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االهداء
إنه لمن دواعي سرورنا وامتياز كبير أن نقدم اإلصدار الخامس والعشرون من المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي لجميع
الباحثين والدكاترة المنشورة بحوثهم في العدد ،كما نوجه كلمة الشكر والتقدير الى لجميع المساهمين والداعمين للمجلة األكاديمية
والمشاركين في انتاج هذا الصرح العلمي و المعرفي .
المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي
منارة البحث العلمي
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المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي
مجلة علمية دولية محكمة  ،تصدر المجلة دوريا ً كل شهر
اإلصدار الخامس والعشرون كامالً | 2021-5-5م
Email: editor@ajrsp.com
رئيس التحرير :

أ.د ختام احمد النجدي
الهيئة االستشارية :

أ.د /رياض سعيد علي المطيري
د /عائشة عبد الحميد
أعضاء لجنة التحكيم :

أ.د /عــذاب العزيز الهاشمي
أ.د /صالح بن بشير بن سليمان بوشالغم
أ.د /خالد ابرهيم خليل ابو القمصان
أ.د /وصفي ياسين عباس

د /أبو عبيدة طه جبريل علي
د /بدرالدين براحلية
أ.م.د .زينب رضا حمودي
د  /بسمة مرتضى محمد فودة
د /وصال علي الحماده بنت سعاد

د /تميم موسى عبدهللا الكراد
د /نوال حسين صديق
د /أسامة عبد الوهاب محمد إبراهيم
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قائمة األبحاث المنشورة:
عنوان البحث

اسم الباحث

الدولة

التخصص

دور المعلومات المحاسبية في
ترشيد قرارات اإلنفاق الرأسمالي
(دراسة ميدانية على الشركات
السعودية)

د .السماني عطا
المنان عبد الرحيم
محمد

المملكة
العربية
السعودية

العلوم
اإلدارية

30 – 9

تصور مقترح لتحسين استراتيجية
التعلم الذكي عن بعد في دولة
اإلمارات العربية المتحدة

الباحثة /سعادة على
ناصر الحارثي

اإلمارات
العربية
المتحدة

القيادة
التربوية
واإلدارة

56 - 31

3

الذكاء الوجداني وعالقته بالنضج
المهني لدى طالب المرحلة
الجامعية

الباحث /علي محمد
عبد المحسن الفرج

المملكة
العربية
السعودية

علم النفس

4

اإلطار القانوني للمياه البحرية
الجزائرية على ضوء اتفاقية األمم
المتحدة لقانون البحار لعام 2891

الدكتورة /عائشة

5

أثر الخصائص النوعية للمعلومات
المحاسبية على جودة التقارير
المالية في المصارف التجارية
(دراسة ميدانية بالتطبيق على عينة
من المصارف التجارية بالمملكة
العربية السعودية)

NO

1

2

6

اإلجازة وأثرها في رواية الحديث

4

عبد الحميد

الجزائر

د .السماني عطا
المنان عبد الرحيم
محمد

المملكة
العربية
السعودية

الباحث /فضل ربي
مشفق  ،الباحث/
صديق هللا كريمي

أفغانستان

رقم
الصفحة

92- 57

القانون

103- 93

العلوم
اإلدارية

130-104

الدراسات
اإلسالمية

144 -131
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تعليم العربية للناطقين بغيرها ما
بين مهارتي االستماع والكتابة

الدكتور /لحفيظ
الزعلي،
الدكتور /عبد
الرحمان منصوري

المملكة
المغربية

اللسانيات

دور وزارة التربية والتعليم األردنية
في التنشئة الوطنية

الباحث /هاشم محمد
عبد هللا الزعبي

األردن

التربية

تصور مقترح لتطبيق التعلم عن
بعد لطلبة رياض األطفال في ظل
جائحة كورونا

7

8

9

الفرق بين التعسف والخطأ من
ناحية الفقهية والقانونية

10

11

12

13

14
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الباحثة /سعادة على

اإلمارات
العربية
المتحدة

القيادة
التربوية
واإلدارة

ناصر الحارثي

الباحث /محمد ياسين
أحمدي ،الباحث/
نعمت هللا محسن،
الباحث /خان محمد
خدرخيل

اسس الديمقراطية وتأثيراتها
(أسلوب السلوك الديمقراطي)

د /عبد المجيد نايف
أحمد عالونه

جهود علماء ما وراء النهر في
نشر علم الحديث النبوي الشريف

الباحث /سيد أحمد
الهاشمي،
الباحث /محمد
شريف رحماني

معيقات تعليم الفيزياء في المدارس
االردنية خالل جائحه كورونا ضمن
التعليم عن بعد من وجهة نظر
معلمي الفيزياء في العاصمة عمان

الباحثة /حياه عبد
الحافظ عبيد االحمد

درجة تضمين كتاب اللغة العربية
للصف السابع االساسي في األردن
لمفاهيم حقوق الطفل

الباحثة /خلود محمد
الزيود

أفغانستان

الدراسات
االسالمية

فلسطين

علم اإلجتماع

أفغانستان

األردن

األردن

171 -145

190-172

231-191

240-232

281-241

الدراسات
االسالمية

310-282

التعليم

326-311

التعليم

344-327
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الشعر الصوفي عند أبي العتاهية
وحمزة شينواري األفغاني

15

16

17

18

20

21

22

23

24
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أفغانستان

جودة االختبارات النهائية في
المدارس األساسية األردنية من
وجهة نظر معلمي اللغة العربية في
لواء الموقر
معيقات اإلدارة المدرسية في متابعة
التعليم االلكتروني من وجهة نظر
مدراء مدارس لواء سحاب

الباحثة /رحمة هالل
محمد الجبور

األردن

التعليم

الباحثة /زين نايف
سالم األغوات

األردن

التعليم

الخرائط المفاهيمية وأثرها على
تحصيل طلبة المدارس األساسية
األردنية من وجهة نظر معلمي
اقليم الوسط باألردن

الباحثة /عائشة
منيزل خليفة بني
خالد

األردن

درجة تضمين حقوق األشخاص
ذوي اإلعاقة في منهاج تاريخ
األردن للصف الثاني عشر
األلعاب التعليمية وأثرها على
تحصيل طلبة المدارس األساسية
األردنية من وجهة نظر معلمي
المرحلة األساسية الدنيا في اقليم
الوسط باألردن
فهم المبادئ الرياضية للعميات
الحسابية وأثره على تحصيل طلبة
المدارس األساسية األردنية من
وجهة نظر معلمي الرياضيات في
اقليم الوسط باألردن
المشكالت اإلمالئية التي تواجه
طلبة المرحلة األساسية في
المدارس الحكومية األردنية من
وجهة نظر المعلمين
المعوقات التي تواجه مديري
المدارس الثانوية الحكومية في
تطبيق اإلدارة اإللكترونية وعالقتها
بكفاءتهم اإلدارية في محافظة
البلقاء– األردن
أثر مشاهدة التلفاز على تحصيل
طلبة المدارس األساسية األردنية
من وجهة نظر معلمي اللغة
االنجليزية في لواء القويسمة

19

الباحث /نجيب هللا
عرب،
الباحث /عبد هللا
نوري

التعليم
والتربية

الباحثة /عبير محمد
عبد هللا الشوابكة
الباحثة /مالينا محمد
عبد الكريم الخالدي

الباحثة /فاتن يعقوب
عبد الرحمن
المحاسنة

التعليم

األردن

التعليم

األردن

التعليم

األردن

التعليم

الباحث /عماد
إبراهيم الحواتمة

األردن

التعليم

الباحث /عالء محمد
محمود الغراغير

األردن

التعليم

الباحثة /تحرير
سمير مصطفى
مطالقة

األردن

التعليم

358-345

376-359

398-377

410-399

422-411

435-423

452-436

464-453

480-465

492-481
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درجة تطبيق مديرات رياض
األطفال الحكومية في العاصمة
عمان لنظام الجودة الشاملة من
وجهة نظر المعلمات
الباحثة /نهاوند
مدى تضمن مناهج العلوم الحديثة
نواف عبد الحميد
للوعي البيئي من وجهة نظر
محمود
معلمي العلوم في اقليم الوسط
باألردن
دور مدير المدرسة في الحد من
الباحثة /هيفاء
التسرب المدرسي خالل جائحة
مكاون شبيب
كورونا في المدارس األردنية
الخريشا
الحكومية من وجهة نظر معلمي
ومعلمات لواء الجيزة
االنضباط الصفي وأثره على
الباحثة /وفاء
تحصيل طلبة المدارس االساسية
إبراهيم محمد
العليا األردنية من وجهة نظر
صومان
معلمي اللغة العربية في اقليم
الوسط باألردن
أثر إبداع الطلبة ذوي اإلعاقة على
اتجاهات طلبة المدارس األساسية الباحث /أحمد افريح
عايش أبو غنيم
األردنية من وجهة نظر معلمي
المرحلة األساسية الدنيا في إقليم
الوسط باألردن
أثر استخدام برمجية فالش في
الباحث /أحمد عبد
التحصيل الفوري والمؤجل لطالب
الحميد الرقب
الصف التاسع األساسي في مبحث
العلوم الحياتية
دور مدراء المدارس في التعليم عن الباحث /إسماعيل
أحمد إسماعيل
بعد خالل جائحة كورونا من وجهة
هماش
نظرهم في المدارس األردنية بلواء
البادية الشمالية الشرقية
برامج التدريب وأثرها على أداء
المعلمين في المدارس االساسية الباحث /أكرم محمود
عبيد الزيود
األردنية من وجهة نظر معلمي
الحاسوب في مدارس اقليم الوسط
باألردن
دور إدارة المعرفة في التميز
الباحثة /أمل زعل
اإلداري لدى مديري المدارس
الثانوية األردنية في العاصمة عمان إبراهيم الرماضين
الباحثة /ناديا عودة
هللا مرجي الهمالن
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32
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اإلبداع اإلداري وعالقته في تحقيق
الميزة التنافسية في المدارس
الحكومية الثانوية في لواء
القويسمة من وجهة نظر المعلمين

34
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الباحثة  /إيمان
مفضي الشلبي

األردن

التعليم

األردن

التعليم

األردن

التعليم

األردن

التعليم

األردن

التعليم

األردن

التعليم

األردن

التعليم

األردن

التعليم

األردن

التعليم

األردن

التعليم

511-493

524-512

541-525

558-542

616-559

635-617

656-636

676-657

693-677

713-694
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التعليم االلكتروني وأثره على
تحصيل طلبة المدارس األساسية
األردنية من وجهة نظر مدراء
المدارس في العاصمة عمان
واقع التعليم عن بعد في المدارس
الحكومية في جائحة كورونا من
وجهة نظر مدراء المدارس
الحكومية في االردن

35

36

37

أثر تعدد الزوجات في المجتمع األفغاني

38

مفهوم عقد األمان في الفقه
اإلسالمي (دراسة تحليلية فقهية)

الباحثة /إيمان خالد
فرحان عبد الجواد
الباحثة /جميله عبد
ربه عبد الرحيم
موسى
الباحث /مولوي
رستم،
الباحث /عطاء هللا
عصامي،
الباحث /خان محمد
خدرخېل
الدكتور /عبد هللا
أبوبكر أحمد
النيجيري
الباحث /عايش
حنوف سرحي
الهقيش

طريقة االستنتاج وأثرها على
تحصيل طلبة المدارس األساسية
األردنية من وجهة نظر معلمي
التاريخ في اقليم الوسط باألردن
معيقات استخدام التكنولوجيا في
الباحثة /سليمة عواد
التعليم لدى ذوي االحتياجات
حمدان السميران
الخاصة في المدارس األردنية من
وجهة نظر المعلمين
قلق االمتحان وأثره على تحصيل
طلبة المدارس الثانوية األردنية من الباحثة /حنان وليد
مصطفى مراد
وجهة نظر الطلبة أنفسهم في اقليم
الوسط باألردن

39

40
41
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األردن

التعليم

األردن

التعليم

729-714

747-730

الدراسات
االسالمية

759-748

الشريعة
والقانون

786-760

األردن

التعليم

802-787

األردن

التعليم

814-803

أفغانستان

باكستان

األردن

التعليم

828-815

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-5-5 :م
ISSN: 2706-6495

دور المعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات اإلنفاق الرأسمالي
(دراسة ميدانية على الشركات السعودية)
The role of accounting information in rationalizing capital spending decisions
()Field study on Saudi companies
د .السماني عطا المنان عبد الرحيم محمد
قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية ،كلية المجتمع ببريدة ،جامعة القصيم ،المملكة العربية السعودية

Email: Am.mohemmed@qu.edu.sa

المستخلص
هدف البحث إلى إبراز دور المعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات اإلنفاق الرأسمالي وتمثلت مشكلة البحث
في قياس مدى إدراك القائمين على إدارة مؤسسات القطاع الخاص السعودية ألهمية المعلومات المحاسبية في ترشيد
قرارات اإلنفاق الرأسمالي ،ومدى استخدامه لهذه المعلومات عند اتخاذ القرارات الخاصة باإلنفاق الرأسمالي،
والتعرف على المعوقات التي تحد من استخدام المعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات اإلنفاق الرأسمالي.
لتحقيق أهداف هذا البحث وإيجاد حلول موضوعية لمشكلته افترض الباحث أن القائمين على إدارة مؤسسات
القطاع الخاص السعودية يدركون أهمية المعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات اإلنفاق الرأسمالي وأن القائمين على
إدارة مؤسسات القطاع الخاص السعودية يستخدمون المعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات اإلنفاق ،وقد استخدم
الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وتم استخدام العديد من األساليب اإلحصائية المناسبة باستخدام الحزم اإلحصائية
للعلوم االجتماعية ) ،(SPSSوبعد اختبار الفروض تبين أن القائمين على إدارة مؤسسات القطاع الخاص السعودية
يدركون أهمية المعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات اإلنفاق الرأسمالي وأن القائمين على إدارة مؤسسات القطاع
الخاص السعودية يستخدمون المعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات اإلنفاق ،وان هناك معوقات تحد من استخدام
المعلومات المحاسبية أهمها ارتفاع تكلفة الحصول على هذه المعلومات.
وقد أوصى الباحث بتعزيز إدراك القائمين على إدارة مؤسسات القطاع الخاص السعودية وقناعتهم بأهمية استخدام
المعلومات المحاسبية عند اتخاذ قرارات اإلنفاق الرأسمالي ،وتعريفهم بمزايا االستخدام من حيث جعل هذه القرارات
أكثر رشداً باإلضافة إلى تشجيع القائمين على إدارة مؤسسات القطاع الخاص السعودية لزيادة معارفهم بطبيعة
المعلومات المحاسبية ،وإيضاح أثرها على اتخاذ القرارات ،وكيفية استخدامها لهذه الغاية.
الكلمات المفتاحية :المعلومات ،المحاسبية ،ترشيد ،قرارات ،اإلنفاق ،الرأسمالي.
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The role of accounting information in rationalizing capital spending decisions
)Field study on Saudi companies(
Abstract
The research aims to highlight the role of accounting information in the rationalization
of capital spending decisions and represented the research problem in measuring the
extent of awareness of the administrators of the Saudi private sector institutions of the
importance of accounting information in the rationalization of capital spending decisions,
and the extent of use of such information when making capital spending decisions, and to
identify the obstacles that limit the use of accounting information in the rationalization of
capital spending decisions.
To achieve the objectives of this research and to find objective solutions to his problem
researcher assumed that those in charge of the Saudi private sector management realize
the importance of accounting information in the rationalization of capital spending
decisions and that those in charge of the Saudi private sector management using
accounting information in the rationalization of spending decisions, and the researcher
used the descriptive analytical method, It was the use of many of the appropriate statistical
methods using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS), and after testing
hypotheses show that those in charge of the Saudi private sector management realize the
importance of accounting information in the rationalization of capital spending decisions
and that those in charge of the Saudi private sector management using accounting
information in the rationalization spending decisions, and that there are impediments to
limit the use of accounting information is the most important of the high cost of obtaining
this information.
The researcher recommended the strengthening of awareness of those in charge of the
Saudi private sector management and their belief in the importance of using accounting
information when making capital spending, and introduce them to the benefits of use in
terms of making these decisions more rational decisions in addition to encouraging those
in charge of the Saudi private sector management to increase their knowledge of the
nature of the accounting information, and to clarify its impact on decision-making, and
how to use them for this purpose.

Keywords: Information, Accounting, Rationalization, Decisions, Spending, Capital
www.ajrsp.com
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اإلطار المنهجي:
تمهيد:
يعيش العالم اليوم عصر المعلومات وأنظمتها وتقنياتها والبحث عن أفضل استخدامات لها بأقل تكلفة إلنتاجها ،ذلك
الن من المفترض بصفة عامة أن المعلومات السليمة قد تؤدي إلى قرارات سليمة ،ومن ثم تؤثر هذه القرارات سلبا ً أو
إيجابا ً على موارد المجتمعات وثرواتها وبالتبعية رفاهية أفرادها ،كما تؤدي إلي كشف اإلمكانيات الحقيقية لتقدم
المجتمعات ونماؤها.
قد ازدادت أهمية أنظم ة المعلومات بصفة عامة ،وأنظمة المعلومات المحاسبية بصفة خاصة في العصر الحديث
نتيجة للعديد من العوامل والمتغيرات ،فالعالم يعيش ثورة علمية في جميع المجاالت لم يسبق لها مثيل في حياة البشرية،
وقد أدت تلك الثورة وما زالت إلي تعقد الحاجات والمصالح وتشابكها ،وتنوع وتغير سبل تحقيقها ،وزيادة الحاجة إلي
معلومات مفيدة وصالحة عن متغيراتها الهائلة ومؤثراتها ونتائجها ،وأدى ذلك بالتبعية إلي آثار ملحوظة على طريقة
إدارة الموارد االقتصادية المتاحة للمؤسسات ،واتخاذ القرارات السليمة في شأن تخصيصها وتوجيهها إلي أوجه
االستخدام البديلة ،ومتابعة كفاءة وفعالية استخدامها في تحقيق النتائج المرغوبة من هذا االستخدام.
تعرف قرارات اإلنفاق الرأسمالي بأنها القرارات التي يتم اتخاذها لشراء وحيازة أصول يزيد عمرها اإلنتاجي
عن فترة مالية واحدة ،إال أن القرارات المتعلقة باإلنفاق الرأسمالي تنصب أساسا ً على قرارات الشراء ألصول جديدة.
ونظراً ألهمية الدور الذي يجب أن تضطلع به المحاسبة في توفير المعلومات الضرورية التخاذ القرارات ،فانه
يجب عليها أن تنهض لتنتج وتوفر بيانات محلية ودولية على حد سواء تفيد في ترشيد قرارات اإلنفاق الرأسمالي ،مع
األخذ في الحسبان ظاهرة تغير أسعار الصرف وتعدد مصادر الشراء لألصول الثابتة وتعدد األصول ممكنة الشراء
ودراسة ذلك كله في ظل حاالت عدم التأكد والمخاطرة ،ومن هنا يأتي هذا البحث إللقاء الضوء على مدى رشد
قرارات اإلنفاق الرأسمالي في مؤسسات القطاع الخاص السعودية ومدى توفير هذه المؤسسات لبيانات محاسبية محلية
ودولية واالعتماد عليها في الوصول إلي قرارات إنفاق رأسمالي أكثر رشداً.

مشكلة البحث:
تعتبر عملية اتخاذ القرار الرأسمالي معقدة ،فهي تتطلب الموازنة في اتخاذ القرار واستقراء األحداث المستقبلية
وإدراك أبعاد ذلك القرار قبل اتخاذه ،وال سيما أن قرارات اإلنفاق الرأسمالي تنطوي على مخاطرة كبيرة سببها
الرئيسي اآلثار المترتبة على تلك القرارات.
قد تواجه بعض اإلدارات العليا صعوبات التخاذ القرار الرأسمالي السليم ،إما نتيجة عدم المقدرة على فهم وتحليل
المعلومات المحاسبية أو لعدم كف ايتها ،األمر الذي يجعل متخذ القرار يعتمد على خبرته الشخصية في توجيه قراره
الرأسمالي ،وبالتالي فإن هذه القرار لن يبنى على أسس سليمة ،مما يؤثر في بعض األحيان سلباً على القرار الرأسمالي.
نظراً ألن القرار السليم المعتمد على المعلومات السليمة يؤدي إلى زيادة قيمة الشركة ،وفي المقابل القرار الخاطئ
يؤدي إلى مخاطر تمتد آثارها إلى سنوات متعاقبة ،فإن مشكلة الدراسة تتركز حول األسئلة التالية:
 -1هل يدرك القائمون على إدارات مؤسسات القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية دور المعلومات
المحاسبية في ترشيد قرارات اإلنفاق الرأسمالي؟
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 -2هل يستخدم القائمون على إدارات مؤسسات القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية المعلومات
المحاسبية في ترشيد قرارات اإلنفاق الرأسمالي؟
 -3هل توجد معوقات تحد من استخدام القائمين على إدارات مؤسسات القطاع الخاص في المملكة العربية
السعودية للمعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات اإلنفاق الرأسمالي؟

فرضيات البحث:
يقوم البحث على اختبار الفرضيات التالية:
الفرضية األولى :يدرك القائمون على إدارات مؤسسات القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية دور المعلومات
المحاسبية في ترشيد قرارات اإلنفاق الرأسمالي.
الفرضية الثانية :يستخدم القائمون على إدارات مؤسسات القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية المعلومات
المحاسبية في ترشيد قرارات اإلنفاق الرأسمالي.
الفرضية الثالثة :توجد معوقات تحد من استخدام القائمين على إدارات مؤسسات القطاع الخاص في المملكة العربية
السعودية للمعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات اإلنفاق الرأسمالي.

أهمية البحث:
في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة في العالم وانفتاح العالم على بعضه البعض واشتداد حدة المنافسة العالمية
ووجوب زيادة القدرة التنافسية للمؤسسات العامة  ،فقد أصبح من الضروري على إدارات المؤسسات ترشيد قرارات
اإلنفاق الرأسمالي السيما وان قرارات اإلنفاق الرأسمالي تحتاج إلي مبالغ مرتفعة نسبيا ً توثر علي ربحية المؤسسة،
ناهيك عن تأثير ذلك علي مؤشرات المخاطرة في المؤسسة  ،إذ أن الرجوع عن قرارات اإلنفاق الرأسمالي أو عكسها
صعبة للغاية خاصة بعد تنفيذ جزء منها ،إضافة إلي إن قرارات اإلنفاق الرأسمالي تستوجب عملية تقييم ألحداث
المستقبل وهي عملية غير دقيقة بطبيعتها ألن عملية التنبؤ بالمستقبل عملية معقدة يكتنفها الغموض بسبب التغير السريع
للظروف االقتصادية والسياسية واالجتماعية والتكنولوجية  ،األمر الذي يستوجب علي إدارات المؤسسات االهتمام
بتوفير البيانات المحاسبية واستخدامها لترشيد قرارات اإلنفاق الرأسمالي وجعل هذه القرارات قائمة علي أسس وبيانات
علمية متينة تخفض من مخاطرها وتزيد من فعاليتها  ،وهذا بدوره يفيد في ترشيد قرارات اإلنفاق الرأسمالي ومن ثم
زيادة قيمة الشركة وبالتالي زيادة الدخل القومي .

أهداف البحث:
-1إبراز أهمية استخدام المعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات اإلنفاق الرأسمالي.
-2قياس مدي إلمام القائمين على إدارة مؤسسات القطاع الخاص السعودية لدور المعلومات المحاسبية في ترشيد
قرارات اإلنفاق الرأسمالي.
-3تحديد مدي استخدام القائمين على إدارة مؤسسات القطاع الخاص السعودية للمعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات
اإلنفاق الرأسمالي.
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-4التعرف على معوقات استخدام المعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات اإلنفاق الرأسمالي بمؤسسات القطاع الخاص
السعودية.
-5تقديم التوصيات ال تي يمكن أن تساهم في االرتقاء بعملية اتخاذ القرارات الرأسمالية لدى مؤسسات القطاع الخاص
بالمملكة العربية السعودية.

مناهج البحث:
استخدم الباحث المناهج التالية:
-1المنهج الوصفي :لوصف وتفسير نتائج الدراسة التطبيقية واختبار الفرضيات.
-2المنننهج االسننتقرائي :به ندف اسننتقراء بعننض الكتابننات والدراسننات السننابقة التنني يتضننمنها الفكننر المحاسننبي
المتعلق بموضوع البحث ،وكيفية االستفادة منها في معالجة مشكلة البحث.

مصادر جمع البيانات:
تم جمع البيانات من خالل استبيان مكون من ثالثة أقسام:
القسم األول :يهدف إلى قياس مستوي اإللمام بأهمية توفير معلومات محاسبية (محلية ودولية) عند اتخاذ قرارات
اإلنفاق الرأسمالي.
القسم الثاني :يهدف إلى قياس مدي االستخدام الفعلي للمعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات اإلنفاق الرأسمالي.
القسم الثالث :يهدف إلى تحديد معوقات استخدام المعلومات المحاسبية عند اتخاذ قرارات اإلنفاق الرأسمالي.

حدود الزمانية والمكانية:
الحدود الزمانية :من العام 2212م حتى العام 2215م.
الحدود المكانية :المملكة العربية السعودية.

