العلم ،وأيضا أحد عمليات العلم التي تم تدريب املعلمات عليها أثناء دراسة مقرر طرق تدريس العلوم في الدبلوم التربوي.
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أما في املرتبة الثالثة فجاء مجال االعتماد بمستوى مرتفع ،حيث بلغ متوسطه الحسابي ( )2.557بإنحراف معياري ( ،)0.618قد يعود ذلك إلى
مصادر املعرفة العلمية او التربوية التي تعرضت لها املعلمة في مرحلتي البكالوريس والدبلوم التربوي ،والتي تزخر بالكثير من النماذج التي صنعها األفراد،
وكذلك النماذج العلمية التي وضعها العلماء والتي تتميز بالثبات النسبي ،أو إلى الخبرة التي اكتسبتها من الجتمع والذي قد يضع نماذج تنظم شؤون
الحياة أو تمثل آراء أو افكار معينة.
أما في املرتبة الرابعة فجاء مجال مكونات النموذج العلمي بمستوى مرتفع ،حيث بلغ متوسطه الحسابي ( )2.580بإنحراف معياري ( ،)0.643وقد
يعود ذلك نتيجة لدراسة الطالبات ملقرري طرق تدريس العلوم وتكنولوجيا التعليم ،حيث تم التعرض للنماذج العلمية كممثلة لألشياء في الواقع ،أو
لظاهرة أو سلوك كائن أو عملية أـو نظام ،وقد يكون النموذج صورة ذهنية متخيلة كاملفاهيم الجردة.
أما في املرتبة الخامسة فجاء مجال الثبات واالستقرار بمستوى مرتفع ،حيث بلغ متوسطه الحسابي ( )2.445بإنحراف معياري ( ،)0.638وقد يعود
ذلك لدراسة املعلمات املعرفة العلمية وخصائصها والتي منها ثباتها النسبي ،وينطبق ذلك على كل ما يمثلها ومنها النماذج العلمية.
أما في املرتبة السادسة فجاء مجال طبيعة النموذج العلمي بمستوى مرتفع ،حيث بلغ متوسطه الحسابي ( )2.375بإنحراف معياري ( ،)0.757وقد
يعود ذلك للمعرفة النظرية بطبيعة النماذج العلمية والتي تعرضت املعلمة لها في مقرري طرق تدريس العلوم وتكنولوجيا التعليم ،وللجانب التطبيقي
ً
في التدريب امليداني حيث أن املعلمة قد تكون استخدمت النموذج العلمي ليمثل ظاهرة أو عملية كعملية التنفس ،أو يمثل جزئيا ما يحدث في الظاهرة
كعملية الشهيق أو الزفير .
أما في املرتبة السابعة فجاء مجال التمييز بمستوى متوسط,حيث بلغ متوسطه الحسابي ( )2.238بإنحراف معياري ( ،)0.742وقد يعود ذلك إلى
وجود التطور التاريخي للنماذج العلمية في معظم كتب العلوم في اململكة العربية السعودية حيث يدرسن املعلمات هذه الكتب والتي تؤكد على أن
النماذج العلمية التي وصلت لنا في صورتها األخيرة مرت بعدة مراحل نتيجة الختالف األراء بين صانعي ومطوري النموذج بناء على البراهين واألدلة املتوفرة
بشكل عام فأن تصورات معلمات العلوم قبل الخدمة للنماذج العلمية جاءت بمستوى مرتفع,حيث بلغ املتوسط الحسابي ( )2.506بإنحراف
معياري ( ،) 0.650وقد يعود ذلك إلى دراسة املعلمات مقرري طرق تدريس العلوم وتكنولوجيا التعليم والتي تم فيهم التعرض للنماذج بشكل بسيط ،وإلى
التدريب امليداني والتي قد تكون استخدمت فيه املعلمة النماذج العلمية أثناء التدريس ،وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتائج الدراسات ( ,2002
 ) Aktan ,2016 ; Justi & Gilbertوالتي أشارت إلى ان معلمي العلوم قبل الخدمة أبدو مواقف إيجابية تجاه استخدام النماذج العلمية ،وأن لديهم
معرفة نظرية بالنماذج ،ووعي بقيمة النماذج في تعلم العلوم .
السؤال الثاني :لإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني الذي نصه " هل هناك فروق ذات داللة احصائية في تصورات معلمات العلوم قبل الخدمة
للنماذج العلمية تعزى للتخصص في درجة البكالوريوس؟" تم استخراج متوسط الرتب ومربع كاي ومستوى الداللة لنتائج اختبار كروسكال والس
ألثر التخصص على استجابات معلمات العلوم قبل الخدمة على فقرات مقياس النماذج العلمية ،كما هو موضح في الجدول(.)11
جدول( :)11نتائج اختباركروسكال والس ألثر التخصص على استجابات معلمات العلوم قبل الخدمة على فقرات مقياس النماذج العلمية
املقياس
مقياس النماذج
العلمية

التخصص
كيمياء
احياء
فيزياء

العدد

متوسط الرتب

22

45.25

34

34.059

22

42.159

مربع كاي
3.680

درجة الحرية
2

مستوى الداللة
0.159

يتضح من الجدول ( )11عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05بين متوسطات الرتب الستجابات معلمات العلوم
قبل الخدمة عن فقرات مقياس النماذج العلمية تعزى ملتغير التخصص.
تشير النتائج إلى أن تصورات معلمات العلوم قبل الخدمة للنماذج العلمية ال تختلف باختالف التخصص ،وقد يعود ذلك المتالك معلمات
العلوم قبل الخدمة للمؤهل األكاديمي في التخصص والذي يحتوى على النماذج العلمية الختلفة لكل تخصص ،وال توجد نتائج دراسات تتفق مع نتيجة
هذه الدراسة في حدود علم الباحثة ،وال تتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة ( )Gobert & et al.,2011والتي أشارت إلى وجود فروق في فهم
الطالب للنماذج عبر مجاالت العلوم الثالثة وهي علم األحياء ،وعلم الفيزياء ،وعلم الكيمياء.
التوصيات:
في ضوء نتائج الدراسة فأن الباحثة تقترح التوصيات التالية:
• تضمين مقرر طرق تدريس العلوم للنماذج العلمية من حيث خصائصها ،وأهميتها ،وكيفية بناءها وتقييمها في برنامج الدبلوم التربوي.
• توجيه القائمين على البرامج التدريبية للمعلمين في قطاع التعليم بإعداد برامج تدريبية حول النماذج العلمية وكيفية بناءها وتقييمها.
• تشجيع املعلمين على تدريب الطلبة على عمل النماذج العلمية.
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:املقترحات
:في ضوء نتائج الدراسة الحالية تقترح الباحثة إجراء املزيد من البحوث والدراسات في الجاالت التالية
.• إجراء دراسات ترصد معرفة املعلمين أثناء الخدمة بالنماذج العلمية
.• إجراء دراسات ترصد قدرة املعلمين قبل الخدمة على تقييم النماذج العلمية املعدة من قبل الطلبة
.• إجراء دراسات ترصد قدرة املعلمين أثناء الخدمة على تقييم النماذج العلمية املعدة من قبل الطلبة
.• إجراء دراسات ترصد قدرة الطلبة على بناء النماذج العلمية
. • إجراء دراسات ترصد العالقة بين النماذج العلمية وعناصر طبيعة العلم من وجهة نظر املعلمين
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Abstract: The aim of this study was to identify the perceptions of Pre-service science teachers for scientific
models, And the sample of the study consisted of (78) Pre-service science teachers enrolled in the
educational diploma program at Taif University for the first semester of 2018-2019. In order to achieve the
purpose of the study, the researcher used the descriptive approach. A questionnaire was designed as a tool
for applying the study, The results of the study showed that the perceptions of the Pre-service science
teachers of the scientific models came at a high level, and the results indicated that there were no statistically
significant differences at the level (α ≤0.05) Between the arithmetic averages of pre-service science teachers'
responses to the scales of the scientific models due to the specialization variable, The study recommended
directing the training programs for teachers in the education sector to prepare training programs on
scientific models and how to build and evaluate them.

Keywords: perceptions, science teachers; pre-service; scientific models.

580
580- 569 : ص،2021 - 2 العدد،9املجلد

-املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية

املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
املجلد التاسع ،العدد الثاني596:581 ،

بحث رقم 14

نيسان ()2021

أثر استخدام الدراما اإلبداعية يف تنمية
مهارات التفكير االبتكاري والتحصيل
املعريف يف تدريس اللغة العربية لدى
طلبة الصف الخامس األساسي بمحافظة
العاصمة (عمّان)
محمود الحديدي

نصرة أبو منصور

أستاذ دكتور-كلية العلوم التربوية

طالبة ماجستير-كلية العلوم التربوية

جامعة الشرق األوسط -األردن

جامعة الشرق األوسط -األردن

mahmood64@hotmail.com

mohammadale50@gmail.com

استالم البحث2020/7/7 :

مراجعة البحث2020/7/22 :

قبول البحث2020/7/30 :

DOI: https://doi.org/10.31559/EPS2021.9.2.14

This file is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International

املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
)International Journal of Educational & Psychological Studies (EPS
Journal Homepage: https://www.refaad.com/views/EPSR/Home.aspx

www.refaad.com

)ISSN: 2520-4149 (Online) 2520-4130 (Print

أثر استخدام الدراما اإلبداعية في تنمية مهارات التفكيراالبتكاري والتحصيل املعرفي في تدريس
اللغة العربية لدى طلبة الصف الخامس األساس ي بمحافظة العاصمة ّ
(عمان)
محمود الحديدي
أستاذ دكتور-كلية العلوم التربوية -جامعة الشرق األوسط -األردن
mahmood64@hotmail.com

نصرة أبو منصور
طالبة ماجستير-كلية العلوم التربوية -جامعة الشرق األوسط -األردن
mohammadale50@gmail.com

استالم البحث:

2020/7/7

مراجعة البحث:

 2020/7/22قبول البحث2020/7/30 :

DOI: https://doi.org/10.31559/EPS2021.9.2.14

امللخص:
هدفت الدراسة التعرف إلى أثر استخدام الدراما اإلبداعية في تنمية مهارات التفكير االبتكاري والتحصيل املعرفي في تدريس اللغة
(عمان) ،وتكونت عينة ّ
الدراسة من (ً )64
العربية لدى طلبة الصف الخامس األساس ي بمحافظة العاصمة ّ
طالبا وطالبة من طلبة الصف
الخامس تم اختيارهم بالطريقة القصدية من مدارس التعليم الخاص بلواء القويسمة محافظة العاصمة ،وتكونت املجموعة التجريبية من
ً
( )33طالبا وطالبة من مدرسة الدرة الشريفة ،درست مادة اللغة العربية باستخدام الدراما اإلبداعية ،في حين تكونت املجموعة الضابطة من
ً
( )31طالبا وطالبة من مدرسة قرطاج الدولية ،ودرست نفس املادة بالطريقة االعتيادية ،وتم تطبيق اختبار مهارات التفكير االبتكاري واختبار
ً
ً
التحصيل املعرفي على املجموعتين قبليا وبعديا ،وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في تنمية مهارات التفكير االبتكاري
والتحصيل املعرفي لدى طلبة الصف الخامس األساس ي تعزى الستخدام الدراما اإلبداعية مقارنة بالطريقة االعتيادية ،وقد أوصت الدراسة
ً
بضرورة تشجيع املعلمين على استخدام الدراما اإلبداعية في التدريس ،وإجراء مزيدا من البحوث املتعلقة باستخدام الدراما اإلبداعية في مواد
دراسية أخرى.
الكلمات املفتاحية :الدراما اإلبداعية؛ التفكير االبتكاري؛ التحصيل املعرفي.

املقدمة:

ّ
ّ
شهد العالم ً
املتغيرات التي اتسمت بالتبادل السريع للمعارف ،مما ّأدى إلى اهتمام مكثف بعمليتي التعليم والتعلم؛ الستثمار القدرات
عددا من
ً
أساسا لكل تقدم ،ويعد التفاعل مع التحديات املنوطة بعملية التعليم ،والحاجة املتزايدة لرفع كفاءة مخرجاته
الذهنية لدى املتعلمين باعتبارهم
ّ
ّ
ً
موجها التخاذ قرارات علمية تؤدي إلى إيجاد منظومة يرتكز عليها في إحداث تغير يتالءم مع متطلبات العصر ،ويتكيف مع
والنهوض بالعملية التربوية؛
حاجات املجتمع.
وقد كثر في اآلونة األخيرة حديث الترويين واملختصين عن أهمية استخدام مداخل وطرائق تدريس غير مألوفة ،أو غير تقليدية ،وتعد الدراما
ُّ
ً
تطبيقا ً
عمليا لتلك املداخل الحديثة في التدريس ،حيث أكدت نظرية برونر ( )Brunerعلى أن تعلم أي موضوع يتوقف على طريقة عرضه،
التعليمية
ً
وأن تمثيل الطلبة وحركتهم في تجسيد أي موقف يساهم في اكتشاف الطلبة للمفاهيم وترسيخا صوريا في بنائهم املعرفي (.)Philips ،2000
ًّ
فمن خالل املدخل الدرامي ،يتغير املوقف التعليمي ،ويصبح املتعلم هو نفسه مشكال للموقف ،ويشارك بشكل فاعل في تجسيده ،وصياغة
مالمحه بدل أن يتحدث املعلم عنه ،فيثير ذلك حماسه ،ويصبح التعليم ً
ممتعا .وتقوم الدراما التعليمية على طريقتين أساسيتين هما :الدراما الحوارّية

أثر استخدام الدراما اإلبداعية في تنمية مهارات التفكير االبتكاري والتحصيل املعرفي في تدريس اللغة العربية....

الحديدي & أبو منصور

التي يقوم فيها املعلم بنفسه ،أو باالستعانة بمختصين بتحويل املحتوى إلى نص مسرحي مع مراعاة األهداف التدريسية ،والدراما اإلبداعية التي تقوم
على مبدأ جعل املتعلم ّ
يعبر من خالل النص الدرامي عما يريده هو ،وليس ما يريده املعلم (.)McCaslin ،2000
ً
نموذجا للفن متعدد األبعاد /ال سيما تلك املصممة ألغراض تربوية ،فهي تؤكد على عمليات التفكير أكثر من النتاجات
وتعد الدراما اإلبداعية
فقط ،باإلضافة لكونها تجمع بين فنون املسرح والحركة ولعب األدوار ،والتواصل ،واإليقاع (عبد املجيد.)2005 ،
ومن خالل اطالع الباحثة على األدب التربوي الخاص بالدراما اإلبداعية ،وعلى نتائج الدراسات التي أجريت حول متغيرات الدراسة ،تبين ضرورة
دمج طريقة الدراما اإلبداعية في املوقف التعليمي لفاعليتها في تنمية التفكير لدى الطلبة ،ولالنتقال بممارسات املعلمين داخل الغرفة الصفية من منحى
تقليدي إلى منحى التعلم الذاتي ،بحيث يكون املتعلم محور العملية التعليمية ،ويقتصر دور املعلم على التوجيه واإلرشاد.
ً
وانسجاما مع التوجهات التربوية الحديثة في مجال أساليب التدريس ،فقد جاءت الدراسة الحالية للكشف عن أثر استخدام الدراما اإلبداعية في
تنمية التفكير االبتكاري في تدريس اللغة العربية لدى طلبة الصف الخامس األساس ي وتحصيلهم بمحافظة العاصمة عمان.
مشكلة الدراسة:
ً
ّ
الحظت الباحثة من خالل عملها معلمة للغة العربية ضعفا في القراءة ،والكتابة وتشكيل التراكيب اللغوية لدى طلبة املرحلة األساسية ،مما أدى
إلى تدني مهارات تفكيرهم ومستوى تحصيلهم وبذلك دعت الحاجة إلى تفعيل طرائق حديثة ،كطريقة الدراما اإلبداعية ،وفي ضوء مراجعة الدراسات
ّ
ّ
السابقة تبين عدم وجود دراسات متعلقة باستخدام الدراما اإلبداعية في تنمية التفكير االبتكاري  -على حد علم الباحثة – ووجود دراسات متعلقة
بالتحصيل ومتغيرات أخرى ،فقد أوصت دراسة أبو غزالة ( )2008بضرورة تشجيع معلمي املرحلة األساسية لتوظيف الدراما اإلبداعية من خالل
املوقف التعليمي ملا له أثر إيجابي في اتجاهات الطلبة ،وأكدت دراسة علوان ( )2012على فعالية الدراما في تنمية التحصيل واالحتفاظ به لدى الطلبة،
ً
وأوصت بتطبيق الدراما على متغيرات أخرى كتنمية مهارة االستماع واكتساب املفاهيم واالتجاهات ،فضال عن دراسة الرواشدة ( ،)2012التي أوصت
بإجراء دراسات للمقارنة بين توظيف طريقة الدراما وطرائق أخرى ومدى أثرها في التحصيل ،ومهارات التفكير املختلفة .وتتمثل مشكلة الدراسة في وجود
قصور في طرائق التدريس العادية املتعلقة بتدريس اللغة العربية لتنمية التفكير االبتكاري ،وأن هناك حاجة الستخدام مداخل غير تقليدية ملعالجة
ذلك القصور ،وقد جاءت هذه الدراسة لتستخدم الدراما اإلبداعية كأسلوب جديد في تدريس مادة اللغة العربية والتعرف على أثرها في تنمية مهارات
التفكير االبتكاري في لدى طلبة الصف الخامس وتحصيلهم املعرفي في مدارس محافظة العاصمة “ ّ
عمان”.
أسئلة الدراسة:
حاولت الدراسة الحالية اإلجابة عن السؤالين اآلتيين:
 .1ما أثر استخدام الدراما اإلبداعية في تدريس مادة اللغة العربية على تنمية مهارات التفكير االبتكاري لدى طلبة الصف الخامس األساس ي مقارنة
بالطريقة االعتيادية؟
 .2ما أثر استخدام الدراما اإلبداعية في تدريس مادة اللغة العربية على التحصيل املعرفي لدى طلبة الصف الخامس األساس ي مقارنة بالطريقة
االعتيادية؟
فروض الدراسة:
لإلجابة عن سؤالي الدراسة تم اختبار الفرضيتين اآلتيتين:
 .1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05≤αفي تنمية مهارات التفكير االبتكاري لدى طلبة الصف الخامس األساس ي تعزى
لطريقة التدريس (الدراما اإلبداعية  /الطريقة االعتيادية".
 .2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05≤αفي التحصيل املعرفي لدي طلبة الصف الخامس األساس ي تعزى لطريقة
التدريس (الدراما اإلبداعية  /الطريقة االعتيادية".
أهدف الدراسة:
هدفت الدراسة الحالية ّ
التعرف إلى أثر استخدام الدراما اإلبداعية في تنمية مهارات التفكير االبتكاري والتحصيل املعرفي في تدريس اللغة العربية
لدى طلبة الصف الخامس في مدارس التعليم الخاص بمحافظة العاصمة.
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أهمية الدراسة:
ّ
يؤمل أن تفيد هذه الدراسة باآلتي:
ّ
 .1إضافة جديدة للدراسات العربية املتعلقة بموضوع استخدام طريقة الدراما اإلبداعية.
 .2استفادة املتخصصين التربويين من مخططي املناهج ،واملعلمين ،واملشرفين من نتائج هذه الدراسة في التخطيط ،والتوجيه ،والتدريس.
 .3تقديم نموذج للمعلم في طريقة تطبيق الدراما اإلبداعية ،وتزويده بمهارات ،وخبرات عملية لتطوير العلمية التعليمية في الغرفة الصفية.
 .4مواكبة الدراسات الحديثة في مجال طرائق تدريس اللغة العربية ،وتفعيل استخدام الدراما اإلبداعية خالل املوقف التعليمي.
 .5مرجعية للدراسات املستقبلية واستفادة الباحثين من الطريقة ،واإلجراءات ،واألدوات املستخدمة فيها.
حدود الدراسة:
ّ
تحددت الدراسة بالحدود اآلتية:
ّ
الدولية ،لواء القويسمة ،مديرية التعليم الخاص ،محافظة العاصمة (عمان).
الحد املكاني :مدرسة الدرة الشريفة ،ومدرسة قرطاج
الحد البشري :طلبة الصف الخامس األساس ي.
الحد الزماني :الفصل الدراس ي الثاني للعام 2018/ 2017
الحد املوضوعي :الوحدة العاشرة من مادة اللغة العربية وعنوانها (اإلحسان إلى األهل).
مصطلحات الدراسة:
تم تعريف مصطلحات الدراسة على النحو اآلتي:
الدراما اإلبداعية :طريقة تدريس تحفز بناء عالم خيالي حر خاص بالطالب دون التقيد بنص مكتوب ،وتقوم على توظيف أساليب لعب األدوار،
واالرتجال ،والتخيل ،واإليماء ،بهدف تقديم فكرة أساسية حول موضوع معين ثم تبنى حولها أفكار موسعة ،وعميقة من خالل خبرات الطالب وتقدم
النتاجات بشكل تمثيلي (سليمان.)2005 ،
ُ
ً
إجرائيا :بأنها مجموعة من األنشطة الدرامية املتنوعة التي تقوم على دمج النشاط الجسدي والعقلي للطلبة ،وتتيح الفرصة أمامهم للتخيل،
وع ّرفت
والتمثيل ،وذلك من خالل الخطة التدريسية التي أعدتها الباحثة وفق هذه الطريقة.
التفكير االبتكاري :هو عملية وعي باملشكالت ،ومواطن الضعف ،والبحث عن الحلول ،وصياغة الفرضيات أو تعديلها بعد اختبارها ،وتوصيل النتائج
لآلخرين ()Torrance, 1993
ً
ّ
إجرائيا :بأنه الدرجة التي يحصل عليها الطالب في اختبار مهارات التفكير االبتكاري (الطالقة املرونة ،األصالة) ،وفق اختبارات تورنس
وعرف
( )Torranceللتفكير االبتكاري.
التحصيل املعرفي" :مدى استيعاب الطلبة ملا اكتسبوه من خبرات من خالل املقررات الدراسية املحددة وتقاس بالدرجة التي يحصل عليها الطلبة في
االختبار التحصيلي املعد لهذا الغرض"(اللقاني والجمل.)47:1999،
ً
ّ
إجرائيا :بأنه الدرجة الكلية التي يحصل عليها الطالب في االختبار التحصيلي الذي أعدته الباحثة وفق مستويات بلوم املعرفية (تذكر ،فهم،
وعرف
تطبيق).

اإلطار النظري:
يتناول اإلطار النظري الدراما اإلبداعية والتفكير االبتكاري ،باإلضافة إلى التحصيل الدراس ي ،وذلك على النحو التالي:
ً
أوال :الدراما اإلبداعية:
ً
شكال ً
فنيا من أشكال األدب ،حيث ارتبطت من حيث اللغة بالقصة ،والرواية ،واختلفت عنها في تصوير ،وتجسيد الحدث ،وهي لغة
تعد الدراما
ّ
ً
مشتقة من الكلمة اليونانية ( )Dormaوتعني بداية العمل واصطالحا ترادف كلمة املسرح (عبد املنعم.)2005 ،
وقد ّ
عرفت وينيفريداود ( )Winifred wadاملشار إليها في عبد املجيد ( )2005الدراما اإلبداعية بأنها :شكل من أشكال الدراما ،ترتكز على الكيفية
ّ
التي يسترشد بها املشاركون بالقائد حيث يحصل كل عضو في املجموعة على فرصة للعب لتحديد استجاباتهم وانفعاالتهم وتنمية قدراتهم اإلبداعية بما
يتناسب مع احتياجاتهم.
ّ
ّ
كما ّ
عرفها سليمان ( )212 :2005بأنها" :طريقة تقوم على تنمية القدرات اإلبداعية لدى األطفال عن طريق اللعب ،والتخيل ،والتأمل دون
ّ
متحمس ،لتفعيل نشاطهم بأسلوب درامي يضمن وصول املعارف لديهم بأسلوب شيق وممتع".
الحاجة إلى معدات خاصة ،فقط مكان مناسب ومعلم
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ّ
ّ
ّ
ّ
الجسدية التي يبتكرها املتعلم إليصال ما بداخله للطلبة اآلخرين والذين
وعرفها الرشيدي ( )2016بأنها :مزيج من التفاعالت اللغوية واإليماءات
بدورهم يتفاعلون معه ويحاكون حركاته.
مما سبق تستنج الباحثة مفهوم الدراما اإلبداعية بأنها :طريقة مؤثرة ّ
تنمي مهارات التواصل لدى الطلبة ،فهم يعبرون عما يتصورونه في خيالهم
من خالل أنشطة درامية تتعلق باملوقف التعليمي وفهم املادة التعليمية؛ لتتيح الفرصة أمامهم بتنمية شخصيتهم ،وجعلهم أكثر قابلية للتعلم.
أساليب تطبيق الدراما اإلبداعية:
ّ
تعتمد الدراما اإلبداعية على عدد من األساليب التي قد تطبق منفصلة وقد يدمج بينها في الدرس الواحد ،وهي على النحو اآلتي:
 .1لعب األدوار ( :)Role-Playingيعد لعب الدور عملية ذهنية ،يقوم فيها املمثل بتبني شخصية ما كما يدركها هو  ،وهذا يتطلب منه تقص ي أسلوب
الشخص ونمط سلوكه.
ّ
 .2االرتجال ( :)improvisationعرف االرتجال بأنه مجموعة من األفعال التي تعتمد على الحوار واإلدراك الحركي واألصوات التي يقوم بها املتعلم دون
تخطيط مسبق ،حيث يتيح هذا األسلوب الفرصة أمام املتعلم لكي يعبر عن أفكاره وذاته ،وذلك باستخدام املخزون اللغوي واملعرفي لديه واملهارات
الفكرية والحسية التي يمتلكها ،من خالل وضعه في موقف درامي مؤثر ،ثم الطلب منه إيجاد الحلول املناسبة عن طريق التمثيل.
ً
 .3التعبير الصامت(اإليماء) ( :)Pantomimeاإليماء هو الحركة التي لها معنى ،بحيث تعبر عن فكرة محددة دون استعمال الكلمات وتعتمد اعتمادا
ً
أساسيا على تعابير الوجه وحركات الجسد ويزيد من قدرة املتعلمين على التركيز واالنتباه لكل التفاصيل الدقيقة (.)McCaslin ،2000
ّ
ّ
عرفه جاليين ( )1993بأنه معالجة ّ
التخيل ( :)Imaginationوقد ّ
عقلية للصور
الحسية في غياب املصور الحس ي األصلي ووضعه ضمن الخطوات
.4
اآلتية:
• التهيئة :حيث تتم مناقشة الخبرات السابقة فيها ،واملرتبطة بالخبرة املراد تعلمها.
ّ
التخيل :وفيه يقوم املتعلم بوضع حدث ما في مركز اهتمام العقل ،ومن خالل توجيهات املعلم يتم تخيل الصور املالئمة لهذا الحدث.
•
• املناقشة :ويتم في هذه املرحلة وصف تخيالت املتعلم حول الخبرة املراد تعلمها ،ويقوم املعلم بمناقشة هذه الصور التخيلية للوصول إلى الهدف.
توظيف الدراما اإلبداعية في العملية التعليمية:
ّ
تعد الدراما اإلبداعية طريقة جديدة تمكن الطلبة من اكتساب قيم تربوية ،واجتماعية من خالل تبسيط وتقريب املفاهيم ألذهانهم عن طريق
تمثيل مشهد بطريقة ارتجالية ،حيث أنها تتيح الفرصة أمام الطلبة للتخيل ،والتأمل ،والتمثيل ،والربط بين املفهوم والتطبيق الواقعي له ّ
وتقمص
ّ
ّ
بفاعلية وبشكل عملي باملادة التعليمية ويخلصهم من الخجل ،ويزيد لديهم القدرة على
الطلبة لشخصية معينة ،أو موقف ما يعطيهم الفرصة للتعمق
التواصل مع اآلخرين (علي .)2008 ،كما أوضح سليمان ( )2005ضرورة تفعيل الدراما اإلبداعية في املوقف التعليمي ،ألهميتها املتمثلة باآلتي:
ّ ّ
جسدية تمكن املتعلم من التعبير عن نفسه.
 .1قدرتها على إيجاد تفاعالت لغوية ،وحركات
 .2تزيد من قدرة املتعلم على التواصل مع اآلخرين ،وإيصال أفكاره لهم.
 .3تساعد في إكساب املتعلم خبرات اجتماعية ،وسلوكية في الغرفة الصفية والحياة اليومية.
ّ
ّ
 .4تعد طريقة تعليم تتطلب من املشاركين أن يخططوا ألفكارهم ،ويعملوا على تقييمها مما ينمي لديهم مهارة النقد البناء.
 .5تزيد من قدرات التفكير االرتجالي  ،وسرعة البديهة مما يزيد من ثقة املتعلم بقدراته.
ّ
وبين العمري ( )2005كيفية توظيف الدراما في تدريس اللغة العربية؛ من خالل نص شعري اختاره بعنوان " رسالة إلى صديق قديم " حيث نفذه
ّ
بأسلوب درامي ،اعتمد فيه على عدة عناصر منها :التهيئة  ،وبناء االتفاقية ،وعمل املشاهد ،والحبكة ،والوصول للحل ،والتقويم الختامي ،ثم كلف
الطالب بعمل نشاط بيتي يتضمن نص درامي قصير عن موضوع الهجرة.
تحتاج ممارسة الدراما اإلبداعية ،إلى فكرة ،أو موضوع ثم إلى وقائع متسلسلة مرتبطة بشخصيات ،وأحداث في وقت محدد ،وعند ممارسة الطلبة
لها فإنها تساعدهم على تكوين مجموعة من اآلراء ،واألفكار ،واملعارف الكسابهم القدرة على تحمل املسؤولية ،والقيام بدورهم ،ومواجهة املشكالت
بطريقة مبدعة تقودهم البتكار أشياء جديدة ومختلفة.
وقد لخص نصار وصوالحة ( )2000متطلبات الدراما اإلبداعية في توافر مجموعة من األطفال ،ومعلم مدرب ،ومكان متسع للحركة ،وفكرة يمكن
اإلبداع من خاللها.
ّ
ّ
وقد أكدت نظرية برونر ( )Brunerاملتعلقة باإلدراك واملشار إليها في الرشيدي ( )2016أن استغالل أفعال الطلبة كوسائل لإليضاح في العملية
ّ
ّ
ّ
ّ
وحركية تزيد من
وانفعالية،
وجدانية،
التعليمية ينمي لديهم اإلبداع لدرجة تمكنهم من مواجهة املشكالت وإيجاد حلول لها إضافة إلى إكسابهم مهارات
تركيزهم وتدفعهم لإلنجاز واالبتكار.
ّ
وبهذا ُيستخلص أن تفعيل الدراما اإلبداعية في املناهج يعزز التوجهات التربوية الحديثة ،بأن املتعلم هو محور العملية التعليمية ،حيث يمكن
اسهم وتفكيرهم للوصول إلى النتاجات املطلوبة من خالل تفاعلهم مع املوقف التعليمي بأسلوب ّ
توظيفها كأسلوب تدريس ي ُيعمل فيه الطلبة حو ّ
شيق
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وممتع ً
بعيد ا عن امللل ،والتقليد.
ً
ثانيا :التفكير االبتكاري:
لقد ّميز هللا سبحانه وتعالى اإلنسان على سائر املخلوقات بالعقل؛ ليوظفه في الحياة ،ويدفعه للعلم والتعلم ،والتفكير الذي عرفه روبرت
( )Robertاملشار إليه في الكناني( ) 2005بأنه عملية معرفية معقدة تأتي بعد اكتساب معرفة ما ،أو أنه عملية منظمة تهدف إلى إكساب الفرد معرفة ما
ً
ً
وانطالقا مما كشفت عنه األبحاث والدراسات ،فقد وردت أنواع عديدة للتفكير ومنها االبتكاري فاالبتكار :هو القيام بش يء جديد ومختلف بدال من
استخدام الش يء نفسه ،بما يتناسب مع متطلبات الفرد واحتياجاته(علي.)2012،
عرف تورنس(  )Torrance, 1993التفكير االبتكاريّ :
بأنه ّ
وقد ّ
عملية وعي باملشكالت ومواطن الضعف ،والبحث عن الحلول ،وصياغة الفرضيات
أو تعديلها بعد اختبارها ،وتوصيل النتائج لآلخرين.
وعرفه جروان (ّ :)2007
ً
ّ
بأنه نشاط عقلي هادف ومركب تصحبه رغبة قوية للبحث عن حلول أصيلة لم تكن معروفة سابقا ،ويتميز بالتعقيد
والشمولية.
ّ
ّ
وتستنتج الباحثة مما سبق بأن التفكير االبتكاري هو قدرة الفرد على توليد عدد كبير من األفكار اإلبداعية ،والتي تتميز بالتنوع ،والتفرد.
مهارات التفكير االبتكاري:
ّ
صنف تورانس( )Torrance ،1993التفكير االبتكاري إلى عدد من املهارات املتمثلة باآلتي:
 .1الطالقة ( :)Fluencyهي مقدرة الفرد على تكوين عدد هائل من األفكار اإلبداعية ،وتوليدها عند االستجابة لتساؤالت ،ومشكالت غير محدودة
اإلجابة ليتم استدعاء األفكار فيها.
 .2املرونة ( :)Flexibilityوهي املقدرة على توليد أفكار متنوعة ،وغير متوقعة وتحويل مسار التفكير املصاحب لتغيير املثير.
ً
ّ
ّ
والجده ،واملقدرة على التفكير بصورة مختلفة عن اآلخرين وهي أكثر املهارات ارتباطا باإلبداع ،والتفكير
التفرد
 .3األصالة ( :)Originalityوتعني
االبتكاري.
ّ
التوسع ( :)Elaborationويقصد بها مقدرة الفرد على اإلضافة الجديدة ،والزيادة ،واإلضافة على الفكرة األصلية لتسهم في توسعها.
.4
أساليب وطرق تنمية التفكير االبتكاري:
أوردت السرور (ً )2005
ّ
عددا من أساليب وطرق تنمية التفكير االبتكاري هي :التخيل ،والعصف الذهني ،والتفكير وفق القبعات الست ،وتآلف
األشتات .ويمكن توضيحها على النحو اآلتي:
ّ
ّ
التخيل :وقد ّ
عرفه جالين ( )1993بأنه معالجة عقلية للصور الحسية في ضوء غياب املصدر الحس ي األصلي ويتضمن تهيئة ،ومناقشة للصور
.1
التخيلية للوصول إلى الهدف ،وهو مرتبط بالدراما ومن هنا جاءت املحاولة إليجاد عالقة بين الدراما اإلبداعية والتفكير االبتكاري.
 .2العصف الذهني :يرى زيتون ( ) 2001أن العصف الذهني أحد أهم أساليب املناقشة الجماعية التي يشجع بموجبها أفراد مجموعة بإشراف
املعلم ،على توليد عدد كبير من األفكار املتنوعة واملبتكرة بشكل عفوي وتلقائي في مناخ مفتوح واختيار املناسب من تلك األفكار.
 .3القبعات الست :وهي أحد برامج تعليم التفكير الحديثة التي وضعها دي بونو( )De Bonoوفيها يتم تقسيم التفكير عند الفرد إلى ستة أنماط حيث
يمثل كل نمط تفكيره في تلك اللحظة ،وتعد طريقة قصيرة األمد لكن لها قدرة كبيرة للوصول إلى التوافق ،والنجاح في املواقف العلمية املختلفة
وهي تحوي ستة ألوان لكل لون داللته في التفكير(سعادة.)2015،
 .4تآلف األشتات :يتضمن ربط العناصر املختلفة مع بعضها البعض ولهذا يمتاز هذا األسلوب بكثرة استخدام أشكال االستعارة ،واملجاز ،واملشابهة
بصورة منتظمة للوصول إلى حل املشكالت بصورة إبداعية (بليغ . )1999 ،
دوراملعلم في استخدام التفكير االبتكاري داخل الغرفة الصفية:
يمكن للمعلم توظيف مهارات التفكير االبتكاري على النحو اآلتي (الخضراء:)2007،
 .1تشجيع املناقشة والحوار بتداول آراء مختلفة ومحاولة التوصل لحلول.
 .2منح جميع املتعلمين فرصة التحدث بصوت مرتفع والتعبير عن أفكارهم بوضوح.
ّ
التسرع في الحكم على إجابات املتعلمين.
 .3االبتعاد عن
 .4تشجيع املتعلمين الخجولين ،على إعطاء أجوبة.
 .5تقديم التغذية الراجعة للمتعلمين باستمرار.
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ً
ثالثا :التحصيل الدراس ي:
تتم عملية التحصيل الدراس ي بشكل جيد ،من خالل قيام املعلم بالتأكيد على املعلومات و تكرارها ومناقشتها من كافة الجوانب ،وطرح األسئلة
للتأكد من فهم الطلبة لها ،والتحفيز املستمر ،وإيجاد الدافعية لدى الطلبة ،وتوزيع معلومات املحتوى الدراس ي ليصل الطلبة ملستوى اإلتقان.
ُ
ويع ّرف التحصيل :بأنه مدى استيعاب الطلبة ملا اكتسبوه من خبرات من خالل املقررات الدراسية املحددة وتقاس بالدرجة التي يحصل عليها
الطلبة في االختبار التحصيلي املعد لهذا الغرض (اللقاني والجمل)47:1999،
ُ
وع ّرف التحصيل في اللغة العربية :بأنه" املعرفة واملهارات والفهم في مبحث اللغة العربية والتي اكتسبها املتعلم نتيجة خبرات تربوية محددة ّ
مر بها
"(العمري)49:2005،
وقد ّ
عرفه علوان ( :)2012بأنه مقدرة الفرد على الوصول إلى ما وراء الذات بحيث يمكنه إظهار املقدرات واإلمكانات التي يتمتع بها بطريقة إنتاجية
وإبداعية تعطي صورة صادقة عن مستوى األداء الخاص بالفرد ،أي أنه اإلنجاز الذي يتيح للفرد التفاعل مع العالم املحيط به.
ّ
ومما سبق استنجت الباحثة تعريف التحصيل :أنه الناتج الكلي لتعلم الطلبة بعد مدة من الزمن ويقاس بالدرجة التي يحصلون عليها ،وبالنتاجات
التي يتوقع منهم تحقيقها.
العوامل املؤثرة في التحصيل:
ترتكز أهم العوامل املؤثرة في التحصيل على املستويين الثقافي واالقتصادي ،والفروق الفردية بين املتعلمين ،واستخدام الوسائل الحديثة ،والبيئة
التعليمية في املدرسة ،ومواكبة املحتوى الدراس ي للتطور ،ومتطلبات العصر(عودة.)2000،
أسباب تدني تحصيل الطالب في اللغة العربية:
تتمثل أهم األسباب التي تؤدي إلى تدني تحصيل الطلبة في مادة اللغة العربية باآلتي (عون:)2012،
• افتقار املناهج والكتب املدرسية ملواكبة التقدم والتطور لتلبية حاجات املتعلمين.
• الطرق واألساليب القديمة املستخدمة في عرض املادة التعليمية.
• غياب عنصري الدافعية والتشويق في املحتوى الدراس ي.
ّ
الدراسات السابقة:
ّ
صنفتها إلى محورين ً
العربية ،واألجنبية ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالية وقد ّ
ّ
وفقا ملوضوعاتها ،على النحو
اطلعت الباحثة على الدراسات
اآلتي:
املحوراألول :دراسات تناولت أثرالدراما اإلبداعية في تنمية التفكير االبتكاري:
حيث لم تجد الباحثة -في حدود علمها -دراسات تناولت أثر الدراما اإلبداعية في تنمية التفكير االبتكاري في تدريس مادة اللغة العربية ،واستعانت
الباحثة بدراسات قريبة من متغيرات الدراسة كالتالي:
ّ
• أجرت روزاليندا ( )Rosalinda, 2000دراسة هدفت تقص ي أثر استخدام الدراما اإلبداعية ،على اكتساب املهارات ،واملصطلحات اللغوية لدى
ً
ً
طالب الصف الخامس في والية نيوجيرس ي ّ
وتكونت عينة الدراسة من ( )25طالبا تم تدريسهم بالطريقة االعتيادية ،و ( )22طالبا تم تدريسهم
باستخدام الدراما اإلبداعية ،واستخدمت الدراسة املنهج شبه التجريبي ،وأظهرت النتائج فروقا لصالح املجموعة التجريبية التي طبقت استخدام
الدراما اإلبداعية.
• وسعت دراسة النغ ) (Lang, 2003إليصال املفاهيم املتعلقة بالتنوع الحيوي لطلبة املرحلة األساسية مستعينة بالدراما اإلبداعية القائمة على
اإليماء كأسلوب في التدريس كما استخدمت التخيل كأسلوب منفصل في والية فلوريداّ ،
وتكونت عينة الدراسة من( )110قسموا إلى ثالث
ً
ً
مجموعات ( )45طالبا تعلموا من خالل اإليماء ،و( )31طالبا تعلموا من خالل التخيل ،و( )34تعلموا بالطريقة االعتيادية ،واستخدمت املنهج
ً
التجريبي ،وقد أظهرت النتائج تفوقا للمجموعتين :التي تعلمتا من خالل اإليماء والتخيل عن املجموعة التي تعلمت بالطريقة االعتيادية.
• وأجرت أبو غزالة ( )2008دراسة هدفت ّ
تقص ي أثر طريقتي الدراما اإلبداعية والحوارية في استيعاب طلبة املرحلة األساسية في مدارس الدر
وتكونت من ( )30طالبة ،واملجموعة الضابطة ّ
املنثور الخاصة في عمان ،وتكونت عينة الدراسة من مجموعتين :املجموعة التجريبية ّ
وتكونت من
ً
( ،)32واستخدمت املنهج شبه التجريبي ،وأظهرت النتائج فروقا في اتجاهات طالبات الصف السادس األساس ي تعزى لطريقة التدريس بالدراما
اإلبداعية.
• وهدفت دراسة أبو لحية ( )2011تقص ي أثر استخدام الدراما على تنمية التفكير اإلبداعي في مبحث اللغة العربية لدى تالميذ الصف الثالث
ّ
ً
األساس ي في محافظة شمال غزة في مدارس جباليا االبتدائية ،وتكونت عينة الدراسة من مجموعتين :املجموعة التجريبية وتكونت من ( )68تلميذا
ً
ً
وتلميذة ،واملجموعة الضابطة وتكونت من( )65تلميذا وتلميذة ،واستخدمت املنهج شبه التجريبي ،وأظهرت النتائج فروقا في تنمية التفكير
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اإلبداعي تعزى لطريقة التدريس بالدراما.
• وهدفت دراسة الحازمي ( )2012تقص ي فاعلية بعض استراتيجيات الحل االبتكاري للمشكالت تريز في تعلم العلوم على تنمية مهارات التفكير
االبتكاري لدى التلميذات املوهوبات باملرحلة االبتدائية في املدينة املنورةّ ،
وتكونت عينة الدراسة من ( )42تلميذة موهوبة وتم تقسيمها إلى
مجموعتين :مجموعة تجريبية وعددها( )21تلميذة ،ومجموعة ضابطة وعددها( )21تلميذة ،واستخدمت املنهج شبه التجريبي ،وأظهرت النتائج
فروقا تعزى لصالح املجموعة التجريبية فيما يتعلق بالقدرة الكلية في االختبار البعدي للتفكير االبتكاري.
املحورالثاني :دراسات تناولت أثرالدراما في التحصيل:
• أجرى فيرنسلر ( )fernsler, 2003دراسة هدفت تقص ي أثر استخدام الدراما الحوارية في تعليم املفاهيم األساسية ملادة االجتماعيات لطلبة
ً
الصف الثالث األساس ي في التحصيل في بريطانيا وتكونت عينة الدراسة ( )30طالبا وطالبة من طالب مدرسة ( )eastern tenseقسموا إلى
مجموعتين مجموعة تجريبية وعددها ( )15ومجموعة ضابطة وعددها ( )15واستخدمت الدراسة املنهج التجريبي وأظهرت نتائج االختبار البعدي
تفوق أفراد املجموعة التجريبية التي تلقت تعليمها باستخدام الدراما الحوارية.
• وهدفت دراسة هيالت ( )2006تقص ي أثر التمثيل الدرامي للمادة التعليمية في تحصيل طلبة الصف الرابع في مبحث التربية االجتماعية،
وتكونت عينة الدراسة من مجموعتين :املجموعة التجريبية عددها (ً )140
طالبا وطالبة درست باستخدام التمثيل الدرامي ،واملجموعة الثانية
ً
الضابطة وعددها (ً )69
طالبا وطالبة درست بالطريقة االعتيادية ،واستخدمت املنهج شبه التجريبي ،وأظهرت النتائج فروقا ذات داللة إحصائية
تعزى لصالح املجموعة التجريبية.
• وسعت دراسة هنية ( )2009تقص ي أثر استخدام الدراما التعليمية في تدريس قواعد اللغة العربية في تحصيل طالبات الصف العاشر األساس ي
وتكونت عينة الدراسة ( )120طالبة ّ
في العاصمة عمانّ ،
وقسمت إلى مجموعتين :مجموعة تجريبية وعددها ( )60طالبة درست باستخدام الدراما
ً
التعليمية ومجموعة ضابطة وعددها ( )60طالبة درست بالطريقة االعتيادية ،واستخدمت املنهج شبه التجريبي ،وأظهرت النتائج فروقا لصالح
املجموعة التجريبية.
• وكان الغرض من دراسة الرواشدة ( )2012تقص ي أثر الدراما التعليمية في تنمية التحصيل والتفكير اإلبداعي في مادة قواعد اللغة العربية لدى
طالبات الصف التاسع األساس ي في لواء املزار الجنوبي في األردن ،وأجريت الدراسة على عينة تضم ( )38طالبة ،وقسمت إلى مجموعتين :مجموعة
تجريبية وعددهم ( )19طالبة درست باستخدام الدراما التعليمية ،ومجموعة ضابطة وعددهم ( )19طالبة درست بالطريقة االعتيادية،
ً
واستخدمت املنهج شبه التجريبي ،وأظهرت النتائج فروقا ذات داللة إحصائية تعزى لصالح املجموعة التجريبية.
• وهدفت دراسة علوان ( )2012تقص ي أثر توظيف الدراما التعليمية على التحصيل واالحتفاظ به في تدريس النصوص األدبية لدى تالمذة
ً
الصف الرابع األساس ي في مدارس محافظة جنين الحكومية في فلسطين ،وتكونت عينة الدراسة من ( )160تلميذا وتلميذة قسموا إلى مجموعتين:
ً
ً
مجموعة تجريبية عددها ( )80تلميذا وتلميذة ،ومجموعة ضابطة عددها ( )80تلميذا وتلميذة ،واستخدمت املنهج شبه التجريبي ،وأظهرت
ً
ارتفاعا في تحصيل التالمذة يعزى لصالح املجموعة التجريبية.
النتائج
التعليق على الدراسات السابقة:
تنوعت أهداف الدراسات السابقة ،فبعضها هدف إلى تقص ي أثر استخدام الدراما اإلبداعية على اكتساب املهارات ،واملصطلحات اللغوية مثل
دراسة روزاليندا ( )Rosalinda, 2000أو على التحصيل مثل دراسات فيرنسلر ( ،)fernsler, 2003والرواشدة ( ،)2012وعلوان ( ،)2012أو على
االتجاهات مثل دراسة أبو غزالة ( ،)2008أو على املفاهيم املتعلقة بالتنوع الحيوي مثل دراسة النغ (.)Lang, 2003
اتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة من حيث منهجية الدراسة حيث استخدمت املنهج شبه التجريبي مثل دراسة أبو غزالة
( ،)2008والرواشدة ( )2012وفي استخدامها لالختبار كأداة للوصول للنتائج كدراسة الحازمي ( ،)2012وفي عينتها املتمثلة باملتعلمين مثل دراستي
علوان( )2012والنغ ( )Lang, 2003وفي املادة التعليمية (اللغة العربية) كدراسة علوان( )2012والرواشدة ( )2012ومن حيث مكان الدراسة العاصمة
عمان مثل دراسة أبوغزالة (.)2008
واختلفت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة من حيث هدف الدراسة كدراسة الحازمي ( )2012التي هدفت تقص ي فاعلية بعض
إستراتيجيات الحل االبتكاري لدى التلميذات املوهوبات باملرحلة االبتدائية في املدينة املنورة ،وفي املادة التعليمية كدراسة أبو غزالة ( )2008والتي
تمثلت باملفاهيم البيئية ومن حيث عينة الدراسة كدراسة علوان ( )2012والتي تكونت من تالمذة الصف الرابع األساس ي في محافظة جنين.
استفادت الباحثة من الدراسات السابقة ،االطالع وكتابة األدب النظري ،وبناء وإعداد أدوات الدراسة (التفكير االبتكاري والتحصيل) ،وفي
منهجية الدراسة وفي مناقشة النتائج وتفسيرها.
ّ
تميزت الدراسة الحالية بكونها أول دراسة -على حد علم الباحثة -هدفت تقص ي أثر الدراما اإلبداعية في تنمية التفكير االبتكاري في تدريس مادة
اللغة العربية.
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الطريقة واإلجراءات:
منهج الدراسة:
اعتمدت الباحثة املنهج شبه التجريبي القائم على املجموعتين ملالءمته ألغراض الدراسة.
مجتمع ّ
وعينة الدراسة:
ّ
تكون مجتمع الدراسة من طلبة الصف الخامس األساس ي بمحافظة العاصمة ّ
عمان ،وتم اختيار شعبتين من شعب الصف الخامس األساس ي في
املتوفرة فيهماّ ،
مدرستين مختارتين من مديرية التعليم الخاص بالطريقة القصدية ،وذلك لالستفادة من اإلمكانات ،واألنشطة ّ
ووزعت مجموعتي
عشوائيا بحيث ّ
كونت الشعبة األولى املجموعة التجريبية وعددها (ً )33
ً
طالبا وطالبة من مدرسة الدرة الشريفة ،تم تدريسها الوحدة العاشرة
الدراسة
ّ
(اإلحسان إلى األهل) من مادة اللغة العربية للفصل الدراس ي الثاني من العام  2018/2017باستخدام الدراما اإلبداعية ،وكونت الشعبة الثانية
املجموعة الضابطة التي بلغ عددها (ً )31
طالبا وطالبة من مدرسة قرطاج الدولية ،وتم تدريسها الوحدة نفسها من مادة اللغة العربية بالطريقة
االعتيادية.
أدوات الدراسة:
ً
أوال :اختبارمهارات التفكير االبتكاري:
قامت الباحثة باالستعانة باختبار تورنس ( )Torranceللتفكير االبتكاري باستخدام األشكال الصورة اللفظية (أ) من خالل الرجوع لالختبار الذي
تضمنته دراسة الحازمي ( )2012واالختبار املعد في دراسة الرواشدة ( ،)2012وقد تم إعداد اختبار مهارات التفكير االبتكاري (الطالقة ،واملرونة
واألصالة) بما يتناسب مع املادة الدراسية ،واملرحلة العمرية املحددتين في الدراسة الحالية .وقد تكون االختبار من ( )6أنشطة ،واختص النشاط األول
بتوجيه األسئلة حيث تم عرض موقف على الطلبة وبعد عرضه على الطلبة طلب منهم كتابة أكبر عدد ممكن من األسئلة التي يمكن اإلجابة عليها
ً
مستعينا باملوقف السابق .وكان النشاط الثاني لتخمين األسباب ،حيث احتوى على صورة لطفل حزين وبجانبه بعض األفراد ،وطلب من الطلبة إعطاء
أكبر عدد ممكن من األسباب املحتملة لحزن الطفل في الصورة املعطاة للعينة ،وكان النشاط الثالث لتخمين النتائج حيث احتوى على صورة ألم وابنتها
وطلب من الطلبة تخمين أكبر قدر من النتائج التي تترتب على اهتمام األم بابنتها كما تراه في الصورة ،أما النشاط الرابع كان عن تحسين اإلنتاج حيث تم
ً
أفكارا جديدة بناء على الفكرة املطروحة .واختص النشاط الخامس باالستعماالت غير الشائعة حيث تم
عرض اقتراح على الطلبة وطلب منهم اقتراح
ً
عرض فكرة على الطلبة وتم الطلب منهم بالبحث عن وسائل االستفادة منها .وأخيرا اعتمد النشاط السادس على طرح افتراض وتم الطلب من الطلبة
تخيل أكبر عدد من النتائج املترتبة على االفتراض .وبهذا تتم معرفة قدرة الطلبة على تكوين عدد هائل من األفكار اإلبداعية (الطالقة) كما في النشاط
األول ومقدرتهم على توليد أفكار متنوعة(املرونة) كما في األنشطة الثاني والثالث والرابع .ومقدرتهم على التفكير بصورة مختلفة عن اآلخرين (األصالة)
كما في النشاطين الخامس والسادس وتمثلت إجراءات تصحيح اختبار التفكير االبتكاري باآلتي:
• الطالقة :حسبت بعدد االستجابات الصحيحة التي استجاب لها الطالب في كل نشاط ،حيث توضع عالمة واحدة لكل استجابة صحيحة.
• املرونة :حسبت بعدد االستجابات الصحيحة التي استجاب لها كل طالب بحث في االستجابة األولى ال تعطى درجة للمرونة ،ألن املرونة تحول في
االتجاه ،وتكون درجة املرونة ً
صفرا إذا كان االتجاه ال يتغير في جميع االستجابات ،وفي حالة التكرار في التحول نفسه ال يحصل الطالب على درجة
إضافية ،وتعطى درجة لكل تحول في االتجاه.
• األصالة :حسبت درجة األصالة عن طريق تفريغ إجابات جميع الطلبة في جدول خاص لالستجابات يتضمن تكرار كل استجابة ،ونسبة شيوعها
وحسبت نسبة الشيوع لكل استجابة بحساب مجموع تكرار االستجابة على مجموع االستجابات للنشاط ،فإذا كانت نسبة الشيوع أقل من()%5
اعتبرت االستجابة أصيلة أما أكثر تعد اإلجابة شائعة ،أي غير أصيلة وال تحتسب العالمة (.)Torrance ،1993
صدق اختبار مهارات التفكير االبتكاري ( :)Validityتم التحقق من صدق االختبار قبل تطبيقه ،وذلك بعرضه على مجموعة من املحكمين من ذوي
ُّ
ً
محكما إلبداء مالحظاتهم حول الصياغة اللغوية ،ومناسبة االختبار ملستوى الطلبة ،وتمثيله ملهارات التفكير االبتكاري
االختصاص ،وعددهم ()11
ّ
ً
(الطالقة واملرونة ،واألصالة) وتم التعديل بناء على مالحظات املحكمين.
ثبات اختبار مهارات التفكير االبتكاري ( :)Reliabilityتم حساب االتساق الداخلي لالختبار ،بحساب معامل ثبات االختبار (كرونباخ ألفا) الذي ّ
طبق
على عينة استطالعية مكونة من (ً )18
طالبا وطالبة من خارج عينة الدراسة ،حيث ظهرت معامالت ثبات مهارات التفكير االبتكاري كاآلتي :الطالقة
ً
( ،)0.84واملرونة ( ،)0.80واألصالة ( )0.83ومعامل ثبات التفكير االبتكاري للمجموع الكلي يساوي ( )0.82ويعد ذلك مقبوال ألغراض الدراسة.
ً
ثانيا :االختبارالتحصيلي:
يهدف االختبار لقياس مدى تحقيق أهداف الوحدة العاشرة (اإلحسان إلى األهل) من مادة اللغة العربية لطلبة الصف الخامس وقد قامت
الباحثة بإعداد اختبار تحصيلي تكون من ( ) 30فقرة من نوع االختيار من متعدد ،بحيث اشتمل على املستويات الثالث األولى من مستوى بلوم (Bloom
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تذكر ،فهم تطبيق) ،وتم إعداد االختبار التحصيلي باتباع من خالل تحديد الهدف العام من الوحدة العاشرة (اإلحسان إلى األهل) من مادة اللغة
العربية للصف الخامس األساس ي ،وتحليل محتوى الوحدة ،وتحديد النتاجات التعليمية لخطط دروس الوحدة ،وبناء جدول املواصفات في ضوء
مفردات الوحدة ،واختيار فقرات االختبارات في ضوء النتاجات التعليمية ،وتحديد تعليمات االختبار ،والعالمة القصوى لالختبار ،حيث وضعت عالمة
واحدة لكل فقرة من فقرات االختبار ،وبذلك يكون مجموع الدرجات املخصصة لالختبار ( )30درجة.
صدق االختبار التحصيلي :للتأكد من صدق االختبار تم عرضه بصورته األولية حيث ّ
تكون من ( )30فقرة ،مرفق بجدول املواصفات ،واألهداف
ً
محكما ،وذلك إلبداء رأيهم في مدى تمثيل االختبار لألهداف السلوكية للمادة
السلوكية على مجموعة املحكمين من ذوي االختصاص ،بلغ عددهم ()11
ّ
التعليمية ،ومدى مالءمة فقراته ألهداف املوضوع ،وكذلك الصياغة اللغوية ،ومناسبته ملستوى الطلبة ،وفي ضوء مالحظات املحكمين تم التعديل على
بعض فقرات االختبار من حيث إعادة صياغة األبدال ،ولم يتم حذف ّأية فقرة.
ثبات االختبار التحصيلي :تم التحقق من ثبات االختبار التحصيلي بتطبيقه على عينة الثبات من خارج عينة الدراسة حيث ّ
تكونت من (ً )18
طالبا
وطالبة ،وتم حساب معامل الثبات بطريقتين :األولى :طريقة االتساق الداخلي ،باستخدام معادلة كيورد -ريتشاردسون ( )KR-20لقياس مدى االتساق
الداخلي لفقرات االختبار ،وبلغ ( .)0.86والطريقة الثانية :االختبار وإعادة االختبار ( )retest –testحيث تم تطبيق االختبار على عينة الثبات املشار إليها
ً
سابقا ،وبعد مرور أسبوعين تم إعادته مرة أخرى على نفس العينة ،وتم حساب معامل كرونباخ ألفا ،وبلغ ( ،)0.88وتعد هذه القيم كافية ألغراض
الدراسة.
معامالت الصعوبة والتمييز لالختبارالتحصيلي :تم حساب معامالت الصعوبة والتمييز الختبار التحصيل وجدول ( )1يبين ذلك.
جدول ( :)1معامالت الصعوبة والتمييز االختبار التحصيلي
رقم الفقرة

معامل الصعوبة

معامل التميز

رقم الفقرة

معامل الصعوبة

معامل التميز

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

0.42
0.40
0.38
0.39
0.42
0.40
0.37
0.35
0.39
0.47
0.39
0.48
0.42
0.47
0.41

0.48
0.37
0.42
0.44
0.50
0.48
0.42
0.38
0.44
0.50
0.44
0.50
0.39
0.51
038

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

0.42
0.47
0.39
0.52
0.39
0.42
0.47
0.40
0.39
0.42
0.39
0.39
0.36
0.42
0.47

0.38
0.50
0.44
0.47
0.44
0.39
0.42
0.43
0.44
0.52
0.44
0.44
0.42
0.39
0.50

يتبين من جدول ( )1أن قيمة معامالت الصعوبة ،والتمييز تتراوحان بين ( )0.38 -0.52وتعد هذه املعامالت كافية ألغراض الدراسة ،قد أشار عودة
( )2000أن معامالت الصعوبة ،والتمييز الجيدة تتراوح بين (.)0.33 -0.60

نتائج الدراسة ومناقشتها:
النتائج املتعلقة بالسؤال األول والفرض الخاص به ونصه "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05≤αفي تنمية مهارات التفكير
االبتكاري لدى طلبة الصف الخامس األساس ي تعزى لطريقة التدريس (الدراما اإلبداعية  /الطريقة االعتيادية" .ولفحص الفرض السابق تم حساب
املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ألداء طلبة الصف الخامس األساس ي في مادة اللغة العربية على اختبار مهارات التفكير االبتكاري (الطالقة،
واملرونة ،واألصالة) القبلي والبعدي ،كما تم استخدام تحليل التباين املصاحب ( )ANCOVAلفحص الفروق بين متوسطي املجموعتين على االختبار
التفكير االبتكاري ،وكانت النتائج كما في جدول ( ،)2وجدول (.)3
جدول ( :)2املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية ألداء طلبة الصف الخامس األساس ي في مادة اللغة العربية على االختبارالبعدي ملها رات التفكير االبتكاري
املجموعة

العدد

املهارة

الضابطة

31

التجريبية

33

الطالقة
املرونة
األصالة
املجموع الكلي
الطالقة
املرونة
األصالة

تحصيل قبلي
االنحراف املعياري
املتوسط الحسابي

تحصيل بعدي
االنحراف املعياري
املتوسط الحسابي

3.32

1.887

4.42

2.277

2.21

1.31

3.77

1.627

1.81

703 .

2.55

1.207

7.61

2.246

10.74

2.756

3.68

2.170

6.65

3.152

2.21

1.009

6.12

1.181

1.88

808 .

4.76

1.208
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2.955

7.76
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4.589

17.53

يالحظ من جدول ( )2وجود فروق ظاهرية بين املتوسطات الحسابية ألداء طلبة الصف الخامس األساس ي في مادة اللغة العربية في اختبار التفكير
االبتكاري (الطالقة ،واملرونة ،واألصالة) إذ حصلت املجموعة التجريبية التي استخدمت الدراما اإلبداعية في التطبيق البعدي على متوسط حسابي بلغ
( )6.65ملهارة الطالقة وهو أعلى من املتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة مقارنة بمتوسط املجموعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية إذ بلغ
متوسطها على مهارة الطالقة ( ،)4.42طما حصلت املجموعة التجريبية في مهارة املرونة على متوسط حسابي بلغ ( )6.12وهو أعلى من املتوسط الحسابي
للمجموعة الضابطة إذ بلغ ( .)3.77وحصلت املجموعة التجريبية في مهارة األصالة على متوسط حسابي ( )4.76بلغ وهو أعلى من املتوسط الحسابي
للمجموعة الضابطة التي حصلت على ( .)2.55أما املجموع الكلي الختبار التفكير االبتكاري فقد حصلت املجموعة التجريبية التي درست باستخدام
الدراما اإلبداعية على متوسط حسابي بلغ ( )17.53وهو أعلى من املتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية إذ بلغ
()10.74
ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين املتوسطات ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05≤αتم تطبيق تحليل التباين املصاحب وجاءت نتائج
تحليل التباين كما في جدول (.)3
جدول ( :)3تحليل التباين املصاحب ( )ANCOVAلداللة الفروق على أداء طلبة الصف الخامس في مادة اللغة العربية على اختبارمهارات التفكيراالبتكاري
مصدر التباين

التحصيل القبلي

طريقة
التدريس

الخطأ

الكلي املعدل

املهارة

مجموع
املربعات

درجات
الحرية

الطالقة

249.784

1

املرونة

53.515

1

متوسط
املربعات
249.784
53.515

األصالة
املجموع الكلي

14.991

1

14.991

553.358

1

553.358

قيمة
ف

مستوى
الداللة

66.315

0.000

24.865

0.000

13.913

مربع
ايتا

0.000
0.000

الطالقة

57.011

1

57.011

15.136

0.000

0.196

املرونة

105.029

1

105.029

48.801

0.000

0.440

األصالة

75.992

1

75.992

70.527

0.000

0.532

املجموع الكلي

709.412

1

709.412

119.18

0.000

0.658

الطالقة

233.529

62

3.767

املرونة

133.434

62

2.152

األصالة

66.804

62

1.077

املجموع الكلي

369.048

62

5.952

الطالقة

563.785

64

املرونة

276.000

64

األصالة

161.446

64

املجموع الكلي

1669.45

64

.

تشير نتائج جدول ( )3إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05≤αألداء طلبة الصف الخامس األساس ي في مادة اللغة العربية
على اختبار مهارات التفكير االبتكاري ( الطالقة واملرونة ،واألصالة) البعدي باختالف طريقة التدريس ،ولصالح الدراما اإلبداعية مقارنة بالطريقة
االعتيادية ،وبهذه النتيجة ترفض الفرضية الصفرية األولى والتي تنص على :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05≤αفي تنمية
مهارات التفكير االبتكاري لدى طلبة الصف الخامس األساس ي تعزى لطريقة التدريس (الدراما اإلبداعية  /الطريقة االعتيادية".
ّ
ّ
حواسهم بشكل ّ
ّ
والتخيل مما أكسبهم
فعال في التركيز ،ودقة املالحظة،
وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن الدراما اإلبداعية مكنت الطلبة من استخدام
القدرة على تثبيت املعلومة وتناقلها فيما بينهم بشكل أبسط ،فازداد تدفق األفكار في مخيلتهم ،إليجاد حلول وبدائل جديدة للمواضيع املطروحة عليهم
وصياغة عدد من الجمل تختلف في معناها ،وتكتب بلغتهم الخاصة.
ّ
ّ
الخاصة باإلدراك واملشار إليها في الرشيدي ( )2016أن اإلبداع مرتبط بتنمية القدرة على التفكير االبتكاري من خالل طرائق
وتؤكد نظرية برونر
ّ
تمكن الطلبة من مواجهة املشكالت وإيجاد الحلول املناسبة لها ،واستغالل أفعالهم كوسائل إيضاح للمواقف التعليمية ،ليتم بذلك تشجيعهم على
ّ
التعلم الذاتي والتركيز في املعلومات واملعارف التي ّ
تدرس لهم.
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وقد تعزى هذه النتيجة ً
أيضا إلى أن الدراما اإلبداعية تعزز نظريات التعلم كالنظرية السلوكية والتي تؤكد على أن كل معرفة مقدمة للطلبة ال بد
أن تتوافر فيها شروط قادرة على إثارة اهتمامهم وميولهم وإن ذلك يتم عبر تقسيم املادة الدراسية إلى أجزاء وفق معطيات ووقائع يمكن وضع عالقة بينها
ومن ثم تقديمها إلى الطلبة بتسلسل وتدرج متكامل وبأسلوب شيق وممتع.
ً
ً
وقد تفسر هذه النتيجة بأن التعلم باستخدام الدراما اإلبداعية يعد موضوعا جديدا عند الطلبة والجديد يثير االهتمام ويزيد الدافعية
والتشوي ق مما دفع الطلبة للحماس واالندفاع نحو التعلم أكثر من نظرائهم الذين تعلموا بالطريقة االعتيادية.
وقد جاءت قيمة مربع ايتا ملهارة الطالقة ( )0.196وهذا يعني ان حوال ( )%80من الفروق في التحصيل تعود ملتغيرات دخيلة وليس للدراما
اإلبداعية وفي مهارة املرونة جاءت ( )0.440وهذا يعني أن حوال ( )%65تعود ً
أيضا ملتغيرات دخيلة وفي مهارة األصالة جاءت ( )0.532وتفسر هذه
ّ
بالجدة والتفرد.
النتيجة بأن حوال ( )%47فقط تعود ملتغيرات دخيلة بأن تأثير الدراما اإلبداعية أكبر ،حيث أنه أسلوب يدعم األفكار التي تتسم
النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني والفرض الخاص به ونصه "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05≤αفي التحصيل املعرفي
لدي طلبة الصف الخامس األساس ي تعزى لطريقة التدريس (الدراما اإلبداعية  /الطريقة االعتيادية" .ولفحص الفرض السابق تم حساب املتوسطات
الحسابية واالنحرافات املعيارية ألداء طلبة الصف الخامس األساس ي في مادة اللغة العربية على االختبار التحصيلي القبلي والبعدي ،كما تم استخدام
تحليل التباين املصاحب ( )ANCOVAلفحص الفروق بين متوسطي املجموعتين على االختبار التحصيلي ،وكانت النتائج كما في جدول ( ،)4وجدول (.)5
جدول ( :)4املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية ألداء طلبة الصف الخامس األساس ي في مادة اللغة العربية على االختبارالتحصيلي القبلي والبعدي
التحصيل القبلي
املجموعة
الضابطة
التجريبية

التحصيل البعدي

العدد

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

31

16.33

3.45

18.19

4.55

33

14.63

2.21

25.24

3.62

يالحظ من جدول ( )4وجود فروق ظاهرية بين املتوسطات الحسابية ألداء طلبة الصف الخامس األساس ي في مادة اللغة العربية على االختبار
التحصيلي البعدي ،إذ حصلت املجموعة التجريبية التي درست باستخدام على متوسط حسابي بلغ ( )25.24وهو أعلى من املتوسط الحسابي
للمجموعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية إذ بلغ ( ،)18.19ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين املتوسطات الحسابية ذات داللة إحصائية
عند مستوى ( )0.05≤αتم تطبيق تحليل التباين املصاحب ،وجاءت نتائج الحليل على النحو املوضح في جدول (.)5
جدول ( :)5تحليل التباين املصاحب األحادي ( )ANCOVAلداللة الفروق على أداء طلبة الصف الخامس في مادة اللغة العربية على االختبار التحصيلي
مصدر
التباين
التحصيل القبلي
طريقة
التدريس
الخطأ
الكلي املعدل

مجموع
املربعات

درجات
الحرية

متوسط
املربعات

قيمة
(ف)

مستوى
الداللة

151.476

1

151.476

10.418

0.002

850.937

1

850.937

58.524

*0.000

901.481

62

14.540

1857.1

64

1857.1

مربع
آيتا
0.486

تشير النتائج في جدول ( )5إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05≤αألداء طلبة الصف الخامس في مادة اللغة العربية على
االختبار التحصيلي البعدي باختالف استراتيجية التدريس ،ولصالح الدراما اإلبداعية مقارنة بالطريقة االعتيادية ،وبهذه النتيجة ترفض الفرضية
الصفرية الثانية والتي تنص على " ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05≤αفي التحصيل املعرفي لدي طلبة الصف الخامس
ّ
األساس ي تعزى لطريقة التدريس (الدراما اإلبداعية  /الطريقة االعتيادية" .وقد تعزى النتيجة السابقة إلى عدد من األسباب لعل من أهمها ّأن التعل م
ً
ً
جديدا عند الطلبة ،والجديد يثير االهتمام ،ويزيد الدافعية والتشويق ،مما دفع الطلبة للحماس واالندفاع
موضوعا
باستخدام الدراما اإلبداعية يعد
ّ
ُ
ً
ّ
نحو التعلم أكثر من نظرائهم الذين تعلموا بالطريقة االعتيادية .كما قد تفسر أيضا في ضوء أن طلبة املجموعة التجريبية الذين تعلموا باستخدام
ّ
التعلمية فهم يوجهون اهتماماتهم وهواياتهم في اكتساب املعارف من خالل تمثيل األدوار
الدراما اإلبداعية كانوا مشاركين فاعلين في العملية التعليمية
بطريقتهم الخاصة بتوجيه من املعلمة ،وبذلك تكتسب املعلومات واملهارات لديهم بشكل أسهل وأسرع في جو من الحيوية ،والنشاط والسرور ،وتزيد
قدرتهم على توليد أكبر عدد من األفكار املتنوعة والجديدة ،وبذلك يمكن إحداث تأثير إيجابي وتكوين اتجاهات مرغوبة في أذهان الطلبة الذين تعلموا
باستخدام الدراما اإلبداعية أكثر من طلبة املجموعة الضابطة الذين درسوا بالطريقة االعتيادية.
وتساهم الدراما اإلبداعية التي تعتمد على التمثيل االرتجالي ،ولعب األدوار ،والتخيل واإليماء الصامت ،في تطوير أنشطة ابتكارية تزيد من الردود
املبدعة ،واملبتكرة ،التي تسهم في توسعة أفق التفكير ،والثقة بالنفس أثناء أداء املهمات التعليمية ،مما يساعد الطلبة على اكتساب الخبرات التعليمية،
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وتوظيفها في مواقف حياتية جديدة تزيد من دافعيتهم لإلنجاز ،والعمل ً
بعيد ا عن الرتابة وطرائق التدريس االعتيادية (السرور)2005،
وقد يعزى ّ
تفوق استخدام الدراما اإلبداعية على الطريقة االعتيادية إلى تثبيت معلومات الطلبة من خالل أداء الحركات اإليقاعية ،والتمثيل النابع
من إحساسهم ،وفهمهم موضوع الدرس وربطه بالواقع املحيط بهم بشكل عملي.
أيضا ّ
فسر النتيجة ً
كما قد ُت ّ
بأن الدراما اإلبداعية تساهم في إزالة الحواجز النفسية التي تفصل بين الطلبة ومعلمتهم ،فشعورهم بأنه م يمارسون
التمثيل بحرّية ،وأنهم يعبرون عن املوقف التعليمي بأسلوبهم الخاص يزيد دافعيتهم ،ويجذبهم نحو الفكرة املطروحة فيتعمق فهمهم للموضوع ،وبذلك
ّ
يتحسن أدائهم.
تستخدم الدراما التعليمية كوسيلة ّ
فعالة في الكثير من األغراض التعليمية ،وذلك لقدرتها على صقل وإظهار قدرات الطلبة ،وذلك بتجسيده
ً
ملواقف درامية متنوعة تؤدي للكشف والتعبير عن مايريده باستخدام حركاته وحواسه ،كما تساعد على تنشيط خياله مما يحقق له ً
عميقا
فهما
ّ
وتمكنه من استرجاع املعلومات التي ّ
تلقاها بكل يسر وسهولة (نصار ،والصوالحة)2000 ،
للمعارف
ً
ّ
وقد تعزى هذه النتيجة أيضا إلى شعور الطلبة باملتعة ،واالنسجام مع طبيعتهم التي تميل إلى العفوية في التعبير عما يجول في فكرهم ،وبذلك
يتعلمون ًّ
ذاتيا بإشراف املعلمة التي توجههم إلى تطبيق الفكرة بما يضمن استيعابهم للمعلومة بشكل أعمق ،وتقدم لهم التغذية الراجعة عن طريق إثارة
ً
خيالهم السترجاع املوقف التعليمي املمثل ليترسخ في ذهنهم ،إذ لم تعد التراكيب اللغوية واملعاني التي يتضمنها النص جامدة ،وإنما أصبحت أحداثا تمت
ً
ً
ومتفرجا يزيد من إصغائه وتركيزه للمعارف واملعلومات التي يتلقاها ،وذلك
تأديتها بشكل تمثيلي ،وترسخت كمواقف في مخيلتهم ،فكون الطالب مشاركا
يؤدي إلى تحسين مستوى التحصيل الدراس ي.
ّ
ّ
ّ
اإلبداعية في تنمية مهارات التواصل لدى الطلبة لتتيح الفرصة أمامهم بتنمية شخصيتهم ،فحين يتبنى املتعل م شخصية أو موقف
وتساهم الدراما
ّ
ً
التعليمية املرجوةّ
ّ
ما فإنه يترسخ صورًّيا في ذهنه وتزداد لديه القابلية على التعلم واالنتباه لكل التفاصيل الدقيقة ويتمكن بذلك من استيعاب النتاجات
واكتساب الخبرات الالزمة لتحسين املستوى التحصيلي (سليمان)2005،
وقد اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة كل من :فيرنسلر( )fernsler،2003وهيالت( )2006وهنية ( )2009وأبو لحية ( )2009والرواشدة
فاعلية استخدام الدراما في تحسين مستوى ّ
ّ
التحصيل لدى الطلبة.
 ))2012وعلوان  ))2012حيث توصلت إلى
التوصيات واملقترحات:
في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة توص ي الباحثة باآلتي:
•
•
•
•
•
•

ضرورة االهتمام بتطبيق الدراما اإلبداعية في تدريس مادة اللغة العربية ألثرها اإليجابي في تنمية مهارات التفكير االبتكاري لدى الطلبة.
تشجيع املدرسين ،واملدرسات على استخدام الدراما اإلبداعية في تدريس اللغة العربية ملا لها من أثر في تحسين مستوى الطلبة.
عقد دورات تدريبية ملدرس ي ،ومدرسات اللغة العربية حول استخدام الدراما اإلبداعية واستخدامها في العملية التعليمية ،لقدرتها على تنمية
التفكير االبتكاري.
ّ
ضرورة العمل على استخدام الدراما اإلبداعية من خالل تضمين مناهج اللغة العربية ودليل املعلم تطبيقات عملية متعلقة باملعلومات التي يتم
ّ
موردا ر ً
تشكل ً
افد للمعلمين والطلبة.
تدريسها للطلبة بحيث
ّ
إجراء املزيد من الدراسات ،واألبحاث املماثلة في تدريس مادة اللغة العربية على نواتج تعلم مختلفة ،باعتبارها مادة أساسية تتضمن مواضيع
متعددة.
ّ
تشجيع الباحثين على القيام ببحوث متعلقة باستخدام الدراما اإلبداعية في مواد دراسية أخرى كالعلوم ،واالجتماعيات باعتبارها من طرائق
التدريس الحديثة.

املراجع:
ً
أوال :املراجع العربية:
• القرآن الكريم
 .1بليغ ،إسماعيل ( .)2013استراتيجيات تدريس اللغة العربية :أطر نظرية وتطبيقية عملية  .عمان :املناهج للنشر والتوزيع.
 .2جاليين ،بفرلي ( .)1993بصيرة العقل :التعلم من خالل التخيالت املوجهه للناس من جميع األعمار .ترجمة خليل يوسف وشفيق عالونة .عمان:
معهد األنروا.
 .3جروان ،فتحي ( .)2007تعليم التفكير مفاهيم وتطبيقات .ط  ،3عمان :دار الفكر للنشر والتوزيع.
 .4الحازمي ،ريم ( .)2012فاعلية بعض استراتيجيات الحل االبتكاري للمشكالت تريز في تعلم العلوم على تنمية مهارات التفكير االبتكاري لدى
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التلميذات املوهوبات باملرحلة االبتدائية( .رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة طيبة ،املدينة املنورة ،السعودية.
 .5الخضراء ،فادية ( .)2005تعليم التفكير االبتكاري والناقد .عمان ديبونو للطباعة والنشر والتوزيع.
 .6الرشيدي ،صالح ( .)2016الدراما في التعليم .السعودية مؤسسة أروقة للدراسات والترجمة والنشر.
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Abstract: This study aimed at recognizing the effect of using creative drama in development the skills of
innovative thinking and cognitive achievement teaching of the Arabic language for fifth grade students in the
capital Amman. The sample of the study was intentionally chosen it consisted of (65) students of Fifth grade,
the sample of this study was distributed randomly into two groups, the first group was an experimental group
that consisted of34was taught accordance from Durra alshareefa private school students who was taught
according to31 to creative Drama, the second group was a controlling group which consisted
Students from cartage school who was taught in accordance to the traditional methods, after the termination
of teaching and after ensuring the validity and reliability in accordance to scientific bases, the innovative
thinking test and Achievement test and an appropriate statistical means had been used the result showed
there was statical difference in the developing creative thinking skills and achievement for fifth grade in favor
of using creative drama the study ends with some recommendations to use creative drama in teaching and
make more researches in other subjects study.

Keywords: Creative Drama; innovative thinking; cognitive Achievement.
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امللخص:
هدفت الدراسة إلى بناء مقياس لتميز الطلبة املتفوقين ،في الذاكرة البصرية العاملة في املراحل العمرية املختلفة باململكة العربية
السعودية ،ولتحقيق ذلك تم استخدام املكونات البصرية املكانية ،في بناء مقياس الذاكرة البصرية العاملة )، (VWMTواملكون من ()40
فقرة ،وقد تم التأكد من خصائصه السيكومترية عن طريق عرضه على مجموعة من املحكمين املختصين ،وباستخراج معامالت صدق البناء
للمقياس ،حيث جاءت معامالت االرتباط بين الفقرات والدرجة الكلية داله عند (.)α≤0.05
ً
والستخراج معامالت الثبات للمقياس ،تم تطبيق املقياس على عينة استطالعية قوامها ( )56مفحوصا ،وإعادة تطبيقه بفارق زمنى
مدته أربعة أسابيع بين التطبيقين ،وكانت درجة الثبات للمقياس ( ،)0.79كما بلغ معامل الفا كرومباخ ( ،)0.893وبلغ معامل الثبات الكلي
بطريقة التجزئة النصفية ( .)0.855مما يبرهن على صحة املقياس وموثوقيته ،كما تم تحديد الدرجات املناسبة للحكم على الذاكرة للفئات
ً
العمرية املختلفة وعددها خمس فئات ،وللوقوف على الفروق في الذاكرة العاملة ،تبعا للفئات العمرية تم تطبيق املقياس على عينة مكونة
ً
من ( )540فردا ،تراوحت أعمارهم بين ( 6إلى  ،)30وكشفت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية ( ،)α≤0.05في الذاكرة العاملة
تعزى لصالح الفئة العمرية األعلى .وقد أوصت الدراسة بتطبيق املقياس على عينات مختلفة للحد من التحديات التي تواجه التعليم،
وبإجراء مزيد من الدراسات في هذا املجال.
الكلمات املفتاحية :الذاكرة العاملة؛ مقياس الذاكرة؛ الخصائص السيكومترية.

املقدمة:
الذاكرة هبة عظيمه من هللا حيث أن لها أهمية كبيرة في حياة االنسان ،وهي عبارة عن انشطه عقلية يتم من خاللها حفظ املعلومات ومعالجتها،
والقدرة على استرجاعها ،فالذاكرة ركيزة أساسية مميزة للنشاط النفس ي اإلنساني ،والفضل للذاكرة في إثراء الحياة العقلية للتصورات املتعددة ،في
إدراك الفرد لألشياء والظواهر التي مرت به في مواقف سابقة ،فمع انعدام الذاكرة يصبح التفكير اإلنساني محدودا للغاية ،وذلك الرتباطه فقط بعملية
اإلدراك الحس ي العياني املباشر.
وتعرف الذاكرة بأنها :دراسة عمليات استقبال املعلومات واالحتفاظ بها واستدعائها عند الحاجة ( .)Anderson & Spellman 1995كما عرفها
الزيات بأنها :نظام دينامي نشط يعمل من خالل التركيز التزامني لكل من متطلبات التخزين والتجهيز وهي مكون تجهيزي نشط يحول وينقل املعلومات من
الذاكرة طويلة املدى (الزيات.)1995 ،
وقد أجريت العديد من الدراسات حول الذاكرة لتبين مميزاتها وخصائصها ودورها في حياة الفرد العقلية والنفسية ،وتوصلت هذه الدراسات إلى
التفريق بين عدة أنواع من الذاكرة وأنظمتها ،فهناك الذاكرة الحسية ،والذاكرة قصيرة املدى ،والذاكرة طويلة املدى ،إلى جانب الذاكرة العاملة .كما أن
هناك أنواع من الذاكرة ،حسب املثيرات التي يتعرض لها الفرد ،فهناك الذاكرة البصرية ،والذاكرة السمعية ،وذاكرة األرقام ،وذاكرة األحداث ،وذاكرة
الوجوه ،وذاكرة األماكن ،وغير ذلك ،وفي هذه الدراسة سيتم التركيز على الذاكرة البصرية العاملة.
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وعلى مدى الثالثين سنة املاضية ،توسعت الدراسات في مجال الذاكرة العاملة فأصل مفهوم الذاكرة العاملة يأتي من علم النفس املعرفي ثم تمت
دراسة هذا املفهوم بطرق متزايدة وعلى نطاق واسع ،فتعددت مجاالت استخدامه للعلوم األخرى وتطبيقاتها مثل :علم األعصاب ،وعلم االنسان ،وفي
مجال التعليم والطب النفس ي)Baddeley, 2010( .
وتعد الذاكرة العاملة من أكثر القدرات املعرفية أهمية حيث تكمن أهميتها في أنشطة الفرد اليومية مثل :مواصلة االنتباه ،وإتباع التعليمات،
وتنفيذ التعليمات ذات الخطوات املتعددة ،وتذكر املعلومات للحظات ،والتفكير املنطقي ،كما تظهر أهميتها في األدوار املختلفة التي يقوم بها الفرد
وتعتبر الجزء األهم في معالجة املعلومات؛ حيث أنها مركز الوعي واالدراك والفهمأ ولها الدور الرئيس ي في دعم العملية التعلمية للصغار والكبار على حد
سواء ،كما ال تخفى أهمية ارتباطها بالعملية التعليمية وصعوبات التعلم)Swanson, 2001( .
ومن هنا فإن بناء مقياس للذاكرة العاملة يعد أداة مهمة لقياس عمليات الذاكرة البصرية ويوضح ما إذا كانت هناك بعض املشكالت التي يوجهها
ً
الفرد ويمكن تالفيها مبكرا ودعم الفرد ببرامج خاصة ،تساهم في تطوير مهاراته وابداعه وعالج ضعف الذاكرة لديه ،إضافة إلى أنه يمكن تمييز األطفال
ً
املتميزين في الذاكرة العاملة ودعمهم أيضا ببرامج تدعم تفوقهم فيها.
مشكلة الدراسة:
تعد الذاكرة منظومه تقوم بعمليات التشفير والتخزين للمعلومات ،ثم استرجاع هذه الخبرات التي تم تعلمها وبهذا فهي من أهم العمليات
العقلية العليا في حياة اإلنسان ،والتي تكمن وراء استقبال وتمثيل واسترجاع املعلومات ،والتي يقوم عليها عدد من العمليات االخرى ،مثل :التعلم
ً
ً ً
والتفكير وحل املشكالت ،وبشكل عام ما يقوم به الفرد يعتمد اعتمادا كليا على الذاكرة وخاصة الذاكرة العاملة .ونظرا لقلة املقاييس الخاصة بالذاكرة
العاملة وندرتها مثل اختبار براون و بيترسون ( )Brown 1958, Coates & Laforce 2003أو ارتباطها بمقياس آخر مثل مقاييس الذكاء العام ،ومقياس
ستانفورد -بينيه للذكاء (  ،) IntelligenceScale Stanford-Binetأو مقياس وكسلر لذكاء األطفالWechsler Intelligence Scale for Children ( ،
 ،)WISCوهذه االختبارات خاصة بالذكاء وليس بالذاكرة ،والذاكرة جزء ال يتجزأ منها.
وحيث أن معظم االختبارات الخاصة بالذاكرة ،تقيس وتركز على الذاكرة قصيرة املدى وتتكون إما من قائمة كلمات ،أو أرقام ،أو أرقام وحروف،
ً
يتم استعادتها فورا ،فهذا يقيس الذاكرة الفورية أو قصيرة املدى وهذا ال يدل على قوة الذاكرة العاملة التي تكون مرتبطة بالعديد من العمليات املعرفية
األخرى ،مثل االنتباه ومعالجة املعلومات .وهناك بعض املقاييس التي تم اعتمادها مثل اختبارات الذاكرة العاملة (فاضل )2006،والذي يحتوي على
اختبار مدى الجمل ،واختبار األحرف واألرقام ،وهو اختبار غير منشور ،وتم استخدامه في رسالة دكتوراه .بطارية مهام الذاكرة العاملة (سليمان)2010،
ً
وفيها يقوم الحاسب بتقديم منبهات وتصحيح الدرجات آليا ،وتشتمل على مهام الذاكرة العاملة اللفظية ،مثل :مهمة التذكر السمعي ،العد ،تذكر
األرقام بشكل عكس ي .مهام الذاكرة العاملة البصرية املكانية ممثلة في مهمة استدعاء الشكل املختلف ،مهمة األراجوز ،مهمة املدى املكاني .كذلك اختبار
الذاكرة العاملة املقنن لألطفال (أبو الديار )2012 ،حيث يتكون من ست اختبارات فرعية ،من ضمنها اختبار الذاكرة املكانية املتسلسلة ،اختبار
الذاكرة املكانية العكسية ،اختبار إعادة الجمل ،اختبار الذاكرة الرقمية العكسية ،واختبار االستدعاء املسموع.
يتضح من العرض السابق عدم وجود مقياس خاص بالذاكرة البصرية العاملة ،وإنما  -إن وجد -فهو جزء بسيط من مقياس اشمل ومن هذا تبرز
مشكلة الدراسة الحالية في بناء وتطبيق اختبار يقيس مدى الذاكرة البصرية العاملة ،بحيث يعطى عمليات تنبؤية أكبر ملدى سعة الذاكرة العاملة
وتمت تسميته اختبار الذاكرة البصرية العاملة ) The Visual Working Memory Test (VWMTحيث طلبت شركة دروب البركة القائمة بمسابقة
ً
ً
(ذاكرتي حديد) ،وهي مسابقة من ضمن عدة مسابقات تطلقها الشركة لألطفال واملراهقين سنويا من الباحثة ،باعتبارها مستشارا ملركز البصيرة لتنمية
املهارات املعرفية ،إعداد مقياس لقياس الذاكرة البصرية العاملة ،لتميز ال طلبة املوهوبين في الذاكرة ،في مسابقة املوهبة واالبداع (ذاكرتي حديد) لعام
ً
(،)2015 , 1436و قد تم بذل جهود كبيرة من أجل بناء مقياس يناسب الفئات العمرية املختلفة ،ويكون مبنيا على أساس علمي صحيح ليتم تطبيق هذا
املقياس من الصف األول االبتدائي الى الصف الثالث الثانوي بفرعيه العلمي واألدبي.
أسئلة الدراسة:
ومن هنا ،فإن الدراسة الحالية تحاول اإلجابة عن األسئلة التالية:
 .1ما مقياس الذاكرة البصري املناسب لتميز الطلبة املتفوقين في املراحل العمرية املختلفة باململكة العربية السعودية؟
 .2هل توجد فروق بين متوسطات درجات الطلبة على مقياس الذاكرة البصرية العاملة تعزى للفئات العمرية للطلبة باململكة العربية السعودية؟
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فرض الدراسة:
تختبر الدراسة الفرض التالي :
توجد فروق ذات داللة إحصائية ( )α≤0.05بين متوسطات درجات الطلبة على مقياس الذاكرة البصرية العاملة تعزى للفئات العمرية للطلبة.
أهداف الدراسة:
ً
نظرا لصعوبة بناء املقاييس النفسية الصادقة وندرة الخبراء في هذا املجال وصعوبة الحصول على معايير صادقة فقد هدفت الدراسة إلى:
 .1بناء مقياس علمي لقياس الذاكرة البصرية العاملة.
 .2التأكد من صدق وثبات املقياس وذلك باستخراج الخصائص السيكومترية له.
ً
 .3تطبيق املقياس على املراحل العمرية املختلفة ،والتعرف على الفروق بين متوسطات درجات الطلبة ،تبعا لتلك الفئات واستخراج املعايير الخاصة
بكل مرحلة .كما يمكن استخدام هذا املقياس على مختلف األعمار من سن ) (6سنوات إلى سن ) (90سنه.
أهمية الدراسة:
تظهر أهمية الدراسة الحالية في:
 .1الكشف عن الفروق في الذاكرة العاملة في األعمار املختلفة واستخراج املعايير الخاصة بكل مرحلة .
 .2يمكن لهذا املقياس تمييز املتفوقين في الذاكرة العاملة من الطلبة والطالبات في املراحل الدراسية املختلفة.
 .3ندرة الدراسات في مجال الذاكرة العاملة بشكل عام ،وندرة املقاييس الخاصة بها بشكل خاص ،وبالتالي تظهر أهمية الدراسة في توفير أداة
تشخيصية ،من شأنها إثراء التراث السيكولوجي مع التأكد من صدقها وثباتها.
 .4توجيه اهتمام الباحثين املختصين نحو أهمية الذاكرة البصرية العاملة.
ً
ً
 .5تشكل هذه الدراسة أهمية في دور الذاكرة العاملة ،في عملية الربط الذي يمتد من مهام بسيطة إلى مشكالت أكثر تعقيدا نسبيا ،وذلك بتحليل
ً
بعض إجابات املفحوصين الحقا لفهم اآلليات التي يتم من خاللها الحفاظ على املنبهات البصرية لوقت أكبر.
حدود الدراسة:
الحدود املوضوعية :يقع البحث الحالي ضمن نطاق علم النفس املعرفي وعلم النفس التربوي ويتناول بناء مقياس لتميز الطلبة املتفوقين في الذاكرة
البصرية العاملة.
الحدود البشرية :تتحدد الدراسة بعينة املفحوصين من طلبة املدارس والجامعة من عمر ) (6الى) (30سنة.
الحدود املكانية :تم التطبيق بمدينة جدة باململكة العربية السعودية.
الحدود الزمنية :تم التطبيق على مدى ثالثة فصول دراسية ،في )2019-2018م( في املراحل الدراسية املختلفة.
مصطلحات الدراسة:
يتضمن البحث الحالي املصطلحات اآلتية:
الذاكرة العاملة :عرفها بادلي " النظام أو األنظمة التي يفترض أنها ضرورية من أجل أداء املهام املعقدة ،مثل التفكير والفهم والتعلم وحل املشكالت"
( ،)Baddeley, 2010وتعرفها الباحثة بأنها( :تلك الوحدة البنائية املترابطة ،التي يتم فيها استقبال املعلومات ومعالجتها واالحتفاظ بها واسترجاعها عند
الحاجة ،وهي وظيفة عقلية معرفية عليا ،تقوم بعمليات الترميز والتخزين واسترجاع املعلومات او الخبرات).
الذاكرة البصرية العاملة :هي مجموعة من العمليات املعرفية ،التي تقوم بالتخزين املؤقت ومعالجة املعلومات البصرية مثل :الصور واألشكال الرسوم
الثابتة واملتحركة ( .( Weijer-Bergsma, Kroesbergen and Luit,2015 Alloway,2006وتقاس بالدرجة ،التي يحصل عليها الطالب على اختبار
الذاكرة البصرية العاملة -إعداد /الباحثة .وتعرف الذاكرة البصرية العاملة اجرائيا  :بمجموع الدرجات التي يحصل عليها املفحوص في اختبار الذاكرة
البصرية العاملة.
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اإلطار النظري والدراسات السابقة:
ا
أول :اإلطارالنظري:
تم استخدام مفهوم الذاكرة العاملة على نطاق واسع وبشكل متزايد في اآلونة األخيرة حيث يعود أصلها إلى علم النفس املعرفي وامتد بعد ذلك إلى
العديد من مجاالت العلوم املعرفية ،وعلم األعصاب والتعليم .وهناك دراسات أشارت الى الفرق بين الذاكرة العاملة والذاكرة قصيرة املدى " Short-
)، " term memory (STMفالذاكرة قصيرة املدى مخزن مؤقت يحتفظ بعدد محدود أو كمية معلومات قليلة ( )Baddeley, 2010فاملعلومة فيها تفقد
ً
سريعا إن لم تحول الى الذاكرة طويلة املدى ،حيث أن املعلومات الجديدة تزيل املعلومات التي لم يتم استخدامها وتقاس عادة بعرض سلسلة من
األعداد أو الحروف بمعدل عدد واحد في كل ثانية ويطلب من الفرد التذكر الفوري.
أما الذاكرة العاملة ،فقد عرفها بادلي ":بأنها مصدر للمعالجة ،محدودة السعة يتضمن االحتفاظ باملعلومات في الوقت الذي تعالج فيه معلومات
ً
ارتباطا ً
وثيقا باملهارات املعرفية كما عرفها أبو
أخرى .أي مواصلة لبعض املعلومات في أثناء معالجة معلومة أخرى" (أبو الدیار .(20 :2012،كما وأن لها
ً
ً
ً
الديار وأخرون (" : )109 :2012بأنها القدرة على التحكم في محتوى الذاكرة قصيرة املدى .وتعمل الذاكرة العاملة ،عمال دیناميا نشطا من خالل التركيز
التزامني على متطلبات عمليات التجهيز والتخزين ،حيث تعمل على تحويل املعلومات من الذاكرة قصيرة املدى إلى الذاكرة طويلة املدى" .وقد أشار بادلي
ً
ً
وهيتش ،إلى أنها تقوم بتخزين وحفظ ومعالجة املعلومات بشكل موقت ،وتعتمد اعتمادا كبيرا على التفاعل بين مكوناتها األساسية ( & Baddeley
 .)Baddeley , 1992 , Hithc,1974ومما يؤكد الفرق بين الذاكرة العاملة والذاكرة قصيرة املدى ،دراسات علم النفس املعرفي العصبي ،فهناك حاالت
مثل حالة ، H.Mالذى أجريت له عملية بهدف تخفيف الصرع ،وأصبح فاقد القدرة على تكوين ذكريات مستمرة ومع ذلك يمكنه أداء مهام الذاكرة
قصيرة املدى ،مثل تذكر رقم هاتف وتكراره ).(Milner, 1966
أما الذاكرة طويلة املدى (  ، Long-term memory (LTMف وظيفتها تذكر األشياء واملعلومات التي تعرض على الفرد بعد وقت طويل من تقـديمها.
وتتميز بقدرتها على التخزين الطويل للمعلومات والخبرات التي اكتسبها الفرد خالل حياته ،وتميل الى مقاومة عملية اإلنطفاء (الزغلول والزغول.)2003 ،
وقد أشار الزيات ( ،)1998إلى أن سعة الذاكرة طويلة املدى غير محدودة ومن املمكن ان تحتفظ باملعلومات ألكثر من نصف قرن .وهذا النوع من
الذاكرة أقل عرضه للتأثر للمعلومات الجديدة ،وبالتالي ،فهي أقل عرضة للنسيان ،ومن أهم عملياتها تنظيم وتهذيب وتطوير املعلومات املرمزة.
والذاكرة العاملة ،هي ذاكرة معالجة املعلومات ،فهي أكبر سعة من الذاكرة قصيرة املدى ،إال أنها أقل من حيث السعة وكمية املعلومات من
ً
الذاكرة طويلة املدى ،وهي تعتبر الذاكرة اآلنية ،فمثال إذا صادف الفرد مشكلة ما ،فإنه يستعين بالذاكرة طويلة املدى في جلب املعلومات والخبرات
السابقة التي مر بها ودمجها مع املعطيات من الذاكرة الحسية ،والذاكرة قصيرة املدى ،ليتم التفاعل في الذاكرة العاملة لحل املشكلة (Saifaddin,
).2017
وتعد الذاكرة البصرية ،من أهم ـنواع الذاكرة التي يعتمد عليها في الحفظ وإدراك العالقات ،كما لها أهمية خاصة في النشاط االبتكاري واإلبداع،
وتعتمد على مدى تنظيم ما يقدم للفرد من معلومات بصرية ،بحيث يتم استقبالها وترتيبها بطريقة منظمه ،وبنفس التسلسل التي قدمت فيه .كما
ً
تتضح أهمية الذاكرة البصرية أيضا ،في تحويل كثير من املواد الدراسية إلى جداول ،أو أشكال إسكتشيه ،تساعد في تنظيم الذاكرة التي تساعد في
تنظيم عملية االسترجاع.
والذاكرة العاملة هي املفتاح الوظيفي املعرفي املستخدم في حياتنا اليومية ،التي تسمح لألفراد باالحتفاظ باملعلومات جاهزة لفترة من الوقت
ً
الستكمال مهمة ما ،فالذاكرة العاملة تتحكم في االنتباه في مواجهة التشتت ،ولذلك ،توجد مجموعة من األساسيات تكسب دراسة الذاكرة العاملة قدرا
أكبر من األهمية ،وهي:
ً
 .1الذاكرة العاملة تتطور وتنمو أثناء الطفولة والبلوغ ،وتصل إلى أقص ى قدرة لها في عمر الثالثين .ثم تضعف تدريجيا مع تقدم السن.
 .2التخزين املؤقت للمعلومات باإلضافة إلى القدرة على تخزين أنواع مختلفة من املعلومات نتيجة لوجود مكونات عديدة.
 .3يمكنها االحتفاظ بالتنظيم الزماني واملكاني للمعلومات بنفس الصورة املوجودة عليه (صافيناز إبراهيم.)117 ،2009 ،
 .4يمكن شرح حوالي  %50من التغير في الذكاء العام بين األفراد من خالل الفروق في قدرة الذاكرة العاملة.
 .5تكتسب الذاكرة العاملة أهميتها ،كونها تعطي مساحة للعمل الذهني ،التي يحتفظ فيها باملعلومات بينما ينشغل ذهنيا بأنشطة أخرى ذات صلة.
 .6يمكن بقاء املعلومات فيها عن طريق التكرار والتسميع ،أو إحالتها إلى الذاكرة طويلة املدى (نانيس الزعويلي.)2008 ،
 .7تؤثر سعة الذاكرة العاملة في فك التشفير ،حيث أن فك تشفير الكلمات يمكن رؤيته بشكل أساس ي في تفاعله مع سعة الذاكرة العاملة لدى القراء
األكفاء ،اكثر من القراء االضعفHamilton et al (2013, 2016).
 .8ضعف الذاكرة العاملة موجودة لدى من يعانون نقص االنتباه وفرط النشاط ) (ADHDوصعوبات التعلم  ،واضطرابات معالجة اللغة ،والسكتة
الدماغية ،وضحايا اإلصابات الصادمة للدماغ.
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ً
واليزال الغموض يكتنف كثيرا من العمليات التي تقوم بها الذاكرة في كيفيه استرجاع املعلومات واستخدامها ،إال أن ذلك يعطي مجاالت أوسع
لدراسة الذاكرة ،فهي من نعم هللا علينا ،ألن عملية التذكر تعتبر من العمليات الهامه في حياة اإلنسان.
تتعدد العمليات التي تقوم بها الذاكرة العاملة ،فقد اشارت سيف الدين إلى أن الذاكرة العاملة تبدأ بتحليل املثير في الذاكرة الحسية وتقوم
ً
ً
ً
بعملية الترميز حسب املعلومة إذا كانت صوتية فيكون الترميز سمعيا ،وإذا كانت املعلومة بصرية فيكون الترميز بصريا مكانيا ،ويختص الترميز الصوتين
بترميز املعلومات اللفظية ،مثل ألرقام ،والحروف ،والكلمات واالحتفاظ بها نشطة من خالل التسميع أو التكرار .كما أن الترميز البصري يركز على
االحتفاظ بالبنود البصرية في صور سمعية ومن املمكن تسميعها وتكرارها إذا كانت قليلة العدد ،أو يتم الترميز في صور بصرية مكانية ،إذا كان عددها
ً
كبيرا ومن الصعب تسميعها.
وقد اشارت سيف الدين إلى أن عمليات تجميع البنود ومقارنتها ،وإدراك العالقات التي بينها تتم في الذاكرة العاملة )،. (Saifaddin 2011, 2017
ثم تأتي مرحلة التخزين وهي الطريقة التي يتم بها تمثل املعلومات حسب سعة التخزين في الذاكرة العاملة وبالرغم من أن الباحثين أشاروا إلى أن سعة
الذاكرة العاملة تصل في املتوسط إلى ( )7بنود ،وبحد أدنى ( )5بنود ،وكحد أقص ى ( )9بنود (أبو الديار،2012،ص )29إال أن االختبار يوضح أن
باستطاعة الفرد االحتفاظ باملعلومات إذا كانت أكثر من ( )9بنود وتم ترتيبها بطريقة مجموعات ،أو تم ربطها بطرق جيدة .وبعد ذلك مرحلة التعرف أو
االسترجاع ،وتمثل القدرة على استحضار املعلومات بنجاح من الذاكرة (خفاجي ،2005 ،ص ،)79أو التعرف وهو تمييز األشياء التي سبق للفرد أن رآها
أو تعلمها من التي لم يسبق له التعرف عليها ورؤيتها.
نموذج بادلي:
يعد نموذج بادلي وهيتش ،من أهم النماذج التي تطرقت إلى الذاكرة العاملة ،حيث أشارا إلى ثالثة نظم أو مكونات رئيسة ،هي املكون التنفيذي
املركزي ،واملكون الصوتي ،واملكون البصري املكاني )Baddeley,1992( ،وهي تمكن األفراد من الفهم والتمثيل العقلي للبيئة والتفاعل معها وهذه
املكونات هي:
 .1املنفذ املركزي  ،Central executiveهو نظام التحكم التنفيذي وهو النظام املسؤول عن الذاكرة العاملة ووظيفته التنسيق بين مكوناتها،
وبالتالي ،فهو املسؤول عن عملية التركيز واملراقبة أثناء معالجة املعلومات( .)Baddeley, 2003كما أنه مسؤول عن عمليات االنتباه الالزمة
لتنظيم املعلومات ،حيث يعتبر املصدر الرئيس ي للمعلومات فهو الذي يقوم بتخزين املعلومات فور دخولها ،وتوزيع االنتباه على املثيرات املختلفة
في نفس الوقت ،ويقوم بإرشاد وتوجيه كل من املكون الصوتي واملكون البصري .وهو ذو سعة تخزين محدودة .وقد أشار كوليت و آخرون
) ،(Collette& Linden 2002إلى أن املنفذ املركزي يلعب دور املنسق في املهام اإلدراكية املختلفة.
 .2مكون الحلقة الصوتية : phonological loop :وهو نظام لتخزين ومعالجة املعلومات الصوتية ،واأللفاظ ،ويتكون من املخزون الصوتي ومنظومة
التسميع الصوتي .ويهتم بالتسميع لإلبقاء بغية االسترجاع الفوري للمعلومات ويتولى هذا املكون العمليات اللفظية.
 .3مكون الوحدة البصرية املكانية  ، Visual spatialوهو الوحدة املسؤولة عن التخزين واالحتفاظ ومعالجة املواد أو املعلومات البصرية املكانية،
ويتكون من مخزن بصري مؤقت حيث تطبع عليها املعلومات البصرية املكانية والثاني ميكانزم التسميع البصري املكاني ويعرف بالناسخ وله دور
ً
هام في معالجة وتجهيز األشكال البصرية ،أو الجمل التي تتضمن أشكاال من املعاني والتوجهات الفراغية (الكيال.)196 -195 ،2008 ،
واملكون البصري املكاني ،يهتم باملحافظة على املعلومات البصرية واملعلومات املكانية في الذاكرة العاملة ،كما يتولى عمليات التخيل والبحث
البصري املكاني.
ً
ً
 .4مصد األحداث :في عام ، 2000أضاف  Baddeleyمكونا ر ً
ابعا إلى النموذج األساس ي شكل ( )1وهذا املكون أيضا محدود السعة ،ويرتبط بالذاكرة
طويلة املدى ويعتبر مخصص لربط املعلومات عبر املجاالت املختلفة لتشكيل وحدة متكاملة من املعلومات املرئية واملكانية واللفظية مع التسلسل
الزمني ويعتمد على املنفذ املركزي ( ) Baddeley 2000, 2012مثل ذاكرة القصة أو حل مشكلة رياضية.
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شكل ( :)1نموذج بادلي

وتؤثر سعة التخزين للذاكرة العاملة بشكل كبير على املهارات املعرفية ،في العديد من املجاالت ولكن هناك اختالف كبير في تحديد طبيعة السعة،
فقد تم اقتراح أن الذاكرة العاملة تخزن مجموعة محدودة من املكونات املنفصلة ذات الدقة الثابتة في حين اقترح آخرون ،أن الذاكرة النشيطة يمكن
أن تخصص بمرونة لتوفير عدد صغير من تمثيالت عالية الدقة أو عدد كبير من التمثيالت منخفضة الدقة.
ا
ثانيا :الدراسات السابقة:
ً
ً
ً
ترتبط الذاكرة العاملة ارتباطا كبيرا بالتحصيل الدراس ي ،أو العمل والقدرة على التعلم والصعوبات التي تواجهها الذاكرة قد ينتج عنها أعراضا
ً
ً
مختلفة بالنسبة للعمليات املختلفة ،وتعتبر الذاكرة العاملة من أهم املهارات املعرفية التي لها أثرا حاسما في مواصلة االنتباه ،واتباع التعليمات
وتنفيذها ،ومقاومه التشتت .وهناك اختالف في محدودية الذاكرة العاملة ويميل بعض الباحثين إلى قياس الذاكرة قصيرة املدى على أساس أنها الذاكرة
العاملة مع أن الذاكرة العاملة تحمل املعلومات لفترات أطول بكثير من الذاكرة قصيرة املدى.
ا
• فمثال دراسة املغربي ( )2006ركزت على أثر سعة الذاكرة العاملة و مستويات تنشيطها في االستدعاء املباشر لبعض مهام الحروف واألعداد،
ً
وتكونت عينة الدراسة ،من ( )99طالبا تمثلت املهام املعطاة لهم في سالسل أعداد وحروف يستمع إليها املفحوص من خالل جهاز تسجيل ويقوم
أفراد العينة باستدعائها بنفس الترتيب وقد أشارت نتائج الدراسة ،إلى أن سعة الذاكرة العاملة تؤثر على استعادة األعداد والحروف (السـطيحة
.)2008
• أما آلين وآخرون ( )Allen et al, 2006فقد قاموا بمقارنة مقياس تيرسمان وويلر  Wheelerو  )2002( Treismanللربط مع مقاييس أكثر ً
تركيزا
على الشكل وذاكرة األ لوان ،وقد تم الحفاظ على األلوان ثابتة عند اختبار ذاكرة االشكال ،وتم االحتفاظ باألشكال ثابتة عند اختبار ذاكرة
األلوان .وفي املقابل تم تقديم عناصر مختلفة في كل من اللون والشكل في حالة اختبار الشكل واللون مع وجود ذاكرة لالرتباطات املحددة التي
ً
ً
وأخيرا ،تم تضمين حالة "الشكل أو اللون" التي استخدمها  Wheelerو  )2002( Treismanأيضا من أجل
تعتبر حيوية لذاكرة التعرف الدقيقة.
ً
تكرار تصميمها العام وفي هذه الحالة تم تقديم أشكال ملونة مختلفة ولم يعرف املفحوصون أي بعد كان مناسبا حتى يتم عرض االختبار (2006
.)Allen et al
• هدفت دارسة بزراوي ( )2015إلى التعرف على العالقة املوجودة بين سعة الذاكرة العاملة وصعوبات تعلم القراءة ،من خالل الكشف عن درجة
ً
التأثير والتأثر بينهما ،إضافة إلى الكشف عن إمكانية وجود فروق دالة إحصائيا بين األطفال العاديين ،واألطفال ذوي صعوبات القراءة ،في سعة
الذاكرة لدى عينة من تالميذ السنة الرابعة ابتدائي ،بثالث مدارس ابتدائية بتلمسان.
ً
• كما هدفت دراسة بن يحي ( )2015إلى تصميم وتقنين اختبار لتقييم مستوى الذاكرة العاملة لعينة قوامها ( )90تلميذا وتلميذة من الصف
ً
ً
الثاني والثالث ابتدائي .وقد تكون االختبار من ( )51بندا موزعا على أربعة أبعاد (املكون اللفظي ،الحلقة البصرية املكانية ،املنفذ املركزي ومصد
األحداث) حسب نموذج بادلي املعدل في الذاكرة العاملة .وقد أظهرت نتائج التقنين مؤشرات مقبولة ودالة على صالحية االختبار لقياس ما وضع
ألجله.
• وهدفت دراسة زغلول قالي & جنات )2019( .إلى تبيان أثر فرط الحركة املصحوب بتشتت االنتباه على الذاكرة العاملة لدى الطفل عسير
الكتابة .وقد تم طرح التساؤل التالي :هل يؤثر فرط الحركة املصحوب بتشتت االنتباه على الذاكرة العاملة لدى الطفل عسير الكتابة؟ حيث تم
التركيز على عدة فرضيات :الفرضية العامة :يؤثر فرط الحركة املصحوب بتشتت االنتباه على الذاكرة العاملة لدى الطفل عسير الكتابة.
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الفرضيات الجزئية :يؤثر فرط الحركة املصحوب بتشتت االنتباه على املفكرة الفضائية البصرية على الطفل عسير الكتابة .يؤثر فرط الحركة
املصحوب بتشتت االنتباه على الحلقة الفونولوجية لدى الطفل عسير الكتابة .وقد تم استخدام املنهج االكلينيكي على عينة مكونة من أربعة ()4
حاالت من تالميذ املرحلة االبتدائية ،تبلغ أعمارهم من ( )10-8سنوات ،وتم استخدام مجموعة من األدوات واالختبارات املتمثلة في املالحظة،
املقابلة الوالدية ،استبيان فرط الحركة الخاص باملعلم والخاص بالوالدين ،اختبار "ستروب" لالنتباه ،اختبار بادلي للذاكرة العاملة ،اختبار
"صليحة بوزيد" لعسر الكتابة .وكانت نتيجة البحث أن فرط الحركة املصحوب بتشتت االنتباه ،يؤثر على الذاكرة العاملة لدى الطفل عسير
الكتابة.
• كما هدفت دراسة سوانسون ) Swanson (1994إلى التعرف على الفروق في الذاكرة العاملة بين األطفال العاديين وذوى صعوبات التعلم،
ً
وأشارت النتائج إلى وجود فروق دالة احصائيا في الذاكرة العاملة لصالح األطفال العاديين.
• استكشفت دراسة سوانسون وهول( (Swanson & Howell )2001مساهمة نظامي الذاكرة العاملة (( )WMالحلقة الصوتية والتنفيذية
املركزية) في أداء القراءة لدى األطفال األصغر ً
سنا ( 9سنوات) وكبار السن (ً 14
عاما) .أظهرت النتائج أنه تم الحفاظ على فروق ذات صلة بالعمر
في أداء الذاكرة العاملة اللفظية والبصرية املكانية ،وظهرت الفروق املتعلقة بالعمر في الذاكرة العاملة بشكل مستقل عن مساهمة الذاكرة قصيرة
املدى في التعرف على الكلمات والفهم .فسرت نتائج البحث على أنها دعم للفكرة القائلة ،بأن كال النظامين الصوتي والتنفيذي ،هما منبئات مهمة
للتغيرات املرتبطة بالعمر في القراءة ،ولكن هذه العمليات تعمل بشكل مستقل عن بعضها البعض في التنبؤ بالقراءة بطالقة.
• كما تمثلت أهداف دراسة مكي ( Mikky )2020في الكشف عن الفروق في الذاكرة العاملة البصرية املكانية وأنماط التحميل اإلدراكي لدى
ً
التالميذ العاديين واملتفوقين عقليا ذوي صعوبات تعلم الحساب في املرحلة اإلبتدائية .وقد تكونت عينة البحث من ( )20تلميذ وتلميذة ،من
ً
املتفوقين عقليا ذوي صعوبات تعلم الحساب ،وفق محكات االنتقاء و( )40من العاديين بالصف السادس االبتدائي ،بإدارة شمال الهرم
ً
ً
التعليمية ،وتم استخدام املنهج الوصفي وأشارت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين التالميذ العاديين واملتفوقين عقليا ذوي صعوبات
تعلم الحساب في الذاكرة البصرية املكانية العاملة.
• أما كيفالي لشفيلي وآخرون ( (Kvavilashvili, et al, 2001فقد قاموا بدراسة تأثير العمر وانقطاع املهام على  PMفي( )3تجارب ،حيث طلب من
األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين (  4و  5و ،) 7سنوات تسمية الصور في مجموعات من البطاقات (املهمة املستمرة) ،وتذكر القيام بش يء ما عند
رؤية صورة مستهدفة (مهمة  .)PMوكان من النتائج أنه تم تحديد فروق كبيرة في العمر لكن العمر لم يفسر سوى قدر ضئيل من التباين.

الطريقة والجراءات:
منهج الدراسة:
قامت هذه الدراسة على اعتماد املنهج الوصفي ،الذي يزود الباحثة باملعلومات والحقائق عن الوضع الراهن لسعة الذاكرة البصرية العاملة.
مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من طلبة وطالبات املدارس االبتدائية واملتوسطة والثانوية والجامعات والخريجين باململكة العربية السعودية.
عينة الدراسة:
ً
تكونت عينة الدراسة من ( )540طالبا وطالبة ،امتدت أعمارهم ما بين ( .)30-6وتم وضعهم في مجموعات حسب العمر الزمني واملرحلة الدراسية
وكانت املجموعات كالتالي:
• املجموعة األولى :من طلبة وطالبات املرحلة االبتدائية الدنيا للصفوف من األول االبتدائي إلى الثالث االبتدائي بمدينة جدة ،حيث بلغ عددهم
( )91طالب وطالبة ،وبنسبة ( )%17من عدد أفراد العينة وقد امتدت أعمارهم ما بين ( )8-6بمتوسط عام قدره ( )7.23وانحراف معياري (.)1.73
• املجموعة الثانية :من طلبة وطالبات املرحلة االبتدائية العليا ،للصفوف من الرابع االبتدائي إلى السادس االبتدائي بمدينة جدة ،حيث بلغ
عددهم ( )162طالبة ،بنسبة ( )%30من عدد أفراد العينة وامتدت أعمارهم ما بين ( )11-9سنة بمتوسط عام قدره ( )10.58وانحراف معياري
(.)1.24
• املجموعة الثالثة :من طلبة وطالبات املرحلة املتوسطة للصفوف من األول املتوسط إلى الثالث املتوسط بمدينة جدة ،حيث بلغ عددهم ()91
طالبة ،بنسبة ( )%17من أفراد العينة ،وقد امتدت أعمارهم ما بين ( )14 -12سنة بمتوسط عام قدره ( )13.76وانحراف معياري (.)1.45
• املجموعة الرابعة :من طالبات املرحلة الثانوية بمدينة جدة ،حيث بلغ عددهم ( )135طالبة بنسبة ( )%25من مجموع افراد العينة ،وامتدت
أعمارهم ما بين ( )18-15سنة بمتوسط عام قدره ( )16,68وانحراف معياري (.)1.73
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• املجموعة الخامسة :تكونت من طالبات الجامعة ،حيث بلغ عددهم ( )61طالبة أو خريجة بنسبة ( )%11من عدد أفراد العينة ،وقد امتدت
أعمارهم ما بين ( ،) 30-19بمتوسط قدره ( )21.47وانحراف معياري وقدره( .)1.74وجدول ( )1يوضح متوسط العمر واالنحراف املعياري ملختلف
الفئات.
جدول ( :)1يوضح اإلحصاء الوصفي لعينة الدراسة
العمر

االنحراف
املعياري

النسبة املئوية

متوسط العمر

املرحلة

العدد

7.23

1.73

10.58

1.24

6_8

االبتدائي

91

16.85

9_11

االبتدائي

162

30.00

1.45

12_14

املتوسط

91

16.85

13.76

15_18

الثانوي

135

25.00

16.68

1.73

أكبر من 18

جامعة

61

11.30

21.47

1.74

أداة الدراسة:
تم تصمي م مقياس الذاكرة العاملة لتطبيقه على املراحل العمرية املختلفة ،حيث أنه صالح للتطبيق من سن ( )6سنوات إلى ( )90سنه ،إال أن
املعايير قد وضعت لألعمار من ( )6الى ( )30سنة ،ويوص ى باستخدام املقياس للتعرف على مدى سعة الذاكرة البصرية العاملة.
وقد تم بناء موقع لالختبار شكل ( ،)2حيث يسمح للمفحوصين باختبار قدراتهم ومهاراتهم في تذكر األنماط املرئية ،ويتيح تسجيل وتخزين البيانات
لألفراد .ويمكن أن يستخدم للصغار والكبار بهدف قياس الذاكرة البصرية العاملة ،بحيث يتعرف املفحوص على درجته بالنسبة ألقرانه في العمر
)ِ.(Aljojo et. Al, 2015

شكل ( )2موقع االختبار

مكونات املقياس:
ً
ً
تكون املقياس في صورته األولية من ) (60سؤاال ،يطبق في حوالي ( )16دقيقة ،وبعد التعديالت ،أصبح املقياس ( )40سؤاال في صورته النهائية،
يعرض في شرائح بصريه تبدأ الشرائح األولى بمكونين في كل شريحة ،ثم تتدرج إلى أن تصبح (  5أو  ) 6مكونات ،جميعها أشكال بسيطة باللونين األبيض
ً
ً
واألسود .ويمكن تطبيق االختبار فرديا أو جماعيا ،وفي حالة تطبيق املقياس بطريقه فردية ،فمن املمكن عرض املقياس على جهاز كمبيوتر أو جهاز
محمول ،أما في حالة املجموعات فال بد أن يتم العرض من خالل جهاز العرض ويتم التحقق من رؤية األشكال بطريقة واضحة لجميع املفحوصين.
وتتضمن حقيبة الذاكرة البصرية العاملة على:
• نموذج تسجيل اإلجابة
•  CDأو  USBوتحتوى على:
• ملف التعليمات
• ملف املقياس بوربوينت
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إجراءات التطبيق:
ً
ينبغي على من يقوم بتطبيق املقياس أن يطبق االختبار على نفسه أوال ،وعليه أن يتبع التعليمات الواردة في ملف التعليمات ،ومن املمكن أن يعيد
التعليمات أكثر من مرة وبالذات للفئات العمرية الصغيرة حتى يتم التأكد من فهمهم للمطلوب من املقياس.
ً
ظروف تطبيق املقياس :من املمكن تطبيق املقياس فرديا و جماعيا ،ويفضل اال يتجاوز عدد أفراد املجموعة ( )15فردا.
الزمن الالزم :يتم عرض التعليمات مرة أو أكثر بدون أي حساب للوقت ولكن عند بدء االختبار ،ينتهى مع الوقت املحدد له بالشرائح وهو حوالي ()9
دقائق.
وتم التطبيق كالتالي:
• تم توزيع أوراق اإلجابة مع أقالم أو مراسم ،وتم التأكد من تعبئة املفحوص للبيانات األولية ،وهي االسم ،تاريخ امليالد ،وتاريخ اليوم ،الصف
الدراس ي.
• تم عرض الفايل الخاص بالتعليمات مرتين ،للتأكد من فهم املفحوصين ،وبالنسبة لصغار السن ،فيمكن عرض التعليمات مرة ثالثة ،إذا احتاج
األمر.
• تم إبداء بعض املالحظات ،مثل إذا فات املفحوص أحد األسئلة ،فيجب عليه االنتباه لرقم السؤال التالي املراد اإلجابة عليه ،ووضع اإلجابة عند
ً
رقم ذلك السؤال فلو فرضنا أن املفحوص لم ينتبه للسؤال رقم ( ،)23ولم يتم اإلجابة عليه ،فيترك املكان فارغا ،أو يضع إجابه عشوائية ،ويضع
اإلجابة لسؤال ( )24عند الرقم ( )24في ورقة اإلجابة.
تعليمات الستجابة للمقياس:
يعرض الفايل الخاص بالتعليمات على املفحوصين ومن ضمن هذه التعليمات ما يلي:
يتكون هذا االختبار من مجموعة شرائح ،بها بعض الصور ،تتبعها شرائح فيها نفس ترتيب الصور ،اضافة إلى صور أخرى ،قد تكون مغايرة في
الترتيب أو االتجاه (الرجاء االهتمام بما ترى).
•

ركز واحتفظ باملعلومات كما ظهرت

• عليك تحدي الصور التي تمت رؤيتها.
في هذا النشاط سوف ترى مجموعة من الصور
سيكون لديك ( )5-4ثوان لتجيب على كل سؤال يطلب منك ,لتحديد الصورة بالترتيب الذي رأيته ،يجب عليك أن تنظر بعناية .لنأخذ املثال التالي:
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تصحيح الختبار:
ً
تم تقدير درجة واحدة على كل إجابة صحيحة ،بحيث تكون اعلى درجة ( )40وأقل درجة (صفر)  ،الن االختبار يتكون من ( )40سؤاال ،وكلما
اقتربت الدرجة من ( ،)40كانت سعة الذاكرة أقوى ،ويتم الرجوع للمعايير  ،ملعرفة مدى سعة الذاكرة العاملة عند املفحوص حسب عمره.
الخصائص السيكومترية للمقياس:
ً
تم استخراج الصدق والثبات عن طريق معامالت االرتباط الخاصة بها ،كما تم استخراج املينيات كمعايير للذاكرة العاملة وأخيرا  ،تم استخدام
تحليل التباين األحادي ملعرفة الفروق بين املجموعات للدرجة الكلية باستخدام برنامج (  SPSSاإلصدار رقم  .)20وأهم النتائج التي تم التوصل اليها:
صدق املحكمين:
تم اختيار ( )5محكمين من قسم علم النفس ،وواحد من قسم الكمبيوتر ،بجامعة امللك عبد العزيز بجدة ،لتقييم االختبار من حيث مدى
مصداقيته لقياس الذاكرة العاملة ،وتقييم التعليمات ،وتقييم الوقت املناسب لكل سؤال وعدد األسئلة .وكانت النتيجة أنه تم وضع بعض التعديالت
على ملف التعليمات وأصبح أفضل في صورته النهائية والسيما أن التعليمات األولى لم يكن فيها التوضيح الكافي عن سبب اختيار هذه اإلجابة ،وليست
األخرى بينما التعليمات الجديدة وضحت بالتفصيل السبب في االختيار .وتم تمديد وقت التعليمات حسب رأي املحكمين وإعادتها إلي ثالث مرات في
حالة عدم فهمها ،أو لصغار السن ،كما تم االتفاق بنسبة ( ،)%95أنه يجب حذف عدد من األسئلة ملالحظة التعب على أفراد العينة االستطالعية،
ً
ً
وعدم قدرتهم على التركيز في األسئلة األخيرة خاصة ،بحيث ال يتجاوز االختبار ( )45سؤاال ،بعد أن كان ( )60سؤاال ،كما تم االتفاق باإلجماع على أن
مدة العرض ال تكون أقل من ( )4ثوان لكل شريحة ،فقد كانت في السابق ( )3ثوان للشرائح ذات املكونين البصرية ،وقد تم أخذ جميع التعديالت في
االعتبار ثم عرضه عليهم بعد ذلك ،وتم االتفاق بعد تطبيقه على عينة عشوائية أخرى ملعرفة مدى مالئمته للتطبيق الجماعي ،كما تم حذف(  ) 5أسئلة
ً
ً
أيضا ،وأصبح االختبار في حالته النهائية ( )40سؤاال يتم حلها في ( )10دقائق تقريبا.
تم تحديد الزمن بتوقيت عرض كل شريحة من شرائح األسئلة ،ثم شريحة التنبيه لإلجابة ثم شريحة اختيار اإلجابة الصحيحة ووقت إدراج
اإلجابة في ورقة اإلجابة ،واملثال التالي يوضح ذلك.

صدق البناء:
ً
الصدق إحصائيا هو نسبة التباين الحقيقي املرتبط أو املنسوب للسمة املقاسة إلى التباين الكلي ،ويشار إلى هذه النسبة بمعامل الصدق (مجد
ً
 .)40 ,2010وقد تم حساب ارتباط درجة كل سؤال من أسئلة االختبار مع الدرجة الكلية ،وجاءت النتائج أن جميع األسئلة دالة احصائيا عند مستوى
الداللة ( ،)0.01وقد تراوحت معامالت االرتباط ما بين ( ) 0.166و ( )0.524مما يدل على تميز األسئلة باالتساق الداخلي مع الدرجة الكلية Kكما هو
موضح في الجدول التالي:
Constructed Validity

جدول ( :)2معامالت الرتباط البينية بين كل سؤال والدرجة الكلية
معامل
الرتباط

رقم السؤال

معامل
الرتباط

رقم السؤال

معامل
الرتباط

رقم السؤال

معامل
الرتباط

رقم السؤال

**.166

q31

**.240

q21

**.292

q11

**.280

q1

**.193

q32

**.479

q22

**.524

q12

**.394

q2

**.248

q33

**.282

q23

**.424

q13

**.290

q3

**.171

q34

**.364

q24

**.410

q14

**.395

q4

**.292

q35

**.344

q25

**.446

q15

**.318

q5
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**.264

q36

**.177

q26

**.510

q16

**.375

q6

**.252

q37

**.431

q27

**.381

q17

**.344

q7

**.176

q38

**.322

q28

**.282

q18

**.415

q8

**.191

q39

**.332

q29

**.406

q19

**.499

q9

**.219

q40

**.258

q30

**.322

q20

**.437

q10

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2tailed).

الثباتReliability :
ً
ً
لحساب معامل الثبات ،تم حساب الثبات أوال بطريقة (ألفا كرومباخ) وكانت قيمة ألفا ( )0.893ملجموع االسئلة ( )40سؤاال ،كما تم حساب
الثبات بطريقة إعادة االختبار حيث طبق االختبار على عينة استطالعية مكونة من ( )56طالبة ،ثم أعيد تطبيق االختبار على نفس العينة بفارق زمني
( )4أسابيع ،وكانت درجة الثبات ( ) 0.79وهذه الدرجة دالة عند (. )0.01
كما تم قياس الثبات بطريقة التجزئة النصفية ،وكانت قيمة ألفا كرومباخ للنصف األول ( )0.716بينما للنصف الثاني ( )0.712وبتصحيح
سبيرمان وجتمان أصبح معامل الثبات الكلي (.)0.855
املعايير الخاصة للحكم على الذاكرة البصرية العاملة:
توضح الجداول التالية املعايير الخاصة بالدرجة الكلية الختبار الذاكرة العاملة على املراحل العمرية املختلفة ،وتم حساب املئينيات ،بحيث يمكن
اختيار النقطة املناسبة لتحديد الدرجات العليا في الذاكرة ،مثل أعلى من امليئني ال ( )85أو ال ( ،)90والتي تحتمل وجود أفراد لديهم قوة تذكر عالية.

جدول ( :)3الدرجات املئينية املقابلة للدرجات الخام لختبار الذاكرة البصرية العاملة لألعمارمن ()8-6سنوات
املئيني

الدرجة

املئيني

الدرجة

61.5

18

1.1

6

70.3

19

3.3

7

78.0

20

4.4

8

79.1

21

14.3

9

83.5

22

20.9

10

91.2

23

27.5

11

93.4

24

30.8

12

94.5

25

33.0

13

95.0

26

39.6

14

99

28

42.9

15

99.5

30

48.4

16

100.0

32

56.0

17

جدول ( :)4الدرجات املئينية املقابلة للدرجات الخام لختبار الذاكرة البصرية العاملة لألعمارمن ( )11-9سنة
املئيني

الدرجة

املئيني

الدرجة

55.6

19

1.2

7

63.0

20

1.9

9

67.9

21

3.1

10

74.1

22

3.7

11

80.2

23

6.2

12

85.0

24

13.6

13

93.8

25

20.4

14

96.3

26

23.5

15

96.9

27

33.3

16

99.4

30

42.6

17

100.0

32

46.9

18
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جدول ( :)5الدرجات املئينية املقابلة للدرجات الخام لختبار الذاكرة البصرية العاملة لألعمارمن ( )14-12سنة
املئيني

الدرجة

املئيني

الدرجة

74.1

22

1.2

7

80.2

23

1.9

9

85.0

24

3.1

10

87.0

25

3.7

11

89.0

26

6.2

12

90.0

27

13.6

13

92.0

28

20.4

14

95.0

30

23.5

15

97.7

31

33.3

16

98.7

32

42.6

17

99.0

33

46.9

18

99.2

34

55.6

19

100

35

63.0

20

67.9

21

جدول ( :)6الدرجات املئينية املقابلة للدرجات الخام لختبار الذاكرة البصرية العاملة لألعمارمن ( )18-15سنة
املئيني

الدرجة

املئيني

الدرجة

65.9

24

1.5

10

70.4

25

3.0

11

73.3

26

5.2

12

78.5

27

7.4

13

81.5

28

12.6

14

88.1

29

16.3

15

91.1

30

24.4

16

91.9

31

28.9

17

94.8

32

34.1

18

95.6

33

43.7

19

97.0

34

47.4

20

97.8

35

51.1

21

98.5

36

57.8

22

99.3

37

62.2

23

100

38

جدول ( :)7الدرجات املئينية املقابلة للدرجات الخام لختبار الذاكرة البصرية العاملة لألعمارمن ( 18سنة فما فوق)
املئيني

الدرجة

املئيني

الدرجة

50.0

24

5.5

10

55.0

26

9.9

12

60.0

27

14.3

15

68.1

28

18.0

16

73.0

29

20.0

17

75.0

30

24.2

18

82.0

32

29.7

19

90.1

34

42.0

20

94.0

36

45.0

21

98.9

38

46.0

22

100.0

39

48.0

23
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نتائج الدراسة ومناقشتها:
النتائج املتعلقة بالسؤال األول ونصه "ما مقياس الذاكرة البصرية املناسب لتميز الطلبة املتفوقين في املراحل العمرية املختلفة باململكة العربية
السعودية؟"
ولإلجابة عن هذا السؤال ،تم بناء "اختبار الذاكرة البصرية العاملة ) "(VWMTواملكون من ( )40فقرة ،باستخدام املكونات البصرية ،وقد تم
التأكد من خصائصه السيكومترية بعرضه على مجموعة من املحكمين املختصين ،واستخراج معامالت صدق البناء للمقياس ،كما تم التأكد من ثبات
املقياس من خالل إعادة االختبار وبطريقة ألفا كرومباخ ،وكذلك تم تحديد الدرجات املناسبة للحكم على الذاكرة للفئات العمرية املختلفة وعددها
خمس فئات وقد تم تناول ذلك بالتفصيل في خطوات سابقة من الدراسة.
ً
ً
تم تطبيق االختبار على ( )540مفحوصا ،تتراوح أعمارهم من ) (6إلى ( )30عاما ،وتراوحت متوسطات الدرجات حسب االعمار من ()16.26
و(ع= )5.4لفئة االعمار من ( )8-6سنوات إلى (م= )26و (ع= )5.4لفئة الراشدين وجدول رقم( )8يوضح املتوسطات واالنحرافات املعيارية ملختلف
الفئات في مقياس الذاكرة العاملة.
جدول( :)8يوضح اإلحصاء الوصفي للفئات املختلفة
العمر

املتوسط

النحراف املعياري

أقل درجة

أعلى درجة

6_8

16.26

5.428

6

28

9_11

18.90

4.654

7

32

12_14

19.86

5.517

10

35

15_18

21.43

6.522

6

37

أكبر من 18

26

5.4

13

38

وال بد من اإلشارة هنا إلى أن املقياس الحالي ركز على عملية التعرف ،وأستخدم عدة طرق الرتباط املكونات ،والتي من املمكن أن يستخدمها
املفحوصين وتساعدهم على التعرف على املكونات وترتيبها ،كما تم تقديمها في االختبار.
ً
وقد قامت الباحثة بتسجيل صوتي للتفكير بصوت مرتفع لبعض الحاالت التي تم اختبارهم فرديا أثناء تقنين االختبار ،والتي حصلت على درجات عالية
جدا أو منخفضة في املقياس ،وأسفرت النتائج على أن املتميزين في الذاكرة ،استخدموا بعض الطرق لتسهل عليهم عملية التعرف أو االسترجاع ،وقد
استخدم املفحوصين هذه الطرق التي تودي إلى التعرف:
• فهناك بعض املفحوصين الذين أقاموا عالقات وظيفية بين العناصر املعروضة وبنود األسئلة ،فهناك بعض العناصر يكون بينها عالقة وظيفية،
مثل وسائل املواصالت أو الطعام فمن املمكن أن يتم ترتيبها حسب تسلسل العناصر ووضعها في مجموعات صغيرة ليسهل التعرف عليها .
• األسلوب الثاني هو االرتباط عن طريق عالقات التشابه أو االختالف ،حيث تم تجميع العناصر أو املكونات املتشابهة ،وربطها بأحداث أو مواقف
معينة ليسهل تذكرها.
• بناء قصة أو موقف خيالي يساعد على عملية االسترجاع ،وتساعد في ربط البنود ببناء عالقات منطقية ،أو خيالية تساعد في عملية التعرف.
ً
• أيضا تم استخدام الطريقة العكسية ،أو االرتباط بالتضاد حيث يربط العنصر أو املكون وضده ،أو املخالف له في املجموعة الواحدة ،مثل
ً
ً
شريحة األسهم ،فمثال مجموعه األسهم التي تشير إلى اليمين ،في املقابل التي تشير إلى اليسار مثال ،أو األسهم التي تشير إلى فوق في مقابل األسهم
التي تشير إلى األسفل .وبعض األسئلة كانت العالقات متضادة حيث ممكن تذكر الش ي ونقيضه ،مثل قصير وطويل ،أو االتجاه يمين وعكسه
يسار ،أو فوق وتحت.
• كما قام بعض املفحوصين ببناء ارتباطات بين العنصر األوسط ،وبقية العناصر عن يمينه ويساره ،مما ساعد على التعرف على املعلومات
الصحيحة.
• وهناك طرق أخرى ،من املمكن أن يكون تم االرتباط بها ،مثل تكبير العنصر الوسيط وربط ما جاء عن يمينه أو يساره.
• وقد وجد أنه كلما أوجد املفحوص طريقة للربط بين عناصر املوقف ،كلما ساعد ذلك في عملية التعرف ،وساعد في اتساع مدى الذاكرة.
النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني والفرض الخاص به ونصه "توجد فروق ذات داللة إحصائية ) (α=0.05بين متوسطات درجات الطلبة على مقياس
الذاكرة البصرية العاملة تعزى للفئات العمرية للطلبة ".لفحص الفرض السابق تم استخدام تحليل التباين األحادي .وكانت النتائج كما في جدول (.)9
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ا
جدول ( :)9نتائج التحليل التباين لدرجات الطلبة على مقياس الذاكرة البصرية العاملة تبعا للفئة العمرية
البيان
مقياس الذاكرة

مصدر
التباين
بين املجموعات
داخل
املجموعات
املجموع

البصرية العاملة
تبعا للفئة العمرية

مجموع
املربعات

درجة الحرية

متوسط
املربعات

قيمة )(F

مستوى
الدللة

2894.625

4

723.656

22.298

0.000

17394.935

536

32.453

20289.560

540

يتبين من جدول ( )9وجود فروق ذات داللة إحصائية ) (α=0.01بين متوسطات درجات الطلبة على مقياس الذاكرة البصرية العاملة تعزى
للفئات العمرية للطلبة وقد تم استخدام اختبار شيفيه للمقارنات البعدية ،للكشف عن مواقع الفروق .وجدول ( )10يبين ذلك.
ا
جدول ( :)10نتائج اختبارشيفيه لكشف مواقع الفروق في الذاكرة البصرية العاملة تبعا الفئات العمرية
أكبر من 18

15-18

12_14

9_11

6_8

الفئات العمرية
6_8

*4.225

0.368

9_11

1.435

1.802

12_14

1.478

*2.912

*3.280

15-18

*5.703

*7.137

*7.505

أكبر من 18

*دال عند 0.05

يتضح من الجداول ( )8و ( )9و ( )10أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في الفئات العمرية املختلفة ،وذلك لصالح فئة (أكبر من  )18ثم الفئة
العمرية ( )18-15وجاءت النتائج على الشكل التالي:
• تفوقت فئة (أكبر من  )18على بقية الفئات في الذاكرة العاملة وكانت الفروق دالة عند (.)0.05
ً
• تفوقت الفئة العمرية ( )18-15على الفئات العمرية ( )8-6و ( )11-9وكانت الفروق دالة أيضا عند مستوى الداللة (.)0.05
ً
وقد اتفقت هذه النتائج مع دراسة سوانسون و هول )( (Swanson & Howell )2001حيث أظهرت النتائج أن هناك فروقا دالة إحصائيا ،متعلقة
ً
بمتغير العمر ،كما اتفقت أيضا مع دراسة كيفالي الشفيلي وآخرون (، (Kvavilashvili, et al 2001حيث أكدت على أن هناك فروق كبيرة في النتائج
تعود غلى الفروق في العمر.
التوصيات و املقترحات:
• الحد من التحديات التي تواجه التعليم ،وذلك بتطبيق مقاييس خاصة بالذاكرة العاملة ،ملواجهة املشكالت الخاصة بصعوبات التعلم.
• تهيئة برامج خاصة ،بتقوية مدى وسعة الذاكرة بالنسبة للطلبة املتفوقين ،أو الذين يعانون من ضعف في الذاكرة.
• تفعيل برامج تقوية املهارات املعرفية ،والتي تشمل الذاكرة واالنتباه وغيرها.
هناك بعض االقتراحات التي قد تفيد الباحثين في هذا املجال ،وتدعم البحث العلمي في املحاور التالية:
• لم تتطرق الدراسة للفئات العمرية األكبر من ال  ، 30مما يتيح الفرصة لباحثين آخرين ،بمقارنة الفئات العمرية الكبيرة ،في مقابل املستويات
التي تمت دراستها في هذه الدراسة.
• أثر الذاكرة العاملة على صعوبات التعلم.
• الذاكرة العاملة وعالقتها ببعض املتغيرات مثل حفظ القران الكريم .
• دراسة فاعلية البرامج التعليمية لتقوية الذاكرة العاملة .
• إعداد برامج تدريبية لرفع مستوى نشاط الذاكرة العاملة.
• اجراء دراسات تتعلق بمستويات تجهيز املعلومات في الذاكرة العاملة.
• الذاكرة العاملة وعالقتها بالتفكير االبداعي.
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املراجع:

ا
أول :املراجع العربية:
 .1إبراهيم ،صافيناز ( .)2009الفروق في الذاكرة العاملة (اللفظية وغير اللفظية) بين ذوي صعوبات التعلم واضطرابات االنتباه والعاديين من تالميذ
املرحلة االبتدائية باملدينة املنورة ،رسالة ماجستير ،جامعة طيبة ،املدينة املنورة.
 .2بزراوي ،نور الهدى ( .)2015سعة الذاكرة العاملة عند ذوي صعوبات تعلم القراءة .مجلة البحوث والدراسات االجتماعية ،جامعة حمه لخضر-
الوادي 14/13 ،ديسمبر.278-270 ،
 .3أبو الديار ،مسعد ( ).2012الذاكرة العاملة وصعوبات التعلم (ط ).1الكويت :مركز التقويم وتعليم الطفل.
 .4الزعويلي ،نانيس ( .)2008دراسة مقارنة بين مكونات الذاكرة العاملة لدى مرض ى االكتئاب أحادي وثنائي القطب عند مرض ى االكتئاب .رسالة
ماجستير ،كلية اآلداب ،جامعة طنطا ،مصر.
 .5الزغول ،رافع ،والزغول ،عماد ( .)2003علم النفس املعرفي .دار الشرق :عمان األردن.
 .6الزغول ،عماد ( .)2003نظريات التعلم .دار الشروق :عمان ،األردن.
 .7زغلول ،قالي & جنات .)2019( .تأثير فرط الحركة املصحوب بتشتت االنتباه على الذاكرة العاملة لدى الطفل عسير الكتابة.
 .8الزيات ،فتحي ( .)1995األسس املعرفية للتكوين العقلي وتجهيز املعلومات .مطابع الوفاء :املنصورة ،مصر.
 .9الزيات ،فتحي ( .)1998األسس البيولوجية والنفسية للنشاط العقلي املعرفي  .دار النشر للجامعات :القاهرة ،مصر.
 .10السـطيحة ،ابتسـام ( .)2008سـعة الذاكـرة العاملـة لـدى الطفـال ذوي صعوبـات الفهـم القرائي .مجلـة كليـة التربية :جامعـة طنطـا-356 :)1(38 ،
.406
 .11سليمان ،عبد ربه ( .)2010دور الذاكرة العاملة اللفظية والبصرية املكانية في التنبؤ بالتحصيل الدراس ي لدى تالميذ التعليم األساس ي .مجلة
العلوم االجتماعية ،جامعة الكويت.71-43 :)4( 38 :
 .12الشرقاوي أنور ) .(2003علم النفس املعرفي املعاصر .القاهرة مكتبة األنجلو املصرية.
 .13الكيالي ،مختار أحمد( .د.ت) .فاعلية برنامج لتحسين مقدار معلومات الوعي ما وراء الذاكرة وأثره على تحسين كفاءة منظومة التجهيز املعرفي
بالذاكرة العاملة لدى تالميذ دون صعوبات التعلم .كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة اإلمارات العربية املتحدة ،محاضرة منشورة.
 .14فاضل ،حسان ( .)2006أداء على اختبارات الذاكرة العاملة لدى مرض ى الفصام :دراسة مقارنة .أطروحة دكتوراه غير منشورة .كلية اآلداب .قسم
علم النفس .جامعة القاهرة.
ً
 .15مكي ،دينا ( .)2020الفروق في الذاكرة العاملة البصرية املكانية وأنماط التحميل اإلدراكي لدى التالميذ العاديين و املتفوقين عقليا ذوي صعوبات
تعلم الحساب في املرحلة اإلبتدائية.310-231 :)2(3 ,International Journal of research in Educational Sciences. (IJRES) .
 .16يحي ،فرح بن ( .)2015تصميم وتقنين اختبار لتقييم مستوى الذاكرة العاملة .مجلة العلوم اإلنسانية ،جامعة قسنطينة ،الجزائر-597 :43 ،
.615
ا
ثانيا :املراجع األجنبية:
1. Aljojo, N., Alahmary, A., Saifuddin, H., Aljedaany, A., Abed, R. A., & Takroni, R. )2015( Understanding Working Memory for
Improving Learning. International Journal of Computer Applications Technology and Research, 4(7): 485-490,
https://doi.org/10.7753/ijcatr0407.1002.

2. Allen, R. J., Baddeley, A. D., & Hitch, G. J. (2006). Is the binding of visual features in working memory resourcedemanding? Journal of Experimental Psychology: General, 135(2): 298-313, https://doi.org/10.1037/0096-3445.135.2.298.
3. Anderson, M. C., & Spellman, B. A. (1995). On the status of inhibitory mechanisms in cognition: memory retrieval as a model
case. Psychological review, 102(1): 68-100, https://doi.org/10.1037/0033-295x.102.1.68.
4. Baddeley, A. (2003). Working memory: looking back and looking forward. Nature reviews neuroscience, 4(10), 829-839.
5. Baddeley, A. D., & Hitch, G. (1974). Working memory. Psychology of learning and motivation, 8, 47-89. Academic press
6. Baddeley, A. (1992). Working memory. Science, 255(5044), 556-559.
7. Baddeley, A. (2000). The episodic buffer: a new component of working memory? Trends in cognitive sciences, 4(11): 417423, https://doi.org/10.1016/s1364-6613(00)01538-2.
8. Baddeley, A. (2012). Working memory: Theories, models, and controversies. Annual review of psychology, 63(1): 1-29,
https://doi.org/10.1146/annurev-psych-120710-100422.
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9. Baddeley, A. (2010). Working memory. Current biology, 20(4): R136-R140.
10. Brown, J. (1958). Some tests of the decay theory of immediate memory. Quarterly Journal of Experimental Psychology,
10(1): 12-21, https://doi.org/10.1080/17470215808416249.
11. Coates, M.A., & Laforce, R. (2003). Strength of interference in the Brown–Peterson paradigm. Paper presented at the Annual
meeting of the International Neuropsychological Society. Honolulu: USA
12. Collette, F., & Van der Linden, M. (2002). Brain imaging of the central executive component of working memory.
Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 26(2):105-125, https://doi.org/10.1016/s0149-7634(01)00063-x.
13. Hamilton, S. T., Freed, E. M., & Long, D. L. (2013). Modeling reader and text interactions during narrative comprehension: A
test of the lexical quality hypothesis. Discourse processes, 50(2): 139-163, https://doi.org/10.1080/0163853x.2012.742001.
14. Hamilton, S., Freed, E., & Long, D. L. (2016). Word‐decoding skill interacts with working memory capacity to influence
inference generation during reading. Reading research quarterly, 51(4): 391-402, https://doi.org/10.1002/rrq.148.
15. Kvavilashvili, L., Messer, D. J., & Ebdon, P. (2001). Prospective memory in children: The effects of age and task
interruption. Developmental psychology, 37(3): 418-430, https://doi.org/10.1037/0012-1649.37.3.418.
16. Milner, B. (1966). Amnesia following operation on the temporal lobes. Amnesia.
17. Saifaddin, H. B. (2011). The role of procedural similarity, self-explanation and self-constructed diagrams in analogical
problem solving (Doctoral dissertation, University of Nottingham).
18. Saifaddin, H. (2017). The Role of Self-Support Methods in Analogical Proplem-Solving. Noor Publishing.
19. Swanson, H. L., & Howell, M. (2001). Working memory, short-term memory, and speech rate as predictors of children's
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Abstract: The aim of this study was to construct a visual working memory scale that suits different age
groups and differentiate the talented students in the Kingdom of Saudi Arabia. The visual-spatial
components were used in constructing The Visual Working Memory Test (VWMT) which contains 40
questions. Its psychometric properties were verified. The scale was presented to a group of specialized
arbitrators to examine the items validity. Testing the construct validity identified a significant (α ≤ 0.05)
correlation coefficients between the items and the overall score.
Pilot study was conducted on a sample of (56) individuals from different age groups and re-applied four
weeks later to evaluate test- retest reliability, the degree of stability of the scale was (0.79), and the
coefficient of Cronbach Alpha was (0.893), the overall stability coefficient by the half-segmentation method
reached (0.855). This proves the validity and reliability of the scale. The (VWMT) revealed good acceptance,
reliability, and validity and shows excellent psychometric properties.
The scale also was applied to a sample of (540) individuals whose ages ranged between (6) to (30) to
distinguish the talented in working memory from the normal ones. The results revealed that there were
statistically significant differences (α ≤ 0.05) in working memory for the benefit of the higher age group, and
the study recommended applying the scale to different samples to reduce the challenges facing education,
and also recommended conducting more studies in this field.