أساليب تحليل البيانات:
ألغراض تحقيق أهداف البحث واختبار فرضياته تم استخدام المدخل الوصفي التحليلي ،كما تم استخدام برنامج الحزم
اإلحصائية للعلوم االجتماعية ) (SPSSالختبار مدي صحة فرضيات البحث.
ثالثاً :مفهوم المعلومات:
تم تعريف المعلومات بأنها (بيانات تم تشغيلها بطريقة معينة أدت إلى الحصول على نتائج ذات معنى مفيد
لمستخدميها) (علي2222 ،م).
كما تم تعريف المعلومات بأنها (معرفة لها معنى وتفيد في تحقيق األهداف) (الدهراوي2222 ،م).
وكذلك تم تعريف المعلومات بأنها (حقائق أو مدلوالت أو مالحظات أو أي شيء آخر يضيف إلى المعرفة وقد تكون
في صورة كمية أو غير كمية) (جمعة ،العربيد ،و الزعبي2222 ،م).
واالختالف في التمييز بين المصطلحين من التعريفات السابقة يمكن إرجاعه إلى أن:
أ .البيانات هي تجميع للحقائق التي تسجل حدثا ً تم أو سيتم ،أما المعلومات فهي حقائق ذات قيمة لغرض محدد ،حيث
أن المعلومة هي األساس الذي ترتكز عليه التصرفات الرشيدة ،بمعنى أنها تؤثر على سلوك مستقبلها ،وعندئذ ال
تصبح البيانات معلومات إال إذا توفر فيها عنصر التأثير.
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ب .البيانات تعبر عن حقائق موجودة ،بينما المعلومات هي ما يفهمه الشخص المستخدم لهذه البيانات ،أي المعنى
المتضمن فيها ،وبالتالي تؤدى إلي زيادة المعرفة المستخدمة.
ج .ترتبط البيانات بخصائص الذاتية وما تشتمل عليه من حقائق ،بينما المعلومات ترتبط باستخدام معين أو مشكلة
معينة.
وفي سياق تعرضنا إلى مفهومي البيانات والمعلومات وأوجه االختالف بينهما ،يمكن تعريف البيانات بأنها حقائق
أولية تفتقر إلى معنى عام ،تحتاج إلى عملية معالجة وتحليل للحصول على المعلومة.
أما المعلومات هي بيانات تمت معالجتها وتحليلها لتكون ذات نفع لمستخدمها في عملية اتخاذ القرار.
-3مفهوم البيانات والمعلومات المحاسبية:
البيانات والمعلومات تنقسم حسب قابليتها للقياس إلى:
أ -بيانات ومعلومات كمية.
ب -بيانات ومعلومات وصفية.
المعلومات الكمية هي الحقائق التي يمكن مالحظتها أو التحقق منها أو عدها مثل كمية اإلنتاج ،عدد اآلالت
اإلنتاجية ... ،الخ ،ويمكن أن تقسم إلى بيانات ومعلومات معبر عنها بالوحدات النقدية ،بينما الوصفية منها فهي تتكون
من انطباعات واحتماالت ال يمكن التعبير عنها بصورة كمية أو عددية ،فعند القول بأن مشروع ما يحقق عائداً على
االستثمار قدره  %25فهي تعتبر معلومة كمية ،بينما عند القول بأن هذا المشروع استراتيجي أو هام فإنها تعتبر
معلومة وصفية ،وبنا ًء على هذا التقسيم يمكن تقديم بعض المفاهيم الخاصة بالبيانات والمعلومات المحاسبية:
المفهوم األول :المعلومات المحاسبية بشقيها النقدي أي المعبر عنه بالوحدات النقدية مثل سعر التكلفة وقيمة المبيعات،
وغير النقدي مثل كمية المخزون ،عدد اآلالت اإلنتاجية والعمر اإلنتاجي لآللة .وبذلك فهي تشمل كل البيانات
والمعلومات الكمية واإلحصائية التي تنطبق عليها طرق المعالجة في النظام المحاسبي (بلعجوز2222 ،م).
المفهوم الثاني :المعلومات المحاسبية هي كافة المعلومات الناتجة عن قيام المؤسسة بوظائفها المختلفة من شراء،
إنتاج ،تمويل ،بيع ،سواء كانت وصفية أو كمية ،ولترسيخ مرامي المحاسبة اإلدارية ،يتوجب على المحاسب أن يوسع
من نطاق األساليب الم حاسبية التقليدية ،ويلجأ إلى األساليب السلوكية والرياضية ليشتق لنفسه أساليب حديثة تتناسب مع
معطيات اإلدارة الحديثة من المعلومات ،وهذا يحتم توافر قاعدة أوسع من البيانات المحاسبية (أحمد1991 ،م).
بالتالي يجب أن يتوسع مفهوم البيانات والمعلومات المحاسبية ليشتمل على:
 -1البيانات والمعلومات الكمية :سواء المعبر عنها بالوحدات النقدية أو بوحدات قياس أخرى كحجم اإلنتاج أو
كمية المواد الخام.
 -2البيانات والمعلومات الوصفية :مثل العالمة التجارية ،نوع المنتج... ،الخ .وهي تعتبر مكملة لسابقتها وتساعد
في اإلجراءات الممهدة التخاذ القرارات.
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ثانياً :أنواع المعلومات:
يمكن تقسيم المعلومات إلى األنواع التالية (مشرقي1992 ،م):
-2المعلومات الذاتية:
يقوم المدير في اغلب األحيان على استخدام الخبرة العملية والمعرفة الشخصية التي اكتسبها في دراسة الحاالت
القائمة التي تساعده في اتخاذ القرار وتسمى هذه الطريقة بالطريقة الحدسية .إن ميزات هذه المعلومات صعوبة التعبير
عنها ببراهين تجريبية أو موضوعية ألنها معلومات عرفناها نتيجة المناقشات والمحاكمات من خالل البيئة المحيطة.
وقد تكون هذه المعلومات شخصية لها فائدة كبيرة غير أنها غير كافية التخاذ قرار مناسب نتيجة تطور العلوم واعتبار
القرارات لها مواضيعها العلمية وقواعدها وضوابطها .فمثالً مدير إحدى الشركات الفنية يراقب سير األعمال الفنية في
أحد المشاريع الصناعية فيشكل له انطباعا ً ومعلومات ال باس بها دون الحاجة إلى االستفسار وباعتبار انه غير مختص
فانه لن يستطيع أن يقوم بهذا العمل بشكل سليم وبالتالي تقويمه يكون خاطئا ً وقراره غير سليم .أما مثالً في حالة المدير
الهندسي في شركة إنتاجية يتمتع بخبرة واسعة فإذا دخل إلى أحد ورش الصيانة التي تقع تحت إشرافه فيستطيع أن يقوم
الوضع واالنطباع بشكل سليم ويتخذ قراره باالستناد إلى المعلومات التي حصل عليها بشكل أفضل ومناسب.
-0المعلومات الجوهرية:
تعتبر المعلومات الجوهرية العود الفقري لعملية اختيار البدائل حيث تحديد هذه الحلول يكون الخطوة األساسية التي
تتعلق بتوزيع الموارد لنتمكن من القيام بعمل ما .فمثالً إلقامة مشروع يتطلب عمال فهنالك بديلين على األقل بان نجلب
عمال من خارج هذه المنطقة أو نقوم بتأهيلهم من سكان هذه المنطقة .وبالتالي تحديد البديل يتطلب معرفة الظروف
الخارجية التي تؤثر على نتائج هذا البديل ضمن األوضاع المستقبلية لالقتصاد الوطني ،ونشير بان هناك عوامل
يصعب الت حكم فيها كالتضخم النقدي والتنبؤ بظروف السوق وبالتالي يقوم متخذ القرار أو اإلداري بترتيب البدائل وفق
سلم األولويات وتحديد احتماالت تحقق حاالت الطبيعة المتوقعة في السوق لنكون ما يدعى بمصفوفة العائد أو مصفوفة
القرار .وهذا ال يكفي إذا لم يرتبط بتعيين المعايير الالزمة لتقييم البدائل وهذا التقييم قد يعبر عنه بشكل نقدي (تكاليف أو
أرباح) أو بشكل منفعة مثل رضا الزبائن وغيره .فمثالً زراعة الفول في منطقة زراعية معينة بدالً من زراعة القمح قد
ال يدر أرباحا ً جيدة فيما إذا اعتمدنا معيار الربح ولكن على المدى البعيد في السنوات المقبلة قد يكون زراعة األرض
بالقمح قد يعطي مردود جيد الن الفول قد أعطى للتربة عنصر األزوت وهذا ما يزيد اإلنتاج في السنوات المقبلة
وبالتالي يكون معيار إعطاء التربة عنصر األزوت يكون هذا األفضل .وبالتالي فان المعايير تشكل الذي ال يمكن اتخاذ
قرار مناسب بدونه.
-3المعلومات التوضيحية:
بما أن اإلنتاج مادته األساسية هي المواد األولية بأشكالها المختلفة كذلك اإلداري فان مادته هو المعلومات وبالتالي
كلما كانت هذه المعلومات تفصيلية أو أكثر توضيحا ً يكون اتخاذ القرار بشكل مناسب وسليم ،فمثالً قد يرغب مدير
المبيعات في زيادة مبيعاته عن طريق تخفيض سعر بيع الوحدة من إنتاجه كأن يقرر تخفيض سعر السلعة بنسب مختلفة
 %5أو  %12أو  %15ولكن هذا يرتبط باحتمال قيام الشركات المنافسة بتخفيض أسعار سلعها أيضاً ،وبالتالي يترتب
على المدير في الشركة اختيار قراره أو بديله باحتمال تخفيض سعر السلع المنتجة من قبل الشركات المنافسة.
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وقد يتعلق القرار بالمعلومات التي تعطى لكل معيار عندما ال تكون هذه المعايير ذات أهمية واحدة لكل البدائل ،فمثالً
إقامة مشروع في منطقة نائية يكون غير مربح لدى الدولة نظراً لبعده عن المواد األولية الالزمة نتيجة بعد المسافة
وكذلك جلب المنتجات وتخزينها في المستودعات ولكن من جهة ثانية قد يكون الهدف من إقامته هو تطوير هذه المنطقة
وتشغيل اليد العاملة العاطلة الموجودة في هذه المنطقة بدالً من أن يأتوا إلى المدن األخرى وبالتالي يكون الهدف
االجتماعي بتشغيل اليد العاملة أكثر أهمية من الحصول على األرباح التي يمكن أن نجنيها من إقامة هذا المشروع.
-4تقسيم المعلومات:
إن مفهومي البيانات والمعلومات يبدو أن التمييز بينهما أمراً صعبا ً نسبيا ً خاصة في مجال التطبيق العملي ،إذ ما
يعد معلومة في موقف معين قد يمثل مجرد بيانات في موقف آخر ،وعلى ذلك فإننا سنتناولها كمصطلح واحد بغية
التبسيط.
تنقسم المعلومات إلى عدة تقسيمات متعددة ومختلفة باختالف الزاوية التي ينظر منها والغرض الذي تهدف إليه ويمكن
عرض هذه المعلومات كما يلي:
أ-

حسب مصدر الحصول عليها :نجد معلومات داخلية ومعلومات خارجية.

ب -حسب غرض االستخد ام :نجد معلومات لغرض التخطيط ،معلومات لغرض الرقابة ومعلومات لغرض اتخاذ
القرار.
ج -حسب الفترة الزمنية :معلومات تاريخية ،معلومات اتخاذ القرار.
د -حسب درجة التفصيل :معلومات إجمالية ،معلومات تفصيلية.
ه -حسب قابليتها للقياس :معلومات كمية ،معلومات وصفية.
و -حسب التقسيم الوظيفي :معلومات مالية ومحاسبية ،معلومات تسويقية ،معلومات اإلنتاج ومعلومات األفراد.
رابعاً :مفهوم وتعريف اإلنفاق الرأسمالي:
هو استثمار األموال المتاحة بأصول طويلة األجل بشكل أمثل لتحقيق العوائد المستقبلية ولعدد من السنين
القادمة ،ويقع ضمنها أيضا ً االستثمار في األنشطة طويلة األجل التي تدخل ضمن إطار العمليات التشغيلية والتي عمر
االستثمار بها أكثر من سنة.
(واالستثمار عبارة عن إنفاق األموال في أصول يستخدمها المشروع لفترة طويلة ،ويترتب على ذلك أن اإليرادات
المتحققة واآلثار التي تترتب عليها تستمر لفترة زمنية طويلة أيضا ً ويمكن تعريف االستثمار بأنه إنفاق األموال لشراء
سلع إنتاجية لغرض إنتاج السلع أو الخدمات والحصول على اإليرادات المستقبلية) (شبيب2222 ،م).
الهدف من االستثمار تحقيق نمو حقيقي في اإلنتاج ،ويؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وزيادة اإلنتاج القومي
والدخل ورفع مست وى المعيشة وتحقيق النمو في هيكل اإلنتاج والعمل على تدريب وتطوير العاملين إضافة إلى زيادة
األرباح والعائد على االستثمار ورفع سعر السهم في السوق المالي.
لذلك فان االستثمارات في األصول طويلة األجل تهدف إلى تحقيق األرباح وتؤثر االستثمارات الرأسمالية
على قيمة المشروع ،إذ أنها تحدد حجمه واتجاهه وسرعة نمو المشروع ودرجة الخطر التي يتعرض لها،
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ولذلك تهدف اإلدارة المالية إلى أن يكون اإلنفاق الرأسمالي في أنشطة تأتي بعوائد مثالية الن هذه
االستثمارات سوف تربط المشروع بنشاط معين وخط إنتاجي محدد وطريقة تشغيل ال يمكن تغييرها لفترة زمنية قادمة.
يتم إعدادها ضمن موازنة االستثمارات أو قرارات اإلنفاق الرأسمالي ،ويهدف هذا إلى إنفاق األموال
بنشاطات تدر عوائد مجدية اقتصاديا ً يتوقع الحصول عليها في المستقبل ولفترات طويلة قادمة ،أي يتم توزيع العائد
المتوقع منها على عدد من السنين القادمة بسبب طول عمر هذه األصول وتشغيلها.
أن هذه االستثمارات سوف تجعل المشروع يمارس نشاط معين من اإلنتاج وطريقة محددة من األعمال لفترة
زمنية طويلة األجل ،وهو نوع من المبادلة أو التضحية باإلنفاق الحالي أو المبدئي بإيرادات مستقبلية متوقع الحصول
عليها.
من جانب آخر فقد تكون القرارات االستثمارية عبارة عن إضافة أو تعديل أو تبديل لألصول الثابتة طويلة األجل
للمشاريع القائمة حالياً ،واالستثمار من الناحية المالية يعني التخلي عن إيرادات مالية سائلة مقابل توقع الحصول على
مكاسب مالية بديلة في فترات زمنية الحقة ،وت كون المبالغ المنفقة على االستثمار الرأسمالي عادة كبيرة الحجم ،ولذلك
كلما كانت اإليرادات اكبر من المصروفات المنفقة على االستثمار كان هذا االستثمار ناجحا ً ومفيداً ،ونظراً الن مثل
هذه القرارات ستؤثر على المشروع ومستقبله فان التخطيط لتنفيذها يعتمد على التنبؤ طويل األجل ،وعليه فان أي
أخطاء في التقدير أو التكاليف قد تؤدي إلى نتائج خطيرة على المشروع ،الن إضافة مصنع جديد أو خط إنتاجي جديد
يعني االرتباط بموقع ونوع وكلفة محددة طول العمر اإلنتاجي لألصل مما يتطلب اعتماد دراسات جدوى اقتصادية
دقيقة ،وأن تكون القرارات االستثمارية للمدير المالي مثالية أو اقرب إليها.
يعد إعداد الميزانية التقديرية الرأسمالية الطريقة المفضلة لتحديد مقدار التدفقات النقدية الداخلة والخارجة الناجمة
عن االستثمار الرأسمالي ،مما يعني ضرورة إدخال بعض المفاهيم األساسية عند إعداد الميزانيات الرأسمالية واتخاذ
القرارات االستثمارية كالقيمة الزمنية للنقود لمعالجة طول الفترة الزمنية للمكاسب المتوقع الحصول عليها واختيار
أسعار الخصم وتأثير أسعار الفائدة ومعدالت التضخم ودرجة النمو واالستقرار االقتصادي وطبيعة المنافسة والنظام
الضريبي واحتساب الكلفة والعائد والخطر.
لخلق دوافع حقيقية لتحويل الفوائض المالية إلى استثمارات يجب أن تتوفر العديد من العوامل األساسية إلنجاح هذه
االستثمارات منها ارتفاع درجة الوعي االستثماري وتوفر المناخ االقتصادي ،القانوني ،االجتماعي والسياسي مع توفي
األمان وحماية حقوق المستثمرين إضافة لوجود سوق مالي كفء وفعال في المكان والزمان المطلوبين لالستثمار وأن
توفر هذه األسواق شروط العمق واالتساع والديناميكية وسرعة االستجابة لألحداث.
في ضوء ما ورد أعاله يمكن تعريف االستثمار الرأسمالي على أنه مقدار التضحية التي يتحملها المستثمر بمنفعة
حا لية يمكن تأجيل تحقيقها إلى المستقبل بقصد الحصول على منفعة مستقبلية أكبر من تلك التي يمكن إشباعها اآلن،
وهو بهذا المعنى التخلي عن أموال يمتلكها المستثمر في الوقت الحاضر مقابل االنتظار لفترة زمنية مقبلة بهدف
الحصول على تدفقات مالية الحقة تعوض عن القيمة الحالية لهذه األموال ،وكذلك عن النقص المتوقع في قيمتها
الشرائية بفعل عامل التضخم مع توفير عائد مجزي مقابل تحمل المخاطر الناجمة عن تغير الظروف واحتمال عدم
الحصول على التدفقات المتوقع الحصول عليها مستقبالً الن جميع االستثمارات تعتمد التنبؤ لحصر تدفقاتها النقدية ولها
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قيمة مستقبلية غير مؤكدة ولذلك فان المنطق االقتصادي العقالني يفرض على اإلدارة العليا والمالية أن تختار المشاريع
االستثمارية ذات الجدوى االقتصادية العالية والتي تعظم قيمة المشروع في نهاية المطاف.
من هنا يمكن تعريف االستثمار الرأسمالي (هو التضحية بمنفعة حالية يمكن تحقيقها عن طريق االستهالك
يهدف إلى الحصول على منفعة مستقبلية أكبر يمكن تحقيها من إشباع مستقبلي عن طريق زيادة الدخل ثم االستهالك)
(شبيب2222 ،م)
بمعنى آخر يمكن أن نقول أن االستثمار الرأسمالي هو التخلي عن أموال يملكها المستثمر في الوقت الحاضر
مقابل االنتظار لفترة زمنية مستقبلية بهدف الحصول على تدفقات مالية الحقة تعوض عن القيمة الحالية لهذه األموال
وكذلك عن النقص المتوقع في قيمتها الشرائية بفعل عامل التضخم ،إضافة إلى الحصول على عائد مجزي مقابل تحمل
الخطر الناجم عن تغير الظروف واحتماالت عدم تحقيق التدفقات النقدية الداخلة المتوقع الحصول عليها في المستقبل،
ولذلك على المدير المالي أن يختار المشاريع االستثمارية ذات الجدوى االقتصادية والفنية التي تعظم قيمة أو ثروة
المشروع ،فالمفروض باالستثمارات ا لرأسمالية أن تحقق أكبر إيراد ممكن لتغطية احتمال عدم تحقيق التدفقات النقدية
المتوقعة.
لغرض تحديد حجم االستثمار األمثل لكل مشروع يتطلب األمر تحديد النقطة التي يتساوى بها المردود الحدي
لالستثمار مع الكلفة الحدية لالستثمار ولتحقيق هذا الهدف يجب أن تحقق االستثمارات الرأسمالية أكبر إيراد ممكن،
ولتحديد حجم االستثمار يتطلب األمر الوصول إلى النقطة التي يتساوى بها المردود الحدي لالستثمار مع الكلفة الحدية
لالستثمار.
خامساً :الشركات المدرجة بالسوق المالية السعودية:
ويتم توزينع الشنركات المدرجنة فني السنوق علنى خمسنة عشنر قطاعنا ً هني :قطناع المصنارف والخندمات المالينة ويضنم
( )11مصرف ،وقطاع الصناعات البتروكيميائينة ويضنم ( )14شنركة ،وقطناع االسنمنت ويضنم ( )13شنركة ،وقطناع
التجزئة ويضم ( )13شركة ،وقطاع الطاقة والمرافق الخدمية ويضم ( )2شركة ،وقطاع االتصاالت وتقنينة المعلومنات
ويضم ( )5شركات ،وقطناع الزراعنة والصنناعات الغذائينة ويضنم ( )11شنركة ،وقطناع التنأمين ويضنم ( )35شنركة،
وقطاع شركات االستثمار المتعدد ويضم ( )2شركات ،وقطاع االستثمار الصناعي ويضم ( )14شركة ،وقطاع التشنييد
والبناء ويضم ( )11شركة ،وقطاع التطنوير العقناري ويضنم ( )2شنركات ،وقطناع النقنل ويضنم ( )4شنركات ،وقطناع
اإلعالم والنشر ويضم ( )3شركات ،وقطاع الفنادق والسياحة ويضم ( )3شركات( ).هيئة السوق المالية2212 ،م).
سادساً :مجتمع وعينة البحث:
يتمثل مجتمع البحث في مؤسسات القطاع الخاص المدرجة في السوق المالية السعودية مع اشتراط مرور ()12
سنوات ع لى تأسيس المؤسسة لتكون قد بدأت بإحالل أصولها القديمة بأخرى جديدة وبدأت باتخاذ قرارات بشأن
التوسع ،كما جاء اختيار قطاع المؤسسات الخاصة السعودية ليكون موضع البحث لكونه القطاع األكثر تعامالً مع
األصول الثابتة واهتماما ً بقرارات اإلنفاق الرأسمالي.
أما عينة الدراسة فتتمثل فيما يلي:
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 عدد ( )25فرد ،وذلك باختيار عدد ( )5أفراد من كل شركة تم اختيارها عشنوائيا ً منن كنل قطناع منن قطاعنات
السننوق الماليننة السننعودية والبننالغ عننددها ( )15قطنناع والننذين يمثلننون مجموعننة المنندراء المنناليين ورؤسنناء
الحسابات والمراجعين الداخليين.
 عدد ( )5أفراد تم اختيارهم عشوائيا ً من الشركات المدرجة بالسوق المالية السنعودية والنذين يمثلنون مجموعنة
مدراء عموم الشركات.
سابعاً :اختبار الفرضيات:
جدول رقم ()2
اختبار الفرضية األولى (يدرك القائمون على إدارات مؤسسات القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية دور
المعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات اإلنفاق الرأسمالي)
رقم
العبارة

1

2

3

4

5

العبارة
يعد توفير المعلومات
المحاسبية واستخدامها
عند اإلنفاق الرأسمالي
أمراً ضروريا ً.
في ضوء التطورات
المتسارعة وتوفير
البدائل المتعددة توفير
معلومات محاسبية
تساعد في اتخاذ
قرارات اإلنفاق
الرأسمالي يعد أمراً
حتمياً.
يحقق االعتماد على
المعلومات المحاسبية
عند اتخاذ قرارات
اإلنفاق الرأسمالي
فاعلية أكبر.
يحقق االعتماد على
المعلومات المحاسبية
عند اتخاذ قرارات
اإلنفاق الرأسمالي تكلفة
أقل.
يحقق االعتماد على
المعلومات المحاسبية

19

قيمة
مربع
كاي

درجة
الحرية

الوسط االنحراف
القيمة
الوسيط االستنتاج
االحتمالية الحسابي المعياري

التفسير

7.2

1

0.01

4.35

.480

4.00

دالة

موافق
بشدة

28.98

2

0.00

4.09

.620

4.00

دالة

موافق

29.58

2

0.00

4.39

.584

4.00

دالة

موافق
بشدة

34.9

2

0.00

4.43

.546

4.00

دالة

موافق
بشدة

34.23

2

0.00

4.46

.550

4.00

دالة

موافق
بشدة

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-5-5 :م
ISSN: 2706-6495

1

2

2

9

12

11

عند اتخاذ قرارات
اإلنفاق الرأسمالي
جودة في األداء.
من مزايا توفير
المعلومات المحاسبية
عند اتخاذ قرارات
اإلنفاق الرأسمالي
التغير في نوعية
مهارات متخذي
القرارات.
يؤدي توفير المعلومات
المحاسبية عند اتخاذ
قرارات اإلنفاق
الرأسمالي إلى إنشاء
نظم متكاملة للمعلومات
وترشيد عمليات اتخاذ
القرارات.
يؤدي استخدام
المعلومات المحاسبية
في اتخاذ قرارات
اإلنفاق الرأسمالي إلى
تخفيض درجة
المخاطرة فيها.
إن استخدام المعلومات
المحاسبية في ترشيد
قرارات اإلنفاق
الرأسمالي يؤثر على
طبيعة ونوعية األصول
التي يتم اإلنفاق عليها.
يؤدي استخدام
المعلومات المحاسبية
إلى تحقيق درجة أعلى
من التكامل والترابط
بين قرارات اإلنفاق
الرأسمالي.
إن استخدام المعلومات
المحاسبية عند اتخاذ
القرارات يوفر قدرات
ومهارات كافية لتحقيق

20

33.78

2

0.00

4.38

.560

4.00

دالة

موافق
بشدة

34.67

2

0.00

4.52

.573

5.00

دالة

موافق
بشدة

31.98

2

0.00

4.47

.573

5.00

دالة

موافق
بشدة

29.58

2

0.00

4.46

.594

5.00

دالة

موافق
بشدة

38.28

2

0.00

4.56

.570

5.00

دالة

موافق
بشدة

46.83

2

0.00

4.61

.606

5.00

دالة

موافق
بشدة
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الغايات المنشودة من
اإلنفاق الرأسمالي
بالشكل األمثل.
إن استخدام المعلومات
المحاسبية في ترشيد
قرارات اإلنفاق
الرأسمالي يوفر
مجموعة من
اإلجراءات الرقابية
لضمان سالمة
القرارات المتخذة.

12

46.9

0.00

2

4.62

.537

5.00

دالة

موافق
بشدة

المصدر :من واقع بيانات المسح الميداني.

من الجدول ( )1نجد أن جميع العبارات؛ القيم االحتمالية لها أقل من  2.25وهي دالة إحصائيا ً أي توجد فروقات بين
إجابات المبحثين؛ وبالنظر لقيم األوساط الحسابية نجدها أكبر من الوسط الفرضي ( )3عليه أخذت آراء المبحوثين
القبول على عبارات الفرضية األولى ،عليه تم التحقق من صحة الفرضية األولى (يدرك القائمون على إدارات
مؤسسات القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية دور المعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات اإلنفاق
الرأسمالي).
جدول ()0
اختبار الفرضية الثانية (يستخدم القائمون على إدارات مؤسسات القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية
المعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات اإلنفاق الرأسمالي)
رقم
العبارة
1

2

3

4

العبارة
يتم تقدير التكلفة األولية
لالستثمار عند اتخاذ
قرار اإلنفاق الرأسمالي.
يتم التنبؤ بالتدفقات النقدية
التشغيلية الداخلة عند
اتخاذ قرار اإلنفاق
الرأسمالي.
يتم التنبؤ بالتدفقات النقدية
التشغيلية الخارجة عند
اتخاذ قرار اإلنفاق
الرأسمالي.
يتم تحديد صافي التدفقات
النقدية لالستثمار عند

21

قيمة
مربع كاي

القيمة
درجة
الحرية االحتمالية

الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الوسيط االستنتاج التفسير

37.98

2

0.00

4.53

.527

5.00

دالة

موافق
بشدة

47.43

2

0.00

4.14

.545

4.00

دالة

موافق

30.63

2

0.00

4.31

.587

4.00

دالة

موافق
بشدة

35.73

2

0.00

4.35

.553

4.00

دالة

موافق
بشدة
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اإلنفاق

5

1

2

2

9

12

11

اتخاذ قرار
الرأسمالي.
يتم تحديد الطريقة
لتقييم
المستخدمة
المشروع االستثماري
عند اتخاذ قرار اإلنفاق
الرأسمالي.
يتم تحديد معدل الخصم
(تكلفة رأس المال) عند
اتخاذ قرار اإلنفاق
الرأسمالي.
يتم توفير المعلومات
المحاسبية عند اتخاذ
اإلنفاق
قرارات
الرأسمالي بهدف التأكد
من سالمة البديل الذي
يتم اختياره.
يتم دراسة المعلومات
المحاسبية عند اتخاذ
قرار اإلنفاق الرأسمالي
للتأكد من رشد البديل
لقرار اإلنفاق الرأسمالي
المتخذ.
يتم دراسة المعلومات
المحاسبية للتأكد من
قدرتها على المساهمة في
اتخاذ قرار اإلنفاق
الرأسمالي األكثر رشداً.
يتم جمع معلومات عن
صافي التدفقات النقدية
عند اتخاذ قرار اإلنفاق
الرأسمالي.
يتم تقييم أي قرار أنفاق
رأسمالي قبل اتخاذه
بطريقة أو أكثر من طرق
المقترحات
تقييم
االستثمارية.

36.92

2

0.00

4.54

.550

5.00

دالة

موافق
بشدة

43.3

2

0.00

4.60

.542

5.00

دالة

موافق
بشدة

34.9

2

0.00

4.50

.551

5.00

دالة

موافق
بشدة

43.23

2

0.00

4.60

.565

5.00

دالة

موافق
بشدة

52.83

2

0.00

4.66

.502

5.00

دالة

موافق
بشدة

62.73

2

0.00

4.71

.482

5.00

دالة

موافق
بشدة

52.83

2

0.00

4.66

.502

5.00

دالة

موافق
بشدة

المصدر :من واقع بيانات المسح الميداني.
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من الجدول ( )2نجد أن جميع العبارات القيمة االحتمالية لها أقل من  2.25وهي دالة إحصائيا ً أي توجد فروقات بين
إجابات المبحوثين؛ وبالنظر لقيم األوساط الحسابية نجدها أكبر من الوسط الفرضي ( )3عليه أخذت آراء المبحوثين
القبول على عبارات الفرضية الثانية ،عليه تم التحقق من صحة الفرضية الثانية (يستخدم القائمون على إدارات
مؤسسات القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية المعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات اإلنفاق الرأسمالي).
جدول ()3
اختبار الفرضية الثالثة (توجد معوقات تحد من استخدام القائمين على إدارات مؤسسات القطاع الخاص في المملكة
العربية السعودية للمعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات اإلنفاق الرأسمالي)
رقم
العبارة

1

2

3

4

العبارة
محددات
من
يعد
المعلومات
استخدام
المحاسبية عند اتخاذ
اإلنفاق
قرارات
الرأسمالي ارتفاع تكلفة
الحصول على هذه
البيانات.
إن من معوقات االهتمام
المعلومات
باستخدام
المحاسبية عند اتخاذ
اإلنفاق
قرارات
الرأسمالي هو عدم
توفير البيانات بالدقة
والقدر المطلوب.
إن عدم استخدام القائمين
على إدارات مؤسسات
الخاص
القطاع
للمعلومات
السعودي
المحاسبية في ترشيد
اإلنفاق
قرارات
الرأسمالي يعود إلى قلة
الخبرة العملية.
إن عدم استخدام القائمين
على إدارات مؤسسات
الخاص
القطاع
للمعلومات
السعودي
المحاسبية في ترشيد

23

قيمة
مربع
كاي

درجة
الحرية

القيمة
االحتمالية

الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الوسيط االستنتاج

التفسير

33.03

2

0.00

4.50

.574

5.00

دالة

موافق
بشدة

78.3

3

0.00

3.90

.608

4.00

دالة

موافق

61

3

0.00

4.15

.658

4.00

دالة

موافق

68.5

3

0.00

4.44

.613

4.00

دالة

موافق
بشدة
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5

1

2

2

اإلنفاق
قرارات
الرأسمالي يعود إلى
والمعلومات
األمور
المحاسبية.
إن عدم استخدام القائمين
على إدارات مؤسسات
الخاص
القطاع
للمعلومات
السعودي
المحاسبية في ترشيد
اإلنفاق
قرارات
الرأسمالي يعود إلى بعد
المؤهل األكاديمي عن
الجانب المحاسبي.
إن عدم استخدام القائمين
على إدارات مؤسسات
الخاص
القطاع
للمعلومات
السعودي
المحاسبية في ترشيد
اإلنفاق
قرارات
الرأسمالي يعود إلى عدم
اكتساب مهارات وظيفية
للتعامل مع المعلومات
المحاسبية.
إن عدم استخدام القائمين
على إدارات مؤسسات
الخاص
القطاع
للمعلومات
السعودي
المحاسبية في ترشيد
اإلنفاق
قرارات
الرأسمالي يعود إلى عدم
القناعة بوجوب توفير
بيانات محاسبية.
إن أحد أسباب عدم
االعتماد على المعلومات
المحاسبية في ترشيد
اإلنفاق
قرارات
الرأسمالي هو عدم الثقة
المطلقة في البيانات
وطرق إعدادها.

24

15.78

2

0.00

4.36

.733

5.00

دالة

موافق
بشدة

22.23

2

0.00

4.34

.635

4.00

دالة

موافق
بشدة

40.08

2

0.00

4.57

.612

5.00

دالة

موافق
بشدة

41.28

2

0.00

4.56

.672

5.00

دالة

موافق
بشدة
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9

أن عدم وجود رقابة
على نتائج قرارات
اإلنفاق الرأسمالي دون
االعتماد على المعلومات
المحاسبية يحد من
استخدام هذه المعلومات.

64.9

3

0.00

4.48

5.00

.729

دالة

موافق
بشدة

المصدر :من واقع بيانات المسح الميداني.

من الجدول ( )3نجد أن جميع العبارات القيمة االحتمالية لها أقل من  2.25وهي دالة إحصائيا ً أي توجد فروقات بين
إجابات المبحوثين ،وبالنظر لقيم األوساط الحسابية نجدها أكبر من الوسط الفرضي ( )3عليه أخذت آراء المبحوثين
القبول على عبارات الفرضية الثالثة ،عليه تم التحقق من صحة الفرضية الثالثة (توجد معوقات تحد من استخدام
القائمين على إدارات مؤسسات القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية للمعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات
اإلنفاق الرأسمالي).

ثامناً :النتائج:
في ضوء التحليالت النظرية والعملية للدراسة والتي أجريت على عينة من مؤسسات القطاع الخاص بالمملكة
العربية السعودية ،والتي هدفت إلى تحديد أهمية استخدام المعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات اإلنفاق الرأسمالي،
وتحديد مد ى استخدام إدارات المؤسسات للمعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات اإلنفاق الرأسمالي ،والمعوقات التي
تحد من مثل هذا االستخدام ،تم التوصل إلى النتائج التالية:
 -1اتفقت المؤسسات على أهمية توفير المعلومات المحاسبية عند اتخاذ قرارات اإلنفاق الرأسمالي ،وهناك إجماع على
أن اعتماد المؤسسة على تلك المعلومات يحقق فعالية أكبر للقرار ،وأن المعلومات المحاسبية توفر معلومات ذات قدرة
تنبؤية تساعد في صياغة ترشيد القرار ،وأن استخدام المعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات اإلنفاق الرأسمالي يوفر
مجموعة من اإلجراءات الرقابية لضمان سالمة القرارات المتخذة.
 -2تستخدم مؤسسات القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية المعلومات المحاسبية بشكل أمثل عند اتخاذ وتخطيط
قرار اإلنفاق الرأسمالي ،والتأكد من سالمة البديل الذي تم اختياره ورشد القرار المالي المتخذ.
-3تواجه مؤسسات القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية معوقات تؤدي إلى ضعف استخدام المعلومات
المحاسبية في ترشيد قرارات اإلنفاق الرأسمالي ،وهي حسب وجهة نظر أفراد العينة تتمثل في ارتفاع تكلفة الحصول
على هذه المعلومات باإلضافة ضعف توفر المعلومات بالدقة والسرعة المطلوبة.
-4يؤدي توفير المعلومات المحاس بية عند اتخاذ قرارات اإلنفاق الرأسمالي إلى إنشاء نظم متكاملة للمعلومات وترشيد
عمليات اتخاذ القرارات.
-5يؤدي استخدام المعلومات المحاسبية إلى تحقيق درجة أعلى من التكامل والترابط بين قرارات اإلنفاق الرأسمالي.
-1عدم استخدام القائمين على إدارات مؤسسات القطاع الخاص السعودي للمعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات
اإلنفاق الرأسمالي يعود إلى قلة الخبرة العملية لدى متخذي القرار.
-2يجب التنبؤ بالتدفقات النقدية التشغيلية الخارجة عند اتخاذ قرار اإلنفاق الرأسمالي.
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-2يجب تحديد معدل الخصم (تكلفة رأس المال) عند اتخاذ قرار اإلنفاق الرأسمالي.
-9يجب جمع معلومات عن صافي التدفقات النقدية عند اتخاذ قرار اإلنفاق الرأسمالي.
-12توفير المعلومات المحاسبية واستخدامها عند اإلنفاق الرأسمالي يعد أمراً ضروريا ً.

تاسعاً :التوصيات:
من خالل النتائج التي تم التوصل إليها يوصي الباحث باآلتي:
 /1تعزيز إدراك القائمين على إدارة مؤسسات القطاع الخاص السعودية وقناعتهم بأهمية استخدام المعلومات المحاسنبية
عند اتخاذ قرارات اإلنفاق الرأسمالي ،وتعريفهم بمزايا االستخدام من حيث جعل هذه القرارات أكثر رشداً.
 /2تشجيع القائمين على إدارة مؤسسات القطاع الخاص السعودية لزيادة معارفهم بطبيعة المعلومات المحاسبية،
وإيضاح أثرها على اتخاذ القرارات ،وكيفية استخدامها لهذه الغاية.
 /3تحفيننز القننائمين علننى إدارة مؤسسننات القطنناع الخنناص السننعودية علننى االلتحنناق بالنندورات التدريبيننة التنني مننن شننأنها
تعزيز معارفهم بالطرق واإلجراءات المحاسبية وزيادة قناعتهم بأهمية استخدام المعلومات المحاسبية.
 / 4توعية القائمين على إدارة مؤسسات القطاع الخاص السعودية بأهمية اشتراك المندراء المناليين فني اتخناذ القنرارات،
واالستفادة من المعلومات المحاسبية كبيانات أساسية عند اتخاذ القرارات.
 /5تدعيم ثقافة استخدام المعلومات المحاسبية عند اتخاذ وتخطيط قرار اإلنفاق الرأسمالي والتأكد من سالمة البديل الذي
تم اختياره ورشد القرار المالي المتخذ لدى مؤسسات القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية.
 /1للتقلينل منن أثنر المعوقنات التني تحند منن اسننتخدام المعلومنات المحاسنبية فني اتخناذ قنرارات اإلنفناق الرأسنمالي لنندى
مؤسسات القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية نوصي بإتباع التوصيات التالية:
أ-العمل على توفير المعلومات المحاسبية بالدقة والسرعة المطلوبة بما يحقق معايير جودة المعلومات المحاسبية.
ب-إشراك موظفي األقسام واإلدارات في عملية اتخاذ قرارات اإلنفاق الرأسمالي.
ج-االهتمام بالرقابة على نتائج قرارات اإلنفاق الرأسمالي بعد تنفيذ القرار.
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االستبانة
الفرضييية األولييى (يييدرك القييائمون علييى إدارات مؤسسييات القطيياع الخيياص بالمملكيية العربييية السييعودية دور المعلومييات
المحاسبية في ترشيد قرارات اإلنفاق الرأسمالي).
الرجاء وضع إشارة (  ) أمام االختيار الذي يمثل وجهة نظرك لكل عبارة من العبارات التالية-:
درجة الموافقة
م

1.1.1

العبارات
موافق بشدة

1
2
3
4
5
1

موافق

محايد

غير موافق

غير موافق
بشدة

يعد توفير المعلومات المحاسبية واستخدامها عند اإلنفاق
الرأسمالي أمراً ضرورياً.
في ضوء التطورات المتسارعة وتوفير البدائل المتعددة
توفير معلومات محاسبية تساعد في اتخاذ قرارات
اإلنفاق الرأسمالي يعد أمراً حتمياً.
يحقق االعتماد على المعلومات المحاسبية عند اتخاذ
قرارات اإلنفاق الرأسمالي فاعلية أكبر.
يحقق االعتماد على المعلومات المحاسبية عند اتخاذ
قرارات اإلنفاق الرأسمالي تكلفة أقل.
يحقق االعتماد على المعلومات المحاسبية عند اتخاذ
قرارات اإلنفاق الرأسمالي جودة في األداء.
من مزايا توفير المعلومات المحاسبية عند اتخاذ قرارات
اإلنفاق الرأسمالي التغير في نوعية مهارات متخذي
القرارات.

27

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-5-5 :م
ISSN: 2706-6495

2
2
9

12

11

12

يؤدي توفير المعلومات المحاسبية عند اتخاذ قرارات
اإلنفاق الرأسمالي إلى إنشاء نظم متكاملة للمعلومات
وترشيد عمليات اتخاذ القرارات.
يؤدي استخدام المعلومات المحاسبية في اتخاذ قرارات
اإلنفاق الرأسمالي إلى تخفيض درجة المخاطرة فيها.
إن استخدام المعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات
اإلنفاق الرأسمالي يؤثر على طبيعة ونوعية األصول
التي يتم اإلنفاق عليها.
يؤدي استخدام المعلومات المحاسبية إلى تحقيق درجة
أعلى من التكامل والترابط بين قرارات اإلنفاق
الرأسمالي.
إن استخدام المعلومات المحاسبية عند اتخاذ القرارات
يوفر قدرات ومهارات كافية لتحقيق الغايات المنشودة
من اإلنفاق الرأسمالي بالشكل األمثل.
إن استخدام المعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات
اإلنفاق الرأسمالي يوفر مجموعة من اإلجراءات الرقابية
لضمان سالمة القرارات المتخذة.

الفرضييية الثانييية (:يسييتخدم القييائمون علييى إدارات مؤسسييات القطيياع الخيياص فييي المملكيية العربييية السييعودية المعلومييات
المحاسبية في ترشيد قرارات اإلنفاق الرأسمالي).
الرجاء وضع إشارة (  ) أمام االختيار الذي يمثل وجهة نظرك لكل عبارة من العبارات التالية-:
درجة الموافقة
م

1
2
3
4
5
1
2

1.1.2

العبارات

موافق
بشدة

موافق

محايد

غير موافق

غير موافق
بشدة

يتم تقدير التكلفة األولية لالستثمار عند اتخاذ قرار اإلنفاق
الرأسمالي.
يتم التنبؤ بالتدفقات النقدية التشغيلية الداخلة عند اتخاذ قرار
اإلنفاق الرأسمالي.
يتم التنبؤ بالتدفقات النقدية التشغيلية الخارجة عند اتخاذ قرار
اإلنفاق الرأسمالي.
يتم تحديد صافي التدفقات النقدية لالستثمار عند اتخاذ قرار
اإلنفاق الرأسمالي.
يتم تحديد الطريقة المستخدمة لتقييم المشروع االستثماري
عند اتخاذ قرار اإلنفاق الرأسمالي.
يتم تحديد معدل الخصم (تكلفة رأس المال) عند اتخاذ قرار
اإلنفاق الرأسمالي.
يتم توفير المعلومات المحاسبية عند اتخاذ قرارات اإلنفاق
الرأسمالي بهدف التأكد من سالمة البديل الذي يتم اختياره.
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2
9
12
11

يتم دراسة المعلومات المحاسبية عند اتخاذ قرار اإلنفاق
الرأسمالي للتأكد من رشد البديل لقرار اإلنفاق الرأسمالي
المتخذ.
يتم دراسة المعلومات المحاسبية للتأكد من قدرتها على
المساهمة في اتخاذ قرار اإلنفاق الرأسمالي األكثر رشداً.
يتم جمع معلومات عن صافي التدفقات النقدية عند اتخاذ قرار
اإلنفاق الرأسمالي.
يتم تقييم أي قرار أنفاق رأسمالي قبل اتخاذه بطريقة أو أكثر
من طرق تقييم المقترحات االستثمارية.

الفرضية الثالثة (:توجيد معوقيات تحيد مين اسيتخدام القيائمين عليى إدارات مؤسسيات القطياع الخياص فيي المملكية العربيية
السعودية للمعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات اإلنفاق الرأسمالي).
الرجاء وضع إشارة (  ) أمام االختيار الذي يمثل وجهة نظرك لكل عبارة من العبارات التالية-:
درجة الموافقة
م

2
0

3

4

5

6

7

1.1.3

العبارات

موافق بشدة

موافق محايد

غير موافق

غير موافق
بشدة

يعد من محددات استخدام المعلومات المحاسبية عند اتخاذ قرارات
اإلنفاق الرأسمالي ارتفاع تكلفة الحصول على هذه البيانات.
إن من معوقات االهتمام باستخدام المعلومات المحاسبية عند اتخاذ
قرارات اإلنفاق الرأسمالي هو عدم توفير البيانات بالدقة والقدر
المطلوب.
إن عدم استخدام القائمين على إدارات مؤسسات القطاع الخاص
السعودي للمعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات اإلنفاق
الرأسمالي يعود إلى قلة الخبرة العملية.
إن عدم استخدام القائمين على إدارات مؤسسات القطاع الخاص
السعودي للمعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات اإلنفاق
الرأسمالي يعود إلى األمور والمعلومات المحاسبية.
إن عدم استخدام القائمين على إدارات مؤسسات القطاع الخاص
السعودي للمعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات اإلنفاق
الرأسمالي يعود إلى بعد المؤهل األكاديمي عن الجانب المحاسبي.
إن عدم استخدام القائمين على إدارات مؤسسات القطاع الخاص
السعودي للمعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات اإلنفاق
الرأسمالي يعود إلى عدم اكتساب مهارات وظيفية للتعامل مع
المعلومات المحاسبية.
إن عدم استخدام القائمين على إدارات مؤسسات القطاع الخاص
السعودي للمعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات اإلنفاق
الرأسمالي يعود إلى عدم القناعة بوجوب توفير بيانات محاسبية.
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8

9

إن أحد أسباب عدم االعتماد على المعلومات المحاسبية في ترشيد
قرارات اإلنفاق الرأسمالي هو عدم الثقة المطلقة في البيانات
وطرق إعدادها.
أن عدم وجود رقابة على نتائج قرارات اإلنفاق الرأسمالي دون
االعتماد على المعلومات المحاسبية يحد من استخدام هذه
المعلومات.

جميع الحقوق محفوظة  ،© 2021الدكتور /السماني عطا المنان عبد الرحيم محمد ،المجلة األكاديمية لألبحاث
والنشر العلمي(CC BY NC) .
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تصور مقترح لتحسين استراتيجية التعلم الذكي عن بعد في دولة اإلمارات العربية المتحدة
visualize a proposal to improve the distance intelligent learning strategy in United Arab
Emirates
إعداد الباحثة /سعادة على ناصر الحارثي
معلم تربوي في روضة العال ،اإلمارات العربية المتحدة
Email: sadaa2025@gmail.com

ملخص الدراسة
هدفت الدراسةة لتقديم تصةور مقتر لتحيي استراتييية التعلم الكيي ن بعد في وولة اإلمارات العربية المتحدة ،والتعرف نلى
ورجة تطبيق اسةةةةتراتييية التعلم الكيي ن بعد ،ومدا ت انط الطالو واوليام ا مور مه هكس ااسةةةةتراتييية ،لإلجابة ن اسةةةة لة
الدراسةة اسةةتمدمت الباحثة المنهج البنائي م اجط بنام وتصةميم التصةةور المقتر  ،يكلل المنهج الوصة ي التحليلي للتعرف نلى
ورجة تطبيق اسةةةتراتييية التعلم الكيي ن بعد ومدا ت انط الطالو واوليام ا مور معها ،ولتحقيق اهداف الدراسةةةة اسةةةتمدمت
الباحثة ااستباةة يأواة ليمه المعلومات وتكوةت ااستباةة م قيمي  ،ا ول م ( )11فقرة حول ورجة تطبيق استراتييية التعلم
الكيي ن بعد م وجهة ةظر مديري المدارس والمعلمي  ،والقيةةةةةةم الثاةي م ( )11فقرات لقياس ورجة ت انط الطالو واوليام
ا مور مه ااسةةةةةتراتييية ،وتكون ميتمه الدراسةةةةةة م جميه مديري المدارس والمعلمي  ،باإلضةةةةةافة للطالو واوليام في وولة
اإلمارات العربية المتحدة العامالت في العامة الدراسي (0101-0111م) ،وقد بلغت نينة الدراسة ( )141فروا م افراو ميتمه
الدارسة.
وقد توصةةلت الدراسةةة على ندة ةتائج ،منها تقديمها تصةةورا مقترحا لتحيةةي اسةةتراتييية التعلم الكيي ن بعد في وولة اإلمارات
العربية المتحدة ،يما اوصةةةةةت الدراسةةةةةة ب ةةةةةرورة تبني وزارة التعليم للتصةةةةةور المقتر وونم تطبيقه ماويا وعواريا ،وتوظيف
وتدريب فريق نمط لتصميم وتطوير مصاور التعلم الكيي ن بعد.
الكلمات المفتاحية :تصور ،استراتييية  ،التعلم الكيي ،التعليم ن بعد ،تحيي  ،اإلمارات.
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visualize a proposal to improve the distance intelligent learning strategy in United Arab
Emirates

Abstract
The aimed of the study to present visualize a proposal to improve the distance intelligent learning
strategy in United Arab Emirates , and to identify the degree of application of the intelligent
distance learning strategy and the reaction of students and parents with this strategy , to answer
the study questions, the researcher used the constructive approach in order to build and design the
proposed vision , As well as the descriptive approach to identify the degree of application of the
intelligent distance learning strategy and the reaction of students and parents with it, and to achieve
the aims of the study, the researcher used the questionnaire as a tool to collect information, The
questionnaire consisted of two section, the first be from (11) paragraph about the degree of
application of the intelligent distance learning strategy from the point of view of teachers and
school managers, The second section be from (10) paragraphs to measure the degree of reaction
of students and parents with the strategy, The study community is of all school and teachers
managers in addition to students and parents in UAE working in the school year (2020-2019), The
sample of the study reached (146) member of the study community.
The study has reached several results, including :presenting visualize proposal to improve the
intelligent distance learning strategy in United Arab Emirates. The study also recommended that
the Ministry of Education adopt the proposed visualization and supported its financially and
administratively application , as well as employing and training a work team to design and develop
intelligent distance learning resources.

.

Key words: visualization, strategy, intelligent learning, distance education, improvement UAE
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الفصل األول
اإلطـار العـام للدراسـة
مقدمة
شةةةةكلت التطورات الكبيرة في ممتلف مياات الحياة ،خاصةةةةة في المياات التعليمية مطلبا لدنوات نديدة ب ةةةةرورة عصةةةةال
النظام التعليمي بيميه مدخالته وممرجاته خاصةةةة في ضةةةةوم ظهور ا زمات التي تتطلب اتبا اةما جديدة م التعليم ،يالتعلم
الةةكاتي ،والتعلم اإللكتروةي ،والتعلم الةةكيي ن بعةةد ،وهةةكا النو ا خير ظهر ةتييةةة الحةةاجةةة على موايبةةة التطورات اليةةةةةةريعةةة
والحصةةةول نلى التعليم مدا الحياة وون التقيد بمكان وزمان وا ب ة معينة م ا فراو .يعتبر التعلم ن بعد احد مظاهر التطور
في الميةال التعليمي ،فقةد فره هةكا النمن م التعليم وجووس في ا وسةةةةةةةا التربويةة يةأحةد الحلول ال عةالةة والقةاورة نلى توفير
المزيد م ال رص التعليمية ل ة يبيرة م ا فراو منعتهم الكثير م العوامط اليغرافية او ااقتصةةةةةاوية او الصةةةةةحية م ااةت ا
بةالنظام التقليدي ،باإلضةةةةةةافة على ت

ةةةةةةيط الكثير م المتعلمي الل النو م التعليم النيةةةةةةن ال عال الكي يتميز بمروةة المكان

والزمان والمناهج اإلثرائية المتنونة .فالتعلم ن بعد يهدف على تزويد الطالب بالمبرات وااتياهات التي تيةةةةةةاندس نلى النيا
في حياته العملية ،ومواجهة ميةةةكالت وتحديات الميةةةتقبط بطريقة منهيية تيةةةتند على اسةةةاليب الت كير العلمي والت كير المنطقي،
ومثط هكا التعليم ا يمك تحقيقه م خالل الطرائق التقليدية التي تعتمد نلى التلقي واإللقام ،والتي ا زالت تمارس في يثير م
المدارس واليامعات في جميه المراحط التعليمية فالتعلم هو ا سةةةةةاس في عييةةةةةاو هذام التالميك المهارات الالزمة للتعامط مه
الميتقبط المتغير (الكسجي ،0220 ،ص.)260
عن التقدم الكبير في ا جهزة وا ووات التقنية وا لوا الرقمية واووات العره ووسةةةةةائط التواصةةةةةط ااجتماني وتأثيرها القوي
نلى الطالو ونلى الميتمه بيةةةكط نام ،ييةةةكالن اليةةةببي الرئييةةةيي اللكي جعال ا ةظار تتيه على توجيه هكس التقنيات لتوفير
تيربة تعلم ايية جديدة غنية وثرية وجكابة خاصةةةة في ظط ت ةةةانف المعرفة في اليةةةنوات ا خيرة ،فقد اثّر وخول تلل التقنيات
نلى يط م المعلم والمتعلم نلى حد سةةةوام ،مما وفه المعلم لتطوير مهاراته التعليمية ميةةةتمدما تلل التقنيات في سةةةبيط المروج
بةالمنةاهج والمواو التعليميةة م ا

ر التقليةديةة والصةةةةةةور النمطيةة المةألوفةة واارتقةام بةالعملية التعليمية وعنداو جيط قاور نلى

التعامط مه المتغيرات التقنية واابتكارات في ميال التكنولوجيا.

ً
أول :مشكلة الدراسة
تعتبر اسةتراتييية التعلم الكيي ن بعد ةقطة التحول الكبيرة في التعليم ،فقد سعت الكثير م الدول تحديدا وولة اإلمارات العربية
على تكثيف اليهوو والعمةط نلى عييةةةةةةاو الطلبةة مهارات التعايح مه التحديات وا زمات التي تواجه العملية التعليمية ،وتونية
المعلمي بأهمية توظيف التعلم الكيي في التعليم ،وتدنيم بي ة التعلم الكيي في جميه المدارس ،فقد ايدت وراسةةةة (البدو،0222 ،
ص )250نلى اهميةةة التعلم الةةكيي وتةةأثيرس نلى الطالو حيةةي ايرت في بحثهةةا مان الهةةدف م التعلم الةةكيي هو تح يز وتمكي
الطالب وجعله جزما فانال في العملية التعليمية ومياريا ومي وا ن تعلمه،
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يبني خبراته وينظمها في مناخ جااو تدنمه آفاق متيدوة تيمح بها عمكاةات تقنية المعلومات وااتصاات ،بما في الل ا جهزة
اللوحية واليةةةةةبورة الكيية وتطبيقات المناهج الرقمية ،وبكلل يكون الطالب هو المحور الرئيس للمنظومة التعليمية الحديثة ،حيي
يصةةةةبح الطلبة تدريييا ميةةةةتقلي ومعتمدي نلى اة يةةةةهم ويوجهون اة يةةةةهم ويمارسةةةةون ورجات نالية م الت كير ّ
المالق وح ّط
الميةكالت ومهارات التعلم ويتعلم الطلبة بأة يةهم وبيةرنة .واشةار (عميرة ،0222 ،ص )220على ان اتبا ةظام التعلم ن بعد
اوا على اسةةةةةةتغالل الوقت واليهد والمال ،فليس ضةةةةةةروريا ان يكون يط م الطالب وا سةةةةةةتاا متواجدي في زم واحد لتباول
المعلومات وم خالله يمك تمطّي ميةةايط اليةةةعة ااسةةةتيعابية والهي ات التعليمية .و ن نملية التعليم نملية ميةةةتمرة ومتيدوة،
فقد رات الباحثة ضرورة تبنّي ووضه تصور مقتر لتحيي استراتييية التعلم الكيي ن بعد وقامت بصياغة ميكلة البحي م
خالل ر ا س لة التالية:
 .1ما ورجة تطبيق استراتييية التعلم ن بعد في وولة اإلمارات العربية م وجهة ةظر مديري المدارس والمعلمي ؟
 .0مةا ورجةة ت ةانةط الطالو واوليةام ا مور مه اسةةةةةةتراتيييةة التعلم ن بعةد في وولةة اإلمةارات العربيةة م وجهة ةظر
الطالو واوليام امورهم؟
 .3ما التصور المقتر لتحيي استراتييية التعلم الكيي ن بعد في وولة اإلمارات العربية؟

ثانيًا :أهداف الدراسة
 .1وضه تصور مقتر لتحيي استراتييية التعلم ن بعد في وولة اإلمارات العربية المتحدة.
 .0قياس ورجة تطبيق استراتييية التعلم ن بعد في وولة اإلمارات العربية م وجهة ةظر المعلمي .
 .3بيةان ورجةة ت ةانةط الطلبة واوليام ا مور مه اسةةةةةةتراتييية التعلم ن بعد في وولة اإلمارات العربية المتحدة م وجهة
ةظر الطالو واوليام ا مور.
 .4تزويد المي ولي وصنا القرار بمعلومات وةتائج واقعية حول التعلم الكيي ن بعد.

ثالثًا :أهمية الدراسة
 .1سيكون لنتائج الدراسة ا ثر المهم في عفاوة الممتصي والمهتمي م الكواور التربوية بمعرفة مدا فانلية استراتيييات
التعلم الكيي والحرص نلى تحيينها.
 .0توجيه المعلمي واخط المذسيات التعليمية على اهمية اتبا الطرائق الحديثة في التعليم والبعد ن التقليدية.
 .3تيكط الدراسة مرجعا ومصدرا يزوو الباحثي بالمعلومات الالزمة ،وةقطة اةطالق للعديد م الدراسات التربوية.
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راب ًعا :حدود الدراسة
 الحدود الموضووعية :اقتصةرت الدراسةة نلى وضةه تصةور مقتر لتحيةي اسةتراتييية التعلم الكيي ن بعد في وولة
اإلمارات العربية المتحدة.
 الحدود المكانية :وولة اإلمارات العربية المتحدة.
 الحدود الزمانية :العام الدراسي 0101-0111م.
 الحدود البشرية :المعلمون ،قاوة المدارس ،الطالو ،اوليام ا مور.
 الحدود المؤسساتية :المذسيات التعليمية اإلماراتية.