Keywords: Working Memory; Memory Test; Psychometric Properties.
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امللخص:
هدفت الدراسة الحالية للكشف عن متطلبات استخدام وسائل التواصل االجتماعي في مدارس مديرية تربية لواء املزار الشمالي
وتحديات استخدامها ومقترحات تطويرها من وجهة نظر معلميها في ضوء بعض املتغيرات ،واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي ،وتكونت
ً
عينة الدراسة من ( )200معلما ومعلمة ،طبقت عليهم استبانة مكونة من ( )76فقرة ،موزعة على أربعة متطلبات رئيسة مرتبطة باستخدام
وسائل التواصل االجتماعي ،باإلضافة إلى سؤالين مفتوحين اإلجابة ،وأظهرت نتائج الدراسة حصول متطلب عناصر العملية التعليمية،
ومتطلب البيئة التعليمية ،ومتطلب اإلدارة املدرسية على درجة عالية ،وبمتوسطات حسابية ( )3,63 ،3,44 ،3,63على التوالي ،في حين
حصل متطلب ميزانية املدرسة على املتوسط( )3,13وبدرجة متوسطة ،كما بينت النتائج أن نسبة تحديات استخدام وسائل التواصل
االجتماعي( ،)%80,7كما قدمت عينة الدراسة مقترحات لتطوير استخدام وسائل التواصل االجتماعي ،منها إعادة تصميم املناهج
الدراسية بما يتالءم مع استخدام الوسائل التفاعلية ،وتوافر االنترنت بشكل مستمر في البيئة التعليمية ،وتعيين مديري مدارس يمتلكون
املعرفة الكافية بوسائل التواصل ،ودعم موازنة املدارس الدائم واملستمر لتوفير التقنية بها ،كما كشفت النتائج عن وجود فروق ذات
داللة إحصائية في متطلب عناصر العملية التعليمية ،والبيئة التعليمية تعزى ملتغير الجنس ولصالح املعلمين ،بينما لم تظهر مثل هذه
الفروق في متطلب االدارة املدرسية ،وميزانية املدرسية ،كما كشف النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متطلبات استخدام
وسائل التواصل االجتماعي تعزى ملتغير املرحلة الدراسية .وقد أوصت الدراسة بضرورة تلبية متطلبات استخدام وسائل التواصل
االجتماعي املتعلقة بعناصر العملية التعليمية ،والبيئة التعليمية ،واإلدارة املدرسية ،باإلضافة إلى استخدام وسائل التواصل االجتماعي في
البيئات التعليمية.
الكلمات املفتاحية :وسائل التواصل اإلجتماعي؛ عناصر العملية التعليمية؛ البيئة التعليمية؛ اإلدارة املدرسية؛ مدارس مديرية تربية لواء
املزار الشمالي.
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املقدمة:

ً
ً
لقد أحدثت الثورة التكنولوجية تأثيرات على كافة مناحي الحياة ،لذأ أصبح أي تقدم أو تطور تكنولوجي مرتبط إرتباطا مباشرا مع تكنولوجيا
املعلومات (اإلنترنت) عامة ومواقع التواصل االجتماعي خاصة ،هذه األخيرة التي تعتبر ردهة يتجول فيها املستخدم إلشباع حاجاته ورغباته ،ملا تتسم به
ً
من خصائص متعددة والتي من أهمها التفاعلية ،املرونة ،التشاركية والشمولية ،التي تعتبر دليال على االستخدام الواسع للشبكات االجتماعية في كل
امليادين الحياتية (عواج وسامية.)2016،
ً
ولم يكن هذا التأثير التكنولوجي مؤثرا في جانب دون غيره من جوانب العلوم التربوية والتطبيقية ،بل تعاظم أثره ليشمل مضمونها ،ومحتواها،
وأهدافها ،ونظمها الفرعية ،املتمثلة في الطالب ،واملعلم واملنهاج ،واملرافق التعليمية ،واإلدارة التربوية وغيرها ،ففي الجانب املفاهيمي ،ظهرت مفاهيم
تربوية تعليمية جديدة ذات طابع تكنولوجي مثل التعليم اإللكتروني ،واملبرمج ،واملدمج ،والتعليم عن بعد ،واملفتوح واالفتراض ي ،والتعليم بوسائط
الحاسوب ،واإلنترنت وغير ذلك من املفاهيم الحديثة ،التي فرضت جملة من التغيرات في دور املعلم ،والطالب ،وطبيعة املنهاج ،ومواصفات القاعات
التدريسية والتعليمية ،واملكتبة وغير ذلك من عناصر العملية التعليمية وتسهيالتها (الزبون.)2016،
ً
ً ً
ويمثل قطاع التعليم من بين هذه املجاالت التي عرفت قدرا كبيرا من التغير والتأثير بهذه التطورات إذ إنه ليس ببعيد عن هذه التأثيرات خصوصا
بعد االستعمال املتزايد ملواقع التواصل االجتماعي ،بوصفها إحدى أهم الطرائق التي تمثل فرصة البد من استثمارها ،ملا توفره من بيئة افتراضية مرنة
يتواصل من خاللها أطراف العملية التعليمية ،مع تقديم نماذج تعليمية قائمة على استراتيجيات تسمح لهم بالحصول على املعلومات واملعارف وتبادل
ً
األفكار ،فضال عن إعداد جيل من املعلمين واملتعلمين يمتلكون مهارات التعامل مع التكنولوجيات الحديثة وتطورارتها الالحقة واملساعدة على نشرها في
املجتمع(حنتوش.)2017،
وقد بات من املؤكد حتمية االستفادة من ميزات هذه الشبكات واستخدامها في التعليم .ال سيما في السنوات األخيرة حيث أخذ دورها التعليمي
ً
يتعاظم بزدياد يوما بعد يوم فاشترك في شبكات التواصل االجتماعي آالف املؤسسات التعليمية من مدراس ومعاهد وكليات وجامعات على مستوى
العالم ،ناهيك عن اشتراك الطالب بغرض التعليم ،حيث استفادوا من خدماتها في إندماج التقنية في التعليم ضمن املنضومة التعليمية.
ّ
ّ
التعلمية ،إذ برزت العديد من مميزات استخدام الشبكات االجتماعية في التعليم،
والستخدام مواقع التواصل فاعلية كبير على العملية التعليمية
كتوسيع دائرة املتعلمين ،ونشر ثقافة ّ
التكنولوجيا وتوسيع مدارك الطلبة بضمان اطالعهم على أحدث املستجدات في مجال دراستهم ،ومنح فرصة
ً
الحقيقية التي تتضمن مواجهة املعلم ،وذلك ّ
ّ
بالتعبير عن آرائهم كتابتا ّمما قد ُيتيح لهم فرصة
مريحة ألولئك الطلبة الذين يعتريهم الخجل عند املواقف
ّ
ّ
اإلبداع ،كما أن مواقع التواصل االجتماعي ُتتيح فرصة إجراء نقاشات جدية وبناءة حول مادة الدرس ،باإلضافة إلى تقديم املحتوى التعليمي بصوة
واضحة وجاذبة باستخدام وسائل متعددة كإضافة مقاطع الصوت والفيديو والصور ،كما يمكن الستخدام وسائل التواصل االجتماعي أن يحقق فوائد
اجتماعية واقتصادية في خفض اإلنفاق على القاعات الدراسة واملباني املدرسية ) .(Rambe, 2011وهذا أكدته عدة دراسات كدراسة
( (Arquero&Romero,Frias,2013,238-249والتي تعتبر أن تلك الوسائل تدعم مشاركة الطلبة في العملية التعليمية بشكل ايجابي ،وأنها أدت إلى
تعاون أعمق بين الطلبة واملدرسين .كما ورفعت األداء األكاديمي للطلبة والتواصل االجتماعي بينهم في دراسة ).(Bateman&Willems,2012,53-54
وطورت مهاراتهم األساسية مثل التعاون واإلبداع والقيادة بكفاءة تكنولوجية واصبح املعلمين ميسرين واملتعلمين يشاركوا في إنتاج املحتوى التعليمي
ويعلقوا عليه،وخاصة مع وجود منتجات نقاله()WIFIالتي سهلت االتصال بالشبكات في أي وقت وأي مكان في دراسة ). (Millan&Bromage,2011,149
ً
واخيرا خلصت دراسة(شلتوت )2017،إلى أن وسائل التواصل االجتماعي اصبحت كمنصات تعليمية في مدارس التعليم العام.
لذا فأنه يجدر باملؤسسات التعليمية في وزارة التربية والتعليم في اململكة األردنية الهاشمية التنبه من االستفادة من شبكة التواصل االجتماعي في
توفير بيئات تعليمية في مدارسهم تمكنهم من مواكبة التطورات وإدماج التقنية بالتعليم .ونخلص إلى أن مدارس التعليم في الوطن العربي بشكل عام وفي
وزارة التربية والتعليم في األردن بشكل خاص اليوم ،مازالت تواجه مشكالت متطلبات استخدام وسائل التواصل االجتماعي في التعليم كما أوردها كل من
ً
ً
(عبدالرزاق )2013،و( (Mehmood & Taswir,2011في دراستيهما اللتين أكدتا على أن شبكات التواصل االجتماعي تؤثر تأثيرا كبيرا في التواصل
األكاديمي بين الطالب ،فنالحظ أن الكثير من األبحاث العلمية والندوات واملؤتمرات قد ركزت على دور وسائل التواصل االجتماعي في املؤسسات
التعليمية وما لها من فوائد جمة ،لذا يجب على املؤسسات التعليمية في اململكة األردنية الهاشمية أن تكون أكثر جدية في تطبيق تلك الوسائل واألدوات
في التعليم ،لذا جاءت هذه الدراسة للكشف عن متطلبات استخدام وسائل التواصل االجتماعي في مدارس مديرية تربية لواء املزار الشمالي من وجهة
نظر معلميها وتحديات ومقترحات تطويرها.
مشكلة الدراسة:
ً
لم يعد للمؤسسات التعليمية وخاصة املدارس التي تعتبر اللبنة األولى للطالب في التعليم عذرا لتجنب دور وسائل التواصل االجتماعي في التعليم.
ومن خالل الكثير من الدراسات السابقة العربية واألجنبية واألبحاث والندوات واملؤتمرات أكدت على ضرورة استخدامها ودورها اإليجابي في التعليم كما
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أكدته جميع الدراسات السابقة وعلى سبيل املثال ال الحصر دراسة كل من (الشهري)2018،؛ (عواج وسامية)2016،؛ (عبدهللا)2015،؛
(الحمد .)1435،في ضوء ما تقدم من ذكر أهمية وسائل التواصل االجتماعي ،وفعاليتها في املنظومة التعليمية ،وما يمكن أن تقدمة من خدمات متنوعة
لعناصر العملية التعليمية ،ولضمان نتائج أفضل لدى املعلمين واملعلمات ،وأن توظيفها في مدارس وزارة التربية والتعليم باملمكلة األردنية الهاشمية
أصبح يمثل ضرورة ملحة خاصة في ظل جائحة كورونا ،األمر الذي يحتاج إلى توافر متطلبات متعددة لنجاحها ،ومنها ماهو على صعيد عناصر العملية
التعليمية أو البيئة التعليمة أواإلدارة املدرسية أو ميزانية املدرسة ،كما قد تبرز مشكالت أثناء توظيف وسائل التواصل االجتماعي في التعليم .وفي ميدان
عمل الباحثين في امليادين التربوي في التعليم الجامعي والتعليم العام واإلشراف التربوي ومالمسة املشكالت التي تواجه املنظومة التعليمة من جراء عدم
ً
تطبيق وسائل التواصل االجتماعي في التعليم ،وإيمانا منهم بأهمية تطبيقها وحاجة املدارس لتلك الوسائل للمساهمة في حل املشكالت التعليم على وجه
الخصوص ،لذا تتمثل مشكلة الدراسة في محاولة الوقوف على متطلبات وسائل التواصل االجتماعي التي يحتاجها املعلمون واملعلمات في مدارس مديرية
تربية لواء املزار الشمالي من خالل استقصاء آرائهم للوقوف عليها ومعرفة التحديات ومقترحات تطويرها.
أسئلة الدراسة:
حاولت الدراسة اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي :مامتطلبات استخدام وسائل التواصل االجتماعي وتحديات ومقترحات تطويرها؟ وتفرع منه
األسئلة التالية:
 .1ما متطلبات عناصر العملية التعليمية املرتبطة باستخدام وسائل التواصل االجتماعي من وجهة نظر معلمي مدارس مديرية تربية لواء املزار
الشمالي باألردن؟
 .2ما متطلبات البيئة التعليمية املرتبطة باستخدام وسائل التواصل االجتماعي من وجهة نظر معلمي مدارس مديرية تربية لواء املزار الشمالي
باألردن؟
 .3ما متطلبات إدارة املدرسة املرتبطة باستخدام وسائل التواصل االجتماعي من وجهة نظر معلمي مدارس مديرية تربية لواء املزار الشمالي باألردن؟
 .4ما متطلبات موازنة املدرسة املرتبطة باستخدام وسائل التواصل االجتماعي من وجهة نظر معلمي مدارس مديرية تربية لواء املزار الشمالي باألردن؟
 .5ما تحديات استخدام وسائل التواصل االجتماعي من وجهة نظر معلمي مدارس مديرية تربية لواء املزار الشمالي باألردن؟
 .6ما مقترحات تطوير استخدام وسائل التواصل االجتماعي من وجهة نظر معلمي مدارس مديرية تربية لواء املزار الشمالي باألردن؟
 .7هل توجد فروق في متطلبات استخدام وسائل التواصل االجتماعي من وجهة معلمي مديرية تربية لواء املزار الشمالي باألردن تعزى ملتغير الجنس
(معلم ،معلمة)؟.
 .8هل توجد فروق في متطلبات استخدام وسائل التواصل االجتماعي من وجهة معلمي مديرية تربية لواء املزار الشمالي باألردن تعزى ملتغير املرحلة
الدراسية (األساسية ،الثانوية)؟
فروض الدراسة:
تتمثل فروض الدراسة في اآلتي:
 .1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ( )α≤0.05في متطلبات استخدام وسائل التواصل االجتماعي من وجهة نظر معلمي مدارس مديرية تربية لواء
املزار الشمالي باألردن تعزى ملتغير الجنس(معلم ،معلمة)؟
 .2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ( )α≤0.05في متطلبات استخدام وسائل التواصل االجتماعي من وجهة نظر معلمي مدارس مديرية تربية لواء
املزار الشمالي باألردن تعزى ملتغير املرحلة الدراسية (األساسية ،الثانوية)؟
أهداف الدراسة:
هدفت الدراسة إلى تحقيق ما يلي:
 .1التعرف على متطلبات استخدام وسائل التواصل االجتماعي لدى معلمي مدارس مديرية تربية لواء املزار الشمالي باألردن.
 .2الوقوف على تحديات استخدام وسائل التواصل االجتماعي معلمي مدارس مديرية تربية لواء املزار الشمالي باألردن.
 .3معرفة مقترحات التطوير إلستخدام وسائل التواصل االجتماعي معلمي مدارس مديرية تربية لواء املزار الشمالي باألردن.
ً
 .4الكشف عن داللة الفروق في استجابات أفراد عينة الدراسة في متطلبات استخدام وسائل التواصل االجتماعي تبعا ملتغيرات الدراسة (الجنس،
املرحلة الدراسية).
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أهمية الدراسة:
تأتي أهمية الدراسة من أهمية ما تقوم به وسائط التواصل االجتماعي واستعمالها في املنظومة التعليمية ،فنبعت أهمية الدراسة من األهمية
(النظرية والتطبيقية) كمايلي:
 .1تحسين مهارات األداء التدريس ي للمنظومة التعليمية بما توفره من تفاعل ،وتواصل فيما بينهم.
 .2تبصير عناصر املنظومة التعليمية بمتطلبات استخدام وسائل التواصل االجتماعي في التدريس.
 .3تعزيز أهميتها لدى التربويين في املؤسسات التربوية لتوظيفها لإلرتقاء بالعملية التعليمية.
 .4وضع آليات ملواجهة تحديات استخدام تلك الوسائط وتطويرها في املؤسسات التعليمية.
 .5توجيه جهود الباحثين ،واملسؤولين نحو توظيف وسائط التواصل االجتماعي في التعليم.
حدود الدراسة:
تعمم نتائج الدراسة في ضوء الحدود اآلتية:
 .1الحدود املوضوعية :متطلبات ،تحديات ،مقترحات التطوير ،ومتغيرات الدراسة.
 .2الحدود املكانية :مدارس مديرية تربية لواء املزار الشمالي باململكة األردنية الهاشمية.
 .3الحدود الزمانية :الفصل الدراس ي الثاني من العام الدراس ي (.)2018 /2017
 .4الحدود البشرية :معلمي ومعلمات مدارس مديرية تربية لواء املزار الشمالي في املرحلتين (األساسية والثانوية) التابعة لوزارة التربية والتعليم في
اململكة األردنية الهاشمية.
مصطلحات الدراسة:
وسائل التواصل االجتماعي :تلك املنظومة من الشبكات التي تتاح على الشبكة العنكبوتية وتسمح للمعلمين واملعلمات في مديرية تربية لواء املزار
الشمالي باستخدامها في املنظومة التعليمية ضمن نظام تعليمي إلكتروني بطريقة منظمة بوسائل تفاعلية متعددة مثل (الفيس بوك ،وتويتر،
انستقرام،الكيك.)....،
متطلبات استخدام وسائل التواصل االجتماعي :هي مجموعة من املتطلبات تساعد املعلمين واملعلمات في مديرية تربية لواء املزار الشمالي على
استخدام وسائل التواصل االجتماعي في التعليم كعناصر العملية التعليمية ،البيئة التعليمية ،اإلدارة املدرسة وموازنة املدرسة)
تحديات استخدام وسائل التواصل االجتماعي :مجموعة من العوائق أو املصاعب التي يقترحها املعلمين واملعلمات في مديرية تربية لواء املزار الشمالي
تحول دون استخدامهم لوسائل التواصل االجتماعي في التعليم.
املقترحات تطوير استخدام وسائل التواصل االجتماعي :مجموعة من الحلول للتطوير التي يقترحها املعلمين واملعلمات في مديرية تربية لواء املزار
الشمالي لتذليل العقبات من أجل استخدامهم لوسائل التواصل االجتماعي في التعليم.
مدارس مديرية تربية لواء املزار الشمالي :هي إحدى مديريات التربية والتعليم في منطقة الشمال في لواء املزار الشمالي التابعة لوزارة التربية والتعليم في
اململكة األردنية الهاشمية.
ً
املرحلة األساسية :هي مرحلة التعليم اإللزامي للطالب الذكور واإلناث ومدتها عشر سنوات تتضمن (اإلبتدائي واإلعدادي معا) وتشمل على الصفوف
الدراسية من األول وحتى العاشر في املدراس الحكومية في اململكة األردنية الهاشمية.
املرحلة الثانوية :وهي املرحلة األخيرة من التعليم املدرس ي وتتكون من عامين دراسيين ،وتشمل الصف (األول والثاني) ثانوي من الذكور واالناث
ً
املنتظمين رسميا في املدراس الحكومية في اململكة األردنية الهاشمية.

اإلطار النظري والدراسات السابقة:
ً
أوال :اإلطارالنظري:
يتميز العالم املعاصر بالتغيير املستمر والتطور السريع في مختلف جوانب الحياة ،بما في ذلك املعارف والحقائق العلمية واالكتشافات الحديثة
املتالحقة والتكنولوجيا املتقدمة .ونتيجة لهذا التطور حدثت تحوالت جذرية في أهداف النظم التعليمية وسياساتها متأثرة بضغوط التقدم العلمي
ً
ً
التكنولوجي ،وتبعا لذلك أصبح التغيير التربوي ضرورة ويمثل ذلك تحديا أمام النظم التعليمية وتجعلها مطالبة بالتغيير املتسارع لتصبح أكثر مالءمة
للتقدم العلمي ،واستيعاب التكنولوجيا الجديد (عبد الحميد.)258،2000 ،
وإن تطور شبكة اإلنترنت كان له األثر البالغ في استخدام التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية ،حيث تمكن املتعلمين من الوصول إلى
معلومات وخبرات وتجارب تعليمية يصعب الوصول إليها بطرائق أخرى ،مما زادت في فرص التعليم والتعلم التقني ،وقد امتدت إلى أبعد من نطاق
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املؤسسات التعليمية؛ وبالتالي فإن توظيف هذه التكنولوجيا عبر مواقع التواصل االجتماعية يسهم في زيادة التواصل بين املتعلمين وتبادل املعلومات
فيما بينهم (النبهان.)2008،
وقد أكد تقرير برنامج الحوكمة واالبتكار ( )2014تحت عنوان "نظرة على اإلعالم االجتماعى فى العالم العربي ،والذي أصدر تقرير بحثي في
إطار برنامج الحوكمة واالبتكار فى كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية بالتعاون مع نادى دبي للصحافة :أن التعليم يعتبر من املجاالت الجوهرية التي
استخدمت فيها شبكات اإلعالم االجتماعي إلى حد بعيد مع عدد كبير من املستخدمين املواظبين ،وبات املعلمون ،والطالب ،واملؤسسات التعليمية بظهور
مفاهيم من قبيل "التعلم االجتماعي" ،يعتمدون أكثر فأكثر على أدوات اإلعالم االجتماعي لوضع منهجيات مبتكرة للتعليم ،وبناء املقدرات ونقل املعرفة،
ً
وأصبحت تقنيات اإلعالم االجتماعي تلعب ً
دورا متناميا في التعليم الرسمي ،وغير الرسمي .كما أشار التقرير إلى أنه ينظر إلى اإلعالم االجتماعي ،في مجال
ّ ً
ً
ُ ً
مكنا رئيسا لالبتكار ،والتعاون ،باإلضافة إلى كونه أداة تعلم عن بعد ،وميسرا ملجتمعات الخبرة ،واملمارسة (الشهري.)1436 ،
التعليم ،باعتباره م ِ
وقد ازداد اهتمام الباحثين في املجال التربوي ،إلى إيجاد أساليب تعليمية جديدة تتوافق وسمات التطور في مجال التكنولوجيا وتساعد املتعلم على
استخدام التكنولوجيا في التعلم ،من خالل توظيف العديد من املستحدثات التكنولوجية واستثمارها في العملية التعليمية ،بحيث تساهم في مواجهة
الخلل والقصور في النظم التعليمية الحالية وايجاد الحلول الجذرية ملشكالتها املتعددة) عماشة.)275،2011،
وذكر حنتوش ( )2017بأن دور املواقع االجتماعية في قطاع التعليم ليست فقط مساحات افتراضية للتعرف على أصدقاء جدد أو التواصل
ً
معهم ،أو معرفة ما يجري من أحداث في العالم ،بل هي أداة تعليمية ذات ميزات رائعة إذا ما تم استعمالها بفعالية فضال عن أنها مصدر مهم
للمعلومات ،ويمكن لألساتذة استعمالها من أجل تحسين التواصل ،مشاركة الطلبة في أنشطة فعالة تختلف عن أساليب التدريس التقليدية ،ويمكن
ً
أن نقول إن هناك أفكارا كثيرة يمكن أن يستفيد منها املعلم في زيادة فعالية العملية التعليمية وكل ذلك يولد عدة األفكار تستفيد منها املنظومة
التعليمية.
كما ذكر العرفج ( )2012إن استخدام الشبكات االجتماعية االلكترونية في العملية التعليمية له العديد من امليزات ،من أهمها :توسيع دائرة
املتعلمين بتوفير سهولة التواصل بينهم وبين املعليمن ،ونشر الثقافة التقنية ،وتوسيع مدارك الطلبة باطالعهم على أحدث املستجدات في مجال
دراستهم ،وإعطاء الفرصة لبعض الطلبة الذين يعتريهم الخجل عند مواجهة املواقف التعليمية للتعبير عن آرائهم كتابة.
أما اإليجابيات لشبكات التواصل االجتماعي في التعليم كما يذكرها الشرهان ( ،)2000الهزاني ( )2013بأنها :أداة لحفظ املعلومات ،االهتمام
بالتعليم الفردي أو الذاتي الذي ينمي القدرات املعلوماتية لدى الطالب ،تنمية مهارات التفكير العلمي وتطوير التفكير اإلبداعي،تحقيق أهداف
التعلم ،إيجاد استراتيجيات وخطط لحل بعض املشكالت التعليمية،الحصول على برامج تعليمية متخصصة ومتنوعة ،تطرح مناهجها التعليمية
وموادها الدراسية من خالل الشبكة االجتماعية ،عقد مؤتمرات عن بعد ،تعزيز قنوات التواصل ،تنمية ثقة الطالب بنفسه ،زيادة املهارات التقنية،
متابعة أولياء االمور أخبار أبناهم في املؤسسة التعليمية.
وبالنظر إلى تطبيقات موقع التواصل االجتماعي في قطاع التعليم هي أهم التطبيقات التي لها تأثير مباشر على التالميذ ،فلقد سجلت رابطة هيئات
ً
املدارس القومية بالواليات املتحدة األمريكية ( )School National Boards Associationفي تقرير لها أن ) )%60تقريبا من تالميذ املدارس األمريكية
الذين يستخدمون مواقع التواصل اإلجتماعي يتحادثون في مواضيع تعليمية ،بل كان من املفاجأة أن أكثر من ) (%50منهم يتخاطبون بالتحديد في
مواضيع خاصة بالواجبات الدراسية ،كما أن الشبكات االجتماعية التي تركز على تعزيز العالقات بين املدرسين وتالميذهم تستخدم في التعليم وفي
التطوير املنهي للمعلمين ،وفي الشراكة في املحتويات العلمية (طيب.)5،2012،
ً
ونظرا ألهمية شبكات التواصل االجتماعي في التعليم فقد أجريت تجارب دولية وعربية عن تأثير شبكات التواصل االجتماعي في مجتمعاتها
التعليمية وقد أورد (الحربي )1438،في دراسته ثالث تجارب ناجحة في هذا الصدد كما يلي:
ُ
ُ
التدرج في استخدام شبكات التواصل االجتماعي ،ضمن املخطط التعليمي
 .1التجربة الصينية« :يقول الخبير في التربية الحديثة فيليب تسانغ :إن
ّ
ُ
الصينيُ ،يمكن أن ُيحقق املزيد من املنفعة للطالب ،حيث يوفِـر مبدأ التحفيز والترغيب ،ويضمن الوصول بهم إلى أكبر قدر من الحماسة ،خاصة عندما
ُّ ُ
يتعلق األمر بدروس قد يراها البعض ُمعقدة ،منها على سبيل املثال دروس تعلم اللغات األجنبية ،التي تعتمد بشكل أساس ي على االنفتاح والحوار،
واالنسجام داخل املحيط الدراس ي».
 .2التجربة األمريكية :أما تجربة الواليات املتحدة االمريكية فقد أجريت دراسة حديثة قامت بها مجموعة من الباحثين بجامعة مينيسوتا ،قد أدت إلى
ُ
ُّ
أن( )%77من عموم الطالب يدخلون إلى شبكات التواصل بهدف التعلم وتنمية املهارات واالنفتاح على وجهات نظر جديدة ،وأنه بحسب بيانات تم
ُ
ُ
جمعها على مدار الستة أشهر األخيرة لطالب تتراوح أعمارهم بين ( )18 :16سنة ،تبين «أن الطالب الذين يستعملون مواقع الشبكات االجتماعية،
تطورت مهاراتهم وإبداعاتهم على نحو جيد» ،وتشير كرستين جرينهو الباحثة في الدراسة ،إلى أن إدراج املناهج التعليمية في الشبكات االجتماعية ،ساعد
ُ
ُ
ُ ّ
على جعل املدارس أكثر أهمية وذات مـغـزى للطـالب ،وصار امل ِعلمون قادرين على زيادة انخراط الطـالب في التعليم ،ورفع الكفاءة التكنولوجية ،وتعزيز
روح التعاون في الفصول الدراسية ،وبناء مهارات اتصال أفضل».
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 .3التجربة العربية اإلماراتية :فإن مجلس أبو ظبي للتعليم ،بدأ يتجه إلى توسيع دائرة استخدام شبكات التواصل االجتماعي في العملية التعليمية،
ُ
ّ
ُ
وقال ُمدير عام املجلس ،إن هذه الشبكات صارت ُج ً
املحلي واإلقليمي والعالم قاطبة ،وجعلتهم
زءا ال يتجزأ من تعلم الطالب ،وتعزيز ارتباطهم باملحيط ِ
ُ
على وعي بكل ما يشهده العالم من ُمستجدات تقنية وعلمية وثقافية ،وكان املجلس قد أطلق في بداية العام ( ،)2012مشروع «الصف اإللكتروني» ،في
ُ
ّ
ُ ّ
ُ
املحلي والعاملي ،على أن يتم التعميم على مراحل في
ِست مدارس بإمارة أبو ظبي ،لتشجيع امل ِعلمين والطالب على تبادل املعرفة واملعلومات على املستويين ِ
بقية املدارس الحكومية في اإلمارة».
ويرى العبيري ( )2013أن الثقافة املجتمعية السائدة تجاه استخدام شبكات التواصل االجتماعي" تتمثل في أحد الصعوبات الرئيسة التي قد تعيق
جهود ومبادرات إدخال استخدام تلك شبكات في البيئة املدرسية ،فاملفهوم السائد عند كثير من مستخدمي شبكة االنترنت أن الشبكات االجتماعية ال
يتم ارتيادها واستخدامها إال ألغراض غير تعليمية.
لكن النظرة املستقبلية لوسائل التواصل التعليمي من قبل العديد من عناصر املنظومة التعليمية في الجامعات العاملية والعربية واملدرسين في
التعليم في مدارسهم ركزت على استخدام هذه الشبكات للتواصل مع الطلبة ،من أجل خلق بيئة تعليمية شفافة وتفاعلية بحيث يكون الطالب فيها
ً
ً
عنصرا مشاركا في العملية التعليمية التعلمية ،وليس مجرد متلق للمعلومة من عضو هيئة التدريس واملدرس في قاعة املحاضرات (الخليفة.)2006،
ً
وانطالقا من أهمية استخدم وسائط التواصل االجتماعي في املنظومة التعليمية ،تولد لدى الباحثين شعور بأهميتها في مجال التعليم ،فقد تم
إجراء هذه الدراسة على معلمي ومعلمات مديرية تربية لواء املزار الشمالي للوقوف على متطلبات استخدام وسائط التواصل االجتماعي وتحدياتها
ومقترحات التطوير لعناصر العملية التعليمة.
ً
ثانيا :الدراسات السابقة:
هناك العديد من الدارسات السابقة العربية واألجنبية التي تناولت موضوع مواقع التواصل االجتماعي بشكل عام ولكن في هذه الدراسة تم التركيز
بالدرجة األولى على الدراسات التي أجريت على املؤسسات التعليمية سواء في التعليم الجامعي أو التعليم العام ال سيما الحديث منها ،وهذا عرض موجز
للدارسات ذات الصلة بموضوع الدارسة الحالية:
• هدفت دراسة زعرب وآخرون ( )2019للوقوف على وجهة نظر القيادات التربوية في تفعيل دور شبكات التواصل االجتماعي في اتخاذ القرار من
خالل :التعرف على العوامل املؤثرة في عملية صنع القرار بوزارة التربية والتعليم ومراحل صنع القرار التربوي .وبيان انعكاسات شبكات التواصل
االجتماعي على العملية التعليمية عامة وعلى عملية اتخاذ القرار خاصة ،واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي ،وأوصت الدراسة بتقديم معلومات
هامة لصانعي القرار حول دور وسائل التواصل االجتماعي في عملية صنع واتخاذ القرار .الوقوف على بعض الجوانب والنقاط املهمة واملؤثرة في
مواقع التواصل االجتماعي ،وعالقتها بصنع واتخاذ القرار ،وضرورة االهتمام بوسائل االتصال على املستوى املدرس ي فهي عنصر مهم في اتخاذ
القرار الرشيد ،مما يجعل القرارات تصل إلى املنفذين في الوقت املناسب.
• هدفت دراسة الشهري ( )2018في السعودية إلى معرفة أثر توظيف شبكات التواصل االجتماعي في تنمية املهارات الحياتية لدى طالب املرحلة
ً
الثانوية من وجهة نظر الطالب واملعلمين ،وتكونت عينة الدراسة من ( )357معلما ممن يعملون في املدارس الثانوية التابعة إلدارة التربية والتعليم
بمدينة الرياض ،وقد أظهرت الدراسة النتائج التالية :جاءت االستجابات على "واقع استخدام شبكات التواصل االجتماعي في تنمية املهارات
الحياتية لدى طالب املرحلة الثانوية" بمتوسط عام يشير إلى خيار (موافق) كماجاءت االستجابات على "املعوقات التي تواجه طالب املرحلة
ً
الثانوية عند استخدام شبكات التواصل االجتماعي في تنمية املهارات الحياتية" بمتوسط عام يشير إلى خيار (موافق) .وأخيرا جاءت االستجابات
على "سبل تفعيل شبكات التواصل االجتماعي في تنمية املهارات الحياتية لطالب املرحلة الثانوية " بمتوسط عام يشير إلى خيار (موافق بشدة) على
أداة الدراسة ككل.
• هدفت دراسة نصراوين وسعادة ( )2018في األردن للتعرف على درجة استخدام املعلمين ملواقع التواصل اإلجتماعي ومعوقاته في العملية
التعليمية في لواء الجامعة ،ولغرض تحقيق أهداف هذه الدراسة ّتم اختيار عينة مكونة من ()200معلم ومعلمةّ ،وتم بناء أداتين هما :استبانة
درجة استخدام مواقع التواصل االجتماعي ،واستبانة ّ
معوقات استخدام مواقع التواصل اإلجتماعي ،وقد ّتم التأكد من صدقهما وثباتهما ،أظهرت
ّ
ّ
ّ
التعلمية جاء بدرجة متوسطة ،كما أظهرت النتائج
التعليمية
نتائج الدراسة أن درجة استخدام املعلمين ملواقع التواصل اإلجتماعي في العملية
ً
ُ
وجود فروق دالة إحصائيا لدرجة استخدام مواقع التواصل اإلجتماعي لصالح اإلناث ،ولصالح الذين يتقنون استخدام الحاسوب.
• في دراسة أجرتها عواج وسامية ( (2016في الجزائر هدفت ملعرفة دور مواقع التواصل االجتماعي في دعم التعليم عن بعد لدى الطلبة الجامعي في
ً
ُ
الجزائر ،وإلى أي مدى ُيمكن لتطبيقات مواقع التواصل االجتماعي على اإلنترنت وتساهم في دعم التعليم عن بعد ،وتكونت العينة من ( )197طالبا
ً
و( )35إستاذا تم اختيارهم بشكل قصدي ،أظهرت نتائج الدراسة أن مواقع التواصل اإلجتماعي خاصة ( )Facebookواليوتيوب( (Youtubeتلعب
ً
ُ
ً
دورا فعاال في عملية التعلم عن بعد،كما وتساهم بشكل كبير في تذليل الصعوبات الناجمة عن التعليم التقليدي.
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• هدفت دراسة الزبون ( )2016إلى الكشف عن درجة توافر متطلبات تطبيق التعليم اإللكتروني في تدريس التربية اإلسالمية من وجهة نظر عينة
من معلمي التربية اإلسالمية في محافظتي جرش وعجلون األردنيتين .وطور الباحث استبانة مكونة من ) (70فقرة ،موزعة على خمسة مجاالت،
ً
وتكونت عينة الدراسة من ) (174معلما ومعلمة ،وأشارت نتائج الدراسة إلى أن درجة التوافر الكلية ملتطلبات التعليم اإللكتروني في تدريس التربية
اإلسالمية كانت متوسطة؛ حيث جاءت متطلبات تطبيق التعليم اإللكتروني املتعلقة بمعلم التربية اإلسالمية في املرتبة األولى ،تلتها في املرتبة الثانية
املتعلقة بالطالب ،ثم باملنهاج ،وفي املرتبة الرابعة املتعلقة باألمور التنظيمية والفنية ،وجاءت في املرتبة األخيرة املتعلقة بالبيئة التعليمية ،كما
بينت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في مجال متطلبات تطبيق التعليم اإللكتروني املتعلقة باملعلم تعزى للدورات التدريبية،
ولصالح املعلمين الذكور الذين حصلوا على دورات تدريبية في مجال الحاسوب ،وأوص ى الباحث باإلكثار من الدورات املتخصصة في مجال
الحاسوب وتكنولوجيا املعلومات التي تمكن معلمي التربية اإلسالمية من امتالك مهارات تطبيق التعليم اإللكتروني.
• وبينت دراسة في بروناي دار السالم عبد هللا ( )2015أن اتجاهات املدرسين والطلبة في بروناي دار السالم نحو استخدام شبكات التواصل
االجتماعي في تعليم اللغة العربية ،واتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،واعتمدت على االستبيان أداة رئيسة لجمع املادة ،وتكونت عينتها من
ً
ً
( )39مدرسا وطالبا اختيروا من الجامعات البروناوية .وقد أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى اتجاهات املدرسين والطلبة في بروناي دار السالم نحو
ً
استخدام شبكات التواصل االجتماعي في تعليم اللغة العربية كان مرتفعا وفي ضوء هذه النتائج يوص ي الباحث بجملة من التوصيات أهمها:
ضرورة االستفادة الكاملة من إمكانات شبكات الت واصل االجتماعي في تطوير تعليم اللغة العربية ،وتصميم مناهج تستوعب هذه التقنية املفيد.
• أظهرت دراسة الحمد (1435ه) في جامعة أم القرى دور شبكات التواصل االجتماعي في دعم املنظومة التعليمية لدى طالب كلية التربية في
جامعة أم القرى ،وتكون مجتمع البحث من طالب كلية التربية بجامعة أم القرى بمكة املكرمة ،وبسبب كثرة مجتمع الدراسة اتخذ الباحث أسلوب
ً
العينة العشوائية وعددها ( (280طالبا ،واستخدم االستبانة كأداء للدراسة وتم التحقق من صدق األداة وثباتها ،أظهرت النتائج وجود فروق دالة
ً
إحصائيا بين املستويات الدراسية في استخدام مواقع التواصل االجتماعي في دعم التواصل بين الطالب .وجود فروق دالة إحصائيا بين املستويات
التعليمية الثالثة في استخدام مواقع التواصل االجتماعي في كل من دعم املحتوى التعليمي ،ودعم األنشطة التعليمية.
َ
ّ
االجتماعي على التحصيل الدارس ّي لألبناء في محافظة طولكرم
• كما يشير عوض ( )2014في دراسة بفلسطين عن اثار استخدام مواقع التواصل
ّ َ
ّ
االجتماعي في
من وجهة نظر ربات البيوت ،وتكون مجتمع الدارسة من جميع ربات البيوت اللواتي َأبناؤهم لديهم حساب على مواقع التواصل
محافظة طولكرم ،وأجريت الدارسة ،على عينة مكونة من( )100ربة بيت ،لدى أبنائها حساب على مواقع التواصل االجتماعي في محافظة طولكرم
االجتماعي تأثيرًا إ ً
ّ
ّ
اإليجابي لهذه املواقع في
يجابيا على التحصيل الدراس ّي لألبناء ،في حالة االستخدام
وتوصلت الدراسة إلى ّأن ملواقع التواصل
خدمة العملية التعليمية ،وتحت بصر أولياء االمور وتوجيههم.
• وأجرى عبد الرزاق ( )2013دراسة في جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا لتحقق من دور شبكات التواصل االجتماعي في العملية التعليمية:
ً
دراسة حالة طالب ،وتكونت عينة الدراسة من ( )50طالبا وطالبة من طالب كلية علوم الحاسوب وتقنية املعلومات وخمسة من أعضاء هيئة
التدريس .استخدمت الباحثة اإلستبانه واملقابلة كأداتي لجمع البيانات .ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة :إسهام شبكات التواصل
االجتماعي مساهمة فاعلة في تحسين مستوى التواصل بين الطالب ،وتوظيف شبكات التواصل االجتماعي بدرجة كبيرة ً
جدا في العملية التعليمية،
تأثيرا ً
وتؤثر شبكات التواصل االجتماعي ً
كبيرا في التواصل األكاديمي بين الطالب.
• وبينت دراسة الهزاني ( )2013فاعلية الشبكات االجتماعية اإللكترونية في تطوير عملية التعليم والتعلم لدى طالبات كلية التربية في جامعة
امللك سعود ،وتكونت عينة الدراسة من( (33طالبة من طالبات كلية التربية ،واستخدمت الباحثة االستبانة كأداة لتحقيق أهداف الدراسة من
تصميم الباحث ،وكان من نتائجها أن( )%73من الطالبات يستخدمن الشبكات االجتماعية ،كما أظهرت نتائج الدراسة أن( )%75,7من العينة
وجدت أن شبكات التواصل االجتماعي ساهمت في أثراء الحصيلة املعرفية في التخصص لديهن ،كما أظهرت نتائج الدراسة مدى أهمية الشبكات
االجتماعية في التواصل ،وتكوين مجموعات بحثية وعلمية ،حيث أجمعت ( )%87من العينة على ذلك ،وخلصت الدراسة إلى توصيات كان من
أهمها تفعيل استخدام مواقع التواصل االجتماعية اإللكترونية في عملية التعليم والتعلم.
• وأعد الشهراني ) )2011دراسة هدفت إلى تحديد مطالب استخدام التعليم اإللكتروني في تدريس العلوم الطبيعية بالتعليم العالي الواجب توافرها
في املعلم ،واملتعلم ،واملنهج ،والبيئة التعليمية ،تكونت عينتها من ) (250عضو هيئة تدريس من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية،
وتوصلت إلى أن جميع املطالب الالزم توافرها في تدريس العلوم الطبيعية ،املتعلقة باملعلم ،واملتعلم ،واملنهج والبيئة التعليمية تعتبر مطالب مهمة
الستخدام التعليم اإللكتروني من وجهة نظر املختصين.
• وهدفت دراسة ( (Mehmood & Taswir,2011في ٌعمان الكتشاف كيفية استخدام الطالب ملواقع شبكات التواصل أالجتماعي وتحديد كيفية
استخدام شبكات التواصل االجتماعي كمنصة للتعلم التربوي للطالب ،وما هي أثار استخدام شبكات التواصل أالجتماعي على التعليم ،واستخدم
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الباحث املنهج التحليلي على مجمع الدراسة املستهدف من طلبة البكالوريوس لكلية العلوم التطبيقية من كلية نزوى/عمان وتكونت عينة الدراسة
ً ً
من((100مشارك وقد أظهرت الدراسة نتائج تبين أن شبكات التواصل االجتماعي تؤثر تأثيرا كبيرا في األداء االكاديمي للطالب ،وأنها إذا صممت
ً
خصيصا لالحتياجات التعليمية املحددة لكل طالب املتعلقة لكل تخصص يمكن أن تكون أداة مفيدة في تحسين األداء األكاديمي للطالب
ً
الجامعيين كما أولت الدراسة إلى أنه يجب أن يكون استخدام شبكات التواصل االجتماعي منضبطا ،ألنه يمكن أن يؤدي إلى النتيجة السلبية في
عملية التعليم.
• وأكدت دراسة( )Bynum,2011على أهم املمارسات املرتبطة باستخدام الشبكات االجتماعية من خالل دراسة استخدام شبكات التواصل
االجتماعي تحسين املشاركة الطالبية كتطبيقاتها في املؤسسات التعليمية الحكومية وبينت نتائج الدراسة :أن الطالب يقضون ما يزيد عن ()40
ً
ساعة أسبوعيا في التفاعل عبر هذه الشبكات ،وأوصت بضرورة وضع األساليب والطرق املناسبة لالستفادة من تقنية الشبكات االجتماعية
كدمجها ضمن الخدمات التعليمية بهدف تحسين مشاركة الطالب في العملية التعليمية ،واعتبرت الدراسة أن الفجوة الرقمية تمثل صعوبة في
ً
استخدامات الشبكات االجتماعية إال أنها ليست معيقا لالستفادة.
• كما قام ( (Ray, et aL.,2011بدراسة عن اتجاهات املدرسين وسلوكهم وآرائهم نحو استخدام الوسائط االجتماعية في التعليم ،وهذه الدراسة
التجريبية بحثت مواقف املدرسين ،وسلوكهم ،وآرائهم املتعلقة باستخدام وسائل التواصل االجتماعي ،وقد اختيرت العينة من املعلمين امللتحقين
ببرنامج نيل درجة املاجستير في التعليم في الواليات املتحدة األميركية ،وكشفت النتائج أن مواقف املعلمين نحو استخدام نحو استخدام وسائل
التواصل االجتماعي كانت في معظمها إيجابية.
• وفي دراسة ( )Brady,et al.,2010وتوصلت إلى أن ( )%70من الطالب تستخدم هذه الشبكات في العملية التعليمية )%70( ،من الطالب موافق
بشدة على أن هذه الشبكات تسمح بمزيد من التعاون املتكرر مع االقران والزمالء ،ووافق ( )%82على أنها تساعد على التواصل خارج الفصول
الدراسية بفاعلية واستمرارية )%74( ،منهم رأوا أنها تسمح بمزيد من التفكير الفعال لديهم والتقاش وتبادل االفكار.
ومن خالل استعراض الدراسات السابقة يتبين أن هناك اتفاق شبه كامل على أهمية تطبيق وسائل التواصل االجتماعي في العملية التعليمة وما
لها من فؤائد كثيرة على املنظومة التعليمية ،وأن هذه الفوائد متنوعة وكثيرة التحص ى وال تعد على املنظومة التعليمية ،كما وأن هذه الدراسة استفادة
من الدراسات السابقة في جملة من الفؤائد أهمها إثراء اآلدب النظري وبناء أداة الدراسة وفي منهج الدراسة ،وما يميز الدراسة الحالية عن غيرها من
الدراسات السابقة تناولها لفئة املعلمين ،ومع أهمية هذه الفئة التي تسعى إلعداد األجيال املستقبلية وتزويدهم باملعارف واملهارات التقنية الالزمة
للتعامل مع تحديات عصر التقنية واملستجدات التي تطرأ .لذا جاءت هذه الدراسة للكشف على متطلبات استخدام وسائل التواصل االجتماعي في
التعليم وشتملت هذه متطلبات على (العملية التعليمية ،البيئة التعليمية ،اإلدارة املدرسة وموزانة املدرسة) لدى معلمي مدارس مديرية تربية لواء املزار
الشمالي ،باالضافة إلى تحديات ومقترحات تطويرها اخذت من آراء أفراد عينة الدراسة ،فكانت هذه الدراسة األولى من نوعها التي تناولت استخدام
وسائل التواصل االجتماعي في التعليم في مدارس مديرية تربية لواء املزار الشمالي.

الطريقة اإلجراءات:
منهج الدراسة:
اعتمد الباحثان على املنهج الوصفي في هذه الدراسة ،ألنه األكثر مناسبة لتحقيق أهداف الدراسة الحالية.
مجتمع الدراسة وعينتها:
تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات مديرية تربية لواء املزار الشمالي التابعة لوزارة التربية والتعليم في اململكة األردنية الهاشمية
ً
والبالغ عددهم ( )700معلما ومعلمة في املرحلتين (األساسية والثانوية) ،وذلك حسب إحصائيات مديرية تربية لواء املزار الشمالي ،وتكونت عينة
الدراسة من ( )200معلم ومعلمة تم اختيارهم بطريقة عشوائية من أفراد املجتمع االصلي من العام الدراس ي (.)2018 /2017
أداة الدراسة:
تمثلت أداة الدراسة من استبانة مكونة من جزأين تضمن الجزء األول :الخصائص الديموغرافية ألفراد عينة الدراسة متمثلة في متغير)الجنس،
املرحلة الدراسية) ،أما الجزء الثاني :فقد تكون من فقرات مغلقة وأسئلة مفتوحة اإلجابة ،وقدتكونت الفقرات املغلقة من ( )76فقرة ،موزعة
على(أربعة محاور) وهي (عناصر العملية التعليمية ،البيئة التعليمية ،االدارة املدرسية ،وموازنة املدرسة) ،أما األسئلة املفتوحة فتمثلت في املحور
الخامس والسادس وقد تضمنا سؤالين مفتوحين ،تناول سؤال املحور الخامس :تحديات متطلبات استخدام وسائل التواصل االجتماعي ،وتناول سؤال
املحور السادس :مقترحات تطوير استخدام وسائط التواصل االجتماعي .
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صدق أداة الدراسة:
ُويعرف )عبيدات )15،1988 ،صدق االستبانة بأنه ":قدرته على قياس ما وضع لقياسه" .حيث قام الباحثان بعرض االستبيان على مجموعة من
املحكمين من جامعة طيبة تخصص تكنولوجيا التعليم وعددهم ( )5ومشرفين تربويين وعددهم ( )7ومعلمين من مديرية التربية لواء املزار الشمالي
وعددهم ( ،)10وطلب من املحكمين إبداء الرأي ووضع املقترحات حول محاور االستبانة ،وقام الباحثان في ضوء ذلك بتعديل وصياغة وحذف وإضافة
للفقرات ،حتى خرجت بصورتها النهائية التي تكونت من ( )76فقرة موزعة على أربع محاور.
ثبات أداة الدراسة:
ً
املقصود بالثبات هو" إعطاء املقياس للنتائج نفسها تقريبا في كل مرة يطبق فيها على املجموعة نفسها من األفراد" (أبو لبدة .)2000،261،فقد تم
التحقق من ثبات األداء بتطبيقها على عينة استطالعية بلغ عددهم ( )20معلم ومعلمة من خارج عينة الدراسة الفعلية ،ثم استخدام الباحثان :معادلة
(ألفا كرونباخ) إلستخراج معامل الثبات لكل محور ،والثبات الكلي للمحاور أداة الدراسة ،التي يبينها جدول (.)1
جدول ( :)1معامل الثبات الكلي لألداة ولكل محورمن محاورها
املحاور
األول( :عناصر العملية التعليمية).
الثاني( :البيئة التعليمية).
الثالث( :االدارة املدرسية).
الرابع( :موازنة املدرسة).
الثبات الكلي ألداة الدراسة

عدد الفقرات

معامل الثبات (ألفا كرونباخ)

33

( )0,949

22

( )0,954

16

( )0,944

5

( )0,934

76

( )0,976

يبين الجدول رقم ( )1أن النتائج مرتفعة لثبات اإلتساق كون قيمة معامل الثبات (ألفا كرونباخ) للمحاور األربعة محصورة بين ( )0,954و ()0,934
في حين بلغ الثبات الكلي ألداة الدراسة(  )0,976وهي نتيجة رائعة لغاية الدراسة.
املعالجات اإلحصائية:
اتبع الباحثان األساليب اإلحصائية املناسبة( )SPSSلإلجابة عن تساؤالت الدراسة ،باستخراج النسب املئوية ،املتوسطات الحسابية ،االنحرافات
املعيارية ،االحصاء الوصفي ،تحليل التباين االحادي ( ،)One-Way-Anovaومعامل الثبات باستخدام معادلة (ألفا كرونباخ).
التقديرالكمي الستجابات عينة الدراسة على األداة:
تم اعتماد خمسة مستويات للتقدير التحليلي الستجابات عينة الدراسة على االستبانة ،وقد حددت باملتوسطات الحسابية املوجودة في جدول (.)2
جدول ( :)2مستويات للتقدير التحليلي الستجابات عينة الدراسة على االستبانة
درجة املتطلب
العالمة

ً
عالية جدا

عالية

متوسطة

ضعيفة

ً
ضعيفة جدا

5

4

3

2

1

فئة املتوسطات الحسابية

4,21- 5,00

3,41- 4,20

2,61- 3,40

1,81- 2,60

1- 1,80

ً
وقد تم اعتماد التقديرات املذكورة في الجدول حسب نظام (ليكرت) الخماس ي اعتمادا على الفروقات بين أكبر قيمة استجابة وأقل قيمة مقسومة
على عدد الفئات.

عرض النتائج ومناقشتها:
النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال األول ونصه "ما متطلبات عناصر العملية التعليمية املرتبطة باستخدام وسائل التواصل االجتماعي من
وجهة نظرمعلمي مدارس مديرية تربية لواء املزارالشمالي باألردن؟
لإلجابة عن السؤال السابق تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ودرجة املتطلب والرتبة ملتطلبات عناصر العملية التعليمية
املرتبطة باستخدام وسائل التواصل االجتماعي ،وجدول ( )3يبين ذلك.
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جدول ( :)3املتوسطات الحسابية ،االنحر افات املعيارية درجة املتطلب والرتبة ملتطلبات عناصر العملية التعليمية املرتبطة باستخدام وسائل التواصل
االجتماعي
املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

درجة املتطلب

الرتبة
ً
تنازليا

الرقم في
األداة
22

زيادة دافعية املعلمين في التدريس لدى استخدامهم وسائل التواصل االجتماعي.

4,08

0,910

عالية

1

1

املعرفة الكافية بوسائل التواصل االجتماعي لدى املعلمين.

4,07

0,851

عالية

2

23

جعل املقررات الدراسية لدى املعلمين إلكترونية وليست ورقية.
دمج وسائل التواصل االجتماعي ضمن املنهاج الدراس ي.

4,00

0,902

3,89

0,890

عالية
عالية

3
4

3

امتالك املعلمين مهارات التقنية الستخدام وسائل التواصل االجتماعي.

3,89

0,890

عالية

5

2

قدرة املعلمين التقنية على استخدام وسائل التواصل االجتماعي.

3,89

0,838

عالية

6

26

تركيز املعلمين على وسائل التواصل االجتماعي التي تنمي مهارات حل املشكالت.
زيادة رغبة املعلمين في استخدام وسائل التواصل االجتماعي.
حصر املعلمين على الوجود الدائم للوسائل التواصل االجتماعي في تدريس املقرر.
تحويل فكر املعلمين االيجابي للنظرة التكنولوجية الستخدام وسائل التواصل االجتماعي.
تحفز املعلمين على التفاعل مع زمالئهم عبر وسائل التواصل االجتماعي في التدريس.

3,85

0,919

3.82

0,928

3,70

1,013

3.69

0,917

3,65

1,051

عالية
عالية
عالية
عالية
عالية

7

15

ابتعاد املعلمين عن استخدام للوسائل التواصل االجتماعي لألغراض غير تعليمية.
حصول املعلمين على األجهزة الذكية املتطورة.
زيادة رغبة املعلمين في توظيف وسائل التواصل االجتماعي في جميع املقررات الدراسية.
التنوع في استخدام وسائل التواصل االجتماعي لدى املعليمن في التدريس.

3,65

1,084

3.63

1.067

3,63

1,025

3,62

0,991

عالية
عالية
عالية
عالية

7

تركيز زيارات املشرفين التربويين للمعلمين على استخدام وسائل التواصل االجتماعي.
تشجيع املعلمين ألولياء األمور لحث أبنائهم الستخدام وسائل التواصل االجتماعي.

3.59

1,014

3,57

1,035

عالية
عالية

3,55

1,083

3,55

1,060

3.55

1,055

3,55

0,981

عالية
عالية
عالية
عالية

3,54

1,017

3.51

1,017

3.49

1,017

عالية
عالية
عالية

3,48

1,037

3.46

1,129

عالية
عالية

3,43

1,049

3,42

1.131

3.42

0,979

3,38

1,101

3,38

1,049

3,37

1,028

24

6
25
5
21

4
20
30

32

الفقرات

33

دور املعلمين في تبصير املجتمع بأهمية وسائل التواصل االجتماعي في التدريس.
مواكبة املعليمن لكل جديد في مجال استخدام التواصل االجتماعي
تفعيل مجموعات وسائل التواصل االجتماعي لدى املعلمين.
إلزام املعلمين على استخدام وسائل التواصل االجتماعي في العملية التدريسية.

14

استخدام املعلمين للوسائل التواصل االجتماعي املتنوعة لتحقيق التميز لديهم.
اكساب املعلمين مهارات في إنشاء وتصميم تطبيقات عبر وسائل التواصل االجتماعي.
استخدام املعلمين وسائل التواصل االجتماعي للكشف عن الفروق التقنية بينهما.

10

حضور املعلمين مؤتمرات تحث على استخدام وسائل التواصل االجتماعي في التعليم.
ً
تركيز املعليمن على وسائل التواصل االجتماعي األكثر سهولة وتوافرا في عملية التدريس.

11

الوعي الكافي لدى املعلمين بأهمية استخدام وسائل التواصل االجتماعي في التعليم.
إتقان مهارات التعلم املستمر باستخدام املعلمين وسائل التواصل االجتماعي.
شمول وسائل التواصل االجتماعي لجميع تخصصات املعلمين في التدريس.
تفعيل وسائل التواصل االجتماعي التواصل االجتماعي لتبادل اآلراء بين املعلمين.
تفعيل املعلمين لوسائل التواصل االجتماعي في التقويم.
تجنب املعلمين اآلثار سلبية عند استخدام وسائل التواصل االجتماعي.
توفير وسائل التواصل االجتماعي التي تنمي روح املبادرة في التدريس لدى املعلمين.
املتوسط الحسابي العام

31
27
12

8
19

28

29
16
17
18
9
13

1,090

3,33
3,63

عالية
عالية
عالية
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
(عالية)

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

يبين من جدول ( )3املتوسط الحسابي العام ملتطلبات عناصر العملية التعليمية املرتبطة باستخدام وسائل التواصل االجتماعي من وجهة نظر
معلمي مدارس مديرية تربية لواء املزار الشمالي كان ( )3,63وبحسب مستويات التقدير التحليلي للحكم على استجابات املعلمين فقد كانت الدرجة
(عالية) ويمكن أن ترجع هذه النتيجة إلى أن عناصر العملية التعليمية (معلم ،متعلم ،مقرر دراس ي) متجذره فيها التقليدية في التدريس فهي تعاني من
ً
متطلبات (عالية) ،فاملعلم تقليديا في تدريسه ربما بسبب ضعفه في مجال التقنية وعدم ميله لها أو أنه يعاني من محدودية اإلمكانات التقنية وكذلك
ً
الطالب .أما تصميم املقرر الدراس ي مازال تقليديا ويحتاج من متخذي القرار تغيير تصميم املناهج بما يتناسب والتقنية الحديثة ،وإذا لم توافر هذه
املتطلبات لكي تنخرط في املنظومة التعليمية سيكون لها األثر السلبي البالغ في تطبيق التقنية وستبقى على ماهي عليه ،أما إذا ما توافرت فسيحدث
تغيير جذري وإيجابي على املنظومة التعليمية وتصبح منظومة تقنية مواكبة .وتتفق هذه النتيجة بشكل عام مع دراسة (الزبون)2016،؛ ودراسة
(الشهراني.)2011،
كما يالحظ من الجدول أن الفقرة املتعلقة (بزيادة دافعية املعلمين في التدريس لدى استخدامهم وسائل التواصل االجتماعي) قد حصلت على
املرتبة األولى وبمتوسطه حسابي ( )4,08فكان درجته في املقياس (عالية) :وهذا يدل على أن الدافعية ال تاتي عند املعلم في تدريسه التقليدي املعتمد
624

املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية-

املجلد ،9العدد ،2021 - 2ص636- 615 :

يوسف جراح & جراح جراح

متطلبات استخدام وسائل التواصل االجتماعي في مدارس مديرية تربية لواء املزارالشمالي باألردن....

عليه ونقص في التقنية إال من خالل التغيير في أنماط التدريس ووجود بدائل متنوعة بوجود التقنية ،فالطريقة التقليدية واملقرر الجامد وانعدام
ً
ً
ً
ً
التقنية وضعف مهارات املعلم التقنية في التدريس ال تعطي املعلم مؤشرا ودافعا وميوال وتشويقا لعملية التدريس ،وذلك عكس التقنية التي تقدم
ً
ً
ً
اشكاال وألوانا من أنماط التدريس للمعلم وتتيح له فرصا وبدائل كثيرة يقدمها لطالبه بشوق ودافعية أكثر.
النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني ونصه "ما متطلبات البيئة التعليمية املرتبطة باستخدام وسائل التواصل االجتماعي من وجهة نظر
معلمي مدارس مديرية تربية لواء املزارالشمالي باألردن؟"
لإلجابة عن السؤال السابق تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ودرجة املتطلب والرتبة ملتطلبات البيئة التعليمية املرتبطة
باستخدام وسائل التواصل االجتماعي وجدول ( )4يبين ذلك.
جدول ( :)4املتوسطات الحسابية ،االنحر افات املعيارية ودرجة املتطلب والرتبة ملتطلبات البيئة التعليمية املرتبطة باستخدام وسائل التواصل االجتماعي
املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

درجة
املتطلب

الرتبة
ً
تنازليا

الرقم
في
األداة

ً
ً
امتالك البيئة التعليمية موقعا إلكترونيا على شبكة االنترنت.

3,67

1,086

عالية

1

54

استخدام وسائل التواصل االجتماعي لتعزيز روح التواصل في البيئة التعليمية.

3.66

1,050

عالية

2

50

استخدام وسائل التواصل االجتماعي لتعزز األساليب التربوية في البيئة التعليمية.

3,63

1,005

عالية

3

46

توفير برامج جاهزة الستخدام وسائل التواصل االجتماعي في البئية التعليمية.

3,61

1,168

عالية

4

53

استخدام وسائل التواصل االجتماعي لكسب املهارات االجتماعية في البيئة التعليمية.

3,59

1,053

عالية

5

51

استخدام وسائل التواصل االجتماعي لتشجع التعلم النشط في البيئة التعليمية.

3,59

0,994

عالية

6

52

استخدام وسائل التواصل االجتماعي لزيادة االرتقاء باألفكار في البيئة التعليمية.

3,59

0,957

عالية

7

55

مناسبة زمن الحصة في البئية التعليمية الستخدام وسائل التواصل االجتماعي في التدريس.

3,58

1,109

عالية

8

49

استخدام وسائل التواصل االجتماعي لخلق بيئة تعليمية تتسم بالحيوية والنشاط.

3,54

0,997

عالية

9

48

إعداد برامج تدريبية في البئية التعليمية الستخدام وسائل التواصل االجتماعي.

3,47

1,107

عالية

10

47

ً
تهيئة بعض الصفوف الدراسية تقنيا ليسهل استخدام وسائل التواصل االجتماعي.

3,42

1,113

عالية

11

37

امتالك البيئة التعليمية للمدرسة مختبرات الستخدام وسائل التواصل االجتماعي.

3,39

1,078

متوسطة

12

41

توفير بيئة عمل تعليمية مناسبة الستخدام وسائط التواصل االجتماعي.

3,33

1,033

متوسطة

13

39

أنظمة تشغيل مناسبة لألجهزة الذكية في البيئة التعليمية للمدرسة.

3,32

1,123

متوسطة

14

43

أداء الواجبات واملشاريع البحثية عبر وسائط التواصل االجتماعي.

3,32

1,114

متوسطة

15

38

أنظمة اتصال متميزة في البيئة التعليمية تخدم وسائل التواصل االجتماعي.

3,32

1,088

متوسطة

16

45

الحرص على دمج وسائط التواصل االجتماعي في التقويم.

3,29

1,114

متوسطة

17

44

إمكانية تنويع طرائق التدريس عبر وسائل التواصل االجتماعي في البئية التعليمية.

3,29

1,109

متوسطة

18

42

تقديم الدروس عبر وسائط التواصل االجتماعي في البئية التعليمية.

3,28

1,126

متوسطة

19

40

أجهزة كافية تساعد على استخدام وسائل التواصل االجتماعي في البئية التعليمية.

3,27

1,158

متوسطة

20

35

خدمة شبكة اإلنترنت يجب أن تغطي جميع أجزاء املدرسة.

3,26

1,165

متوسطة

21

36

تهيئة الفصول الدراسية الستخدام وسائط التواصل االجتماعي.

3,17

1,120

متوسطة

22

34

الفقرات

املتوسط الحسابي العام

3,44

(عالية)

يتبين من جدول ( )4املتوسط الحسابي العام ملتطلبات البيئة التعليمية املرتبطة باستخدام وسائل التواصل االجتماعي من وجهة نظر معلمي
مدارس مديرية تربية لواء املزار الشمالي كان ( )3,44وبحسب مستويات التقدير التحليلي للحكم على استجابات املعلمين فقد كانت الدرجة (عالية).
625

املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية-

املجلد ،9العدد ،2021 - 2ص636- 615 :

يوسف جراح & جراح جراح

متطلبات استخدام وسائل التواصل االجتماعي في مدارس مديرية تربية لواء املزارالشمالي باألردن....

ويمكن القول بأن البيئة التعليمية التقنية في مدارس القرن الحادي والعشرين هي جل اهتمام التربويين ،فدمج التقنية في البيئة التعليمة لها
انعكاسات ايجابية على جودة ومخرجات العملية التعليمية التي تؤدي إلى اكساب املهارات والخبرات واملعارف بشكل أكثر فاعلية وتطوير لدى املنظومة
التعليمية (املعلم ،املتعلم ،املناهج الدراس ي) ،وهذا ما ادركه املعلمون بأن أفتقار البيئة التعليمية للتقنية لها آثارها السلبية على املنظومة التعليمة ،لذا
ً
ً
شكل املحور الثاني متطلبا عاليا لدى أفراد العينة.
ً
ً
كما يالحظ من الجدول أن الفقرة املتعلقة (بامتالك البيئة التعليمية موقعا إلكترونيا على شبكة اإلنترنت) قداحتلت على اعلى متوسط حسابي
حيث بلغ ( )3,67فكانت درجته في املقياس (عالية) ويرجع السبب إلى أن املوقع اإللكتروني للبيئة التعليمية يعد من متطلبات عصر التقنية الحالي ،ومن
ً
ً
أهم املؤشرات لنجاح البيئة التعليمية واهتمامها بما يخدم عناصر العملية التعليمية داخليا وخارجيا ،كما أنه حلقة الوصل بين املدرس وطالبه في
البيئة التعليمية من أرسال واستقبال الواجبات وأي أمور أخرى تهم البيئة التعليمية من جهة ،ومن جهة أخرى بين أولياء األمور واملدرسين لتتيح لهم
ً
عملية التواصل بينهم ملتابعة خط السير للعملية التعليمية ألبنائهم كمتابعة نتائجهم وأمورا أخرى بصفة مستمرة من خالل اإلنترنت تغنيهم عن الزيارات
ً
ً
الدورية للمعلمين .كما أنها صفحة إخبارية لكل املهتمين بسير العملية التعليمية .لذا فإن متطلب البيئة التعليمية ملوقعا إلكترونيا على شبكة اإلنترنت
يحقق متطلبات عصر التقنية لها.
النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث ونصه "ما متطلبات إدارة املدرسة املرتبطة باستخدام وسائل التواصل االجتماعي من وجهة نظر
معلمي مدارس مديرية تربية لواء املزارالشمالي باألردن؟"
لإلجابة عن السؤال السابق تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ودرجة املتطلب والرتبة ملتطلبات إدارة املدرسة املرتبطة
باستخدام وسائل التواصل االجتماعي وجدول ( )5يبين ذلك.
جدول ( :)5املتوسطات الحسابية ،االنحر افات املعيارية درجة املتطلب ،والرتبة ملتطلبات إدارة املدرسة املرتبطة باستخدام وسائل التواصل االجتماعي
املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

درجة
املتطلب

الرتبة

الرقم في
األداة
56

اهتمام إدارة املدرسة بوسائل التواصل االجتماعي في التدريس.

3,85

0,908

عالية

1

69

امتالك إدارة املدرسة الصالحية الكافية الستخدام وسائل التواصل االجتماعي في التدريس.

3.77

1,101

عالية

2

57

معرفة إدارة املدرسة بوسائل التواصل االجتماعي.

3,75

0,908

عالية

3

60

جعل الهدف الرئيس إلدارة املدرسة استخدام وسائل التواصل االجتماعي في التدريس.

3,71

1,007

عالية

4

59

تشجع إدارة املدرسة على استخدام وسائط التواصل االجتماعي.

3,69

0.917

عالية

5

61

متابعة إدارة املدرسة مستحدثات وسائل التواصل االجتماعي في التدريس.

3,65

1,031

عالية

6

65

إيمان إدارة املدرسة باستخدام وسائل التواصل االجتماعي في التدريس لتعزيز التعلم.

3,65

1,007

عالية

7

66

إيمان إدارة املدرسة باستخدام وسائل التواصل االجتماعي ينمي الثقة بين املعلمين.

3,63

1,068

عالية

8

63

تأكيد إدارة املدرسة على روح املبادرة في استخدام وسائل التواصل االجتماعي في التدريس.

3,61

0,977

عالية

9

67

إيمان إدارة املدرسة باستخدام وسائل التواصل االجتماعي يعزز الدور التربوي اإليجابي.

3,59

1,109

عالية

10

58

جعل أنظمة ولوائح إدارة املدرسة تشجع على وسائل التواصل االجتماعي في التدريس.

3,59

0,994

عالية

11

68

امتالك إدارة املدرسة األدلة اإلرشادية الستخدام وسائل التواصل االجتماعي في التدريس.

3,57

1,172

عالية

12

62

تحقق إدارة املدرسة التميز في استخدام وسائل التواصل االجتماعي في التدريس.

3,54

1,026

عالية

13

64

وضوح إستراتيجية إدارة املدرسة الستخدام وسائل التواصل االجتماعي في التدريس.

3.52

1,022

عالية

14

70

توفير إدارة املدرسة األجهزة الذكية للمعلمين.

3,51

1,178

عالية

15

71

إنشاء إدارة املدرسة نادي للمعلمين ينمي استخدام الوسائط في التدريس.

3,48

1,203

عالية

16

الفقرات

املتوسط الحسابي العام

3,63

عالية

يتبين من جدول ( )5املتوسط الحسابي العام ملتطلبات اإلدارة املدرسية املرتبطة باستخدام وسائل التواصل االجتماعي من وجهة نظر معلمي
مدارس مديرية تربية لواء املزار الشمالي كان ( )3,63وبحسب مستويات التقدير التحليلي للحكم على استجابات املعلمين فقد كانت الدرجة (عالية).
626

املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية-

املجلد ،9العدد ،2021 - 2ص636- 615 :

يوسف جراح & جراح جراح

متطلبات استخدام وسائل التواصل االجتماعي في مدارس مديرية تربية لواء املزارالشمالي باألردن....

وهذه النتيجة تؤكد معانات اإلدارات املدرسية في املديرية سوا ًء ملدارس الذكور أو اإلناث على حد سواء في متطلبات التقنية لديها والدعم املادي
واملعنوي وتوفير اإلمكانات واألجهزة والتدريب ،مع العلم بأن معظم تلك اإلدارات لديها الرغبة الكافية في تطبيق التقنية في مدارسها.
كما يالحظ من الجدول أن الفقرة املتعلقة (باهتمام إدارة املدرسة بوسائط التواصل االجتماعي في التدريس) .قداحتلت على أعلى متوسط حسابي حيث بلغ
( )3,85فكانت درجته في املقياس (عالية) .ويرجع السبب إلى أن املعلمون يدركو أهمية وسائط التواصل االجتماعي لدى اإلدارة املدرسية ومالها من فوائد
ً
جمة على املنظومة التعليمية ،لذا شكل في املحور الثالث أكثر متطلبا لدى املعلمين واملعلمات في اإلدارة املدرسية.
النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الرابع ونصه "ما متطلبات موازنة املدرسة املرتبطة باستخدام وسائل التواصل االجتماعي من وجهة نظر
معلمي مدارس مديرية تربية لواء املزارالشمالي باألردن؟"
لإلجابة عن السؤال السابق تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ودرجة املتطلب والرتبة ملتطلبات موازنة املدرسة املرتبطة
باستخدام وسائل التواصل االجتماعي وجدول ( )6يبين ذلك.
جدول ( :)6املتوسطات الحسابية ،االنحر افات املعيارية درجة املتطلب ،والرتبة ملتطلبات موازنة املدرسة املرتبطة باستخدام وسائل التواصل االجتماعي
املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

درجة
املتطلب

الرتبة

الفقرات

الرقم
في
األداة
72

امتالك املدرسة ميزانية ملتطلبات استخدام وسائط التواصل االجتماعي.

3,41

1,268

عالية

1

73

وضوح الرؤية ملوازنة املدرسة الستخدام وسائط التواصل االجتماعي.

3,11

1,231

متوسط

2

74

تحفز موازنة املدرسة املتميزين من املعلمين الستخدم وسائل التواصل االجتماعي.

3.07

1.165

متوسط

3

75

رصد املدرسة موازنة لعقد دورات تدريبية وورش عمل للمعلمين.

3,04

1,164

متوسط

4

76

رصد موازنة لحضور املعليمن ملؤتمرات في توظيف وسائل التواصل االجتماعي في التدريس.

3,02

1,215

متوسط

5

املتوسط الحسابي العام

متوسطة

3.13

يتبين من جدول ( )6املتوسط الحسابي العام ملتطلبات موازنة املدرسة املرتبطة باستخدام وسائل التواصل االجتماعي من وجهة نظر معلمي
مدارس مديرية تربية لواء املزار الشمالي كان ( )3,13وبحسب مستويات التقدير التحليلي للحكم على استجابات املعلمين فقد كانت الدرجة (متوسطة).
وتعد هذه النتيجة من متطلبات (درجة متوسطة) السيما إذا ماقورنت بحال وجود الدعم املالي للتقنية في املدارس ،فاملوازنة التقنية تمكن املدرسة من
أداء أدوارها اإلدارية وتحسين برامجها التربوية وواجباتها التعليمية وفتح فرص اإلبداع واإلبتكار أمامها ،باإلضافة إلى تحقيق أهدافها التربوية لخدمة
العملية التعليمية بما يتفق مع الخطط والتوجيهات املستقبلية للوزارة الرامية إلى أن تكون املدرسة هي دائرة العمل التربوي والتعليمي االستراتيجي .وقد
ً
يعود السبب لوجود درجة (متوسطة) أيضا إلى أن فئة من املعلمين املتميزين في مجال التقنية يستفيدون من هذه املوازنة املوجودة في بعض املدارس
دون غيرهم وليست معممة على الكل ،كحضور الدورات التدريبية ،واملؤترات في مجال التقنية ،كما في الجانب اآلخر أن بعض املدرسين يفضل عدم
اإلنخراط في هذه الدورات وربما األسباب تتعلق بالتقنية.
كما يالحظ من الجدول أن الفقرة املتعلقة (بامتالك املدرسة موازنة ملتطلبات استخدام وسائط التواصل االجتماعي) قد حصلت على املرتبة األولى
وبمتوسطه حسابي حيث بلغ ( )3,41فكانت درجته في املقياس (عالية) .ويمكن القول بأن ما ذكر في تفسير نتيجة املتوسط العام من أهمية موازنة
ً
التقنية للمدرسة ومالها من انعكاسات ايجابية على املنظومة التعليمية ،جعل آراء املعلمين تؤكد بأن هذا املطلب من أكثرها متطلبا لديهم.
النتائج املتعلقة بالسؤال الخامس ونصه "ما تحديات استخدام وسائل التواصل االجتماعي من وجهة نظر معلمي مدارس مديرية تربية لواء املزار
الشمالي باألردن؟"
لإلجابة عن السؤال السابق تم حساب التكرارات والنسب املئوية والرتبة الستجابات العينة حول تحديات استخدام وسائل التواصل االجتماعي
من وجهة نظرهم ،وكانت النتائج كما في جدول ()7
جدول ( :)7تحديات استخدام وسائل التواصل االجتماعي من وجهة نظرنظر املعلمين عينة الدراسة
املحور

(عناصر العملية
التعليمة )

التكرار

النسبة
املئوية

الرتبة
ً
تنازليا

الرقم
2

تصميم محتوى املقررات ال يتناسب مع تلك الوسائط.