سا :مصطلحات الدراسة
خام ً
تتبنّى الدراسة المصطلحات التالية:
التعلم الذكي
نرفت (البدو ،0112 ،ص )313التعلم الكيي بأةه :ةظام يوظف اسةةاليب وتقنيات الكيام ااصةةطناني في برامج التعليم بميةةاندة
الحاسةةب ايلي ،ونلم ييةةتثير العقول وييةةيه نلى عنمال العقط والت كير بعمق ،وزياوة القدرة نلى اسةةتمدام العقط باسةةتراتييية
عييابية تم ّك م تحقيق مروةة نالية في الت كير واليةةةةةةلوم ،وتنمية ت كير الطلبة م خالل اسةةةةةةتمدام اسةةةةةةتراتيييات ،و رائق
واسةةاليب تدرييةةية ممتل ة تزيد م القدرة نلى ايتيةةاف المواهب والمهارات واسةةتغاللها بيةةكط يامط ،وزياوة القدرة نلى التعلم
والتكير وااستيعاو.
وتعرف البواحثوة التعلم الوذكي إئرا ًيوا بوأنو  :التعلم الةةكي يعتمةد نلى منهييةة متكةاملةة لتوظيف التكنولوجيةا المتطورة في عحةةدا
تغييرات عييابية في منهييات التعليم التقليدي ،وخلق بي ة مح ّزة لبنام وتطوير مهارات المعلمي والمتعلمي .
التعليم عن بعد
نرفته (المحماوي ،0112 ،ص )123بأةه :نبارة ن توصةةةةةةيط المواو التعليمية على المتعلم نبر وسةةةةةةين تعليمي علكتروةي هو
اإلةترةت ،بحيي يتمك المتعلم م الوصول على هكس المعلومات في اي زمان ومكان.
وتعرف الباحثة التعليم عن بعد إئرا يًا بأن  :تقديم البرامج التعليمية نبر وسةةةةةين علكتروةي ييةةةةةمط ا ووات الكيية الحديثة لدنم
التعليم بأقصر سبيط واقط زم وايبر فائدة ،انتماوا نلى مبدا التعلم الكاتي او التعلم بمياندة معلم.
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الفصل الثاني

اإلطار النظري للدراسة
مقدمة
شةةةهدت المنظمات التعليمية تطورات متيدوة في ظط التدفق العلمي والتكنولوجي الميةةةتمر ،فوجدت اسةةةتراتيييات التعلم الحديثة
يالتعلم الكيي واإللكتروةي ن بعد ياةت م ضةةةةةةم اوائط ااسةةةةةةتراتيييات الممطن لها والمطبقة فعليا في العديد م المدارس
واليةةامعةةات التعليميةةة .لةةكا انتبر التعلم ن بعةةد م ايثر الطرائق التعليميةةة حةةداثةةة ،عا يقةةدم البرةةةامج التعليمي فراو ت صةةةةةةلهم
ميةةةافات ويلة تمنعهم م المييم على موقه الدراسةةةة بيةةةبب ضةةةيق الوقت او بعد الميةةةافة او اإلناقة البدةية ،وهو ليس حديي
الني ةأة عا يعوو تاريمه على اليةةير (عسةةحاق بيتمان) الكي يان يقوم في عةيلترا سةةنة  1241ببعي الرسةةائط نبر البريد على تالمكته
ويقوم باسةةةتقبال الرسةةةائط منهم ،عا ياةت هي الوسةةةيلة في تعليمهم (نميرة ،0111 ،ص ،)022ومه تطور التكنولوجيا والتقنيات
ظهرت وسةةةةائط و رائق حديثة متمثلة با جهزة وا ووات الكيية التي تمارس م خاللها نملية التعليم والتعلم فكان التعلم الكيي
ةقطة تحول في نالم التدريس في ظط التغير الهائط للتقنية الحديثة وة واها الكبير بي الطلبة ونلى الميتمعات بيكط واسه،
ً
أول :مفهوم التعلم الذكي والتعلم عن بعد
التعلم الوذكي :هو ميمونةة م التقنيةات اإللكتروةيةة الحديثة الميةةةةةةتمدمة في المواقف التعليمية المتباينة م قبط المعلم والمتعلم
لالرتقام بالعملية التعليمية بهدف التوصةةةةط على تعلم اف ةةةةط يبنى نلى بي ة ت انلية حديثة إلنداو جيط موايب للتيةةةةار المعرفي
(الزناةي  ،0101 ،ص.)132
التعلم عن بعد :هو تقديم التعليم او التدريب م خالل الوسةةةةةةائط التعليمية اإللكتروةية وييةةةةةةمط الل ا قمار الصةةةةةةنانية وال يديو
وا شةر ة الصةوتية الميةيلة ،وبرامج الحاسةبات ايلية ،والنظم والوسائط التكنولوجية التعليمية المتعدوة ،باإلضافة على الوسائط
ا خرا للتعليم ن بعد (نميرة ،0111 ،ص.)022
وبنام نلى ما سةةةبق ايرس ،تعرف الباحثة التعليم الكيي ن بعد بأةه :ماسةةةتمدام اف ةةةط ما هو موجوو م تقنيات واسةةةتراتيييات
ووسائط ايية لتحقيق اف ط ما هو ممك وون التقيد بمكان او زمان معي م.
ثانيًا :نظم التعليم الذكية
تعتمد ةظم التعليم الكيية نلى التكنولوجيا الحديثة لتيتطيه التكيف مه ميتمه العلم والتكنولوجيا ،وهي ةظم مرتبطة ارتبا ا وثيقا
مه الميتمه ،تت ةانةط مه معطيةاتةه وتقةدم خةدمةاتها المتعدوة لرقيه وتطويرس .ويعرف (صةةةةةة ان ،0111 ،ص )111ةظم التعليمية
الكيية بأةها :متلل النظم التي تطبق وتيةةةةتمدم تقنيات الكيام ااصةةةةطناني م اجط تقديم ونم اوسةةةةه واف ةةةةط للطالب ،وتمتلف
باختالف الطالو آخكة بعي اانتبار المعلومات التي تم تيميعها خالل تصةةةة حه للمنهج بهدف توفير معلومات متدرجة تتناسةةةةب
مه الميتوا المعرفي الكي وصط عليهم.
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فت ةةةةم اةظمة التعليم الكيية معلومات م صةةةةلة حول موضةةةةو تعليمي ،وقاندة بياةات لةخطام اليةةةةائعة الماصةةةةة بالطالو ،مه
ةمواج وام الطالو لتيميص ميتوا فهمهم ،وتوفير التعليم المصمم خصيصا لتلبية ااحتياجات المحدوة للطالو،
وتييةةةد هكس ا ةظمة خبرة المعلم ضةةةم ميال محتوا معي  .وقد ةرا المزيد م هكس البرامج في الميةةةتقبط ف ةةةال ن تكييف
التقنيات م هكس البرامج لتطوير مزيد م البرامج التعليمية الميترية (تيموثي وآخرون ،0114 ،ص.)421
وقد ذكر (كامل ،0222 ،ص )002-000مالمح نظم التعلم الذكية ،بأنها:
 .1ةظم تعليميةةة تعتمةةد نلى الت ةةانةةط التعليمي م المتعلم م ةةةاحيةةة ومصةةةةةةةاور التعلم م ةةةاحيةةة اخرا بمةةا في الةةل الكتةةب
وا ووات والمعلمي والوسائن التعليمية وهي بكلل تتغلب نلى سلبية المتعلم في ةظم التعليم الحالية.
 .0ةظم تعليمية تعاوةية تعتمد نلى التعليم والتعلم التعاوةي م خالل اسةةةةتمدام الحاسةةةةب ايلي والوسةةةةائن المتعدوة باإلضةةةةافة
اشترام آخري في نملية التواصط والمناقية والحوار والنقد وتباول الراي حول يافة ايرام والق ايا.
 .3تحقق بي ة تعليمية (فصةةةةةال وراسةةةةةيا) م خالل الواقه اافتراضةةةةةي والكي يم ّك المعلم وتالميكس م التواصةةةةةط والت انط
اإلييةابي بةاسةةةةةةتمدام عمكاةات الحاسةةةةةةب وما يت ةةةةةةمنه م برامج ،يما تم ّك المعلم م متابعة العملية التعليمية بالتوجيه
واإلرشاو ،وتوفر اساليب لل بن والتحكم في اليلوم الماص بالتالميك م خالل ااختبارات والتغكية الراجعة لل ورية.
 .4التعلم الكاتي حيي يعتمد ةظام (التعليم الكيي) نلى تعليم التالميك اة يةةةةهم بأة يةةةةهم ويتيح لهم مداخط متنونة حيةةةةب معدل
تقدمهم الكاتي وميتوياتهم التعليمية.
 .3اانتماو نلى التعلم م اجط التمك او البرانة بدا م ميرو الح ظ وااسةةةةةةتيعاو غير المنتج؛ مما ييةةةةةةيه التلميك نلى
التقدم ةحو اهدافه بأسلوبه وقدراته ومعدل تقدمه.
 .1عن هةكا ا سةةةةةةلوو م التعليم الةكيي يعتمد نلى عثارة التلميك واسةةةةةةتثارة وافعيته للتقدم م خالل نمليات البحي والتحري
والتيول واخط المصةةةةةاور التعليمية المبرمية يالكتاو اإللكتروةي والوسةةةةةائن المتعدوة وووائر المعارف الت انلية والبريد
اإللكتروةي ومذتمرات ال يديو.
 .2يتعامط ةظام التعليم الكيي مه التنو في خصائص المتعلمي م حيي استعداواتهم وقدراتهم واتياهاتهم وميولهم واساليب
تعلمهم بما ييمح لكط منهم اختيار ما يالئمه.
 .2يهتم ةظام التعليم الكيي بدور المعلم يمبير في رائق الوصةةةول للمعلومات ويمصةةةمم للبرامج التعليمية ويمرشةةةد وموجه
ّ
ويحالل للميكالت التي تواجه التالميك خالل تعلمهم.
للتالميك ةحو مواقه المعلومات
 .1يتغلب ةظام التعليم الكيي نلى ميةةةكلة مهمة ترتبن بالتغير المعلوماتي وقدم المناهج الثابتة وضةةةعف قدرتها نلى ميةةةايرة
التغير والتيديد في الميال ،ولكا فإن التلميك ييةةةةتطيه الوصةةةةول لكط جديد م خالل المصةةةةاور الكيية للمعرفة وبأسةةةةاليب
ممتل ة وبالتالي يمك للمعلم والتلميك تحديي المعلومات بصورة فورية وميتمرة.
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الفصل الثالث

الدراسـات السـابقة
مقدمة
ّ
بتقصةةةةي الدراسةةةةات اليةةةةابقة م مصةةةةاور متعدوة تمثلت في الرسةةةةائط العلمية ،وا بحا المنيةةةةورة في الدوريات
قامت الباحثة
والمذتمرات العلمية ،والمواقه المتمصةةصةةة نلى شةةبكة اإلةترةت ،وتم اةتقام ايثر الدراسةةات ارتبا ا ،واوثقها صةةلة بموضةةو
الدراسةةةة الحالية م حيي ارتبا ها بالموضةةةو  ،او اهدافها ،او اوواتها وعجراماتها ،ف ةةةال ن الترييز نلى اختيار الدراسةةةات
الحديثة ،ن الحداثة ايثر قربا م الواقه الحالي ،وفيما يلي نره لهكس الدراسات م ا حد على ا قدم:
ً
أول :الدراسات السابقة
 .2دراسوووووة الزعانين ( )0202بعنوان" :واقع وصوووووعوبات توليع التعلم الذكي في مدارن األونروا بقطا نزة من وئهة
نظر معلميهم".
هدفت الدراسة على التعرف نلى واقه وصعوبات توظيف معلمي مدارس ا وةروا بقطا غزة للتعلم الكيي ،ولتحقيق الل انتمد
الباحي المنهج الوصة ي واند اسةةتباةة تكوةت م ( )41فقرة موزنة نلى ثالثة محاور ،وقد شةةمط ميتمه الدراسةةة جميه معلمي
مةدارس ا وةروا بقطةا غزة والبةال نةدوهم ( ،)2313وتم اختيةار نينةة نيةةةةةةوائية مكوةة م ( )031فروا ،وخلصةةةةةةت ةتائج
الدراسة على ان ورجة توظيف معلمي مدارس ا وةروا للتعلم الكيي ياةت ضعي ة ،وورجة اهمية ااستمدام ياةت يبيرة ،وورجة
وجوو الصةةةةةعوبات ياةت يبيرة ،في ضةةةةةوم هكس النتائج ،اوصةةةةةى الباحي ب ةةةةةرورة نقد وورات وةدوات وورم العمط لتونية
المعلمي بةأهمية توظيف التعلم الكيي ،وتوفير التقنيات الحديثة بملحقاتها الممتل ة في جميه مدارس فليةةةةةةطي  ،لما لها م اهمية
خاصة في تح يز وعثارة وافعية الطلبة وت انلهم النين واإلييابي مه المحتوا التعليمي وا ةيطة التطبيقية.
 .0دراسووووة أحمد ( )0222بعنوان" :أثر اسووووتخدام المناهد الدراسووووية اإللكترونية على اتجاهات طالب مدارن التعليم العام
بدولة اإلمارات نحو مبادرة الشيخ محمد بن راشد للتعلم الذكي".
هدفت الدراسةةة على معرفة اثر اسةةتمدام المناهج الدراسةةية اإللكتروةية نلى اتياهات الو مدارس التعليم العام بدولة اإلمارات
ةحو مباورة اليةةيم محمد ب راشةةد للتعلم الكيي ،انتمدت الدراسةةة المنهج الوص ة ي ،واسةةتمدمت ااسةةتباةة يأواة ليمه البياةات،
تكون ميتمه الةدراسةةةةةةة م

الو و البات مرحلتي الحلقة الثاةية والثاةوية وفق المدارس التي بقت مباورة اليةةةةةةيم محمد ب

راشد للتعلم الكيي ،وتكوةت نينة الدراسة م  221البا و البة نلى ميتوا المنا ق التعليمية ،ويي ت النتائج وجوو ميكالت
ندة تواجهها ميةةةةرونات التعلم الكيي في بداياتها وخاصةةةةة اسةةةةتمدام المحتوا الرقمي للمناهج الدراسةةةةية وقصةةةةور في جواةب
التيةةةةويق وفي التطبيق المنظم ،وفي ضةةةةوم النتائج اوصةةةةى الباحي بااهتمام بالكاور البيةةةةري المذهط والمتمصةةةةص في ميال
التقنيات التربوية ،وتقنية المعلومات الرقمية وبرامج التأهيط والتدريب الميتمر وفق الميتيدات التقنية ،لموايبة التطور التقني.
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 .2دراسة العفيشات ( )0222بعنوان" :دور الجامعات األردنية في تنمية اإلبدا لدى طلبتها من خالل أنماط التعلم الذكية".
هدفت الدراسةةةة على التعرف نلى وور اليامعات ا روةية في تنمية اإلبدا لدا لبتها ،م خالل اةما التعليم الكيية ،وقد تكون
ميتمه الةدراسةةةةةةة م

لبةة مرحلةة البكالوريوس في اليامعات ا روةية الحكومية والماصةةةةةةة لعام  ،0112-0112وبلغت نينة

الدراسةة  332البا و البة ،وتم اسةتمدام ااسةتباةة يأواة للدراسةة ،واسةتمدم المنهج الوصة ي الميحي ،واظهرت ةتائج الدراسة
ان وور اليامعات ا روةية في تنمية اإلبدا لدا لبتها م خالل اةما التعلم الكيية جام بدرجة متوسةةةةطة ،وفي ضةةةةوم النتائج
اوصةةى الباحثون ب ةةرورة عنداو اليامعات الحكومية م الناحية التكنولوجية بحيي تتوايب مه متطلبات التعلم الكيي ،وتدريب
الهي ة التدرييية نلى استمدام اةما التعلم الكيية.

التعقيب على الدراسات
 .2من حيث األهداف
ريزت معظم الدراسةات نلى موضةو رئيس وهو التعلم الكيي ،حيي هدفت الدراسوة الحالية على وضةه تصور مقتر لتحيي
اسةتراتييية التعليم الكيي ن بعد ،وهدفت دراسوة الزعانين ( )0202على التعرف نلى واقه وصعوبات توظيف معلمي مدارس
ا وةروا بقطا غزة للتعلم الكيي ،بينما هدفت دراسوة أحمد ( )0222على معرفة اثر اسةتمدام المناهج الدراسية اإللكتروةية نلى
اتياهات الو مدارس التعليم العام بدولة اإلمارات ةحو مباورة اليةيم محمد ب راشةةد للتعلم الكيي ،وريزت وراسةةة العفيشوات
( )0222نلى معرفة وور اليامعات ا روةية في تنمية اإلبدا لدا لبتها ،م خالل اةما التعليم الكيية.
من حيث منهد الدراسة
تميزت الدراسةةةةة الحالية ن الدراسةةةةات اليةةةةابقة باتبانها المنهج الوصةةةة ي والبنائي معا ،فقد اتبعت وراسةةةةة يط م  :الزعانين
( ،)0202أحمد ( ،)0222العفيشات (.)0222
من حيث األداة
اشتريت الدراسة الحالية مه معظم الدراسات اليابقة باستمدامها ااستباةة يأواة ليمه البياةات.
 .0من حيث مجتمع وعينة الدراسة
تميزت الدراسةةة الحالية ن الدراسةةات اليةةابقة بتطبيقها نلى ةطاق اوسةةه ،فقد تكون ميتمه الدراسةةة فيها م (المعلمي  ،قائدي
المدارس ،اوليام ا مور ،الطالو) .بينما بقت وراسةةةةةة الزعانين ( )0202نلى المعلمي  ،اما وراسةةةةةات العفيشوووووات ()0222
ووراسة أحمد (. )0222
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ثالثًا :الستفادة من الدراسات السابقة
وبعد ا ال الباحثة نلى الدراسةات اليةابقة فقد اسةت اوت منها في توجيه الدراسة الحالية ةحو الطريقة ا مثط في اختيار ا ووات
ا ف ط ليمه البياةات وتحليلها باستمدام ا ساليب والمعاليات اإلحصائية المناسبة.

الفصل الرابع
منهجية الدراسة
(إئراءات الدراسة الميدانية)
مقدمة
تعد عجرامات الدراسةةةةة الميداةية ،ومنهيية الدراسةةةةة المتبعة م ا مور المهمة وا سةةةةاسةةةةية في البحي العملي ،م اجط تحقيق
اهداف الدراسةةة والحصةةول نلى البياةات وتحليلها ،وصةةوا للنتائج وت يةةيرها بيةةكط نملي وموضةةوني ،وقد تناولت الباحثة في
هكا ال صةةط وص ة ا لمنهيية الدراسةةة وميتمه ونينة الدراسةةة ،ويكلل اواة الدراسةةة الميةةتمدمة و ريقة بنائها وصةةدقها وثباتها،
والمعاليات اإلحصائية التي استمدمت لتحليط البياةات ،وفيما يلي ت اصيط الل:

ً
أول :منهد الدراسة
قامت الباحثة باستمدام منهيي للدارسة هما:
 .2المنهد الوصفي التحليلي
حيي اسةةتمدمت الباحثة المنهج الوصةةة ي التحليلي م اجط التعرف نلى ورجة تطبيق اسةةةتراتييية التعلم الكيي ن بعد في وولة
اإلمارات العربية المتحدة م وجهة ةظر المعلمي واوليام ا مور والطالو.
ويعرف المنهد الوصوووفي التحليلي بأةه :م ريقة منتظمة لدارسةةةة حقائق راهنة ،متعلقة بظاهرة او موقف او افراو ،او احدا او
اوضةةةا معينة ،بهدف ايتيةةةاف حقائق جديدة او التحقق م صةةةحة حقائق قديمة وآثارها ،والعالقات التي تتصةةةط بها ،وتغيرها،
وييف اليواةب التي تحكمها( .الييالةي وسال نية ،0110 ،ص.)133
 .0المنهد البنا ي:
واسةتمدمت الباحثة المنهج البنائي في بنام التصةور المقتر لتحيةي اسةةتراتييية التعلم الكيي ن بعد في وولة اإلمارات العربية
المتحدة.
ويعرف المنهد البنوا ي بةأةةه :مالمنهج المتبه في عةيةةةةةةام وتطوير برةةامج او هيكةط معرفي جةديةد لم يك معروفا م قبط؛ يبنام
وحدة وراسيَّة او برةامج نلمي جديدم (البرجاوي.)0111 ،
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ثانيًا :مجتمع الدراسة
تك ّون ميتمه الدراسةةةةةةة م جميه مديري المدارس والمعلمي والمعلمات في وولة اإلمارات العربية المتحدة م العام الدراسةةةةةةي
الحالي (0101-0111م) البال ندوهم ( )21111معلمي ومعلمات ،ومديري المدارس ( )142مديرا ومديرة حيةةةب اإلحصةةةام
المةدرسةةةةةةي م قبةط مريز بيةاةةات التعليم التةابه لوزارة التربيةة والتعليم في وولةة اإلمارات العربية المتحدة لعام ،0112-0112
ويكلل الطالو والبال ندوهم ( )1112واوليام امورهم.

ثالثًا :عينة الدراسة
أ) عينة استطالعية
تم اختيار ( )31اسةةةتيابة نيةةةوائيا وتم تطبيق اواة الدراسةةةة نليها م اجط قياس صةةةدق وثبات اواة الدراسةةةة والعمط نلى تقني
ا واة وتطويرها ،وتم ت مي هكس العينة نند تطبيق الدراسة ال علية ةظرا لتحقق الصدق والثبات في اواة الدراسة.
ب) عينة الدراسة الفعلية
تك ّوةت العينة ال علية للدارسةةةة م نينة نيةةةةوائية بلغت ( )011فرو م مديري المدارس والمعلمي  ،والطالو واوليام امورهم،
وقد استياو منهم ( )141معلما بنيبة  %23.11وهي ةيبة يافية م اجط تطبيق اواة الدراسة.
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتها
وقد توزنت نينة الدراسة حيب مهنة الميتييبي حيب التالي:
ئدول رقم 2.2
توزيع عينة الدراسة حسب المهنة
المتغير

المهنة

ال ات

العدو

النيبة

مدير مدرسة

32

21.92%

معلم

40

27.40%

الب

28

19.18%

ولي امر

46

31.50%

الميمو

141

100%

وقد توزنت نينة الدراسة م العاملي في المدارس م مديري مدارس ومعلمي حيب التالي:
ئدول رقم  2.0توزيع عينة الدراسة من مديري المدارن والمعلمين حسب متغير (المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة)
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المتغير
المذهط العلمي

ندو سنوات المبرة

العدو
2
44
26
20
4
34
34
20

ال ات
وبلوم
بكالوريوس
ماجيتير فايثر
المجمو
اقط م  3سنوات
م  3على  11سنوات
ايثر م  11سنوات
المجمو

النيبة
2.78%
61.11%
36.11%
100%
5.56%
47.22%
47.22%
100%

وقد توزنت نينة الدراسة م الطالو حيب التالي:
ئدول رقم 2.2
توزيع عينة الدراسة من الطالب حسب متغير (النو  ،المستوى التعليمي)
المتغير
النو

الميتوا التعليمي

العدو
17
11
02
5
12
11
02

ال ات
الب
البة
المجمو
ابتدائي
متوسن
ثاةوي
المجمو

النيبة
60.71%
39.29%
100%
17.86%
42.86%
39.28%
100%

وقد توزنت نينة الدراسة م اوليام ا مور حيب التالي:
ئدول رقم 2.4
توزيع عينة الدراسة حسب أولياء األمور حسب متغير (المؤهل العلمي ،عدد أفراد األسرة)
المتغير

المذهط العلمي

ندو افراو ا سرة

42

ال ات
ثاةوية نامة فأقط
وبلوم
بكالوريوس
ماجيتير فأيثر
المجمو
اقط م 3
م  3الى 3
ايثر م 3
المجمو

العدو
8
5
22
11
46
9
20
17
46

النيبة
17.39%
10.87%
47.83%
23.91%
100%
19.56%
43.48%
36.96%
100%
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راب ًعا :أداة الدراسة
لتحقيق اهداف الدراسةة اسةتمدمت الباحثة ااسةتباةة يأواة للدراسةة ،وتعرف (خلي ات ،0111 ،ص )134ااستباةة بأةها :معحدا
وسةائط البحي العملي الميةةتعملة نلى ةطاق واسةةه م اجط الحصةةول نلى بياةات او معلومات تتعلق بأحوال الناس او ميولهم او
اتياهاتهم ،وتتألف م اسةةةةتمارة تحتوي نلى ميمونة م ال قرات التي يقوم الميةةةةارم باإلجابة نليها بن يةةةةه وون ميةةةةاندة او
تدخط م احدم.
وتكوةت ااسةةتباةة م ( )01فقرة للكيةةف ن ورجة تطبيق اسةةتراتييية التعلم الكيي ن بعد في وولة اإلمارات العربية المتحدة
م وجهة ةظر المعلمي واوليام ا مور والطالو ،وتم تقييم ااستباةة على قيمي حيب التالي:
ئدول رقم  :2.2محاور الستبانة
عدد الفقرات

القسم
القيم ا ول :استباةة قاوة المدارس واوليام ا مور

10

القيم الثاةي :استباةة الطالو واوليام ا مور

11

المجمو الكلي

00

وقد استخدمت الباحثة مقيان ليكارت الخماسي لقيان استجابات أفراد عينة الدراسة لفقرات الستبانة حسب الجدول التالي:
ئدول رقم 2.0
مقيان ليكارت الخماسي
ااستيابة

قليلة جدا

قليلة

متوسطة

يبيرة

يبيرة جدا

الدرجة

1

0

3

4

3

سا :صدق الستبانة
خام ً
تم التحقق م صةدق ااتياق الداخلي لالستباةة م خالل تطبيقها نلى نينة استطالنية مكوةة م ( )31استيابة ،وقم تم حياو
معامط اارتبا بيرسون بي ورجة يط فقرة وميمو ورجات ااستباةة.
 .2صدق القسم األول :استبانة مديري المدارن والمعلمين
ئدول رقم  2.2معامالت الرتباط بين كل فقرة من فقرات القسم األول والدرئة الكلية للقسم
م
1

معامط اارتبا بيرسون القيمة ااحتمالية Sig
ال قرة
0.00
0.54
المنصةةات التعلمية اإللكتروةية ن بعد مالئمة اسةةتراتيييات التعلم
الكيي.
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معامط اارتبا بيرسون القيمة ااحتمالية Sig
ال قرة
م
0.00
0.67
تتوفر شةةةةبكة عةترةت لدا جميه الطلبة لتطبيق اسةةةةتراتيييات التعليم
0
ن بعد.
0.00
0.50
وجوو خبرة لةةةدا المعلمي في عنةةةداو الةةةدروس علكتروةيةةةةا وفق
3
استراتيييات التعلم ن بعد.
0.00
0.59
 4المناهج مالئمة لتطبيق استراتيييات التعلم الكيي ن بعد.
0.00
0.57
يحصةةةط المعلمون نلى وورات تدريبية في ميال توظيف التعلم ن
3
بعد.
0.00
0.58
 1تهتم القياوات التربوية بتطبيق استراتيييات التعلم الكيي ن بعد.
0.00
0.52
يوجد ممتصةةةون في تصةةةميم مواو تعليمية وفق اسةةةتراتيييات التعلم
2
الكيي ن بعد.
0.34
0.11
قلةة التكل ة المالية للبرمييات الييدة المالئمة اسةةةةةةتراتيييات التعلم
2
الكيي ن بعد.
0.00
0.58
 1يوجد لدا المعلمي قنانة بيدوا التعلم ن بعد.
0.00
0.54
 11استراتيييات التعلم الكيي ن بعد تقلط ا نبام نلى المعلمي .
0.00
0.50
 11يتياوو الطلبة مه ةمن التعلم ن بعد.
0.00
0.53
يتعةةاون اوليةةام ا مور مه المعلم في تطبيق اسةةةةةةتراتيييةةات التعلم
10
الكيي ن بعد.
* اارتبا وال عحصائيا نند ميتوا والة ()α =1.13
م المالحظ في اليدول اليةةابق ان معامالت اارتبا بي فقرات القيةةم ا ول والدرجة الكلية ليميه ال قرات والة عحصةةائيا نند
ميةةتوا والة ( )α =1.13ليميه فقرات القيةةم ندا ال قرة الثامنة ،وقامت الباحثة بحكف ال قرة الثامنة ليصةةبح ندو فقرات القيةةم
ا ول ( ،)11وتراوحت معامالت اارتبا لباقي ال قرات بي ( ،)1.12 – 1.31وهكا يدل نلى ان فقرات القيةةةم ا ول صةةةاوقة
لما وضعت لقياسه.
 .0صدق القسم الثاني :استبانة الطالب وأولياء األمور
ئدول رقم 2.0
معامالت الرتباط بين كل فقرة من فقرات القسم الثاني والدرئة الكلية للقسم
م
1
0
3
4

معامط اارتبا بيرسون القيمة ااحتمالية Sig
ال قرة
0.00
0.74
ال يديوهات التعليمية التي يياهدها الطالب نبر مواقه التعلم ن بعد
م يدة وواضحة.
0.00
0.76
يوجه الطالب اسة لته واسةت ياراته للمعلمي حول الموضونات التي
تم شرحها ن بعد.
0.00
0.72
ييتطيه الطالب الوصول على الواجبات بيهولة.
0.00
0.85
شبكة اإلةترةت قوية وتعره الدروس بوضو .

44

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-5-5 :م
ISSN: 2706-6495

معامط اارتبا بيرسون القيمة ااحتمالية Sig
ال قرة
م
0.00
0.71
تقةةةدم مواقه التعلم ن بعةةةد الةةةدنم للطلبةةةة لحةةةط الميةةةةةةكالت التي
3
تواجههم.
0.00
0.75
ي ط الطالب ح ور الدروس التي يتم نرضها ن بعد نلى تلل
1
الدروس التي تكون في المدرسة.
0.00
0.83
 2اسلوو نره الدروس ن بعد ممته وشيق.
0.00
0.79
ااختبةارات المقةدمةة ن بعةد تيةةةةةةعر الطالب بالراحة ايثر م تلل
2
ااختبارات التي تكون في الصف.
0.00
0.74
يعتمةد الطةالةب نلى ة يةةةةةةه في اثنةام التعلم ن بعةد وون تدخط ولي
1
ا مر.
0.00
0.74
 11يتعاون اوليام ا مور مه المي ولي ن مواقه التعلم ن بعد.
* اارتبا وال عحصائيا نند ميتوا والة ()α =1.13
م المالحظ في اليدول اليةةابق ان معامالت اارتبا بي فقرات القيةةم الثاةي والدرجة الكلية ليميه ال قرات والة عحص ةائيا نند
ميةةةتوا والة ( )α =1.13ليميه فقرات القيةةةم ،وتراوحت معامالت اارتبا بي ( ،)1.23 – 1.21وهكا يدل نلى ان فقرات
ااستباةة صاوقة لما وضعت لقياسه.
سا :ثبات الستبانة
ساد ً
الثبات يدل نلى اتيةةةاق النتائج ،بمعنى عاا ي ّررةا القياس فإةنا سةةةنحصةةةط نلى ة س النتائج ،وفي اغلب حااته هو معامط ارتبا ،
وهنام ندو م الطرائق لقياسةةةةةه وم ايثرها شةةةةةيونا هي ريقة (يروةباخ ال ا) و ريقة تيزئة المقياس على ةصةةةةة ي (الواوي
والزنبي.)011 :0111 ،
وقد اسةتمدمت الباحثة ريقة ال ا يروةباخ وهي اشةهر الطرائق في قياس ثبات ا واة ،وتكيةف هكس الطريقة مدا تيةةتت ورجات
الميتييبي  ،وقد ياةت ةتائج معامط ال ا يروةباخ حيب اليدول التالي:
ئدول رقم 2.2
معامل ألفا كرونباخ لقيان ثبات الستبانة
القسم
القيم ا ول :استباةة قاوة المدارس واوليام ا مور
القيم الثاةي :استباةة الطالو واوليام ا مور

معال ألفا كرونباخ

عدد الفقرات
11
11

0.79
0.92

م المالحظ م خالل اليدول اليةةةةةةابق ان معامط ال ا يروةباخ ليميه اقيةةةةةةام ااسةةةةةةتباةة يزيد ن  1.21وهكا يدل نلى ثبات
مرت ه ليميه اقيام ااستباةة.
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ساب ًعا :المعالجات اإلحصا ية المستخدمة في الدراسة
لتحقيق اهداف الدراسة تم استمدام المعاليات اإلحصائية التالية:
 .1التكرارات والنيةةب الم وية والمتوسةةطات الحيةةابية وااةحرافات المعيارية لمعرفة خصةةائص العينة وميةةتوا شةةيو
الظاهرة محط البحي لدا العينة.
 .0اختبار Tلعينة واحدة ( )One Sample T Testم اجط اختبار راي الميتييبي حول الظاهرة المراو قياسها.
 .3معامط اارتبا بيرسون لقياس ورجة اارتبا بي متغيري  ،وقد تم استمدامه لحياو صدق ااتياق الداخلي.
 .4اختبار ال ا يروةباخ لمعرفة ثبات ااستباةة.

الفصل الخامس
نتا د الدراسة ومناقشتها
مقدمة
يت ةم هكا ال صةط نرضةا لنتائج الدراسةة ،والل م خالل اإلجابة ن اسة لة الدراسة واستعراه ابرز ةتائج ااستباةة ،والل
للتعرف نلى ورجةة تطبيق اسةةةةةةتراتيييةة التعلم ن بعةد في وولةة اإلمةارات العربية م وجهة ةظر المعلمي وقاوة المدارس م
جهةة ،ووجهةة ةظر الطالو واوليةام امورهم م جهةةة اخرا ،لةكا تم عجرام المعةاليةات اإلحصةةةةةةةائيةة للبيةةاةةات الميمعةة م اواة
الدراسةة ،وتم اسةتمدام برةامج الرزم اإلحصةائية للدراسةات ااجتمانية ( )SPSSللحصةول نلى ةتائج الدراسةة التي تم نرضها
وتحليلها في هكا ال صةط ،وبنام نلى النتائج تم بنام التصةور المقتر لتحيي استراتييية التعلم الكيي ن بعد في وولة اإلمارات
العربية.
ً
أول :المحك المعتمد في الدراسة:
لتحةديةةد المحةةل المعتمةةد في الةدراسةةةةةةةة قةامةةت البةةاحثةةة بةةالرجو على ا وو التربوي المةةاص بةةالمقةاييس المحكيةة ،ويةكلةةل بع
الدراسةةةةات اليةةةةابقة التي انتمدت المقياس المماسةةةةي ة يةةةةه لتحديد ميةةةةتوا ااسةةةةتيابة حيي تم تحديد ول الماليا في مقياس
(ليكارت) المماسةةةي م خالل حيةةةاو المدا بي ورجات المقياس ( ،)4 = 1 – 3وم ث ّم تقيةةةيمه نلى ايبر قيمة في المقياس
لةلةحصةةةةةةول نلى ول المليةةةة ( ،)1.2 = 3 ÷ 4وبعةةةد الةةةل تم عضةةةةةةةةةافةةةة هةةةكس القيمةةةة على اقةةةط قيمةةةة في المقيةةةاس
(بداية المقياس الواحد الصةةةةحيح) والل لتحديد الحد ا نلى لهكس الملية وهككا اصةةةةبح ول الماليا يما هو موضةةةةح في اليدول
التالي:
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ئدول رقم 2.2
المحك المعتمد في الدراسة
طول الخلية

الوزن النسبي المقابل ل

درئة التوافر

1.2 – 1

%31 - %01

قليلة جدا

0.1 – 1.2

%30 - %31

قليلة

3.4 – 0.1

%12 - %30

متوسطة

4.0 – 3.4

%24 - %12

يبيرة

3 – 4.0

%111 - %24

يبيرة جدا

وللكيةةةةف ن هكس ال رضةةةةية تم احتيةةةةاو القيمة ااحتمالية  sigم خالل البرةامج اإلحصةةةةائي  SPSSومقارةته بقيمة المطأ
 α=1.13فإاا ياةت قيمة  sigايبر م  1.13فيعني قبول ال رضةةةية الصةةة رية وان الميةةةتييب لم ييةةةكط رايا حول الممارسةةةات
المراو وراسةتها ،وفي حال ياةت اصةغر فإن راي الميتييب يمتلف جوهريا ن الدرجة المتوسطة وبالتالي يكون قد شكط رايا
حول الممارسات المراو وراستها.
ثانيًا :اإلئابة عن السؤال األول
ما درئة تطبيق استراتيجية التعلم عن بعد في دولة اإلمارات العربية من وئهة نظر المعلمين ومديري المدارن؟
ولإلجابة ن هكا اليذال تم تحليط فقرات القيم ا ول م ااستباةة وفق المحل المعتمد في الدراسة وياةت النتائج يالتالي:
ئدول رقم  :2.2تحليل فقرات القسم األول من الستبانة المتوسط الحسابي والمتوسط النسبي والنحراف المعياري والقيمة
الحتمالية  Sigلجميع فقرات القسم األول (استبانة المعلمين ومديري المدارن) وقيمة ئميع الفقرات م ًعا ()N=72

م

1
0
3
4

الفقرات
المنصةةةةةةةةات التعلميةةة اإللكتروةيةةة ن بعةةد
مالئمة استراتيييات التعلم الكيي.
تتوفر شةةةةةةبكةةةة عةترةةةةت لةةةدا جميه الطلبةةةة
لتطبيق استراتيييات التعليم ن بعد.
وجوو خبرة لدا المعلمي في عنداو الدروس
علكتروةيا وفق استراتيييات التعلم ن بعد.
المناهج مالئمة لتطبيق اسةةةةتراتيييات التعلم
الكيي ن بعد.

47

المتوسط
الحسابي

المتوسط
النسبي

النحرا
ف
المعيار
ي

القيمة
الحتمالي الترتيب
ة

الحكم

3.65

73.06%

0.89

0.00

4

يبيرة

3.75

75.00%

0.79

0.00

1

يبيرة

3.61

72.22%

0.59

0.00

7

يبيرة

3.68

73.61%

0.85

0.00

3

يبيرة
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الفقرات

م

3
1
2
2
1
1
1
1
1

يحصةةةةةةط المعلمون نلى وورات تدريبية في
ميال توظيف التعلم ن بعد.
تهتم القياوات التربوية بتطبيق اسةةةتراتيييات
التعلم الكيي ن بعد.
يوجد ممتصةةةةةون في تصةةةةةميم مواو تعليمية
وفق استراتيييات التعلم الكيي ن بعد.
يوجد لدا المعلمي قنانة بيدوا التعلم ن
بعد.
اسةةةةةةتراتيييةةات التعلم الةةكيي ن بعةةد تقلةةط
ا نبام نلى المعلمي .
يتياوو الطلبة مه ةمن التعلم ن بعد.
يتعةةاون اوليةةام ا مور مه المعلم في تطبيق
استراتيييات التعلم الكيي ن بعد.
الدرئة الكلية لالستبانة

المتوسط
الحسابي

المتوسط
النسبي

النحرا
ف
المعيار
ي

القيمة
الحتمالي الترتيب
ة

الحكم

3.64

72.78%

0.86

0.00

5

يبيرة

3.57

71.39%

0.93

0.00

9

يبيرة

3.46

69.17%

0.87

0.00

11

يبيرة

3.54

70.83%

0.95

0.00

10

يبيرة

3.60

71.94%

0.88

0.00

8

يبيرة

3.63

72.50%

0.80

0.00

6

يبيرة

3.74

74.72%

0.73

0.00

2

يبيرة

3.62

72.44%

0.47

0.00

كبيرة

يتضح من الجدول السابق ما يلي:
 .1القيةةةم ا ول م ااسةةةتباةة وال عحصةةةائيا حيةةةب المحل المعتمد ،وبل المتوسةةةن الحيةةةابي للقيةةةم ا ول يكط (،)3.10
وبوزن ةيبي ( ،)%20.44وبدرجة يبيرة ،وهكا يعني ان نينة الدراسة م مديري المدارس والمعلمي ترا ان ورجة
تطبيق استراتييية التعلم ن بعد في وولة اإلمارات العربية جامت بدرجة يبيرة ،وبنيبة تأييد .%20.44
 .0جميه فقرات القيم ا ول م ااستباةة والة عحصائيا حيب المحل المعتمد.
 .3ئووواءت في المرتبوووة األولى ال قرة رقم ( )0والتي تنص نلى "تتوفر شووووووبكوووة إنترنوووت لووودى ئميع الطلبوووة لتطبيق
اسوتراتيجيات التعليم عن بعد" ،بمتوسةن حيابي ( )3.23وبوزن ةيبي ( )%23.11بدرجة يبيرة ،وتعزو الباحثة الل
على ان التعلم ن بعةد بحةاجةة إلةترةةت بيةةةةةةكةط وائم ،وهو متوفر في اغلةب البيوت بيةةةةةةرنةات مناسةةةةةةبة للتعلم الكيي
ومصاورس.
 .4ئوواءت في المرتبووة األخيرة ال قرة رقم ( )2والتي تنص نلى ميوئوود مختصووووووون في تصووووووميم مواد تعليميووة وفق
استراتيجيات التعلم الذكي عن بعد" ،بمتوسن حيابي ( ،)3.41بوزن ةيبي ( )%11.12بدرجة يبيرة ،وتعزو الباحثة
ان الل على ان تصةةةميم المواو التعليمية الماصةةةة بالتعلم الكيي ن بعد بحاجة على قدرات خاصةةةة ،وليهد يبير ،ووقت
ايبر م الوقت الماص بالمواو ا خرا.
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ثالثًا :اإلئابة عن السؤال الثاني
ما درئة تفاعل الطالب مع استراتيجية التعلم عن بعد في دولة اإلمارات العربية من وئهة نظر الطالب وأولياء أمورهم؟
ولإلجابة نلى هكا اليذال تم تحليط فقرات القيم الثاةي م ااستباةة وفق المحل المعتمد في الدراسة وياةت النتائج يالتالي:
ئدول رقم  :2.2تحليل فقرات القسم الثاني من الستبانة المتوسط الحسابي والمتوسط النسبي والنحراف المعياري والقيمة
الحتمالية  Sigلجميع فقرات القسم الثاني (استبانة الطالب وأولياء األمور) وقيمة ئميع الفقرات معا ()N=74
م
1
0
3
4
3
1
2
2
1
1
1

الفقرات
ال يديوهات التعليمية التي ييةةةةةاهدها الطالب
نبر مواقه التعلم ن بعد م يدة وواضحة.
يوجه الطالب اسة لته واسةةت يةةاراته للمعلمي
حول الموضونات التي تم شرحها ن بعد.
ييةةةةةةتطيه الطالب الوصةةةةةةول على الواجبات
بيهولة.
شةةةةةةبكةةة اإلةترةةةت قويةةة وتعره الةةدروس
بوضو .
تقةدم مواقه التعلم ن بعةد الدنم للطلبة لحط
الميكالت التي تواجههم.
ي ةةةةط الطالب ح ةةةةور الدروس التي يتم
نرضةةةةةةهةا ن بعةد نلى تلةل الدروس التي
تكون في المدرسة.
اسةةةةةةلوو نره الةةةدروس ن بعةةةد ممته
وشيق.
ااختبارات المقدمة ن بعد تيةةةةةةعر الطالب
بالراحة ايثر م تلل ااختبارات التي تكون
في الصف.
يعتمد الطالب نلى ة يةه اثنام التعلم ن بعد
وون تدخط ولي ا مر.
يتعةةاون اوليةةام ا مور مه الميةةةةةة ولي ن
مواقه التعلم ن بعد.
الدرئة الكلية لالستبانة

المتوسط
الحسابي

المتوسط
النسبي

النحراف
المعياري

القيمة
الحتمالية

الترتيب

الحكم

3.80

76.00%

0.84

0.00

1

يبيرة

3.65

73.07%

0.83

0.00

6

يبيرة

3.79

75.73%

0.74

0.00

2

يبيرة

3.65

73.07%

0.76

0.00

6

يبيرة

3.73

74.67%

0.76

0.00

4

يبيرة

3.48

69.60%

0.89

0.00

9

يبيرة

3.68

73.60%

0.86

0.00

5

يبيرة

3.57

71.47%

0.90

0.00

8

يبيرة

3.45

69.07%

0.90

0.00

10

يبيرة

3.75

74.93%

0.81

0.00

3

يبيرة

3.66

73.12%

0.63

0.00

كبيرة

يتضح من الجدول السابق ما يلي:
 .1القيةةم الثاةي م ااسةةتباةة وال عحصةةائيا حيةةب المحل المعتمد ،وبل المتوسةةن الحيةةابي للقيةةم يكط ( ،)3.11وبوزن
ةيبي ( ،)% .23.10وبدرجة يبيرة،
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وهكا يعني ان نينة الدراسةةةةة م الطالو واوليام امورهم ترا ان ورجة ت انط الطالو مه اسةةةةتراتييية التعلم ن بعد
في وولة اإلمارات العربية م وجهة ةظر الطالو واوليام امورهم جامت بدرجة يبيرة.
 .0جميه فقرات القيم الثاةي م ااستباةة والة عحصائيا حيب المحل المعتمد.
 .3ئاءت في المرتبة األولى ال قرة رقم ( )1والتي تنص نلى "الفيديوهات التعليمية التي يشوووووواهدها الطالب عبر مواقع
التعلم عن بعد مفيدة وواضوووحة" ،بمتوسةةةن حيةةةابي ( )3.21وبوزن ةيةةةبي ( )%21.11بدرجة يبيرة ،وتعزو الباحثة
الةل على ان ال يةديوهةات التي تقدم محتوا تعليمي للطالب تمتلف بيةةةةةةكط يبير ن واقه التعليم في المدارس ،حيي ان
ال يديوهات في هكا العصر تمتاز بيووة نالية واساليب شيقة.
 .4ئاءت في المرتبة األخيرة ال قرة رقم ( )1والتي تنص نلى "يعتمد الطالب على نفس و أثناء التعلم عن بعد دون تدخل
ولي األمر" ،بمتوسةن حيابي ( ،)3.43بوزن ةيبي ( )%11.12بدرجة يبيرة ،وتعزو الباحثة ان الل على ان الطالو
يتعلمون وون وجوو معلم بالتالي فهم بحاجة لم يياةدهم م ا هط بيكط ميتمر.
راب ًعا :اإلئابة عن السؤال الثالث
ما التصور المقترح لتحسين استراتيجية التعلم الذكي عن بعد في دولة اإلمارات العربية؟
ولإلجابة ن هكا اليةةةةةذال قامت الباحثة بتحديد ورجة تطبيق اسةةةةةتراتييية التعلم الكيي ن بعد م وجهة ةظر مديري المدارس
والمعلمي  ،ويةكلةل مةدا ت ةانةط الطالو واوليةام ا مور مه التعلم الكيي ن بعد م وجهة ةظر الطالو واوليام ،وم ثم قامت
ببنام التصور م خالل اتبا المنهج البنائي م خالل المطوات التالية:
 .1اا ال نلى ا وبيات في موضو الدراسة.
 .0تحديد النقا التي تحتاج لتطوير وتحيي في التعلم الكيي ن بعد.
 .3بنام التصور المقتر بيكله ا ولي م قبط الباحثة.
 .4مراجعة التصور المقتر وتعديله.
 .3بنام التصور بصورته النهائية.
ويان التصور حيب التالي:
التصور المقترح لتحسين استراتيجية التعلم الذكي عن بعد في دولة اإلمارات العربية
مقدمة
بحثت الدراسةةة في اليزم ا ول منها ورجة تطبيق اسةةتراتييية التعلم الكيي ن بعد م وجهة ةظر مديري المدارس والمعلمي ،
وياةت النتائج بدرجة يبيرة ،وبنيةبة تأييد  %20.44م نينة الدراسةة ،وياةت جميه اليواةب اي ا بدرجة يبيرة ،ومه الل فقد
تأخرت ورجة بع
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ويةكلةل فقد تم قياس مدا ت انط الطالو واوليام ا مور مه التعلم الكيي ن بعد م وجهة ةظر الطالو واوليام ا مور ،وياةت
النتةائج بةدرجةة يبيرة ،وبنيةةةةةةبةة تةأييةد  %23.10م الطالو واوليةام ا مور ،ومه الةل فةإن هنةام بع

اليواةةب تأخرت ن

ا خرا مثط انتماو الطالو نلى اة يهم في اثنام التعلم ن بعد.
لكا فقد قامت الباحثة ببنام تصةةةةةور مقتر لتوظيف وتحيةةةةةي تطبيق اسةةةةةتراتييية التعلم الكيي ن بعد ،لدنم اليواةب المتقدمة،
وتطوير وتحيي اليواةب ا خرا.
 )2أهداف التصور
يهدف التصةةةةةور في ا سةةةةةاس على تطوير وتحيةةةةةي تطبيق اسةةةةةتراتييية التعلم الكيي ن بعد في وولة اإلمات العربية المتحدة،
ولتحقيق الهدف العام قامت الباحثة بالرجو لتحليط ةتائج اسةةةةةتباةة مديري المدارس والمعلمي  ،ويكلل اسةةةةةتباةة الطالو واوليام
امورهم وتبيّ ان هنام  1فقرات بحاجة لتطوير وتحيي وهكس النقا هي:
 يوجد ممتصون في تصميم مواو تعليمية وفق استراتيييات التعلم الكيي ن بعد.
 يوجد لدا المعلمي قنانة بيدوا التعلم ن بعد.
 يعتمد الطالب نلى ة يه اثنام التعلم ن بعد وون تدخط ولي ا مر.
 ي

ط الطالب ح ور الدروس التي يتم نرضها ن بعد نلى تلل الدروس التي تكون في المدرسة.

 تهتم القياوات التربوية بتطبيق استراتيييات التعلم الكيي ن بعد.


ااختبارات المقدمة ن بعد تيعر الطالب بالراحة ايثر م تلل ااختبارات التي تكون في الصف.

وبنا ًء على هذه الفقرات تم تحديد أهداف التصور حسب التالي:
ا) تأهيط ممتصي في تصميم مواو تعليمية وفق استراتيييات التعلم الكيي ن بعد.
و) تطوير قدرات المعلمي في تطبيق استراتييية التعلم الكيي ن بعد.
ت) تنمية مهارات التعلم الكاتي لدا الطالو.
) تحيي وتطوير مواو ومصاور التعلم الكاتي الكيي ن بعد.
ج) تنمية المهارات القياوية لمديري المدارس في قياوة التعلم الكيي ن بعد.
) تطوير اووات تقويم فانلة للطالو لقياس التعلم الكيي ن بعد.
 )0منطلقات التصور
ا) منطلقات محلية
 الميارية في رفه مكاةة وولة اإلمارات في مياات التعليم نربيا ونالميا.
 مواجهة التحديات التي قد تبعد الطالو ن مدارسهم.
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و) منطلقات عالمية


موايبة التطور في اساليب التدريس العالمية.



التوجه العالمي والعربي للتعلم الكيي ن بعد وت عيط وورس في العملية التعليمية.

 )2مسونات التصور
ا) ظهور وبام يوروةا حول العالم اوجد حاجة ماسة لتطبيق استراتييية التعلم الكيي ن بعد.
و) المحافظة نلى ةقا القوة في تطبيق استراتييية التعلم الكيي ن بعد.
ت) ااستثمار ا مثط لطاقات وقدرات العاملي في المدارس ووزارة التربية والتعليم.
) تأخر بع

المياات في التعلم ن بعد والتي تحتاج لتطوير.

ج) ونم تعلم الطالو بيكط ااتي واانتماو نلى اة يهم.
 )4مراحل التصور المقترح
ولتحقيق اهداف التصةةةور قامت الباحثة بتحديد  1مراحط للتصةةةور تيةةةعى م خاللها لتطوير اسةةةتراتييية التعلم الكيي ن بعد،
وهكس المراحط مرتبطة بيكط مباشر بأهداف التصور ،وتريت ليهات التن يك تحديد المطوات واإلجرامات لتن يكس هكس المراحط:
المرحلة األولى :تأهيل مختصين في تصميم المواد التعليمية
في هكس المرحلة يتم اسةتقطاو ممتصي في ميال الوسائط التعليمية ،او معلمي لديهم اهتمامات في تصميم المواو التعليمية ،ويتم
تدريبهم نلى رائق تصميم المواو التعليمية التي تمدم التعلم الكيي ن بعد ،وتكون هكس المواو متنونة وشيقة ،ويمك ااستعاةة
بمذسيات الميتمه المحلي اات العالقة في تدريب ال ريق الممتصي في تصميم المواو التعليمية.
المرحلة الثانية :تطوير قدرات المعلمين
تمتلف قةدرات وقنةانةات المعلمي في تطبيق اسةةةةةةتراتيييةة التعلم الةكاتي ن بعد ،وهكس المرحلة تهدف لتغيير القنانات وتطوير
القدرات الماصةةة بالمعلمي في ميال التعلم الكيي ن بعد ،ويتم في هكس المرحلة تزويد المعلمي بنيةةرات ومواو تدريبية ،لتأييد
ثقافة التعلم ن بعد ،وبعد الل يتم تنظيم برامج تدريبية متمصةةةةةصةةةةةة في التعلم الكيي ن بعد ،ويتم تقييم اوام المعلمي في اثنام
التدريب ،وبعدس ،ويمنح المميزون منهم شةةةةةهاوات تقدير وحوافز ماوية ومعنوية لتيةةةةةييعهم نلى ااسةةةةةتمرار في التميز ،وعثارة
وافعية ايخري للت انط مه استراتييية التعلم الكيي ن بعد.
المرحلة الثالثة :تنمية مهارات التعلم الذاتي لدى الطالب
في هكس المرحلة يتم تكثيف التدريب للطالو م اجط بنام جيط قاور نلى اانتماو نلى ة يةه ،ويتم تدريب الطالو نلى مهارات
القرن الحاوي والعيري  ،ومهارات التعلم الكاتي ،م خالل برامج خاصة تتناسب مه يط مرحلة تعليمية.
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المرحلة الرابعة :تطوير مواد ومصادر التعلم
هكس المرحلة مرتبطة بيةةةةكط وثيق بالمرحلة ا ولى ،والتي اهتمت بتدريب وتأهيط ممتصةةةةي في ميال عةتاج مواو تعليمية ،وتعد
هكس المرحلة مرحلة قطف ثمار المرحلة ا ولى ،ويتم في هكس المرحلة وضةةةةةه خطة إلةتاج مواو تعليمية تراني التعلم الكيي ن
بعد ،ويقوم الممتصةةةةةةون المذهلون في المرحلة ا ولى بتن يك هكس المطة وعةتاج مواو تعليمية اات جووة نالية وشةةةةةةيقة للطالو،
وم ثم ةير هكس المواو والعمط نلى تطويرها وفقا استيابات الطالو ورايهم في هكس المواو.
المرحلة الخامسة :تنمية المهارات القيادية
ا يمك ةيةا جهوو اي نمةط وون وجوو قيةاوة وانيةة وفةانلةة ،وم اجط الل فإن هكس المرحلة تهتم في تنمية المهارات القياوية
لمةديري المةدارس م اجةط عوارة وقيةاوة التعلم الةكيي ن بعةد ،وتن ك برامج تدريبية تصةةةةةةقط مهارات مديري المدارس في قياوة
نملية التعلم ن بعد ،م خالل اووات علكتروةية متنونة وفانلة.
المرحلة السادسة :تطوير أدوات تقويم فاعلة
تعتبر مرحلة تقييم اوام الطلبة م المراحط المهمة في العملية التعليمية ،وقد تيبب العديد م الميايط والتحديات للطالو واوليام
ا مور ،وقد يبدو للبع

ان اووات التقييم في الواقه الحقيقي هي ااتها في التعلم ن بعد ،ونلى ما سةةةبق سةةةيتم في هكس المرحلة

عنداو وتصميم اووات تقويم فانلة وميتحدثة تتناسب مه التعلم الكيي ن بعد.
 )5متطلبات تطبيق التصور
ا) ونم وزارة التربية والتعليم للتصور وتطبيقه نلى يافة برامج التعلم ن بعد.
و) تح يز المعلمي بيكط وائم وميتمر ةحو التعلم الكيي ن بعد.
ت) تطوير وتحديي البنية اإللكتروةية م اجهزة وشبكات بيكط وائم وميتمر.
) بنام شرايات مه مذسيات الميتمه المحلي لإلسهام في تن يك التصور وتطويرس.
 )6المعيقات التي قد توائ التصور
ا) ندم قنانة اليهات المي ولة بيدوا تطوير التعلم الكيي ن بعد.
و) ضعف في استعداوات الطالو والمعلمي في الميارية ال انلة في اةيطة التعلم ن بعد.
ت) ندم توفر الدانم الكافي لتطوير وتحديي شبكة اإلةترةت.

سا :ملخص نتا د الدراسة
خام ً
 .1قدمت الدراسة تصورا مقترحا لتحيي استراتييية التعلم الكيي ن بعد في وولة اإلمارات العربية المتحدة.
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 .0اظهرت الدراسة ان ورجة تطبيق استراتييية التعلم ن بعد في وولة اإلمارات العربية م وجهة ةظر مديري المدارس
والمعلمي جامت بدرجة يبيرة ،وبنيبة تأييد .%20.44
 .3اظهرت الةدراسةةةةةةة ان ورجة ت انط الطالو مه اسةةةةةةتراتييية التعلم ن بعد في وولة اإلمارات العربية م وجهة ةظر
الطالو واوليام امورهم جامت بدرجة يبيرة ،وبنيبة تأييد %23.10
 .4اظهرت الدراسةةة توفر شةةةبكة عةترةت لدا الطالو لتطبيق اسةةتراتييية التعلم ن بعد بدرجة يبيرة وبنيةةةبة تأييد %23
م مديري المدارس والمعلمي  ،وبنيبة تأييد  73.07%م الطالو واوليام ا مور.
 .3اظهرت الدراسة وجوو ممتصي في تصميم مواو تعليمية وفق استراتيييات التعلم الكيي ن بعد بدرجة يبيرة ،وبنيبة
تأييد .%11.12
 .1اظهرت الدراسة ان ال يديوهات التعليمية التي يياهدها الطالب نبر مواقه التعلم ن بعد م يدة وواضحة بدرجة يبيرة،
وبنيبة تأييد  %.21م الطالو واوليام ا مور.
 .2اظهرت الدراسةةةة ان الطالو يعتمدون نلى ة يةةةه في اثنام التعلم ن بعد وون تدخط ولي ا مر ،بدرجة يبيرة وبنيةةةبة
تأييد  %11.12م الطالو واوليام ا مور.

سا :توصيات الدراسة
ساد ً
 .1تبنّي وزارة التعليم للتصور المقتر وونم تطبيقه ماويا وعواريا.
 .0توظيف وتدريب فريق نمط لتصميم وتطوير مصاور التعلم الكيي ن بعد.
 .3عنداو وتن يك برةامج لتدريب الطالو نلى اانتماو نلى اة يهم في التعلم الكيي ن بعد.
 .4عجرام بحو ووراسةةات لقياس اثر اسةةتراتييية التعلم الكيي ن بعد نلى تنمية مهارات البحي العملي لدا الطالو في
وولة اإلمارات العربية المتحدة.

مرائع الدراسة
.1

احمد ،احمد يوسةةةةف (.)0111م اثر اسةةةةتمدام المناهج الدراسةةةةية اإللكتروةية نلى اتياهات الو مدارس التعليم العام

بدولة اإلمارات ةحو مباورة اليةةةيم محمد ب راشةةةد للتعلم الكييم ،مجلة المركز العربي للبحوث والدراسوووات في علوم
المكتبات والمعلومات ،مج ،11 ،1ص ص 131-113
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.0

الطف ،عياو (.)0111م اثر التعلم الرقمي باسةةةتمدام ا جهزة الكيية نلى التحصةةةيط العلمي للطالو في مقرر الوسةةةائط
التعليمية واتياههم ةحو اسةةتمدام ا جهزة الكيية في التعلم والتعليمم ،مجلة ئامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسووية.
مج .،0 . ،11 .ص ص 310-021

.3

البدو ،امط(.)0112م التعلم الكيي ونالقته بالت كير اإلبداني واوواته ا يثر اسةةةتمداما م قبط معلّمي الرياضةةةيات في
مدارس التعلم الكيي" ،مجلة الجامعة اإلسالمية ،مج ،0. ،03.ص ص .312-342

.4

البرجاوي  ،مواي ( .)0111م مقدمات في البحي التربويم ،شوووبكة األلوكة ،روجه بتاريم  0101/3/01م الرابن:
https://www.alukah.net/social/0/106697/

.3

تيموثي ةيوباي (.)0114م التقنية التعليمية للتعليم والتعلم م ،وار جامعة اليعوو للنير ،المملكة العربية اليعووية.

.1

الييالةي ،حيةان وسةةال نية بلقاسةةم ( .)0110المناهد األسوواسووية في البحوث الئتماعية ،وار ال ير للنيةةر والتوزيه،
القاهرة ،مصر.

.2

خلي ات ،ةيا ( .)0111كيع نصل للطالب الذي نريد ،وار اليازوري للنير والتوزيه ،نمان ،ا رون

.2

الزنةةاةي  ،رائةةد(.)0101م واقه وصةةةةةةعوبةةات توظيف التعلم الةةكيي في مةدارس ا وةروا بقطةةا غزة م وجهةةة ةظر
معلميهمم ،مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية ،مج ،0 . ،02 .ص ص 134-133

.1

صةةةة ان ،سةةةةامي(.)0111م اثر الدمج بي ةظم التعليم الكيي والوسةةةةائن ال ائقة المتكي ة في ةظم عوارة التعلم اإللكتروةي

نلى تنميةة مهةارات الت كير اابتكةاريم ،ورقوة علميوة مقودموة في المؤتمر العلمي السووووووادن الحلول الرقمية لمجتمع
المعرفة ،تكنولوجيا التربية وراسات وبحو  ،مصر.
 .11العزام ،فريال (.)0112م ورجة اسةتمدام الهواتف الكيية في العملية التعليميةم ،رسوالة مائستير نير منشورة ،جامعة
اليرق ا وسن ،نمان ،ا رون.
 .11الع ييةةةةةةات ،ةيةةةةةةري وآخرون(.)0111م وور اليةامعات ا روةية في تنمية اإلبدا لدا لبتها م خالل اةما التعلم
الكييةم ،المجلة الدولية لتطوير التفوق ،مج ،12 . ،11 .ص ص .131-113
 .10نميرة ،جويدة(.)0111م خصةةةةةةائص واهداف التعليم ن بعد والتعليم اإللكتروةي :وراسةةةةةةة مقارةة ن تيارو بع
الدول العربية م ،المجلة العربية لآلداب والدراسات اإلنسانية ،1 . ،ص .012-023
 .13العور ،منصور(.)0111م ماذا تعرف عن الجودة ومستقبل التعليم العاليم ،العربي للنير والتوزيه ،القاهرة ،مصر.
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 .14يةةامةةط ،نمةةاو( .) 0111مالتعلم التعةةاوةي الةةكيي ببي ةةة التعلم اإللكتروةي واثرس نلى مهةةارات تصةةةةةةميم وعةتةةاج المواقف
التعليمية لدا الو قيةةةةةةم تكنولوجيا التعليم بكليات التربية النونيةم ،الجمعية المصوووووورية لتكنولوئيا التعليم ،مج،01
 ،4ص.003-000
 .13الكييي ،فليطي ( .)0110الجودة في التعلم عن بعد .وار اسامة للنير والتوزيه ،نمان ،ا رون.