182

%91

1

6

كثرة االعباء اإلدارية لدى املعليمن.
عدم دمج وسائط التواصل مع عناصر التعليمية التعليمية.
عدم تدريب املعليمن على استخدام وسائط التواصل االجتماعي.

168

%84

2

160

%80

3

154

%77

4

4
8

تحديات استخدام وسائل التواصل االجتماعي
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7

قلة توعية املعلمين بأهمية تلك الوسائط في التعليم.
عدم جاهزية املعلمين الستخدام وسائط التواصل االجتماعي.
عدم رغبة املعلمين والطلبة في استخدام تلك الوسائط.
عدم امتالك غالبية املعلمين ملهارات استخدام تلك الوسائط
االكتظاظ الكبير في أعداد الطلبة داخل الغرف الصفية.
ضعف البنية التحتية املتعلقة بشبكة االنترنت باملدرسة.
عدم توفر االنترنت باستمرار وضعف الشبكة باملدرسية.
املبنى املدرس ي ومرافقه غير مهئية الستخدام تلك الوسائط.
الصفوف غير مهيئة الستخدام وسائط التواصل االجتماعي.
تصميم البيئة التعليمية في املدارس ال يتناسب مع تلك الوسائط.
عدم توفر االجهزة للمعليمن الستخدام تلك الوسائط.
ضعف املعرفة الكافية إلدارة املدرسة بوسائط التواصل االجتماعي.
تركيز إدارة املدرسة على االمور الفنية أكثر من التقنية في التدريس.
اغلب إداراة املدرسة تقليدية ال تؤمن بدور الوسائط وتعتبرها كماليات.
قلة الدعم من قبل ادارة املدرسة للمعلمين مستخدمي الوسائط.
رفض االدارة املدرسية لفكرة تلك الوسائط في التدريس.
قلة تشجيع إدارة املدرسة لدى املعلمين تلك الوسائط.
ضعف إدارة املدرسة باستخدام تلك الوسائط في التدريس.
ضعف دعم موازنة املدرسة من قبل الوزارة إلستخدام الوسائط.

2

موازنة املدارس معظمها مخصصة للمصروفات الروتينية.
موازنة املدارس تقليدية وتعتبر تلك الوسائط نوع من البذخ.
ال يوجد في املدارس موازنة خاصة الستخدام التقنية في التدريس.

3
5
1
5

(البيئة التعليمية)

1
2
3
6
7
4
3
5

(االدارة املدرسية )

7
6
1
4
2
5

(موازنة املدرسية)

4
1

3
موازنة املدارس ال تسمح بتوفير الدعم املطلوبة الستخدام وسائل التواصل االجتماعي
في التدريس.
النسبة املئوية العامة للتحديات

يوسف جراح & جراح جراح
146

%73

5

144

%67

6

124

%62

7

110

%55

8

190

%95

1

184

%92

2

176

%88

3

170

%85

4

162

%81

5

156

%78

6

148

%74

7

186

%93

1

176

%88

2

162

%81

3

158

%79

4

152

%76

5

142

%71

6

132

%66

7

188

%94

1

180

%90

2

178

%89

3

176

%88

4

164

%82

5

%80.7

في ضوء األراء التي أجمع عليها أفراد العينة في الجدول رقم ( )7من وجهة نظر املعلمين واملعلمات حول تحديات استخدام وسائط التواصل
االجتماعي في مدارس مديرية تربية لواء املزار الشمالي تبين أن هذه الفقرات في املحاور األربعة أخذت الرتبة( )1وبنسب مئوية هي األعلى فيها وكانت كاآلتي:
ً
ً
أوال( :عناصر العملية التعليمية) :تصميم محتوى املقررات ال يتناسب مع تلك الوسائط وبنسبة مئوية بلغت ( .)%91ثانيا( :للبيئة التعليمية) :االكتظاظ
ً
الكبير في أعداد الطلبة داخل الغرف الصفية وبنسبة مئوية بلغت ( .)%95ثالثا( :اإلدارة املدرسية) :ضعف املعرفة الكافية إلدارة املدرسة بوسائط
ً
التواصل االجتماعي وبنسبة مئوية بلغت ( .)%93رابعا( :موازنة املدرسة) :ضعف دعم موازنة املدرسة من قبل الوزارة الستخدام الوسائط وبنسبة مئوية
بلغت ( .)%94والناظر إلى تلك التحديات النابعة من صدق عينة الدراسة تؤكد أن املدارس في تربية لواء املزار الشمالي تعاني من املحتوى التقليدي
واألعداد الكبيرة في الصفوف الدراسية وضعف اإلدارة املدرسية في التقنية وتجاهل الوزارة من تخصيص جزء من املوازنة للجانب التقني في املدارس،
ً
وكل هذه التحديات صادقة بدرجة كبيرة جدا ،وهذا ما أكد عليه أحد الباحثين في هذا البحث بحكم عمله كرئيس لقسم اإلشراف التربوي في تلك
املديرية واملطلع عن قرب على واقع املدارس.
النتائج املتعلقة بالسؤال السادس ونصه "ما مقترحات تطوير استخدام وسائل التواصل االجتماعي من وجهة نظر معلمي مدارس مديرية تربية
لواء املزارالشمالي باألردن؟"
لإلجابة عن السؤال السابق تم حساب التكرارات والنسب املثوية والرتبة الستجابات العينة حول مقترحات تطوير استخدام وسائل التواصل
االجتماعي من وجهة نظرهم ،وكانت النتائج كما في جدول (.)8
جدول ( :)8مقترحات تطوير استخدام وسائل التواصل االجتماعي من وجهة نظراملعلمين عينة الدراسة
املحور

الرقم
1

(عناصر العملية التعليمة )

2
10
4
6
8
7

مقترحات تطوير إستخدام وسائط التواصل االجتماعي
إعادة تصميم املناهج الدراسية بما يتالئم مع استخدام الوسائل التفاعلية.
تخفيف النصاب التدريس ي للمعلمين.
تقليل من عدد الطالب في الفصل الدراس ي.
تكييف الدورات التدريبية واملستمرة للمعلمين في تلك الوسائط.
بذل الجهود في تحسين قدرة املعلمين على استخدام تلك الوسائط.
عقد حلقات نقاش توعوية للمعلمين باهمية استخدام تلك الوسائط.
تطوير العملية التعليمية بما ينتاسب مع استخدام تلك الوسائط.

التكرار

النسبة املئوية

الرتبة
ً
تنازليا

176

%88

1

170

%85

2

152

%76

3

148

%74

4

140

%70

5

138

%69

6

130

%65

7
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إعطاء حوافز تشجيعية للمعلمين والطلبة مستخدمي الوسائط.

124

%62

8

5

تركيز املشرفين في زيارات للمعلمين على تشجيع استخدام تلك الوسائط.
توفير كادر تدريبي للمعلمين على استخدام تلك الوسائط.
توافر االنترنت بشكل مستمر في البيئة التعليمية.

114

%57

9

108

%54

10

194

%97

1

2

العمل على تحسين شبكة االنترنت في البيئة التعليمية.
تجهيز البئية الصفية بشكل يساعد على استخدام تلك الوسائط.
وضع برنامج للدروس الصفية تقدم عن طريق تلك الوسائط.
تصميم موقع الكتروني لكل مدرسة يخدم البئية التعليمية.
توعية املجتمع املحلي باهمية استخدام وسائط التواصل االجتماعي.
توفير بيئة تعليمية مناسبة الستخدام وسائط التواصل االجتماعي.

190

%95

2

176

%88

3

156

%78

4

144

%72

5

128

%64

6

106

%53

7

6

توفير مواقع الكترونية لخدمة البيئة التعليمية ولدعم استخدام الوسائط.
توفير مختبرات حاسوبية تعليمية متنوعة في البيئة التعليمية.
تعيين مديري مدارس يمتلكون املعرفة الكافية بالوسائط.

96

%48

8

84

%42

9

180

%90

1

2

عقد برامج تدريبية ملديري املدارس عن تطبيق تلك الوسائط.

166

%83

2

3

تنفيذ برامج توعوية ملديري املدارس لتحفيزهم إلستخدام تلك الوسائط.

164

%82

3

5

توفير دعم مالي كاف من الوزارة إلداراة املدرسية لتوظيف تلك الوسائط.

154

%77

4

4

تشجيع مديري املدارس للمعلمين على استخدام تلك الوسائط

142

%71

5

6

تزويد ادارة املدرسة باالجهزة الحديثة من قبل الوزارة.

140

%70

6

7

توفير ادلة ارشادية من قبل مديري املدارس الستخدام تلك الوسائط.

128

%64

7

1

دعم موازنة املدرسة الدائم واملستمر لتوفير التقنية في املدارس.

168

%84

1

4

اضافة بند صرف جزء من موازنة املدرسة مخصص للتقنية.
رصد مكافئات من موازنة املدرسة لدعم للمعلمين مستخدمي والوسائط.
توفير موازنة للدورات تدريبية للكادر التعليمي واإلداري في التقنية.
عقد شراكة مع املجتمع املحلي لدعم موازنة املدرسة في مجال التقينة.

164

%82

2

154

%77

3

142

%71

4

114

%57

5

9
1

3

(البيئة التعليمية)

9
8
4
5

7
1

(الدارة املدرسية )
(ميزانية املدرسية)

3
6
5

في ضوء األراء التي اجمع عليها أفراد العينة في جدول ( )8من وجهة نظر املعلمين واملعلمات حول مقترحات التطوير إلستخدام وسائط التواصل
االجتماعي في مدارس مديرية تربية لواء املزار الشمالي تبين أن هذه الفقرات في املحاور األربعة أخذت الرتبة ( )1وبنسب مئوية هي األعلى فيها وكانت
ً
ً
كاآلتي:أوال( :عناصر العملية التعليمية) :إعادة تصميم املناهج الدراسية بما يسمح استخدام الوسائط في التدريس وبنسبة مئوية بلغت ( .)%88ثانيا:
ً
(للبيئة التعليمية) :توافر االنترنت بشكل مستمر في البيئة التعليمية وبنسبة مئوية بلغت (.)%97ثالثا ( :االدارة املدرسية) :تعيين مديري مدارس يمتلكون
ً
املعرفة الكافية بالوسائط وبنسبة مئوية بلغت ( .)%90رابعا( :موازنة املدرسية) :دعم موازنة املدرسة الدائم واملستمر لتوفير التقنية في املدارس وبنسبة
مئوية بلغت ( .)%84وهذه النتيجه تؤكد أن مقترحات التطوير نابعة من التحديات بأن املدارس (في تربية لواء املزار الشمالي بل جميع املديريات دون
استثناء للتشابه الكبير في البيئة التعليمية بينهما) بحاجة ماسة ملقترحات التطوير ملواكبة التطور في ادماج التقنية في التدريس ،ولتحقيق هذه الرؤية
يجب على متخذي القرار في وزارة التربية والتعليم في اململكة األردنية الهاشمية إعادة النظر بل اإلسراع في تصميم املناهج لتكون قائمة على التقينة
ً
وتوفير شبكات اإلنترنت الدائمه للمدارس ،ووضع أسس صارمة لتعيين مديري مدارس من أصحاب التخصصات التقنية ،وأخيرا تخصيص ميزانية
ً
خاصة لدعم التقنية في املدارس في ظل التطور السريع التقني والتقدم التكنولوجيا في التعليم وانطالقا من أهمية استخدام وسائط التواصل االجتماعي
في املنظومة التعليمي.
النتائج املتعلقة بالسؤال السابع والفرض الخاص به ونصه "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ( )α≤0.05في متطلبات استخدام وسائل التواصل
االجتماعي من وجهة نظر معلمي مدارس مديرية تربية لواء املزار الشمالي باألردن تعزى ملتغير الجنس (معلم ،معلمة)؟ ولفحص الفرض السابق تم
استخراج املتوسطات الحسابية واإلنحرافات املعيارية للمعلمين واملعلمات ،كما استخدم تحليل التباين االحادي( ،)One-Way-Anovaوكانت النتائج
كما في جدول ( )9وجدول (.)10
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يوسف جراح & جراح جراح

ً
جدول ( :)9املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية ملتطلبات استخدام وسائل التواصل االجتماعي تبعا ملتغير(الجنس)
رقم

املحور /املتطلبات
عناصر العملية التعليمة

2

البيئة التعليمية

3

االدارة املدرسية

4

موازنة املدرسية

1

الجنس
معلم

العدد

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

100

3,74

0,670

معلمة

100

3,50

0,547

املجموع
معلم
معلمة
املجموع
معلم
معلمة
املجموع
معلم

200

3,62

0,622

100

3,64

0,715

100

3.22

0,782

200

3,43

0,776

100

3,62

0,824

100

3,64

0,710

200

3,63

0,767

100

3,15

1,197

معلمة

100

3,10

0,943

املجموع

200

3,13

1,075

ً
بعد معاينة جدول رقم ( )9وبنظرة تأملية وتبعا ملتغير (الجنس) تبين أن املتوسط الحسابي للمحور األول (عناصر العملية التعليمة) لعينة
املعلمين بلغ ( )3,74في حين بلغ املتوسط لعينة املعلمات ( )3,50وبفرق بينهما لصالح املعلمين .يليها املحور الثاني (للبيئة التعليمية) تبين أن املتوسط
الحسابي لعينة املعلمين بلغ ( )3,64في حين بلغ املتوسط لعينة املعلمات ( )3,22وبفرق بينهما لصالح املعلمين .ثم جاء املحور الثالث (االدارة املدرسية)
ً
تبين أن املتوسط الحسابي لعينة املعلمين بلغ ( )3,62في حين بلغ املتوسط لعينة املعلمات ( )3,64وبفرق طفيفة جدا بينهما لصالح املعلمات  .وفي املرتبة
االخيرة جاء محور (موازنة املدرسية) تبين أن املتوسط الحسابي لعينة املعلمين بلغ ( )3,15في حين بلغ املتوسط لعينة املعلمات ( )3,10وبفرق طفيفة
ً
ً
ً
جدا أيضا بينهما لصالح املعلمين .وللتأكد من جوهرية الفروق في هذه املتوسطات في محاور الدراسة األربعة وللكشف (هل هي دالة إحصائيا أم ال) ،قام
الباحثان باستخدام تحليل التباين األحادي ( ،)One-Way-Anovaوالجدول رقم( )10يبين ذلك:
ً
جدول ( :)10نتائج تحليل التباين األحادي ملتطلبات استخدام وسائل التواصل االجتماعي تبعا ملتغير(الجنس)
متوسط
املربعات

قيمة
(ف)

مستوى الداللة

2,829

7,560

0,007

0,374

76,932

199

املحور

مصدر
التباين

مجموع
املربعات

عناصر العملية التعليمة

بين املجوعات
داخل املجموعات
املجموع الكلي
بين املجوعات
داخل املجموعات
املجموع الكلي
بين املجوعات
داخل املجموعات
املجموع الكلي
بين املجوعات
داخل املجموعات
املجموع الكلي

2,829

1

74,103

198

البيئة التعليمية

االدارة املدرسية

موازنة املدرسية

درجة
الحرية

8,725

1

8,725

111,126

198

0,561

119,851

199

0,031

1

0,031

117,162

198

0,592

117,193

199

0,135

1

0,135

229,948

198

1,161

230,083

199

15,545

0,053

0,116

0,000

0,818

0,733

ً
بعد معاينة جدول ( )10وبنظرة تأملية لنتائج تحليل التباين األحادي ملتطلبات استخدام وسائط التواصل االجتماعي تبعا ملتغير(الجنس) .تبين أنه:
• توجد فروق ذات داللة إحصائية ( )α ≤ 0,05في متطلبات استخدام وسائط التواصل االجتماعي ملتطلب (عناصر العملية التعليمة( وبمستوى داللة
( )0,007تعزى ملتغير الجنس ،وتبين ذلك بالرجوع إلى قيم املتوسطات الحسابية إذ وجد أن الفرق كان لصالح املعلمين .ويعزو الباحثان هذه
ً
النتيجة من خالل اطالعهما على آراء املعلمين واملعلمات حول التحديات التي ذكورها تم استخراج األسباب وراء جعل املعلمين أكثر متطلبا لعناصر
ً
العملية التعليمة من املعلمات :أن املعلمات أكثر اهتماما وجدية في حضور الدورات التدريبية في مجال التقنية ،وكذلك لديهن الرغبة والدافعية
ً
وميال للتقينة ويتميزن بمهارات تقنية عالية ،كما لديهن اإلبداع واإلبتكار وادخال طرق متنوعة في التقنية في املقرر الدراس ي أكثر من املعلمين.
ً
وهنالك سبب أخر يجعل املعلمين أكثر متطلبا من املعلمات يكمن في املهارات التقنية العالية عند الطالبات أكثر من الطالب لذا شجع املعلمات على
استخدام التقنية في التدريس أكثر من املعلمين.
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• توجد فروق ذات داللة إحصائية ( )α ≤ 0,05في متطلبات استخدام وسائط التواصل االجتماعي ملتطلب (البيئة التعليمية) وبمستوى داللة ()0,000
تعزى ملتغير الجنس ،وتبين ذلك بالرجوع إلى قيم املتوسطات الحسابية إذ وجد أن الفرق كان لصالح املعلمين ويعزو الباحثان هذه النتيجة من
ً
خالل اطالعهماعلى آراء املعلمين واملعلمات حول التحديات التي ذكورها تم استخراج األسباب وراء جعل املعلمين أكثر متطلبا للبيئة التعليمية من
ً
املعلمات :ويمكن تفسير ذلك إلى أن البيئة التعليمية في مدارس اإلناث ربما تكون مجهزه تقنيا أفضل من مدارس الذكور،كما أن امليول التقنية عند
الطالبات يخلق بيئة تعليمية تقنية لدى املعلمات أكثر من املعلمين ،أن املعلمات لديهن قدرة كبيرة على البحث عن التقينة وخلق بدائل تقنية في
البيئة التعليمية ،وسبب أخر ربما لجو غالبية املعلمين إلى النمطية في التدريس (التقليدي) وعدم حب التغيير في البيئة التعليمية.
• ال توجد فروق ذات داللة إحصائية (  )α ≤ 0,05في متطلبات استخدام وسائط التواصل االجتماعي لكال املحورين الثالث املتعلق (باالدارة املدرسية)
وبمستوى داللة( )0,818والرابع املتعلق (بموازنة املدرسية) وبمستوى داللة ( .)0,733وهما أكبر من قيمة مستوى داللة إحصائية ( .)α ≤ 0,05وقد
يفسر ذلك بأن كال الجنسين (املعليمن واملعلمات) ينظر إلى متطلبات استخدام وسائط التواصل االجتماعي لكال املحورين (االدارة املدرسية) و
(موازنة املدرسة) في نظرة موحدة وتقديرات متقاربة ،وأن كال الجنسين يخضع إلى الظروف نفسها في مدارسهم ،فهم يدرسون في مدارس متشابهه،
من حيث اإلدارة املدرسية التي ربما تفنقر ملتطلبات التقنية ،واإلمكانات املادية التي توفرها االدارة لهم،وموازنه املدرسة التي هي عبء على مدارسهم
ً
من حيث عدم توفير ميزانية للتقنية لديهم ،وبالتالي يتعرضون إلى أعباء املتطلبات نفسها مما يجعل تقديراتهم متقاربة .فضال عن أن الجنسين لديهم
اهتمام مشترك أال وهو االرتقاء بالتعليم.
النتائج املتعلقة بالسؤال الثامن والفرض الخاص به ونصه "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ( )α ≤ 0,05في متطلبات استخدام وسائل
التواصل االجتماعي من وجهة نظرمعلمي مدارس مديرية تربية لواء املزارالشمالي باألردن تعزى ملتغير املرحلة الدراسية (املتوسطة ،الثانوية)"
ولفحص الفرض السابق تم استخراج املتوسطات الحسابية واإلنحرافات املعيارية للمعلمين واملعلمات،كما استخدم تحليل التباين االحادي(One-
،)Way-Anovaوكانت النتائج كما في جدول ( )11وجدول (.)12
ً
جدول ( :)11املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية ملتطلبات استخدام وسائل التواصل االجتماعي تبعا ملتغير(املرحلة الدراسية)
رقم

املحور  /املتطلبات
عناصر العملية التعليمة

2

البيئة التعليمية

3

االدارة املدرسية

4

موازنة املدرسية

1

املرحلة الدراسية
املتوسطة

العدد

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

100

3,57

0,600

الثانوية

100

3,68

0,642

املجموع

200

3,62

0,622

املتوسطة
الثانوية
املجموع
املتوسطة
الثانوية
املجموع
املتوسطة

100

3,36

0,730

100

3,50

0,816

200

3,43

0,776

100

3,63

0,728

100

3,62

0,808

200

3,63

0,767

100

3,23

0,941

الثانوية

100

3,02

1,190

املجموع

200

3,13

1,075

ً
بعد معاينة جدول رقم ( )11وبنظرة تأملية وتبعا ملتغير (املرحلة الدراسية) تبين أن املتوسط الحسابي للمحور األول (عناصرالعملية التعليمة) لعينة
املرحلة املتوسطة بلغ ( )3.57في حين بلغ متوسط عينة املرحلة الثانوية ( .)3,68أما املحور الثاني (للبيئة التعليمية) فكانت بمتوسط حسابي للمرحلة
املتوسطة ( )3,36واملرحلة الثانوية بمتوسط حسابي ( .)3,50ثم جاء املحور الثالث (اإلدارة املدرسية) تبين أن متوسط املرحلة األساسية ()3,63
واملرحلة الثانوية ( .)3,62وفي املرتبة االخيرة جاء محور(موازنة املدرسية) للمرحلة األساسية بمتوسط حسابي ( )3,23في حين املرحلة الثانوية بمتوسط
ً
حسابي ( .)3,02وللتأكد من جوهرية الفروق في هذه املتوسطات في محاور الدراسة األربعة للكشف (هل هي دالة إحصائيا أم ال) ،قام الباحث باستخدام
تحليل التباين األحادي ( ،)One-Way-Anovaوالجدول رقم( )6يبين ذلك:
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ً
جدول ( :)12نتائج تحليل التباين األحادي ملتطلبات استخدام وسائل التواصل االجتماعي تبعا ملتغير(املرحلة الدراسية)
املحور
عناصر العملية التعليمة

البيئة التعليمية

االدارة املدرسية

موازنة املدرسية

متوسط
املربعات

قيمة (ف)

مستوى
الداللة

0,566

1,467

0,227

0,386

76,932

199

درجة الحرية

مصدر التباين

مجموع املربعات

بين املجوعات
داخل املجموعات
املجموع الكلي
بين املجوعات
داخل املجموعات
املجموع الكلي
بين املجوعات
داخل املجموعات
املجموع الكلي
بين املجوعات
داخل املجموعات
املجموع الكلي

0,566

1

76،367

198

1,038

1

1,038

118,813

198

0,600

119,851

199

0,006

1

0,006

117,187

198

0,592

117,193

199

2,247

1

2,247

227,836

198

1,151

230,083

199

1,730

0,011

1,953

0,190

0,918

0,164

يشير جدول ( )12إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في إجابات املعلمين واملعلمات تبعا ملتغير املرحلة الدراسية (متوسطة ،ثانوي) ويعزو
الباحثان هذه النتيجة إلى أن أفراد عينة الدراسة لديهم ظروف تعليمية متشابهة ومتطلبات حقيقية ورؤية واحدة في تقديرهم لها بالرغم من اختالف
ً
مرحلتهم الدراسية .مما ال يدع مجاال لظهور فروق في املتطلبات في املرحلتين ،فالكل يخضع لظروف العمل التابعة لوزارة التربية والتعليم األردنية.
التوصيات واملقترحات:
في ضوء النتائج التي كشفت عنها الدراسة؛ يوص ي الباحثان باآلتي:
• تطوير البنية التحتية للمدارس وتجهيزها بشبكات االتصال واملستلزمات التقنية الالزمة الستخدام املستحدثات التكنولوجية منها في التدريس ،وال
سيما وسائل التواصل االجتماعي..
• تخفيف األعباء اإلدارية والتدريسية عن املعلمين لتوفير الوقت الكافي لتوظيف املستحدثات التكنولوجية في التدريس.
• إعداد برامج ودورات تدريبية للمعلمين واملديرين على استخدام التقنية في التدريس.
• إلزام وزارة التربية مديري التربية بضرورة تفعيل الوسائط في البيئة التعليمية.
• تخصيص موازنة خاصة للمدارس من قبل الوزارة تصرف على توظيف التقنية في التعليم.
• نشر الوعي (العلمي واملعرفي) لدى أولياء األمور بأهمية التقنية في التدريس.
• تزويد متخذي القرار في مديرية تربية لواء املزار الشمالي بنتائج هذه الدراسة.
• إجراء دراسات مشابهة ملعرفة وجهة نظر مديري التربية واإلدارة املدرسية واملشرفين والطلبة حول متطلبات استخدام وسائل التواصل االجتماعي
وتحديات ومقترحات التطوير في التدريس في كافة مديريات التربية في اململكة األردنية الهاشمية.
• إجراء دراسات تكشف قدرة البنى التحتية التقنية للمدارس في كافة مديريات التربية في اململكة األردنية الهاشمية لتطبيق التقنية في التدريس.

املراجع:
ً
أوال :املراجع العربية:
 .1الحربي ،بشرى (1438ه) .شبكات التواصل االجتماعي ودورها في العملية التعليمية ،ملتقى شبكات التواصل االجتماعي في التعليم ،جامعة االمام
عبدالرحمن بن فيصل ،اململكة العربية السعودية.https://shms.sa/authoring/20100 .
 .2الحمد ،أيمن (1435ه) .دور شبكات التواصل االجتماعي في دعم املنظومة التعليمية لدى طالب كلية التربية في جامعة أم القرى ،رسالة ماجستير
غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة أم القرى ،السعودية.
 .3حنتوش ،أحمد كاظم ( .)2017مواقع التواصل االجتماعي ودورها في قطاع التعليم الجامعي كلية الطب البيطري :جامعة القاسم الخضراء
ً
انموذجا ،مجلة مركز بابل للدارسات االنسانية.231-196 :)4(7 :
 .4الخليفة ،هند ( .)2006توظيف تقنيات ويب  0.2في خدمة التعليم والتدريب اإللكتروني .املؤتمر التقني السعودي الرابع للتدريب املنهي والفني،
عقد من(1427/11/15-11هـ)،الرياضhttps://www.spa.gov.sa/406061?lang=ar&newsid=406061.
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.6
.7
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الزبون ،أحمد ( .)2016درجة توافر متطلبات تطبيق التعليم اإللكتروني في األردن من وجهة نظر عينة من معلمي التربية اإلسالمية في محافظتي
جرش وعجلون ،مجلة دراسات العلوم التربوية ،الجامعة األردنية ،االردن.533-513 :)2(23،
زعرب ،زينب وآخرون ( .)2019متطلبات تفعيل دور شبكات التواصل االجتماعي في اتخاذ القرار من وجهة نظر القيادات التربوية ،مجلة دراسات
عربية في التربية وعلم النفس . 258-239،)105(105،
الشرهان ،جمال ( .)2000الوسائل التعليمية ومستجدات تكنولوجيا التعليم ،الطبعة األولى ،مطابع الحميض ي ،الرياض ،اململكة العربية

السعودية.
 .8الشهراني ،ناصر( .)2011مطالب استخدام التعليم اإللكتروني في تدريس العلوم الطبيعية بالتعليم العالي من وجهة نظر املختصين ،رسالة
دكتوراه غير منشورة ،جامعة أم القرى ،السعودية.
 .9الشهري ،فراج ( .)2018توظيف شبكات التواصل االجتماعي في تنمية املهارات الحياتية لدى طالب املرحلة الثانوية من وجهة نظر الطالب
واملعلمين ،املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية.488-430 :)2(3 :
 .10الشهري ،محمد (1436ه) .تقويم تجربة توظيف وسائل التواصل االجتماعي لتنمية مهارات األداء التدريس ي من وجهة نظر الطالب املعلمين
وأعضاء هيئة التدريس في كلية العلوم واآلداب بشرورة ،كلية العلوم واآلداب بشرورة ،جامعة نجران.
 .11طيب ،أسامة ( .)2012املعرفة وشبكات التواصل االجتماعي االلكترونية نحو مجتمع املعرفة ،سلسة دراسات يصدرها مركز الدراسات
اإلستراتيجية ،جامعة امللك عبد العزيز ،االصدار التاسع والثالثون ،ص.5
 .12عبد الرزاق ،نهال رجب ( .)2013دور شبكات التواصل االجتماعي في العملية التعليمية :دراسة حالة طالب جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا،
رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية الدراسات العليا ،السودان.
 .13عبد الحميد ،محمد ( .)2000اتجاهات التجديدات التربوية .مجلة التربية ،مجلة الجمعيـة املصرية للتربية املقارنة واإلدارة التعليمية-257،)1(3،
.285
 .14عبد هللا ،عادل الشيخ ( .)2015اتجاهات املدرسين والطلبة في بروناي دار السالم نحو استخدام شبكات التواصل االجتماعي في تعليم اللغة
العربية .مجلة الدراسات اللغوية واالدبية ،الجامعة االسالمية ،ماليزيا.144-117،)2(6 ،
 .15عبيدات ،سليمان ( .)1988القياس والتقويم التربوي ،الطبعة األولى ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،عمان.
 .16العبيري ،فهد حمدان ( .)2013استخدام شبكات التواصل االجتماعي في تحسين خدمات الطالب في الجامعات السعودية تصور مقترح ،رسالة
دكتوراه غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة أم القرى.
 .17العرفج ،ناجي ( .)2012استخدام وسائل التواصل االجتماعي كلفة متطورة للحوار ،مؤسسة التواصل والحوار الحضاري ،االحساء ،اململكة
العربية السعودية.
 .18عماشة ،محمد ( .)2011أثر برنامج تدريبي على تقنيات الويب ( .)2.00الذكية للتعلم اإللكتروني على استخدامها في تصميم وبث الدروس
اإللكترونية لدى أعضاء هيئة التدريس في ضوء احتياجاتهم التدريبية .مجلة الجمعية العربية لتكنولوجيا التربية :دراسات وبحوث ،معهد
الدراسات التربوية ،جامعه القاهرة. 323 – 273 :)12( ،
 .19عواج ،سامية وسامية ،تبري ( .)2016دور مواقع التواصل االجتماعي في دعم التعليم عن بعد لدى الطلبة الجامعيين ،ورقة عمل مقدمة إلى
املؤتمر الدولي الحادي عشر حول التعلم في عصر التكنولوجيا الرقمية ،طرابلس.24 -22 ،
ّ
االجتماعي على ّالتحصيل ّالدارس ّي لألبناء في محافظة طولكرم من وجهة نظر ربات البيوت،
 .20عوض ،رشا ( .)2014آثار استخدام مواقع ّالتواصل
ّ
االجتماعية ّ
واألسرية.
بحث لنيل درجة البكالوريوس غير منشور ،جامعة القدس املفتوحة ،فرع طولكرم ،كلية التنمية
 .21أبو لبدة ،سبع ( .)2000مبادئ القياس النفس ي والتقييم التربوي ملطالب الجامعي واملعمم العربي والتقويم التربوي ،الجامعة األردنية ،املطابع
التعاونية ،عمان ،األردن.
 .22النبهان ،يحيى ( .)2008استخدام الحاسوب في التعليم ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع :عمان ،األردن.
ّ ّ ّ ّ ّ
ّ
 .23نصراوين ،معين وسعادة ،فايزة ( .)2018درجة استخدام املعلمين ملواقع التواصل اإلجتماعي ّ
ومعوقات استخدامها في العملية التعليمية التعلمية
في لواء الجامعة .مجلة جامعة النجاح لألبحاث العلوم اإلنسانية.1256-1225 :)7(32 :
 .24الهزاني ،نورة سعود ( .)2013فاعلية الشبكات االجتماعية اإللكترونية في تطوير عملية العليم والتعلم لدى طالبات كلية التربية في جامعة امللك
سعود ،املجلة الدولية لألبحاث التربوية.189-165 :)33( :
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Abstract: The current study aimed to reveal the requirements, the challenges, and the recommendations for
improving the use of social media in the schools of Almazar Alshamali Directorate from the perspective of
the teachers. The study implemented the descriptive research on a sample of (200) male and female
teachers. A questionnaire of 76 items divided into four main sections, in addition to two open-ended answer
questions related to social media was distributed on the sample. The study found that the requirement
elements of the educational process, the learning environment, and the school administration obtained a
high degree with means of (3.63, 3.44, 3.66) consecutively. While the means for the school budget obtained
an intermediate degree with a mean of (3.13). The results revealed that the challenge of using social media
percentage is (80.7%). The study sample offered recommendations for improving the implementation of
social media in education. These recommendations include redesigning a curriculum suitable for social
media implementation, securing the constant internet availability in the educational environment,
employing social media literate principals, providing adequate school budgets necessary for obtaining the
technology. The results have revealed statistically significant differences in the requirements of the
educational processes and educational environment based on the gender variable in favor of male teachers.
However, these variations did not appear in the school administration requirement and school budget. The
results have not shown significant variability in the requirements for using social media based on the
educational level. The study recommends providing the requirements for using social media in the
educational process, the educational environment, and school administration.

Keywords: social media; elements of the educational process; educational environment; school
administration; Almazar Alshamali Directorate.
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امللخص:
هدفت الدراسة إلى التعرف على خلفية ومبادئ وخصائص نظرية  Zفي اإلدارة اليابانية ،كما هدفت إلى بيان التأصيل اإلسالمي ملبادئ
ً
وخصائص نظرية  Zفي اإلدارة اليابانية وفقا للمرتكزات الثالث( :املصدرية ،واملقاصدية ،والوظيفية) ،وقد تم استخدام منهج الوصفي
التحليلي ،وقد أظهرت نتائج الدراسة أن نظرية  Zاليابانية استحدثت في األساس للوصول ألسباب نجاح املنظمات اليابانية ،مما يعزز من
قوتها ،وصالحيتها للتطبيق في املنظمات اإلدارية ،كما أظهرت أن غالبية مبادئ نظرية  Zتتوافق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية ،وأن جذور هذه
النظرية موجودة في القرآن والسنة ،كما بينت النتائج أن بعض خصائص نظرية  Zليست موجودة ضمن املقاصد الشرعية اإلسالمية ،وأنه ال
توجد موانع عقدية من تطبيق نظرية  Zفي املنظمات اإلدارية اإلسالمية.
الكلمات املفتاحية :نظرية Z؛ اإلدارة اليابانية؛ التأصيل اإلسالمي؛ اإلدارة اإلسالمية؛ اإلدارة التربوية.

املقدمة:
يتسم الفكر اإلداري في اإلسالم بخصائص الفكر املستنير املستمد من طاعة هللا عز وجل ،واتباع سنة نبيه ﷺ وفق محددات الشريعة؛ واإلباحة؛
ً
والسعي لخير الفرد والجماعة؛ والحث على العمل تحقيقا لرضا هللا عز وجل ،وإعمار األرض .ويقود التأمل في الفكر اإلداري اإلسالمي إلى شموليته ألبرز
معالم النظريات الحديثة وصالحيته لكل زمان ومكان ،ومناسبته للطبيعة البشرية املستندة إلى املنهج اإللهي والتوجيه الرباني.
ومع تتابع الوقت وضمن محاوالت التكيف مع مستجدات الحياة العملية ظهرت كذلك العديد من النظريات اإلدارية الحديثة الهادفة لتحسين
ً
جودة األعمال وتطوير أنظمته ،وتأثرت بها العلوم التربوية نظرا لالرتباط الوظيفي بينهما ،إال أنها قد اشتملت على مفاهيم غربية في نظرتها للحياة والكون
واإلنسان كونها وضعية ،ومنها نظرية  Zاليابانية .ظهرت النظرية في الثمانينات من القرن العشرين على يد العالم وليم أوتش ي ( ،)Ouchi, 1981وكانت
ً
انعكاسا للتقدم الهائل الذي حققته اليابان في مجالي الصناعة والتجارة ،والتي استدعت الباحثين ملحاولة دراسة الطريقة اليابانية في إدارة مؤسساتها.
وتعد نظرية  Zأحد مداخل تحقيق الجودة اإلدارية ،التي تهدف إلى بناء الثقة واملودة بين القائد وموظفيه والذي يتسم بالحذق واملهارة.
ً
إال إن النمو االقتصادي والصناعي وتزايد ظهور املنظمات واالتجاهات اإلدارية الفكرية في العالم؛ يبرز أهمية السعي الجاد لتأصيلها إسالميا كما
يرى القطان ( )73:1992والعيس ى ( .)11:2015باإلضافة إلى ما يواجه الواقع اإلداري التربوي من تقدم تكنولوجي؛ وتحديات متعددة؛ وتغيرات متالحقة
كتداعيات لالنفتاح العاملي ،مما يؤكد على ضرورة تبني استراتيجيات إدارية تهتم بتجويد العمل وتحسين مستويات األداء وسلوكيات األفراد وفق منهج
راسخ ومبادئ رصينة تحقق التقدم وتحافظ على العالقات اإلنسانية.
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فبرزت الحاجة لتكوين مدرسة إدارية إسالمية تنطلق من الشريعة اإلسالمية لبناء نظريات إدارية تربوية ترجع في أصول تكوينها للقرآن الكريم
والسنة املطهرة ،فالنظام اإلداري اإلسالمي يتسم بالحرص على تحقيق التوازن بين مصلحة الفرد واملجتمع ،ويعظم الغايات ،ويزرع في املسلم حب الخير،
والحرص على نفع اإلسالم واملسلمين ،بل والبشرية جمعاء.
مشكلة الدراسة:
ً
أظهرت الدراسات في ميدان اإلدارة التربوية نجاحا للنموذج اإلسالمي في اإلدارة ،والذي تميز بمرونته ومناسبته ملختلف العصور والظروف ،فالفكر
اإلداري اإلسالمي يدعو إلى تبني كل ما ينفع املسلمين وال يخالف أصول وقواعد الشريعة اإلسالمية ،ومن هذا املنطلق فإن على خبراء اإلدارة التربوية
اإلسالمية إبراز النموذج اإلداري اإلسالمي ،وإظهار شموليته وكماليته واستيعابه لكل جديد نافع في اإلدارة اإلسالمية مع بقاء أصل العقيدة اإلسالمية
كما جاءت من مصدرها الرباني ،فقد خرجت دراسة سعد الدين ( )224:2013بنتائج تدعم ضرورة تعميم نظام اإلدارة التربوية اإلسالمية على النظم
التربوية العربية واإلسالمية ،وصالحية وعموم فائدة اإلدارة التربوية اإلسالمية لكل زمان ومكان .كما توصلت دراسة يحياوي وآخرين ( )10:2015إلى أن
اإلسالم قد عالج جميع قضايا اإلنسان ،ووضع الحلول الحاسمة لجميع مشكالته وأزماته .وكان من أهم ما عني به القضايا السياسية واإلدارية العامة،
ألنها ترتبط بحياة املسلمين ومصيرهم ،فوضع لها القواعد واألسس العامة.
وقد أكدت العديد من الدراسات ومنها دراسة مهورباشة ( )104:2017أن النظريات اإلدارية على وجه العموم تحتاج إلعادة نظر في ضوء شريعتنا
اإلسالمية  ،والوقوف على اإلطار الفلسفي ،والتعرف على طبيعة العالقة املعرفية التي تربط األسس الفلسفية للحداثة الغربية بالنظريات التربوية .كما
ً
أظهرت دراسة عامر ( )245:2012أن هناك توافقا بين قيم أخالقيات اإلدارة اليابانية التي تتمثل في نظرية  Zمع مبادئ وتعاليم الشريعة اإلسالمية،
ً
ودعت إلى تطويع املبادئ األخالقية في النظرية  Zلتتناسب تطبيقيا مع واقع اإلدارة التربوية في الدول العربية واإلسالمية .وأوضحت دراسة العيس ى
( )39:2015ضعف الدعم والتشجيع لتناول النظريات التربوية الغربية واإلسالمية على حد سواء.
ً
ومن هذا املنطلق فإن تأصيل النظريات اإلدارية إسالميا لتطبيقها واالستفادة منها في الواقع التربوي يعد ضرورة إلثراء تلك النظريات واالتجاهات
اإلدارية واألخذ بأفضل ما فيها .وتسعى الدراسة الحالية إلى ربط ومقارنة املبادئ والخصائص األساسية لنظرية  Zمع الفكر اإلداري التربوي اإلسالمي،
ً
وتحاول بيان مدى اتفاقها واختالفها مع مبادئ وتعاليم الشريعة اإلسالمية ،وذلك تمهيدا لتطبيق هذه النظرية على أرض الواقع ،بما يتوافق مع مبادئ
اإلدارة التربوية اإلسالمية السمحة .تتحدد مشكلة الدراسة في اإلجابة عن السؤال التالي:
ً
ما التأصيل اإلسالمي لنظرية  Zفي اإلدارة اليابانية وفقا الرتباطها بالقرآن والسنة ومقاصد الشريعة اإلسالمية؟
ويتفرع منه األسئلة الفرعية التالية:
 .1ما خلفية نظرية  Zفي اإلدارة اليابانية؟
 .2ما مبادئ نظرية  Zفي اإلدارة اليابانية؟
 .3ما خصائص نظرية  Zفي اإلدارة اليابانية؟
 .4ما مفهوم التأصيل اإلسالمي للعلوم؟
ً
 .5ما التأصيل اإلسالمي ملبادئ وخصائص نظرية  Zفي اإلدارة اليابانية وفقا للمرتكزين املصدري (القرآن والسنة ،واملقاصدي (مقاصد الشريعة
اإلسالمية)؟
 .6ما التأصيل اإلسالمي ملبادئ وخصائص نظرية  Zفي اإلدارة اليابانية ً
بناء على املرتكز الوظيفي باإلدارة التربوية؟
أهداف الدراسة:
 .1التعرف على خلفية نظرية  Zفي اإلدارة اليابانية.
 .2الكشف عن مبادئ وخصائص نظرية  Zفي اإلدارة اليابانية.
ً
 .3بيان التأصيل اإلسالمي ملبادئ وخصائص نظرية  Zفي اإلدارة اليابانية وفقا الرتباطها بالقرآن والسنة.
ً
 .4توضيح التأصيل اإلسالمي ملبادئ وخصائص نظرية  Zفي اإلدارة اليابانية وفقا للمرتكز املصدري ،واملرتكز املقاصدي.
 .5توضيح التأصيل اإلسالمي ملبادئ وخصائص نظرية  Zفي اإلدارة اليابانية ً
بناء على املرتكز الوظيفي باإلدارة التربوية.
أهمية الدراسة:
تتمثل أهمية الدراسة في النقاط التالية:
 .1تسعى الدراسة الحالية لتوفير األصل اإلسالمي في نظرية  Zفي اإلدارة اليابانية والتأكيد على مميزات وخصائص اإلدارة اإلسالمية ومنهجها في الحياة
والعمل وقدرتها على البقاء والريادة.
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محاولة علمية قد تضيف إلى األطر النظرية والتجارب في مجال إدارة الجودة الشاملة باعتبار نظرية  Zفي اإلدارة اليابانية أحد أشكالها من حيث
االهتمام بتطوير مستويات األداء في املؤسسات اإلدارية والتربوية وتحسين مخرجاتها.
ً
من املؤمل أن تعمل على تهيئة املناخ املناسب لتوظيف مبادئ وخصائص نظرية  Zفي اإلدارة اليابانية بعد تأصيلها إسالميا في تطوير املؤسسات
اإلدارية والتربوية ،وتطبيقها ملساعدتهم في مواكبة التجديدات والتغيرات املتسارعة.
قد تسهم في توضيح الرؤية ألصحاب القرار الستثمار نتائج التأصيل اإلسالمي ملبادئ وخصائص نظرية  Zفي اإلدارة اليابانية في تطوير املمارسات
الداعمة لتطوير األداء من خالل نتائجها وتوصياتها.

منهج الدراسة:
تم استخدام املنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة باعتباره يتيح االستفادة من األدبيات التربوية فقد تمت االستفادة من جهود العلماء في
تفسير بعض آيات الذكر الحكيم ،وجمع املعلومات من عدة مصادر وتصنيفها وتحليلها وتفسير مدلوالتها لإلجابة عن أسئلة الدراسة.
خلفية نظرية  Zفي اإلدارة اليابانية:
تعرف حكيم ( )530:2010نظرية  Zبأنها نموذج إداري ياباني يجمع مفاهيم وأنماط مختلفة ،وضعها العالم أوتش ي ،أحد أساتذة إدارة األعمال في
جامعة كاليفورنيا في أمريكا سنة ( ،)1981من خالل مقارنته للمنظمات اليابانية واألمريكية بكافة األبعاد ،ويفسر هذا النموذج األسباب الكامنة وراء
نجاح املنظمات اليابانية.
ويشير عساف ( ،)170:2014واملنظمة العربية للتنمية اإلدارية ( ) 22:2016لسياسة العلماء اليابانيين في الجمع واالنتقاء من مبادئ النظريات
األخرى كنظرية اإلدارة العلمية ل (تايلور) ،ونظرية العالقات اإلنسانية ما يناسب املجتمع الياباني ،وتعديل ما يلزم لخدمة بيئة العمل.
فقد وضع وليم أوتش ي نظرية  Zلتطبيق طريقة اإلدارة اليابانية في خارج اليابان ،وبين أن فن اإلدارة اليابانية لفترة ما بعد الحرب العاملية الثانية
يمكن أن يتم تطبيقه بنجاح في الواليات املتحدة .وهذا األسلوب من اإلدارة اصطلح على تسميته بالنظرية  Zاملبنية على الثقافة والفلسفة اليابانية في
ً
إدارة األعمال .فقام بفحص الشركات املنتجة من أجل اكتشاف عناصر النجاح املشتركة بينها .ولشرح ذلك طور نظريته التي تعد امتدادا لنظرية X
ملكجريجور ( ،)McGregor, 1960ومفاهيم نظرية Yفي السلوك التنظيمي .ويتمثل الفرق الرئيس ي بينهم في أن النظرية  Xونظرية  Yهي محاولة للتمييز بين
الشخصية وأساليب القيادة للمشرف الفردي ،في حين أن نظرية  Zمعنية بـثقافة املنظمة بأكملها .أي أنها تركز على الثقافة التنظيمية والطريقة التي
يتم بها تنظيم العمل داخل املنظمة بشكل متكامل ،)Lunenburg, 2011: 6):األمر الذي يتفق مع ما ذكره األشعري ( )418:2003وأبو نبعة
( )150:2005أن أوتش ي الحظ في دراسته تفوق إنتاجية املؤسسات اليابانية على املؤسسات األمريكية ،بالرغم من تفوق األخيرة في عناصر اإلنتاج من
رأس املال وعدد العاملين ،وقد عزا سر التفوق الياباني إلى األسلوب اإلداري في املنظمات اليابانية ،لذلك وجد أنه يتعين على املؤسسات األمريكية لحل
مشكلة اإلنتاجية التعلم من اليابانيين كيفية إدارة العنصر البشري.
وذکر دودين ( )107:2014أنه ُينظر إلى املؤسسات اليابانية على أساس أنها مؤسسة عائلية يتصرف أفرادها وكأنهم ينتمون إلى عضوية عائلة
ً
واحدة ،ويسودها إحساس وفهم ضمني باستمرارية عالقة العامل بمؤسسته وبأبدية هذه العالقة ،وهي عالقة مستمرة ما دام العامل قادرا على العمل،
ً
يفترض أن تستمر مهما كانت الظروف وتزداد ترسخا مع الزمن ،فبالرغم من أن جميع املنظمات اليابانية تعيش ضمن إطار ثقافي واحد ،إال إن إدارة كل
ً
منظمة تحرص على تبني ثقافة فريدة ذات طابع مميز في أهدافها وتقاليدها ،وتحرص أن يتشبع بها كل فرد في املنظمة لتصبح مرشدا لسلوكه فتخلق
ً
نوعا من التكامل بين األفراد واملنظمة.
والنظرية  Zمشتقة من العالقات املتبادلة التي حدثت بين الصناعات اليابانية ومصارفها .وهذه التجمعات تسمى جماعات “الزايباتسو”
 ،Zaibatsuوتضم شركات أقمار صناعية صغيرة تعمل على تزويد الشركات األم بقطع الغيار والخدمات .والنقطة األساسية هي أن كل شركة في مجال
صناعي تعتبر “زايباتسو” هي احتكار ثنائي يعمل بثقة وتعاون تام ،وينتج عنه إنتاج فاعل.
وباإلضافة إلى هيكل الشركة ،فإن املقوم الضروري هو تبني نظام للتوظيف مدى الحياة .وهذا املفهوم يسمح بقيام العالقات املتبادلة والتي تربط
ً
النظام معا .وفي الواقع يبدأ تطبيق نظام التوظيف مع تعليم األطفال ،وينتج عن ذلك منافسة شديدة للقبول في أفضل املدارس العامة .ويتم القبول
عن طريق نظام قومي لالختبارات في أفضل الكليات التي تخضع للمراقبة الصارمة ،ومن هذه الكليات تقوم “الزايباتسو” بانتقاء موظفيها من هذه
الكليات للعمل طوال الحياة ،والتقاعد اإللزامي يكون في سن ( ٥٥املنظمة العربية للتنمية اإلدارية.)57:2016 ،
مبادئ نظرية  Zفي اإلدارة اليابانية:
أشار األشعري ( )418:2003وحكيم ( )544:2010ودودين ( ،)109:2014وعساف ( )386:2014إلى أهم املبادئ التي تشملها نظرية  Zكما يلي:
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• الثقة  :Trustيذكر أوتش ي أن الشركات اليابانية تمكنت من غزو األسواق العاملية نتيجة لزيادة إنتاجها القائم على نظام إداري يحرص على توفير
الثقة املتبادلة بينه وبين موظفيه الذين يحرصون على تحقيق أهداف الشركة كثقتهم في تحقيق أهدافهم ،لقناعتهم بأن الشركة تقوم بتعويضهم
عن تضحياتهم .ويؤكد آيثال ) (Aithal, 2016:91أن التزام العاملين في املؤسسات اليابانية يقوم على الثقة املتبادلة بين مقدم الخدمة واملستفيد،
وتعتمد هذه الثقة على مصداقية الوعود سواء املعلن عنها أو املتضمنة.
• ويرى ليننبيرغ أهمية الذاكرة التنظيمية في اإلدارة اليابانية ،فيجب أن يتذكر الرؤساء جهود املوظفين وأي جهود أو أوقات تم بذلها .فاملوظف يجب
أن يتأكد من االعتراف بهذه الجهود ومكافأتها؛ مما يعزز لدى املوظفين من الثقة بوجود إنصاف في النهاية (.)Lunenburg, 2011:9
• حدة الذهن  /الحذق واملهارة  :Subtletyوهذه خاصية مهمة يجب توافرها في شخص الرئيس ،فبها يتمكن من التعامل مع مرؤوسيه بصورة
إيجابية ألن عملية إدارة العالقات بين الناس بصفة عامة ،وبين املوظفين رؤساء ومرؤوسين بصفة خاصة ،عملية معقدة تحتاج إلى براعة
ً
ً
(الحذق) وفن (املهارة) ،وهما من الوسائل التي تؤثر على مستوى اإلنتاجية إيجابا وسلبا ،فعندما يتعرف على موظفيه ويكسر الحواجز في عالقته
العملية معهم ،يتمكن من جعلهم يعملون بروح الفريق الواحد.
ً
• كما تعد املهارة هي السمة الضرورية للمشرفين ،حيث إن املشرف الذي يعرف عماله جيدا يستطيع أن يستكشف شخصياتهم ويكون فريق عمل
متجانس يعمل بأقص ى إنتاجية ممكنة .وذلك بعكس اإلدارة البيروقراطية والتي قد ال تدرك هذه الفوارق.
• األلفة واملودة  :Intimacyيشير أوتش ي هنا إلى أن طبيعة املجتمع الياباني املترابط مهدت لضرورة اهتمام الرؤساء بمرؤوسيهم والبعد عن األنانية،
ً
فشاع بين صفوفهم صفة التقارب ،ونشأت بينهم معرفة وصداقات ملحوظة ،ألن الثقة واإلنتاجية تسيران معا.
كما إن االهتمام والدعم والعطف والتأييد الذي يتم من خالل تكوين عالقات اجتماعية وثيقة يجعل الحياة سهلة ومريحة والعمل بمودة
وبإنتاجية أفضل .وقد انعكس هذا املبدأ على املؤسسات اليابانية من منظور (رب األسرة) فينظر العامل لصاحب املؤسسة كأنه والده ،مما يجعل
العالقات اإلنسانية املبنية على االحترام املتبادل والتقدير تسود األجواء .ويمكن الخلوص لتوجه نظرية  Zفي مجملها إلى نشر ثقافة العمل الجماعي
القائم على اكتساب الثقة واملودة.
خصائص وسمات نظرية :Z
احتفظت نظرية  Zبالعديد من سمات نظرية اإلدارة اليابانية ،ومن أهم هذه السمات كما أشار لها مجموعة من الكتاب واملؤلفين ومنهم األشعري
( ،)419:2003وشهاب ( ،)126:2014وعساف ( ،)390:2014والعميان ( )54:2002تكمن في اآلتي:
• التوظيف مدى الحياة  :Job long– Lifeأي أن يبقى املوظف في وظيفته مدى الحياة ،فما أن يتم تعيين الفرد ،فإنه يتمتع بوظيفة دائمة في معظم
املنظمات اليابانية ،حيث ذكر العميان ( ) 55:2002أن العرف الياباني استقر على أن العامل الذي يعين في منظمة ما يبقى فيها لحين بلوغه سن
التقاعد .وال يتم االستغناء عن العامل الياباني من املنظمة التي يعمل فيها إال ألسباب جوهرية كتدهور حالته الصحية ،أو اتخاذ إجراءات تأديبية
بحقه أو بناء على رغبته الشخصية في ترك العمل .إن هذا األسلوب املتميز في إدارة القوى العاملة يوفر االستقرار الوظيفي للعاملين ويعمق والء
املوظف ملنظمته ،ويعزز انتماءه إليها (املنظمة العربية للتنمية اإلدارية .)42:2016 ،وتمارس اإلدارة في اليابان أساليب متشددة حيث يتبع األفراد
فبها خطوط رسمية من األوامر الصادرة بصورة دقيقة ،األمر الذي يعكس جهودها في التطوير نتيجة ملا تتميز به من القدرة على خلق الوالء
واالنتماء للمنظمة كون التوظيف يستمر طوال الحياة ،وكذلك يتم اتخاذ القرارات بصورة جماعية كصورة من صور املشاركة .أن األخذ بمفهوم
اإلدارة اليابانية من شأنه أن يساهم في جهود التطوير التنظيمي للمنظمات اإلدارية (شهاب.)126:2014 ،
• التقييم والترقية البطيئة :Slow Promotion :ذكر األشعري ( )419:2003أنه شاع في املؤسسات اليابانية أن تتم ترقية املوظف بعد كل عشر
سنوات ،ويؤكد العميان ( ) 55:2002أن فلسفة هذا األسلوب في التقييم تعتمد على أساس أن األداء الجيد للعامل ال يظهر في السنوات األولى
ً
لتعيينه .وبالرغم من أن هذا األسلوب في التقييم قد يكون محبطا للعاملين إال أنهم يتقبلونه کأسلوب عمل بسبب ما يتوفر لهم من األمن الوظيفي.
كما يشير دودين ( )108:2014واملزيد ( ) 6:2018إلى أن مفهوم الترقية يطبق على أساس األقدمية ،وعدم التسرع بالتقييم والترقية ،فيحصل
املوظف الياباني على الترقية بحسب الفترة التي يقضيها داخل املنظمة بالتركيز على تطوير مهاراته املهنية .وتطبق نفس الطريقة فيما يتعلق
ً
بتقاض ي األجور ،فإن األجور تحدد طبقا ملدة الخدمة والسن الخاص باملوظف ،وال تعتمد على املسمى الوظيفي ونوعية العمل كما هو معتاد عليه
في بقية أنحاء العالم .وهم بذلك يضمنون استمرار عمل العامل في النظام؛ ألنه لو استقال العامل وانتقل إلى العمل في نظام آخر فستبدأ أقدميته
من نقطة الصفر ،وبالتالي يتأخر في تقدمه الوظيفي.
• عدم التخصص في املهنة  :Job Specialtyذكر األشعري ( ) 419:2003أن ذلك يعني تنقل املوظف في العديد من الوظائف واألعمال ضمن نفس
ً
املستوى اإلداري أو الفني ،ما يضمن انسيابية العمل فيكون ملما بما يطلب منه وله دراية فيه .ويشير كذلك العميان ( )57:2002أن اإلدارة
اليابانية تميزت بإتاحة تلك الفرصة للعاملين في املنظمات اليابانية ،بهدف إعطاء كل عامل فرصة التعرف على املهارات والصعوبات لدى زمالء
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العمل ،مما يعزز تقديره لهم وتعاونه معهم .إضافة إلى ذلك فإن هذا األسلوب يسهل عملية إحالل أي موظف مكان موظف آخر من نفس
املستوى في حالة املرض أو الغياب ،كما يسهل عملية التعاون في إنجاز املهمات في حالة مواجهة ضغط عمل في أقسام املنظمة .وتعتبر السنوات
العشر األولى فترة تدريبية ،حيث يتم نقل املوظف كل ستة أشهر أو ً 12
شهرا حتى يعتاد على أقسام الشركة (املنظمة العربية للتنمية اإلدارية،
.)48:2016
وهو ما أشار ألهميته املزيد ( )15:2018في الحصول على الخبرة وتنويع التشكيل األساس ي للمعرفة لدى املوظفين ،والعمل على بناء قدرة معرفية
مشتركة قدر اإلمكان للحد من االعتماد على الفرد الذي قد يؤثر غيابه على املخرجات .فالتدريب موجه نحو التعرف على املنظمة؛ أهدافها
ومشاكلها ومواردها العامة ،حيث يتم تدريب املوظفين غير اإلداريين على التخطيط ،العمليات التنظيمية (القيادة وصنع القرار والتواصل
والتغيير) ،وعملية ميزانية النظام ،وديناميكيات املجموعة ،والعديد من األنشطة التي ً
نادرا ما يتعرض لها هؤالء املوظفون ))Lunenburg, 2011
• عملية املر اقبة الضمنية  :Indirect Controlتعتمد اإلدارة اليابانية أسلوب الرقابة الضمنية أو الذاتية بحيث يراقب الفرد العامل نفسه
بنفسه ،فقد أكد املزيد ( )11:2018ما ذكره العميان ( ) 57:2002من اعتماد فلسفة الصدق املفرط الذي يظهر في االلتزام بأدق التفاصيل
ً
املحددة من قبل اإلدارة العليا ،بدال من الرقابة الخارجية املباشرة من قبل الرؤساء .ويعكس هذا األسلوب الرقابي ثقة الرؤساء بمرؤوسيهم مما
يؤدي إلى رفع معنوياتهم وزيادة إنتاجيتهم .ويتعين على املرؤوسين ملمارسة هذا النوع من الرقابة فهم فلسفة اإلدارة ورسالة املنظمة وثقافتها
التنظيمية التي تتضمن القيم والتقاليد واألعراف ،وكذلك اإلحاطة باإلجراءات املطلوب اتخاذها لتحقيق األهداف االستراتيجية والتكتيكية
والتشغيلية .أما األشعري ( )419:2002فقد ذكر أن الرقابة الضمنية يمكن أن تتم من الخارج ولكن بلباقة ومهارة دون أن يشعر املوظف بأنه
مراقب .ويتوقع من املوظف خالل الفترة التدريبية أن يكون لديه والء عميق تجاه الشركة وتجاه زمالئه املوظفين .وبعد انقضاء الفترة التدريبية
ً
وترقية املوظف ،يستمر ليكون
خاضعا للعديد من التنقالت ضمن النظام ،وتعتمد الترقيات املستقبلية على مدى نجاحه في إنجاز العديد من
الوظائف التي يتوقع منه إنجازه (املنظمة العربية للتنمية اإلدارية)59:2016 ،
• اتخاذ القرارات بطريقة جماعية  :Group Decision Makingيتفق املزيد ( )8:2018مع املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ( )61:2016في أن
ً
التحكم واتخاذ القرارات في املنظمات اليابانية يتم بأسلوب جماعي حيث يشترك األفراد املتأثرون بالقرار في اتخاذه طبقا ملا يسمى بأسلوب ( Ringi
 ،)Systemوعادة تقدم خطة املشروع أو القرار من قبل األفراد بأسفل الهيكلية التنظيمية ،وبعد ذلك يتم تمريرها عبر املستويات املختلفة ذات
الصلة بموضوع الخطة لتتم مراجعتها بشكل دقيق ،واملوافقة عليها وبهذا يمكن تجنب إضاعة الوقت والجهد في النقاشات غير املتوقعة أثناء
االجتماع الرسمي لتقييمها أو تعديلها ،ثم تتم مناقشتها على مستوى اإلدارة العليا ،فإذا ما كان هناك إجماع تام من جانب األفراد املهتمين موضوع
ً
ً
الخطة يقوم الرئيس باملوافقة عليها لتكون قرارا رسميا واجب التطبيق .ويتميز هذا األسلوب بفعاليته القوية ،حيث يحول دون صنع القرارات التي
تعمل على تركيز االنتباه على مهنة األفراد ،وكل القرارات التي تصنع ضمن هذا اإلطار تصنع بما يتماش ى مع أهداف وغايات الشركة ،أو ضمن إطار
ً
يعا ،ذلك ألن ً
عددا ً
كبيرا
شمولي .وتميل عملية صنع القرار ضمن هذا اإلطار إلى أخذ وقت طويل ،لكن ما أن يصنع القرار حتى يكون التطبيق سر
من الناس يشتركون في صنعه.
ويؤكد ليننبيرغ أهمية توجه القادة لقضاء الوقت الكافي في مناقشة األهداف مع املوظفين واملستفيدين ،وفهم نظام الحوافز املتاح للموظفين في
وظائفهم ومساعدتهم على ترشيد هذه الحوافز حتى يتمكنوا من الوثوق بها ،مما يمكن املسؤولين دعوة املرؤوسين ملشاركة التحكم في القرارات
التي ستؤثر على طريقة أدائهم ).)Lunenburg, 2011:8
• املسؤولية الجماعية  :Overall Responsibilityإن من أبرز خصائص اإلدارة اليابانية التأكيد على روح الجماعة والعمل كفريق واحد ،وهذا
يعني سيطرة روح الفريق على الروح الفردية ،ومع ذلك فالروح الفردية مرغوبة إذا كانت تعمل وفقا لفلسفة وروح الجماعة وذلك بعدم معارضتها
لروح الفريق (العميان .)55:2002 ،ويرتبط مفهوم التكتل بمنظور العمل الجماعي والتعاون في إنجاز املهام وتخطي الصعاب (املزيد.)13:2018 ،
كما أن تقسيم العمل في املنظمات اليابانية يعتمد أسلوب الجماعة في توزيع املهام والصالحيات ،حيث ينتمي كل فرد في املنظمة إلى أكثر من
جماعة عمل واحدة خالل فترة عمله في املنظمة .ومعنى ذلك أن عضوية الفرد في جماعة ما ال تكون ثابتة طوال الوقت ،بل تتغير من حين إلى آخر
لتوطيد عرى األلفة والتعاون مع أكبر عدد ممكن من العاملين في املنظمة .ويسند لكل جماعة مهمة معينة تسعى الجماعة من خاللها إلى إنجاز
هذه املهمة ،والعمل على تطوير العمل وزيا دة إنتاجيته .وتقاس إنتاجية العامل الياباني على أساس الجهد الجماعي وليس الجهد الفردي ،ومنح
املكافآت التشجيعية للعاملين كنسبة من صافي األرباح في نهاية العام ،وعلى ذلك فإنه من مصلحة كل عامل وكل جماعة أن تبذل قصارى جهدها
بغية زيادة اإلنتاج وتطويره ،ألن زيادة اإلنتاجية وزيادة الدخل يعودان بالنفع العام على جميع العاملين وليس فئة محددة منهم (دودين،
107:2014؛ عساف.)217:2014 ،
• االهتمام الشامل باألفراد  :Comprehensive Care for Employeesوهي تعني كما يراها األشعري ( )419:2003العناية باملوظف ليس فقط في
شؤون العمل ،بل حتى خارج العمل كدعوة أسرته وذويه في املناسبات .كما يؤكد العميان ( )56:2002وعساف ( )213:2014أن اإلدارة اليابانية
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تتميز برعاية أفرادها داخل املنظمة وخارجها ،كحل مشاكل األفراد العائلية وتعليم أبنائهم ورعايتهم الصحية ،وتقديم املساعدات املالية لهم،
وتأمين أمورهم املعيشية من إسكان وغيره ،والقيام بنشاطات اجتماعية مختلفة؛ مما يؤدي إلى حفظ التوازن العاطفي والنفس ي للعاملين .وتقوم
اإلدارة اليابانية بهذه النشاطات على اعتبار أن ما يحصل للفرد من ضغوط خارجية يؤثر على أدائه في املنظمة ،ولقد بينت الدراسات أن املنظمة
اليابانية تضفي على نفسها السمة العائلية.
ً
ً
ً
ً
ويقدم املنهج الياباني في احترام الفرد منهجا راسخا بأن اإلنسان أوال ،والعمل ثانيا .وأن االهتمام باإلنسان يساعد على خلق البيئة املناسبة لعمل
املوظف؛ وبالتالي تحقيق أهداف املنظمة املرجوة .وذلك في التعامل الجاد مع جميع أفراد املنشأة باملساواة والعدل التام باختالف املستويات
واملراكز الوظيفية لهم (املزيد)9:2018،
ومما سبق يمكن استنتاج تنوع سمات نظرية  Zوشمولها جوانب التنظيم اإلداري والثقافة التنظيمية باملؤسسات ،بجانب تساوي االهتمام بالفرد
واملنظمة ،واعتبار القرارات مسؤولية مشتركة مما يضمن حسن وسرعة تطبيقها وااللتزام بها .فقد ركزت النظرية على تحقيق أهداف املنظمات
ً
ً
ً
بمشاركة األفراد اهتماما وتقديرا وزرعا للشعور بالشراكة واملسؤولية لدى العاملين ،مما يدل على تقاطعها في كثير من الجوانب مع اإلدارة في اإلسالم.
التأصيل اإلسالمي ملبادئ وخصائص نظرية  Zفي اإلدارة اليابانية:
عرف العمرو ( )2011التأصيل اإلسالمي بأنه جعل العلوم اإلدارية التي تدرس في املجتمعات املسلمة املعاصرة منطلقة ومنبثقة من أصول اإلسالم
ومفاهيمه العقدية املبثوثة في القرآن الكريم والسنة النبوية املطهرة ،واملحددة ملفاهيم األلوهية واإلنسان والكون والحياة واملعرفة والقيم والعالقة بين
كل منها ،ورفض إقامة هذه العلوم على أصول ومفاهيم تتعارض مع العقيدة اإلسالمية ومقتضياتها .ويعرف القرني ( )4:2016التأصيل اإلسالمي لنظرية
 Zبأنه االنطالق في دراسة النظرية من حيث مبادئها وخصائصها من منظور إسالمي وتوجيهها وفق مقاصده.
ً
ً
مقترحا لعملية التأصيل اإلسالمي لعلم اإلدارة وكيفية تفعيله ً
بناء على سبع مرتكزات ،وبالتدرج من املرتكز
وضع بخاري ( )22:2007نموذجا
ً
العقدي ،ثم املصدري باستخالص القيم اإلسالمية العليا في اإلدارة باالستناد على الكتاب والسنة ،وما وافقها من مفاهيم وقيم ونظريات ،وصوال إلى
املرتكز الوظيفي .وباالستفادة من التدرج في النموذج السابق يمكن تأصيل مبادئ وخصائص نظرية  Zفي اإلدارة اليابانية كما يلي:
ً
ً
أوال التأصيل اإلسالمي ملبادئ وخصائص نظرية  Zفي اإلدارة اليابانية وفقا للقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة:
 .1تأصيل مبادئ نظرية  Zوفق ارتباطها بالقرآن والسنة كما يلي:
ً
• الثقة :إن الثقة في اإلسالم تقتض ي إزالة الشك والظن بين املسلمين ،فقد نهى هللا عز وجل املؤمن أن يظن باملؤمن شرا ،وعدم اتهام الناس بغير
ََٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ ۡ َ ُ ْ َ ٗ َ َّ َّ َ ۡ َ َّ ۡ ۖٞ
ض ٱلظ ِن ِإثم " (الحجرات ،)12 :وقال ﷺ:
دليل إذ أن األصل في املسلم براءة ذمته ،قال تعالى " :يأيها ٱل ِذين ءامنوا ٱجت ِنبوا ك ِثيرا ِمن ٱلظ ِن ِإن بع
"حسن الظن من حسن العبادة" (رواه أحمد).
ً
وقد كان الرسول ﷺ يتحسس من يثق فيه للقيام بمهمة معينة ،وقد يحتاج أحيانا إلجراء اختبار للشخص ليزداد ثقة فيه ،كاختباره للصحابي
الجليل معاذ بن جبل قبل إيفاده إلى اليمن ،وبعد اجتياز معاذ لالختبار فرح الرسول ﷺ وتبسم ثم بعثه باملهمة ودعا له ،وهي قناعة من القائد
َ َ َ ُ ُ ْ َ ۡ َ ۡ َ َٰٓ َ ۡ ُ ُ َّ َ َ
ٱلسل َم ل ۡس َت ُم ۡؤ ِم ٗنا " (النساء)94 ،
بقدرة أتباعه للقيام بالدور ووضوح الهدف (األشعري .)42:2003 ،ومنها قوله تعالى " :وال تقولوا ِملن ألقى ِإليكم
ً
ففي ذلك حث على حسن الظن باآلخرين من املسلمين .وقد كان هذا ديدن الصحابة ،فقد روي عن عمر رض ي هللا عنه أنه قال :إن ناسا كانوا
ً
خيرا ً
سواء لم نأمنه ولم
ُيؤخذون بالوحي في عهد رسول هللا ﷺ ،وإن الوحي قد انقطع ،وإنما نأخذكم اآلن بما ظهر لنا من أعمالكم ،فمن أظهر لنا
ً
نصدقه .ومثاله ما ورد في غزوة أحد حينما أخرج الرسول هللا ﷺ سيفا ثم قال :من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام إليه رجال ،فأمسكه عنهم ،حتى
قام إليه أبو دجانة ،فقال :وما حقه يا رسول هللا؟ قال :أن تضرب به العدو حتى ينحني ،قال :أنا آخذه يا رسول هللا بحقه ،فأعطاه إياه وكان أبو
ً
ً
دجانة رجال شجاعا يختال عند الحرب ،إذا كانت ،وكا ن إذا أعلم بعصابة له حمراء ،فاعتصب بها علم الناس أنه سيقاتل؛ فلما أخذ السيف من
يد رسول هللا ﷺ أخرج عصابته تلك ،فعصب بها رأسه ،وجعل يتبختر بين الصفين (رواه مسلم) ففي هذا املثال منح الرسول عليه الصالة والسالم
ثقته بأحد الصحابة بعد أن عرف مهارته ،واستعداده (ابن كثير.)17)2( :2010 ،
كما أن تفويض الرئيس لبعض صالحياته ملرؤوسيه يزرع الثقة في نفوسهم ،ويحفزهم على تحمل املسؤولية والعمل بأمانة وإتقان ،وقد فوض ﷺ
بعض مهامه ألصحابه ،فقد أرسل أصحابه لتعليم العرب الدين ،وأخذ الصدقات منهم ،ولعل مرد ثقة القائد املسلم ،هو توكله على هللاَ " :و َمن
َ َ َ َّ ۡ َ َ َّ َ
وممض قضاؤه في خلقه ،وثبات مرجعيته وقوة إيمانه بمعتقداته
ٱَّلل ف ُه َو َح ۡس ُب ُه " (الطالق ،)3،فمن يفوض أمره إليه تعالى فهو حسبه
يتوكل على ِ
ِ
الربانية التي تضمن له الفالح في أمر دينه ودنياه (الطبري.)558:2000 ،
• حدة الذهن والحذق واملهارة :إن القيادة في اإلسالم تتطلب درجة عالية من الفطنة والواقعية اللتين تميزان القائد اإلداري املسلم في كافة
تصرفاته ،وتعينانه على قيادة جماعة التابعين بأفضل أسلوب ،كما في دعاء موس ى عليه السالم لالستعانة بأخيه هارون ،قال تعالىَ " :و ۡ
ٱج َعل ِلي
َ
َ
َ ُ َ َ
َ
َ ۡ ۡ
ۡ
ون أ ِخي  ٣٠ٱش ُد ۡد ِب ِهۦَٰٓ أ ۡز ِري َ ٣١وأش ِرك ُه ِف َٰٓي أ ۡم ِري "(طه .) 32-29 :والفطنة مرتبطة بالواقع ،فالقائد املسلم الذي يفطن إلى
َو ِز ٗيرا ِم ۡن أ ۡه ِلي  ٢٩هر
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ً
واقعه واحتياجاته .وتأكيدا على أهمية هذا املبدأ فقد عد القرني ( )26:2016الفطنة والكياسة الركن الثالث من أركان القيادة اإلدارية في اإلسالم،
ومن ذلك قول الرسول ﷺ( :ال ُي ْل َد ُغ امل ُ
ؤمن من ُج ْح ٍر مرتين) (رواه الشيخان) ،فاإلداري املسلم ال بد أن يكون واسع األفق واإلدراك ملا يدور حوله،
وملا يريد تنفيذه من خطط ومشاريع وأهداف ،ومدرك فطن للنتائج املترتبة عليها .وإذا علم من تحت إمرته ما امتاز به من الكياسة والفطنة ،زادت
ً
به الثقة ومالت إليه األفئدة واستطاع تحقيق األهداف ،وتأكيدا على أهمية الفطنة والكياسة للقائد املسلم فقد حددت عبد املولى ()145:2016
عدة صفات للقيادة اإلسالمية وذكر منها أربع صفات يمكن اعتبارها من مرادفات الحذق واملهارة عند القائد وهي :النظر الثاقب ،والحكمة،
واالتزان ،والعقالنية في حل املشكالت ،والقدرة على االبتكار ،والرؤية املستقبلية ،ومن ذلك ما ورد في قصة "يا سارية الجبل" التي برهنت على حدة
ً
الذكاء والنظر الثاقب لعمر بن الخطاب رض ي هللا عنه ،فقد روي أنه بعث جيشا وأمر عليه رجال يدعى سارية بن الحصين .فبينما عمر يوم الجمعة
يخطب ،جعل يصيح في خطبته وهو على املنبر "يا سارية الجبل" قال على بن أبي طالب :فكتبت تاريخ تلك الكلمة ،فقدم رسول الجيش ،فقال :يا
أمير املؤمنين غزونا يوم الجمعة في وقت الخطب فهزمونا فإذا بإنسان يصيح يا سارية الجبل ،فأسندنا ظهورنا إلى الجبل فهزم هللا الكفار وظفرنا
بالغنائم العظيمة ببركة ذلك الصوت (ابن كثير .)130)4( :2010 ،ويسمي الغربيون هذه الحاسة بالحاسة السادسة أو التخاطر  ،Telepathyأما
الحكمة واالتزان ،فقد ذكر بني عيس ى ( )146:2018أن اإلسالم هو دين الحكمة واملوعظة الحسنة وهناك مئات األدلة القطعية من القرآن والسنة
ۡ ۡ َ َ
ُ
َ
َۡ َ ۡ
ۡ َ
ۖٞ
ً
ۡ ۡ
ٱد ُع ِإلى َس ِب ِيل َرِب َك ِبٱل ِحك َم ِة َوٱمل ۡو ِعظ ِة ٱل َح َس َن ِة" (النحل ،)125 ،وقوله تعالى مادحا عبده لقمان َ " :ول َق ۡد َء َات ۡي َنا ل ۡق َم َن ٱل ِحك َمة أ ِن
 ،كقوله تعالى " :
َ َ َ َۡ ُۡ َ ُ َ َ ََۡ ُ ۡ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ
ً
ۡ
ٱش ُك ۡر َّ ه
اب " (ص ،)20 ،فهذه من صفات الرسل واألنبياء
ِ ِ
َّلل" (لقمان ، )12 ،ومادحا عبده داوود  " :وشددنا ملك ۥه وءاتينه ٱل ِحكمة وفصل ٱل ِخط ِ
وحري بالقائد واملدير املسلم أن يقتدي بهم صلوات هللا وسالمه عليهم  ،وقد وردت كلمة الحكمة بالنص في عشرين موضعا في القرآن الكريم.
وهناك أحاديث نبوية شريفة عديدة في هذا املجال ،مثل قوله" :ليس هدية أفضل من كلمة حكمة ،"...وقال " :الحكمة اإلصابة في غير النبوة (رواه
البخاري) ،أما العقالنية في حل املشكالت فقد أشار إلياس ( ) 276:2013أن القرآن الكريم يحث دائما على إمعان العقل والتفكر ،من خالل
إرشادات لنماذج للنشاط العقلي ،مثل التفكر ،والتدبر ،والتبصر ،والتفقه ،والتذكر ،واالعتبار ،والتعقل .وهذه داللة واضحة على أهمية
استخدام أساليب مختلفة ومتنوعة للتفكير في كافة األمور .وبالنسبة للقدرة على االبتكار واإلبداع؛ فإن اإلسالم دين اإلبداع ،وحث على ذلك ودعا
ً
ً
إليه في جميع مجاالت الحياة ،واملبادئ والقيم اإلسالمية موجهة للتفكير اإلبداعي املنضبط بهما ،فالتفكير اإلبداعي االبتكاري يعد مطلبا ملحا
لألفراد واألمم ألنه وسيلة للتقدم ،ويعين على اإلفادة مما خلق هللا وأودع من أسرار ،وأنه وسيلة لحل املشكالت ،وأنه يعينه على استثمار الطاقات
فيما يعود بالخير على الفرد واإلنسانية ،وقال النبي ﷺ" :أنتم أعلم بأمور دنياكم " (رواه مسلم).
ومتى أسندت القيادة إلى من يتصفون برجاحة العقل ،ومعرفة األمور وإدراك العواقب ،فإن املؤسسات سوف تقوم بعملها على أكمل وجه؛ ألن
هؤالء القادة سيدركون أن مسؤوليتهم هي إنجاح العمل إلى تمامه ،ويدركون أنه إذا التبس عليهم أمر ،فسيردون ذلك إلى من هم أعلم منهم وأقدر
َ ۡ َٔ ُ َٰٓ ْ َ ۡ َ ۡ
ُ َ َ َ َ
ٱلذك ِر ِإن ك ُنت ۡم ال ت ۡعل ُمون " (النحل .)43 ،كما أن نفاذ البصيرة إحدى املهارات
على حل ما يواجههم ،وذلك مصداقا لقوله تعالى " :فسـلوا أهل ِ
ً
الفنية والتي تعتبر من مقومات القيادة ،حيث إن تطوير املنظمة ودفعها إلى األمام يتطلب من القائد أن يتطلع بفكره دائما إلى املستقبل وأن يرى
ما ال يراه اآلخرون بثاقب فكره ونضج تجاربه ونفاذ بصيرته (القرني ،)17:2012 ،ومن أمثلة ذلك حكمة عمر ونفاذ بصيرته حينما رأى عدم توزيع
األرض املفتوحة على املسلمين الفاتحين ،وتركها مصدر دخل ثابت لبيت مال املسلمين ،وأنشأ الدواوين ألول مرة في تاريخ اإلسالم حينما شعر
بالحاجة إليها ،وقسم البلدان املفتوحة إلى أمارات ليمكن الوالة من تطوير مواردها ،وال يؤخذ ش يء من موارد األقاليم في عهده إال بعد استيفاء
ً
أهلها وعمارتها ،فهو قد مكن اإلدارة املحلية ،ومكن الخالفة تنظيميا رض ي هللا عنه وأرضاه(نصير ،وأحمد ،)107:2014 ،إنه عند الرجوع إلى الفكر
اإلداري اإلسالمي ملعرفة وجود مبدأ املهارة من عدمه ،فإنها قد عدت إحدى خصائص املؤمنين العاملين املأجورين على إتقان العمل ،حيث روي
عن الرسول ﷺ أنه قال" :إن هللا يحب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه"(السيوطي)  ،وقد اهتم اإلسالم بمكافاة املجتهد حيث يروي عن النبي ﷺ
أنه قال" :من اجتهد فأصاب فله أجران  ،وإن أخطأ فله أجر واحد" (رواه أحمد).
َ
َ
ۡ
َ
ُ
ُ
َ َ َّ َ
ه
َ
َ
ۡ
َ
ۡ
يعا َّم َٰٓا َأ َّل ۡف َت َب ۡي َن ُق ُلوبه ۡم َو َلكنَّ
َ
ف َبين قلوبه ۡم ل ۡو أنفقت َما في ٱأل ۡرض جم ٗ
• األلفة واملودة :وصف هللا عز وجل املؤمنين بأنهم متآلفين بقوله تعالى " :وأل
ِ
ِ ِ
ِ
ِِ
ِِ
َّ َ َ َّ َ
ه
ٱَّلل ألف َب ۡي َن ُه ۡم ِإ َّن ُ ۥه َع ِز ٌيز َح ِكيم" (االنفال.)63 ،
وأشار األشعري ( )421:2003أن األلفة واملودة تعني التعود واألنس واملحبة ،وهي من صفات املؤمنين ،فاملؤمن في املجتمع املسلم يألف ويؤلف
ً
َ
ُۡ
ولهذا وصفهم هللا تعالى بقولهِ " :إ َّن َما ٱمل ۡؤ ِم ُنون ِإ ۡخ َوة " (الحجرات ،)10 ،وحرصا على استمرار هاتين الصفتين ،يأمر هللا تعالى عباده املؤمنين بقوله:
َ َ ۡ ُ ْ َ ۡ َ َ َ َ ۡ ُ ۡه َ َّ ُ ْ َّ َ َ َّ ُ
َ
ٱَّلل ل َعلك ۡم ُت ۡر َح ُمون " (الحجرات.)10 ،
" فأص ِلحوا بين أخويكم وٱتقوا
يذكر (القرني ) 32:2016 ،إن العامل الجديد يواجه عمله وهو يتوجس خيفة ،ويشعر بأنه لحداثته وعدم مرانه قد يخطئ ،فينتابه القلق ،وعندئذ
يحتاج إلى أن يؤخذ بيده في رفق وتلطف حتى يجتاز أيامه األولى ،وينخرط في مجموعة العاملين كفرد مساو لهم ،ويتطلب ذلك من رئيسه املباشر
ً
ً
مجهودا خاصا في مساعدته وتوجيهه بالحسنى والرفق ال بالقسوة والتكبر ،مصداقا لتوجيه الرسول ﷺ في حديث ابن عمر مرفوعا" :إن هلل أقواما
اختصهم بالنعم ملنافع العباد يقرهم فيها ما بذلوها ،فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم" (األلباني) ،ويقول " :من كان في حاجة أخيه ،كان
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هللا في حاجته ،ومن فرج عن مسلم كربة ،فرج هللا عنه كربة من كربات يوم القيامة" (رواه الشيخان)  ،وقوله ﷺ " :من يسر عن معسر ،يسر هللا
ً
مسلما ،ستره هللا في الدنيا واآلخرة ،وهللا في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه" (رواه مسلم).
عليه في الدنيا واآلخرة ،ومن ستر
ويرى (القرني ) 31:2016 ،أن األلفة واملودة تتحقق بين العاملين في املنظمة ،إذا توفرت الرحمة والرأفة فيما بينهم ،ويستدل بقوله تعالىَ " :ل َقدۡ
ً
ً
َ َٰٓ َ ُ ۡ َ ُ ول ۡ َ ُ ُ ۡ َ ٌ َ َ ۡ َ َ ُّ ۡ َ ٌ َ ُ ۡ ُ
يص َعل ۡيكم ِبٱمل ۡؤ ِم ِن َين َر ُءوف َّر ِحيم " (التوبة ،)128 ،فالقائد العظيم رسول هللا كان رؤوفا رحيما
جاءكم رس ِمن أنف ِسكم ع ِزيز علي ِه ما ع ِنتم ح ِر
برعيته ،مما جعل األلفة واملودة تشيع بين هذا القائد ورعيته ،وحث على الرفق كما في قوله ﷺ " :إن الرفق ال يكون في ش يء إال زانه وال ينزع من
ش يء إال شانه" (رواه مسلم) .وقد عد الرويلي ( )10:2018لين الجانب ،واللياقة ،والقدرة على كسب قلوب اآلخرين والسعي في حوائجهم من صفات
َٰٓ
َ َٰٓ َ ۡ ُ
القيادة اإلسالمية ،حيث إن لين الجانب تعني عدم الغلظة في األقوال واألفعال وقد امتدح هللا عز وجل الصحابة بأنهم " :أ ِش َّد ا ُء َعلى ٱلك َّف ِار ُر َح َما ُء
ۖٞ
َب ۡي َن ُه ۡم " (الفتح.)29 ،
 .2تأصيل خصائص نظرية  Zفي اإلدارة اليابانية وفق ارتباطها بالقرآن والسنة كما يلي:
• الوظيفة مدى الحياة :إن الوظيفة في اإلسالم ترتكز على أنها واجب ديني ،وأنها تكاليف وليست تشريف ،فدوام الوظيفة للفرد العامل مرهون
بدوام صالحية شاغلها ،فمن يثبت عدم صالحيته لها ينحى عنها .فلقد اعتبر اإلسالم الوظيفة أمانة وأن على ولي األمر أن يؤديها إلى مستحقيها
ً
والجديرين بها .وهي ليست مكسبا أو غنيمة تعطى لقرابة أو والء أو لرشوة من مال أو منفعة .فحسن اختيار القائد وتولية الوالة الصالحين من
األمور املهمة لتأثيرها املباشر وغير املباشر على حسن انتظام العمل ،وقيام املنظمات اإلدارية بأعمالها (عبداملولى .)119:2016،قال تعالى " :إ َّن َّ َ
ٱَّلل
ِ
َ ۡ ُ ُ ُ ۡ َ ُ َ ُّ ْ ۡ َ َ َ َ َٰٓ َ ۡ َ َ َ َ َ ۡ ُ َ ۡ َ َّ َ
ُ ْ ۡ
اس أن َت ۡحك ُموا ِبٱل َع ۡد ِ هل" (النساء .)58 ،فقد نزلت هذه اآلية في والة األمور وأن عليهم أن يؤدوا
يأمركم أن تؤدوا ٱألمن ِت ِإلى أه ِلها و ِإذا حكمتم بين ٱلن ِ
األمانات إلى أهلها وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل ،فالنبي ﷺ ملا فتح مكة وتسلم مفاتيح الكعبة من بني شيبة ،طلبها منه العباس ،ليجمع
له بين وظيفتي سقاية وسدنة البيت ،فأنزل هللا تعالى هذه اآلية .بدفع مفاتيح الكعبة إلى بني شيبة (ابن كثير.)301)4( :2010،
• التقييم والترقية البطيئة :ال تتم الترقية في معظم املؤسسات اليابانية إال كل عشر سنوات ،وهذا اإلجراء يطبق على جميع العاملين في املؤسسة
(أوتش ي ،)82:2001 ،وهذا مخالف ملبدأ الحوافز ومكافأة كل من أتقن وأحسن عمله ،فالعامل املخلص واحد في عمله يجب أن يترقى ويقيم من
َ
َ
َ
ً
أجل االستمرارية في التحسين ،وهذا ما دل عليه قوله تعالى " :إ َّن َّٱلذ َ
ين َء َام ُن ْوا َو َع ِم ُل ْوا َّ
ٱلص ِل َح ِت ِإ َّنا ال ُن ِض ُيع أ ۡج َر َم ۡن أ ۡح َس َن َع َمال " (الكهف.)30 :
ِ
ِ
فكلمة أحسن في اآلية داللة على أهمية إتقان العمل مقابل األجر ،كما دعا ديننا الحنيف على ضرورة إعطاء كل موظف الدرجة واملكانة التي
ُ ْۖٞ
َ َ
َ
ُ
َ َۡ َ
يستحقها حسب قدرته وخبرته فقال تعالىَ " :وِلك ّٖل َد َر َجت ِم َّما َع ِملوا َوِل ُي َو ِف َي ُه ۡم أ ۡع َمل ُه ۡم َو ُه ۡم ال ُيظل ُمون " (األحقاف .)19 ،وقوله تبارك وتعالى" :ف َمن
َ ۡ َ ۡ ۡ َ َ َ َّ َ ۡ ٗ َ َ ُ َ َ َ ۡ َ ۡ ۡ َ َ َ َ
ال ذ َّر ّٖة ش ٗرا َي َر ُ ۥه " (الزلزلة )8-7 ،أي ال يظلمهم مثقال ذرة فما دونها .ففي الدنيا يقول النبي ﷺ" :من صلى
يعمل ِمثقال ذر ٍة خيرا ير ۥه  ٧ومن يعمل ِمثق
ً
علي صالة صلی هللا عليه بها عشرا" (رواه أحمد والبخاري) .والحسنة في اإلسالم بعشر أمثالها ،وكل ذلك وغيره للتشجيع على الخير ،ويقول تبارك
َ ۡ َ َ َٰٓ ُ ۡ ۡ َ َّ ۡ
ٱإل ۡح َس ُن " (الرحمن.)60 :
ٱإلحس ِن ِإال ِ
وتعالى " :هل جزاء ِ
• عدم التخصص في املهنة :أي أن املوظف يمارس أكثر من مهنة وينتقل من قسم إلى آخر وبذلك لالستفادة به في خدمة جميع أقسام املؤسسة التي
ً
يعمل بها ،وهذا التنقل من قسم آلخر يكسب املوظف تجربة ثرية ،األمر الذي يجعله معدا للترقية ،وديننا الحنيف يحثنا على العمل والتدريب،
فهو دين صالح لكل زمان ومكان ،ويستطيع املسلم التكيف مع أي عمل طاملا هو في نطاق الشريعة اإلسالمية ،إال أن رسول هللا ﷺ انتقی وخصص
بعض الصحابة لبعض املهن ،فقال ":أرحم هذه األمة أبو بكر وأقواهم في دين هللا عمر وأفرضهم یزید بن ثابت و أقضاهم علي بن أبي طالب
وأصدقهم حياء عثمان وأمين هذه األمة أبو عبيدة بن الجراح و أقرؤهم لكتاب هللا عز وجل أبي بن كعب و معاذ بن جبل أعلم الناس بحالل هللا
وحرامه" فخصص القضاء لعلي بن أبي طالب رض ي هللا عنه ،كما اختص بقراءة القرآن الكريم أبي بن كعب ،واملختص بتوضيح الحالل والحرام
معاذ بن جبل رض ي هللا عنهم وأرضاهم (رواه أحمد وابن ماجه).