جميه الحقوق مح وظة  ،© 2021الباحثة /سعاوة نلى ةاصر الحارثي ،الميلة ا ياويمية لةبحا والنير العلمي.
)(CC BY NC
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الذكاء الوجداني وعالقته بالنضج المهني لدى طالب المرحلة الجامعية
Emotional intelligence and its relationship to professional maturity among
undergraduate students

إعداد الباحث /علي محمد عبد المحسن الفرج
ماجستير في علم النفس ،معلم ،المملكة العربية السعودية
Email: legend_myth159@hotmail.com

الملخص
هدفت الدراسة للتعرف على العالقة بين الذكاء الوجداني والنضج المهني ،تكونت العينة من ()111
فردًا ،تم اختيارهم بطريقة العينة القصدية ،استخدمت الدراسة مقياس الذكاء الوجداني إعداد عثمان
ورزق( ) 1001ومقياس النضج المهني إعداد كرايتس وتوصلت الدراسة إلى تمتع أفراد العينة بمستوى
متباين في مجاالت الذكاء الوجداني حيث كان مستوى إدارة االنفعاالت مرتفع بينما مستوى تنظيم االنفعاالت
أكبر من المتوسط في حين كان مستوى التعاطف والمعرفة الوجدانية والتواصل االجتماعي اقل من المتوسط.
كما توصلت الدراسة إلى أن مستوى النضج المهني لدى افراد العينة متباين حيث كان مستوى مجاالت التأكد
من اتخاذ القرار المهني واالستقالل في اتخاذ القرار المهني وتوافر المعلومات الالزمة إلتخاذ قرار المهنة
أكبر من المتوسط في حين كان مستوى مجالي االهتمام في اتخاذ القرار المهني والموائمة والتوفيق في اتخاذ
القرار المهني أقل من المتوسط
كما توصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية بين الذكاء الوجداني والنضج المهني.
الكلمات المفتاحية :الذكاء الوجداني ،النضج المهني
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Emotional intelligence and its relationship to professional maturity among
undergraduate students

Abstract:
The study aimed to identify the relationship between emotional intelligence and
professional maturity the sample consisted of (116) individuals, selected by the
intentional sample method, the study used the measure of emotional intelligence
prepared by Osman and Rizk (2001) and the measure of professional maturity
prepared by The Kirts. The study found that the members of the sample had a
different level in the areas of emotional intelligence where the level of emotional
management was high while the level of organization of emotions was higher than
average while the level of empathy, emotional knowledge and social
communication was below average. The study also found that the level of
professional maturity among the sample members varied as the level of areas of
confirmation of professional decision-making and independence in professional
decision-making and the availability of information needed to make the decision
of the profession was greater than average, while the level of interest in
professional decision-making and matching and conciliation in professional
decision-making was below average. The study also found a correlation between
emotional intelligence and professional maturity.

Key words: emotional intelligence, professional maturity

المقدمة
ان الذكاء كان و ما زال محور اهتمام العديد من علماء النفس إال أنه بداً االهتمام من الربع األخير من
، القرن العشرين بالنظر إليه نظرة جديدة في علم النفس والتي استمرت ما يقارب من قرن ( فؤاد أبو حطب
.) 190 :1911
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و أكد جاردنز ( ) 010 :1991على وجود أدلة عديدة على وجود العديد من الذكاءات اإلنسانية وأطلق
عليها أطر العقل و هي اللغوي و الرياضي و المكاني و الحركي و الموسيقي و الشخصي ،و الذكاء في
التعامل مع اآلخرين.
ويعد الذكاء الوجداني التطور األخير في فهم العالقة بين العقل و االنفعال ،ونقطة تحول في الصراع
الطويل بين المفاهيم العقلية للذكاء ،وتلك المداخل التقليدية في مجال االنفعاالت ( (mayer ,2001
وأوضح ستوك ( ٍ ( Stoch, 1996:6-13أن الوصول الى قمة أداء الفرد ينبع من االهتمام بالعوامل
الداخلية و الخارجية لدى الفرد و من أبرز العوامل الداخلية القدرة الوجدانية ،ألن الوجدان يؤثر في طاقتنا
البدنية و العقلية.
و يؤكد منسي (  ) 109 – 101 ، 1001أن التحديات التي يعيشها اإلنسان و الطبيعة اإلنسانية متأثرة
بالعواطف فمشاعرنا تؤثر في كل كبيرة و صغيرة في حياتنا أكثر من تأثير التفكير  ،وذلك عندما يتعلق
األمر بمصيرنا وأفعالنا  ،ويؤكد أيضا ً أن المشاعر ضرورية والتفكير مهم للمشاعر اذا تجاوزت المشاعر
ذروة التوازن ،فالعقل العاطفي في هده الحالة يتغلب على الموقف و يكتسح العقل المنطقي على اعتباره أن
هناك عقلين أحدهما عاطفي و األخر منطقي.
ومن الجوانب التي اهتم بها علم النفس على دور الفرد هي الحياة المهنية له ،فهي تعبر عن أسلوب حياة
الفرد ،كما تؤثر مواقف العمل في تشكيل أنماط األبنية النفسية لدى أعضاء المجتمع عالوة على ذلك فإن
المهنة تحقق أغراض اقتصادية ونفسية واجتماعية (بكر.) 1000،119 ،
واكد هوالند عندما أكد على أن المهنة ليست مجرد وسيلة لكسب العيش فقط بل إن لها دور اجتماعي
يؤديه الفرد ،وهي عالم متكامل تتشابك فيه مصالح الفرد و المجتمع ( الحوارنة.)11، 1002 ،
وقد سبق لساملر 1911م ،أن أشار الى صعوبة األمر فقال إن المستقبل يحمل بين طياته الكثير في عالم
المهنة حيث ستكون هناك مهن عديدة تختلف عن مهن اليوم ولها متطلبات جديدة وسوف يضطر الفرد إلى
تغيير مهنته عدة مرات خالل حياته العملية ،إننا نعد أوالدنا لمهن ربما ال يجدونها عندما يتخرجون بل
يجدون مهنا ً أخرى (زهران.)11 :1991 ،
حيث بات من الضروري أن يكتشف الفرد ذاته من حيث قدراته واهتماماته وقيمه من خالل الوعي
المهني الذي وصل إليه ،لتشكل إطاراً عاما ً يساعده على اكتشاف األعمال والمهن التي تنسجم وتوائم مع هذه
االهتمامات والقيم والقدرات ومستوى النضج المهني لديه ( العميري.)1009 ،
ويعد مستوى النضج المهني لدى الفرد أساسا مهما في اتخاذ قرار مهني مناسب ،حيث يتضمن النضج
المهني إدراك الفرد أهمية اتخاذ القرار المهني وإعطاءه الوقت والجهد المناسبين (جروان.)1991،
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مشكلة الدراسة
انطالقا ً مما أشار إليه الباحث حول الذكاء بمختلف انواعه و اهميته في حياة الفرد الشخصية و
االجتماعية و االقتصادية ،يسعى الباحث لدراسة العالقة بين مستوى الذكاء الوجداني لدى االفراد و مستوى
النضج المهني.
أسئلة الدراسة
 – 1ما هي مستويات الذكاء الوجداني لدى افراد العينة ؟
 – 1ما هو مستوى النضج المهني لدى افردا العينة ؟
 – 1هل هناك عالقة ارتباط دالة إحصائيا ً بين مستوى الذكاء الوجداني و مستوى النضج المهني لدى افراد
العينة ؟

أهداف الدراسة
 - 1تسعى هده الدراسة للتعرف على مستوى الذكاء الوجداني.
 – 1التعرف على مستوى النضج المهني .
 – 1هل هناك عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا ً بين مستوى الذكاء الوجداني و مستوى النضج المهني.

اهمية الدراسة
ستسلط الدراسة الضوء على أهمية الذكاء الوجداني لما له من عالقة وثيقة بنجاح الفرد في حياته ،كما
قد تخدم االفراد في التعرف على مستواهم للنضج المهني مما قد يساعدهم على تطوير هدا الجانب ليصل
الفرد على مستويات اعلى في مهنهم ،كما ستكشف الدراسة على وجود عالقة بين مستوى الذكاء الوجداني و
مستوى النضج المهني ام ال توجد صلة بينهما.

حدود الدراسة
اهتمت الدراسة الحالية بالكشف عن العالقة بين مستوى الذكاء الوجداني و مستوى النضج المهني ،لدى
ال بد من األخذ بعين االعتبار ببعض الحدود حين تعميم نتائج الدراسة ،ومن ضمن هده المحددات ،الموضوع
و المكان والزمان وهي كاالتي:
حدود الموضوع
تهتم الدراسة بالعالقة بين مستوى الذكاء الوجداني و مستوى النضج المهني.
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حدود المكانية
تم تطبيق المقاييس على عين من افراد المجتمع الساكنين بالمملكة العربية السعودية.
الحدود الزمانية
طبقت هده الدراسة على العينة في عام 1011م

مصطلحات الدراسة
الذكاء الوجداني Emotional intelligence
يعرفه جولمان (1992م) بأنه مجموعة من المهارات االنفعالية و االجتماعية التي يتمتع بها الفرد وهده
المهارات تؤدي بنجاحه في الحياة المهنية.
و يعرف ياسر العتيبي (1002م ) 19،الذكاء الوجداني بأنه قدرة اإلنسان على التعامل اإليجابي مع نفسه ومع
اآلخرين.
التعريف اإلجرائي للذكاء الوجداني
هو مجموع الدرجات التي يحصل عليها الفرد من خالل إجابته على مفردات مقياس الذكاء الوجداني.
النضج المهني Career maturity
عرف سوبر (1999م) النضج المهني بأنه استعداد الفرد للتعامل مع المهمات المهنية النمائية المناسبة
لمرحلته العمرية  ،و يرى ان المفتاح الرئيسي لالختيارات المهنية هو النضج المهني.
وعرفه كرايتس بأنه سلوك يظهر في االتجاهات المهنية لدى الفرد وقد حدد كرايتس خمسة أبعاد للنضج
المهني هي االستقاللية في اتخاذ القرار ،واالنهماك في عملية االختيار ،ووضوح مفاهيم عملية االختيار،
واالتجاه نحو العمل ،وعوامل التفضيل في االختيار المهني (جروان 1991م.)11،

اإلطار النظري
الذكاء الوجداني
ان مصطلح الذكاء الوجداني قد استخدم استخداما متقطعا ،اال انه لم يوصف بأي طريقة ،وقد كانت هناك
تعريفات أشارت مبكرا الى الذكاء الوجداني ولكنها لم تكن محددة وذلك في عمل موير mowerالذي أشار
فيه الى أن "االنفعاالت نظام عالي من الذكاء وال تستحق أن توضع بالتضاد مع الذكاء" .
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و بعد ذلك استخدم باين  payenمصطلح الذكاء الوجداني في أطروحته حين أشار فيها إلى أن " الكبت
الجماعي لالنفعال في كل العالم يقيد نمونا االنفعالي".)Mayer,2001( .
مفهوم الذكاء الوجداني
تعريف الذكاء الوجداني عند ماير و سالوفى بأنه القدرة على التعرف على معاني المشاعر في عالقتها
باألخرين ومبرراتها المنطقية وحل المشكالت المختلفة على هدا األسس والذكاء الوجداني يشمل القدرة على
إدراك الوجدان ومضمونه وعالقته بالمشاعر وفهم المعلومات الخاصة بالوجدان مع القدرة على إدارة هذه
البنية المعرفية الوجدانية في الذات واآلخرين ) .(Mayer,&.Salovey, 1990:185-211
كما يعرفه جولمن بأنه تحكم الفرد في النزاعات والنزوات وقراءة مشاعر األخرين والتعامل معها ويتضمن
ذلك تحفيز الذات والمثابرة وبذل الجهد لذألك.) Goleman , 2000: 13-66 ) .
ابعاد الذكاء الوجداني ومكوناته
قد ذكر ماير وسالوفى ان الذكاء الوجداني يتكون من عدة أبعاد و هي كما يلي ( Salovey&Mayer,
)2002:232
 – 1إدراك االنفعاالت :وهي القدرة على تعرف الفرد على انفعاالت الوجوه و التصميمات والموسيقى.
 – 1قياس واستخدام االنفعاالت :وهي تهدف لتحسيف التفكير اي توظيف االنفعاالت.
 -1فهم االنفعاالت :ويقصد بها التعرف على االنفعاالت والتفكير المنطقي.
 – 0تنظيم االنفعاالت :اي إدارة وتوجيه االنفعاالت.
أما جولمان (  )Goleman, 2002:14فقسمه الى خمسة مجاالت وهي:
 – 1الوعي بالذات :وتعن ي معرفة انفعاالت الذات واالدراك للمشاعر و تشمل الدقة في قياس الذات ،و الثقة
في النفس.
 – 1إدارة االنفعاالت :اي التخلص من االنفعاالت السلبية و تضم التحكم الذاتي ،وإيقاظ الضمير ،والتكيف
والتجديد.
 – 1تحفيز الذات :وهي تأجيل اإلشباع ،و تشمل الدافعية األكاديمية و االتصال ،والمبادرة و التفاؤل.
 – 0التعاطف :ويعنى بها الحساسية و التأثر بمشاعر اآلخرين والنظر الى األمور من منظورهم و التوحد
معهم انفعاليا والتواصل معهم.
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 -2المهارات االجتماعية :وتعني التعامل مع االخرين من خالل بناء واسع يطلق عليه الكفاءة االجتماعية.
كما حددها بارون الى خمس كفاءات كما يلي ()Bar-on,2001
 – 1الكفاءات الشخصية :وتضم تقدير الذات و الوعي الذاتي االنفعالي ،وتوكيد االستقاللية ،وتحقيق الذات .
 – 1الكفاءات االجتماعية :وتشمل التعاطف ،والمسؤولية االجتماعية ،والعالقات بين الشخصية.
 – 1كفاءة إدارة الضغوط :و تشمل تحمل الضغوط وضبط االندفاع.
 – 0كفاءات التكيفية :و هي كل من أدراك الواقع ،والمرونة ،وحل المشكالت.
 – 2كفاءات المزاج العام :و هي التفاؤل و السعادة.
النظريات التي اهتمت بالذكاء
اولا :نظرية ماير وسلوفي
ويتبنى هدا النموذج كل من ماير و سالوفي حيث يشير الى أن االنفعاالت تعطي اإلنسان معلومات ذات
أهمية ،هده المعلومات تجعله يفسرها ويستفيد منها ويستجيب لها من أجل أن يتوقف مع المشكلة أو الموقف
المتوتر بشكل أكثر ذكاء فاالنفعال يجعل تفكيرنا أكثر ذكاء و يتكون الذكاء العاطفي بهذا النموذج المبني على
القدرة من أربعة أنواع و هي كما يلي:
 – 1ادراك العواطف :وهي المقدرة على كشف وفك رموز العواطف الى أوجه صور  .وإدراك العواطف
يمثل المظهر األساسي للذكاء العاطفي .
 – 1استخدام العواطف :القدرة على تسخير العواطف لتسهيل القيام بأنشطة إدراكية متنوعة.
 - 1العواطف :اي القدرة على فهم لغة العواطف وتقدير العالقات المعقدة بين العواطف نفسها وادراك
ووصف كيفية تطور العواطف مع مرور الزمن.
 – 0ادارة العواطف :و هي القدرة على تنظيم كال من العواطف الخاصة بأنفسنا من جهة و باآلخرين من
الجهة المقابلة .
النضج المهني
يعرفه سوبر بأنه استعداد وقدرة الفرد على القيام بمهام مرتبطة بحاته المهنية واتخاذ قرارات مهنية
مدروسة ومالئمة لعمره ( المطارنة1992 ،م.) 11:
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كما عرفه كرايتس بأنه ذلك السلوك الذي يظهر االتجاهات المهنية لدى الفرد ،وهو يتألف من جانبين
أساسيين هما :جانب المعرفة وجانب المعرفة وجانب التأثير االنفعالي العاطفي ( .)Patton&Cread,2001
ويرى هوالندا ان النضج المهني هو مدى قدرة الفرد على معرفة ذاته وتوفر المعلومات الصحيحة عن
عالم المهن وسوق العمل وأنه امتداد شخصية الفرد الى عالم العمل يتبعه تطابق الحق مع أنماط مهنية واهم
محددات االختيار المهني هو مقارنة الذات مع ادراك الفرد للمهنة وهذا يقود إلى اتخاذ القرار المهني السليم (
أحمد أبوسعد.) 1009،11،
عناصر النضج المهني
تحصر جرادات ( )1991عناصر النضج المهني في اآلتي:
 – 1االنهماك في عملية االختيار :وتعتمد على فعالية الشخص وحيويته في االختيار.
 – 1االستقاللية في اتخاذ القرار :وتتحدد بدرجة اعتماد الفرد على اآلخرين في اتخاذ القرار المهني الخاص
به .
 – 1التوجه نحو العمل :ويعتمد على توجه الشخص للعمل.
 – 0التفضيل لعوامل االختيار :ويقوم على أساس االختيار مثل القدرات والميول والقيم والسمات الشخصية.
 – 2مفهوم عملية االختيار :ويتحدد بدقة اختيار الشخص .
أبعاد النضج المهني
اشار مطر  1991الى عدة أبعاد في النضج المهني:
التوجه نحو االختيار المهني ويتحدد ذلك بمدى اهتمام الطالب بالمشاكل المهنية والتكيف في اتخاذ القرار.
المعلومات والتخطيط للمهنة المفضلة ،ويتحدد بالمعلومات التي يمتلكها الطالب عن مهنته المفضلة.
ثبات التفضيالت المهنية لدى األفراد من خالل ثبات التفضيالت المهنية في المستويات والمجاالت المحددة.
بلورة السمات ويتم التعرف عليها من خالل نتائج الميول المهنية والرغبة في العمل.
االستقالل المهني ويظهر مدى االستقالل في العمل .
التفضيالت المهنية الحكيمة وذلك من خالل االتفاق بين القدرة واالختيار.
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العوامل المؤثرة بالنضج المهني
يرى الداهري ( )1002ان العوامل المؤثرة بالنضج المهني هي التالية:
العوامل البيولوجية واالجتماعية :كعالقة النضج المهني بالتخطيط.
العوامل البيئية :كارتباط النضج المهني و التماسك العائلي.
العوامل المهنية :حيث يرتبط النضج مع الطموحات المهنية .
تحصيل المراهقين :حيث يتناسب التحصيل المدرسي و االنشطة داخل المدرسة.
مفهوم لذات
مفهوم الذات :عندما يتالءم مفهوم الذات الشخصي و مفهوم الذات المهني للفرد فأن االنسان يُكون أفضل
عمال .
نظريات التي اهتمت النضج المهني
اولا :نظرية سوبر
ذكر المطارنة( ) 1992ان سوبر في نظريته يرى أن مفهوم الذات المهني ينمو من خالل النمو الجسمي
والعقلي للفرد ،كما انه يفترض أن عملية النمو تتم من خالل عدة مراحل و هي:
مرحلة النمو :وتمتد من الوالدة حتى عمر  10سنة ،ويتشكل فيها مفهوم الذات و فهم عام لعالم العمل.
مرحلة االستكشاف :وتمتد من سن  12حتى  10سنة ،ويبدأ في هده المرحلة بجمع معلومات مناسبة عن
العمل ،من خالل خبراته عن سوق العمل وينمو لديه اختيار أولي ومهارات مناسبة للعمل.
مرحلة التحقيق (التأسيس) :تمتد من سن  12حتى  00سنة  ،وهي مرحلة بناء المهارات التي تتكون لديه من
خالل خبرته في العمل و تتكون من مرحلتين  ،مرحلة الثبات و مرحلة التماسك واالندماج.
مرحلة االستقرار :وتمتد من سن  02حتى  12سنة وهنا يحاول الفرد المحافظة على ما حققه واكتسبه من
الكهنة ،مع الميل الى عدم تغيير المهنة.
مرحلة االنحدار :وتبدأ من سن  12وما فوق حيث يتم خاللها ترسيخ المكتسبات والتقليل من االلتزامات ،ثم
يقل اإلنتاج وتبدأ مرحلة التحضير للتقاعد.
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ثانيا ا :نظرية جيزبيرغ وزمالئه
اشار العطاس ( )1010الى ان جيزبيرغ وضع ثالث مراحل وهي:
مرحلة التخيل :تمتد الى  11سنة وهنا ال يكون اختيار الطفل قائما على أساس المهارات والمؤهالت المطلوبة
ألداء العمل وتنقسم الى مرحلتين هما اللذة الوظيفية و الرضا الذاتي.
مرحلة االختيار المبدئي :وتمتد من  11الى حتى  19سنة وتتميز بعدم التبعية و باالستكشاف وبازدياد
احساس الفر د بذاته ،وقد قسموا هد المرحلة الى اربعة فترات و هي فترة الميول و فترة القدرات و فترة القيم
و فترة االنتقالية.
مرحلة االختيار الواقعي :وتمتد حتى  11سنة وتكون في بداية الرشد وقسموها الى ثالث فترات وهي
االستكشاف والتبلور والتخصص.

الدراسات السابقة
يقسم الباحث الدراسات السابقة حسب متغيرات الدراسة الحالية إلى دراسات تناولت الذكاء الوجداني
ودراسات تناولت النضج المهني ،وفيما يلي عرض لهذه الدراسات:
الدراسات السابقة التي تناولت الذكاء الوجداني
دراسة ( )D.Rosete,&J.Ciarrochi,2005هدفت الدراسة الى معرف العالقة بين الذكاء االنفعالي و
القيادة الفعالة ،وبلغت عينة الدراسة ( )109مديرا ،حيث تم قياس مستوى الذكاء االنفعالي عن طريق مقياس
ماير سالوفيكاروزو للذكاء االنفعالي ( ،)M.S.C.E.I.Tبينما قيست القيادة الفعالة عن طريق تقييم األتباع
وكذا المسؤولين المباشرين أل داء القادة ،وأظهرت النتائج أن القادة الذين يتحصلون على نتائج مرتفعة بسلم
الذكاء االنفعالي ،و لديهم ميل طبيعي الى تحقيق أهداف التنظيم ،والى النظر إليهم كقادة فعالين من طرف
أتباعهم ومن طرف رؤسائهم المباشرين.
دراسة ) :Paul-Odouard, Reshmi (2006هدفت الدراسة الى فحص األهمية النسبية للمتغيرات
المعرفية الوجدانية ،الذكاء الوجداني وحل المشكالت االجتماعية بالمقارنة بالعوامل الديمغرافية والمهنية في
التأثير على اإلجهاد من األدوار المتعددة والصحة النفسية للسيدات ،وذلك من خالل أدوارها المتعددة كإمراه
عامل ة وزوجة وأم حيث تكونت عينة الدراسة من األمهات العامالت في الواليات المتحدة االمريكية من
شركات ومؤسسات متنوعة من خالل اللقاء الشفهي وقوائم البريد اإللكتروني ،واسفرت النتائج عن ارتباط
التوافق النفسي المرتفع بالقدرة للعمل وأكدت الدراسة عن عدم وجود عالقات بين الذكاء الوجداني والصحة
النفسية او حل المشكالت االجتماعية ويرجع ذلك الى قضايا القياس.
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دراسة مورهاوس ( .) 1001استكشاف الذكاء الوجداني في مجال العمل .وهدفت الدراسة الى التعرف
على العالقة بين درجة الذكاء الوجداني للقادة العاملين في مجال العمل المريح والعمل غير مريح وتكونت
عينة الدراسة من ( )11من العاملين في مجال العمل المريح و ( )11من العاملين في مجال العمل غير
المريح واستخدام الباحث مقياس الذكاء الوجداني لبار-اون ( )1991لقياس الذكاء الوجداني واسفرت نتائج
الدراسة عن وجود فروق دالة بين مجموعة القادة العاملين في مجال العمل غير المريح والقادة العاملين في
مجال العمل المريح  ،و وجود فروق في الكفاءة في إدارة الضغوط والتكيف في مجال األعمال المريحة
وغير المريحة .
دراسة زمزمي ( )1011الذكاء الوجداني وعالقته بالقدرة على حل المشكالت االجتماعية لدى طالبات
المرحلة ا لجامعية بمكة المكرمة ،هدفت الدراسة الى تحديد العالقة بين الذكاء الوجداني والقدرة على حل
المشكالت االجتماعية ،وتكونت عينة الدراسة من  119طالبة بكلية الفنون واالقتصاد المنزلي ،واستخدمه
الباحثة قائمة الذكاء الوجداني من إعداد (بارون) وتعريف عجوة( ،)1001وقائمة حل المشكالت االجتماعية
من إعداد (دزويال ونيزو) ترجمة العدل( .)1999وقد اسفرت الدراسة على وجود عالقة موجبة دالة
احصائيا بين الذكاء الوجداني (الكفاءات الشخصية -االجتماعية -التكيفية -إدارة الضغوط -المزاجية العامة)
وبين القدرة على حل المشكالت االجتماعية(توجه المشكلة -مهارات حل المشكلة) .
دراسة قدوري و لحسن( )1011الذكاء الوجداني وعالقته بالقدرة على حل المشكالت لدى تالميذ
المرحلة الثانوية دراسة ميدانية بثانويتي هواري بومدين وبرهوم الجديدة بالمسيلة .هدفت الدراسة إلى
التعرف على العالقة االرتباطية بين الذكاء الوجداني والقدرة على حل المشكالت لدى تالميذ المرحلة
الثانوية ،وتكونت العينة من  111طالب و طالبة ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم مقياس الذكاء الوجداني
لعثمان ورزق( ،)1999وقائمة حل المشكالت الى ( هبنر و بيترسون) ترجمة الصمادي (،)1991
وتوصلت الدراسة الى وجود عالقة دالة احصائيا عند ( )0.01بين ابعاد الذكاء الوجداني ( إدارة االنفعاالت،
التعاطف ،تنظيم االنفعاالت المعرفية ،الدرجة الكلية) والقدرة على حل المشكالت ،ودالة إحصائيا عند
( )0.02بين بعد التواصل االجتماعي والقدرة على حل المشكالت.
تعقيب على الدراسات السابقة الذكاء الوجداني
اختلفت الدراسات في ما تناولته من الهدف و المتغيرات  ،فمنها من تناول متغيرات الديمغرافية  ،و منها من
حاول ربط الذكاء الوجداني بمتغيرات تابعة أخرى مثل :القيادة الفعالة  ،حل المشكالت االجتماعية  ،مجال
العمل المريح و العمل غير المريح  ،و لم يتطرق احد إلى دراسة الذكاء الوجداني بالنضج المهني التي
تتطرق لها هذه الدراسة .

67

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-5-5 :م
ISSN: 2706-6495

الدراسات السابقة التي تناولت النضج المهني
دراسة مدينا (  )medina,2010والتي هدفت الى معرفة أثر حصص التوجيه المهني في تحسين الذاتية
المهنية والطموح المهني ومستوى الذات ،وتكونت عينة الدراسة من ( )90طالبا وطالبة في الصف األول
الثانوي ،واشارت النتائج الى وجود فروق دالة احصائيا لصالح المجموعة التي تعرضت لحصص التوجيه
في تحسين مستوى تقدير الذات والكفاية الذاتية والطموح المهني.
دراسة الصاعدي ( .)1011النضج المهني وعالقته بمهارة اتخاذ القرار المهني لدى طالب وطالبات
الثانوية في المدينة المنورة في الفصل الدراسي الثاني لعام ( 1011هـ  1010 -هـ ) ،حيث قامت الباحثة
باستخدام ادوات البحث كمقياس مهارة القرار المهني ومقياس النضج المهني ومقياس استمارة البينات االولية
الشخصية ،وتكونت عينة الدراسة من (  ) 191طالبا َ وطالبة في المرحلة الثانوية ،وجاءت النتائج بوجود
عالقة ارتباطية موجبة بين درجات النضج المهني ودرجات مهارة القرار المهني ،وبعد وجود فروق ذات
داللة احصائية ( ) 0.02بين متوسطي درجات النضج المهني ،وبعدم وجود فروق داللة احصائية ()0.02
بين متوسطي درجات مهارة اتخاذ القرار المهني.
دراسة الراشدي( .) 1011النضج المهني وعالقته بمهارة اتخاذ القرار المهني لدى طلبة الصف العاشر
األساسي بمحافظة شمال الشرقية بسلطنة عمان ،وهدفت الدراسة إلى معرفة مستوى النضج المهني ومهارة
اتخاذ القرار المهني لدى طلبة الصف العاشر األساسي بمدرسة التعليم األساسي بمحافظة شمال الشرقية
بسلطنة عمان لعام (  ،) 1011 – 1012والعالقة بين النضج المهني ومهارة اتخاذ القرار المهني ،ومعرفة
مدى إسهام النضج المهني في التنبؤ بمستوى مهارة اتخاذ القرار المهني .وتكومن عينة الدراسة من ()100
طالب و طالبة من مدرسة المحافظة .أجري االختبار باستخدام استبانتين  ،وأظهرت النتائج أن مستوى
النضج المهني ومهارة القرار المهني لدى عينة الدراسة كان مرتفعا ،فيما أشارت النتائج الى عدم وجود
فروق داله إحصائيا ( )0.02في مستوى النضج المهني بين الذكور و اإلناث .فيما جاءت النتائج لتشير الى
وجود فروق دالة إحصائيا ( )0.02في مستوى مهارة القرار المهني بين الذكور و اإلناث لصالح اإلناث.
كما اتضح من خالل النتائج وجود ارتباط طردي ودال احصائيا بين مستوى النضج المهني ومهارة اتخاذ
القرار المهني.
تعقيب على الدراسات السابقة النضج المهني
تختلف الدراسات في ما تناولته من أهداف الدراسة و المتغيرات التي أجريت عليها الدراسات منهم من
ربط النضج االجتماعي بمتغيرات ديموغرافية كالجنس و غيرها من المتغيرات الديموغرافية و منهم من
النضج المهني بأثر حصص التوجيه المهني في تحسين الذاتية المهنية ومستوى الذات ،و مهارة اتخاذ القرار
المهني ،وهذه الدراسات ستتناول النضج المهني و األثر المترتب عليها كمتغير تابع من المتغير المستقل و
هو الذكاء الوجداني .
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منهج الدراسة
اعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج الوصفي الذي يعتمد على وصف الحقائق المتعلقة بالمواقف
باعتباره مناسبا ً ألغراض الدراسة الحالية ،حيث هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن طبيعة وقوة العالقة
بين الذكاء الوجداني ،والنضج المهني لدى عينة البحث.