• اتخاذ القرارات بطريقة جماعية :تعتمد املؤسسات اليابانية على القرار الجماعي املشترك ،فعندما يراد اتخاذ قرار مهم في املنظمة اليابانية ،يتم
إشراك كل الذين سيتأثرون بهذا القرار في اتخاذه بغض النظر عن نوع هذا القرار ،ولقد جاءت هذا من قبل شريعتنا السمحاء فبالرجوع إلى
السيرة النبوية ،نجد أن النبي ﷺ کون مجلس شوری من املهاجرين واألنصار منذ دخوله املدينة املنورة بعد الهجرة ،واختارهم من خيرة القوم من
أهل الشورى الذين يرجع إليهم في الرأي (عبداملولى.)111:2016 ،
وعلى الرغم من نزول الوحي عليه ﷺ ،فقد كان يكثر من مشورة أصحابه ،فقد روي عن أبي هريرة رض ي هللا عنه أنه قال" :لم يكن أحد أكثر مشورة
ً
ألصحابه من رسول هللا " (رواه البخاري) ،فقد استشارهم في بدر حول صالحية أرض النزال عسكريا ،وشاورهم بعد انتهاء املعركة بشأن أسرى
املشركين .وعلى نهجه سار الخلفاء الراشدون ،وكان عمر رض ي هللا عنه يقول ال خير في أمر أبرم من غير مشورة ،وكان على بن أبي طالب يقول:
نعم املؤازرة املشاورة وبئس االستعداء االستبداد ،وقد خاطر من استغنى برأيه ،فالقائد املسلم ال ينفرد باتخاذ القرار كالقيادة املستبدة ،وال يعطي
املجال لألتباع ليحلوا محل القائد كالقيادة املتسيبة ،بل هو قائد وسطي يوازن بين الفرد والجماعة ،وتفرض الشورى على األتباع أن يكونوا أمناء
مخلصين في مشورتهم (نصير ،أحمد.)195:2014 ،
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• االهتمام الشامل باألفراد :تهتم املؤسسات اليابانية بشمولية العناية واالهتمام باملوظفين ،وتنعكس هذه الصفة الشمولية واالهتمام الكلي على
الثقة املتبادلة واأللفة واملودة .فلقد اهتم اإلسالم باإلنسان قبل خلقه ومنذ اختيار أبويه ،فلقد أرشدنا رسول هللا ﷺ بأهمية ذلك بقوله( :تخيروا
َ
ُ
ََٰٓ َ ُّ َ َّ ُ َ َٰٓ ُ
ً
ً
اس ق ۡد َجا َء ۡتكم َّم ۡو ِعظة ِمن َّرِبك ۡم
لنطفكم فإن العرق دساس) (رواه ابن ماجه) ،كما أنزل هللا علينا منهجا متمثال في كتابه العزيز فقال " :يأيها ٱلن
َ َ ُ ۡۖۡ ۡ َ َ ًّ َ َ ُ ۡ َ َ ٞ
َ
َ َّ
ۡ ۡ َ
ٱلص ُد َ ُ ٗ َ
َو ِش َف َٰٓاء ملَا في ُّ
نت فظا غ ِليظ ٱل َقل ِب
ٱَّلل ِلنت لهم ولو ك
ور وهدى و َر ۡح َمة ِلل ُمؤ ِم ِنين " (يونس ،)57 ،وقوله في محكم تنزيله " :ف ِب َما َر ۡح َم ّٖة ِمن ِ
ِ
ِ ِ
َ َ ُّ ْ ۡ َ ۡ ََۖ ۡ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ ُ َ ۡ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ ُ ۡ َ ٞ
ُۡ
ٱَّلل إ َّن َّ َ
ٱأل ۡم ۖٞر َفإ َذا َع َز ۡم َت َف َت َو َّك ۡل َع َلى َّ ه
ٱَّلل ُي ِح ُّب ٱمل َت َو ِك ِل َين" (آل عمران )159،وقوله ﷺ:
ي
ف
م
ه
ر
او
ش
و
م
ه
ل
ر
ف
غ
ت
ٱس
و
م
ه
ن
ع
ف
ٱع
ف
ك
ل
و
ح
ن
َلنفضوا ِم
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
(مثل املؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم ،مثل الجسد ،إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى) .فلقد شرع اإلسالم
التكافل والتعاون والتراحم بين أفراد املجتمع املسلم ،والعمل اإلداري في اإلسالم شامل ومتكامل يشكل كافة جوانب الحياة ليصبح سلوك املؤمن
خير وسيلة في الدعوة هلل عز وجل من خالل العمل الصالح واإلنجاز املتقن واألداء املتفوق (عبداملولى.)122:2016 ،
َ َ َ َ ُ ْ َ َ ۡ َ َّ ۡ َ ۖۡ ۡ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ ٞ
ٱإلث ِم
• العمل كفريق ،والشعور الجماعي باملسؤولية :عن العمل الذي يقوم به الفرد ،فقال تعالى( :وتعاونوا على ٱل ِب ِر وٱلتقوى وال تعاونوا على ِ
َ ۡ ُ ۡ َ ه َ َّ ُ ْ َّ ََۖ ۡ ُ َ َ َّ َّ ٞ
اب) (املائدة .)2 ،يأمر تعالى عباده املؤمنين باملعاونة على البر والذي هو فعل الخيرات والتقوى والذي هو
وٱلعدو ِن وٱتقوا ٱَّلل ِإن ٱَّلل ش ِديد ٱل ِعق ِ
ترك املنكرات ،وينهاهم عن التناصر على الباطل والتعاون على املأثم واملحارم قال ابن جرير :اإلثم ترك ما أمر هللا بفعله ،والعدوان مجاوزة ما
ً
ً
فرض هللا عليكم في أنفسكم وفي غيركم .وقد قال رسول هللا ﷺ" :انصر أخاك ظاملا أو مظلوما" قيل :يا رسول هللا ،هذا نصرته مظلوما ،فكيف
ُ ْه
َ ۡ َ ُ ْ َ ۡ َّ َ ٗ َ
ً
يعا َوال َت َف َّرقوا) (آل
ٱَّلل ج ِم
أنصره إذا كان ظاملا؟ قال" :تحجزه وتمنعه من الظلم فذاك نصره" .رواه البخاري .وقوله تعالى( :وٱعت ِصموا ِبحب ِل ِ
عمران )103 ،في اآلية إشارة إلى أن هللا سبحانه وتعالى وضع قواعد وقوانين وتوجيهات وأوامر ونواهي بحيث يمكن أن توصل املؤمنين بجهودهم
اإلنسانية إلى التمسك باإلطار الرباني الذي هو (حبل هللا) .فعمل القيادة اإلدارية في اإلسالم هو توجيه النشاط البشري في العمل لتحقيق املصالح
على ضوء اإلسالم ،وتوجيه النشاط الجماعي في عمل مشترك لتحقيق هدف مشروع (بني عيس ى.)71:2018،
• الرقابة الضمنية :حيث إن وسائل الرقابة اإلدارية في الشركات اليابانية تتصف بقدر كبير من الخبرة واملفاهيم الضمنية واألمور الداخلية لدرجة
تبدو معها وكأنها ليست موجودة بالنسبة ألي شخص غريب ،ولكن العمليات اإلدارية في حقيقة األمر عملية متكاملة وبالغة االنتظام ،وتحتاج إلى
قدرات خاصة وبنفس الوقت تتسم باملرونة .ونستنتج من ذلك أن استخدام الرقابة الضمنية يؤثر على العامل النفس ي للعاملين باإلنتاج والثقة
وبالتالي تحقيق الكفاءة والفعالية في األداء وهو بطبيعة الحال ما يميز اإلدارة اليابانية ،فديننا الحنيف يزرع فينا الرقابة الذاتية ومراقبة هللا في
َ َّ َ
ۡ ُ
السر والعلن ،ومن درجات اإلحسان أن تعبد هللا كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك (البخاري) ،فقال هللا تعالىَّ " :ما َيل ِفظ ِمن ق ۡو ٍل ِإال ل َد ۡي ِه
َ ُ َ
َ
ُ َ
َ َ
َر ِق ٌ
يب َع ِتيد " (ق .)18 ،كما قال تعالىَ " :و ِإ َّن َعل ۡيك ۡم ل َح ِف ِظ َين ِ ١٠ك َر ٗاما ك ِت ِب َين َ ١١ي ۡعل ُمون َما َت ۡف َعلون " (االنفطار ،)12-10 ،وقال رسول هللا ﷺ ":إن
الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان هللا تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب هللا له ما رضوانه إلى يوم يلقاه وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط هللا
ً
ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب هللا تعالى عليه ما سخطه إلى يوم يلقاه"(رواه الترمذي) ويرى دودين ( )108:2014واملزيد ( )10:2018إن كثيرا من
باحثي اإلدارة ومنظريها يعزون تفوق املنظمات اليابانية إلى ارتفاع مستوى الوالء التنظيمي لدى الفرد الياباني .بينما تميزت الرقابة في اإلدارة
اإلسالمية بمستويات تالئم طبيعة املواقف والزمن ،والتدرج الرئاس ي الذي شرعت به وتشمل الرقابة اإللهية ،الذاتية ،الرئاسية ،ورقابة الحسبة
والنظام اإلداري (بني عيس ى.)172:2018 ،
ً
ثانيا :التأصيل اإلسالمي ملبادئ وخصائص نظرية  Zفي اإلدارة اليابانية وفق ارتباطها بمقاصد الشريعة اإلسالمية:
 .1تأصيل مبادئ نظرية  Zوفق ارتباطها بمقاصد الشريعة اإلسالمية:
• الثقة :إن املقاصد الشرعية التي تفض ي إليها الثقة بين املوظفين والرئيس هي بناء جسور تؤدي إلى تآزرهم وتعاونهم على البر والتقوى ،بينما الشك
وعدم الثقة يؤدي إلى التباعد والتنافر ،وبالتالي تبدد فرص التعاون ،من هذا املنطلق فإن الثقة املتبادلة بين الرئيس املسلم ومرؤوسيه تؤدي إلى
جلب مصالح األمة ،ودرء املفاسد املترتبة على الشك وعدم الثقة (بولوز .)180:2017 ،فالقيادة الديموقراطية القائمة على الثقة والقريبة من
املحيطين بها من شأنها أن تزرع الطمأنينة ،وتوجد املودة واأللفة والتماسك وتعزز االنتماء (بني عيس ى.)42:2018 ،
• الحذق واملهارة :إن املقاصد الشرعية املستنبطة من هذا املبدأ يتمثل في حفظ نظام األمة من االنحطاط ،كما سبقت اإلشارة إليه في املبحث
السابق أن الحذق واملهارة أو الكياسة والفطنة من أركان القيادة اإلسالمية .إن حذق القائد وفطنته ومهارته تفض ي إلى حفظ نظام األمة من الزوال
(إلياس.)269:2013 ،
• املودة واأللفة :إن املقاصد الشرعية التي تفض ي إليها املودة واأللفة تتمثل في زيادة أواصر القوة اإلسالمية ،التي ربطها اإلسالم باإليمان ،فاملسلم ال
يبلغ درجة اإليمان الكامل حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه ،كما أن اإلسالم يحث على إشاعة جو من االحترام واملودة واأللفة بين املسلمين ،قال
ً
ﷺ" :ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا" (رواه ابن داود والترمذي) ،وهذا يزيد أواصر األخوة اإلسالمية ،فأصبحت مقصدا من
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مقاصد الشريعة اإلسالمية  ،وكما سبق إيراده في املبحث السابق ،فإن ذلك يزيد استقرار املنظمات اإلسالمية ،وبهذا يتحقق حفظ مال األمة،
والذي يعتبر من الضروريات في الشريعة ومقصد من مقاصدها(القرني18:2012 ،؛ الرويلي.)29:2018 ،
 .2تأصيل خصائص نظرية  Zوفق ارتباطها بمقاصد الشريعة اإلسالمية:
ً
• الوظيفة مدى الحياة :هذا املبدأ ال يتفق تماما مع ما جاءت به اإلدارة اإلسالمية في نظام التوظيف في اإلسالم ،ولذلك فإن الوظيفة مدى الحياة ال
ً
يمثل مقصدا من مقاصد الشريعة اإلسالمية ،ولكن النظرية تنادي بالجدارة كأساس للتعيين ،وهو ما يتفق مع مقصد الشريعة اإلسالمية في تولية
األصلح (حكيم545:2010 ،؛ أبو شادي.)215:2017 ،
ً
• التقييم والترقية البطيئة :هذا املبدأ ال يتفق تماما مع ما جاءت به اإلدارة اإلسالمية في نظام الترقية في اإلسالم ،فالتقييم يعتمد على الجدارة
ً
واالنتاج وليس له مدة محددة في اإلسالم ،كما هو محدد في اإلدارة اليابانية بعشر سنوات ،ولذلك فإن التقييم والترقية البطيئة ال تمثل مقصدا
من مقاصد الشريعة اإلسالمية (القرني.)39:2016 ،
ً
ً
• عدم التخصص في املهنة :إن هذا املبدأ أيضا ال يتفق تماما مع ما جاءت به اإلدارة اإلسالمية ،حيث شجع اإلسالم في كثير من اآليات واألحاديث
ۡ َ ۡ َ َ َ َ َٰٓ ۡ َ
ٌ
ً
ٱأل ۡر ۖٞ
ض ِإ ِني َح ِفيظ
التي سبق ذكرها على أهمية التخصص في املهنة .ومن ذلك أيضا طلب يوسف عليه السالم في قوله تعالى " :ٱجعل ِني على خزا ِئ ِن
ِ
َع ِليم " (يوسف )55،مما يدل على التخصيص (أبو شادي218:2017 ،؛ بني عيس ى.)151:2018 ،
ً
• الرقابة الضمنية :إن هذا املبدأ ال يتفق تماما مع ما جاءت به اإلدارة اإلسالمية ،فالرقابة في اإلدارة اليابانية تتم دون شعور املوظف ،أما الرقابة في
ً
اإلسالم فتنقسم الى :رقابة ذاتية تنبع من داخل الفرد لكونه مسلما ،فاألمانة واالخالص من مبادئه اإلسالمية التي يحافظ عليها لينال أجره من هللا،
ً
ورقابة خارجية صريحة يمكن أن يشعر بها املوظف ،وفي ذلك ما يجعله حريصا على أال يقع في أخطاء تعرضه للمساءلة؛ ولذلك فإن الرقابة
ً
الضمنية كما تراها نظرية  zال يمثل مقصدا من مقاصد الشريعة اإلسالمية .وفوق ذلك كله هناك الرقابة الربانية التي متى ما استحضرها املدير
َّ َ ۡ ُ
ظ ِمن َق ۡو ٍل إ َّال َل َد ۡي ِه َر ِق ٌ
يب َع ِتيد " (ق( )18 ،نصير،
املسلم أو املوظف املسلم ،كان لها األثر الواضح في إخالصه وتفانيه في عمله ،قال تعالى " :ما يل ِف
ِ
أحمد.)210:2014 ،
• اتخاذ القرارات بطريقة جماعية :يتوافق هذا املبدأ مع أهمية الشورى عند اتخاذ القرار ،فالقائد املسلم يجب أن يستشير جماعته ،ألن العقل
البشري ال يحيط بكل أمر من األمور ،وألن رأي الجماعة خير من رأي الفرد ،وهي مبدأ من مبادئ اإلسالم واألخذ بها إلزام وفريضة ،إن في الشورى
قوة املسلمين وترابطه لهم ،فهي تدعم جماعية الفكر والتفاهم املشترك وتقوي أواصر األخوة بينهم ،وتشعر كل فرد منهم بذاتيته وكينونته كإنسان
مكرم مقدر .من هذا املنطلق فإن املقاصد الشرعية التي يفض ي إليها مبدأ اتخاذ القرارات بطريقة جماعية ،هي زيادة قوة األمة وحفظ نظامها،
ً
وضمان عدم عبث األهواء الشخصية بحقوق األمة ،وفي ذلك حفظ للمال العام أيضا ،وحفظ األمة ،وحفظ املال العام ،من الضروريات التي
حثت الشريعة على حمايتها (مالئكة.)508 :2013 ،
• املسؤولية الجماعية :إن املقاصد الشرعية التي يفض ي إليها مبدأ املسؤولية الجماعية ،يتمثل في حفظ األمة من تفش ي الفساد فيها ،فكل فرد
مسلم مسؤول عن أخطائه ،ولذلك أوجب هللا عز وجل األمر باملعروف والنهي عن املنكر على املسلمين ،فأي خطأ في املنظمة فإنه يوجب من
ً
اآلخرين عدم السكوت عنه ،ألن الخطأ الفردي يشكل خطرا على املنظمة ،ففي هذه السمة حفظ لألمة ،وهذا من مقاصد الشريعة اإلسالمية
(نصير ،أحمد.)212:2014 ،
• االهتمام الشامل بالفرد :إن املقاصد الشرعية التي تفض ي إليها هذه السمة ،هي في شعور املوظف باالستقرار واالطمئنان ،نتيجة للعناية
ً
واالهتمام باملوظفين ،مما يجعله متفرغا ألداء عمله ،وفيها زيادة في أواصر األخوة اإلسالمية ،وتفش ي األلفة واملحبة بين الراعي والرعية ،مما يفض ي
إلى استقرار األمة وحفظ نظامها من الزوال ،وفيها حفظ لحقوق املوظف املسلم املالية وغيرها ،وهما مقصدان من مقاصد الشريعة اإلسالمية.
ََ
ً
ادا مؤمنين يتحملون املسؤولية الوظيفية املوكلة إليهم ،فقد قال تعالىَ ":و َل َق ۡد َخ َل ۡق َنا ۡٱإل َ
نس َن ِمن ُسلل ّٖة ِمن
فالعقيدة اإلسالمية توفر للمنظمات أفر
ِ
ِط ّٖين " (املؤمنون )12،فقد عرف اإلسالم اإلنسان بأنه مخلوق من طين وفكر وروح (بني عيس ى64:2018 ،؛ حكيم.)546:2010 ،
ً
وتؤكد الباحثتان على أن اإلسالم في كيفية الحكم أو غيره من األمور الدنيوية ،لم يقرر إال مبادئا عامة وكليات ،وترك التفصيالت والتطبيقات
لألفراد ،تتغير بتغير الزمان واملكان ،فيكون االجتهاد بما ال يتعارض مع املبادئ العامة ،والحكمة ضالة املؤمن ،أينما وجدها فهو أحق الناس بها ،فينبغي
على املسلم البحث عن كل ما هو مفيد ونافع ،حتى لو وجد في ثقافات أخرى ،مالم توجد موانع عقدية تمنع من تبنيها.
ً
ً
ثالثا :نظرية  Zفي اإلدارة اليابانية وفقا للمرتكزالوظيفي:
تتأثر اإلدارة التربوية بالعديد من العناصر املتداخلة نتيجة ارتباطها بالعنصر البشري ،والتفاعل املستمر بين عناصر بيئتها الداخلية وتداعيات
العوامل الخارجية املكونة لبيئتها الخارجية .مما يستلزم اإلعداد ملواجهة تلك املتغيرات وتوجيه العمل التوجيه السليم لتحقيق حياة متميزة معاصرة
ً
لألفراد واملجتمعات .فقد أصبح لزاما على الدول تطوير أنظمتها التربوية لقيادة التغيير في كافة املجاالت ألن التربية هي األداة الرئيسية والفعالة إلحداث
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وتوجيه التغير االجتماعي لالتجاه اإليجابي الصحيح املرغوب فيه لتحقيق آمال وطموحات األمم والشعوب (سليم .)7:2019 ،عكست النظريات التربوية
ً
في مجملها التحوالت االقتصادية واالجتماعية لصلتها الدائمة بالواقع اإلنساني الحيوي (مهورباشة .)78:2017 ،ونظرا ألن غالبية علوم ونظريات اإلدارة
التربوية تم استيرادها من امليادين العسكرية أو االقتصادية ،مقابل ما أثبتته من نجاح ولد الرغبة لدى علماء اإلدارة التربوية لنقل هذا التفوق للميدان
اإلداري التربوي.
ويتوافق ما أورده أبو نبعة ( )163 :2005من أهمية تبني األسلوب الياباني في اإلدارة لزيادة اإلنتاج في املصانع األمريكية؛ ما مع ما أشارت إليه سليم
( )8:2019كالدافع الرئيس ي وراء إجراء معظم الدول تغيرات جذرية تربوية في أنظمتها التعليمية لتواكب وتتالءم مع املستجدات واملتغيرات التي ال يمكن
ً ً
االستجابة لها بأساليب تقليدية وإنما ينبغي التعامل معها من خالل رؤى وأهداف واستراتيجيات مختلفة نوعا وكما.
حيث اهتم النظام التربوي في اليابان بتربية الطفل الياباني على األخالق والقيم والتقاليد الحسنة ،إلنتاج فرد يتمتع بالصالح وروح املواطنة ،يعمل
على خدمة مجتمعه ،وذلك من خالل خطط وسي اسات محكمة اتخذتها الدولة اليابانية ،فانعكست هذه التربية املساملة على حياة الفرد في املجتمع
ً
ً
األكبر ،سواء في تعامالته اليومية أو في عمله .حيث يطبق الفرد نتاج التربية الصحيحة التي تلقاها كاآلخرين ،والتي تنتج في نهاية األمر تعاطفا وتكافال بين
أفراد املجتمع ككل .إن اإلدارة التربوية اليابانية تركز على تكوين فرق عمل ،وال يوجد نجاح فردي لشخص واحد ،إنما يوجد نجاح مجموعة متكاملة،
ً
وقد كانت تعطى ورقة امتحان واحدة ملجموعة من الطالب ،ويتم حلها بينهم جميعا ،والنجاح يسجل للجميع ،والرسوب كذلك ،هذه البيئة التي تقدس
العمل ،خلقت إنتاج يصل على ما يسمى الخطأ الصفري ،وهذا يخالف مبادئ اإلدارة التربوية اإلسالمية ،والتي تجيز للفرد أن يخطأ ،بعد أن يبذل
الشخص جهده في إتقان العمل (القدومي وآخرون)69 :2015 ،
إن تطبيق مبادئ وأسس نظرية  Zفي اإلدارة التربوية يتطلب من اإلداري التربوي بشكل عام ومن مدير املدرسة بشكل خاص التركيز على احتياجات
املعلمين واإلداريين والطالب ،والنظر إليهم كأعضاء أسرة واحدة ،ويتوجب عليه هو كرب األسرة االهتمام بهم وتدريبهم والعمل على ترسيخ معايير أداء
متميزة ،ومعاملة املعلمين والطالب باحترام ،وإتاحة املجال لهم للمشاركة في قرارات اإلدارة ورسم خطة املدرسة وااللتزام بتنفيذها ،وتنسيق جهودهم
ً
للعمل في تعاون كجماعة واحدة ،تتكامل جهودها لتحقيق أهداف املؤسسة التعليمية ،وغرس االنتماء لدى الجميع بأن املدرسة ملكا لهم ،وتفويض
السلطات للمعلمين حسب إمكانياتهم ،وتقبل االبداع واالبتكارات الجديدة ،وتشجيع مزاولة األنشطة الترفيهية واالجتماعية والتثقيفية للمدرسين
ً
والتالميذ (حكيم .)550:2010 ،األمر الذي يتفق مع السعي اإلسالمي لتأسيس جملة من القواعد التربوية التي توجه الفكر اإلنساني ،والتي تؤثر إيجابا في
العالم االجتماعي الذي يتحرك في فضائه اإلنسان املسلم (مهورباشة .)74:2017 ،فالبعد العملي في التربية أن تسهم النظرية التربوية اإلسالمية في زيادة
اإلنتاجية التربوية ودعم اإلدارة لتحقق كافة وظائفها من تخطيط ،وتنظيم ،وتوجيه ،وتقويم لتحقيق الفاعلية والكفاءة اإلنتاجية على مستوى األفراد
واملنظمات التربوية واالجتماعية.
ومما سبق تصل الباحثتان إلى أن نجاح املنظمات التربوية يستلزم األخذ بأصل اإلدارة اإلسالمي وتعميق أثرها في املنظمات اإلدارية مما يعود عليها
بالنفع املستمد من التنظيم اإللهي ،إلى جانب األخذ بالنظريات اإلدارية الحديثة ،والتي ال تتنافى مع أصول ومبادئ الشريعة اإلسالمية ،وبتأصيل نظرية Z
كما في هذه الدراسة ،فإن مبادئها تتوافق مع مبادئ وتعاليم الشريعة اإلسالمية ،كما أنها تتوافق في بعض خصائصها مع تعاليم الشريعة اإلسالمية
وتختلف معها في بعضها اآلخر ،ومع ذلك فإنه ال توجد موانع عقدية من األخذ بنظرية  Zوتطبيقها في نظم اإلدارة اإلسالمية والواقع التربوي ،وهذا يؤكد
ما تدعو له هذه الدراسة من أهمية التأصيل اإلسالمي للنظريات واملبادئ اإلدارية الحديثة بما يضفي عليها صيغة الشرعية ويعمق العقيدة اإلسالمية
ً
ً
نصا وتطبيقا السيما في امليدان التربوي اإلداري.
• وتتفق أهداف الدراسة الحالية مع دراسة القرني ( )2012في التعرف على عن خلفية ،ومبادئ ،وخصائص نظرية  ،Zوفي بيان التأصيل اإلسالمي
ً
ملبادئ وخصائص نظرية  Zفي اإلدارة اليابانية ،والتأصيل اإلسالمي ملبادئ وخصائص نظرية  Zفي اإلدارة اليابانية وفقا للمرتكز املقاصدي وإضافة ملا
ً
سبق هدفت دراسة القرني ( )2016للتعرف على التأصيل اإلسالمي ملبادئ وخصائص نظرية  Zفي اإلدارة اليابانية وفقا للمرتكز املصدري .وتتفق
الدراسات كذلك في استخدام املنهج الوصفي التحليلي /املكتبي الوثائقي .وتوصلت لنتائج متوافقة مع دراسة القرني ( )2012فيما يخص كون معظم
ً
مبادئ وخصائص نظرية  Zكان لإلسالم السبق فيها ،ووجود بعض من الخصائص الغير متفقة مع اإلدارة اإلسالمية .إضافة ملا سبق ،تتفق مع نتائج
دراسة القرني ( )2016بعدم وجود مانع عقدي في األخذ بها واإلفادة منها.
• بينما تختلف في تناول دراسة القرني ( )2012مل فهوم املقاصد الشرعية ،والخطوات اإلجرائية للتأصيل اإلسالمي للعلوم ،والصفات الضابطة
للمقاصد الشرعية .وتختلف كذلك مع نتائج دراسة القرني ( )2016التي خرجت بقصور االهتمام الشامل باألفراد في نظرية  Zعن شمول الجانب
الروحي .وقد تفردت الدراسة الحالية باستعراض التأصيل اإلسالمي ملبادئ وخصائص نظرية  Zفي اإلدارة اليابانية ً
بناء على املرتكز الوظيفي باإلدارة
التربوية.
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نتائج الدراسة:
ً
بتأصيل نظرية  Zإسالميا يمكن استخالص النتائج التالية:
• أن نظرية  Zاليابانية استحدثت في األساس للوصول ألسباب نجاح املنظمات اليابانية ،مما يعزز من قوتها ،وصالحيتها للتطبيق في املنظمات
اإلدارية.
• أن غالبية مبادئ نظرية  Zتتوافق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية.
• أن جذور هذه النظرية موجودة في القرآن والسنة.
• أن بعض خصائص نظرية  Zليست موجودة ضمن املقاصد الشرعية اإلسالمية.
• ال توجد موانع عقدية من تطبيق نظرية  Zفي املنظمات اإلدارية اإلسالمية.
ً
• إمكانية االستفادة من تأصيل نظرية  Zفي الواقع التربوي العملي نظرا ملا تتضمنه من توجهات ومبادئ إيجابية تدعم بيئة العمل وتحسن من
إنتاجية األفراد وفعالية املنظمات التربوية اإلدارية.
ويمكن تفسير النتائج ً
بناء على التوافق بين نظرية  Zواملنهج اإلسالمي من املنطلق اإليجابي للنظرية وتوجهها نحو تحسين اإلنتاجية ،فقد
ُ
حدثت من البيئة الخاصة باملجتمع الياباني الذي يتسم باألخالق العالية .وهدفت إلعداد وتنمية العمالة املاهرة واملنتجة وتعزيز قدراتها ،وتطوير
است ِ
إحساس امللكية لدى األفراد داخل املؤسسات واالنتماء إليها؛ األمر الذي انعكس بدوره على العمل اإلداري ،وكان له األثر اإليجابي على اإلنتاجية
واإلخالص ألهداف املنظمة .مما يتفق مع املنهج اإلسالمي في تعزيز قدرات األفراد وقوتهم البدنية والعملية املستمدة من تفضيل املؤمن القوي على
املؤمن الضعيف ،والحث على إتقان العمل وتجويده والسعي لتحقيق املنفعة والصالح للفرد واملجتمع ،األمر الذي يتفق مع نتائج دراسة سعد الدين
( )24:2013ويحياوي وآخرين ( . )10:2015واألخذ بكل ما يحقق مصلحة للمسلم فالحكمة ضالته وهو أولى بأخذها والعمل بها .والعمل بإيجابية وبذل
ً
أسباب التوفيق سعيا لنيل رضا هللا والجزاء في الدنيا واآلخرة فاإلسالم قد جعل الحياة كلها هلل السيما في امليدان التربوي الذي يتسع أثره ويتضح في
املجتمع بأسره ويعد من أبرز ممكنات الدول لتحقيق أهداف التنمية املستدامة على كافة األصعدة السياسية واالقتصادية واالجتماعية .فزيادة فعالية
ً
ً
ً
املنظمات التربوية بتطبيق الجوانب املؤصلة إسالميا من نظرية  Zيعد توجها تطويريا يتفق مع تعاليم الدين اإلسالمي وقد يحفز مستويات األداء ويرفع
من مستويات اإلنتاجية والرضا الوظيفي لدى األفراد .وهو ما يتفق مع نتائج دراسة العيس ى ( )39:2015التي أظهرت إدراك التصور اإلسالمي لإلنسان
واملجتمع والكون والحياة بشكل واضح عند الباحثين واستبعاد األفكار واملفاهيم املتناقضة مع اإلسالم.
بينما تمثلت جوانب االختالف بين بعض خصائص نظرية  Zومقاصد الشريعة اإلسالمية في الوظيفة مدى الحياة ،والتقييم والترقية البطيئة،
وعدم التخصص في املهنة ،والرقابة الضمنية .وهو ما يتفق مع نتائج دراسة حكيم ( )553:2010والتي نادت بتطبيق ما يالئم الشريعة اإلسالمية من
نظريات غربية ،فالنظرية اليابانية عملت على وضع أسسها ً
بناء على فلسفة مجتمعها .ونتائج دراسة القرني ( )57:2016التي كشفت عن بعض جوانب
االختالف بين اإلدارة اإلسالمية وخصائص نظرية  .Zويمكن تفسير االختالف بالجانب املادي لنظرية  Zالنابع من كونها وضعية ،وقصورها عن األبعاد التي
تشملها الشريعة اإلسالمية وشمولية املنهج الرباني الذي يتكفل بضمان مصلحة الجماعة والفرد مع تقديم العام على الخاص لعموم أثره .كما يحفظ
ً
ً
ً
للفرد حقه بمجرد أداء العمل ويوجب مجازاته ،ويوجب إسناد العمل ألهل التخصص ضمانا للحقوق وتوسما بقدرة العامل على اإلنجاز مستشعرا
الرقابة بكافة أنواعها؛ بحيث يتم ذلك في جو من الرقابة الذاتية التي يستمدها املسلم من استشعاره للرقابة اإللهية ،والرقابة التنفيذية اإلشرافية من
الرؤساء ،والرقابة الشعبية من املجتمع املسلم ثم رقابة القضاء اإلداري والتي تمثل السلطة القضائية .فالرقابة في اإلسالم ضمنية ومعلنة تهدف
لتحسين جودة األداء وإرشاد املخطئ والكشف عن جوانب القصور إن وجدت لتتعهدها بالتصحيح والتطوير.
توصيات الدراسة:
في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها توص ي الباحثتان بما يلي:
• تطبيق نظرية  Zبعد تهذيبها بما يتوافق مع مبادئ وخصائص ومقاصد الشريعة اإلسالمية.
• التعمق في دراسة أبعاد النظرية ومالئمتها مع التوجهات اإلسالمية واستنباط جوانب تطبيقية تتسق مع متطلبات اإلدارة في العصر الحاضر.
ً
• التعمق في دراسة أثر تأصيل نظرية  Zوفق مبادئ وخصائص ومقاصد الشريعة اإلسالمية عمليا على املنظمات التربوية ،وتحديد جوانب إضافية
لالستفادة منها في امليدان التعليمي.
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Abstract: The study aimed to identify the background, principles and characteristics of Z theory in
Japanese management, as well as to demonstrate the Islamic rooting for the principles and characteristics
of Z theory in accordance with the basic tenets of contractual, source and functional. The descriptive
analytical approach has been used, and the results of the study have shown that The Japanese Z theory
was originally developed to reach the reasons for the success of the Japanese organizations, which
enhances their strength, and their suitability for application in administrative organizations, as it showed
that the majority of the principles of Z theory correspond to the principles of Islamic law, and that the
roots of this theory are found in the Qur'an and Sunnah, and the results also showed that some of Z
theory’ properties are not included in Islamic legal intentions, and there are no contractual barriers to
applying Z theory in Islamic administrative organizations.
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امللخص:
هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى حوكمة كلية التربية بجامعة القصيم في ضوء رؤية اململكة  2030من وجهة نظر أعضاء هيئة
التدريس ،والكشف عما إذا كان هناك فروق بين إجابات أفراد العينة تعزى ملتغيرات الدراسة (النوع ،الرتبة العلمية) ،ومحاولة تقديم
املقترحات املمكنة لتفعيلها .وذلك باستخدام املنهج الوصفي املسحي .واالستعانة باملقياس العاملي ملجلس آسيا لألوراق املالية ( )CLSAالذي تم
تكييفه من قبل العامري ( ) 2018لقياس حوكمة الجامعات كأداة لجمع البيانات .ولقد تم تطبيقه على عينة عشوائية بسيطة مكونة من 95
ً
عضوا من أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية بجامعة القصيم .وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن مستوى تفعيل الحوكمة في كلية التربية
بجامعة القصيم جاء بدرجة جيدة وهي ما دون العالية ،كما أنه هناك فروق بين إجابات العينة تعزى للنوع وكانت لصالح الذكور ،بينما ال
توجد فروق تعزى للرتبة العلمية.
الكلمات املفتاحية :الحوكمة؛ جامعة القصيم؛ رؤية اململكة .2030

املقدمة:
إن حرص اململكة العربية السعودية في رؤيتها  2030على إحداث نقلة تنموية في كافة القطاعات ،والحصول على أفضل املخرجات ،ومواجهة ما قد
بعون من هللا.
يطرأ من تغيرات وتطورات ،يتطلب منها تبني اتجاهات وأساليب إدارية حديثة؛ تجعل خطتها محققة على أرض الواقع ٍ
وإدراك منها ووعي فقد قامت بتطوير نظام حوكمة متكامل يضمن زيادة كفاءة إدارات األعمال ،والتحسين من جودتها ،إال أن هذا النظام يستدعي
املشاركة الجادة والفاعلة في تطبيقه من قبل كافة مؤسسات الدولة سواء على املستوى السياس ي ،االقتصادي ،االجتماعي ،التربوي (الشمري،2018 ،
.)370
ومن زاوية أخرى فإن ضعف تطبيق الحوكمة في تلك املؤسسات سيحول إلى خلل في إداراتها ،والذي قد يتشكل في عدة صور منها :عدم استقرار
العمل ،كثرة الخالفات ،الفساد ،سوء استخدام املوارد املتاحة ،االنتفاع الشخص ي على حساب األطراف األخرى ،وغيرها من الصور املنعكس أثرها
السلبي ليس على مستوى املؤسسة فقط ،وإنما يمتد إلى اهتزاز مستوى نظام دولة بأكمله.
وفي ضوء ذلك تبرز أهمية الحوكمة كنظام وأسلوب إداري قادر على الوقاية من كل ذلك ،والجامعات بدورها إحدى مؤسسات الدولة يتعين عليها
بشكل عام (املنيع ،الخنيزان.)9 ،2017 ،
لز ًاما تطبيق مبادئ الحوكمة لتحقيق أهدافها على وجه الخصوص ،ومساهمتها في تحقيق أهداف الدولة
ٍ
كما أن تفعيل الحوكمة في الجامعات أصبح ضرورة ملحة للوصول إلى الجودة في األداء ،حيث إن تطبيق مبادئها يضع إدارة الجامعة أمام قوانين
وتشريعات محددة وواضحة تحكم سير العمل ،مما يسهم في تكوين إدارة ناجحة مكافحة للفساد اإلداري واملالي ،ومحققة لألهداف التي تسعى لها كل
جامعة.
ويلحظ في اآلونة األخيرة كثرة املطالبات على تطبيق الحوكمة في الجامعات؛ والسبب يعود في ذلك إلى ما تعانيه كثير من اإلدارات الجامعية من
مطلبا ر ً
طغيان املصالح الخاصة ،وتعدد جهات املتابعة والرقابة ،ومقاومة للتغيير ،مما يستدعي جعل الحوكمة ً
ئيسيا إلداراتها ،خاصة وقد تم التوصل
إلى أن الجامعات املصنفة ضمن قائمة أفضل الجامعات ً
عامليا تمارس مبادئ الحوكمة وتفعلها بالشكل املطلوب (الزميتي.)5 ،2019 ،

و اقع حوكمة كلية التربية بجامعة القصيم في ضوء رؤية اململكة 2030

رغد الروضان

لذا فإن الجامعات في الدول النامية ال تزال متوانية في تطبيقها للحوكمة ،على الرغم من ثبوت ارتباطها في القدرة على االرتقاء بالتعليم العالي
وحركة البحث العلمي ،وبالتالي إلى تحقيق تضافر الجهود في تلبية احتياجات ومطالب التنمية في مختلف املجاالت.
ّ
ولكي تتمكن من تحسين مستوى إدارتها ّ
يتعين عليها تقلد األسباب املعينة لها على ذلك كاملسؤولية ،املساءلة ،الشفافية ،املشاركة في اتخاذ
القرارات ،وهي بذلك تمثل املبادئ الرئيسية للحوكمة املساهمة في تحقيق األثر اإليجابي الكبير على إدائها ،واالرتقاء بجودة مخرجاتها (محمد ،وعبد
الرازق.)347 ،2019 ،
مشكلة الدراسة:
ً
ً
تماشيا مع رؤية اململكة العربية السعودية  ،2030وسعيا للمساهمة في تحقيق إحدى برامجها املتمثلة في تعزيز حوكمة العمل الحكومي ،كان
الدافع من وضع الحوكمة ضمن أبرز ما ذكر في الئحة نظام الجامعات الجديد؛ ً
تطلعا لكسب العوائد ّ
الجمة من جراء تطبيقها في تجويد األداء وتميزه،
وإضافة ملا للجامعات من قوة اتصال بأفراد املجتمع ودور هام في تنميته ،األمر الذي يقتض ي منها أن تكون في مقدمة الركب في تفعيل مبادئ الحوكمة.
هذا وقد أثبتت نتائج دراسة كل من الشمري ( ،)2018والفوزان ( )2017إلى أن تطبيق مبادئ الحوكمة الجامعية أمر ذو صلة وثيقة في تحقيق رؤية
ً
ً
أسلوبا إدارًيا موصال للفاعلية والريادة والكفاءة املطلوبة للعمل ،وعليه يمكن القول إن إهمال تفعيل مبادئ الحوكمة في
اململكة  ،2030كذلك أنه يعد
الجامعات السعودية سيؤدي إلى ضعف مستوى إداراتها.
ولقد تفاوتت الدراسات حول تحديد مستوى الحوكمة في الجامعات السعودية حيث أشارت دراسة املنيع والخنيزان ( )2017إلى أن واقع تطبيق
الحوكمة في الجامعات السعودية ضعيف ،مما يستجدي ضرورة التثقف بالحوكمة ،وطرق تفعيلها ،وحصر معيقات تطبيقها .حيث سعت املفيز
ً
( )2018في دراستها بعد أن أظهرت نتائجها بأن مستوى تفعيل مجاالت الحوكمة في الجامعات السعودية كان متوسطا إلى إبراز بعض املعوقات التي يمكن
أن تحول دون تطبيقها ومنها :املركزية ،وضعف االستقاللية املالية واإلدارية ،وانخفاض مستوى الحرية األكاديمية .وكذلك أشارت دراسة كل من الرمثي
ً
( ،)2019واألكلبي ( ،)2019وعسيري ( )2017إلى أن مستوى تطبيق الحوكمة جاء متوسطا في جامعة بيشة وجامعة شقراء وجامعة األمير سطام بن عبد
العزيز.
ولعل مما يحث ويشجع لزيادة االهتمام بتفعيل الحوكمة في الجامعات ما أسفرت عنه نتائج العديد من الدراسات عن األثر اإليجابي للحوكمة
الجامعية ،ومنها ما توصلت إليه دراسة األكلبي ( )2019عن وجود عالقة ما بين حوكمة الجامعات واليقظة االستراتيجيةً .
وأيضا دراسة مقابلة ()2016
التي كشفت عن وجود عالقة ما بين الحوكمة اإلدارية واألداء الوظيفي .ودراسة الزهراني ( )2012التي أشارت بأن هناك عالقة ما بين الحوكمة الرشيدة
في الجامعات األهلية السعودية والرضا الوظيفي والوالء التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس.
ا لجدير بالذكر أن اململكة تواتر جهودها ومحاوالتها في تفعيل الحوكمة عن طريق وضع األنظمة واللوائح وإقامة مجالس وهيئات إال أنها ال تزال في
مستوى أقل مما هو متطلع الوصول إليه وفق ما ذكر في دراسة البسام ( .)2014وبناء على ما سبق يتضح أن تطبيق الحوكمة في الجامعات السعودية
بحاجة إلى إدراك و ٍاع بمفهومها وآلية تطبيقها ،مما يزيد دافع الرغبة للقرب من واقعها ،ومحاولة الوصول إلى الحلول واملقترحات التي تزيد من تفعيلها،
وذلك من خالل تحديد مشكلة الدراسة في وضع السؤال الرئيس ي التالي :ما و اقع حوكمة كلية التربية بجامعة القصيم في ضوء رؤية اململكة  2030من
وجهة نظرأعضاء هيئة التدريس؟
وستتم اإلجابة عليه من خالل اإلجابة عن األسئلة الفرعية التالية:
 .1ما مستوى تفعيل الحوكمة في كلية التربية بجامعة القصيم في ضوء رؤية اململكة  2030من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟
 .2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط إجابات أعضاء هيئة التدريس التي تعزى ملتغيرات الدراسة( :الجنس ،الرتبة العلمية)؟
 .3ما املقترحات املمكنة لتفعيل الحوكمة في كلية التربية بجامعة القصيم في ضوء رؤية اململكة 2030؟
أهداف الدراسة:
 .1التعرف على مستوى تفعيل الحوكمة في كلية التربية بجامعة القصيم في ضوء رؤية اململكة  2030من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.
 .2الكشف عما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط إجابات أعضاء هيئة التدريس التي تعزى ملتغيرات الدراسة( :الجنس،
الرتبة العلمية).
 .3تقديم املقترحات املمكنة لتفعيل الحوكمة في كلية التربية بجامعة القصيم في ضوء رؤية اململكة .2030
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أهمية الدراسة:
يمكن إبراز أهمية الدراسة النظرية والتطبيقية على النحو التالي:
األهمية النظرية:
• اتفاقها مع سعي اململكة في تحقيق رؤية  ،2030وذلك من خالل تعزيز برنامج حوكمة العمل الحكومي ،ومحاولة زيادة الوعي بمفهومه وتطبيقه.
ً
ً
مفهوما إدارًيا حديثا تندر البحوث العلمية املعمولة حوله ،والغالب منها تم تطبيقه على البنوك واملصارف واملؤسسات الخاصة.
• تناولها
• مساهمتها في إثراء املكتبات وقواعد املعلومات العربية باملادة العلمية ملوضوع الحوكمة.
األهمية التطبيقية:
• يتطلب تفعيل الحوكمة املزيد من اإلسهامات البحثية التي تعتبر مثابة الدليل املرشد في عملية التنفيذ.
• تمكن واضعي القرارات والسياسات من إصدار لوائح جديدة أكثر مالئمة لحوكمة العمل في الجامعات.
• تمد املسؤولين بجوانب القوة والضعف في تطبيق الحوكمة ،مما يساعدهم على تعزيز الصالح ،ومعالجة القصور.
حدود الدراسة:
الحدود املوضوعية :التعرف على واقع الحوكمة في كلية التربية بجامعة القصيم في ضوء رؤية اململكة  2030من خالل التركيز على ثالثة مبادئ:
(املساءلة ،الشفافية ،املسؤولية)؛ وذلك لصدورها بالنص الصريح ضمن رؤية اململكة العربية السعودية .2030
الحدود املكانية :كلية التربية بجامعة القصيم؛ ولقد تم تحديد ذلك وفق اإلمكانات الزمنية املتاحة إلنجاز البحث.
الحدود البشرية :أعضاء هيئة التد يس في كلية التربية بجامعة القصيم؛ ً
إيمانا بوعيهم ألنظمة الجامعة والقوانين السائدة وقربهم من واقعها ،وإدراكهم
ر
مدى أهمية تقديم إجابات صادقة وموضوعية.
الحدود الزمانية :الفصل الدراس ي الثاني من عام 1441ه.
مصطلحات الدراسة:
الحوكمة ) :(Governanceيعرفها أبو النصر ( )45 ،2015بأنها" :اإلدارة الرشيدة القائمة على النزاهة والشفافية واملساءلة واملحاسبية ومكافحة
الفساد وتحقيق العدالة دون تمييز وتطبيق القانون على الجميع مع توفير رقابة فاعلة داخلية وخارجية ،ويمكن تطبيقها في أي منظمة :حكومية أو
أهلية ،وعلى أي مستوى :دولي أو إقليمي أو محلي ،وفي أي مجال :مجال السلع أو مجال الخدمات".
كما نص عليها البنك الدولي بأنها" :الهياكل ،والوظائف ،والعمليات والتقاليد املؤسسية التي تستخدمها اإلدارة العليا للمؤسسة للتأكد من تحقيق رسالة
املؤسسة"(تعالبي.)21 ،2015 ،
حوكمة الجامعات ) :)University governanceيقصد بها" :قدرة الجامعات على تحقيق أهدافها بمستوى عال من الجودة ،وتحسين أدائها باتباع
خطط فاعلة وأساليب مناسبة من خالل اإلدارة الرشيدة"(العريني.)117 ،2014 ،
كما عرفها مسلم ( ) 239 ،2016بأنها" :املبادئ التي تستطيع من خاللها الجامعة التوجيه الصحيح ألدائها نحو تحقيق أهدافها ،وبما يضمن التحقيق
املتوازن ملتطلبات جميع األطراف".
ً
جامعة القصيم ) :)Qassim Universityهي جامعة من الجامعات الحكومية الشاملة في اململكة العربية السعودية إذ تشتمل على  71تخصصا ً
علميا
في املجاالت املختلفة ،وتقدم جميع الدرجات العلمية ما بعد املرحلة الثانوية (جامعة القصيم.)2016 ،
رؤية اململكة  :)Kingdom Vision 2030) 2030عرفت بأنها" :خطة جريئة قابلة للتحقيق ّ
ألمة طموحة ،ومعبرة عن أهداف وآمال اململكة على املدى
البعيد ،حيث تستند إلى مكامن القوة والقدرات الفريدة للوطن ،وترسم التطلعات نحو مرحلة تنموية جديدة غايتها إنشاء مجتمع نابض بالحياة
يستطيع فيه جميع املواطنين تحقيق أحالمهم وآمالهم وطموحاتهم في اقتصاد وطني مزدهر"(رؤية اململكة العربية السعودية.)2016 ،
ً
إجرائيا بأنها :مجموعة من األنظمة واملبادئ التي تحكم سير عمل إدارات كلية التربية بجامعة القصيم ومنها:
وفي ضوء ما تقدم يمكن تعريف الحوكمة
(املساءلة ،الشفافية ،املسؤولية) ،وذلك بهدف :تحقيق املصلحة لكافة األطراف ،وتجويد األداء واالرتقاء به ،واملساهمة الجزئية في تطبيق خطة اململكة
التنموية.

اإلطار النظري:
ً
أول :الحوكمة:
لقد تزايد الحرص على ما يعرف بالحوكمة مع أحداث ّ
الهزة االقتصادية الحاصلة في أواخر القرن العشرين ،حيث تدهورت أوضاع كثير من
الشركات واملؤسسات بسبب ما تعرضت إليه من نقص في الخبرات والكفاءات اإلدارية؛ األمر الذي دفع الكتاب اإلداريين واالقتصاديين وغيرهم أن
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يتوجهوا إلى الحديث عن ثقافة الحوكمة وما لها من عوائد في تجويد العمل وإصالحه ،إضافة إلمكانية تفعيلها على كافة القطاعات واملؤسسات (أبو
النصر.)15 ،2015 ،
 .1الحوكمة في اللغة والصطالح:
الحكم في اللغة هو صفة من صفات هللا وهو أحكم الحاكمين ،حيث تم تداوله في بادئ األمر بعد التعريب بلفظة الحاكمية مما جلب االعتراض
ً
ابتعادا عن هذا اإلشكال .وورد الحكم في اللغة بمعنى العلم والفقه ،وبمعنى
عليه؛ وذلك الرتباط هذه الصفة باهلل وحده عز وجل ،ثم أطلق عليه حوكمة
ً
حكيما إذا أحكمته التجارب ،والحكيم هو املتقن لألمور (النوباني ،صدقي.)15 ،2016 ،
العدل والقضاء ،ويقال للرجل
ً
ً
ً
أما في االصطالح فيصعب وضع تعريفا محددا؛ الرتباط الحوكمة بمحددات تختلف من دولة إلى أخرى وفقا لسياساتها ،وتشريعاتها ،وثقافتها.
ولكن يمكن ذكر ً
عددا منها:
إذ تعني الحوكمة" :وجود نظم تحكم العالقات بين األطراف األساسية التي تؤثر في األداء ،كما تشمل مقومات تقوية املؤسسات على املدى البعيد،
وتحديد املسؤول واملسؤولية"(أبو النصر.)45 ،2915 ،
كما عرفتها تعالبي ( )24 ،2015بأنها" :تفاعل مجموعة من الشبكات املنظمة في عدد من األجهزة الحكومية إلدارة السلطات االقتصادية
والسياسية واإلدارية واالجتماعية ،بحيث تكون محصلة التفاعالت الرسمية وغير الرسمية هي تحقيق أهداف ومصالح املجتمع ،وذلك من خالل إدخال
أساليب وآليات اإلدارة الرشيدة في جميع املؤسسات والقطاعات العامة والخاصة ،وفي جميع مجاالت الحياة ،بما تحمله من معايير إلقامة دولة
القانون ،واملراقبة االجتماعية ،والشفافية ،واملشاركة ،واملحاسبة".
وعرفت ً
أيضا بأنها" :عملية يتم من خاللها تنفيذ مجموعة من النظم واألطر والهياكل التي تحدد العالقات بين مجلس إدارة الشركة واملديرين
وأصحاب املصلحة ،وفقا لقواعد وقوانين ومعايير واضحة ومحددة تتعلق بممارسة الشركة ألنشطتها"(علي.)15 ،2019 ،
ومما يمكن استنتاجه من خالل التعاريف السابقة أن الحوكمة هي :أسلوب إداري يسعى لتقنين عمل املنظمة ،وذلك بواسطة حزمة من األنظمة
واملبادئ منها( :املسؤولية ،الشفافية ،االستقاللية ،املساءلة ،املشاركة ،التمكين ،العدالة) ،بحيث تشكل بمجموعها خارطة داللية لكافة األطراف ملعرفة
ما عليهم من واجبات ،وما لهم من حقوق.
 .2أهمية الحوكمة:
ً
تتجلى أهمية تطبيق الحوكمة إجماال في قدرتها على االرتقاء بجودة العمل ،ويمكن تفصيلها بمجموعة من النقاط كما حددتها منظمة اليونيسكو
وفق ما أشارتا إليه املنيع والخنيزان ( )13 ،2017بما يلي:
• توصل إلى درجة عالية من النزاهة.
• تمكن من التعامل بعدالة وحيادية مع جميع األفراد.
• تمنع ممارسات الفساد واالنحرافات الداخلية.
• تحقق الكفاءة في األداء ،وبالتالي املساهمة في سير حركة التنمية.
• ترفع مستوى الثقة باملؤسسات.
• تقلل الوقوع بالخطأ ،أو التقصير في أداء العمل.
• تسهم في توفير فرص للعمل.
• تكشف عن التغيرات التي تطرأ على العمل والعمال.
كما يبرز الشريف وآخرون ( )170 ،2013أهمية الحوكمة في النقاط التالية:
• تساعد على التكافؤ والربط ما بين عمليات اإلنفاق واإلنتاج.
• تشجع على التنافسية في اإلداء سواء على الصعيد الداخلي للمنظمة أو الخارجي.
• تحفظ حقوق ومسؤوليات كافة األفراد العاملين.
• تحسن من عملية صنع القرارات ذات العالقة باملنظمة.
• تسعى إلحداث توازن ما بين الغايات االقتصادية والحاجات املجتمعية.
ً
وبناء على هذه العوائد ذات األثر اإليجابي الكبير تتضح دواعي الحرص اليوم على تفعيل الحوكمة في مختلف إدارات األعمال ،حيث أنها توفر
أسلوبا ً
ً
ناجحا يقود إلى استمرارية العمل بشكل أكثر كفاءة وفاعلية ،وبطريقة تؤدي إلى محاربة كل ما قد يؤدي إلى كساده وفساده.
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 .3محددات الحوكمة:
يقسم النوباني وصدقي ( )17 ،2016محددات الحوكمة إلى:
• محددات داخلية :وهي التي تعبر عن القواعد واألسس (الداخلية) أي :الخاصة بمنظمة ما ،بحيث تحدد منهجيتها في اتخاذ القرارات ،وتوزيع
السلطات ،وإجراء الرقابات الداخلية ،مع ضرورة املراعاة واألخذ بالحسبان أال تتعارض مع مصالح جميع األطراف ،وأن يتم التعامل معهم
بحيادية.
• محددات خارجية :وهي املحددات التي تمثل البيئة التي توجد بها املنظمة ،والتي من الطبيعي أن تختلف من مكان آلخر ،أو من دولة ألخرى.
ً
ثانيا :حوكمة الجامعات:
ارتبطت الحوكمة في البدايات بقطاع األعمال ،إال أنها لم تقتصر على ذلك املجال فحسب ،فبعدما أثبتت فاعليتها في ضبط العملية اإلدارية لزم
تطبيقها على كافة القطاعات واملؤسسات ،وأصبح تطبيقها يوضع كجزء هام في خطط التنمية ،ومما يؤكد ذلك وضعها كأحد البرامج املحققة لرؤية
اململكة  ،2030ولعل من أبرز املؤسسات التي حظيت بنصيبها من هذا املفهوم هي مؤسسات التعليم العالي أو الجامعات.
 .1مفهوم حوكمة الجامعات:
يقصد بها" :تطبيق مصفوفة النظم واملعايير التي تحكم أداء الجامعات بما يحقق أهداف الجامعة في ظل الشفافية ،واملساءلة ،واملشاركة من قبل
ً
ً
وصوال إلى تطوير األداء الجامعي ،والقدرة على املنافسة ً
وإقليميا ودو ًليا"(الشخشير.)46 ،2015 ،
محليا
جميع األطراف ،وذلك
ويعرفها الشمري ( )375 ،2018بأنها" :نهج إداري يقوم على األخذ بمعايير الشفافية واملساءلة واالستقاللية ومشاركة جميع ذوي العالقة في إدارة
شؤون الجامعة بالشكل الذي يمكنها من تحقيق التطوير والريادة والتميز وضمان جودة األداء واملخرجات".
كما عرفت بأنها" :مجموعة النظم والقوانين والقرارات التي تهدف إلى تحقيق التميز والجودة في األداء اإلداري والتعليمي من خالل اختيار األساليب
الفعالة واملناسبة؛ لتحقيق أهداف وخطط الجامعة في إطار استخدام نظام إداري وعلمي متميز يؤهل خريجيها إلى االعتراف بمؤهالتهم ،والحصول على
فرص عمل مناسبة لتخصصاتهم ،ومواكبة التطور العلمي الحادث في العالم ،مع تطوير أداء هذه املؤسسات إلى معايير التميز والجودة والتنمية
املستدامة"(الزميتي.)9 ،2019 ،
ّ
وتعرفها الدراسة على أنها :أسلوب إداري حديث مطوق بمجموعة من املبادئ واألنظمة التي تحكم سير عمل الجامعات ،وتؤدي بدورها إلى زيادة
مستوى كفاءة وتميز الجامعات ،وبشكل محقق ألهدافها دون أن يتعارض مع مصالح األطراف املنتمين إليها.
 .2أهداف حوكمة الجامعات:
تعتبر الحوكمة الجامعية حركة إصالحية ملؤسسات التعليم العالي ،وذلك ملا تصبو إليه من أهداف تحددها مقيدش ( )490 ،2018بما يأتي:
• زيادة الخبرة اإلدارية لدى املسؤولين في اللجان واملجالس اإلدارية؛ لضمان مقدرتهم على املشاركة في صنع واتخاذ القرارات ،ومواجهة ما قد يعترض
العمل من انحرافات والوقاية منها.
• منح املجالس اإلدارية القدرة على توفير أفضل اإلمكانات لعمليتي التعليم والبحث.
• رفع مستوى التنافسية بين الجامعات في جودة مخرجاتها.
• تحسين الوضع التعليمي واإلداري في الجامعات واالرتقاء به.
• تحقيق االستثمار األمثل ملوارد وإمكانات الجامعة.
• تنمي القدرة على العمل ضمن فريق ،وتزيد التفاعل بين كافة األطراف.