مجتمع الدراسة
طالب المرحلة الجامعية.

عينة الدراسة
تم سحب عينة قصديه من مجتمع الدراسة.

متغيرات الدراسة
المتغير المستقل :الذكاء الوجداني
المتغير التابع :النضج المهني

أدوات الدراسية
أ -مقياس الذكاء الوجداني
تم االعتماد على مقياس الذكاء الوجداني الذي صممه عثمان ورزق(1001م) ،والذي استخدمته خولة
البلوي(1000م) في البيئة السعودية ،وتم تغيير األلفاظ لتناسب البيئة السعودية ،و تألف مقياس الذكاء
الوجداني من ( )29فقرة موزعة على خمسة أبعاد ،وهي:
( إدارة االنفعاالت ،والتعاطف ،وتنظيم االنفعاالت ،والمعرفة الوجدانية ،والتواصل االجتماعي ) وصيغت
كل فقرة من هذه الفقرات بحيث تصف سلوكا ً يقوم به المستجيب ،ويستجاب لكل فقرة بتحديد ممارسة الفرد
للسلوك الوارد في الفقرة حسب المقياس التالي ( :يحدث دائماً ،يحدث عادة ،يحدث أحياناً ،يحدث نادراً ،ال
يحدث) ،وكانت األبعاد على النحو التالي:
البعد األول :إدارة االنفعاالت :و يشير إلى القدرة على التحكم في االنفعاالت السلبية والسيطرة عليها،
واستدعاء االنفعاالت اإليجابية بسهولة ،وكسب الوقت للتحكم في االنفعاالت السلبية وتحويلها إلى انفعاالت
ايجابية ،وهزيمة القلق واالكتئاب وممارسة مهارات الحياة بفاعلية ،ويندرج تحت هذا البعد ( )12عبارة،
وهي العبارات التالية ( .) 21 ،21 ،20 ،11 ،19 ،11 ،19 ،11 ،11 ،11 ،11 ،11 ،9 ،1 ،0
البعد الثاني :التعاطف :ويشير إلى قدرة الفرد على إدراك انفعاالت اآلخرين والتوحد معهم انفعاليا ً وفهم
مشاعرهم وانفعاالتهم والحساسية الحتياجاتهم حتى وان لم يفصحوا عنها،
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والتناغم معهم واالتصال بهم دون أن يكون السلوك محمل باالنفعاالت الشخصية ،ويندرج تحت هذا البعد
( )11عبارة ،وهي العبارات التالية ( .) 21 ،22 ،20 ،00 ،01 ،00 ،19 ،11 ،12 ،10 ،11
البعد الثالث :تنظيم االنفعاالت :ويشير إلى القدرة على تنظيم االنفعاالت والمشاعر وتوجيهها إلى تحقيق
االنجاز والتفوق ،واستعمال المشاعر واالنفعاالت في صنع أفضل القرارات حتى وإن كان تحت ضغط
انفعالي من اآلخرين وفهم كيف يتعامل اآلخرون باالنفعاالت المختلفة ،وكيف تتحول االنفعاالت من مرحلة
الى أخرى ،ويندرج تحت هذا البعد ( )11عبارة ،وهي العبارات التالية ( ،10 ،11 ،11 ،11 ،10 ،19 ،12
.) 29 ،11 ،10 ،19 ،11 ،12
البعد الرابع :المعرفة الوجدانية :وتشير إلى القدرة على االنتباه واإلدراك الجيد في االنفعاالت والمشاعر
الذاتية وحسن التمييز بينها والتعبير عنها ،والوعي بالعالقات بين األفكار والمشاعر واألحداث ،ويندرج تحت
هذا البعد ( )10عبارات ،وهي العبارات التالية ( .)21 ،09 ،10 ،10 ،9 ،1 ،2 ،1 ،1 ،1
البعد الخامس :التواصل االجتماعي :ويشير إلى قدرة الفرد على التأثير االيجابي في اآلخرين ،وذلك من
خالل إدراك وفهم انفعاالته ومشاعره ومعرفة متى يمارس القيادة ومتى يتبع اآلخرين ،ومساندتهم في
التصرف معهم بطريقة الئقة  ،ويندرج تحت هذا البعد ( )9عبارات ،وهي العبارات التالية ( ،01 ،19 ،11
.) 20 ،09 ،01 ،01 ،02 ،01
طريقة تصحيح المقياس:
بناء على التعليمات الخاصة بالمقياس والتي تبين للمستجيب كيفية االستجابة ،فإنه يجب على المستجيب
أن يختار اإلجابة التي تتفق معه ويضع عالمة (√) حسب ما يتفق مع مشاعره واتجاهاته وتصرفاته في
المواقف التي تتعلق به.
وتتم طريقة تصحيح المقياس كالتالي:
بالنسبة للعبارات الموجبة يكون درجاتها كالتالي:
فمن يختار دائما ً يأخذ ( ،)2عادة ( ،)0أحيانا ً ( ،)1نادراً ( ،)1ال يحدث (.)1
أما بالنسبة للعبارات السالبة ( العكسية) و هي البنود التالية (  )21 ،21 ،11 ،12 ،2 ،0 ،1وتكون درجاتها
كالتالي:
فمن يختار دائما ً يأخذ ( ،)1عادة ( ،)1احيانا ً ( ،)1نادراً ( ،)0ال يحدث (.)2
صدق وثبات المقياس
 -1صدق مقياس الذكاء الوجداني
اعتمد الباحث في البحث الحالي على المقياس الذي استخدمته خولة البلوي ( )1000حيث جاءت قيم الصدق
الداخلي لفقرات األداة عند خولة البلوي( )1000مرتفعة ،وكذلك قام الباحث بالتحقق من صدق االتساق
الداخلي لمقياس الذكاء الوجداني وكل بعد من أبعاده ،ومدى ارتباط هذه األبعاد المكونة لها بعضها مع بعض،
والتأكد من عدم التداخل بينها ،وتحقق الباحث من ذلك بإيجاد معامالت االرتباط باستخدام معامل االرتباط
سبيرمان ( (Spearmanوالجدول ( )1يوضح ذلك
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جدول ()1
جدول التساق الداخلي لمقياس الذكاء الوجداني
األبعاد

دراسة البلوي

البحث الحالي

إدارة االنفعاالت

**247.0

**248.0

التعاطف

**24...

**2487.

تنظيم االنفعاالت

**24...

**248..

المعرفة الوجدانية

**24.80

**24801

التواصل االجتماعي

**247.0

**24800

** دالة عند0.01
يتضح من الجدول أن معامالت االرتباط لمقياس الذكاء الوجداني جاءت مرتفعة ،ويدل ذلك على قوة التماسك
الداخلي لفقرات مقياس الذكاء الوجداني جميعها ،وكذلك في كل بعد من أبعاده .وعليه يعتبر المقياس صادقًا
بدرجة مرتفعة مما يجعله مناسبًا لالستخدام في هذا البحث.
 -1ثبات مقياس الذكاء الوجداني
باإلضافة إلى درجة الثبات في دراسة خولة البلوي ( )1000والذي بلغ ( )24.1وهو معامل ثبات مرتفع .فقد
قان الباحث باستخراج معامل ثبات مقياس الذكاء الوجداني ،وقد بلغ معامل الثبات بطريقة الفاكرونباخ
( ،)24.1اما بطريقة التجزئة النصفية عن طريق حساب معامل سبيرمان براون فقد بلغ ( )24.1وهو معامل
ثبات مرتفع ومناسب ألغراض البحث ،ويوضحها جدول ()0
جدول ()0
معامالت الثبات لمقياس الذكاء الوجداني
األبعاد

دراسة البلوي

البحث الحالي
الفاكرونباخ
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التجزئة النصفية

إدارة االنفعاالت

2487

247.0

24.7.

التعاطف

24.0

24700

24700

تنظيم االنفعاالت

248.

247.2

24707

المعرفة الوجدانية

2470

24.8.

24...

التواصل االجتماعي

24..

2472.

2471.

الدرجة الكلية

24..

24.02

2482.
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يتضح من الجدول السابق أن جميع معامالت الثبات لمحور الذكاء الوجداني وأبعاده مرتفعة ،ومناسبة
ألغراض هذا البحث ،حيث تم حساب معامل ثبات كل بعد من أبعاد محور الذكاء الوجداني ،وعليه يتمتع
المقياس بثبات مناسب مما يطمئن إلى استخدامه في هذا البحث.
ب -مقياس النضج المهني
تم االعتماد على مقياس النضج المهني و هو مقياس" كرايتس "والذي استخدمه الخروص (1001م) ،و
يتألف مقياس النضج المهني من ( )01فقرة موزعة على خمسة أبعاد ،وهي كالتالي:
البعد االول :التأكد في اتخاذ القرار المهني ،وهو مدى تأكد الفرد من اختياره المهني .و يندرج تحت هذا البعد
( )10عبارات و هي كالتالي ( .) 00 ،00 ،11 ،11 ،11 ،11 ،11 ،11 ،1 ،1
البعد الثاني :االهتمام في اتخاذ القرار المهني ،وهو مدى اهتمام الفرد في المشاركة في اختياره المهني،
ويندرج تحت هذا البعد (  )10عبارات وهي كالتالي ( .) 02 ،01 ،11 ،11 ،11 ،11 ،11 ،11 ،1 ،1
البعد الثالث :االستقالل في اتخاذ القرار المهني وهو مدى استقالل الفرد في اختياره المهني أو اعتماديته على
اآلخرين ويندرج تحت هذا البعد (  )10عبارات وهي كالتالي ( ،01 ،19 ،11 ،19 ،11 ،19 ،11 ،9 ،1
.) 01
البعد الرابع :توفر المعلومات في اتخاذ القرار المهني وهو مدى توفر المعلومات االزمة أو الخاصة لالختيار
المهني ،ويندرج تحت هذا البعد (  )10عبارات و هي كالتالي ( ،01 ،19 ،10 ،19 ،10 ،19 ،10 ،9 ،0
.) 01
البعد الخامس :التوفيق في اتخاذ القرار المهني ،وهو مدى رغبة الفرد في التوفيق بين حاجاته والواقع
ويندرج تحت هذا البعد (  )1عبارة وهي كالتالي ( .) 12 ،10 ،12 ،10 ،12 ،10 ،2
طريقة التصحيح
بناء على التعليمات الخاصة بالمقياس والتي تبين للمستجيب كيفية االستجابة ،فإنه يجب على المستجيب
أن يختار اإلجابة التي تتفق بنعم أو ال حسب انطباق أو عدم انطباق مضمون العبارة على المستجيب ،حيث
يتراوح مجموع األداء للمستجيب بين ( صفر –  ،) 01ويكون العالمة المرتفعة فوق ( )10تدل على مستوى
نضج مناسب.
صدق وثبات المقياس
صدق المقياس
وللتحقق من صدق األداة للدراسة الحالية قام الباحث الحالي بتطبيقها على عينة استطالعية مكونة من ()01
فردًا تم اختيارهم بطريقة عشوائية.
صدق التساق الداخلي:
-
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قام الباحث الحالي بحساب االتساق الداخلي باستخدام معامل ارتباط بيرسون لقياس العالقة بين ارتباط درجة
كل مفردة بالدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه ،وجاءت النتائج كما هي مبينة بجدول (:)1
جدول ()0
معامالت ارتباط درجة كل مفردة بالدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه
التأكد من اتخاذ القرار

االهتمام في اتخاذ

االستقالل في اتخاذ

المهني

القرار المهني

القرار المهني

توافر المعلومات

الموائمة و التوفيق في

الالزمة التخاذ قرار

اتخاذ القرار المهني

المهنة

رقم

درجة

رقم

درجة

رقم

درجة

رقم

درجة

رقم

درجة

المفردة

الرتباط

المفردة

الرتباط

المفردة

الرتباط

المفردة

الرتباط

المفردة

الرتباط

1

**24708

0

**24.70

0

**24..0

.

**24.77

0

**24.2.

.

**24.8.

7

**2408.

8

**24.7.

.

**240..

12

**240.0

11

**2401.

10

**24.82

10

**24008

1.

**24.02

10

**24.00

1.

**247.0

17

**24088

18

**240..

1.

**24.0.

02

**24028

01

**240..

00

**24.01

00

**24.8.

0.

**24700

00

**24...

0.

**2470.

07

**24.00

08

**24.08

0.

**24070

02

**24.77

01

**24077

00

**24008

00

**24.0.

0.

**24020

00

**24.0.

0.

**24008

07

**24000

08

**24.02

0.

**24.00

.2

**248.0

.1

**240..

.0

**24.20

.0

**240..

..

**247.1

.0

**24.0.

..

**2400.

.7

**24..0

** دالة عند0.01
يتضح من جدول ( )1أن قيم معامالت االرتباط موجبة ودالة عند مستوى داللة ( ،)0.01مما يدل على وجود
عالقة جيدة وقوية بين درجة كل مفردة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه ،وهذا يدل على االتساق الداخلي
لمفردات المقياس.
-

ارتباط درجة كل بعد بالدرجة الكلية للمقياس

تم حساب معامالت ارتباط درجة كل بعد باألبعاد األخرى وبالدرجة الكلية للمقياس ،وجاءت النتائج كما هي
مبينة بجدول ( )0اآلتي:
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جدول ().
معامالت ارتباط درجة كل بعد باألبعاد األخرى وبالدرجة الكلية النضج المهني
التأكد من
األبعــــاد

اتخاذ القرار
المهني

التأكد من اتخاذ القرار
المهني
االهتمام في اتخاذ القرار
المهني
االستقالل في اتخاذ القرار
المهني
توافر المعلومات الالزمة
التخاذ قرار المهنة
الموائمة و التوفيق في
اتخاذ القرار المهني

االهتمام
في اتخاذ
القرار
المهني
**24.1.

االستقالل في
اتخاذ القرار
المهني

توافر
المعلومات
الالزمة التخاذ
قرار المهنة

الموائمة و التوفيق
في اتخاذ القرار

الدرجة الكلية

المهني

**24012

**24007

**24018

**2480.

**24.20

**24.7.

**24.01

**24082

**24002

**24...

**2471.

**24000

**24810
**2470.

يتضح من جدول ( )0أن قيم معامالت االرتباط موجبة ودالة عند مستوى داللة ( ،)0.01حيث جاءت قيم
معامالت ارتباط درجة كل بعد (التأكد من اتخاذ القرار المهني  ،االهتمام في اتخاذ القرار المهني  ،االستقالل
في اتخاذ القرار المهني  ،توافر المعلومات الالزمة التخاذ قرار المهنة  ،الموائمة و التوفيق في اتخاذ القرار
المهني) بالدرجة الكلية للمقياس ( )2480.و( )24082و( )2471.و( )2470.( )24810على الترتيب مما
يدل على وجود عالقة قوية بين درجة كل بعد والدرجة الكلية للمقياس ،مما يشير إلى االتساق الداخلي
للمقياس.
ثبات المقياس
وللتحقق من ثبات األداة قام الباحث الحالي بحساب معامل ثبات "ألفا" للمقياس وأبعاده وكانت النتائج كما هي
مبينة بجدول (:)2
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جدول ()0
معامالت ثبات "ألفا كرو نباخ" لمقياس النضج المهني (األبعاد والدرجة الكلية)
أبعاد مقياس النضج المهني

معامل ثبــات ألفا  -كرو نباخ

التأكد من اتخاذ القرار المهني

**24008

االهتمام في اتخاذ القرار المهني

**24..0

االستقالل في اتخاذ القرار المهني

**24088

توافر المعلومات الالزمة التخاذ قرار المهنة

**240.2

الموائمة والتوفيق في اتخاذ القرار المهني

**24..1

الدرجة الكلية

**24780

** دالة عند0.01
يتضح من جدول ( )2أن قيم الثبات لألبعاد هي ( )24008و( )24..0و( )24088و( )240.2و()24..1
كما بلغت قيمة ثبات المقياس ككل ( )24780وهي قيم ثبات عالية ومقبولة إحصائيا.

إجراءات الدراسة:
 تم اختيار عينة الدراسة عن طريق االختيار القصدي وبلغ حجم العينة ( )111فردًا تم تطبيق أدوات الدراسة على أفراد عينة الدراسة ،بحيث أجاب كل فرد على المقياسين في نفسالوقت ،وتم التطبيق في عام ( 1011م).
المعالجات اإلحصائية:
تم استخدام كل من
 المتوسط الحسابي والتكرار واالنحراف المعياري. -معامل االرتباط

نتائج الدراسة ومناقشتها
السؤال األول :ما هي مستويات الذكاء الوجداني لدى افراد العينة؟
لإلجابة عن هذا السؤال استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى الذكاء الوجداني
الجدول أدناه يوضح ذلك
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جدول ().
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية المتعلقة بمستوى الذكاء الوجداني
األبعاد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الرتبة

المستوى

إدارة االنفعاالت

01,10

2.110

1

مرتفع

التعاطف

10,01

0.112

1

اقل من المتوسط

تنظيم االنفعاالت

19,11

2.090

1

اكبر من المتوسط

المعرفة الوجدانية

11,10

1.102

0

اقل من المتوسط

التواصل االجتماعي

11,29

1.919

2

اقل من المتوسط

الدرجة الكلية

119,01

19.299

يتضح من جدول ( )1ان المتوسطات الحسابية تراوحت ما بين ( )01,10 -11,29؛ حيث جاءت إدارة
االنفعاالت في المرتبة األولى بأعلى متوسط حسابي بلغ ( )01,10بينما جاء التواصل االجتماعي في المرتبة
األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ ( )11,29وبلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية (.)119,01
وقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات كل
مجال على حدة؛ حيث كانت على النحو التالي- :
جدول ()7
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية المتعلقة بإدارة النفعالت
المجال

الرت

الفقرات

الرقم

بة
9

0

مشاعري السلبية جزء مساعد في حياتي

المتوسط االنحراف
الحسابي

المعياري

1,09

0,909

المستوى
اقل من المتوسط

الشخصية
1

1

مشاعري الصادقة تساعدني على النجاح

1,11

0,111

اكبر من المتوسط

9

9

أستطيع التحكم في تفكيري السلبي

1,10

0,919

اقل من المتوسط

2

11

أستطيع السيطرة على نفسي بعد أي أمر

1,11

0,919

اكبر من المتوسط

مزعج
إدارة

10

11

أستطيع التحكم في مشاعري وتصرفاتي

1,01

0,190

اقل من المتوسط

االنفعاالت

0

11

انا هادئ تحت أي ضغوط أتعرض لها

1,10

0,109

اكبر من المتوسط
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9

11

استطيع نسيان مشاعري السلبية بسهولة

1,09

0,119

اقل من المتوسط

1

11

استطيع التحول من مشاعري السلبية إلى

1,11

0,111

اكبر من المتوسط

1

19

اإليجابية بسهولة
انا قادر على التحكم في مشاعري عند

1,19

0,120

اكبر من المتوسط

مواجهة أي مخاطر
0

11

استطيع ان افعل ما احتاجه عاطفيا بإرادتي

1,10

0,121

اكبر من المتوسط

1

19

انا قادر على استدعاء االنفعاالت اإليجابية

1,19

0,111

اكبر من المتوسط

1

11

11

20

كالمرح والفكاهة بيسر
افقد االحساس بالزمن عند تنفيذ المهام التي

1,11

0,110

متوسط

تتصف بالتحدي
تساعدني مشاعري في اتخاذ قرارات هامة

1,01

0,121

اقل من المتوسط

في حياتي
11

21

يظل لدي األمل والتفاؤل أمام عثراتي

1,02

0,191

اقل من المتوسط

1

21

أجد صعوبة في مواجهة صراعات الحياة

1,11

0,191

اكبر من المتوسط

ومشاعر القلق وا0حباط

يتضح من جدول ( )1أن المتوسطات الحسابية قد تراوحت بين ( )1,19 -1,01؛ حيث جاءت الفقرة ()19
التي تنص على انا قادر على استدعاء االنفعاالت اإليجابية كالمرح والفكاهة بيسر في المرتبة األولى
وبمتوسط حسابي بلغ ()1,19؛ بينما جاءت الفقرة ( )11التي تنص على تساعدني مشاعري في اتخاذ
قرارات هامة في حياتي بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ ()1,01؛ وبلغ المتوسط الحسابي لبعد إلدارة
االنفعاالت ()01,10؛ ويعكس ذلك مستوى القدرة على التعبير عن المشاعر واالنفعاالت و القدرة على
إدارتها وضبطها .وايضًا القدرة على التحكم في االنفعاالت السلبية والسيطرة عليها ،واستدعاء االنفعاالت
اإليجابية بسهولة ،ومدى القدرة على كسب الوقت للتحكم في االنفعاالت السلبية وتحويلها إلى انفعاالت
ايجابية ،وهزيمة القلق واالكتئاب وممارسة مهارات الحياة بفاعلية .ويتفق ذلك مع دراسة مورهاوس
( )1001التي سعت إلى استكشاف الذكاء الوجداني في مجال العمل.
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تابع جدول ()7
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية المتعلقة بالتعاطف
الرتبة

الفقرات

الرقم

المجال

المتوسط االنحراف

المستوى

الحسابي

المعياري

10

11

انا حساس الحتياجات اآلخرين

1,01

0,110

اقل من المتوسط

2

10

انا فعال في االستماع لمشاكل اآلخرين

1,11

0,101

اكبر من المتوسط

1

12

أجيد فهم مشاعر اآلخرين

1,11

0,199

اكبر من المتوسط

1

11

انا قادر على قراءة مشاعر الناس من

1,11

0,111

اكبر من المتوسط

تعبيرات وجوههم
التعاطف

9

19

انا حساس الحتياجات العاطفية لآلخرين

1,02

0,191

اقل من المتوسط

11

00

انا متناغم مع أحاسيس اآلخرين

1,99

0,110

اقل من المتوسط

1

01

استطيع فهم مشاعر اآلخرين بسهولة

1,01

0,101

اقل من المتوسط

9

00

عندي قدرة على اإلحساس بالناحية االنفعالية

1,01

0,191

اقل من المتوسط

1

20

0

22

1

21

لآلخرين
أشعر باالنفعاالت والمشاعر التي ال يضطر

1,09

0,111

متوسط

اآلخرين لإلفصاح عنها
احساسي الشديد بمشاعر اآلخرين يجعلني

1,11

0,191

اكبر من المتوسط

مشفقا عليهم
استطيع الشعور بنبض الجماعة والمشاعر

1,11

0,110

اكبر من المتوسط

التي ال يفصحون عنها

يتضح من جدول ( )1أن المتوسطات الحسابية قد تراوحت بين ( )1,11 -1,99؛ حيث جاءت الفقرة ()11
انا قادر على قراءة مشاعر الناس من تعبيرات وجوههم في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ ()1,11؛
بينما جاءت الفقرة ( )00التي تنص على انا متناغم مع أحاسيس اآلخرين في المرتبة األخيرة وبمتوسط
حسابي بلغ ()1,99؛ وبلغ المتوسط الحسابي لبعد التعاطف ()10,01؛ ويعكس ذلك مستوى قدرة أفراد
العينة على قراءة مشاعر اآلخرين سواء كان من اصواتهم أو تعبيرات وجوهم أو من خالل سلوكهم .كما
يعكس ذلك مدى الوعي بالذات فكلما كان الفرد على وعي بعواطفه وانفعاالته كان أكثر مهارة في قراءة
المشاعر.
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تابع جدول ()7
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية المتعلقة بتنظيم النفعالت
المجال

الرتبة

الرقم

9

12

2

19

1

10

11

11

الفقرات
استطيع ان اكافئ نفسي بعد أي حدث

المتوسط االنحراف المستوى
الحسابي

المعياري

1,01

0,111

مزعج
انا صبور حتى عندما  0أحقق نتائج

المتوسط
1,09

0,110

سريعة
عندما اقوم بعمل ممل فإنني استمتع

تنظيم
االنفعاالت

1,11

0,119

1

11

اكبر من
المتوسط

1,91

0,199

الحياة
اتصف بالهدوء عند إنجاز اي عمل اقوم

اكبر من
المتوسط

بالعمل
احاول ان اكون مبتكرا مع تحديات

اقل من

اقل من
المتوسط

1,01

0,119

به

اقل من
المتوسط

10

11

استطيع إنجاز األعمال المهمة بكل قوتي 1,91

0,119

1

10

استطيع إنجاز المهام بنشاط وتركيز عال 1,11

0,111

0

12

في وجود الضغوط ال أشعر بالتعب

1,11

0,101

10

11

استطيع تحقيق النجاح حتى تحت

1,91

0,110

اقل من
المتوسط
اكبر من
المتوسط
اكبر من
المتوسط

الضغوط

اقل من
المتوسط

9

19

انا انهمك في إنجاز أعمالي رغم التحدي 1,99

0,191

1

10

اركز انتباهي في األعمال المطلوبة مني

1,00

0,112

1

11

أنحي عواطفي جانبا عندما اقوم بإنجاز

1,11

0,291

1

29

اقل من
المتوسط
اقل من
المتوسط

اعمالي
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المتوسط

تعوق ادائي ألعمالي

يتضح من جدول ( )1أن المتوسطات الحسابية قد تراوحت بين ( )1,10 -1,91؛ حيث جاءت الفقرة ()29
استطيع احتواء مشاعر اإلجهاد التي تعوق ادائي ألعمالي في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ ()1,10؛
بينما جاءت الفقرات ( ) 11 ،11التي تنص على استطيع إنجاز األعمال المهمة بكل قوتي و استطيع تحقيق
النجاح حتى تحت الضغوط في المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ ()1,91؛ وبلغ المتوسط الحسابي لبعد
تنظيم االنفعاالت ()19,11؛ ويعكس ذلك مستوى قدرة أفراد العينة على تنظيم االنفعاالت والمشاعر
وتوجيهها إلى تحقيق االنجاز والتفوق ،واستعمال المشاعر واالنفعاالت في صنع أفضل القرارات حتى وإن
كان تحت ضغط انفعالي من اآلخرين وفهم كيف يتعامل اآلخرون بانفعاالت مختلفة ،وكيف تتحول
االنفعاالت من مرحلة الى أخرى.
تابع جدول ()7
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية المتعلقة بالمعرفة الوجدانية
المجال

الرتبة

الرقم

الفقرات

9

1

استخدم ا0نفعا0ت اإليجابية والسلبية في

10

1

1

1

2

2

المتوسط االنحراف المستوى
الحسابي

المعياري

1,01

0,111

قيادة حياتي
تساعدني مشاعري السلبية في تغيير

المتوسط
1,01

0,121

حياتي
استطيع مواجهة مشاعري السلبية عند

المعرفة
الوجدانية

اقل من
المتوسط

1,11

0,192

اتخاذ قرار يتعلق بي
ترشدني مشاعري السلبية في التعامل مع

اقل من

اكبر من
المتوسط

1,11

0,121

متوسط

اآلخرين
1

1

استطيع إدراك مشاعري الصادقة

1,11

0,111

1

9

استطيع التعبير عن مشاعري

1,11

0,119

1

10

اعتبر نفسي مسئوال عن مشاعري

1,10

0,111

9

10

ال اعطي لالنفعاالت السلبية اي اهتمام

1,01

0,111

اقل من
المتوسط
اكبر من
المتوسط
اكبر من
المتوسط
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المتوسط
1