شكل ( :)1محددات الحوكمة
أبو حمام ()28 ،2009
657

املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية-

املجلد ،9العدد ،2021 - 2ص676- 653 :

و اقع حوكمة كلية التربية بجامعة القصيم في ضوء رؤية اململكة 2030
.3

رغد الروضان

أسباب ظهورالحوكمة في الجامعات:
ترجع مقيدش ( )70 ،2010أسباب ظهور الحوكمة في الجامعات إلى:
• الثورة املعلوماتية والتكنولوجية وما لحقها من تطورات وتغيرات.
• محاولة لتحديث األساليب اإلدارية التقليدية ،كما أن الحوكمة أصبحت من معالم الجامعات على املستوى العاملي.
• تزايد االهتمام بعمليات صنع القرارات سواء على املستوى اإلداري أو األكاديمي.
• تعدد املصدرين للخدمات التعليمية ،وزيادة الحركة األكاديمية للطالب وأعضاء هيئة التدريس.
• ضعف مساهمة الجامعة في دفع عجلة التنمية؛ لتقصيرها في النواحي األكاديمية من إنتاج للعلم واملعرفة.
ً
• االستعداد لتوجهين يتوقع حدوثهما :عوملة التعليم وعوملة البحث العلمي ،وذلك بجعلها ً
أمرا مشتركا بين الدول.
• انتشار الفساد في الجامعة الذي تتعدد صوره ،ومنها :استخدام السلطة واملنصب للمصالح الخاصة الشخصية.
• االفتقار للكثير من القيم األخالقية سواء على مستوى العالقات الشخصية التي يجب أن تبنى على الود واالحترام ،أو على املستوى األكاديمي التي
يجب أن تبنى على األمانة العلمية ،واإلخالص ،واالبتكار والتجديد.

• ضعف الثقة املتبادلة ما بين الجامعة واملجتمع.
 .4عناصرحوكمة الجامعات:
يذكر عبد الحكيم ( )319 ،2011مجموعة من العناصر للحوكمة الجامعية املتمثلة بالتالي:
• وضع نظام يتضمن سياسات وقوانين محددة ،وواضحة ،ومتاحة الطالع مجالس ولجان الجامعات ،والكليات ،واألقسام.
• تحديد الهياكل التنظيمية التي توضح بالتحديد السلطات واملسؤوليات التابعة لكل مجلس إداري ،وتوثيق ذلك ً
كتابيا.
• تحديد الكيفية التي يتم من خاللها إشراك الطالب بالقرارات املتعلقة بهم.
• امتالك أصحاب املجالس واللجان للخبرة واملعرفة في هذا املجال.
• اتصاف املجالس واللجان بمعايير الجودة واالعتماد.
• التمكن من العمل الجماعي دون ترأس.
• القيام بتأهيل األعضاء الجدد ،والقيام بتحديث املعلومات في حال حدوث أي تغيرات.
• توافر معايير محددة لتقيم املجالس واللجان.
 .5مبادئ حوكمة الجامعات:
تناولت األدبيات عدد من مبادئ الحوكمة الجامعية ،ومنها ما أشارت إليه مقيدش (:)490 ،2018
• مبدأ الشفافية :ويقصد بهذا املبدأ الوضوح والكشف عن األنظمة والسياسات التي تكفل حقوق جميع األطراف (إداريين ،أكاديميين ،طلبة،
عاملين) ،وذلك بتحديد مالهم من حقوق وما عليهم من واجبات.
• مبدأ املشاركة :أي إتاحة الفرصة ألعضاء هيئة التدريس ،والهيئة اإلدارية ،وكذلك الطلبة من املشاركة في تقديم اقتراحاتهم حول بعض األنظمة
والسياسات الخاصة بالجامعة.
• مبدأ املساءلة :وهو مبدأ يتعلق بأصحاب السلطة واملسؤولية فهم مسؤولين عن األطراف الداخلية والخارجية ،بحيث يكون هناك استحقاق
ملحاسبتهم ولومهم كإجراء وعملية تقويمية.
• مبدأ االستقاللية :ويعني توفير قدر من الحرية للجامعة في اتخاذ القرارات ،وكذلك توفير الحرية ألعضاء هيئة التدريس والطلبة من الوصول
للمعرفة والحقيقة دون قيود أو مواجهة صعوبات.
وتضيف العريني ( )121 ،2014ما يلي:
• مبدأ املساواة :بحيث يتم التعامل مع الجميع بحيادية ،وعدالة ،ودون تحيز.
• مبدأ املسؤولية :ويتضمن هذا املبدأ تحديد املهام واملسؤوليات بكل دقة ووضوح ،وبشكل يقود إلى تأديتها بشكل سليم ومتقن.
وبناء على ما سبق تجدر اإلشارة إلى قول إن هناك اختالف في تحديد تلك املبادئ فالبعض يعدد ويوسع فيها ،والبعض اآلخر يقلل منها وذلك
بتضمين أحدها باألخرى ،ولكن األهم أال يتم إ همال تطبيق مبدأ على حساب اآلخر ،فمبادئ الحوكمة تشكل سلسلة مترابطة ومكملة لبعضها؛ لتؤدي
بكليتها حوكمة جيدة وفعالة.
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مراحل تطبيق حوكمة الجامعات:
أشارا الحدابي والعزيزي ( )41 ،2019إلى أن الحوكمة تحتاج إلى مراحل متسلسلة كالتالي:
• مرحلة التمهيد :وتتضمن التعريف بالحوكمة ،والغاية منها ،واإلقناع بها.
• مرحلة وضع األساس :وذلك بالتخطيط والتوصيف لكيفية عملها.
• مرحلة وضع اإلطار الزمني :ويعني تحديد أوقات القيام بها.
• مرحلة التنفيذ :وهي مرحلة الشروع بتطبيقها.

• مرحلة املراقبة :وتشمل متابعة سيرها ،وتطويرها.
 .7معوقات تطبيق الحوكمة في الجامعات:
يحدد الحدابي والعزيزي ( )2019مجموعة من املعوقات لتطبيق الحوكمة في املؤسسات التعليمية منها:
• اتخاذها النمط املركزي الذي ال يمكنها من االستقاللية في إدارة بعض شؤونها.
• انتشار الثقافة األبوية ،والتي تعني أن رأي الكبير هو الذي يأخذ باالعتبار حتى وإن كان على خطأ.
• عدم تفعيل فكرة التقييم الصادر من الطالب ألداء أعضاء هيئة التدريس.
• تغيب بعض أعضاء هيئة التدريس عن أدوارهم ،وغياب الجهة الرقابية عنهم.
كما يشير مقيدش ( )73 ،2010إلى ما يلي:
• غياب الشفافية ،واملساءلة ،واملشاركة في صنع القرارات ،واتخاذ الصبغة البيروقراطية.
• االفتقار لألنظمة والقوانين املوضوعة بشكل خاص لتتالءم مع التعليم الجامعي.
• القصور في الكيفية التي يتم بها اختيار األسرة الجامعية من رؤساء ،وعمداء ،وأعضاء هيئة تدريس.
• سيطرة وتأثير الجانب السياس ي.
 .8متطلبات ومقومات حوكمة الجامعات:
تحتاج الحوكمة إلى ما يعين على تفعيلها في الجامعات ،ولقد حدد محمد ( ،)321 ،2008وجودة ( )123 ،2008مجموعة من هذه املقومات
واملتطلبات كالتالي:
• رسم خطة استراتيجية ،ونشرها ما بين أعضاء هيئة التدريس واإلداريين.
• متابعة سير تنفيذ الخطط االستراتيجية.
• وضع مقياس لتقييم أداء اإلدارة التنفيذية.
• توفير أنظمة رقابية.
• توفر نظام اتصاالت حديث.
• االنضباط املالي.
• توفير نظام حوافز.
• الوضوح والشفافية في اتخاذ القرارات.
• انتخاب أصحاب املصلحة ملمثليهم.
• االقتناع والقبول باألنظمة اإلشرافية والرقابية.
• توافر الثقة بين جمع األطراف.
• الوضوح في قواعد ومبادئ الحوكمة املتخذة.
• تحديد آليات وإمكانيات تطبيق الحوكمة.
• تحديد اإلجراءات املتضمنة التوجيه واإلرشاد.
• اختيار األسرة الجامعية في ضوء الخبرة ،والكفاءة ،والدرجة العلمية ،والوالء للوطن.
ً
ثالثا :رؤية اململكة :2030
يصف محمد بن سلمان -حفظه هللا -رؤية اململكة  2030بأنها" :رؤية الحاضر للمستقبل ،التي نعمل بها اليوم ِللغد ،بحيث تعبر عن طموحاتنا،
وتعكس قدرات بالدنا".
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 .1ركائز رؤية اململكة :2030
بنيت تلك الرؤية على ثالث ركائز:
• مجتمع حيوي.
• اقتصاد مزدهر.
• وطن طموح.
 .2الحوكمة في رؤية اململكة :2030
كان للحوكمة حظ وافر من رؤية اململكة  ،2030حيث اشتملت على العديد من مبادئها ،فأشارت إلى اعتمادها على الشفافية واإلفصاح في حال
الفشل والنجاح ،واملسارعة في املحاسبة واملساءلة عن أي فساد وانحرافات في العمل ،كما أنها تأمل ضمن أهدافها تحسين ترتيب اململكة العربية
السعودية في مؤشر مدركات الفساد من الترتيب  57إلى  ، 40باإلضافة إلى ذلك تم وضع برنامج تعزيز حوكمة العمل الحكومي كأحد البرامج التنفيذية
الذي سيكون له أثر في تحقيق هذه الرؤية ،والذي بدوره يسعى إلى إعادة هيكلة األجهزة الحكومية ،وإلغاء االزدواجية في األدوار واالختصاصات لتمكن من
تحديد مسؤولية كل جهة وكل إدارة ،وبشكل يمكن من املساءلة (رؤية اململكة .)2016 ،2030
الدراسات السابقة:
سيتم عرض الدراسات السابقة العربية واألجنبية بحيث سوف تدرج وفق ترتيبهما من األحدث إلى األقدم كما يلي:
•

•

•

•

هدفت دراسة محسن وآخرون ) (Muhsin et al., 2020إلى التعرف على العالقة بين الحوكمة وجودة التدريس على رضا الطالب ،وكذلك دراسة
تأثير مرافق التعلم على الحوكمة الجامعية ورضا الطالب ،ويالحظ استخدام املنهج الوصفي (االرتباطي) ،حيث تم توزيع استبيان على عينة
عشوائية مكونة من (ً )361
طالبا من كلية االقتصاد ،بحيث توصلت النتائج إلى أن الحوكمة وجودة التدريس ومرافق التعلم كان لها تأثير إيجابي
على رضا الطالب ،كما أن جودة التدريس تتأثر بحوكمة الجامعة ،باإلضافة إلى أن ملرافق التعلم دور وأثر بالغ في الحوكمة الجامعية.
وكشفت دراسة الحدابي والعزيزي ( )2019عن مستوى تفعيل مبادئ الحوكمة في الجامعات اليمنية ،وذلك باستخدام املنهج الوصفي
(املسحي) ،حيث تم توزيع استبانة على العينة البالغ عددها ( )94من القيادات األكاديمية وأعضاء هيئة التدريس بجامعتي صنعاء والعلوم
والتكنولوجيا ،وجاءت النتائج بتحديد تقدير أفراد العينة ملستوى تطبيق مبادئ الحوكمة في جامعة صنعاء بدرجة منخفضة ،وكان مجال العدالة
في املرتبة األولى ،ومجال املشاركة في املرتبة األخيرة .كما تم تحديد درجة تقدير أفراد العينة ملستوى تطبيق مبادئ الحوكمة في جامعة العلوم
ً
إحصائيا بين
والتكنولوجيا بتقدير عام عال ،حيث جاء مجال املسئولية في املرتبة األولى ،ومجال املشاركة في املرتبة األخيرة .فهناك فروق دالة
متوسطات درجة تقدير أفراد العينة وذلك لصالح جامعة العلوم والتكنولوجيا في جميع مبادئ الحوكمة.
وقام صالح دين وآخرون ) (Salahudin et al., 2019بدراسة لتصميم نموذج للحوكمة الجامعية بنزاهة يركز على العمليات األساسية
ً
مستخدما منهج البحث النوعي ،وتم جمع البيانات باستخدام عدة طرق :املقابلة ،واالستبيان ،والوثائق .وتم تطبيقها على عينة هادفة
للجامعات،
ومقصودة تكونت من ( )165من الباحثين والخبراء الذين شغلوا مناصب هامة في إدارة التعلم العالي في إندونيسيا ،وكشفت هذه الدراسة إلى أن
الجامعات ال تقوم بتفعيل مبدأ النزاهة في صميم أعمالها ووظائفها املتمثلة في( :التدريس ،البحث العلمي ،خدمة املجتمع ،املوارد البشرية،
امليزانية ،البنية التحتية ،القيادة) ،باإلضافة إلى انتشار ممارسات الفساد في اإلدارات الجامعية.
كما أجرى الرمثي ( )2019دراسة لتطوير األداء املؤسس ي بجامعة بيشة في ضوء أبرز األنظمة العاملية لحوكمة الجامعات ،باتباع املنهج الوصفي
(املسحي) ،وتم تصميم استبانة لقياس تطبيق الحوكمة على عينة عشوائية مكونة من ( )312من الهيئتين اإلدارية واألكاديمية ،وأسفرت نتائج
الدراسة بأن مستوى إدارات الجامعات السعودية ضعيف مما قد يؤثر ً
سلبا على مخرجاتها وعلى قدرتها في تحقيق أهدافها االستراتيجية ،كما
أثبتت أن لتطبيق الحوكمة أثر فعال في تطوير أدائها املؤسس ي ورفع مستوى جودته ،ودعم خططتها االستراتيجية .وجاء مستوى تطبيق الحوكمة
بجامعة بيشة بتقدير متوسط بشكل عام.

• وسعت دراسة سيدة وآخرين ) (Sayidah et al., 2019إلى تحليل أهمية الجودة والحوكمة الجامعية في إندونيسيا ،باستخدام منهج البحث
النوعي ،واالعتماد في جمع البيانات على أسلوب مجموعات النقاش املركزة ( ،)FGDوالتي تم تطبيقها على عينة من القادة ورؤساء األقسام في 25
جامعة من كافة أنحاء إندونيسيا ،وكانت نتائج الدراسة تشير بأن حوكمة الجامعة تنخفض إذا كانت الكوادر التابعة لها غير مؤهلة ،ومما يترتب
على انخفاض هذه الحوكمة الجامعية األثر السلبي على مخرجات الجامعة املتمثلة بالطالب ،وهذا يدلل أهمية الحوكمة البالغة في إدارة
الجامعات ومخرجاتها.
ً
• كذلك قام الزميتي ( )2019بدراسة للتعرف على واقع تطبيق مبادئ الحوكمة بجامعة العريش ،مستعينا بذلك على املنهج الوصفي (املسحي)،
ً
ومستخدما أداة البحث االستبانة التي تم توزيعها على عينة من ( )90إداري من املستويات اإلدارية العليا في الجامعة ،وتم تحديدهم بالطريقة
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ً
العمدية أوال ،وبعد ذلك تم االختيار منهم بالطريقة العشوائية .وقدم نتائج دراسته بأن جامعة العريش تطبق مبادئ الحوكمة بمتوسط كلي
( )0.78ملجموع محاور االستبانة الستة وذلك وفق حدي الثقة األعلى واألدنى (.)0.76 ،0.58
• وقصد ساملي ( )Salmi, 2019في دراسته مراجعة للحوكمة األكاديمية والقيادية على املستويين الحكومي والخاص ،مع تقديم تحليل للتطورات
الجديدة في السياسات املساهمة في إصالح التعلم العالي في فيتنام ،حيث كشفت نتائج الدراسة عن وجود تغييرات فيما يتعلق بآليات الحوكمة في
التعليم العالي استجابة للحاجة إلى املزيد من الالمركزية ،والتوافق مع سياسات الدولة .ولقد كانت زيادة االستقالل الذاتي ملؤسسات التعليم
العالي ضمن أحد اإلنجازات الرئيسية الحاصلة ،ولكن ال زالت الحاجة تدعو للمزيد من االهتمام فيما يتعلق بآليات املساءلة .كما أن دور املجتمع
األكاديمي في قيادة التعليم العالي يحتاج إلى تعزيز من خالل مشاركة أعضاء هيئة التدريس في عملية صنع القرار في الجامعات .إضافة إلى أن
خصخصة التعليم العالي قد ساهمت بشكل كبير في تطوير التعليم العالي الحكومي.
• واستهدفت دراسة األكلبي ( )2019التعرف على واقع اليقظة االستراتيجية ،والتحقق من مستوى الحوكمة في جامعة شقراء ،والتوصل إلى طبيعة
العالقة والتأثير بين اليقظة االستراتيجية وحوكمة جامعة شقراء وفق رؤية اململكة  ،2030وذلك من خالل املنهج الوصفي (املسحي) ،بواسطة
ً
عضوا من أعضاء هيئة التدريس ،وتم التوصل إلى أن
استخدام قائمة االستقصاء كأداة للدراسة ،حيث طبقت على عينة طبقية مجموعها ()352
ً
مستوى اليقظة االستراتيجية بجامعة شقراء متوسطا ،كذلك جاء تفعيل الحوكمة بمستوى متوسط ،كما توجد عالقة ارتباطية موجبة بين
اليقظة االستراتيجية وح وكمة الجامعات ،وكان للمتغيرات املستقلة التابعة لليقظة االستراتيجية( :اليقظة التكنولوجية ،اليقظة التسويقية،
اليقظة التنافسية ،اليقظة البيئية) ً
تأثيرا على الحوكمة بدرجات متفاوتة ،كما يوجد تأثير إيجابي لليقظة االستراتيجية على حوكمة جامعة شقراء
وفق رؤية اململكة .2030
• وأشار حمادة ( )Hamada, 2019في دراسته التي أجراها للتعرف على موقف مهنة التدريس الياباني من اإلصالحات لحوكمة املدارس،
والصعوبات التي يواجهها املعلمون مع تقدم هذه اإلصالحات إلى أن الخبرة في مهنة التدريس تقوم على مزيج من األكاديمية والعملية ،كما يجب
تفسير مصطلح (املهنيين التربويين) على أنه يشمل الباحثين ،واملمارسين .كما ينبغي أن تبنى آلية الحوكمة للتدريس من خالل عالقة رباعية ما بين
الباحثين ،واملمارسين ،واملواطنين ،والحكومة.
• وفي دراسة شتات ( )2018التي هدفت الستقصاء درجة ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية للحوكمة ،متبعة في ذلك املنهج
الوصفي (املسحي) ،حيث تم اختيار عينة من ثالث جامعات وفق الطريقة العنقودية ،ثم اختيرت عينة مكونة من ( )130عضو من أعضاء هيئة
التدريس حسب الطريقة الطبقية ،وتم تطوير استبانة لقياس درجة ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية للحوكمة ،ولقد كشفت نتائج دراستها إلى
أن درجة ممارسة تطبيق الحكومة متوسطة ،ولم يلحظ وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغيرات( :الجنس ،الدرجة العلمية ،نوع الكلية)،
ً
إحصائيا تعزى ملتغير نوع الجامعة( :حكومية ،خاصة) وكانت لصالح الجامعات الخاصة.
إال أن هناك فروق دالة
• وهدف عساف ( )2018في دراسته التعرف على درجة تقدير أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية ملدى تطبيق مبادئ الحوكمة فيها،
وعالقتها بدرجة تقديرهم ملسؤوليتها االجتماعية في مكافحة الفساد ،وللتوصل إلى ذلك تم اتباع املنهج الوصفي (املسحي) ،حيث وزعت االستبانة
كأداة للبحث على ( )297عضو من أعضاء هيئة التدريس تم اختيارهم ً
وفقا للطريقة العشوائية الطبقية ،وأشارت النتائج إلى أن درجة تقدير
تطبيق مبادئ الحوكمة كانت كبيرة ،كما أن درجة تقدير املسؤولية االجتماعية للحوكمة في مكافحة الفساد جاءت بدرجة كبيرة ،وخلصت إلى
وجود عالقة طردية قوية بين درجة تقدير أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية ملدى تطبيق مبادئ الحوكمة فيها ،ودرجة تقديرهم
ملسؤوليتها االجتماعية في مكافحة الفساد.
• وفي دراسة عسيري ( )2017التي هدفت للتعرف على درجة تطبيق الحوكمة بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز في ضوء رؤية اململكة  2030من
وجهة نظر أعضاء الهيئتين اإلدارية واألكاديمية ،حيث حددت خمسة معايير :االستقاللية ،سيادة القانون ،املشاركة ،الشفافية ،املساءلة .ومن
أجل تحقيق ذلك اتبعت املنهج الوصفي (املسحي) ،واستخدمت االستبانة كأداة بحث ،وتم تطبيقها على عينة عشوائية مكونة من (ً )188
فردا من
املجتمع األصلي ،وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن الحوكمة تطبق بدرجة متوسطة ،وأنه الزال هناك معوقات كبيرة تواجه تطبيقها من وجهة نظر
العينة.
التعقيب على الدراسات السابقة:
من خالل عرض الدراسات السابقة ذات العالقة بمتغيرات الدراسة يتضح اتفاقها مع بعضها في بعض الجوانب كدراسة )Muhsin et al., (2020
من حيث تطبيقها على كلية .ودراسة الحدابي والعزيزي ( ،)2019والرمثي ( ،)2019والزميتي ( ،)2019واألكلبي ( ،)2019وشتات ( ،)2018وعساف
( ،)2018وعسيري ( )2017من حيث اتباعها املنهج الوصفي املسحي .ودراسة ) ،Muhsin et al., (2020والرمثي ( ،)2019وعسيري ( )2017من حيث نوع
العينة العشوائية .ودراسة الرمثي ( ،)2019واألكلبي ( ،)2019وشتات ( ،)2018وعساف ( ،)2018وعسيري ( )2017من حيث املجتمع املتمثل من أعضاء
هيئة التدريس .ودراسة األكلبي ( ،)2019وعسيري ( )2017من حيث دراسة الحوكمة وفق رؤية اململكة .2030
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كما اختلفت الدراسة الحالية عن دراسة ) ،Salahudin et al., (2019و) Sayidah et al., (2019في اتباعهما املنهج النوعي .ودراسة
) ،et al., (2019والزميتي ( )2019في اختيارهما عينة عمدية مقصودة ،ودراسة شتات ( )2018عينة عنقودية ،ودراسة األكلبي ( ،)2019وعساف
( )2018عينة طبقية .ودراسة ) Muhsin et al., (2020من حيث مجتمع البحث املتمثل بالطالب ،ودراسة ) Salahudin et al., (2019على خبراء
وباحثين ،ودراسة ) Sayidah et al., (2019على رؤساء األقسام في الجامعات ،ودراسة الزميتي ( )2091على موظفين اإلدارة العليا في الجامعة .ودراسة
) Salahudin et al., (2019في استخدام املقابلة والوثائق كأداة لجمع البيانات ،ودراسة ) Sayidah et al., (2019في استخدام مجموعات النقاش
املركزة ،ودراسة األكلبي ( )2019في استخدام االستقصاء .كما اختلفت دراسة ( Hamada )2019بتطبيقه على مدارس وليس على جامعات.
ولقد تمت االستفادة من الدراسات السابقة في دراسة املشكلة وتحديدها ،واختيار املنهج املالئم لطبيعة وأهداف الدراسة ،وتحديد نوع العينة
املناسب لتمثيل املجتمع األصلي ،وفي جمع اإلطار النظري ،وفي تفسير النتائج.
Salahudin

منهجية الدراسة وإجراءاتها:

ً
أول :منهج البحث:
اتبعت الدراسة املنهج الوصفي بنمطه املسحي؛ وذلك لجدواه في تحقيق أهدافها ،ويعرف العساف ( ،2016ص )209املنهج الوصفي املسحي بأنه:
"استجواب جميع أفراد مجتمع البحث أو عينة كبيرة منهم ،وذلك بهدف وصف الظاهرة املدروسة من حيث طبيعتها ،ودرجة وجودها فقط ،دون أن
ً
يتجاوز ذلك إلى دراسة العالقة أو استنتاج األسباب مثال".
ً
ثانيا :مجتمع الدراسة:
يتكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية بجامعة القصيم البالغ عددهم  ،127وذلك وفق آخر إحصائية على موقع
جامعة القصيم (جامعة القصيم.)2017 ،
ً
ثالثا :عينة الدراسة:
 .1عينة تقنين الستبانة (العينة الستطالعية):
ً
تكونت العينة االستطالعية التي تم التأكد من صدق وثبات االستبانة املستخدمة في الدراسة الحالية بالتطبيق عليها من  25عضوا من أعضاء
هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة القصيم باململكة العربية السعودية ،تم اختيارهم بطريقة عشوائية ،وتم التطبيق عليهم في الفصل الدراس ي الثاني
من العام الجامعي 1441ه.
 .2عينة البحث األساسية:
ً
ً
حسبت عينة الدراسة وفقا ملعادلة ستيفن ثامبسون لتصبح  95عضوا من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة القصيم ،تم اختيارهم
بطريقة عشوائية بسيطة من غير املشاركين في الدراسة االستطالعية ،وتم التطبيق عليهم في الفصل الدراس ي الثاني من العام الجامعي 1441ه،
والجدول التالي يوضح توزيع أفراد عينة البحث في ضوء املتغيرات املختلفة:
جدول ( :)1توزيع أفراد عينة الدراسة األساسية في ضوء املتغيرات املختلفة
العدد

النسبة

الجنس
ذكر
أنثى
الرتبة األكاديمية

56

%58.9

39

%41.1

العدد

النسبة

أستاذ مساعد

39

%41.1

أستاذ مشارك

31

%32.6

أستاذ

25

%26.3

يتضح من الجدول السابق أن النسبة األكبر من أفراد عينة الدراسة األساسية كانوا من الذكور بنسبة بلغت  ،%58.9بينما بلغت نسبة اإلناث
 .%41.1كذلك يتضح من الجدول السابق أن النسبة األعلى من أفراد عينة الدراسة الحالية كانوا من األساتذة املساعدين بنسبة بلغت  ،%41.1يليهم
ً
األساتذة املشاركين بنسبة بلغت  ،%32.6وأخيرا االساتذة بنسبة بلغت .%26.3
ر ً
ابعا :أدوات الدراسة:
لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات الالزمة من األفراد عينة الدراسة ،فبعد أن تم االطالع على الدراسات
ً
اعتمادا على املقياس العاملي مجلس آسيا
السابقة املتعلقة بموضوع الدراسة ،واألدوات التي تم استخدامها في هذه الدراسات تم بناء االستبانة الحالية
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لألوراق املالية ( ، )CLSAبحيث تم تطويره وتكيفه لغرض ضمان تطبيق الحوكمة بالجامعات العربية بشكل موضوعي وقابل للقياس ،وبما يمكن من
تشخيص مواطن القوة ومواطن الضعف فيها ،والذي قام بإعداده العامري ( ،2018ص.)50
وهو مقياس مكون من سبع مجاالت للحوكمة هي :انضباط اإلدارة ،الشفافية ،االستقاللية ،املساءلة ،املسؤولية ،االنصاف ،الوعي االجتماعي .كما
أن تدرج خيارات اإلجابة جاءت وفق املقياس الرباعي بحيث يعني ()1حوكمة ضعيفة)2( ،حوكمة متوسطة)3( ،حوكمة جيدة)4( ،حوكمة عالية .ولقد
ً
تماشيا مع ما اشتملت عليه رؤية اململكة  ،2030كما تم إجراء بعض التعديالت
اقتصرت الدراسة على ثالث مجاالت :الشفافية ،املساءلة ،املسؤولية؛
الطفيفة بشكل يمكن من تطبيقه على إدارة الكلية .وفيما يلي وصف لالستبانة املستخدمة وخصائصها اإلحصائية ،وكيفية االستجابة عليها ،وتحديد
الدرجات.
صدق وثبات الستبانة:
 .1الصدق:
ً
للتحقق من صدق االستبانة الحالية تم االعتماد على الصدق الظاهري (صدق املحكمين)  Face Validityكما أن هذا االستبانة بنيت أساسا على
مقياس محكم ً
َّ
محكمين اثنين ملحاولة تكييفها مع البيئة املحلية ،األول سبق عمله في مجلس األمناء وإدارة الجامعة وله
سلفا ،لذا فأقتصر عرضها على
خبرة في مجال الحوكمة ،واآلخر مختص باإلدارة التربوية وعضو هيئة تدريس في الوقت نفسه ليمثل بذلك العينة املستهدفة ،حيث طلب منهم دراسة
االستبانة وإبداء آرائهم فيها من حيث مدى ارتباط كل عبارة من عباراتها بالبعد املنتمية إليه ،ومدى وضوح العبارات وسالمة صياغتها اللغوية ومالءمتها
لتحقيق الهدف الذي وضعت من أجله ،واقتراح طرق تحسينها وذلك بالحذف أو اإلضافة أو إعادة الصياغة ،وقد قدم املحكمون مالحظات قيمة أفادت
الدراسة ،وأثرت االستبانة ،وساعدت على إخراجها بصورة جيدة ،حيث حظيت جميع عبارات االستبانة باتفاق غالبية املحكمين ،مع بعض املالحظات
التي تم مراعاتها في النسخة النهائية من االستبانة ،ومن هذه املالحظات :استبدال قول إدارة الجامعة بإدارة الكلية؛ القتصار الدراسة على كلية التربية
ً
فقط ،وتعديل بعض األدوار التي تنطبق على الجامعة ولكن ال تنطبق على إدارة الكلية فمثال توفر الجامعة قوانين تظهر الدور الرقابي ملجلس الجامعة،
واملعروف دور إدارة الكلية يكون اإلعالن عن هذه القوانين وليس توفيرها وإصدارها ،كما تم تقديم إقتراح ترتيب عبارات االستبانة وفق تسلسلها
وتدرجها.
وتم كذلك التحقق من صدق االستبانة عن طريق صدق االتساق الداخلي  Internal Consistencyوذلك باستخدام معامل ارتباط بيرسون في
حساب معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة ودرجة البعد املنتمية إليه العبارة وذلك للتأكد من مدى تماسك وتجانس عبارات كل بعد فيما بينها،
فكانت معامالت االرتباط كما هي موضحة بالجدول التالي:
جدول ( :)2معامالت الرتباط بين درجات عبارات الستبانة والدرجة الكلية للبعد املنتمية إليه العبارة
الرتباط

العبارة
الشفافية

الرتباط

العبارة
املسؤولية

الرتباط

العبارة
املساءلة
1

**0.617

1

**0.891

1

2

**0.729

2

**0.877

2

3

**0.750

3

**0.960

3

4

**0.597

4

**0.831

4

5

**0.798

5

**0.913

5

6

**0.847

6

**0.864

6

**0.772
**0.852
**0.854
**0.886
**0.770
**0.854

** دالة عند مستوى ثقة 0.01

يتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين درجات عبارات االستبانة والدرجة الكلية للبعد املنتمية إليه العبارة جميعها معامالت ارتباط
ً
موجبة ودالة إحصائيا عند مستوى ثقة  0.01وهو ما يؤكد اتساق وتجانس عبارات كل بعد فيما بينها وتماسكها مع بعضها البعض.
كذلك تم التأكد من تجانس واتساق األبعاد الفرعية لالستبانة وتماسكها مع بعضها البعض بحساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات األبعاد
من جهة والدرجة الكلية لالستبانة من جهة فكانت كما هو موضح بجدول التالي:
جدول ( :)3معامالت الرتباط بين درجات أبعاد الستبانة والدرجة الكلية
املساءلة

الشفافية

املسؤولية

**0.840

**0.918

**0.907

يتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين درجات األبعاد الفرعية لالستبانة والدرجة الكلية جميعها معامالت ارتباط موجبة ودالة
ً
إحصائيا عند مستوى ثقة  0.01وهو ما يؤكد اتساق وتجانس األبعاد فيما بينها وتماسكها مع بعضها البعض.
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 .2الثبات:
تم التحقق من ثبات درجات االستبانة الحالية وأبعادها الفرعية باستخدام معامل ثبات ألفا كرونباخ فكانت معامالت الثبات كما هو موضح
بالجدول التالي:
جدول ( :)4معامالت ثبات ألفا كرونباخ لدرجات الستبانة وأبعادها الفرعية
املساءلة:

الشفافية:

املسؤولية:

ثبات املحورككل:

0.819

0.940

0.910

0.946

ً
يتضح من الجدول السابق أن لدرجات االستبانة وأبعادها الفرعية معامالت ثبات مرتفعة ومقبولة إحصائيا؛ ومما سبق يتضح أن لالستبانة
مؤشرات إحصائية جيدة (الصدق ،الثبات) ويتأكد من ذلك صالحية استخدامها في الدراسة الحالية للتعرف على مستوى تفعيل الحوكمة في كلية
التربية بجامعة القصيم في ضوء رؤية اململكة  2030من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.
ويجب مالحظة أنه تتم االستجابة لعبارات االستبانة املستخدمة في الدراسة الحالية بأن يتم االختيار ما بين أربعة اختيارات ،تتمثل في (عالية ،جيدة،
متوسطة ،ضعيفة) ،وتقابل االستجابات الدرجات ( )1 ،2 ،3 ،4على الترتيب؛ والدرجة املرتفعة في أي عبارة أو بعد في االستبانة تعبر عن درجة عالية من
درجة التحقق ،ويجب مالحظة أنه تم االعتماد على املحكات التالية في الحكم على مستوى تفعيل الحوكمة في كلية التربية بجامعة القصيم في ضوء رؤية
اململكة  2030من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ً
بناء على نسبة التحقق للعبارات أو لألبعاد (نسبة التحقق= املتوسط× ÷ 100النهاية العظمى) كما
هو موضح بالجدول التالي:
جدول ( :)5محكات الحكم على مستوى تفعيل الحوكمة في كلية التربية بجامعة القصيم في ضوء رؤية اململكة  2030من وجهة نظرأعضاء هيئة التدريس
نسبة التحقق للعبارة أو للبعد:
أقل من %25
من  %25ألقل من % 50
من  %50ألقل من % 75
من  %75فأكثر

مستوى الحوكمة:
ضعيفة
متوسطة
جيدة
عالية

ً
خامسا :األساليب اإلحصائية املستخدمة:
في الدراسة الحالية تم استخدام العديد من األساليب اإلحصائية باستخدام الحزمة اإلحصائية في العلوم االجتماعية  SPSSكالتالي:
للتأكد من صدق وثبات الستبانة املستخدمة في الدراسة الحالية تم استخدام:
 .1معامل ارتباط بيرسون  Pearson Correlationفي التأكد من صدق االتساق الداخلي لالستبانة.
 .2معامل ثبات ألفا كرونباخ  Alpha Cronbachفي التأكد من ثبات االستبانة.
لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم استخدام:
 .1التكرارات  Frequenciesوالنسب املئوية  Percentواملتوسطات  Meanواالنحرافات املعيارية  Std. Deviationفي الكشف عن مستوى تفعيل
الحوكمة في كلية التربية بجامعة القصيم في ضوء رؤية اململكة  2030من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.
 .2اختبار "ت" للمجموعات املستقلة  Independent Samples T-Testفي التعرف على مدى اختالف استجابات أفراد عينة الدراسة حول مستوى
تفعيل الحوكمة في كلية التربية بجامعة القصيم في ضوء رؤية اململكة  2030من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والتي ترجع الختالف متغير
(الجنس).
 .3اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه  One Way ANOVAفي التعرف على مدى اختالف استجابات أفراد عينة الدراسة حول مستوى تفعيل
الحوكمة في كلية التربية بجامعة القصيم في ضوء رؤية اململكة  2030من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والتي ترجع الختالف متغير (الرتبة
العلمية).

نتائج الدراسة ومناقشتها:
نتائج إجابة السؤال األول :ينص السؤال األول على "ما مستوى تفعيل الحوكمة في كلية التربية بجامعة القصيم في ضوء رؤية اململكة  2030من
وجهة نظرأعضاء هيئة التدريس؟"
لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب التكرارات والنسب املئوية الستجابات أفراد عينة الدراسة على كل عبارة من عبارات االستبانة واملتعلقة
بمستوى تفعيل الحوكمة في كلية التربية بجامعة القصيم في ضوء رؤية اململكة  2030من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ،ثم تم حساب املتوسطات
واالنحرافات املعيارية لهذه االستجابات وكذلك نسبة التحقق لكل عبارة وذلك لتحديد درجة تحقق كل عبارة من هذه العبارات ،فكانت النتائج كما هي
موضحة في التالي:
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البعد األول :املساءلة:

جدول ( :)6التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات والنحر افات املعيارية لستجابات عينة الدراسة حول مستوى تفعيل الحوكمة في كلية التربية بجامعة
القصيم في ضوء رؤية اململكة  2030فيما يتعلق باملساءلة
م

العبارات

1

تعلن إدارة الكلية عن القوانين التي تظهر
بوضوح الدور الرقابي ملجلس الجامعة.
تستخدم الكلية املوارد بالشكل األمثل
الذي يضمن تعظيم مصلحة أصحاب
املصالح.
يجتمع أعضاء مجلس الكلية على األقل
مرة واحدة في الشهر.

ضعيفة
تكرار نسبة

الستجابة
جيدة
متوسطة
تكرار نسبة تكرار نسبة

عالية
تكرار نسبة

16

16.8

19

20.0

20

21.1

40

42.1

2.884

7

7.4

22

23.2

28

29.5

39

40.0

3.021

0.967

3

3.2

2

2.1

9

9.5

81

85.3

3.768

0.643

%94.200

 4تحرص الكلية على إعالم أعضاء مجلس
الكلية باملواضيع التي سيتم مناقشتها
قبل االجتماع.
25.3
24
42.1
40
21.1
20
11.6
11
 5تقوم لجنة التدقيق بعمل تقرير تراجع
فيها عمل وسلوكيات املدققين
الخارجيين.
30.5
29
31.6
30
22.1
21
15.8
15
 6تشرف لجنة التدقيق على إجراءات
التدقيق الداخلي واملحاسبة كما يخبرها
املحللون.
املتوسط العام ملستوى تفعيل الحوكمة في كلية التربية بجامعة القصيم في ضوء رؤية اململكة  2030فيما يتعلق باملساءلة.

3.600

0.791

%90.000

عالية

2.811

0.949

%70.275

جيدة

5

2.768

1.056

%69.200

جيدة

6

3.142

0.924

%78.550

2

3

4

4.2

6

6.3

14

14.7

71

74.7

الترتيب

املتوسط

النحراف
املعياري

نسبة
التحقق

درجة
التحقق

1.138

%72.100

جيدة

4

%75.525

عالية

3

عالية

1

2

عالية

يتضح من الجدول السابق أن:
مستوى تفعيل الحوكمة في كلية التربية بجامعة القصيم في ضوء رؤية اململكة  2030من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيما يتعلق باملساءلة مت
حقق بدرجة عالية حيث بلغ املتوسط الوزني للدرجات الكلية في هذا البعد  3.142بانحراف معياري  ،0.924حيث كانت نسبة التحقق  ،%78.550وهذه
ً
النتيجة يمكن أن تعزى
األول إلى ارتباط هذا البعد باألمانة ،واإلخالص ،واملحاسبية ،وصحوة الضمير ،والتي تعد مبدأ ديني قبل أن تكون مبدأ في ا
باملقام ِ
ِ
لعمل ،األمر الذي يعزز من حرص إدارة الكلية على تفعيله ،ويزيد من فرصة تفاعل منسوبيها بتطبيقه كفطرة دينية جبلوا عليها .ولقد اتفقت نتيجة هذا
البعد بشكل جزئي مع دراسة (الزميتي ،)2019 ،ودراسة (األكلبي ،)2019 ،ودراسة (الورهي ،والغامدي ،)2019 ،ودراسة (الحميدي ،)2017 ،واختلفت
مع دراسة (الدهدار ،والفرا .)2017 ،ودراسة (الزايدي.)2019 ،أما بشأن العبارات الفرعية في هذا البعد فجاءت مرتبة حسب أعلى عبارتين وأقل عبارتين
كما يلي:
• جاءت العبارة " يجتمع أعضاء مجلس الكلية على األقل مرة واحدة في الشهر" في الترتيب األول من حيث درجة التحقق ،ومتحققة بدرجة عالية
حيث بلغت قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة  3.768بانحراف معياري قدره .0.643
• جاءت العبارة " تحرص الكلية على إعالم أعضاء مجلس الكلية باملواضيع التي سيتم مناقشتها قبل االجتماع" في الترتيب الثاني من حيث درجة
التحقق ،ومتحققة بدرجة عالية حيث بلغت قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة  3.600بانحراف معياري قدره
.0.791
• جاءت العبارة "تقوم لجنة التدقيق بعمل تقرير تراجع فيها عمل وسلوكيات املدققين الخارجيين" في الترتيب الخامس من حيث درجة التحقق،
ومتحققة بدرجة جيدة حيث بلغت قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة  2.811بانحراف معياري قدره .0.949
• جاءت العبارة "تشرف لجنة التدقيق على إجراءات التدقيق الداخلي واملحاسبة كما يخبرها املحللون" في الترتيب السادس من حيث درجة
التحقق ،ومتحققة بدرجة جيدة حيث بلغت قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة  2.768بانحراف معياري قدره
.1.056
ويمكن توضيح مستوى تفعيل الحوكمة في كلية التربية بجامعة القصيم في ضوء رؤية اململكة  2030من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيما
يتعلق باملساءلة من خالل الشكل التالي:
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شكل ( :)2مستوى تفعيل الحوكمة في كلية التربية بجامعة القصيم في ضوء رؤية اململكة  2030فيما يتعلق باملساءلة

البعد الثاني :الشفافية:
جدول ( :)7التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات والنحر افات املعيارية لستجابات عينة الدراسة حول مستوى تفعيل الحوكمة في كلية التربية بجامعة
القصيم في ضوء رؤية اململكة  2030فيما يتعلق بالشفافية
م

العبارات
ضعيفة
تكرار نسبة

1

2

3

4

5

6

الستجابة
جيدة
متوسطة
تكرار نسبة تكرار نسبة

توضح الكلية إلداراتها أهداف أصحاب
املصالح املستهدفة.
26.3
25
29.5
28
27.4
26
16.8
16
تصدر إدارة الكلية تقريرها السنوي
ضمن األربعة األشهر األخيرة من السنة
املالية.
34.7
33
27.4
26
22.1
21
15.8
15
تتسم التقارير بالوضوح وتوفير
املعلومات املطلوبة.
34.7
33
26.3
25
15.8
15
23.2
22
تحرص إدارة الكلية على إصدار نتائج
اجتماعات مجلس األمناء قبل االرتقاء
باألداء.
34.7
33
24.2
23
33.7
32
7.4
7
تعد إدارة الكلية كشوفاتها املالية
ً
بحسب معايير املحاسبة املقبولة قبوال
ً
عاما.
26.3
25
31.6
30
27.4
26
14.7
14
تفصح إدارة الكلية عن نتائج األداء
وانعكاساتها على أصحاب املصالح كافة.
املتوسط العام ملستوى تفعيل الحوكمة في كلية التربية بجامعة القصيم في ضوء رؤية اململكة  2030فيما يتعلق
بالشفافية.
4

4.2

13

13.7

35

36.8

املتوسط

النحراف
املعياري

نسبة
التحقق

درجة
التحقق

3.232

0.844

%80.800

عالية

1

2.653

1.050

%66.325

جيدة

6

2.811

1.085

%70.275

جيدة

3

2.726

1.171

%68.150

جيدة

4

2.863

0.985

%71.575

جيدة

2

2.695

1.022

%67.375

جيدة

5

2.830

1.026

%70.750

عالية
تكرار نسبة
43

45.3

الترتيب

جيدة

يتضح من الجدول السابق أن:
مستوى تفعيل الحوكمة في كلية التربية بجامعة القصيم في ضوء رؤية اململكة  2030من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيما يتعلق بالشفافية
متحقق بدرجة جيدة حيث بلغ املتوسط الوزني للدرجات الكلية في هذا البعد  2.830بانحراف معياري  ،1.026وكانت نسبة التحقق ،%70.750
ويمكن تفسير هذه النتيجة إلى عدم توافر درجة من الوضوح املمكنة من فهم القوانين واللوائح التي يتم إصدارها وكذلك النتائج التي يتم إعالنها ،كما
أن هناك ً
غيابا جز ًئيا للمشاركة في صنع القرارات ،وذلك من شأنه التأثير على تحقيق مبدأ الشفافية والنزاهة ،حيث متى ما أصبحت األطراف كافة على
قدر من الدراية بأهدافها ،وبنتائجها ،وبما يعترضها من صعوبات ،أو ما قد تجنيه من أرباح وإنجازات سيكون له األثر البالغ على زيادة فاعليتهم للعمل،
ً
وانتمائهم له ،والحرص على االرتقاء به؛ ألنهم أصبحوا فعال جزء منه باطالعهم ومشاركتهم .ولقد اتفقت نتيجة هذا البعد بشكل جزئي مع دراسة
(الدهدار ،والفرا ،)2017 ،ودراسة (الحميدي ،)2017 ،ودراسة (عجرود ،)2016 ،وكما اختلفت مع دراسة (الزميتي ،)2019 ،ودراسة (املفيز .)2018 ،أ
ما بشأن العبارات الفرعية في هذا البعد فجاءت مرتبة حسب أعلى عبارتين وأقل عبارتين كما يلي:
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• جاءت العبارة "توضح الكلية إلداراتها أهداف أصحاب املصالح املستهدفة" في الترتيب األول من حيث درجة التحقق ،ومتحققة بدرجة عالية حيث
بلغت قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة  3.232بانحراف معياري قدره .0.844
ً
قبوال ً
عاما" في الترتيب الثاني من حيث درجة التحقق ،ومتحققة
• جاءت العبارة "تعد إدارة الكلية كشوفاتها املالية بحسب معايير املحاسبة املقبولة
بدرجة جيدة حيث بلغت قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة  2.863بانحراف معياري قدره .0.985
• جاءت العبارة "تفصح إدارة الكلية عن نتائج األداء وانعكاساتها على أصحاب املصالح كافة" في الترتيب الخامس من حيث درجة التحقق ،ومتحققة
بدرجة جيدة حيث بلغت قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة  2.695بانحراف معياري قدره .1.022
• جاءت العبارة "تصدر إدارة الكلية تقريرها السنوي ضمن األربعة األشهر األخيرة من السنة املالية" في الترتيب السادس من حيث درجة التحقق،
ومتحققة بدرجة جيدة حيث بلغت قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة  2.653بانحراف معياري قدره .1.050
ويمكن توضيح مستوى تفعيل الحوكمة في كلية التربية بجامعة القصيم في ضوء رؤية اململكة  2030من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيما
يتعلق بالشفافية من خالل الشكل التالي:

شكل ( :)3مستوى تفعيل الحوكمة في كلية التربية بجامعة القصيم في ضوء رؤية اململكة  2030فيما يتعلق بالشفافية

البعد الثالث :املسؤولية:
جدول ( :)8التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات والنحر افات املعيارية لستجابات عينة الدراسة حول مستوى تفعيل الحوكمة في كلية التربية بجامعة
القصيم في ضوء رؤية اململكة  2030فيما يتعلق باملسؤولية
م

العبارات
ضعيفة
تكرار نسبة

1

2

3

4

5

6

الستجابة
جيدة
متوسطة
تكرار نسبة تكرار نسبة

هناك إجراءات تضمن عدم تعارض
مصالح الكلية مع مصالح الشركاء
الرئيسين.
48.4
46
14.7
14
22.1
21
14.7
14
هناك آليات تضمن الشفافية والنزاهة في
قرارات مجلس الكلية.
29.5
28
25.3
24
23.2
22
22.1
21
تعدل إدارة الكلية سلوكيات األفراد
املسؤولين عن اتخاذ قرارات ملصلحتهم
على حساب مصالح اآلخرين.
38.9
37
24.2
23
16.8
16
20.0
19
تقوم إدارة الكلية بمحاسبة األفراد
املسؤولين عن حدوث األخطاء اإلدارية.
56.8
54
28.4
27
7.4
7
7.4
7
عدد أعضاء مجلس الكلية مناسب للقيام
بأداء كفؤ وفعال.
33.7
32
23.2
22
24.2
23
18.9
18
تمتلك إدارة الكلية آليات الكتشاف
السلوكيات واملمارسات الخاطئة وتحديد
املسؤولين عنها.
املتوسط العام ملستوى تفعيل الحوكمة في كلية التربية بجامعة القصيم في ضوء رؤية اململكة  2030فيما يتعلق
باملسؤولية.
11

11.6

33

34.7

19

20.0

املتوسط

النحراف
املعياري

نسبة
التحقق

درجة
التحقق

2.758

1.049

%68.950

جيدة

4

2.968

1.143

%74.200

جيدة

2

2.621

1.132

%65.525

جيدة

6

2.821

1.158

%70.525

جيدة

3

3.347

0.908

%83.675

عالية

1

2.716

1.127

%67.900

جيدة

5

2.872

1.086

%71.800

عالية
تكرار نسبة
32

33.7

الترتيب

جيدة
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يتضح من الجدول السابق أن:
مستوى تفعيل الحوكمة في كلية التربية بجامعة القصيم في ضوء رؤية اململكة  2030من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيما يتعلق باملسؤولية
متحقق بدرجة جيدة حيث بلغ املتوسط الوزني للدرجات الكلية في هذا البعد  2.872بانحراف معياري  ،1.086وكانت نسبة التحقق  ،%71.800ويمكن
تعليل ذلك بجملة من األسباب املحتملة منها :ازدواجية بعض األعمال األمر الذي يجعل التقصير لدى بعض املسؤولين وارد ،ضعف الدور الرقابي
واإلشرافي أو قد يكون هناك محدودية لصالحيتهم في اتخاذ اإلجراءات املناسبة مع املخلين بمسؤولياتهم ،غياب الجانب التحفيزي الذي يسهم في زيادة
حرص أداء جميع األطراف ألعمالهم ومسؤولياتهم على أكمل وجه .ولقد اتفقت نتيجة هذا البعد بشكل جزئي مع دراسة (الحدابي ،والعزيزي،)2019 ،
واختلفت مع دراسة (شتات ،)2018 ،ودراسة (التهامي ،والقرش ي .)2010 ،أما بشأن العبارات الفرعية في هذا البعد فجاءت مرتبة حسب أعلى عبارتين
وأقل عبارتين كما يلي:
• جاءت العبارة "عدد أعضاء مجلس الكلية مناسب للقيام بأداء كفؤ وفعال" في الترتيب األول من حيث درجة التحقق ،ومتحققة بدرجة عالية
حيث بلغت قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة  3.347بانحراف معياري قدره .0.908
• جاءت العبارة "هناك آليات تضمن الشفافية والنزاهة في قرارات مجلس الكلية" في الترتيب الثاني من حيث درجة التحقق ،ومتحققة بدرجة جيدة
حيث بلغت قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة  2.968بانحراف معياري قدره .1.143
• جاءت العبارة "تمتلك إدارة الكلية آليات الكتشاف السلوكيات واملمارسات الخاطئة وتحديد املسؤولين عنها" في الترتيب الخامس من حيث درجة
التحقق ،ومتحققة بدرجة جيدة حيث بلغت قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة  2.716بانحراف معياري قدره
.1.127
• جاءت العبارة "تعدل إدارة الكلية سلوكيات األفراد املسؤولين عن اتخاذ قرارات ملصلحتهم على حساب مصالح اآلخرين" في الترتيب السادس من
حيث درجة التحقق ،ومتحققة بدرجة جيدة حيث بلغت قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة  2.621بانحراف معياري
قدره .1.132
ويمكن توضيح مستوى تفعيل الحوكمة في كلية التربية بجامعة القصيم في ضوء رؤية اململكة  2030من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيما
يتعلق باملسؤولية من خالل الشكل التالي:

شكل ( :)4مستوى تفعيل الحوكمة في كلية التربية بجامعة القصيم في ضوء رؤية اململكة  2030فيما يتعلق باملسؤولية.

ومجمل ما تم التوصل إليه من نتائج في إجابة السؤال األول للدراسة الحالية واملتعلق بمستوى تفعيل الحوكمة في كلية التربية بجامعة القصيم في
ضوء رؤية اململكة  2030من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس يمكن تلخيصه في الجدول التالي:
جدول ( :)9مستوى تفعيل الحوكمة في كلية التربية بجامعة القصيم في ضوء رؤية اململكة  2030من وجهة نظرأعضاء هيئة التدريس
مستوى تفعيل الحوكمة في كلية
التربية
املساءلة
الشفافية
املسؤولية
مستوى تفعيل الحوكمة في كلية
التربية (ككل)

املتوسط الوزني

النحراف املعياري

نسبة التحقق

درجة التحقق

الترتيب

3.142

0.924

%78.550

2.830

1.026

%70.750

2.872

1.086

%71.800

عالية
جيدة
جيدة

1

2.948

1.012

%73.700

3
2

جيدة
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يتضح من الجدول السابق أن مستوى تفعيل الحوكمة في كلية التربية بجامعة القصيم في ضوء رؤية اململكة  2030من وجهة نظر أعضاء هيئة
ً
التدريس جاء متحققا بدرجة جيدة بمتوسط وزني  2.948وانحراف معياري  ،1.012حيث بلغت نسبة التحقق  ،%73.70وجاء في الترتيب األول بعد
املساءلة ومتحقق بدرجة عالية بمتوسط وزني  3.142وانحراف معياري  0.924ونسبة تحقق  ،%78.55وفي الترتيب الثاني جاء بعد املسؤولية ومتحقق
بدرجة جيدة بمتوسط وزني  2.872وانحراف معياري  1.086ونسبة تحقق  ،%71.80وفي الترتيب الثالث جاء بعد الشفافية ومتحقق بدرجة جيدة
بمتوسط وزني  2.830وانحراف معياري  1.026ونسبة تحقق  .%70.75وتتشابه نتيجة الدراسة الكلية مع دراسة (األكلبي ،)2019 ،ودراسة (الرمثي،
 ،)2019ودراسة (الحميدي ،)2017 ،ودراسة (نصار ،)2015 ،وتختلف مع دراسة (الدهدار ،والفرا ،)2017 ،ودراسة (الزميتي ،)2019 ،ودراسة (املفيز،
 .)2018ويمكن أن تتضح النتائج السابقة من خالل الشكل التالي:

شكل ( :)5مستوى تفعيل الحوكمة في كلية التربية بجامعة القصيم في ضوء رؤية اململكة  2030من وجهة نظرأعضاء هيئة التدريس

نتائج إجابة السؤال الثاني :ينص السؤال الثاني على "هل توجد فروق ذات دللة إحصائية بين متوسط إجابات أعضاء هيئة التدريس التي تعزى
ملتغيرات الدراسة( :الجنس ،الرتبة العلمية)؟"
 .1بالنسبة ملتغير الجنس:
تم استخدام اختبار "ت" للمجموعات املستقلة  Independent Samples T-Testفي الكشف عن داللة الفروق في استجابات أفراد عينة الدراسة
حول مستوى تفعيل الحوكمة في كلية التربية بجامعة القصيم في ضوء رؤية اململكة  2030والتي ترجع الختالف الجنس (ذكور ،إناث) فكانت النتائج كما
هي موضحة في التالي:
جدول ( :)10دللة الفروق في استجابات أفراد عينة الدراسة حول مستوى تفعيل الحوكمة في كلية التربية بجامعة القصيم في ضوء رؤية اململكة 2030

باختالف الجنس (درجات الحرية = )93
تفعيل الحوكمة في كلية التربية بجامعة
القصيم
املساءلة
الشفافية
املسؤولية
تفعيل الحوكمة في كلية التربية بجامعة
القصيم (الدرجة الكلية)

الجنس

املتوسط الحسابي

النحراف املعياري

قيمة "ت"

مستوى الدللة

ذكر

20.304

3.313

4.752

0.01

أنثى

16.769

3.903

ذكر

18.286

4.890

2.956

0.01

أنثى

15.103

5.534

ذكر

18.500

5.142

أنثى

15.410

5.305

ذكر

57.089

12.414

أنثى

47.282

13.183

2.844

3.693

0.01

0.01

يتضح من الجدول السابق أنه:

ً
إحصائيا عند مستوى  0.01في استجابات أفراد عينة الدراسة حول مستوى تفعيل الحوكمة في كلية التربية بجامعة القصيم في
• توجد فروق دالة
ضوء رؤية اململكة  2030ترجع الختالف الجنس ،والفروق جاءت لصالح الذكور .وذلك يمكن أن يعزى إلى أن الجنسين يعملون بشكل منعزل عن
بعضهما البعض في بيئة عمل غير مختلطة ،كما أن اإلدارة الرئيسية تكون ً
غالبا في قسم الذكور ،وقسم اإلناث هو تابع ومنفذ ،مما قد يؤدي بدوره
إلى وجود هيمنة للذكور على املناصب العليا وإدراك منهم أكبر ملا يدور حول واقعها ،ولقد اختلفت هذه النتيجة مع دراسة (غوانمة،)2018،
ودراسة (شتات ،)2018 ،ودراسة (العتيبي.)2018 ،
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و اقع حوكمة كلية التربية بجامعة القصيم في ضوء رؤية اململكة 2030

 .2بالنسبة ملتغير الرتبة العلمية:
تم استخدام اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه  One Way ANOVAفي الكشف عن داللة الفروق ف استجابات أفراد عينة الدراسة حول
مستوى تفعيل الحوكمة في كلية التربية بجامعة القصيم في ضوء رؤية اململكة  2030والتي ترجع الختالف الرتبة العلمية (أستاذ مساعد ،أستاذ مشارك،
أستاذ) فكانت النتائج كما هي موضحة في التالي:
ً
جدول ( :)11املتوسطات والنحر افات املعيارية ملستوى تفعيل الحوكمة في كلية التربية بجامعة القصيم في ضوء رؤية اململكة  2030وفقا للرتبة العلمية
الرتبة العلمية

تفعيل الحوكمة في كلية
التربية بجامعة القصيم
أستاذ مساعد

أستاذ

أستاذ مشارك

متوسط

انحراف معياري

متوسط

انحراف معياري

متوسط

انحراف معياري

18.641

4.338

19.000

3.924

19.000

3.476

الشفافية

16.513

5.999

16.613

4.998

18.160

4.776

املسؤولية

16.923

6.045

17.161

5.229

17.800

4.664

(الدرجة الكلية)

52.077

15.467

52.774

12.709

54.960

11.592

املساءلة

جدول ( :)12دللة الفروق في استجابات أفراد عينة الدراسة حول مستوى تفعيل الحوكمة في كلية التربية بجامعة القصيم في ضوء رؤية اململكة 2030

باختالف الرتبة العلمية
تفعيل الحوكمة في كلية
التربية بجامعة القصيم
املساءلة

الشفافية

املسؤولية

تفعيل الحوكمة في كلية
التربية بجامعة القصيم
(الدرجة الكلية)

مصدر التباين

مجموع املربعات

قيمة "ف"

درجات الحرية

مستوى الدللة

متوسط املربعات
بين املجموعات

2.962

2

1.481

داخل املجموعات

1466.974

92

15.945

الكلي

1469.937

94

بين املجموعات

47.499

2

23.750

داخل املجموعات

2664.458

92

28.962

الكلي

2711.958

94

بين املجموعات

11.942

2

5.971

داخل املجموعات

2730.963

92

29.684

الكلي

2742.905

94

بين املجموعات

130.472

2

65.236

داخل املجموعات

17161.149

92

186.534

الكلي

17291.621

94

0.093

0.820

0.201

0.350

0.911

غير دالة

0.444

غير دالة

0.818

غير دالة

0.706

غير دالة

يتضح من الجدول السابق أنه:

ً
إحصائيا في استجابات أفراد عينة الدراسة حول مستوى تفعيل الحوكمة في كلية التربية بجامعة القصيم في ضوء رؤية
• ال توجد فروق دالة
اململكة  2030ترجع الختالف الرتبة العلمية ؛ وذلك يمكن تعليله بأن السياسات واألنظمة مطبقة بآلية وصورة واحدة على كافة أعضاء هيئة
التدريس دون النظر ملرتبتهم العلمية ،حيث اتفقت هذه النتيجة مع دراسة (غوانمة ،)2018،ودراسة (الحميدي ،)2017 ،ودراسة (شتات،
.)2018
نتائج إجابة السؤال الثالث :ينص السؤال الثالث على "ما املقترحات املمكنة لتفعيل الحوكمة في كلية التربية بجامعة القصيم في ضوء رؤية
اململكة 2030؟".
لإلجابة على هذا السؤال تمت مراجعة نتائج الدراسة الحالية ،مع األخذ بعين االعتبار الوقوف على ما يتضح فيه جوانب قصور ،ومحاولة تقديم
ما يمكن من مقترحات قد تسهم في معالجته وتحسينه ،ويمكن ذكرها في النقاط التالية:
• العمل على زيادة الوعي بمفهوم الحوكمة وما يتبعه من مبادئ ،وذلك من خالل عقد الدورات واالجتماعات التثقيفية.
ً
• توفير وسائل اتصال ّ
فعالة ومتعددة بين إدارة الكلية وكافة املسؤولين ،وبشكل يضمن سهولة تعميم القوانين واللوائح أوال بأول.
• تفعيل دور لجان التدقيق واملراقبة الداخلية والخارجية ،ومساعدتهم في تهيئة الظروف املالئمة للقيام بأعمالهم ومنها :توفير عدد كافي من
املوظفين املدققين بشكل ال يسبب عبء عليهم مما يحدث قصور نتيجة ضغط العمل ،وتمكينهم من جدولة زياراتهم الرقابية كما يرونه مناسب،
وتوفير الدعم املالي لهم ،ومنحهم الصالحيات في إعالن النتائج مهما كان مستواها ،واألخذ بما يقرونه من تحسينات لألوضاع.
• إصدار لوائح وأنظمة تضمن تحقق مبدأ الوضوح والشفافية لدى إدارة الكلية ،وذلك يمكن تطبيقه من خالل :إعالنها عن نتائج أدائها ومدى ما
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حققته من أهداف لها ولألطراف األخرى ،وكذلك تصريحها عن كشوفاتها املالية ،ونتائج اجتماعات مجلس األمناء ،واتباعها في تقاريرها نهج واضح
يوفر املعلومات الصادقة واملطلوبة.
• تقنين عقوبات ّ
جادة وصارمة ملحاسبة األفراد الذين يستخدمون س لطاتهم في تحقيق مصالحهم الخاصة على حساب مصالح األطراف اآلخرين.
• فصل أعمال األقسام اإلدارية عن بعضها البعض ،ومحاولة عدم االزدواجية فيما بينها بقدر اإلمكان ،بحيث يسهل ذلك على إدارة الكلية تحديد
الخلل الصادر من أين ،ومن هو املسؤول عن ذلك.
• اعتماد وسيلة لتقويم األداء تتضمن مشاركة كافة األطراف (هيئة إدارية ،هيئة أكاديمية ،طالب ،مسؤولين ،مراقبين) ،ويتم في ضوئها معالجة
مواطن الضعف ،وتعزيز مواطن القوة.
• تبني نهج يمكن من مشاركة األطراف املعنية بصنع القرارات ،وذلك بتشكيل لجان ومجالس تشتمل على عدد من األعضاء املمثلين لهم.
• تفعيل دور العنصر النسائي في إدارة األقسام الرئيسية ،وتمكينهن من القرب من الواقع اإلداري ،وذلك بتقليدهن بعض املناصب العليا.

املراجع:

ً
أول :املراجع العربية:
 .1األكلبي ،عايض بن شافي ( .)2019العالقة بين اليقظة االستراتيجية وحوكمة الجامعات السعودية وفق مضامين رؤية اململكة العربية السعودية
 :2030دراسة تطبيقية على جامعة شقراء .مجلة جامعة شقراء :جامعة شقراء ،ع.36 - 1 ، 12
 .2البسام ،بسام بن عبدهللا ( .)2014الحوكمة الرشيدة :دراسة حالة العربية السعودية .مجلة بحوث اقتصادية عربية :الجمعية العربية للبحوث
االقتصادية ،مج  ،21ع .200 - 175 : 67،68
 .3تعالبي ،نوال علي ( .)2015الحوكمة البيئية العاملية :ودور الفواعل غير الدوالتية فيها .مركز الكتاب األكاديمي.
 .4التهامي ،عبداملنعم أحمد ،والقرش ي ،عبدهللا علي أحمد ( .)2010واقع حوكمة الشركات في البنوك اليمنية :دراسة تطبيقية .املجلة العلمية
للبحوث والدراسات التجارية ،جامعة حلوان  -كلية التجارة وإدارة االعمال ،ع.159 - 123 ، 3
 .5جودة ،محفوظ أحمد ( .)2008إطار مقترح لرفع مستوى الحوكمة املؤسسية في الجامعات األردنية الخاصة و املدرجة في سوق عمان املالي .املؤتمر
السنوي العام التاسع :االبداع والتجديد في االدارة :االدارة الرشيدة وتحديات األلفية الثالثة :املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،القاهرة :املنظمة
العربية للتنمية اإلدارية.145 - 111 ،
 .6الحدابي ،داود عبدامللك يحيى ،والعزيزي ،محمود عبده حسن محمد ( .)2019مستوى تطبيق مبادئ الحوكمة في الجامعات اليمنية :دراسة
مقارنة بين الجامعات الخاصة والحكومية .املجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعي :جامعة العلوم والتكنولوجيا ،مج  ،12ع .62 - 31 ، 39
 .7أبوحمام ،ماجد إسماعيل ( .)2009أثر تطبيق قواعد الحوكمة على اإلفصاح املؤسس ي وجودة التقارير املالية (رسالة ماجستير غير منشورة).
الجامعة اإلسالمية بغزة ،فلسطين.
 .8الحميدي ،منال حسين ( .)2017واقع تطبيق الحوكمة الرشيدة ومعوقاتها بجامعة الطائف من وجهة نظر أعضاء الهيئة األكاديمية .مجلة كلية
التربية :جامعة بنها  -كلية التربية ،مج  ،28ع .210 - 155 ، 110
 .9الدهدار ،مروان حمودة ،بن كحلة ،كريم ،والفرا ،ماجد محمد عبدالسالم ( .)2017واقع حوكمة الجامعات الفلسطينية .مجلة الجامعة
اإلسالمية للدراسات االقتصادية واإلدارية :الجامعة اإلسالمية بغزة  -شئون البحث العلمي والدراسات العليا ،مج  ،25ع .88 - 62 ، 1
 .10الرمثى ،سعد بن مبارك ،وعید ،هالة فوزی ( .)2019تطویر األداء املؤسس ى بجامعة بیشة فی ضوء أبرز األنظمة العاملیة لحوکمة الجامعات:
أنموذج مقترح .املجلة التربوية :جامعة سوهاج  -كلية التربية ،ج .1069 - 1009 ، 66
 .11الزايدي ،أحمد بن محمد ( .)2019واقع تطبيق مبادى الحوكمة بمكاتب التعليم بمحافظة جدة من وجهة نظر املشرفين التربويين .مجلة جامعة
أم القرى للعلوم التربوية والنفسية :جامعة أم القرى ،مج  ،11ع .44 - 1 ، 1
 .12الزميتي ،أحمد فاروق علي ( .)2019واقع تطبيق مبادئ الحوكمة بجامعة العريش :دراسة ميدانية  .مجلة كلية التربية :جامعة بورسعيد  -كلية
التربية ،ع .62 - 1 ، 25
 .13الزهراني ،خديجة مقبول جمعان ( .)2012واقع تطبيق الحوكمة الرشيدة في الجامعات األهلية السعودية وعالقتها بالرضا الوظيفي والوالء
التنظيمي ألعضاء هيئة التدريس فيها (دكتوراه) .جامعة أم القرى .كلية التربية ،السعودية.
 .14شتات ،خالدة عبدالرحمن محمد ،و البياتي ،عبدالجبار توفيق ( .)2018درجة ممارسة رؤساء اإلقسام األكاديمية في الجامعات األردنية للحوكمة
في العاصمة عمان من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس .مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية :جامعة الزرقاء  -عمادة البحث العلمي ،مج
 ،18ع .260 - 245 ، 2
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 .15الشخشير ،آالء محمود تيسير ،و الفواعير ،مؤيد عبدالرزاق ( .)2015الحوكمة الجامعية وأثرها على األداء املنظمى :دراسة تطبيقية فى الجامعات
العامة الفلسطينية (رسالة دكتوراه غير منشورة) .جامعة العلوم اإلسالمية العاملية ،عمان.
 .16الشريف ،عمر أحمد أبو هاشم ،أسامة محمد عبدالعليم ،هشام محمد بيومي ( .)2013اإلدارة اإللكترونية :مدخل إلى اإلدارة التعليمية الحديثة.
دار املنهاج.
 .17الشمري ،عادل بن عايد ( .)2018واقع حوكمة الجامعات السعودية ودورها في تحقيق رؤية اململكة  .2030مجلة العلوم التربوية :جامعة امللك
سعود  -كلية التربية ،مج  ،30ع .397 - 369 ، 3
 .18العامري ،محمد علي إبراهيم ( .)2018الحوكمة واملخاطرة السياسية :إطار نظري معرفي مع تكييف مقياس عاملي ألغراض حوكمة الجامعات
العربية  .مجلة اتحاد الجامعات العربية للبحوث في التعليم العالي :اتحاد الجامعات العربية  -األمانة العامة ،مج  ، 38ع .52 - 37 ، 2
 .19عبدالحكيم ،فاروق جعفر ( .)2011حوكمة الجامعات :مدخل لتطوير اإلدارة من خالل املشاركة .العلوم التربوية :جامعة القاهرة  -كلية
الدراسات العليا للتربية ،مج  ،19ع .326 - 314 ، 1
 .20العتيبي ،عبدهللا ( .)2018واقع تطبيق الحوكمة في جامعة امللك سعود من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية .دراسات  -العلوم التربوية:
الجامعة األردنية  -عمادة البحث العلمي ،مج  ،45ملحق .687 - 673 ،
 .21عجرود ،سارة ( .)2016رؤية مستقبلية للجامعة الجزائرية في ظل منظومة الحوكمة :دراسة ميدانية .مجلة جيل العلوم اإلنسانية واالجتماعية:
مركز جيل البحث العلمي ،ع .305 - 289 ، 26
 .22العريني ،منال بنت عبدالعزيز بن علي ( .)2014واقع تطبيق الحوكمة من وجهة نظر أعضاء الهيئتين اإلدارية واألكاديمية العاملين في جامعة اإلمام
محمد بن سعود اإلسالمية .املجلة التربوية الدولية املتخصصة :دار سمات للدراسات واألبحاث ،مج  ،3ع .148 - 114 ، 12
 .23العساف ،صالح ( .)2016املدخل إلى البحث في العلوم السلوكية .الرياض .دار الزهراء.
 .24عساف ،محمود عبداملجيد ( .)2018مدى تطبيق مبادئ الحوكمة في الجامعات الفلسطينية وعالقته بمسؤوليتها االجتماعية في مكافحة الفساد.
املجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعي :جامعة العلوم والتكنولوجيا ،مج  ، 11ع .30 - 3 ، 37
 .25عسيري ،خلود بنت محمد مفرح آل ماطر ،والقحطاني ،مبارك فهيد ( .)2017واقع حوكمة جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز في ضوء رؤية
اململكة العربية السعودية  2030من وجهة نظر القيادات اإلدارية واألكاديمية فيها( .رسالة ماجستير غير منشورة) .جامعة األمير سطام بن
عبدالعزيز ،الخرج.
 .26غوانمة ،فادي فؤاد محمد ( .)2018واقع تطبيق الحوكمة في الجامعات األردنية الحكومية والتحديات التي تواجهها .مجلة جامعة القدس
املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية :جامعة القدس املفتوحة ،مج  ، 9ع .117 - 103 ، 26
 .27الفوزان ،الجوهرة بنت سليمان ( .)2017إطار لتفعيل الحكومة في الجامعات لتحقيق رؤية  .2030أبحاث مؤتمر :دور الجامعات السعودية في
تفعيل رؤية 2030م :جامعة القصيم ،القصيم :جامعة القصيم.161 - 117 ،
 .28محمد ،حاكم محسن ( .)2008ضوابط وآليات الحوكمة في املؤسسات الجامعية .املؤتمر العربي الثاني  -الجامعات العربية تحديات وطموح:
املنظمة العربية للتنمية االدارية  -أعمال املؤتمرات ،مراكش :املنظمة العربية للتنمية اإلدارية.326 - 320 ،
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Abstract: The study aimed to identify the level of governance of the Faculty of Education at Qassim university
in light of the Kingdom's vision 2030 from the point of view of the faculty members, and to reveal whether
there are differences between the responses of respondents due to the variables of the study (type, scientific
rank), and try in to make possible proposals for its activation. Use the descriptive scanning method. The
Asian Securities Council (CLSA) Global Standard, adapted by Amri (2018), was used to measure university
governance as a data collection tool. It was applied to a simple random sample of 95 faculty members at
Qassim University's Faculty of Education. The results of the study found that the level of activation of
governance in the Faculty of Education at Qassim University came to a good degree and is lower than the
highest, and that there are no differences between the answers of the sample due to the scientific rank, while
there are differences in type and were in favor of males.
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هدفت الدراسة إلى ُّ
تعرف أثر استخدام منحى الصور املتحركة الناطقة باللغة العربية الفصحى في تنمية مهارة االستماع لدى تالميذ
الصف الثاني الساس ي في لواء وادي السير /محافظة العاصمة َّ
(عمان) ،ولتحقيق ذلك ،استخدمت الدراسة املنهج شبه التجريبي ،وتكونت
ً
عينة الدراسة من ( )40تلميذا وتلميذة من مدرسة البراعم املضيئة ،تم اختيارهم بطريقة قصدية ضمن املدارس الخاصة الواقعة في لواء
ً
ً
عشوائيا على مجموعتين ،ضابطة وتجريبية ،في كل مجموعة ( )20تلميذا تلميذة ،ولقياس أثر املتغير املستقل
وادي السير ،وتم توزيع العينة
ً
في املتغير التابع استخدمت الباحثة اختبار تحصيليا مكون من ( )10فقرات من نوع االختيار من متعدد ،وبعد تطبيق مواد الدراسة وأدواتها
توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات دالة إحصائية بين متوسطي درجات مجموعتي الدراسة في التطبيق البعدي الختبار التحصيل املعرفي
تعزى إلى طريقة التدريس ،ولصالح املجموعة التجريبية التي درست باستخدام منحى الصور املتحركة ،مقابل املجموعة الضابطة التي درست
ّ
بالطريقة االعتيادية ،وقد اوصت الدراسة بضرورة استخدام معلمو املدارس ملنحى الصور املتحركة في تدريس مبحث اللغة العر ّبية وفي
تدريس مواد أخرى ،ملا لها من أثر واضح على تحصيل التالميذ.
الكلمات املفتاحية :الصور املتحركة؛ مهارة االستماع؛ اللغة العربية.

املقدمة:
يتسم العصر الحالي -عصر الثورة التقنية واالنفجار املعرفي -بتالش ي الحواجز املكانية والزمانية أمام التدفق الهائل في املعلومات ،التي امتد
تأثيرها ملجاالت الحياة كافة ،من ضمنها العملية التعليمية التعلمية؛ لذلك أصبح لز ًاما في ظل املستجدات املتنوعة ،والتغيرات املذهلة ،والتطورات
السريعة ،بناء أدمغة مبدعة ومبتكرة ،وعقول قادرة على إيجاد حلول للمشكالت التي تواجه املجتمع ،ومتكيفة مع مختلف نواحي الحياة التي لها القدرة
على تطبيق املعرفة اإلنسانية في شتى مجاالت الحياة البشرية .مع التركيز على أهمية املدرسة والبيت والرفاق والتكنولوجيا ودورها في تربية املتعلم وإنتاج
الفرد الواعي املتصف بالفهم والتفكير السليم ،القادر على النقد البناء املزود بشتى أنواع املعارف واملهارات الساسية الضرورية.
ً
ً
وقد أصبحت أهمية التعليم املبكر أمرا مسلما به ،حتى باتت تشكل مرحلة جوهرية بين مراحل التعليم لدى املتعلمين ،وذلك بعد اكتشاف ما
ً
ً
ُ
لتلك املرحلة من أثر عظيم في مختلف الجوانب التي تتضافر معا لتكوين شخصية املتعلم ،حيث يبدو أثر املرحلة جليا في الجوانب االجتماعية،
واملهارية ،والعقلية ،واللغوية ،إذ ال يخفى على أصحاب االختصاص ما يمكن أن تؤديه تلك الجوانب من دور فاعل وإيجابي في البناء السليم لشخصية
املتعلم ،واستمرار نموه بالشكل الصحيح .ولعل الجانب اللغوي من أفضل تلك الجوانب من حيث أثره املباشر على الشخصية ،فاللغة هي وسيلة
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االتصال الرئيسة بين الفراد والجماعات ،وعلى الفرد أن يمتلك املهارات اللغوية منذ سن مبكر ،إذ ثبت في مجال التعليم أن ّ
تقدم املتعلم في املواقف
التعليمية التعلمية يرتكز على قدراته اللغوية (البطاينة والرشدان والسبايلة والخطاطبة.)2005 ،
في السنوات املاضية بدأ التفكير في إدخال وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في التعليم؛ المر الذي أدى إلى ظهور أشكال جديدة ومتنوعة وأساليب
واستراتيجيات حديثة لتدعيم وتجويد تعلم املتعلمين ،وكان من بين ذلك منحى الصور املتحركة وهو منحى تعليمي يتضمن الجانب البصري والسمعي،
الذي يجذب انتباه املتعلمين ،كونه يحتوي على مجموعة من الصور والصوات التي تقدم البهجة والسرور لهم ،وتجذب انتباههم وتزيد من دافعيتهم،
ّ
ّ
وللصورة أهمية بالغة حيث ِإ ّنها تحتوي على عالم الخيال الذي يجعل املتعلم يفكر ويسعى نحو البحث ،ويعيش اللحظات بسعادة وتفاعل (التتري،
.)2016
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
وللغة العربية مكانة خاصة وفريدة ،فهي لغة القرآن ،ولسان البيان ،فمن الواجب االعتزاز باللغة العربية واالهتمام بتعليمها ،فهي ليست مبحث
ّ
ّ
ّ
دراس ّي فحسب؛ بل هي أداة املتعلم في ّ
الدراسة والتحصيل ،ونجاح املتعلم أو فشله يتوقف على تمكنه أو ضعفه في مهارات اللغة ،ويستهلك الفراد حوالي
ً
وأخيرا ( )%9في الكتابة فمقدار الوقت املستهلك في االستماع
( )%45من وقتهم في االستماع ،و( )%30في التحدث ،بينما يستهلكون ( )%16في القراءة
ً
ً
ّ
التحدث والقراءة ،وأن الوقت املستهلك في القراءة والكتابة معا يعادل تقريبا نصف مقدار الوقت املستهلك في
وحده يساوي مجموع الوقت املستهلك في
االستماع وحدة )بوزان.)2002 ،
ّ
وفي ضوء ما ّ
ّ
ّ
العربية الفصحى في تنمية
للتعرف على أثر استخدام منحى الصور املتحركة الناطقة باللغة
تقدم ارتأت الباحثة إجراء هذه الدراسة
مهارة االستماع لدى تالميذ الصف الثاني الساس ي في لواء وادي السير /محافظة العاصمة.
مشكلة الدراسة:
ّ
ّ
ومن خالل خبرة الباحثة وعملها في املجال التربوي وإطالعها على نتائج اختبارات وزارة التربية والتعليم ملبحث اللغة العربية للعام ()2018/2017
ّ
ُوجد أن النسبة املئوبة لداء تالميذ الصف الثاني الساس ي على اختبار مبحث اللغة العر ّبية ومحاوره على مستوى اململكة واملديريات في لواء وادي السير
ّ
ً
ً
بنسبة ( )%59أي أن هنالك ضعفا واضحا في تطبيق التالميذ ملهارات اللغة العر ّبية وقد ُيعزى السبب في تدني نتائج التالميذ في اختبار محاور ومهارات
ّ
ّ
اللغة العر ّبية إلى تقصير املعلمين وعدم درايتهم بالطرق املثلى لتدريس مهارات اللغة العر ّبية ،وتقاعسهم عن تنمية أنفسهم مهنيا وأكاديميا ،مما خلق
فجوة مابين املأمول والواقع الذي نعيشه ،ولعدم توافر العينة املمثلة من تالميذ الثاني الساس ي قامت الباحثة بإجراء الدراسة على تالميذ الصف الثاني
ّ
الساس ي .وقد أوصت دراسة بطاح ( )2016بضرورة مراعاة التوازن في تقديم مهارات اللغة العر ّبية للمرحلة الساسية ،بحيث ال يسمح لنمو مهارة على
ّ
حساب مهارة أخرى .لذا تأتي هذه الدراسة للوقوف على دراسة أثر استخدام منحى الصور املتحركة الناطقة باللغة العر ّبية الفصحى في تنمية مهارة
االستماع لدى تالميذ الصف الثاني الساس ي في لواء وادي السير.
أسئلة الدراسة:
ّ
ّ
تتمثل أسئلة الدراسة بالسؤال التالي "ما أثر استخدام منحى الصور املتحركة الناطقة باللغة العربية الفصحى في تنمية مهارة االستماع لدى تالميذ
الصف الثاني الساس ي في لواء وادي السير  /محافظة العاصمة؟"
فرض الدراسة:
ً
تمثل فرض الدراسة في اآلتي "ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى ( )α≤0.05بين متوسطي درجات مجموعتي الدراسة في التطبيق البعدي
الختبار التحصيل املعرفي تعزى إلى طريقة التدريس (منحى الصور املتحركة  /الطريقة اإلعتيادية)".
أهدف الدراسة:
ّ
ّ
ّ
تهدف الدراسة إلى تقص ي أثر استخدام منحى الصور املتحركة الناطقة باللغة العربية الفصحى في تنمية مهارة االستماع لدى تالميذ الصف الثاني
الساس ي في لواء وادي السير  /محافظة العاصمة.
أهمية الدراسة:
تتمثل أهمية الدراسة في اآلتي:
ُ
ّ
ّ .1
يؤمل أن تفيد الدراسة في تشكيل مهارات عليا لدى التالميذ في االستماع لتسهم في الحفاظ على لغة القرآن الكريم واستدامتها في ظل متغيرات
العصر.
 .2تساعد معلمي الصفوف الولى في بناء شخصية املتعلم من خالل إثراء املخزون اللغوي لديه.
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قد تفيد في لفت نظر إدارة املناهج في وزارة التربية والتعليم واملشرفين التربويين وذلك عند وضع الخطط والبرامج املساعدة لرفع مستوى املتعلمين
في مهارة االستماع.

حدود الدراسة:
تتمثل حدود الدراسة في اآلتي:
ّ
 .1الحد املوضوعي :اقتصرت الدراسة على الدرس الثاني عشر ،والثالث عشر ،والرابع عشر ،من مبحث اللغة العربية للصف الثاني الساس ي (مهارة
االستماع).
 .2الحد البشري :تالميذ الصف الثاني الساس ي في مدرسة البراعم املضيئة.
 .3الحد الزماني :الفصل الدراس ي الثاني من العام الجامعي .2019/2018
 .4الحد املكاني :روضة ومدرسة البراعم املضيئة التابعة ملديرية التربية والتعليم الخاص في محافظة عمان  /لواء وادي السير.
مصطلحات الدراسة:
ً
ً
ّ
تضمنت الدراسة الحالية عدد من املصطلحات التي تم تعريفها مفاهيميا وإجرائيا على النحو اآلتي:
ّ
اللغة العر ّبية الفصحى :هي نظام متكامل من الرموز الصوتية سواء املنطوقة أو املكتوبةّ ،
املتفق عليها من قبل أعضاء املجتمع ،ولها قواعد ّ
نحوية
ً
ّ
معا ،وهي اللغة التي ّ
ويتحدث بها العرب واملسلمين (فضل هللا.)2014 ،
كرمها هللا جل جالله بأن أنزل القرآن الكريم بها
تربطها وتضبطها
ّ
ّ
ّ
ّ
وتعرف إجرائيا بأنها :هي عبارة عن الرموز الصوتية والصورية التي يعبر بها كل قوم عن احتياجاته ،وأداة للتواصل مع اآلخرين وهو املبحث (كتاب اللغة
العربية  /الصف الثاني) التي ستجري عليه الدراسة الحالية.
ّ
ّ
ّ
الصور املتحركة : Animated Imagesمجموعة من الصور والرسومات امللونة بالصيغة الولية ،والتي يتم إضافة املؤثرات الصوتية والبصرية لها من
ّ
ّ
ّ
ّ
مخصصة ،تسهم في جعلها ً
صورا متحركة ،تنظم على شكل لقطات متتابعة ومنظمة لتحقيق الهدف املطلوب ،وتتشكل على هيئة أفالم
خالل برامج
ّ
ومسلسالت تخاطب املتعلم وتجذبه وتبهره (جمعية بسمة للثقافة والفنون.)2010 ،
ُوت ّ
عرف إجرائيا على ّأنها املنحى الذي استخدمته الدراسة في طريقة تدريس تالميذ الصف الثاني الساس ي ،ويدل على صور صامته في حقيقتها يتم تحريكها
ُ
ضمن زمن محدد ويضاف لها املؤثرات الصوتية لتحقيق الهداف املطلوبة من املحتوى التعليمي املقصود ،وتعرض عن طريق اللواح التفاعلية،
الفيديو ،التلفاز واليوتيوب ،كما هو الحال في أفالم الكرتون املتحركة.
مهارة االستماع :هي مهارة عقلية تتطلب إدراك سمعي ،وفهم وتحليل وتفسير ،ونقد وتقويم للمادة املسموعة في ضوء معايير موضوعية وعلمية مناسبة
(مدكور.) 2010 ،
ّ
ُوت ّ
عرف إجرائيا بأنها :هي مهارة تحتوي على بعض املهارات الفرعية التي تستهدف إدراك الرموز
الصوتية املنطوقة من خالل التمييز السمعي والتصنيف
السمعي ،واستخالص الفكرة الرئيسة القائمة على الفهم والتفاعل والنقد من قبل تالميذ الصف الثاني الساس ي وتقاس ّ
بالدرجة ّ
الكلية التي يحصل
عليها التلميذ في اختبار مهارة االستماع املخصص لذلك.

اإلطار النظري والدراسات السابقة:
ا
أوال :اإلطارالنظري:
يتناول الطار النظري للدراسة ،مهارة االستماع من حيث أهميتها وتعريفها ،وأنواعها وشروط نجاحها ،كما يتناول الصور املتحركة ،وذلك على
النحو التالي:
 .1مهارة االستماع:
• أهمية مهارة االستماع:
ّ
ّ
تأتي حاسة السمع في مقدمة الحواس الخرى التي تساعد على التعليم والتعلم ،فهي مصدر أساس ي في كثير من املواقف الكتساب املعلومات
ااا ُ
والبص ار ُ
والف ا
ا
الس ا
قف اما اليس ال اك ب ِه ِعلم إ ّن ّ
ّ
ؤاد
مع
الحاسة تقديم القرآن الكريم لها في قولة تعالى ( :وال ت
والحصول على املعرفة ،مما يؤكد أهمية هذه
ِ
ِ
ُ ُ
ا ا ا ُ ا ُ ً
سئوال) (اإلسراء.)285 ،
كل أول ِئك كان عنه م
ُ
ُّ
ً
ّ
جيل إلى جيل،
وتعد مهارة االستماع سمة حضارية وإبداعا اجتماعيا تنادي به الحضارات ،ملا له من دور بارز في حفظ التراث ،ونقل الخبرات من ٍ
كنا لنسمع عنها ً
فلوال االستماع الندثرت حضارات ما ّ
ّ
العملية يؤدي إلى زيادة التركيز وتقوية القدرة على االنتباه ،مما يزيد من إدراك
شيئا ،وتكرار هذه
ّ
املتعلم ّاتجاه قضايا جديدةُ ،ويعد االستماع أداة التواصل لإلنسان في جميع مراحل حياته التي يكتسب من خاللها كثير من التراكيب واملفردات والفكار
ّ
ّ
ّ
البشرية ،وتبرز أهمية االستماع كونه وسيلة ّ
فعالة ومؤثرة في تعليم
التي تسهم في إثراء حصيلته اللغوية .فمهارة االستماع جزء ال يتجزء من الحياة
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اإلنسان بصفة عامة والطفال بصفة خاصة ،وملا لها دور في عملية االستيعاب والتحصيل لدى الطفال ،حيث أن الطفال ّ
بأشد الحاجة إلى تنمية هذه
ّ
املهارة في بداية تكوينهم اللغوي واملعرفي ،وفي املراحل الدراسية والحياتية القادمة (عبد الباري ،2011ب).
و ّ
يعرف يحيى وعبيد ( )2007االستماع على أنه أحد الوسائل التي يعتمد عليها الفرد في اكتساب املعلومات واملعارف املختلفة ،حيث تؤدي الكلمة
ً
ً
الشفوية دورا مهما في عمليتي التعليم والتعلم ،وهي الداة الكثر فاعلية في كافة املراحل التعليميةُ .ويشير العيسوي ( )2005أن االستماع :على أنه عملية
ّ
ّ
تتطلب ً
املتكلم ،وفهم معنى ما يقوله واختزان الفكار واسترجاعها إذا لزم المر ،وإجراء ّ
ّ
عمليات ربط بين الفكار
جهدا يبذله املستمع ملتابعة
عقلية
ّ
ً
ّ
ّ
املتكلم ،وقد يتم ّ
عر ُ
ّ
التفاعل ً
املتعددة .كما ّ
وجها لوجه من خالل
فه عبد الباري ( ،2011أ) بإنه أحد مهارات االستقبال اللغوي التي تتطلب تفاعال مع
الحوارات والندوات ،أو يتم ّ
ّ
الهاتفية.
التفاعل عن ُبعد من خالل الحاديث
ّ
ً
املتحدث ،ويقوم على فهمها
واع ملا يرويه
اصطالحا من التعريفات السابقة :أن االستماع مهارة عليا ،تحتاج إلى
وتستدل الباحثة تعر ًيفا
مستمع ٍ
ٍ
وتحليلها ونقدها ،لتحسين مهاراته التواصلية.
• أنواع االستماع:
ً
ً
ّ
اليومية أو تختلف بأختالف املواقف التعليمية،
كشفت البحاث عن عدة أنواع لالستماع وليس نوعا واحدا ،تستخدم بشكل متداخل في الحياة
والهداف التي تصبو إليها مهارة االستماع ،ومن النواع التي سنتتطرق الحديث عنها هي:
أ -االستماع التذكري :ويكون الغرض من االستماع استرجاع ما تم سماعه وتذكره وتتابع الفكار والحداث ،أو استعادة أجزاء مهمة منه (عطية،
.)2008
ُّ
ً
ب -االستماع االستمتاعي :هو الذي ينصب فيه الذهن على املتعة واستغالل الفراغ ،والترويح عن النفس ،ويرتبط كثيرا بميول الفرد ،هذا النوع
يحتاج إلى الجلسة املريحة ،واالبتعاد عما يشغل ،فقط يستمع إلى ّ
قصة أو مناظرة أو برنامج إذاعي (السليتي.)2008 ،
ّ
ّ
املتحدث ،والوقوف على أهداف الحديث ،وبالتالي استخالص
ج -االستماع التوقعي :يتجه هذا النوع إلى صرف ذهن السامع على توقع ما سيقوله
ّ
ّ
الضمنية في الحديث (عبد الهادي وأبو حشيش وبسندي.)2005 ،
املعاني بسرعة ،كما ُيمكن من التوصل إلى املعاني
ّ
والفرعية ،واملعاني املباشرة وغير املباشرة ،واستخالص املعلومات املهمة،
د -االستماع االستنتاجي :هو استماع يؤدي إلى استنتاج الفكار الرئيسية
والنتائج الصحيحة (عون.)2012 ،
ه -االستماع التحصيلي :هو نوع من االستماع الذي يرتبط باملدرسة وقاعات الدرس واملحاضرات والندوات واملناقشات ،والهدف منه تحصيل
املعارف واملعلومات ،واالستفادة منه قدر اإلمكان ،وتكون موضوعاته غرضها التعليم املدرس ي (عطية.)2008 ،
و -االستماع الناقد :هو االستماع الذي يقود املستمع إلى املوازنة بين حديث شخصين أو أكثر ،واملقارنة بين الفكار الصحيحة والخاطئة ،ويستلزم
ً
تحليال موضوعياّ ،
وتذوقها ومناقشتها ،ونقدها وإبداء الرأي
هذا االستماع التمييز بين الحقيقة والرأي ،والوقوف على أفكار املتحدث ،وتحليلها
تتضمنه من عناصر ّ
ّ
القوة والضعف (شاهين.)2011 ،
فيما
ً
ّ
وخالصة القول فإن النواع السابقة من االستماع ترتبط بمواقف معينة .يجمع الفرد بين أكثر من نوع في املوقف الواحد مثال :إذا كان في ندوة قد
يجمع بين االستماع االستمتاعي والتحصيلي والتذكري واالستنتاجي.
• شروط نجاح مهارة االستماع:
ّ
ّ
ّ
حتى تكون مهارة االستماع جيدة وتؤتى ثمارها ،يجب أن تخضع لعدة شروط منها توافر البيئة الفيزيقية املناسبة التي تخلو من مسببات اإلزعاج
ّ
ّ
ّ
والدقة في السمعّ ،
املتحدث وما
والثانوية ،وضرورة الربط بين إيماءات
يفرق بين الفكار الرئيسية
والتشويش ،ويكون للمستمع رغبة في االستماع والتركيز
يقصده ،وقدرة املتعلم على تفسير ما يقوله املتكلم (أبو سهمود.)2018،
 .2الصوراملتحركة:
ّ
ّ
ّ
شهد العالم خالل العقدين املاضيين ما لم تشهده المم السابقة من تحديات وتطورات تقنية ،والتي جعلت العالم قرية صغيرة (القرية
ّ
التطور انعكس على امليدان التربوي وعلى الوسائل املستخدمة فيه ،فأجهزة الحاسوب والتلفاز والهاتف ،وما ّ
يتم استخدامه من
اإللكترونية) ،وهذا
ّ
ً
وانطالقا من ذلك؛ تم توظيف البرامج الحاسوبيةّ
ّ
ّ
ّ
وبرمجيات ،كلها وسائل ساهمت في تفعيل وتطوير وتنمية العملية التعليمية التعلمية.
تقنيات
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
التعليمية في الغرف الصفية وفي املدارس ،وتم حوسبة بعض املناهج التعليمية ،ثم تطور المر ليصبح هناك تعلم متكامل يوظف التقنيات الجديدة،
ّ
املتعلم ملجابهة املشكالت التي تواجهه في حياته ،ليصبح ً
ّ
التي تسهم في إعداد وتأهيل ّ
فردا ً
التكيف معها وحلها بأنجع الوسائل والطرائق
قادرا على
الفريدة ،التي تبعد ّ
املتعلم عن ّ
الرتابة ،وامللل كما في النظام السائد في التعليم التقليدي القديم.
يشير حسن وعبد الحكيم (ّ )2006أن الصور املتحركة "هي استخدام تقنيات التصوير املقطعي التي تعتمد على تسجيل اللقطات بشكل منفصل
ومتتابع بحيث ينتج عنها شريط من الصور ُيعرف بنظام الحركة املتقطعة الذي يحدث عند املشاهدة من خالل شاشة العرض لإليهام بالحركة" ،في حين
يرى دابل ( ّ )Dabell, 2008:43أن الصور املتحركة هي "رسوم رمزّية أو خلفيات بصرّية تستخدم النسق أو التصميم الكرتوني لتقديم املحادثات داخل
فقاعة كال ّ
مية بحيث تكون وجهات النظر مختلفة والتي بدورها تحفز املتعلمين على إجراء محادثات مع بعضهم ومناقشات لفكارهم"ُ ،وي ّ
عرف غالب
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( )2012الصور املتحركة :عبارة عن لقطات متتابعة ومتالحقة تعتمد على الحركة والسرعة املنظمة عند عرضها ،بينما يرى بريس ي (Birisci, Metin,
) Karakas, 2010بأن الصور املتحركة عبارة عن رسومات بنمط كرتوني يتم فيها طرح مجموعة من وجهات النظر حول حدث ما.
ّ
وفي إطار ما سبق ،تستخلص الباحثة ّأن يمكن استخدام الصور املتحركة كمنحى تعليمي تعلمي جديد يقوم على الصور الكرتونية أو التمثيل
التصويري للشخصيات ،وما يجري بينهما من حوار وكأنهم ّ
ّ
يعبرون عن وجهات نظرهم ،وهذا الجدل مبني على ّ
حياتية ،أو مشكلة ،أو موضوع ما،
قضية
ذكية تثير املناقشة بين املتعلمينّ ،
وتصمم هذه الصور بطريقة ّ
ّ
وتحفز تفكيرهم.
يثير التساؤالت،
ّ
ّ
ّ
ّ
كما تم التوصل إلى أهمية الصور املتحركة من خالل استخالص ما توصلت إليه البحاث والدراسات ،بأنها قابلة للفهم واالستيعاب بسهولة
ّ
املتحركة في ّ
ومشوقة للمتعلمينّ ،
ّ
ّ
ّ
ّ
التعلمية .كما وتسهم الصور
النمو الخالقي
العملية التعليمية
وبالتالي يمكن توظيفها في
وسرعة ،مما يجعلها جذابة
ّ
للمتعلمين ،وتكسبهم ً
قيما مرغوب فيها ،وتساعدهم على النمو اللغوي ،وتبعد الخوف والقلق والغضب من داخلهم .فهي وبشكل عام تتناول كثير من
ّ
ّ
والصوت ّ
الجوانب املفيدة قي حياة الفرد كالجوانب االجتماعية واالقتصادية والصحية والدينيه وغيرها ،ويسهم توافر عناصر اللون والحركة ّ
والصورة
ّ
في برامج الصور
املتحركة على تزويد الطفال بمعارف ومهارات متعددة ،والتي بدورها تعمل على توعية الطفال وتثقيفهم ،وتوسيع آفاقهم الفكرّية ،وفهم
البيئة املحيطة بهم (شديفات.)2006 ،
ّ
ّ
ّ
ّ
وبالرغم من الفوائد واملميزات التي تقدمها الصور
املتحركة ،إال أنه قد تكون هناك بعض السلبيات الستخدامها إذا لم يتم التعامل معها بحذر
مثل استغالل دعاة الباطل بث أفكار مخالفة للعقيدة السالمية وأفكار تطرفية ،والجلوس لفترات طويلة في متابعة الصور املتحركة تسبب ض ً
ررا لصحة
املتعلم بحيث تتأثر الرؤيا لديه ،ويتباطئ النمو املعرفي ،وتصل قوة متابعة الصور املتحركة إلى مرحلة اإلدمان ،وتتسرب إليهم كثير من السلوكات
ً
السلبية التي تتحول مع كثرة املشاهده إلى عادات واتجاهات يصعب التخلص منها كالعنف والجريمة ،ونرى أن الجلوس مطوال أمام الصور املتحركة
واالعتماد فقط على املشاهدة واالستماع قد تقود املتعلمين إلى اإلنعزال وعدم التفاعل والتحاور والتخاطب وعدم االنسجام السري (الحولي.)2004 ،
ّ
ّ
ّيتضح مما سبق؛ ّأن استخدام منحى الصور
البنائية ،حيث تقوم هذه النظرية على
املتحركة ،قد يكون من املناحي الحديثة واملعتمد على النظرّية
ّ
ّ
ّ
ّ
التعلميةّ ،
ّ
ّ
املتعلم حتى ولو حفظه ّ
ّأن املتعلم هو محور
وكرره أمام املعل م ،ال بد من
وأن التعلم الحقيقي لن يتم بناءه على ما سمعه
العملية التعليمية
ّ
ّ
ّ
ّ
التعليمية حتى نضمن ديمومة التعلم وسهولة استدعاء املعلومات التي فرضت الحاجة لها بكل سهولة ويسر .فاملتعلم يبني معلوماته
العملية
اشراكه في
ِ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ً
داخليا متأثرا بالبيئة املحيطة به واملجتمع واللغة واملشاركة بفاعلية ،وإن لكل متعلم طريقة خاصة في فهم وحفظ املعلومة وليس بالضرورة أن تكون كما
ّ
يريد املعلم.
ا
ثانيا :الدراسات السابقة:
تم االطالع على الدراسات السابقة ذات الصلة باملوضوع ،وتم عرضها حسب التسلسل الزمني من القدم إلى الحدث ،وكان من أهم تلك الدراسات
ما يلي:
ّ
• دراسة قربان ( )2012التي هدفت إلى الكشف عن فاعلية قصص الرسوم املتحركة في تنمية بعض املفاهيم العلمية والقيم االجتماعية لطفال
ً
الروضة في مدينة مكة املكرمة ،واستخدمت الدراسة املنهج شبه التجريبي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )50طفال ،تم توزيعهم بالتساوي على
ّ
مصور تم بناؤه لغرض الدراسة ،وأظهرت النتائج وجود فروق في القياس القبلي
املجموعتين التجريبية والضابطة ،وتم إعداد اختبار تحصيلي
والبعدي ملستوى املفاهيم العلمية والقيم االجتماعية كانت لصالح املجموعة التجريبية.
• وسعى بينتر ورادوساف ( )Pinter& Radosav,2012إلى دراسة لتحليل تأثير استخدام الصور املتحركة التفاعلية في التدريس في صربيا،
واستخدمت الدراسة املنهج شبه التجريبي ،وتكونت عينة الدراسة من (ً )97
طالبا وطالبة ،تم تقسيمهم على مجموعتين تجريبية والخرى ضابطة،
ّ
ّ
ّ
تم تحليل البيانات باستخدام اختبار( ،)Tوأظهرت النتائج أن التعلم باستخدام الصور
التفاعلية له نتائج إيجابية على الداء الكاديمي
املتحركة
لغالبية الطلبة.
ّ
ّ
• واستقصت دراسة وافي ( )Wafi, 2013فعالية استخدام برنامج الصور املتحركة في تعلم مفردات اللغة اإلنجليزية لدى طالبات الصف الخامس
في فلسطين ،اعتمدت الدراسة املنهج شبه التجريبي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )64طالبة ووزعت العينة على مجموعتين بواقع ( )32طالبة
للمجموعة التجريبية ،و( )32طالبة للمجموعة الظابطة ،تم بناء اختبار تحصيلي قبلي وبعدي ،وأظهرت نتائج الدراسة تفوق واضح في نتائج
االختبار التحصيلي لصالح املجموعة التجريبية التي طبق عليها برنامج الصور املتحركة.
ّ
• وهدفت دراسة الزق (ّ )2014
التعرف إلى أثر توظيف الصور املتحركة في تنمية مهارات التعبير اللغوي لدى طالب الصف الرابع الساس ي في غزة
في فلسطين ،واستخدمت الدراسة املنهج شبه التجريبيّ ،
وتكونت عينة الدراسة من (ً )72
طالبا وطالبة تم تقسيمهم على مجموعتين الولى تتألف
ّ
تتألف من(ً )34
من (ً )38
طالبا وهي املجموعة الضابطة ،،واستخدم االختبار التحصيلي وبطاقة املالحظة
طالبا وهي املجموعة التجريبية ،والثانية
كأدوات للقياس ،وأظهرت النتائج وجود فروق واضحة في مستويات التالميذ الذين درسوا بالطريقة االعتيادية مقارنة بنتائج املتعلمين الذين
درسوا باستخدام الصور املتحركة لصالح املجموعة التجريبية.
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وأجرى وارت وموه ( )Warat& Moh, 2014دراسة للتعرف إلى تأثير فيلم الصور املتحركة في مهارات االستماع لطلبة جامعة smkn1 batulayar

في ماتارام في اندونيسيا ،حيث استخدمت الدراسة املنهج شبه التجريبي ،وتكونت عينة الدراسة من (ً )64
طالبا تم تقسيمهم على مجموعتين الولى
ّ
تتألف من(ً )32
تتألف من (ً )32
طالبا وهي املجموعة الضابطة ،تم اعداد اختبار قبلي وبعدي ،وأظهرت
طالبا وهي املجموعة التجريبية ،والثانية
ّ
فاعلية الصور املتحركة ً
بناء على نتائج املتوسطات الحسابية وكانت نتائج االختبار في املجموعة التجريبية أعلى من نتائج االختبار في
نتائج الدراسة
املجموعة الضابطة.

• واستقصت دراسة الشريف ( )2014أثر استخدام الرسوم املتحركة في تعديل التصورات البديلة للمفاهيم البيولوجية لدى طلبة الصف التاسع
الساس ي واتجاهاتهم نحوها في العاصمة عمان ،اعتمدت الدراسة املنهج شبه التجريبي ،تكونت عينة الدراسة من ( )60طالبة من طالبات مدارس
ً
عشوائيا ،تم اعداد اختبار تشخيص التصورات البديلة للمفاهيم
النظم الحديثة ،وتم توزيعها على شعبتين بالتساوي ،وتم تعيين الشعبتين
البيولوجية ومقياس لالتجاه نحو املفاهيم البيولوجية ،وأسفرت نتائج الدراسة على وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح املجموعة التجريبية
التي درست باستخدام الرسوم املتحركة في تعديل التصورات البديلة للمفاهيم البيولوجية.
• كما أجرت أبو حوار ( )2017دراسة سعت للكشف عن أثر توظيف استراتيجية الصور الكرتونية على تنمية املفاهيم ومهارات التعبير الكتابي
لدى طالبات الصف الرابع في فلسطين ،استخدمت الدراسة املنهج الوصفي واملنهج شبه التجريبي ،وتكونت العينه من ( )80طالبة ،وأعدت
الباحثة اختبار لقياس املفاهيم واختبار لقياس مهارات التعبير الكتابي ،وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق بين متوسط درجات املجموعة
التجريبية والضابطة كانت لصالح املجموعة التجريبية التي استخدمت الصور املتحركة مقارنة باملجموعة الضابطة التي اعتمدت التدريس
بالطريقة االعتيادية.
التعليق على الدراسات السابقة:
يالحظ من الدراسات السابقة أنها تتفق مع الدراسة الحالية في بعض الجوانب ،وتختلف في البعض الجوانب الخرى على النحو التالي:
من حيث الهدف :تشابهت الدراسة الحالية في هدفها مع دراسة وافي ( ،)2013وقربان ( ،)2012والزق ( ،)2014وأبو حوار ( )2017في املتغير املستقل،
واختلفت مع الدراسات السابقة في املتغيرات التابعة ،والتي تناولت متغيرات تابعة تختلف على متغير هذه الدراسة.
من حيث منهج الدراسة :اتفقت الدراسة الحالية في استخدامها للمنهج شبة التجريبي مع دراسة ووافي ( ،)2013وقربان ( ،)2012والزق (،)2014
واختلفت مع دراسة أبو حوار ( ،)2017التي اتبعت املنهج الوصفي باإلضافة إلى الشبه تجريبي واملنهج التجريبي.
من حيث العينة :استخدمت الدراسة الحالية عينة من تالميذ املرحلة اإلبتدائية (الصف الثاني الساس ي) ،حيث اتفقت مع دراسة وافي ( ،)2013وأبو
حوار ( ،)2017والزق ( ،)2014واختلفت مع دراسة كل من قربان (.)2012
من حيث أداة الدراسة :استخدمت الدراسة اختبار لقياس مهارة االستماع حيث اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة كل من وافي ( ،)2013أبو حوار
( ،)2017الزق ( ،)2014واختلفت مع دراسة الشريف ( ،)2014بيتر ورادوساف (.)2012
ّ
الحالية ّ
ّ
ّ
بأنها انفردت بتناول املتغيرات التابعة التي لم يتم تناولها من قبل -في حدود علم الباحثة -كما أنها تميزت باختيارها فئة
وتميزت الدراسة
ّ
ّ
العربية الفصحى البسيطة من (عمل الباحثة)،
عمرية صغيرة والتي تم تطبيق االستراتيجية عليها من خالل إعداد برامج صور متحركة ناطقة باللغة
وأهمية العمل على تنمية مهارة االستماع منذ الصغر ملا لها أثار في تكوين شخصية املتعلم وتعلم بقية مهارات اللغة مثل مهارتي القراءة والكتابة.
وقد استفادت الباحثة من خالل اإلطالع على الدراسات السابقة تحديد مشكلة الدراية ،وبناء الدب النظري ،وتحديد منهجية الدراسة ،واختيار
عينة الدراسة ،وفي املعالجات اإلحصائية ،ومناقشة النتائج التي توصلت لها الدراسة.

الطريقة واإلجراءات:
منهج الدراسة:
استخدمت الدراسة املنهج شبه التجريبي ملناسبته لغراض الدراسة.
مجتمع الدراسة وعينتها:
تكون مجتمع الدراسة من جميع تالميذ الصف الثاني الساس ي في املدارس الخاصة في لواء وادي السير ،تم اختيار مدرسة البراعم املضيئة في لواء
ً
وادي السير بالطريقة القصديةّ ،
وتكونت عينة الدراسة من ( )40تلميذا وتلميذة ،تم تقسيمهم إلى مجموعتين بالطريقة العشوائية ،املجموعة الول
ً
ً
التجريبية وعددها ( )20تلميذا وتلميذة ،تم تدريسهم باستخدام منحى الصور املتحركة ،واملجموعة الثانية الضابطة وعددها ( )20تلميذا وتلميذة ،تم
تدريسهم بالطريقة اإلعتيادية.
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أداة الدراسة:
تم إعداد اختبار التحصيل املعرفي لقياس مهارة االستماع ،وتكون من ( )10فقرات من نوع االختيار من متعدد ،حيث اشتمل االختبار على
مستويات بلوم (تذكر ،فهم ،تطبيق ،تحليل ،تركيب ،تقويم) وتم إعداد االختبار بإتباع الخطوات اآلتية:
• تحديد النتاجات التعيلمية للدروس وتحليل محتواها.
• بناء جدول املواصفات في ضوء النتاجات التعليمية.
• إعداد فقرات االختبار في ضوء جدول املواصفات والنتاجات التعليمية.
• وضع تعليمات االختبار ،والعالمة القصوى لالختبار ( )10حيث وضعت عالمة واحدة لكل فقرة من فقرات االختبار.
صدق اختبارمهارة االستماع:
ً
تم التحقق من صدق االختبار قبل تطبيقه من خالل عرضه على مجموعة من املحكمين والبالغ عددهم ( )11محكما ،من ذوي الخبرة
ّ
واالختصاص في املجال التربوي لتقديم مالحظاتهم حول الصياغة اللغوية ومدى مالئمة فقرات االختبار ملستويات املتعلمين ،وتم تعديل بعض فقرات
بناء على مالحظات املحكمينُ ،
واعتمد االختبار بصورته النهائية ً
االختبار ً
علما بأن جميع الفقرات قد حصلت على نسبة قبول أكثر من (.)%80
ثبات اختبارمهارة االستماع:
تم فحص ثبات االختبار باستخدام طريقتين هما:
 .1طريقة االتساق الداخلي باستخدام معادلة كيودور-ريتشاردسون ( )Kuder-Richardson20ووجد أن معامل الثبات يساوي (.)0.85
 .2طريقة االختبار وإعادة االختبار ( ،)test-retestتم تطبيق االختبار على العينة االستطالعية من خارج عينة الدراسة (مدرسة أخرى) ،والتي تكونت
من (ً )25
طالبا وطالبة ،وإعادة تطبيقه عليهم بعد مض ي أسبوعين من التطبيق الول ،وبعد ذلك تم حساب معامل ثبات االختبار باستخدام
ّ
معامل ارتباط بيرسون ( )Personبين نتائج التطبيقين ،ووجد أن معامل الثبات يساوي ( )0.84و ُعدت قيم الطريقتين مقبولة الستكمال إجراءات
الدراسة.
معامالت الصعوبة والتميز الختبارمهارة االستماع:
تم حساب معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار حيث أن معامالت الصعوبة الختبار مهارة االستماع تراوحت بين ( ،)0.57-0.39وتراوحت
معامالت التمييز ما بين ( )0.47-0.40وتعد هذه املعامالت مقبولة لغراض الدراسة الحالية (ملحم.)2005 ،
املواد التجريبية للدراسة:
ً
استنادا إلى الدب التربوي حول الصور املتحركة ،فقد تم كتابة الخطط التدريسية للدروس التجريبية دروس االستماع ملادة اللغة العربية للصف
الثاني الساس ي ،من خالل برمجية مايكروسفت بوربوينت  ، Microsoft PowerPointوقد تكونت الخطة من ثالثة دروس على النحو التالي:
• الدرس األول :خصص له حصتان وموضوعة صديق من ورق (االستماع) وقد احتوى املوضوع على الهداف التعليمية التعلمية وعددها ()11
ً
هدفا ،وعلى املواد والوسائل والنشطة املتمثلة باللوح التفاعلي ،قرص مدمج ( ،)CDسماعات ،صندوق الهدايا ،واشتمل على استراتيجيات التدريس
مثل الع رض التوضيحي (منحى الصور املتحركة) مع بعض االستراتيجيات املساندة (ضيف زائر ،الحوار واملناقشة ،العصف الذهني ،السئلة
واإلجابات ،التخيل) .وأساليب التقويم القائمة على املالحظة املنظمة ،السئلة والجوبة ،قوائم الشطب .كما تمت إجراءات إجراءات التدريس من
خالل التأكد من تهيئة البيئة الفيزيقية والنفسية للطلبة ،عن طريق طرح موقف يتعلق بموضوع الدرس ،يتبعه أسئلة يتفاعل معها التالميذ ،وتختم
املعلمة الدرس من خالل التذكير بفوائد املطالعة ،وأهمية العلم في حياتنا ،وأن الكتاب هو الصديق الوفي لإلنسان ،وبعدها تكلف املعلمة التالميذ
بواجب بيتي عن طريق استخدام الشبكة العنكبوتية ومساعدة والديه ،بالبحث عن أسماء ثالثة كتب ملؤلفين من العرب املسلمين.
• الدرس الثاني :خصص له حصة واحدة وموضوعة زيارة العقبة (االستماع) ،وقد احتوى املوضوع على الهداف التعليمية التعلمية وعددها ()9
أهداف ،وعلى املواد والوسائل والنشطة وهي السماعات ،اللوح التفاعلي ،مجسم القارب املتحرك ،واشتمل على استراتيجيات التدريس مثل العرض
التوضيحي (الصور املتحركة) ،االستعانة في بعض أنشطة التعلم باللعب( ،العصف الذهني ،الخرائط الذهنية ،أسئلة وإجابات) كاستراتيجيات
مساندة للصور املتحركة .وكذلك على العرض التوضيحي (الصور املتحركة) ،االستعانة في بعض أنشطة التعلم باللعب( ،العصف الذهني ،الخرائط
الذهنية ،أسئلة وإجابات) كاستراتيجيات مساندة للصور املتحركة .أساليب التقويم ،مثل املالحظة املنظمة ،السئلة والجوبة ،قوائم الشطب .وقد
تمت إجراءات التدريس من خالل التأكد من التهيئة النفسية والبيئية للطلبة من خالل طرح موقف على التالميذ يتفاعلون معه ،وتطرح املعلمة
عليهم أسئلة وتعززها ،كما تجري املعلمة مراجعة سريعة ملعلومات الدرس على شكل خريطة ذهـنية ترسمها على السبورة بالتعاون مع الطلبة ُتلخص
ُ
ُ
حوله ،وفي الختامُ ،تعطي املعلمة ً
واجبا بيتيا
بها املعلومات املهمة في الدرس .وتختم املعلمة بطرح سؤال عصف ذهني وتستمع إلجابات الطلبة
ليبحثوا في شبكة اإلنترنت.
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• الدرس الثالث :خصص له حصة واحدة وموضوعة النملة النشيطة (االستماع) ،وقد احتوى املوضوع على الهداف التعليمية التعلمية وعددها
( )12أهداف ،وعلى املواد والوسائل والنشطة وهي اللوح التفاعلي ،السماعات ،واشتمل على استراتيجيات التدريس مثل العرض التوضيحي (منحى
الصور املتحركة) مع بعض االستراتيجيات املساندة (القبعات الست ،العصف الذهني ،السئلة واإلجابات) .وأساليب التقويم ،مثل املالحظة
املنظمة ،السئلة والجوبة ،قوائم الشطب .وقد تمت إجراءات التدريس من خالل التأكد من التهيئة النفسية والبيئية للطلبة من خالل طرح موقف
على التالميذ يتفاعلون معه ،وتطرح املعلمة عليهم أسئلة وتعززها ،تطلب املعلمة من الطلبة أن ُيعطوا بعض نقاط تدل على أهمية العمل بجد
اجتهاد مع ضرورة اإلجابة بلغة عربية سليمة ،وتختم املعلمة الدرس بسؤال عصف ذهني ،ما العبرة التي استقدتها من قصة النملة النشيطة.
خطوات تطبيق الدراسة:
قامت الباحثة باالعتماد على الخطوات اآلتية في تطبيق الدراسة:
 .1االطالع على الدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة باملوضوع.
 .2االطالع على مبحث اللغة العربية للصف الثاني الساس ي ،وتحليل الوحدة من مبحث اللغة العربية للصف الثاني الساس ي.
 .3إعداد خطة الدروس باستخدام الصور املتحركة.
 .4إعداد اختبار مهارة االستماع ،والتاكد من مناسبته للتطبيق.
 .5تحديد أفراد عينة الدراسة باختيار مدرسة بالطريقة القصدية واختيار شعبتين بالطريقة العشوائية.
 .6تطبيق االختبار القبلي ملهارة االستماع على أفراد العينة.
ّ
ستدرس باستخدام منحى الصور املتحركة ،وشرح إجراءات الخطة لها ،ومن ثم تدريس الوحدة باستخدام الصور
 .7عقد اجتماع مع املعلمة التي
املتحركة للمجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة بالطريقة االعتيادية.
 .8الترتيب لزيارات ميدانية دورية لالطمئنان على سير الخطة التدريسية بالشكل املطلوب.
 .9تطبيق اختبار مهارة االستماع البعدي بعد االنتهاء من الخطة الدراسية.
 .10تصحيح أوراق االختبارات ورصد البيانات وتفريغها في جداول خاصة وإجراء املعالجة اإلحصائية.
 .11عرض النتائج ومناقشتها وكتابة التوصيات ً
بناء على ما تم التوصل إليه.
تكافؤ مجموعتي الدراسة:
ً
تم التأكد من تكافؤ مجموعتي الدراسة (الضابطة والتجريبية) ،من خالل تطبيق اختبار التحصيل املعرفي الخاص بمهارة االستماع قبليا على
مجموعتي الدراسة ،وقد تم استخدام اختبار (ت) لعينتين مستقلتين ،وجدول ( )1يوضح نتائج التحليل.
جدول ( :)1نتائج اختبار(ت) لداللة الفروق بين متوسطات عينة الدراسة على اختبارمهارة االستماع قبل التطبيق
األداة

املجموعة

الدرجة
العظمى

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

اختبار التحصيل
املعرفي

التجريبية

10

5.55

1.67

الضابطة

10

4.85

1.50

درجات
الحرية

قيمة
ت

مستوى
الداللة

1

0.489

0.000

يالحظ من جدول ( )1عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بين متوسط درجات املجموعتين في االختبار التحصيلي
ً
املعرفي ،مما يشير إلى تكافؤ مجموعتي الدراسة قبليا.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
النتائج املتعلقة بسؤال الدراسة والفرض الخاص به ونصه "ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى ( )α≤0.05بين متوسطي درجات مجموعتي
الدراسة في التطبيق البعدي الختبار التحصيل املعرفي تعزى إلى طريقة التدريس (منحى الصور املتحركة  /الطريقة اإلعتيادية)" .لإلجابة عن هذا السؤال
تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لداء أفراد مجموعتي الدراسة على اختبار مهارة االستماع ،وجدول ( )2يبين ذلك.
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جدول ( :)2املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية ألداء مجموعتي الدراسة على اختبارمهارة االستماع
القبلي
املجموعة

العدد

التجريبية

20

الضابطة

20

الدرجة العظمى

البعدي

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

املتوسط الحسابي

5.55

1.67

8.40

االنحراف
املعياري
1.19

10
1.50

4.85

0.60

6.60

يالحظ من جدول ( )2أن املتوسط الحسابي لداء أفراد املجموعة التجريبية الذين درسوا باستخدام منحى الصور املتحركة الناطقة باللغة
العربية الفصحى على الدرجة الكلية الختبار مهارة االستماع البعدي قد بلغ ( ،)8.40وهو أعلى من املتوسط الحسابي لداء أفراد املجموعة الضابطة
الذين درسوا بالطريقة االعتيادية إذ بلغ ( ،)6.60وملعرفة ما إذا كانت الفروق بين املتوسطات الحسابية ذات داللة عند مستوى الداللة ( )α=0.05تم
إجراء تحليل التباين الحادي املصاحب ( ،)ANCOVAوجدول ( )3يبين نتائج التحليل.
جدول ( :)3نتائج تحليل التباين ( )ANCOVAألداء مجموعتي الدراسة على اختبارمهارة االستماع البعدي
مصدر
التباين

مجموع
املربعات

درجات الحرية

متوسط
املربعات

قيمة ف
املحسوبة

مستوى الداللة

حجم األثر
(مربع ايتا)

االختبار القبلي

0.344

1

0.344

-

-

-

طريقة التدريس

31.792

1

31.792

35.372

0.000

0.489

الخطأ

33.256

37

0.899

-

-

-

الكلي املعدل

66.000

39

-

-

-

-

ُيشير جدول ( )3أن قيمة (ف) بالنسبـة لطريقة التدريس بلغت ( )35.372عند درجتي حرية ( )37-1وبمستوى داللة يساوي ( ،)0.000مما يدل على
وجود فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي أداء أفراد مجموعتي الدراسة على اختبار مهارة االستماع البعدي ،وبهذه النتيجة تم رفض الفرض الصفري
وقبول الفرض البديل ،أي توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى ( )α≤0.05بين متوسطي درجات مجموعتي الدراسة في التطبيق البعدي الختبار
التحصيل املعرفي تعزى إلى طريقة التدريس (منحى الصور املتحركة  /الطريقة اإلعتيادية) ،وملعرفة لصالح لي مجموعة كان الفرق تم استخراج
املتوسطات الحسابية املعدلة ،والتي تظهر في الجدول اآلتي.
جدول ( :)4املتوسط الحسابي املعدل والخطأ املعياري ألداء مجموعتي الدراسة على اختبارمهارة االستماع البعدي
املجموعة

الوسط الحسابي املعدل

الخطأ املعياري

التجريبية

8.39

0.21

الضابطة

6.61

0.21

يبين جدول ( )4أن املتوسط الحسابي املعدل لدرجات أفراد املجموعة التجريبية الذين درسوا باستخدام منحى الصور املتحركة الناطقة باللغة
العربية الفصحى على اختبار مهارة االستماع البعدي بلغ ( ،)8.39وهو أعلى من املتوسط الحسابي لداء أفراد املجموعة الضابطة الذين درسوا بالطريقة
االعتيادية إذ بلغ ( ،)6.61وهذا يعني أن الفرق كان لصالح املجموعة التجريبية ،وبلغ حجم الثر بحسب قيمة (مربع إيتا) الستخدام منحى الصور
املتحركة الناطقة باللغة العربية الفصحى بنسبة ( ،)%48.9أي أن منحى الصور املتحركة أثر بشكل كبير على تطوير مهارة االستماع وفق التدريج الذي
وضعه كيسر ( )Kiess,1989؛ إذ يرى أن حجم الثر يمكن تفسيره على أنه صغير إذا تراوح بين( ،)0.05-0.01ويفسر على أنه وسط إذا تراوح بين (- 0.06
 ،)0.13بينما يفسر على انه كبير إذا بلغ ( )0.14أو أكثر.
ّ
ّ
وهذا يدل على وجود أثر الستخدام منحى الصور املتحركة الناطقة باللغة العربية الفصحى في تنمية مهارة االستماع لدى تالميذ الصف الثاني
ُ
ّ
الحالية والتي قامت على استخدام منحى الصور
الساس ي في لواء وادي السير ،وقد تعزى هذه النتيجة إلى استراتيجية التدريس املستخدمة في الدراسة
املتحركة ،وقد عززت لدى التالميذ مهارة االستماع وذلك ل ّن معظم الدروس تحتوى على نصوص مختارة بعناية لتجذب انتباه التالميذ إلى االستماع
إليها من خالل القراص املدمجة التي تحفظ عليها هذه النصوص الصوتية كما أن استخدام النبرات الصوتية املناسبة للقصة في الدرس تزيد من ّ
شدة
انتباه التالميذ واإلنصات بوعي ملا يقوله الشخاص في الصور املتحركة ،مع استخدام أسلوب التشويق للقصة والكالم الذي يقال ،ويضاف إلى ذلك أن
ّ ّ
حل اللغز ولذلك كان التالميذ ينصتون
النص الصوتي في معظم الدروس يحتوي على لغز يتناسب مع مستوى التالميذ وتقوم املعلمة بالطلب منهم
ّ
ويستمعون لتلك النصوص بدقة من أجل فهم اللغز املوجود في الدرس ومحاولة حله فيما بعد من أجل الحصول على التعزيز املناسب من املعلمة حيث
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ّ ّ
ّ
املخصصة ملا تحويه النصوص
حلون اللغز ،كما ّأن استخدام أسلوب طرح االسئلة
بني هذا املنحى واشتمل على ّعدة وسائل لتعزيز التالميذ الذين ي
الصوتية الصادرة عن الصور املتحركة أيضا ّ
ّ
عزز لدى التالميذ االلتزام بعملية اإلنصات واالستماع للنص كي يكونوا قادرين على اإلجابة عن السئلة
املرتبطة بما تقوله الشخصيات في الصور املتحركة.
ويضاف إلى ذلك أن طبيعة الصور املتحركة التي تستخدم التصميم الكرتوني لتقديم املحادثات داخل فقاعة كالمية بحيث تكون وجهات النظر
ّ
كمحفز للتالميذ لالستماع واإلنصات بشكل كبير وذلك بغرض فهم املحادثات التي تجريها شخصيات الصور املتحركة والتي
مختلفة والتي بدورها عملت
ّ
ّ
تشجع أيضا على هذا االستماع واإلنصات بشكل مشوق ومحبب للتالميذ في هذا العمر ،فقد تكون هذه السباب مجتمعة عملت على تنمية مهارة
االستماع لدى التالميذ الذين استخدموا منحى الصور املتحركة في تعلمهم مقارنة بطلبة املجموعة الضابطة الذين لم يستخدموا هذا املنحى.
وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة كل من وافي ) )Wafi, 2013ووارت وموه ) (Warat&Moh,2014والزق ( )2014وأبو حوار ()2017
والتي أشارت نتائجها إلى تحسن مستوى طلبة املجموعة التجربية في مهارات االستماع والكتابة نتيجة استخدام الصور املتحركة.
التوصيات:
في ضوء ما توصلت إليها الدراسة من نتائج ،توص ي الباحثة بما يلي:
ّ
ّ
• ضرورة استخدام معلمو املدارس ملنحى الصور املتحركة في تدريس مبحث اللغة العربية وفي تدريس مواد أخرى ،ملا لها من أثر واضح على تحصيل
التالميذ.
• أن تعمل وزارة التربيـة والتعليم على تشجيـع املعلميـن على استخدام نماذج منحى الصور املتحركة لدى تالميذ املرحلة الساسية في املواقف
ّ
ّ
التعليمية التعلمية مع التالميذ.
الصفية في امليدان من أجل استخدامها في العملية
• االهتمام ببناء البرامج التعليمية باإلضافة إلى تضمين املناهج الخاصة بتالميذ املرحلة الساسية وكتبهم بنماذج لدروس تقوم على " منحى الصور
املتحركة " ليتفيد املعلمون في تدريسهم.
• عقد دورات تدريبية ملعلمي ومعلمات املرحلة الساسية حول إعداد البرامج التعليمية القائمة على منحى الصور املتحركة واستخدامها في العملية
ّ
التعليمية التعلمية ملا لهما من أثر في زيادة تحصيل التالميذ في مهارات االستماع والتحدث.
املقترحات:
في ضوء ما توصلت إليها الدراسة من نتائج ،تقترح الباحثة ما يلي:
• تشجيع الجامعات والباحثين على القيام بدراسة متعلقة باستخدام منحى الصور املتحركة واستخداماتها في تنمية مهارات اللغة العربية.
• تشجيع الجامعات والباحثين على االستمرار في القيام بالبحوث املتعلقة باستخدام منحى الصور املتحركة واستخداماتها في تنمية العمليات
العقلية املختلفة لدى التالميذ.
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Abstract: The aim of the study is to identify the effect of animated images using the Classical Arabic language
in the development listening skill for the second-class students in the Wadi Al-Seer. the study used the semiexperimantal approach the study sample was consisted of (40) students from luminous Buds school who
were chosen intentionally from the private schools in Wadi Al-Seer.
They were distributed randomly for two groups; The controlled and the experimental group, Each group
has(20) Students, To measure the effect of the independent variable on the dependent variable, the
researcher used an achievement test it consisted of (10) multiple choice questions after applying the study
materials and tools the researcher found That, there significant differences at the level(a=0.05) between the
experimental group achievement which had been taught the listening and speaking skills by using animated
images and the controlled group which had been taught in the usual method in favor of the experimental
group
The study found that there are statistically significant differences between the mean scores of the total of the
study in the post-application of the cognitive achievement test attributable to the method of teaching, and in
favor of the experimental group that studied using the Animated Images Approach compared to the control
group that was studied in the usual way, and the study recommended that school teachers should use a
Animated Images Approachin teaching Arabic, and in teaching other subjects, as it has a clear impact on
student achievement.

Keywords: Animated Images; listening Skill; Arabic language.
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امللخص:
هدفت الدراسة الوقوف على درجة ممارسة مديري املدراس الحكومية األساسية في محافظة قلقيلية بفلسطين للقيادة التشاركية
ومستوى الثقافة التنظيمية السائدة لديهم من وجهة نظر املعلمين واملعلمات وعالقتها ببعض املتغيرات (الجنس ،سنوات الخبرة ،املؤهل
العلمي) ،كما اتجهت الدراسة إلى فحص العالقة بين القيادة التشاركية والثقافة التنظيمية لدى مديري املدارس من وجهة نظر املعلمين
ً
واملعلمات ،واستخدمت الدراسة مقياس القيادة التشاركية ،ومقياس الثقافة التنظيمية ،وتكونت عينة الدراسة من ( )140معلما ومعلمة
من مديري املدراس الحكومية األساسية بمحافظة قلقيلية ،وقد أظهرت النتائج أن درجة ممارسة مديري املدارس للقيادة التشاركية
ً
مرتفعة ،وبمتوسط حسابي ( ،)3.87ونسبة مئوية ( ،)%77.4كما أظهرت أن مستوى الثقافة التنظيمية لديهم جاء مرتفعا ،وبمتوسط
ً
حسابي ( ،)3.93ونسبة مئوية ( ،)%78.6كما انتهت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا ( )α=0.05بين الدرجة الكلية
ً
ملقياس القيادة التشاركية ،والدرجة الكلية ملقياس الثقافة التنظيمية ،ولم تظهر النتائج وجود فروق دالة إحصائيا في درجات عينة
الدراسة على مقياس القيادة التشاركية تعزى ملتغير الجنس باستثناء بعد العالقات اإلنسانية ،وكانت الفروق لصالح الذكور ،في حين
وجدت فروق تعزى للمؤهل العلمي في الدرجة الكلية للمقياس ،وفي بعد العالقات اإلنسانية لصالح البكالوريوس مقابل املاجستير فأعلى،
ً
ً
ولم تظهر تلك الفروق تبعا ملتغير لسنوات الخبرة ،وقد أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا في درجات عينة الدراسة على مقياس
الثقافة التنظيمية وأبعاده تعزى للجنس ،ولصالح الذكور ،وكذلك في الدرجة الكلية للمقياس وعلى بعدي أنظمة الحوافز والعمليات تعزى
للمؤهل العلمي لصالح البكالوريوس مقابل املاجستير فأعلى ،في حين لم تظهر فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الثقافة التنظيمية
السائدة لدى مديري املدارس تعزى لسنوات الخبرة من وجهة نظر املعلمين واملعلمات.
الكلمات املفتاحية :القيادة التشاركية؛ الثقافة التنظيمية؛ محافظة قلقيلية.

املقدمة:

ً ً
تشكل القيادة محورا هاما لكل مؤسسة من املؤسسات على كافة األصعدة؛ ألنها تمثل األنشطة التي يمارسها املسؤول اإلداري تجاه العاملين في
ً
املؤسسة؛ حيث تتضمن إصدارا لتعليمات واألوامر للموظفين للتأثير عليهم؛ إلنجاز املهام املطلوب تنفيذها على أكمل وجه ،مع تحفيزهم وتوجيههم
للعمل بشكل تعاوني وإبداعي ،ويواجه املجتمع الفلسطيني كغيره من املجتمعات ً
كثيرا من التطورات والتغيرات التي تنعكس على كافة املجاالت ومنها
التعليمية؛ مما يدفع القائمين على النظام التربوي إلى مواكبة التغيرات املتسارعة ،وتحديث أنظمته بممارسة أساليب قيادية حديثة ملواجهة هذه
التطورات والتغييرات.
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حجازي & قشوع

ويعد النظام التربوي الذي يرتكز على القيادة الناجحة هو األفضل؛ حيث تعمل هذه القيادة بخطوات جريئة وبناءة على تحقيق أهداف التربية
والتعليم ،بإشراك العاملين في صياغتها ،ورفع الروح املعنوية لديهم ،وإشباع حاجاتهم؛ مما يكفل إخالصهم في العمل ،فالقيادة تمثل الدور الرئيس الذي
يقوم به القائد من خالل متابعته وإشرافه وتفاعله مع العاملين ،وعلى القائد أن يملك القوة والقدرة والسمات التي تؤهله للتأثير على اآلخرين ،وتوجيه
سلوكهم نحو اإلنجاز الذي يتجلى من خالل العالقة التشاركية بين القائد واألتباع (خليل ،)2013،فالقائد الناجح هو القادر على توجيه جهود األفراد
نحو تحقيق األهداف من خالل قدرته على التأثير على سلوكهم ،وجعل العمل اإلداري أكثر فعالية وديناميكية ،وهو القادر على التأثير على العاملين،
وعلى دوافعهم وأهدافهم؛ لتكون متسقة مع أهداف املنظمة ) .(George& John, 2008كما يعمل على تحديد األهداف ،والتأثير في مرؤوسيه؛ لحثهم على
العمل ،وخلق التعاون بين املوظفين (شقير ،)2011 ،وتضافر جهودهم لتحقيق أهداف املؤسسة التعليمة (الكردي.)2014 ،
ومما ال شك َّأن القيادة التربوية الفعالة الناجحة تستطيع أن تبث روح الحياة والعمل واإلنتاج لدى العاملين في املؤسسة التربوية من خالل توثيق
العالقات الودية بينها وبينهم ،وهذا ما أكدته نظريات كثيرة في علم اإلدارة كاملدرسة التي تهتم بالعالقات اإلنسانية؛ بهدف تحقيق املصلحة العامة،
وضمان اإلخالص واالنتماء لدى العاملين ،وجعل كل عضو فيه ا يسعى لتحقيق أهداف املجموعة ،ويقتض ي ذلك عدم الوقوف عند املصالح الشخصية
واالعتبارات املادية والعالقات الرسمية؛ بل البد من االهتمام بالجوانب اإلنسانية والنفسية واملصالح العامة ،فالقيادة الناجحة تزود العاملين
ً
بالحماس ،وتغرس في نفوسهم روح التعاون واملحبة واالعتزاز باملهنة ،وتبعا لذلك ،فقد نشاهد من خالل الوقوف على أعمال الكثير من اإلدارات
ً
املدرسية أنها تنهج هذا النهج ،وتتبني أنماطا قيادية مختلفة أهمها القيادة التشاركية (الخصاض ي.)2000،
وتعرف القيادة التشاركية بأنها :مشاركة الرئيس للمرؤوسين في األعمال مشاركة فعلية مـن خـالل تفـويض املهـام القياديـة ،واتخـاذ القـرارات
املناسـبة فـي الوقـت املناسـب ،فـي جـو يسـوده االحتـرام املتبـادل ،والتعـاون البنـاء ،والتخطـيط السـليم؛ وصوال إلى تحقيق األهداف املنشودة (الشمري
واللوقان ،)2018 ،كما يعرفها درويش ( )2019بأنها :نمط ديمقراطي يسعى إلى مشاركة العاملين في صنع واتخاذ القرارات مع منحهم السلطات
والصالحيات التي تزيد من ثقتهم بانفسهم؛ مما يؤدي إلى تحقيق األهداف املتفق عليها مسبقا بأقل وقت وجهد ،وبأقل تكلفة مادية وبشرية ،وبأكثر
ً
فاعلية ،كما يعرفها العرابيد ( )2010بأنها :ذلك النمط الذي يقوم على مشاركة املرؤوسين في صنع واتخاذ القرارات املرتبطة بالعمل ،وغالبا ما تقترن
بالنمط القيادي الديمقراطي؛ حيث يؤكد ) (Pardo, Roig& Martinez, 2012على أن نمط القيادة التشاركية يأتي عند طرف نقيض األنماط
ً
ً
االستبدادية في القيادة ،وهو يعتبر العاملين جزءا أساسيا من العملية اإلدارية ،وهم ليسوا منفذين للتعليمات الصادرة من أعلى املستويات في الهرم
اإلداري ،ولكنهم األشخاص القادرون على تحمل املسؤولية واملشاركة ملعالجة املشاكل والعقبات ووضع الحلول املناسبة.
ويتضح مما سبق :أن القيادة التشاركية هي أحد األنماط القيادية التي يمارسها القائد اإلداري ،والتي تهتم بتفويض الصالحيات للمعلمين
واملعلمات ،واستشارتهم ،ومنحهم الفرصة للمشاركة في اتخاذ القرارات ،وتوفير نظم اتصاالت فعالة يسودها االحترام والتعاون واملرونة ،وتشجيعهم على
اإلبداع واالبتكار بما يساهم في االرتقاء بالعمل وتجويده.
وتعد القيادة التشاركية من االتجاهات الرائدة في اإلدارة؛ حيث تساهم في توليد مشاعر التمكين لدى العاملين ( Huang, Iun, Liu, Gong,
ً
) ،2010وتهتم بالتأثير واإلقناع الشخص ي لآلخرين ،وتعطي أهمية كبيرة للمرؤوسين بعيدا عن التهديد والتخويف ،وهدفها األساس ي احترام شخصية
املرؤوسين ،وتركز على العالقات اإلنسانية ،وتمنح العاملين حرية االختيار ،وتؤمن بالحوار البناء الهادف ،وتساهم في تنمية الشعور باملسؤولية ،وتنمي
القدرة على اإلبداع واالبتكار لدى العاملين ،وتعزز لديهم روح التعاون ،وتعطي حرية االتصال والتواصل ،وتحفزهم على األداء الجيد ،فهي قيادة إنسانية
جماعية تؤدي إلى التفاف العاملين حول قائدهم ،وإلى زيادة والئهم وانتمائهم للمؤسسة (أبو الكشك ،)2006 ،وتسهم بشكل كبير في صنع القرارات
املدرسية ،وتعزيز الروح املعنوية لدى العاملين ،ورفع مستوى أدائهم ،وحل مشكالت املنظمة (عسكر ،)2012 ،وتسمح بتنظيم اللقاءات اإلدارية بين
القادة واملرؤوسين ومشاركتهم في صنع القرار ،وتكسبهم املزيد من الثقة املتبادلة ،وتساهم في تحفيزهم لبذل قصارى جهدهم ،وزيادة الروح املعنوية
لديهم( ،املحمادي ،)2015 ،كما تساهم في وضوح الرؤية ،وحل الخالفات بشكل فعال ،وتنمية االلتزام ،وتحمل املسؤولية ،وتعظيم مستوى االتفاق
حول القرارات النوي تنفيذها في املجتمع املدرس ي(أبو عيطة ،2013 ،الرباعي.)2009 ،
كما أن للقيادة التشاركية مجاالت تتمثل في :تفويض السلطة ،املشاركة في اتخاذ القرار ،والعالقات اإلنسانية ،واالتصال وبناء
املعلومات ))Mokoena, 2012؛ حيث يعتمد اتجاه القيادة التشاركية في املؤسسة التعليمية على إشـراك القائـد العـاملين فـي املؤسسـة التعليميـة فـي
عمليـة اتخـاذ القـرارات اإلداريـة ،وفـي التخطـيط الهـادف ،ومنح املوظفين الصالحيات بما يشعرهم بـأهميتهم ،وينمي الثقـة مـن حيـث إقامـة عالقات
إنسـانية معهـم ،ويحفـزهم علـى إتقـان العمـل والتعـاون واالنسـجام؛ ممـا يـؤدي إلـى كسـب احتـرام وود العـاملين لـلمدير ،ويتطلـب ذلـك قـدرات خاصـة
بالقائـد فـي سلوكه اإلداري املتميز؛ مما يؤدي إلى تحقيق أهداف املؤسسة املخطط لها (محسن 2012 ،؛ الصليبي.)2015 ،
وبالرغم من إيجابيات القيادة التشاركية في املؤسسات التعليمية ،فإنها تواجه مجموعة من الحواجز والتحديات أمام تبنيها كمنحى إداري ناجح،
وتتمثل أهمها في :العدد الكبير من أعباء التدريس واإلدارة التي تقع على عاتق املعلمين ،وضعف اقتناع قادة املدارس بفائدة مشاركة املعلمين في صنع
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القرار (طيفور ،)2020،وكبر حجم املؤسسة ،وحرص القائد على االحتفاظ بالسلطة ،وكثرة املهام التدريسية واإلدارية ،وقلة وجود الكفاءات واملؤهالت،
والثقافة السائدة في املدرسة (أبو عيطة ،2013 ،الشمري واللوقان.)2018 ،
ويرتكز نجاح القيادة التشاركية على القائد التربوي الذي يتحلى بصفات تربوية منها الثقافة التي يمتلكها القائد؛ ملا لها من تأثير في بناء شخصية
ً
ً
الفرد ودوافعه واتجاهاته ،والتي تشكل نمطا سلوكيا للفرد ،كما أن لكل مجتمع ثقافته الخاصة ،ولكل مؤسسة ثقافتها الخاصة التي تتطور مع مرور
الوقت ،فهي ظاهرة خاصة باإلنسان لها أهمية في التأثير على سلوك األفراد العاملين (حريم .)2004،
ً
ً
وتعد الثقافة التنظيمية عنصرا أساسيا في النظام العام للمنظمات ،والذي ينبغي على قادتها أن يدركوا أبعادها وعناصرها ،لكونها الوسط البيئي
الذي تعيش فيه املنظمات (الشلوي ،)2005 ،وهي تشير إلى نظام من القيم واملعتقدات يتقاسمها أعضاء التنظيم لتصبح موجهة للسلوك الجماعي
والفردي ،وهي نظام تتداخل في تركيبها كثير من العناصر ،فهي تمثل اإلطار القيمي والسلوكي واألخالقي الذي تعتمده املؤسسة في تعاملها مع مختلف
األعضاء (الغالبي ،وإدريس .)2009 ،وقد عرفها ) (Bratianu, 2007بأنها :كل متكامل ومترابط من رأس املال الفكري ،والذي يمكن تشبيهه باملركب الناتج
من مزج عنصرين أو أكثر من أجل الحصول على هوية جديدة تستند إلى التآزر واملشاركة ) .(Kosar&yalcinkaya,2013وعرفها املرس ي ( )2006بأنها:
مجموعة األيديولوجيات ،والفلسفات ،والقيم ،واملعتقدات ،واالفتراضات ،واالتجاهات املشتركة ،وأنماط التوقعات التي تميز األفراد في تنظيم
مؤسس ي ،بينما عرفها أبو بكر( )2000بأنها :مجموعة من املعتقدات واملفاهيم وطرق التفكير املشتركة بين أفراد املنظمة ،ويـتم الشعور بها ،ويشارك كل
فرد في تكوينها ،ويتم تعليمها لألفراد الجدد في املنظمـة.
وتتميز الثقافة التنظيمية بميزات مختلفة تسمى السمات الشاملة والتاريخية ،والتي تشمل املثل ،والقيم ،وقواعد الحياة ،وامليزات الوظيفية،
والقدرة على حل املشكالت التكيفية ،والتعايش ،والعادات املكتسبة من معظم الضوابط االجتماعية ،وامليزات الهيكلية التي تشمل السلوكيات الرمزية
محددا لهذه املنظمة ،مثل جميع أعضاء فريق املدرسة من الطالب الذين يرتدون شعا ًرا ً
ً
ً
ً
محددا ( (Ghinea,
مميزا أو
وأسلوبا
التي تظهر عالقة
.Mihaylova&Papazov,2015
ً
وقد ازداد االهتمام بالثقافة التنظيمية نتيجة لزيادة املعرفة بمكوناتها وتأثيرها على عمل املنظمة ،فهي الروح في جسم املنظمة ،حيث أن جميع
األنشطة الحيوية التي تؤديها متجذرة في ثقافة املنظمة ،كما أن مستقبل اإلدارة في جميع املنظمات اليوم مرتبط بثقافته التنظيمية ( ، 2016
.)szymanska
ً
ً
وتؤدي الثقافة التنظيمية عدة وظائف للمنظمات اإلدارية تؤثر في مخرجاتها سلبا أو إيجابا على شعور العاملين والقادة بالرضا والتعاون
ً
والتضامن واالنتماء ،خاصة أن خصائصها تتسم باالستمرارية النسبية ،وتؤثر في سلوك األفراد وتماسك البناء االجتماعي للمنظمة السائدة (الشلوي،
 ،)2005فهي تلعب الدور الرئيس في جميع األنشطة واملستويات داخل التنظيم اإلداري؛ حيث إنها تساهم في خلق مناخ تنظيمي مالئم يعمل على تحسين
األداء بشكل مالئم وفعال؛ مما يساعد على تحقيق األهداف الفردية والجماعية والتنظيمية من خالل تجسيد وتطوير القيم واالتجاهات والسلوك
واملعايير الحديثة ،وتطوير األداء الوظيفي (الحريري ،)2011،فالثقافة التنظيمية لها تأثير قوي على النتائج التنظيمية الرئيسية ،مثل :األداء ،واالبتكار،
وااللتزام باملنظمات وتحديدها ،والرضا الوظيفي)،(Boyce,Nieminen, Gillespie, Ryan& Denison, 2015, , liu, Cia, Li, Shi& Fang, 2013
وتعد البيئة الثقافية املدرسية مصدرا ً
مهما ذا معنى للمعلمين والطالب واملديرين واإلداريين فيما يتعلق بكيفية إدراك كل منهم لهذه الثقافة؛ حيث
تعمل الثقافة التنظيمية للمدرسة كبوصلة للموظفين للعمل بشكل جماعي من خالل وضع القواعد املتعلقة بالتزامات العاملين في املدرسة
).(Sergiovanni, 2000
وترتبط الثقافة التنظيمية بشكل وثيق بالقيادة التشاركية واإلبداعية؛ حيث يؤكد ) (Trice& Beyer, 1993, Schein, 2010على أن أحد أهم
الجوانب األساسية للقيادة هو التأثير على اإلدراك املشترك واملعايير السلوكية التي يمتلكها العاملون باملنظمة؛ لذا على القادة الفعالين بذل الكثير من
الجهود؛ لتشكيل الثقافة التنظيمية وصيانتها وتغييرها ،كما يؤكد ( (Hatch, 1993على أن القادة هم عنصر رئيس في عملية إدارة الثقافة ،وهناك
العديد من االستراتيجيات التي يمكن من خاللها للقادة إدارة الثقافة التنظيمية ،مثيل توصيل رؤية واضحة وقوية ،وتخصيص املوارد واملكافآت،
واألنظمة التنظيمية .ويؤكد الحريري ( :)2011على أنه يتوجب على القيادي ممارسة عمله بروح التعاون والتشارك والتماسك ،وترسيخ مبدأ العالقات
اإلنسانية ،والحرص على إشراك جميع العاملين في املؤسسة في عملية صنع القرار؛ ليقوي روح املبادرة والتعاون والحماس؛ لتطوير الثقافة التنظيمية
وبلورتها.
الدراسات السابقة:
وقد أجريت العديد من الدراسات حول متغيرات الدراسة،
• فقد هدفت دراسة ( )Mintari, Said Musnadi, Abd. Majid, 2020إلى قياس وتحليل اآلثار الوسيطة ألداء املوظف على آثار أسلوب القيادة
التشاركية واملشاركة في العمل ،وتعويض األداء التنظيمي ملؤسسة  Kotakuفي إندونيسيا ،وتم تطبيق الدراسة على عينة تكونت من ( )140من
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موظفي الشركة ،وكشفت الدراسة عن أن ألسلوب القيادة التشاركية ،واملشاركة في العمل ،وأثر التعويض نتائج إيجابية وهامة على أداء املوظف،
وأشارت الدراسة إلى ضرورة توجيه جهود تحسين األداء التنظيمي نحو التركيز على تعزيز أداء املوظفين على أساس تمكين القيادة التشاركية
واملشاركة الوظيفية.
• وقامت طيفور ( )2020بدراسة للكشف عن درجة تعرف قادة املدارس في محافظة عجلون للقيادة التشاركية ،وتحديد معوقاتها ،وتقديم
ً
مقترحات لتطويرها من وجهة نظر املعلمين على عينة تكونت من ( )226معلما ،وتوصلت النتائج إلى أن درجة ممارسة قادة املدارس في محافظة
عجلون للقيادة التشاركية مرتفع ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة قادة املدارس للقيادة التشاركية تعزى للجنس،
واملستوى املدرس ي ،وتجربة التدريس.
• وأجرى الخصاونة ( )2019دراسة للتعرف على درجة ممارسة القيادة التشاركية ،ومستوى اإلبداع اإلداري بين مديري مدارس التعليم العام في
ً
نجران من وجهة نظر املعلمين على عينة مكونة من ( )226معلما ،وأظهرت النتائج درجة عالية من ممارسة القيادة التشاركية ومن اإلبداع اإلداري
بين مديري مدارس التعليم العام بنجران ،ولم تظهر النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة القيادة التشاركية ،ومستوى
اإلبداع اإلداري تعزى للجنس واملؤهالت األكاديمية والخبرة التعليمية.
• وهدفت دراسة الليمون ( )2019الكشف عن درجة ممارسة القيادة التحويلية من قبل مديري املدارس الثانوية في األردن وعالقتها بالثقافة
ً
التنظيمية ومتطلبات تحسين القيادة التحويلية على عينة مكونة من ( )436معلما من املدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم األردنية،
وأظهرت النتائج مستوى عال ًيا من ممارسة القيادة التحويلية بكافة أبعادها ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين مستويات ممارسة القيادة
التحويلية من قبل مديري املدارس الثانوية في األردن تعزى ملتغير الجنس ،الخبرة.
• وقام العنزي ( )2019بدراسة لتحديد مستوى الثقافة التنظيمية بين مديري ومعلمي املدارس املتوسطة والثانوية في مدينة عرعر على عينة
ً
ً
تكونت من ( )62معلما ومديرا .وأظهرت النتائج ارتفاع مستوى الثقافة التنظيمية ،ووجود اختالفات في مستوى الثقافة التنظيمية تعزى للمؤهل
األكاديمي لصالح البكالوريوس ،ولسنوات الخبرة لصالح (نطاق الخبرة .)10-5
• وقام درويش ( )2019بدراسة لتحديد درجة ممارسة قائدات املدارس الثانوية بمحافظة الخرج للقيادة التشاركية وعالقتها باتخاذ القرار من
وجهة نظر املعلمات على عينة مكونة من ( )443معلمة ،وانتهت النتائج إلى ان درجة ممارسة القيادة التشاركية متوسطة ،وأن هناك عالقة
ً
ارتباطية بين القيادة التشاركية وفاعلية اتخاذ القرار ،وتوصلت إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا في درجة ممارسة قائدات املدارس الثانوية
بمحافظة الخرج في القيادة التشاركية تعزى للمؤهل العلمي ،ووجود فروق تعزى للتخصص والخبرة التدريسية.
ً
• وهدفت دراسة الشمري ،واللوقان ( )2018التعرف إلى واقع القيادة التشاركية لدى قادة املدارس لدى ( )856معلما من معلمي املدارس الثانوية
بمدينة حائل .وتوصلت الدراسة إلى أن أفراد عينة الدراسة من معلمي املرحلة الثانوية يرون أن قادة املدارس الثانوية للبنين في مدينة حائل
يمارسون جميع أبعاد القيادة التشاركية بدرجة عالية ،وموافقتهم على السبل املقترحة لتطوير القيادة التشاركية في املدارس الثانوية للبنين
بمدينة حائل.
•

•

•

•

وقام ) (Desselle, Raja, Andrews& Lui, 2018بدراسة لفحص العالقة بين الثقافة التنظيمية وسلوكيات املواطنة التنظيمية على عينة
مكونة من ( )177عضو هيئة تدريس من كلية الصيدلة بجامعة Touroبكاليفورنيا ،وأشارت النتائج إلى تمتعهم بمستوى مقبول من الثقافة
التنظيمية ،ووجود عالقة ارتباطية إيجابية بين الثقافة التنظيمية وسلوكيات املواطنة التنظيمية.
ً
وأجرى ) (Chipunza & Malo, 2017دراسة هدفت تحديد العالقة بين الثقافة التنظيمية ،والرضا الوظيفي على عينة تكونت من ( )230أكاديميا
بجامعة جنوب أفريقيا للتكنولوجيا ،وانتهت النتائج إلى أن املعلمين لديهم توجهات وإدراكات إيجابية نحو الثقافة التنظيمية ،ووجود عالقة
ارتباطية بين الثقافة التنظيمية والرضا الوظيفي.
وقام سليمان ( )2017بدراسة للتعرف على درجة ممارسة مديري املداري الحكومية بمحافظات غزة للقيادة التشاركية من وجهة نظر املعلمين
ً
على عينة تكونت من  )470معلما ومعلمة ،وتوصلت النتائج إلى أن درجة ممارسة مديري املدارس الحكومية بمحافظات غزة للقيادة التشاركية من
وجهة نظر املعلمين كبيرة ،وعدم وجود فروق في درجة ممارسة مديري املداري الحكومية للقيادة التشاركية تعزى ملتغيرات الجنس ،وسنوات
الخدمة واملؤهل العلمي.
وأجرى املطيري ( )2015دراسة للكشف عن درجة ممارسة مديري املدارس للمرحلة الثانوية للقيادة التشاركية في منطقة حفر الباطن وعالقتها
بالوالء التنظيمي ،وانتهت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية بين القيادة التشاركية ومستوى الوالء التنظيمي.
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• وهدفت دراسة) (Efanga& Ifejiagwa, 2014إلى الكشف عن العالقة بين مكونات الثقافة التنظيمية وإدارة األداء ملديري املدارس الثانوية في
ً
ً
نيجيريا ،وتكونت عينة الدراسة من ( )137معلما ،وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة دالة إحصائيا بين إدراك املعلمين لدرجة الثقافة
التنظيمية وإدارة األداء في املدارس الثانوية.
• وأجرى عسكر( )2012دراسة هدفت فحص العالقة بين القيادة التشاركية والثقافة التنظيمية لدى مديري املدارس الحكومية بمحافظات غزة
ً
من وجهات نظر املعلمين على ( )727معلما ومعلمة ،وتوصلت الدراسة إلى أن درجة ممارسة القيادة التشاركية عالية ،بينما كان مستوى الثقافة
ً
ً
التنظيمية جيدا ،ووجود عالقة إحصائية بين القيادة التشاركية ،والثقافة التنظيمية ،وعدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات تقديرات
املعلمين ملمارسة القيادة التشاركية تعزى ملتغير الجنس واملؤهل العلمي في املجال األول والثاني.
• وهدفت دراسة ) (Huang, Iun, Liu, Gong, 2010التعرف إلى عالقة النمط القيادي التشاركي بتحسين أداء العمل من خالل عملية التمكين
على عينة مكونة من ( ) 527من موظفي شركة االتصاالت بالصين ،وتوصلت النتائج إلى أن القيادة التشاركية تؤثر على أداء العمل وسلوك
املواطنة التنظيمية من خالل تأثير التمكين النفس ي.
ً
• وقام الليثي ( )2008بدراسة هدفت تحديد عالقة الثقافة التنظيمية باإلبداع اإلداري لدى مديري املدارس االبتدائية على ( )115مديرا ،وتوصلت
ً
الدراسة إلى أن درجة ممارسة الثقافة السائدة كبيره جدا ،كما توصلت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في الثقافة التنظيمية تعزى ملتغير
املؤهل العلمي.
• وقام العجمي ( )2007بدراسة للتعرف على درجة استخدام مديري املدارس الثانوية في دولة الكويت لنمط اإلدارة التشاركية عند ليكرت من
ً
وجهة نظر املعلمين على ( )910معلما ومعلمة ،وقد توصلت الدراسة أن درجة استخدام املدراء لنمط اإلدارة التشاركية عالية ،ووجود فروق ذات
داللة إحصائية في نمط اإلدارة تعزى للجنس لصالح اإلناث في بإستثناء املجال اإلداري ،وللمؤهل لصالح حملة البكالوريوس.
يتضح من العرض السابق للدراسات السابقة أنها أكدت على أهمية وتأثير القيادة التشاركية والثقافة التنظيمية ،وأكدت على أهمية بناء ثقافة
تنظيمية قادرة على االرتقاء بالعمل وتطويره وتجوديه من خالل القيادة التشاركية ،كما أشارت ملستويات مقبولة لدى عيناتها في مستوى القيادة
التشاركية والثقافة التنظيمية ،وقد تشابهت مع الدراسة الحالية موضوعها ،ومنهجها ،واستفادت منها الدراسة الحالية في صياغة مشكلتها وأسئلتها
وفرضياتها ،وبناء أدواتها ،وتحليل نتائجها ومناقشتها.
كما يتضح أهمية الدور القيادي التشاركي للتأثير على األفراد؛ من أجل توجيه طاقاتهم إلنجاز العمل ،كما يتضح أهمية وجود ثقافة تنظيمية
ً
تسمح بتحقيق أهداف املؤسسة ،وتطوير خططها واستراتيجياتها؛ وصوال للنجاح املنشود ،ومن هنا اتجهت الدراسة الحالية لدراسة القيادة التشاركية
وعالقتها بالثقافة التنظيمية لدى مديري املدارس الحكومية األساسية في محافظة قلقيلية من وجهة نظر املعلمين واملعلمات.
مشكلة الدراسة:
ً
نظرا ألهمية الدور القيادي الذي يمثله مدير املدرسة؛ لكونه يمثل أعلى سلطة في املدرسة ،وهو امللكلف بمهام كثيرة إدارية وفنية وتطويرية،
تتطلب منه متابعة نمو املدرسة ،واالرتقاء بالعملية التعليمية فيها من خالل رفع مستوى تحصيل الطلبة ،وبناء مهاراتهم الشخصية؛ لتحقيق النمو
ً
املتكامل لديهم باعتبارهم محور العملية التعليمية ،وتطوير أداء املعلمين ،وانطالقا من مبدأ اإلدارة املدرسية الفاعلة التي تتطلب وجود مدير تتوفر فيه
ً
املهارات اإلدارية واملهارات القيادية تؤهله لتحقيق رؤية تطويرية للمدرسة ،وانطالقا من الضرورة امللحة التي تدفع بالقيادة املدرسية أن تكون قيادة
تغيير من أجل تحقيق الجودة الشاملة في التعليم من خالل توظيف مبدأ املشاركة في صنع واتخاذ القرارات ،وأثر ذلك وانعكاسه على تنمية الثقافة
التنظيمية ،فقد تحددت مشكلة الدراسة في :القيادة التشاركية وعالقتها بالثقافة التنظيمية لدى مديري املدارس الحكومية األساسية في محافظة
قلقيلية من وجهة نظر املعلمين واملعلمات.
أسئلة الدراسة:
سعت الدراسة لإلجابة عن األسئلة الرئيسة التالية:
 .1ما درجة ممارسة مديري املدراس الحكومية األساسية في محافظة قلقيلية للقيادة التشاركية من وجهة نظر املعلمين واملعلمات؟
 .2ما مستوى الثقافة التنظيمية السائد ة لدى مديري املدارس الحكومية األساسية في محافظة قلقيلية من وجهة نظر املعلمين واملعلمات؟
ً
 .3هل توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا في درجة ممارسة مديري املدراس الحكومية األساسية في محافظة قلقيلية للقيادة التشاركية ومستوى
الثقافة التنظيمية السائدة لديهم من وجهة نظر املعلمين واملعلمات؟
 .4هل توجد فروق في درجة ممارسة مديري املدراس الحكومية األساسية في محافظة قلقيلية للقيادة التشاركية من وجهة نظر املعلمين واملعلمات
تعزى ملتغير الجنس ،وسنوات الخبرة ،واملؤهل العلمي؟
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هل توجد فروق في درجة ممارسة مديري املدراس الحكومية األساسية في محافظة قلقيلية للثقافة التنظيمية السائدة من وجهة نظر املعلمين
تعزى ملتغير الجنس ،وسنوات الخبرة ،واملؤهل العلمي؟

فرضيات الدراسة:
 .1ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية ( )α=0.05في درجة ممارسة مديري املدراس الحكومية األساسية في محافظة قلقيلية للقيادة
التشاركية ومستوى الثقافة التنظيمية السائدة لديهم من وجهة نظر املعلمين واملعلمات؟
 .2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ( )α=0.05في درجة ممارسة مديري املدراس الحكومية األساسية في محافظة قلقيلية للقيادة التشاركية من
وجهة نظر املعلمين واملعلمات تعزى ملتغير الجنس ،وسنوات الخبرة ،واملؤهل العلمي؟
 .3ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ( )α=0.05في درجة ممارسة مديري املدراس الحكومية األساسية في محافظة قلقيلية للثقافة التنظيمية
السائدة من وجهة نظر املعلمين تعزى ملتغير الجنس ،وسنوات الخبرة ،واملؤهل العلمي؟
أهداف الدراسة:
تتمثل أهداف الدراسة بما يلي:
 .1التعرف إلى درجة ممارسة مديري املدراس الحكومية األساسية في محافظة قلقيلية للقيادة التشاركية من وجهة نظر املعلمين واملعلمات.
 .2التعرف إلى مستوى الثقافة التنظيمية السائدة لدى مديري املدارس الحكومية األساسية في محافظة قلقيلية من وجهة نظر املعلمين واملعلمات.
 .3التعرف إلى طبيعة العالقة بين درجة ممارسة مديري املدراس الحكومية األساسية في محافظة قلقيلية للقيادة التشاركية ومستوى الثقافة
التنظيمية السائدة لديهم من وجهة نظر املعلمين واملعلمات.
 .4التعرف إلى طبيعة العالقة بين ممارسة مديري املدراس الحكومية األساسية في محافظة قلقيلية للقيادة التشاركية ومستوى الثقافة التنظيمية
السائدة لديهم من وجهة نظر املعلمين واملعلمات
 .5تحديد طبيعة الفروق في درجة ممارسة مديري املدراس الحكومية األساسية في محافظة قلقيلية للثقافة التنظيمية من وجهة نظر املعلمين
ً
واملعلمات تبعا ملتغير الجنس ،وسنوات الخبرة ،واملؤهل العلمي.
أهمية الدراسة:
األهمية النظرية :تستمد هذه الدراسة أهميتها من:
 .1أهمية موضوعها املتعلق بالقيادة التشاركية وعالقتها بالثقافة التنظيمية؛ حيث إنها مدخل لعالج كثير من املشكالت املهنية التي يواجهها
املعلمون ،ويسعى لتعزيز الثقة املتبادلة بين القادة التربويين ومرؤوسيهم ،وما يترتب على ذلك من مواكبة للمستجدات العلمية والتربوية من خالل
تبني هذا النمط القيادي ،واألخذ به ،وربطه بالثقافة التنظيمية.
 .2تعد من الدراسات البحثية األولى التي تناولت موضوع القيادة التشاركية وعالقتها بالثقافة التنظيمية لدى مديري املدارس الحكومية األساسية في
محافظة قلقيلية خاصة واملحافظات الشمالية عامة حسب علم الباحثين.
ً
 .3إثراء املكتبات الجامعية في فلسطين خاصة ،ومواقع املكتبات الجامعية اإللكترونية عامة باملادة البحثية والعلمية املتعلقة بالقيادة التشاركية
وعالقتها بالثقافة التنظيمية؛ نظرا لقلة الدراسات واألبحاث واملراجع التي تناولت هذا املوضوع في فلسطين.
األهمية التطبيقية :تبرز األهمية التطبيقية للدراسة في:
 .1توجيه أنظار املهتمين من متخذي القرار في وزارة التربية والتعليم ألهمية ممارسة القيادة التشاركية في املدارس الحكومية ،والتعرف إلى واقع
ممارستها في امليدان ،واالستفادة من نتائج هذه الدراسة في تصميم برامج تدريبية ،وخطط لتدريب القيادات التربوية على كيفية توظيف القيادة
التشاركية ،ونشر ثقافة تنظيمية تساهم في تطوير املؤسسة التعليمية.
 .2توجيه الباحثين وطلبة الدراسات العليا؛ إلعداد دراسات مشابهة تتناول هذا املوضوع في مجتمعات دراسية مختلفة.
 .3قد تفيد العاملين في مجال القيادة التربوية واإلداريين في بناء برامج لتطوير ممارساتهم للقيادة التشاركية ،ملواكبة التطور ،وتحديث وتحسين
العمل التربوي والتعليمي ضمن الثقافة التنظيمية املبتكرة.
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حدود الدراسة:
تتحدد الدراسة الحالية بموضوعها املتمثل في درجة ممارسة القيادة التشاركية وعالقتها بالثقافة التنظيمية لدى مديري املدارس الحكومية
األساسية في محافظة قلقيلية من وجهات نظر املعلمين واملعلمات ،وبعينتها املكونة من ( )140من معلمي املدارس الحكومية في محافظة قلقيلية،
وبأدواتها املتمثلة في مقياس القيادة التشاركية ،ومقياس الثقافة التنظيمية ،وباألساليب اإلحصائية املستخدمة في تحليل نتائج الدراسة.
مصطلحات الدراسة:
ً
القيااادة التشاااركية :يعرفهــا الباحثــان إجرائيــا بأنهــا :أحــد األنمــاط القياديــة التــي يمارســها القائــد اإلداري ،والتــي تهــتم بتفــويض الصــالحيات للمعلمــين واملعلمــات،
واستشارتهم ،ومنحهم الفرصة للمشاركة في اتخاذ القرارات ،وتوفير نظم اتصاالت فعالة يسودها االحترام والتعاون واملرونة ،وتشجيعهم على اإلبداع واالبتكــار
بما يساهم في االرتقاء بالعمل وتجويده.
ً
الثقافة التنظيمية :يعرفها الباحثان إجرائيا بأنها :نظام من القيم واملعتقدات واالفتراضات املشتركة بين أفراد املنظمة؛ للحصول على هوية مستندة
للمشاركة والتوافق ضمن البيئة اإلنسانية التي يعمل فيها املوظف.
إجراءات الدراسة:
منهج الدراسة:
استخدمت الدراسة املنهج الوصفي الذي تحاول الدراسة من خالله تحديد العالقة بين القيادة التشاركية والثقافة التنظيمية لدى مديري
املدارس الحكومية األساسية في محافظة قلقيلية من وجهة نظر املعلمين واملعلمات.
مجتمع الدراسة:
ً
تكون مجتمع دراسة من جميع املعلمين واملعلمات ،والبالغ عددهم ( )621معلما ومعلمة في املدارس الحكومية األساسية في مديرية قلقيلية.
عينة الدراسة:
ً
تكونت عينة الدراسة من ( )140معلما ومعلمة تم اختيارهم بشكل عشوائي من املدارس الحكومية األساسية في مديرية قلقيلية ،وجدول ( )1يبين
ً
توزيع عينة الدراسة من املعلمين واملعلمات وفقا ملتغيرات الدراسة.
جدول ( :)1يوضح توزيع عينة الدراسة من املعلمين واملعلمات وفقا ملتغيرات الدراسة
املتغير

مستويات املتغير

العدد

النسبة املئوية %

الجنس

ذكر
أنثى
املجموع

72

51.43

68

48.57

140

%100

سنوات الخبرة

اقل من  5سنوات

33

23.6

من  10 -5سنوات

30

21.4

أكثر من  10سنوات
املجموع

77

55.0

املؤهل العلمي

140

%100

دبلوم

8

5.7

بكالوريوس

111

79.3

ماجستير فأعلى
املجموع

21

15

140

%100

أدوات الدراسة:
استخدمت الدراسة املقاييس التالية:
أوال :مقياس القيادة التشاركية:
وصف املقياس :تم إعداد املقياس بعد الرجوع لألدب التربوي والدراسات السابقة ذات العالقة ومنها دراسة درويش ( ،)2019ودراسة الشمري،
واللوقان ( ،)2018وتكون املقياس في صورته النهائية من ( )23فقرة ،موزعة على ثالثة مجاالت ،هي:
• املشاركة في اتخاذ القرار :وتشتمل على الفقرات (.)8-1
• تفويض السلطة :وتشتمل على الفقرات (.)14-9
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• العالقات اإلنسانية :وتشتمل على الفقرات (.)23-15
ويجيب املعلم من خالل تدريج مكون من خمس خيارات ،هي :موافق بشدة ،موافق ،محايد ،أعارض ،أعارض بشدة ،وذلك بوضع عالمة أمام
اإلجابة التي تنطبق عليه.
صدق املقياس :تم التحقق من صدق املقياس بالطرق اآلتية:
 .1صدق املحكمين :تم عرض املقياس على ( )7من املتخصصين في علم النفس واإلدارة التربوية ،وذلك للحكــم علــى مــدى صــالحيته للتطبيــق ،وتعــديل
ً
ً
مناسبا ،وقد اتفق املحكمون على إضافة ( ) 3فقرات ،فيمــا اتفقــوا علــى صــالحية بــاقي الفقــرات اللتطبيــق ،وبــذلك أصــبح املقيــاس مكونــا مــن
ما يرونه
ً
( )23فقرة ،بدال من ( )20فقرة ،والتي مثلت املقياس في صورته األولية.
 .2الصدق البنائي :تم تطبيق القائمة على عينة استطالعية عددها ( )30من املعلمين من خارج عينة الدراسة ،وتم إيجاد معامالت االرتباط بين
الدرجة الكلية لكل مجال مع الدرجة الكلية للمقياس ،وجدول ( )2يوضح ذلك:
جدول ( :)2معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية للمجال مع الدرجة الكلية ملقياس القيادة التشاركية
املجال
األول :املشاركة في اتخاذ القرار
الثاني :تفويض السلطة
الثالث :العالقات اإلنسانية

معامل االرتباط

قيمة الداللة

**0.83

0.00

**0.96

0.00

**0.92

0.00

يتضح من جدول ( )2أن معامالت االرتباط مرتفعة ودالة ،مما يؤكد على صدق املقياس ،وصالحيته للتطبيق.
ثبات املقياس :للتحقق من مدى ثبات املقياس ،تم حساب ثبات املقياس بطريقة ألفا كرونباخ ،وكانت قيم الثبات كما هي موضحة في جدول (:)3
جدول ( :)3يبين الجدول معامل الثبات للدرجة الكلية وأبعاد مقياس القيادة التشاركية
عدد الفقرات

معامل الثبات

املجال

الرقم
1

املشاركة في اتخاذ القرار

8

0.96

2

تفويض السلطة

6

0.84

3

العالقات اإلنسانية

9

0.91

الدرجة الكلية

23

0.93

يتضح من جدول (َّ )3أن معامالت الثبات للدرجة الكلية ومجاالت مقياس القيادة التشاركية مرتفعة؛ حيث بلغ معامل الثبات الكلي (،)0.93
وتراوحت معامالت الثبات للمجاالت بين ( ،)0.84-0.96وجميعها معامالت ثبات عالية تؤكد على صالحية املقياس للتطبيق.
ثانيا :مقياس الثقافة التنظيمية:
وصف املقياس :تم إعداد املقياس بعد الرجوع لألدب التربوي والدراسات السابقة ذات العالقة ،ومنها دراسة العنزي ( ،)2019ودراسة الليثي (،)2008
وتكون املقياس في صورت النهائية من ( )21فقرة ،موزعة على ثالثة مجاالت ،هي:
• الهيكل التنظيمي :وتشتمل على الفقرات (.)5-1
• أنظمة الحوافز :وتشتمل على الفقرات (.)11-6
• العمليات :وتشتمل على الفقرات (.)21-12
ويجيب املعلم من خالل تدريج مكون من خمسة خيارات ،هي :موافق بشدة ،موافق ،محايد ،أعارض ،أعارض بشدة ،وذلك بوضع عالمة أمام
اإلجابة التي تنطبق عليه.
صدق املقياس :تم التحقق من صدق امقياس بالطرق التالية:
 .1صاادق املحكمااين :تــم عــرض املقيــاس علــى ( )7مــن املتخصصــين فــي علــم النفس ـن واإلدارة التربويــة؛ للحكــم علــى مــدى صــالحيته للتطبيــق ،وتعــديل مــا
ً
ً
مناسبا ،وقد اتفق املحكمون على حذف ( )4فقرات ،فيما اتفقوا على صالحية باقي الفقرات اللتطبيق ،وبذلك أصبح املقياس مكونا من ()21
يرونه
ً
فقرة بدال من ( )17فقرة ،والتي مثلت املقياس في صورته األولية.
 .2الصدق البنائي :تم تطبيق القائمة على عينة استطالعية عددها ( )30من املعلمين من خارج عينة الدراسة ،وتم إيجاد معامالت االرتباط بين
الدرجة الكلية لكل مجال مع الدرجة الكلية للمقياس ،وجدول ( )4يوضح ذلك:
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جدول ( :)4معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية للمجال مع الدرجة الكلية ملقياس الثقافة التنظيمية
فقرات املجال
املجال األول :الهيكل التنظيمي
املجال الثاني :أنظمة الحو افز
املجال الثالث :العمليات

معامل االرتباط

قيمة الداللة

**0.95

0.00

**0.96

0.00

**0.93

0.00

يتضح من نتائج جدول ( )4أن جميع معامالت ارتباط بيرسون بين الدرجة الكلية ومجاالت مقياس الثقافة التنظيمية ،والدرجة الكلية للمقياس
ً
ككل ،دالة إحصائيا عند مستوى ()α=0.01؛ حيث تراوحت معامالت االرتباط بين ( ،)0.96-0.93وهي معامالت ارتباط مرتفعة ودالة؛ مما يؤكد على
صدق املقياس ،وصالحيته للتطبيق.
ثبات املقياس :للتحقق من مدى ثبات املقياس ،تم حساب ثبات املقياس بطريقة ألفا كرونباخ ،وكانت قيم الثبات كما هي موضحة في جدول (.)5
جدول ( :)5يبين معامل الثبات للدرجة الكلية وأبعاد مقياس الثقافة التنظيمية
الرقم
1
2
3

املجال
الهيكل التنظيمي
أنظمة الحوافز
العمليات
الدرجة الكلية

عدد الفقرات

معامل الثبات

5

0.82

6

0.85

10

0.90

21

0.94

يتضح من جدول (َّ )5أن معامالت الثبات للدرجة الكلية ملقياس القيادة التشاركية وأبعاده مرتفعة؛ حيث بلغ معامل الثبات الكلي (،)0.94
وتراوحت معامالت الثبات للمجاالت بين ( ،)0.90-0.82وجميعها معامالت ثبات عالية تؤكد على صالحية املقياس للتطبيق.
الحكم على استجابات العينة:
اعتمدت الدراسة املقياس اآلتي لتقدير درجة املمارسة للقيادة التشاركية ومستوى الثقافة التنظيمية اعتمادا على ما ذكرته الدراسات السابقة،
وعلى آراء املحكمين كالتالي:
ً
• املتوسط الحسابي ( 4.21فأكثر) يشير إلى درجة مرتفعة جدا.
• املتوسط الحسابي ( )4.21-3.41يشير إلى درجة مرتفعة.
• املتوسط الحسابي ( )3.40-2.61يشير إلى درجة متوسطة.
• املتوسط الحسابي ( )2.60- 1.81يشير إلى درجة منخفضة.

ً
• املتوسط الحسابي (أقل من  )1.81يشير إلى درجة منخفضة جدا
َأما األساس الذي َّ
تم االعتماد عليه في توزيع هذه الفئات فهو الوصف اإلحصائي القائم على توزيع املتوسطات بين فئات التدريج املبني على مقياس
ليكرت الخماس ي ،والذي يبدأ من أوافق بشدة ( )5درجات ،أوافق ( )4درجات ،محايد ( ،)3معارض ( ،)2معارض بشدة (.)1

نتائج الدراسة ومناقشتها:
إجابة السؤال األول والذي ينص على "ما درجة ممارسة مديري املدراس الحكومية األساسية في محافظة قلقيلية للقيادة التشاركية من وجهات
نظراملعلمين واملعلمات؟
ولإلجابة عن السؤال السابق تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لدرجة ممارسة مديري املدراس الحكومية األساسية في
محافظة قلقيلية للقيادة التشاركية من وجهات نظر املعلمين واملعلمات ،وجدول ( )6يوضح ذلك.
جدول ( :)6املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لدرجة ممارسة مديري املدراس للقيادة التشاركية من وجهات نظر املعلمين واملعلمات
رقم املجال

املعلمون

املجال
املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

الدرجة

النسبة املئوية

1

املشاركة في اتخاذ القرار

3.81

0.53

مرتفعة

%76.2

2

تفويض السلطة

3.93

0.64

مرتفعة

%78.6

3

العالقات اإلنسانية

3.88

0.68

مرتفعة

%77.6

4

الدرجة الكلية

3.87

0.56

مرتفعة

%77.4
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يتضح من جدول (َّ )6أن مستوى القيادة التشاركية لدى مديري املدارس الحكومية األساسية في محافظة قلقيلية من وجهات نظر املعلمين
واملعلمات جاء بدرجة مرتفعة؛ حيث بلغ املتوسط الحسابي للدرجة الكلية ( ،)3.87وبنسبة مئوية قدرها ( )%77.4من املعلمين والذين أفادوا بأن
مدرائهم يمارسون القيادة التشاركية بدرجة مرتفعة ،كما جاء متوسط استجابات املعلمين أفراد العينة على كافة املجاالت مرتفعة ،وهي بالترتيب:
تفويض السلطة ( ،)3.93العالقات اإلنسانية( ،)3.88واملشاركة في اتخاذ القرار( .)3.81ويعزو الباحثان هذه النتائج إلى إملام املدراء بمهارات القيادة
التشاركية ،ويعود ذلك إلى دورات التأهيل ،وبناء القدرات التي يتلقاها هؤالء املدراء في مجال القيادة التربوية ،والتخطيط التربوي ،وتشكيل اللجان،
وتوزيع األدوار ،وتفويض السلطة ،وبناء العالقات اإلنسانية ،ومهارات االتصال والتواصل من خالل املعهد الوطني للتدريب التابع لوزارة التربية
والتعليم ،والتي تنمي مهاراتهم املختلفة ،وتنعكس على سلوكهم وآدائهم املنهي ،كما تعكس إيمان هؤالء املدراء كقادة تربويين بأهمية القيادة التشاركية
كمنحى إداري مفيد ومتميز النعكاساته اإليجابية على جوانب العملية التعليمية؛ حيث تتيح أجواء إيجابية يسودها العمل التعاوني ،وتحمل املسؤولية،
واملبادرة ،وحل املشكالت ،واالنتماء ،واإلبداع ،والحرية ،والديمقراطية؛ بما يساهم في تطوير العمل وجودته ،ويحقق الرضا الوظيفي للمعلمين
واملعلمات؛ حيث يؤكد القرش ي( :)2013أن القيادة التشاركية تسهم بشكل كبير في صنع القرارات املدرسية ،وتعزيز الروح املعنوية لدى العاملين ،ورفع
مستوى آدائهم ،وحل مشكالت املنظمة ،ويشير أبو الكشك ( :)2006إلى أن القيادة التشاركية تهتم بالتأثير واإلقناع الشخص ي لآلخرين ،وتعطي أهمية
ً
كبيرة للمرؤوسين بعيدا عن التهديد والتخويف ،ومنحهم حرية االختيار ،وتؤمن بالحوار البناء الهادف ،وتساهم في تنمية الشعور باملسؤولية ،واإلبداع
واالبتكار ،وتعزز روح التعاون ،واالتصال والتواصل ،وتحفزهم على األداء الجيد ،فهي قيادة إنسانية جماعية ،تؤدي إلى التفاف العاملين حول قائدهم،
وإلى زيادة والئهم وانتمائهم للمؤسسة ،كما يمكن تفسير هذه النتائج في ضوء املهام املتشعبة ملدير املدرسة ،وتعدد أدواره اإلدارية والقيادية والفنية،
والتي تتطلب منه متابعة حثيثة لكافة جوانب العملية التعليمية؛ مما يدفعه إلى تفويض الصالحيات لنوابه وللمعلمين في املجال اإلداري واألكاديمي،
ومجال األنشطة الطالبية وغيرها من مجاالت العمل املرتبطة بالعملية التعليمية بما يساهم في سرعة اإلنجاز ،وتخفيف العبئ عن املدير ،ومنح
الصالحيات بما يساهم في االرتقاء بالعمل وتجويده ،وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة :طيفور ( ،)2020والخصاونة ( ،)2020والليمون (،)2019
ودرويش ( ،)2019والشمري واللوقان ( ،)2018وسلمان ( ،)2017والعجمي ( )2007الذين أكدوا على وجود مستوى عال من القيادة التشاركية.
إجابة السؤال الثاني والذي ينص على "ما مستوى الثقافة التنظيمية السائدة لدى مديري املدارس الحكومية األساسية في محافظة قلقيلية من
وجهات نظراملعلمين واملعلمات؟
لإلجابة عن السؤال ،تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لدرجة ممارسة مديري املدراس الحكومية األساسية في محافظة
قلقيلية للقيادة التشاركية من وجهات نظر املعلمين واملعلمات ،وجدول التالي ( )7يوضح ذلك.
جدول ( :)7يوضح املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية ملستوى الثقافة التنظيمية السائدة لدى مديري املدارس من وجهات نظر املعلمين واملعلمات
رقم
املجال

املجال

1

الهيكل التنظيمي
أنظمة الحوافز
العمليات
الدرجة الكلية

2
3
4

املتوسط الحسابي

املعلمون
االنحراف املعياري

3.86

0.64

3.93

0.64

4.00

0.58

3.93

0.59

الدرجة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

النسبة املئوية%
77.2
78.6
80.00
78.6

يتضح من جدول (َّ )7أن مستوى الثقافة التنظيمية السائدة لدى مديري املدارس الحكومية األساسية في محافظة قلقيلية من وجهات نظر
املعلمين واملعلمات جاء بدرجة مرتفعة؛ حيث بلغ املتوسط الحسابي للدرجة الكلية ( )3.93وبنسبة مئوية قدرها ( )%78.6من املعلمين ،والذين أفادوا
بأن مدرائهم يتمتعون بدرجة عالية من الثقافة التنظيمية ،كما جاء متوسط استجابات املعلمين على كافة املجاالت مرتفعة ،وهي بالترتيب :مجال
العمليات ( ،)4.00مجال أنظمة الحوافز ( ،)3.93ومجال الهيكل التنظيمي( .)3.86ويعزو الباحثان هذه النتائج إلى إيمان املعلمين واملعلمات بالثقافة
التنظيمية ملؤسستهم والتي يعكسها مدراء املدارس ،ويعكس اإلدارة الواعية والقيادة التشاركية الناجحة التي أشارت إليها نتائج السؤال األول ،والتي تعزز
االتصال والتواصل بين العاملين باملدرسة ،كما تعزز العمل التعاوني والعمل كفريق ،وتعكس املرونة اإلدارية ،وقدرات املدراء لتبني هيكل تنظيمي فاعل،
وتقديم أنظمة حوافز متميزة ،وإشراك الجميع في التخطيط للعمليات وتنفيذها ،ويتفق هذا مع ما ذكره مصطفى ( )2014من أن نجاح اإلدارة في بناء
ثقافة تنظيمية إيجابية ،يساعدها في حسن تكييف املنظمة مع املتغيرات البيئية ،وفي االستمرار والبقاء ،وتكوين رؤية متكاملة ومشتركة بين أعضاء
املنظمة بشأن رسالتها وأهدافها واستراتيجيتها في سعيها لتحقيق أهدافها ،ويتحمل كل عضو مسئوليته ،كما تساهم املبادرات التي تطرح من قبل وزارة
التربية والتعليم واملؤسسات في تعزيز أنظمة الحوافز ،فتعدد األنشطة املدرسية ،وتكليف اإلدارات املدرسية بتشجيع املعلمين على املشاركة في املبادرات
والبحوث العلمية ،وتطلعها نحو التميز واإلبداع يدفعها إلى تبني أنظمة الحوافز؛ لتشجيع العاملين واملعلمين ،ومما يعزز الثقافة التنظيمية لدي املدراء
متابعة اإلدارات املدرسية من قبل اإلدارة العامة للمتابعة امليدانية بوزارة التربية والتعليم ،والتي تتولى متابعة أعمالها اإلدارية والفنية؛ مما يقودها
ل وضع برنامج وخطة محددة بأهداف ونشاطات وفعاليات يتم توزيعها على املعلمين والعاملين ،وموثقة بلقاءات واجتماعات مكتوبة .وتتفق هذه النتائج
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مع دراستي العنزي ( ،)2019والليثي ( )2008اللذين توصال إلى وجود مستوى عال من الثقافة التنظيمية ،ودراسة(Desselle, Raja, Andrews& Lui, ،
) 2018التي أشارت إلى تمتع أفراد عينة الدراسة بمستوى مقبول من الثقافة التنظيمية ،ودراسة ( (Chipunza & Malo, 2017التي انتهت النتائج إلى أن
املعلمين لديهم توجهات وإدراكات إيجابية نحو الثقافة التنظيمية.
إجابة السؤال الثالث والفرض الخاص به والذي ينص على "ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية ( )α=0.05في درجة ممارسة مديري
املدراس الحكومية األساسية في محافظة قلقيلية للقيادة التشاركية ومستوى الثقافة التنظيمية السائدة لديهم من وجهة نظر املعلمين
واملعلمات".
ولفحص الفرض السابق تم استخدام معامل ارتباط بيرسون في للكشف عن طبيعة العالقة بين ممارسة مديري املدراس الحكومية األساسية في
محافظة قلقيلية للقيادة التشاركية ومستوى الثقافة التنظيمية السائدة لديهم من وجهة نظر املعلمين واملعلمات ،وكانت النتائج كما يوضحها جدول
(.)8
جدول ( :)8معامل االرتباط بين ممارسة مديري املدراس للقيادة التشاركية ومستوى الثقافة التنظيمية السائدة من وجهة نظر املعلمين واملعلمات
القيادة التشاركية
االنحراف
الوسط الحسابي
املعياري
0.56

3.87

الثقافة التنظيمية
االنحراف
الوسط الحسابي
املعياري
3.93

معامل االرتباط

مستوى الداللة

**0.848

0.000

0.59

يتضح من جدول ( )8وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α=0.05بين الدرجة الكلية ملقياس القيادة التشاركية
والدرجة الكلية ملقياس الثقافة التنظيمية السائدة لدى مديري املدارس الحكومية األساسية في قلقيلية من وجهات نظر املعلمين واملعلمات بمعامل
ارتباط مقداره ( .)0.848ويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى الدور القيادي لإلدارة املدرسية والذي يؤثر بطريقة إيجابية أو سلبية على الثقافة التنظيمية
في مدرسته ،فكلما زادت قدرة اإلدارة املدرسية على إشراك املعلمين في اتخاذ القرار ،وتفويض السلطة ،وبناء عالقات إنسانية زاد مستوى الثقافة
التنظيمية املتمثل في بناء مخطط وهيكل تنظيمي ،وإدارة العمليات ،واستخدام أنظمة حوافز بشكل ناجح ،فالقادة التربويون لديهم القدرة الكافية علـى
خلـق بيئة مدرسية تسودها العالقات اإلنسانية املتفاعلة املتبادلة فيما بينهم وبين املعلمين ،وهـذا يعكس وجود ثقافة تنظيمية وقوية وراسخة ،ويتفق
هذا مع ما ذكرته (الحريري ) 2011 ،والتي أكدت على أن الثقافة التنظيمية ترتبط بشكل وثيق باإلدارة التشاركية التي توجب على مدير املدرسة كقائد
اإليمان بأسلوب العمل التشاركي ،وترسيخ مبدأ العالقات اإلنسانية ،والحرص على إشراك جميع العاملين في املدرسة في عملية صنع القرار على أن يقوم
هو ذاته بدور باعتباره املثل األعلى ،والقدوة للجميع؛ مما ينعكس على العاملين ،ويخلق فيهم روح املبادرة والحماس؛ لتطوير الثقافة التنظيمية املدرسية
وبلورتها ودعمها .وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة عسكر ( )2012التي أكدت على وجود عالقة ارتباطية بين القيادة التشاركية والثقافة التنظيمية.
إجابة السؤال الرابع والفرض الخاص به والذي ينص على "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ( )α=0.05في درجة ممارسة مديري املدراس
الحكومية األساسية في محافظة قلقيلية للقيادة التشاركية من وجهة نظر املعلمين واملعلمات تعزى ملتغير الجنس ،وسنوات الخبرة ،واملؤهل
العلمي"
ولفحص الفرض السابق استخدمت الدراسة اختبار "ت" ملجموعتين مستقلتين ،واختبار تحليل التباين األحادي) ،(One-way ANOVAوقد تم
عرض نتائج كل متغير على حدة على النحو التالي:
• النتائج املتعلقة بمتغير الجنس :تم استخدام اختبار "ت" ملجموعتين مستقلتين للكشف عن داللة الفروق في درجة ممارسة مديري املدراس
الحكومية األساسية في محافظة قلقيلية للقيادة التشاركية من وجهة نظر املعلمين واملعلمات في ضوء متغير الجنس (ذكر ،أنثى) ،وكانت النتائج كما هي
موضحة في جدول (.)9
جدول ( :)9داللة الفروق في درجة ممارسة مديري املدراس للقيادة التشاركية من وجهة نظرعينة الدراسة تبعا ملتغيرالجنس
املجال

ذكر( ن=)72

قيمة (ت)

أنثى ( ن =)68

املتوسط

االنحراف

املتوسط

االنحراف

الداللة

املشاركة في اتخاذ القرار
تفويض السلطة
العالقات اإلنسانية

3.88

0.52

3.75

0.54

1.41

0.16

4.01

0.65

3.85

0.63

1.44

0.15

4.01

0.62

3.76

0.74

2.14

*0.03

الدرجة الكلية

3.96

0.55

3.78

0.57

1.87

0.06

يتضح ِمن نتائج جدول( )9عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α=0.05بين متوسـطات استجابات املعلمين في الدرجة
الكلية ومجاالت املشاركة في اتخاذ القرار ،وتفويض السلطة ملقياس القيادة التشاركية لدى مديري املدراس الحكومية األساسية في محافظة قلقيلية من
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وجهات نظر املعلمين واملعلمات تعزى ملتغير الجنس ،في حين وجدت فروق ذات داللة إحصائية في مجال العالقات اإلنسانية لصالح املعلمين(الذكور)،
ويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى تشابه وجهات نظر املعلمين واملعلمات في تقديرهم ملمارسة مدراء املدارس للقيادة التشاركية ،وإيمانهم بأهميتها في
االرتقاء بمستوى العمل وجودته؛ لكونها أحد االتجاهات الحديثة في تحسين العمل اإلداري ،وبالتالي يتشابه النظام اإلداري بإجراءاته وتعليماته في
املدارس الحكومية اتجاه املعلمين واملعلمات بغض النظر عن الجنس ،وتتشابه املمارسات واإلجراءات بما تتضمنه من تفويض للسلطة في مجاالت
التخطيط والتنفيذ واملتابعة ،واشراك املعلمين في اتخاذ القرار ،وحل املشكالت بما يرفع مستوى ثقة املعلمين واملعلمات بمدرائهم ،ويطور أدائهم .وتتفق
ً
هذه النتائج مع نتائج دراسة :طيفور ( ،)2020والخصاونة ( ،)2019وسليمان ( ،)2017وعسكر ( )2012الذين انتهوا إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا
في مستوى القيادة التشاركية تعزى للجنس ،وتختلف مع دراسة العجمي ( )2007التي انتهت الى وجود فروق تعزى للجنس لصالح اإلناث.
• النتائج املتعلقة بمتغير سنوات الخبرة :تم استخدام استخدام تحليل التباين األحادي) ،(One-way ANOVAللكشف عن داللة الفروق في درجة
ممارسة مديري املدراس الحكومية األساسية في محافظة قلقيلية للقيادة التشاركية من وجهة نظر املعلمين واملعلمات في ضوء متغير الخبرة (أقل من 5
سنوات ،من  10 -5سنوات ،أكثر من  10سنوات سنوات) ،وكانت النتائج كما في جدول (.)10
جدول ( :)10نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في درجة ممارسة مديري املدراس للقيادة التشاركية من وجهة نظر املعلمين واملعلمات في ضوء متغير
سنوات الخبرة
املجاالت

مصدر التباين

مجموع املربعات

درجات الحرية

متوسط
املربعات

قيمة(ف)

الداللة اإلحصائية

املشاركة في اتخاذ القرار

بين املجموعات

0.111

2

0.056

0.203

0.816

داخل املجموعات

37.424

137

0.273

املجموع

37.535

139

بين املجموعات
داخل املجموعات

0.067

2

0.034

55.300

137

0.404

املجموع

تفويض السلطة

العالقات اإلنسانية

الدرجة الكلية

55.367

139

بين املجموعات

0.375

2

0.187

داخل املجموعات

63.473

137

0.463

املجموع
بين املجموعات

63.848

139

0.078

2

41.554

137

41.632

139

داخل املجموعات
املجموع

0.039

0.083

0.404

0.129

0.920

0.668

0.879

0.303

يتضح من جدول ( )10عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α=0.05بين متوسـطات استجابات املعلمين للدرجة الكلية
ومجاالت مقياس القيادة التشاركية لدى مديري املدراس الحكومية األساسية في محافظة قلقيلية من وجهات نظر املعلمين واملعلمات تعزى ملتغير
سنوات الخبرة .ويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى أن أساليب املدراء التربويين املتعلقة باملشاركة ،وتفويض السلطة ،والعالقات اإلنسانية هي واحدة لكل
املعلمين واملعلمات بغض النظر عن خبرتهم ،وهي أساليب عادلة تعتمد في توزيعها على كفاءة املعلمين واملعلمات بالدرجة األولى ،كما يتم تدريب املعلمين
على كل األعمال التي يكلفون بها؛ مما يعزز خبرتهم على اختالف سنوات الخدمة والخبرة ،ويسمح لهم باالطالع الواسع في مجال اإلدارة؛ مما يشير إلى
انفتاح مدراء املدارس ومرونتهم وعدالتهم التي تعكس ممارستهم للقيادة التشاركية .واتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراستي طيفور ( ،)2020وسليمان
( )2017اللذين انتهيا إلى عدم وجود فروق تعزى لسنوات الخبرة في درجة ممارسة القيادة التشاركية ،وتختلف مع دراسة :درويش ( ،)2019والشمري،
واللوقان ( ،)2018والعجمي ( )2007الذين أكدوا وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة استخدام مديري املدارس الثانوية للقيادة التشاركية.
• النتائج املتعلقة بمتغير املؤهل العلمي :تم استخدام استخدام تحليل التباين األحادي) ،(One-way ANOVAللكشف عن داللة الفروق في درجة
ممارسة مديري املدراس الحكومية األساسية في محافظة قلقيلية للقيادة التشاركية من وجهة نظر املعلمين واملعلمات في ضوء املؤهل العلمي (دبلوم،
بكالوريوس ،ماجستير فأعلى) ،وكانت النتائج كما في جدول (.)11
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جدول ( :)11يوضج نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في الدرجة الكلية ومجاالت مقياس القيادة التشاركية التي تعزى ملتغيراملؤهل العلمي
املجاالت

مصدر التباين

مجموع املربعات

درجات الحرية

متوسط
املربعات

قيمة(ف)

الداللة اإلحصائية

املشاركة في اتخاذ القرار

بين املجموعات
داخل املجموعات

0.935

2

0.467

1.736

0.180

36.598

136

0.269

املجموع

37.533

138

تفويض السلطة

العالقات اإلنسانية

الدرجة الكلية

بين املجموعات

1.888

2

0.944

داخل املجموعات
املجموع

53.327

136

0.392

55.215

138

بين املجموعات

2.957

2

1.478

داخل املجموعات
املجموع

60.591

136

0.446

63.547

138

بين املجموعات

1.800

2

داخل املجموعات
املجموع

39.724

136

41.524

138

0.900

2.407

3.318

3.080

0.094

*0.039

*0.049

0.292

يتضح من جدول ( )11وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات املعلمين في الدرجة الكلية وبعد العالقات اإلنسانية ملقياس
القيادة التشاركية لدى مديري املدراس الحكومية األساسية في محافظة قلقيلية من وجهات نظر املعلمين واملعلمات تعزى ملتغير املؤهل العلمي ،وعدم
وجود فروق ذات داللة في مجاالت املشاركة في مجال اتخاذ القرار ،ومجال تفويض السلطات ،وملعرفة اتجاه الفروق ،تم استخدام اختبار LSD
للمقارنات البعدية للدرجة الكلية ومجال العالقات اإلنسانية ،وجدول ( )12يوضح ذلك.
جدول ( :)12إ ختبار LSDللمقارنة البعدية للدرجة الكلية ومجال العالقات اإلنسانية
املجال
العالقات اإلنسانية

املؤهل العلمي
دبلوم

دبلوم
-

بكالوريوس

ماجستير فأعلى

0.09839

0.49396

- 0.49396

*- 0.39557

-

الدرجة الكلية

بكالوريوس
ماجستير فأعلى
دبلوم
بكالوريوس
ماجستير فأعلى

- 0.09839

-

*0.39557

-

0.10199

0.40587

- 0.10199

-

*0.30388

- 0.40587

- *0.30388

-

ً
يشير جدول ( )12إلى وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) (α=0.05في الدرجة الكلية ومجال العالقات اإلنسانية بين البكالوريوس
واملاجستير فأعلى ،ولصالح البكالوريوس ،ويفسر الباحثان عدم وجود فروق في بعدي اتخاذ القرار ،وتفويض السلطة إلى تعامل املدراء في محافظة
قلقيلية مع معلميهم ومعلماتهم بعدالة ومساواة وديمقراطية تشرك الكل في عمليات اتخاذ القرارات ،وتفويضهم للصالحيات؛ بما يعكس وعي املدراء
وإيمانهم بأهمية معلميهم ومعلماتهم بغض النظر عن مؤهالتهم ،وفيما يتعلق بوجود فروق في الدرجة الكلية وبعد العالقات اإلنسانية لصالح
البكالوريوس ،فيمكن تفسيره في ضوء قدرة حملة املاجستير فأعلى بما يتوافر لهم من خبرة ومعرفة ومهارة واكتساب ملعايير التقييم املوضوعي الناتجة
ً
عن دراستهم ،والتي تؤهلهم بشكل أكثر عمقا وموضوعية في تقييم أداء مدراء املدارس ،وفي ضوء أن النسبة األكبر من املعلمين واملعلمات واملدراء هم من
حملة البكالوريوس ،وبالتالي تعامل املدراء معهم بشكل أكبر ،وتتفق هذه النتائج مع دراسة العجمي( )2007التي انتهت إلى وجود فروق تعزى للمؤهل
العلمي لصالح البكالوريوس ،وتختلف مع دراسة :درويش ( ،)2019وسليمان ( ،)2017وعسكر ( ،)2012الذين انتهوا إلى عدم وجود فروق في الدرجة
الكلية ملقياس القيادى التشاركية تعزى للمؤهل العلمي.
إجابة السؤال الخامس والفرض الخاص به والذي ينص على "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ( )α=0.05في درجة ممارسة مديري املدراس الحكومية
األساسية في محافظة قلقيلية للثقافة التنظيمية السائدة من وجهة نظر املعلمين تعزى ملتغير الجنس ،وسنوات الخبرة ،واملؤهل العلمي؟".
ولفحص الفرض السابق استخدمت الدراسة اختبار "ت" ملجموعتين مستقلتين ،واختبار تحليل التباين األحادي ) ،(One-way ANOVAوقد تم
عرض نتائج كل متغير على حدة على النحو التالي:
• النتائج املتعلقة بمتغير الجنس :تم استخدام اختبار "ت" ملجموعتين مستقلتين للكشف عن داللة الفروق في مستوى الثقافة التنظيمية السائدة
لدى مديري املدراس الحكومية األساسية في محافظة قلقيلية في ضوء متغير الجنس (ذكر ،أنثى) ،وكانت النتائج كما هي موضحة في جدول (.)13
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جدول ( :)13داللة الفروق في مستوى الثقافة التنظيمية لدى مديري املدراس من وجهة نظرعينة الدراسة تبعا ملتغيرالجنس
ذكر( ن=)72

املجال

قيمة (ت)

أنثى ( ن =)68

املتوسط

االنحراف

املتوسط

االنحراف

الداللة

الهيكل التنظيمي

3.97

0.64

3.74

0.64

2.04

*0.043

أنظمة الحوافز

4.04

0.61

3.81

0.67

2.03

*0.044

العمليات

4.11

0.52

3.88

0.63

2.29

*0.024

الدرجة الكلية

4.04

0.55

3.81

0.61

2.25

*0.026

يتضح ِمن جدول ( )13وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α=0.05بين متوسـطات استجابات املعلمين في الدرجة الكلية
ومجاالت مقياس الثقافة التنظيمية لدى مديري املدراس الحكومية األساسية في محافظة قلقيلية من وجهات نظر املعلمين واملعلمات تعزى ملتغير
الجنس لصالح الذكور .ويمكن تفسير هذا النتيجة في ضوء ما يتميز به املعلمون من رغبة وتطلع للتطور املنهي والوظيفي بشكل أكبر من اإلناث بحكم أن
مسؤولياتهم الكلية أقل من مسؤوليات املعلمات ،وبالتالي تتوفر الفرصة أمامهم للمبادرة واالستجابة للتكليفات بشكل أكبر من املعلمات؛ النشغالهن
بآداء أدوارهن املختلفة كمعلمات وزوجات وأمهات ،وبالتالي فرصة املعلمين متاحة بشكل أكبر للمشاركة في إعداد الهياكل التنظيمية ،وفي التخطيط
للعمليات وتنفيذها ومتابعتها ،وتحمل املسؤولية والعمل بروح الفريق ،كما أن اهتمامهم بالحوافز املادية بشكل أكبر من املعلمات بحكم الضغوط
االقتصادية امللقاة على كاهلهم لكونهم مسؤولين عن إعالة أسرهم بالدرجة األولى ،واختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسة عابدين ( )2013التي انتهت إلى
عدم وجود فروق في مستوى الثقافة التنظيمية تعزى ملتغير الجنس.
• النتائج املتعلقة بمتغير سنوات الخبرة :تم استخدام استخدام تحليل التباين األحادي) ،(One-way ANOVAللكشف عن داللة الفروق في مستوى
الثقافة التنظيمية السائدة لدى مديري املدراس الحكومية األساسية في محافظة قلقيلية من وجهة نظر املعلمين واملعلمات في ضوء متغير الخبرة (أقل
من  5سنوات ،من  10 -5سنوات ،أكثر من  10سنوات سنوات) ،وكانت النتائج كما في جدول (.)14
جدول( :)14نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في مستوى الثقافة التنظيمية من وجهة نظر املعلمين واملعلمات في ضوء متغير سنوات الخبرة
املجاالت

مصدر التباين

مجموع املربعات

درجات الحرية

متوسط
املربعات

قيمة(ف)

الداللة اإلحصائية

الهيكل التنظيمي

بين املجموعات

1.307

2

0.654

1.562

0.21

داخل املجموعات
املجموع

56.906

136

0.418

58.213

138

أنظمة الحو افز

العمليات

الدرجة الكلية

بين املجموعات

0.717

2

0.358

داخل املجموعات

57.333

136

0.422

املجموع

58.050

138

بين املجموعات

1.690

2

0.845

داخل املجموعات
املجموع

46.151

136

0.339

47.841

138

بين املجموعات
داخل املجموعات

1.103

2

0.552

47.148

136

0.347

املجموع

48.251

138

0.850

2.490

1.591

0.43

0.08

0.20

يتضح من الجدول ()14عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α=0.05بين متوسطات استجابات املعلمين واملعلمات في
الدرجة الكلية ،ومجاالت مقياس الثقافة التنظيمية لدى مديري املدارس الحكومية األساسية في محافظة قلقيلية من وجهات نظر املعلمين واملعلمات
تعزى ملتغير سنوات الخبرة .ويعزو الباحثان ذلك إلى أن املعلمين على اختالف سنوات خبرتهم لديهم الخبرة واملعرفـة واالطالع واالملام بجميـع القوانين
اإلدارية والفنية الخاصة بهم ،ويتم تكليفهم باملهام وبالدورات التدريبية بناء على الكفاءة واالحتياج ،وبالتالي يتفهمون أهمية خلق وإيجاد ثقافة مدرسية
ً
موحدة داعمة للعمل. ،كما أنه وفقا لنتائج السؤال الثاني فإن مدراء املدارس لديهم مستوى عال من الثقافة التنظيمي ،ولديهم الكفاءة والخبرة التي
تؤهلهم لتوفير ثقافة تنظيمية قادرة على بناء عالقات إنسانية ،وإيجاد ثقافة مدرسية موحدة تدعم العمل املدرس ي وتطوره ،وتدفع به إلى النجاح
والتميز ،وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراستي (العنزي ،)2019 ،وعابدين ( )2013اللذين أشارا إلى عدم وجود فروق في مستوى الثقافة التنظيمية تعزى
لسنوات الخبرة.
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القيادة التشاركية وعالقتها بالثقافة التنظيمية لدى مديري املدارس الحكومية األساسية في محافظة قلقيلية....

• النتائج املتعلقة بمتغير املؤهل العلمي :تم استخدام استخدام تحليل التباين األحادي) ،(One-way ANOVAللكشف عن داللة الفروق في مستوى
الثقافة التنظيمية لدى مديري املدراس الحكومية األساسية في محافظة قلقيلية من وجهة نظر املعلمين واملعلمات في ضوء املؤهل العلمي (دبلوم،
بكالوريوس ،ماجستير فأعلى) ،وكانت النتائج كما في جدول (.)15
جدول ( :)15يوضج نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في الدرجة الكلية ومجاالت مقياس الثقافة التنظيمية التي تعزى ملتغير املؤهل العلمي
املجاالت

مصدر التباين

مجموع املربعات

الهيكل التنظيمي

بين املجموعات

2.417

2

داخل املجموعات
املجموع

54.499

135

أنظمة الحو افز

متوسط
املربعات

قيمة(ف)

الداللة اإلحصائية

1.209

2.994

0.053

0.404

56.916

137

بين املجموعات

3.099

2

1.549

داخل املجموعات
املجموع

54.138

135

0.401

57.237

137

العمليات

بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

الدرجة الكلية

درجات الحرية

2.199

2

1.099

45.007

135

0.333

47.206

137

بين املجموعات

2.536

2

1.268

داخل املجموعات

44.820

135

0.332

املجموع

47.356

137

3.863

3.297

3.820

*0.023

*0.040

*0.024

يتضح من جدول ( )15وجود فروق في الدرجة الكلية ومجال أنظمة الحوافز ومجال العمليات ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مجال
الهيكل التنظيمي ،وملعرفة اتجاه الفروق ،تم استخدام اختبار  LSDللمقارنات البعدية ،والجدول التالي يوضح ذلك.
جدول ( :)16اختبار LSDللمقارنة البعدية للدرجة الكلية ومجال أنظمة الحوافز ومجال العمليات ملقياس الثقافة التنظيمية
املجال
أنظمة الحو افز
العمليات

الدرجة الكلية

املؤهل العلمي
دبلوم
بكالوريوس
ماجستير فأعلى
دبلوم
بكالوريوس
ماجستير فأعلى
دبلوم
بكالوريوس
ماجستير فأعلى

دبلوم
-

بكالوريوس

ماجستير فأعلى

0.03295

0.45583

- 0.03295

-

*0.42288

- 0.45583

- *0.42288

-

-

0.14740

0.48250

- 0.14740

-

*0.33510

- 0.48250

- *0.33510

-

-

0.09209

0.46611

- 0.09209

-

*0.37402

- 0.46611

- *0.37402

-

ً
يشير جدول ( )16إلى وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) (α=0.05في الدرجة الكلية ،ومجال أنظمة الحوافز ،ومجال العمليات بين
البكالوريوس واملاجستير فأعلى ،ولصالح البكالوريوس .ويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى أن حملة املاجستير فأعلى لديهم الخبرة األكبر في التقييم
والحكم على األمور ،ولديهم خبرة أوسع والتي اكتسبوها من خالل دراستهم ،كما يشكل حملة البكالوريوس النسبة األكبر من املعلمين واملعلمات واملدراء
في املدارس الحكومية ،وبالتالي إشراكهم بشكل أكبر بالهيكل التنظيمي ،وفي تخطيط العمليات وتنفيذها ومتابعتها وتقويمها ،ودعمهم من خالل أنظمة
الحوافز املتاحة من قبل املدراء بشكل أكبر بحكم أنهم الشريحة األوسع ،التي تملك الخبرة الواسعة ،والتي يحرص املدراء على فاعليتهم في املؤسسة
لتأثيرهم الكبير في خلق حالة من التفاعل الدينامكي الهادف لتفجير طاقات الكامنة العـاملين ودفعها نحو تحقيق األهداف ،كما أن الرغبة في التطور
املنهي تكون أكبر لدى حملة البكالوريوس كونهم ما زالوا يتطلعون لفرص تحسن وضعهم األكاديمي والوظيفي واملنهي ،وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراستي
العنزي ( ،)2019والليثي ( )2008اللذين أكدا وجود فروق في مستوى الثقافة التنظيمية تعزى للمؤهل العلمي ،وتختلف مع نتائج دراسة عابدين ()2013
التي أشارت إلى عدم وجود فروق في مستوى الثقافة التنظيمية تعزى للمؤهل العلمي.
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حجازي & قشوع

توصيات الدراسة:
في ضوء النتائج السابقة ،توص ي الدراسة بما يلي:
• تبني قادة املدارس ملنحى القيادة التشاركية كاتجاه فعال في القيادة املدرسية ،من خالل إشراك املعلمين في عمليات التخطيط والتنفيذ واملتابعة
والتقويم ،وفي إعداد الخطط املدرسية ،وعمليات اتخاذ القرار.
• العمل على تطوير القيادات املدرسية من خالل إلحاقهم بدورات تدريبية حول االتجاهات الحديثة في القيادة املدرسية ،والثقافة التنظيمية.
• توجه مدراء املدارس؛ لتعزيز العالقات اإلنسانية مع معلميهم لتوفير املناخ اإليجابي.
• توجه املدراء لنشر ثقافة تنظيمية تشجع اإلبداع واالبتكار والتجديد في بيئة العمل متعلقة بكل جانب من جوانب العملية التعليمية.
مقترحات بحثية:
تقترح الدراسة أن تتناول الدراسات املستقبلة ما يلي:
• فاعلية برنامج تدريبي في تنمية اتجاه القيادة التشاركية لدى مدراء املدارس الحكومية في الضفة الغربية.
• الثقافة التنظيمية وعالقتها باالبداع اإلداري والرضا الوظيفي لدى مديري املدارس في الضفة الغربية.
• تأثير الثقافة التنظيمية على جودة األداء لدى معلمي املدارس الحكومية في الضفة الغربية.

املراجع:
أوال :املراجع العربية:
 .1أبو بكر ،مصطفى محمود .)2000( ،التفكير اإلسالمي واعداد الخطةاالستراتيجية .الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة.
 .2الحربي ،قاسم بن عائل ( .)2004القيادة املدرسية في ضوء اتجاهات القيادة التربوية الحديثة .مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ،الرياض.
 .3الحريري ،رافدة عمر ( .)2011إدارة التغيير في املؤسسات التربوية .دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
 .4حريم ،حسين ( .)2004السلوك التنظيمي سلوك األفراد والجماعات في منظمات األعمال .دار الحامد للنشر والتوزيع ،األردن.
 .5الخصاض ي ،مصطفى ( .)2000واقع االدارة املدرسية باملغرب بين التكوين التربوي والتنظيم اإلداري " دراسة القيادات التربوية بمؤسسات التعليم
الثانوي .مطبعة النجاح الجديدة  ،الدار البيضاء  ،املغرب .
 .6الخصاونة ،فؤاد شبيب .)2019( .درجة ممارسة قادة مدارس التعليم العام في منطقة نجران للقيادة التشاركية وعالقتها بمستوى اإلبداع اإلداري
لديهم من وجهة نظر املعلمين .مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية. 676-656 ، :)43( :
 .7خليل ،محمد ( .)2013اإلشراف التربوي الحديث :املاهية واألهداف واألنواع واألساليب .دار مجدالوي للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
 .8درويش ،زينب ( .)2019درجة ممارسة قائدات املدارس الثانوية بمحافظة الخرج للقيادة التشاركية وعالقتها بفاعلية اتخاذ القرار من وجهة نظر
املعلمات .مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات النفسية والتربوية.341-310 :)5(27 :
 .9الرباعي ،خولة ابراهيم ( .)2009درجة مشاركة معلمي املدارس الثانوية الخاصة في األردن في اتخاذ القرارات املدرسية وعالقاتها برضاهم الوظيفي
وانتمائهم املنهي .رسالة دكتوراه ،جامعة عمان العربية للدراسات العليا ،األردن .
 .10شقير ،عالء ( .)2012درجة ممارسة مديري املدارس الحكومية ومديراتها للقيادة التشاركية وعالقتها بالرضا الوظيفي في محافظات شمال الضة
الغربية من وجهات نظر املعلمين واملعلمات .رسالة ماجستير ،جامعة النجاح ،فلسطين.
 .11الشلوي ،حمد بن فرحان ( ،)2005الثقافة التنظيمية وعالقتها باالنتماء التنظيمي " ( دراسة ميدانية على منسوبي كلية امللك خالد العسكرية
املدنيين والعسكريين ) .رسالة ماجستير ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية  ،اململكة العربية السعودية .
 .12الشمري ،سامي عواد ،واللوقان ،محمد ( .)2018واقع القيادة التشاركية لقادة املدارس الثانوية بمدينة حائل وسبل تطويرها من وجهة نظر
املعلمين .املجلة العربية للعلوم التربوية والنفسية :املؤسسة العربية للتربية والعلوم واآلداب .113-75 :)03(3
 .13الصليبي ،عائد ( .)2015درجة ممارسة مديري املدارس الثانوية بمحافظة غزة للقيادة التشاركية وعالقتها بالفاعلية الذاتية ملعلميهم .رسالة
ماجستير ،الجامعة اإلسالمية غزة.
 .14طيفور ،هيفاء علي محمود ( .)2020درجة ممارسة قادة املدارس في محافظة عجلون للقيادة التشاركية ومقترحات تطويرها من وجهة نظر
املعلمين .مجلة العلوم التربوية والدراسات اإلنسانية.120-84 :)9(4 :
 .15عابدين ،محمد ( .)2013مستوى الثقافة التنظيمية في املدارس الثانوية في محافظة القدس كما يراه اإلداريون واملعلمون .مجلة العلوم التربوية
والنفسية.70-41 :)1(14 :
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حجازي & قشوع

 .16العجمي ،محمد ( .)2007درجة استخدام مديري املدارس الثانوية في دولة الكويت لنمط اإلدارة التشاركية عند ليكرت من وجهة نظر املعلمين.
رسالة ماجستير ،جامعة عمان العربية للدراسات العليا ،األردن.
 .17العرابيد ،نبيل ( .)2010دور القيادة التشاركية في مديريات التربية والتعليم في حل مشكالت مديري املدارس الثانوية بمحافظات غزة .رسالة
ماجستير غير منشورة .جامعة األزهر ،غزة.
 .18عسكر ،عبد العزيز ( .)2012القيادة التشاركية وعالقتها بالثقافة التنظيمية لدى مديري املدارس الحكومية بمحافظات غزة من وجهات نظر
املعلمين .رسالة ماجستير ،جامعة األزهر ،غزة
 .19العنزي ،عطا هللا ( .)2019مستوى الثقافة التنظيمية باملدارس املتوسطة والثانوية بمدينة عرعر من وجهة نظر املديرين واملعلمين .مجلة البحوث
التربوية.135-109 :)61( 16 :
 .20العميان ،محمود سلمان( .)2010السلوك التنظيمي في منظمات األعمال .دار وائل للنشر ،عمان.
 .21أبو عيطة ،عبد هللا ( .)2013معيقات استخدام النمط التشاركي في اإلدارة املدرسية في محافظات غزة وسبل معالجتها .رسالة ماجستير ،الجامعة
اإلسالمية ،غزة.
 .22الغالبي ،طاهر ،وإدريس ،ووائل ( .)2009اإلدارة االستراتيجية منظور منهجي متكامل .ط ،2دار وائل للطباعة والنشر ،عمان ،األردن.
 .23الكردي ،أحمد ( .)2014اإلدارة املدرسية الحديثة .عالم الكتب ،القاهرة.
 .24أبو الكشك ،محمد نايف ( .)2006اإلدارة املدرسية املعاصرة .دار جرير للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
 .25الليثي ،محمد بن علي ( .)2008الثقافة التنظيمية ملدير املدرسة ودورها في اإلبداع اإلداري من وجهات نظر مديري مدارس التعليم االبتدائي
بالعاصمة املقدسة .رسالة ماجستير ،كلية التربية ،جامعة أم القرى ،اململكة العربية السعودية.
 .26الليمون  ،شاهر قبالن ( .)2019درجة ممارسة مديري املدارس الثانوية الحكومية في األردن للقيادة التحويلية وعالقتها بأنماط الثقافة التنظيمية
لتلك املدارس .رسالة دكتوراه ،الجامعة األردنية ،األردن.
 .27محسن ،عبد العزيز ( .)2012أثر نمطي القيادة التشاركية والتحويلية في تحسين األداء الوظيفي :دراسة مقارنة في املستشفيات األردنية ،رسالة
دكتوراه .جامعة عمان األهلية ،عمان ،األردن.
 .28املحمادي ،خالد ( .(2015درجة ممارسة مديري مكاتب التربية والتعليم بمكة املكرمة للقيادة التشاركية وعالقتها بالروح املعنوية من وجهة نظر
املشرفين .رسالة ماجستير ،جامعة أم القرى ،اململكة العربية السعودية.
 .29املرس ي ،جمال الدين محمد( .)2006إدارة الثقافة التنظيمية والتغير .الدار الجامعية ،اإلسكندرية.
 .30املطيري ،بدر ( .)2015درجة ممارسة مديري مدارس املرحلة الثانوية بحفر الباطب للقيادة التشاركية وعالقتها بالوالء التنظيمي للمعلمين .رسالة
ماجستير ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة.
ثانيا :املراجع األجنبية:
1. Boyce, A. S., Nieminen, L. R., Gillespie, M. A., Ryan, A. M., & Denison, D. R. (2015). Which comes first, organizational culture
or performance? A longitudinal study of causal priority with automobile dealerships. Journal of Organizational Behavior,
36(3): 339-359, https://doi.org/10.1002/job.1985.
2. Chipunza, C., & Malo, B., (2017). Organizational culture and job satisfaction among academic professionals at a South
African
university
of
technology.
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and
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148-161,
https://doi.org/10.21511/ppm.15(2).2017.14.

3. Desselle, S. P., Raja, L., Andrews, B., & Lui, J. (2018). Perceptions of organizational culture and organizational citizenship by
faculty in US colleges and schools of pharmacy. Currents in Pharmacy Teaching and Learning , 10(4): 403-412,
https://doi.org/10.1016/j.cptl.2017.12.017.
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Abstract: The study aimed to examine the relationship between the degree to which principals of basic
public schools in Qalqilya governorate, Palestine, practice participatory leadership, and the level of
organizational culture prevailing among them as perceived by male and female teachers. Furthermore, the
study wanted to identify the nature of the differences in the degree to which school principals’ practice
participatory leadership, and their level of organizational culture attributable to variables of (Gender years of experience - educational qualification). The study used the Participatory Leadership Scale and the
Organizational Culture Scale. The sample consisted of (140) male and female teachers from the basic
government schools in Qalqilya governorate. The results showed that the degree of school principals'
practice of participatory leadership was high, with an average of (3.87), and a percentage of (77.4%). the
level of organizational culture among the principals was high, with a mean of (3.93) and a percentage of
(78.6%). The results showed a statistically significant positive correlation (α=0.05) between the degree of
school principals' practice of participatory leadership and the level of organizational culture they had as
perceived by the respondents. The results did not show statistically significant differences in the scores of
the study sample on the participatory leadership scale due to the gender variable except for the dimension
of human relations, and the differences were in favor of males, while differences were found attributable to
academic qualification in the total score of the scale, and in the human relations dimension in favor of the
bachelor degree holders compared to the master's degree and above, and those differences did not appear
according to the variable of years of experience. Besides, the results showed that there were statistically
significant differences in the degrees of the study sample on the scale of organizational culture and its
dimensions attributable to gender, in favor of males, as well as in the total score of the scale, and on the
dimensions of incentive systems and processes attributable to academic qualification in favor of the
bachelor degree holders versus master degree holders and higher. However, no statistically significant
differences appeared in the level of organizational culture prevailing among school principals attributable
to years of experience as perceived by the respondents.

Keywords: participatory leadership; organizational culture; Qalqilya Governorate.
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