09

أدرك أن لدي مشاعر رقيقة

1,11

0,101

0

21

يغمرني المزاج السيئ

1,10

0,190

اقل من
المتوسط
اكبر من
المتوسط

يتضح من جدول ( )1أن المتوسطات الحسابية قد تراوحت بين ( )1,11 -1,01؛ حيث جاءت الفقرة ()1
استطيع مواجهة مشاعري السلبية عند اتخاذ قرار يتعلق بي في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ
()1,11؛ بينما جاءت الفقرة ( )1التي تنص على تساعدني مشاعري السلبية في تغيير حياتي في المرتبة
األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ ()1,01؛ وبلغ المتوسط الحسابي لبعد المعرفة الوجدانية ()11,10؛ ويعكس
ذلك مستوى قدرة أفراد العينة على االنتباه واإلدراك الجيد في االنفعاالت والمشاعر الذاتية وحسن التمييز
بينها والتعبير عنها ،والوعي بالعالقات بين األفكار والمشاعر واألحداث.
تابع جدول ()7
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية المتعلقة بالتواصل الجتماعي
المجال

الرت

الفقرات

الرقم

بة

المتوسط االنحراف

المستوى

الحسابي

المعياري

1

11

اتقبل مضايقة الناس لي بأسئلتهم

1,09

0,111

اكبر من المتوسط

1

19

انا على دراية باإلشارات ا0جتماعية التي 1,10

0,111

اكبر من المتوسط

تصدر من اآلخرين
التواصل

1

01

أمر يسير بالنسبة لي التحدث مع الغرباء

1,11

0,910

اكبر من المتوسط

2

01

ترشدني مشاعري السلبية في التعامل مع

1,92

0,109

اقل من المتوسط

االجتماعي

اآلخرين
1

02

اعتبر نفسي موضع ثقة من اآلخرين

1,10

0,191

اكبر من المتوسط

1

01

استطيع االستجابة لرغبات وانفعاالت

1,11

0,191

اكبر من المتوسط

2

01

9

09

اآلخرين
امتلك تأثيرا قويا على اآلخرين في تحديد

1,09

0,110

اكبر من المتوسط

اهدافهم
يراني الناس أنني فعال تجاه أحاسيس

1,99

0,119

اقل من المتوسط

اآلخرين
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1

20

تساعدني مشاعري في اتخاذ قرارات

1,01

اقل من المتوسط

0,121

هامة في حياتي

يتضح من جدول ( )1أن المتوسطات الحسابية قد تراوحت بين ( )1,10 -1,92؛ حيث جاءت الفقرة ()02
اعتبر نفسي موضع ثقة من اآلخرين في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ ()1,10؛ بينما جاءت الفقرة
( )01التي تنص على ترشدني مشاعري السلبية في التعامل مع اآلخرين في المرتبة األخيرة وبمتوسط
حسابي بلغ ()1,92؛ وبلغ المتوسط الحسابي لبعد التواصل االجتماعي ()11,29؛ ويعكس ذلك مستوى قدرة
أفراد العينة على التأثير االيجابي في اآلخرين ،وذلك من خالل إدراك وفهم انفعاالته ومشاعره ومعرفة متى
يمارس القيادة ومتى يتبع اآلخرين ،ومساندتهم في التصرف معهم بطريقة الئقة.
السؤال الثاني :ما هي مستويات النضج المهني لدى افراد العينة ؟
لإلجابة عن هذا السؤال استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى الذكاء الوجداني
الجدول أدناه يوضح ذلك
جدول ()8
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية المتعلقة بمستوى النضج المهني
األبعاد

الرتبة

المستوى

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

التأكد من اتخاذ القرار المهني

2,10

1,022

1

االهتمام في اتخاذ القرار المهني

0,00

1,921

2

اقل من المتوسط

االستقالل في اتخاذ القرار المهني

1,10

1,211

1

اكبر من

توافر المعلومات الالزمة التخاذ قرار المهنة

2,99

1,109

1

الموائمة والتوفيق في اتخاذ القرار المهني

0,01

1,111

0

الدرجة الكلية

12,99

1,990

اكبر من
المتوسط

المتوسط
اكبر من
المتوسط
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يبين جدول ( )9أن المتوسطات الحسابية تراوحت ما بين ( )1,10 -0,00؛ حيث جاء االهتمام في اتخاذ
القرار في المرتبة بأعلى متوسط حسابي بلغ ( ،)1,10بينما جاء توافر المعلومات الالزمة التخاذ قرار المهنة
في المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي (  ،)0,00وبلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية (.)12,99
وقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات كل
مجال على حدة؛ حيث كانت على النحو التالي:
جدول ()8
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية المتعلقة بالتأكد من اتخاذ القرار المهني
الرت
المجال

الرقم

بة
1

1

التأكد

0,29

0,091

اكبر من المتوسط

األن
0

1

القرار
المهني

غالبا ما أحلم بالمهنة التي سوف اعملها،

الحسابي

المعياري

ولكنني في الحقيقة لم اختر مجاال مهنيا حتى

من
اتخاذ

الفقرات

المتوسط االنحراف

المستوى

يبدو أن كل فرد يعطيني وجهة نظر مختلفة،

0,20

0,200

اكبر من المتوسط

لذلك  0أعرف أي نوع من العمل اختار
1

11

1

11

من الصعب أن يتخذ اإلنسان قرارا مهنيا،

0,19

0,021

منخفض

وذلك لكثرة األمور التي يجب أن تؤخذ بعين
ا0عتبار عند اختيار المهنة
األفضل أن تمارس عددا من المهن ثم تختار

0,21

0,091

اكبر من المتوسط

المهنة التي تحبها اكثر
1

11

اقوم بتغيير اختياري المهني باستمرار

0,19

0,009

منخفض

1

11

فيما يتعلق باختياري المهني فأنني ساجد ما

0,11

0,091

منخفض

يناسبني عاجال أم اجال
1

11

أفضل العمل أكثر من اللعب

0,29

0,101

اكبر من المتوسط

1

11

أدري فيما إذا كان مستقبلي المهني سيتيح لي

0,90

0,111

مرتفع

أن أكون الشخص الذي اريده
1

00

لست متأكد من أن خططي المهنية واقعية

0,19

0,201

منخفض

2

00

الدخول في مهنة ما ،ال يختلف عن الدخول

0,01

0,201

اكبر من المتوسط

في مهنة لي
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يتضح من جدول ( )9أن المتوسطات الحسابية قد تراوحت بين ( )0,90 -0,11؛ حيث جاءت الفقرة
( ) 11أدري فيما إذا كان مستقبلي المهني سيتيح لي أن أكون الشخص الذي اريده في المرتبة األولى
وبمتوسط حسابي بلغ ()0,90؛ بينما جاءت الفقرة ( )11التي تنص على فيما يتعلق باختياري المهني فأنني
ساجد ما يناسبني عاجال أم اجال في المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ ()0,11؛ وبلغ المتوسط الحسابي
لبعد التأكد من اتخاذ القرار المهني ()2,10؛ ويعكس ذلك وجود قدر من المعلومات عن المهن ولكن هناك
تردد في اختيار المهنة المناسبة وفقًا للميول ولالهتمامات وللقدرات وكثرة وجهات النظر وعدم القدرة على
التخطيط المهني المناسب.
تابع جدول ()8
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية المتعلقة بالهتمام في اتخاذ القرار المهني
الرت
المجال

الفقرات

الرقم

بة
0

1

1

1

1

11

من المحتمل أن انجح في مهنة ما ،كما انجح

المتوسط االنحراف
الحسابي

المعياري

0,10

0,011

المستوى
اقل من المتوسط

في أي مهنة أخرى.
ال يهم أي مهنة اختار ،طالما أن دخلها المالي

0,11

0,011

مرتفع

جيد.
االهتمام
في اتخاذ

ال فائدة من اختيار مهنة معينة عندما يكون

0,01

0,091

متوسط

مستقبلي المهني مشكوك فيه.

القرار

1

11

لكل شخص مهنة واحدة فقط

0,01

0,091

متوسط

المهني

2

11

لن أزعج نفسي في اختيار مهنة ما ،حتى

0,11

0,011

اقل من المتوسط

أنهي دراستي.
1

11

غالبًا ما يجري اختيار مهنة معينة بالصدفة.

0,10

0,010

منخفض

1

11

المهم في المهنة أن تعرف األشخاص الذين

0,11

0,012

اقل من المتوسط

1

11

يعملون فيها ،وليس ما تعرفه أنت عن هذه
المهنة
ال تقلق نفسك باختيار مهنة ما ،ألنه ليس بيدك 0,11

0,011

مرتفع

ما تفعله بهذا الصدد على أية حال
1

01

على اختيار مهنة تجعلني في يوم ما مشهو ًرا.

0,10

0,011

اقل من المتوسط

0

02

الدخول في مهنة ما ،ال يختلف عن الدخول

0,10

0,011

اقل من المتوسط

في أي مهنة أخرى
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يتضح من جدول ( )9أن المتوسطات الحسابية قد تراوحت بين ( )0,11 -0,10؛ حيث جاءت الفقرة ()11
ال تقلق نفسك بإختيار مهنة ما ،ألنه ليس بيدك ما تفعله بهذا الصدد على أية حال في المرتبة األولى وبمتوسط
حسابي بلغ ()0,11؛ بينما جاءت الفقرة ( )11التي تنص على فيما يتعلق بغالباً ما يجري اختيار مهنة معينة
بالصدفة .في المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ ()0,10؛ وبلغ المتوسط الحسابي لبعد اإلهتمام في اتخاذ
القرار المهني ()0,00؛ ويعكس ذلك وجود قدر من القلق المستمر اتجاه اختيار المهنة وكذلك قلة المعلومات
عن المهنة ومتطلباتها بما يتناسب مع قدرات الفرد وميوله واهتماماته والتركيز فقط على الدخل المادي
للمهنة وتجاهل متطلباتها.
تابع جدول ()8
المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية المتعلقة بالستقالل في اتخاذ القرار المهني
المجال

الرتبة

الرقم

1

1

0

9

9

11

الفقرات
اخطط إلتباع المهنة التي يقترحها على

المتوسط اإلنحراف المستوى
الحسابي

المعياري

0,91

0,191

مرتفع

األهل.
على أن أقرر بنفسي أي نوع من المهن

0,19

0,019

مرتفع

أريد.
االستقالل
في اتخاذ
القرار

من المحتمل أن والدي أن يخبر أنني عن

0,01

0,091

المهنة التي أريد اختيارها.
2

19

المهني

عندما يحين الوقت التخاذ القرار

اقل من
المتوسط

0,10

0,000

مرتفع

المهني ،فأنني سافر بنفسي المهنة التي
اريدها.
1

11

1

19

1

11

9

19

لن يكون خطؤك جسميا إذا اتبعت رأي

0,92

0,122

مرتفع

الوالدين في اختيار المهنة المناسبة.
إن اختياري للمهنة أمر يجب أن أقوم به

0,19

0,001

مرتفع

بنفسي.
ال أريد من والدي أن يخبر أنني عن

0,21

0,201

المهنة التي أريد اختيارها.
إذا دلني شخص ما على المهنة التي
يجب أن اختارها ،فإنني سأشعر بالراحة

اقل من
المتوسط

0,00

0,099

اقل من
المتوسط

والسعادة.
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1

01

10

01

عادة ما يستطيع الوالدان اختيار المهن

0,21

0,099

المالئمة ألبنائهم.
أشعر أن على أن أختار المهنة التي

اقل من
المتوسط

0,19

0,099

منخفض

يختارها والدي لي.

يتضح من جدول ( )9أن المتوسطات الحسابية قد تراوحت بين ( )0,92 -0,19؛ حيث جاءت الفقرة ()11
لن يكون خطؤك جسميا إذا اتبعت رأي الوالدين في اختيار المهنة المناسبة في المرتبة األولى وبمتوسط
حسابي بلغ ()0,92؛ بينما جاءت الفقرة ( )01التي تنص على أشعر أن على أن أختار المهنة التي يختارها
والدي لي في المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ ()0,19؛ وبلغ المتوسط الحسابي لبعد االستقالل في
اتخاذ القرار المهني ()2,99؛ تعزي هذه النتيجة إلى أن إدراك الفرد لقدراته لم يصل ألعلى مستوياته وأن
هناك فجوة بين المعلومات التي يمتلكها الفرد عن المهن المختلفة وبين قدراته .
تابع جدول ()8
المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية المتعلقة بتوافر المعلومات الالزمة إلتخاذ قرار المهنة
المجال

الرتبة

الرقم

9

0

الفقرات
ال أعرف ما أفعل كي التحق بالمهنة التي أريده

المتوسط اإلنحراف
الحسابي

المعياري

0,01

0,201

المستوى
اقل من المتوسط

أن أعمل بها.
10

9

أعرف ً
قليال عن متطلبات المهن.

0,00

0,091

اقل من المتوسط

1

10

ال أعرف ما هي التخصصات التي يجب على أن 0,21

0,099

اقل من المتوسط

توافر
المعلومات

التحق بها في الجامعة.
2

19

الالزمة

ال أستطيع أن أفهم كيف يكون بعض الناس

0,29

0,092

اكبر من المتوسط

متأكدين مما يريدون عمله.

إلتخاذ قرار

0

10

ناد ًرا ما أفكر في المهنة التي اريد االلتحاق بها.

0,11

0,099

اكبر من المتوسط

المهنة

1

19

لدي فكرة بسيطة او حتى ليس لدي فكرة عن

0,11

0,092

اكبر من المتوسط

1

10

طبيعة أجواء العمل .
أجد من الصعب علي تهيئة نفسي للعمل الذي

0,22

0,099

اقل من المتوسط

أريد االلتحاق به.

86

1

19

ال أجد المهنة التي تجذبني إليها.

0,91

0,119

اكبر من المتوسط

9

01

إن اتخاذ قرار مهني يربكني أنني ال أعرف ما

0,09

0,201

اقل من المتوسط
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فيه الكفاية عن نفسي ،أو عن عالم العمل.
1

01

من الصعب على أن أتخيل نفسي في أي مهنة.

0,11

0,010

مرتفع

يتضح من جدول ( )9أن المتوسطات الحسابية قد تراوحت بين ( )0,91 -0,00؛ حيث جاءت الفقرة ()19
أل أجد المهنة التي تجذبني إليها في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ ()0,91؛ بينما جاءت الفقرة ()9
التي تنص على أعرف ً
قليال عن متطلبات المهن في المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ ()0,00؛ وبلغ
المتوسط الحسابي لبعد توافر المعلومات الالزمة إلتخاذ قرار المهنة ()1,10؛ تعزي هذه النتيجة إلى أن هناك
قدر من الوعي ببعض المهن نتجت من خالل اكتساب معلومات من األصدقاء والوالدين مع احتفاظ افراد
العينة بحرية اختيار المهنة وفق ميولهم وقدراتهم واهتماماتهم.
تابع جدول ()8
المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية المتعلقة بالموائمة والتوفيق في اتخاذ القرار المهني
المجال

الرتبة

الرقم

الفقرات

1

2

عند اختيار مهنة ما يجب ،أن أفكر بمهن

1

10

المتوسط اإلنحراف المستوى
الحسابي

المعياري

0,01

0,201

عديدة.
الموائمة و
التوفيق في

المتوسط

غالبًا ما أشعر بوجود اختالف حقيقي بين 0,10

0,091

متوسط

امكانياتي وتطلعاتي المهنية.
0

12

اتخاذ القرار
المهني

اقل من

أقضي كثي ًرا متمنيًا انجاز عمل عرف

0,29

0,091

متوسط

انني ال استطيع انجازه أبدا.
2

10

1

12

1

10

1

12

أشعر احيانا أنه على اختيار مهنة ال تع ًد

0,21

0,099

اختياري األول.
أتساءل باستمرار كيف أستطيع أن أوفق

اقل من
المتوسط

0,11

0,011

بين نمط شخصيتي ( نوعها) وبين نمط

اكبر من
المتوسط

الشخصية التي أريد أن أكونها في
مستقبلي المهني.
لن أتخلى عن شيء في سبيل الوصول

0,09

0,201

إلى المهنة أو الوظيفة التي أريدها.
أشعر ان أهدافي المهنية فوق مستواي،
ولن أكون قادرًا على تحقيقها أبدا.
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المتوسط

0,19

0,019

اكبر من
المتوسط
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يتضح من جدول ( )9أن المتوسطات الحسابية قد تراوحت بين ( )0,19 -0,01؛ حيث جاءت الفقرة ()12
أشعر ان أهدافي المهنية فوق مستواي ،ولن أكون قاد ًرا على تحقيقها أبدا في المرتبة األولى وبمتوسط
حسابي بلغ ()0,19؛ بينما جاءت الفقرة ( )01التي تنص على عند اختيار مهنة ما يجب ،أن أفكر بمهن
عديدة وبمتوسط حسابي بلغ ()0,01؛ وبلغ المتوسط الحسابي لبعد الموائمة و التوفيق في اتخاذ القرار المهني
() 0,01؛ تعزي هذه النتيجة إلى أن مستوى مفهوم الذات المهنية لدى أفراد العينة متوسط وبالتالي لديهم قدر
متوسط من المواءمة والتوفيق في اتخاذ القرار السليم في اختيار المهنة.
الفرض األول -:توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الذكاء الوجداني والنضج المهني لدى عينة الدراسة
وللتحقق من صحة هذا الفرض استخدم الباحث معامل ارتباط بيرسون
جدول ().
معامل الرتباط ألبعاد الذكاء الوجداني ودرجته الكلية وأبعاد النضج المهني ودرجته الكلية
النضج المهني
وأبعاده

التأكد من

اإلهتمام في

االستقالل في

توافر

الموائمة و

اتخاذ القرار

اتخاذ القرار

اتخاذ القرار

المعلومات

التوفيق في

المهني

المهني

المهني

الالزمة إلتخاذ

اتخاذ القرار

قرار المهنة

المهني

الدرجة الكلية

الذكاء الوجداني وأبعاده
إدارة االنفعاالت

**0,10

**0,02

**0,11

**0,01

**0,22

**0,01

التعاطف

**0,00

**0,11

**0,00

**0,19

**0,09

**0,09

تنظيم االنفعاالت

**0 ,19

**0,21

**0,11

**0,20

**0,11

**0,21

المعرفة الوجدانية

**0,29

**0,02

**0,01

**0,12

**0,09

**0,11

التواصل االجتماعي

**0,01

**0,01

**0,09

**0,11

**0,01

**0,20

الدرجة الكلية

**0,11

**0,20

**0,29

**0,21

**0,11

**0,11

** دالة عند 0,01
 -1توجد عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة احصائية عند  0,01بين ادارة اإلنفعاالت وكال من التأكد
من إتخاذ القرار المهني و اإلهتمام في اتخاذ القرار المهني و االستقالل في اتخاذ القرار المهني و
توافر المعلومات الالزمة إلتخاذ قرار المهنة و الموائمة و التوفيق في اتخاذ القرار المهني والدرجة
الكلية ألبعاد النضج المهني.
 -2توجد عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة احصائية عند  0,01بين التعاطف وكال من التأكد من إتخاذ
القرار المهني واإلهتمام في اتخاذ القرار المهني واالستقالل في اتخاذ القرار المهني وتوافر
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المعلومات الالزمة إلتخاذ قرار المهنة و الموائمة و التوفيق في اتخاذ القرار المهني والدرجة الكلية
ألبعاد النضج المهني.
 -3توجد عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة احصائية عند  0,01بين تنظيم االنفعاالت وكال من التأكد
من إتخاذ القرار المهني و اإلهتمام في اتخاذ القرار المهني و االستقالل في اتخاذ القرار المهني و
توافر المعلومات الالزمة إلتخاذ قرار المهنة و الموائمة و التوفيق في اتخاذ القرار المهني والدرجة
الكلية ألبعاد النضج المهني.
 -4توجد عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة احصائية عند  0,01بين المعرفة الوجدانية وكال من التأكد
من إتخاذ القرار المهني و اإلهتمام في اتخاذ القرار المهني و االستقالل في اتخاذ القرار المهني و
توافر المعلومات الالزمة إلتخاذ قرار المهنة و الموائمة و التوفيق في اتخاذ القرار المهني والدرجة
الكلية ألبعاد النضج المهني.
 -5توجد عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة احصائية عند  0,01بين التواصل االجتماعي وكال من
التأكد من إتخاذ القرار المهني و اإلهتمام في اتخاذ القرار المهني و االستقالل في اتخاذ القرار
المهني و توافر المعلومات الالزمة إلتخاذ قرار المهنة و الموائمة و التوفيق في اتخاذ القرار المهني
والدرجة الكلية ألبعاد النضج المهني.
 -6توجد عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة احصائية عند  0,01بين الدرجة الكلية للذكاء الوجداني
وكال من التأكد من إتخاذ القرار المهني و اإلهتمام في اتخاذ القرار المهني و االستقالل في اتخاذ
القرار المهني و توافر المعلومات الالزمة إلتخاذ قرار المهنة و الموائمة و التوفيق في اتخاذ القرار
المهني والدرجة الكلية ألبعاد النضج المهني.
ويفسر الباحث ذلك بأن للذكاء الوجداني دور في النضج المهني حيث أن توظيف المهارات
األساسية للذكاء الوجداني في مجال العمل بصفة عامة يعكس التناغم بين الوعي باإلنفعاالت والعقل
معًا .ويستنتج الباحث أن مستوى النضج المهني لدى أفراد العينة ناتج عن أنهم على مستوى من
القدرة في إدارة وتنظيم االنفعاالت حيث تركيز االنتباه وتيسير عملية التفكير بطريقة أكثر عقالنية
في التخطيط واتخاذ القرارات في حياتهم المهنية .ولديهم القدرة على فهم وتحديد المشاعر اتجاه
اآلخرين مما يعكس الموضوعية في التعامل مع اآلخرين .وتعكس هذه النتيجة التوافق بين التواصل
اإلجتماعي والنضج المهني حيث المهارة في تكوين عالقات اجتماعية واإلتصال والتعاون مع
اآلخرين والقدرة على العمل في فريق وغدارة الصراعات واألزمات وكذلك القدرة على تقبل
التغيرات الحادثة.

89

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-5-5 :م
ISSN: 2706-6495

المراجع
أبو أسعد ،أحمد ،لمياء ،الهواري( :)1009التوجيه التربوي والمهني  -دار الشرق للطباعة والنشر  -عمان-.
أبو حطب  ،فؤاد  ")٢٧٩١ )،القدرات العقلية"  ،الطبعة الرابعة.
بكر ،محمد عبدهللا ( .) 1000أثر البطالة في البناء االجتماعي للمجتمع دراسة تحليلية للبطالة وأثرها في
المملكة العربية السعودية .مجلة العلوم االجتماعية ،جامعة الكويت  ،المجلد ( ، )11العدد ( ،)1ص – 111
. 199
البهي ،خالد عبد الحمن إبراهيم محمد( .)1010فاعلية برنامج إثرائي للحلول االبتكارية في تنمية مهارات
حل المشكالت االجتماعية لدى المراهقين الموهوبين أكاديميا ،رسالة ماجستير غير منشورة ،قسم الصحة
النفسية ،كلية التربية ،جامعة الزقازيق :مصر.
جرادات  ،حنان (  . ) ٢٧٧٢فاعلية برنامج التوجيه التربوي والمهنـي فـي زيـادة مستوى النضج المهني
ومهارة اتخاذ القرار وزيادة المعلومـات المهنيـة والتربويـة لطالبات الصف العاشر  .رسالة ماجستير غير
منشورة  ،األردن :عمـان  ،الجامعـة األردنية.
جروان .) 1991(،فاعلية برنامج ارشادي جمعي في النضج المهني وفي اتخاذ القرار المهني لدى طلبة
الصف الثالث الثانوي االكاديمي ،رسالة ماجستير ،عمان ،االردن.
جولمن")1000(،الذكاء العاطفي" ،ترجمة ليلى الجبالي ،سلسلة عالم المعرفة ،رقم  ،111يصدرها المجلس
الوطني الثقافي والفنون واآلداب ،الكويت.
الحوراني ،اياد نايف ( .)1002أثر نمط التنشئة األسرية في النضج المهني لدى طلبة األول الثانوي في
محافظة الكرك .رسالة ماجستير غير منشورة .األردن :الكرك ،جامعة مؤتة.
الراشدي ،احمد بن محمد( .) 1011النضج المهني وعالقته بمهارة اتخاذ القرار المهني لدى طلبة الصف
العاشر األساسي في محافظة شمال الشرقية بسلطنة عمان .رسالة ماجستير  ،سلطنة عمان.
زمزمي ،عواطف أحمد( .)1011الذكاء الوجداني وعالقته بالقدرة على حل المشكالت االجتماعية لدى
طالبات المرحلة الجامعية ،مجلة كلية التربية جامعة أم القرى.111-10.)11(.
زهران  ،حامد عبدالسالم ( .)1991التوجيه واإلرشاد النفسي ،القاهرة :عالم الكتب.
الصاعدي ،اعتدال حمد( .)1011النضج المهني وعالقته بمهارات اتخاذ القرار المهني لطالب وطالبات
الثانوي ،رسالة ماجستير ،جامعة طيبة ،المملكة العربية السعودية.

90

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-5-5 :م
ISSN: 2706-6495

العتيبي ،ياسر( .)1002الذكاء العاطفي في األسرة ،دار الفكر بدمشق.
العطاس ،عبد هلال احمد محمد( .)1010فاعلية برنامج ارشادي انتقائي في تحسين النضج المهني لدى عينة
من الطلبة المستجدين بجامعة ام القرى ،دراسة شبه تجريبية ،جامعة ام القرى ،المملكة العربية السعودية.
العميري ،كفالة( .)1009عالقة مستوى اتخاذ القرار المهني بمستوى النضج المهني ،رسالة ماجستير،
جامعة نروى ،نزوى ،سلطنة عمان.
قدوري ،رابح  ،ذبيحي لحسن( .)1011الذكاء الوجداني وعالقته بالقدرة على حل المشكالت لدى تالميذ
المرحلة الثانوية( دراسة ميدانية بثانويتي هواري بومدين وبرهوم الجديدة بالمسيلة) ،مجلة العلوم النفسية
والتربوية. 111-90 .1 ،
لمطارنة  ،سحر الفي (  . )٢٧٧١الهوية النفسية وعالقتها بمستوى النضج المهني لدى طلبة الثاني الثانوي
في محافظة الكرك  .رسالة ماجستير غير منشورة  ،األردن :جامعة مؤتة.
مطر  ،نواف محمد (  . ) ٢٧٩١أثر متغيرات الجـنس ونـوع التعلـيم والتحـصيل الدراسي على نضج االتجاه
المهني عند طلبة الصف الثالث الثانوي األكاديمي والمهني في المدارس الحكومية في مدينة الزرقاء  .رسالة
ماجستير غيـر منـشورة  ،األردن :عمان  ،الجامعة األردنية.
منسي ،محمود ،والطواب ،سيد (")1001علم نفس نمو األطفال" ،اإلسكندري ،نور للكمبيوتر والطباعة.
Bar-on, R.(2001)Emotional intelligence and self- Actualization. In j Ciarrochi,
psychology press. Philadelphia.
Gardner, H. 1983. Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. New
York: Basic Books.
Goleman, D.(1995). Emotional Intelligence. New York: bantam Books.
Mayer , J.D.,( 2001(a)): A Field Guide to Emotional Intelligence . In . J . Ciarrochi
., J . P . Forgas ., J.D Mayer(Eds), Everyday Life: A scientific inquiry .
Philadelphia: Psychology Press . (pp .3-24 ).
Mayer , J.D., Salovey, P., Caruso , D.R ., & Sitarenios G.(2003 ):Measuring
) Emotional Intelligence with the MSCEIT V2.0 . Emotion, ( In Press

91

www.ajrsp.com

 م0202-5-5 :المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والعشرون | تأريخ اإلصدار
ISSN: 2706-6495

Medina, B. (2010). Career Course Impact 0n Adolescents Levels of Career
Decision Self-Efficacy. Hope and Self Self-Esteem Unpublished Doctoral
Dissertation, Northcentral University, Arizona, United States.
Morehouse, M Michelle.Leadership and Organization Development Journal, Vol.
28, No. 4. (2007), pp. 296-307.
Rosete.D, & Ciarrochi.J, " Emotional Intelligence and Effective Leadership",
Leadership and Organization Development journal, v26, pp 388-399.
Rosete, D., & Ciarrochi, J., (2005), Emotional intelligence and its relationship to
workplace performance outcomes of leadership effectiveness, Leadership &
Organization Development Journal, 26, 5/6, pp.388-390.
Salovey , P ., & Mayer , J.D ( 1990 ): Emotional Intelligence . Imagination ,
Cognition and Personality , Vol (9) , N (3) , (PP.185-21).
Stoch , B , (1996) Getting to Heart of Performance improvement . Sep . Vol .35
No . 8 pp6- 13.

 المجلة األكاديمية لألبحاث، علي محمد عبد المحسن الفرج/ الباحث،© 2021 جميع الحقوق محفوظة
(CC BY NC) .والنشر العلمي

www.ajrsp.com

92

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-5-5 :م
ISSN: 2706-6495

اإلطار القانوني للمياه البحرية الجزائرية على ضوء اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار
لعام 1982
The legal framework for the Algerian marine waters in light of the 1982 United
Nations Convention on the Law of the Sea.
الدكتورة /عائشة عبد الحميد
دكتوراه علوم في القانون الدولي والعالقات الدولية ،أستاذة محاضرة ،جامعة الطارف ،الجزائر

البريد اإللكترونيmalekcaroma23@gmail.com :
الملخص:
يعتبر المجال البحري ،المجال الحيوي واالستراتيجي ألبرز للدولة ،لما يلعبه هذا األخير من دور اقتصادي
هام ،كونه مستودع للثروات البيولوجية واحتواءه على مخزونات معتبرة من الموارد المعدنية والطاقوية ،فضال عن
ذلك كله فالمجال البحري هو الواجهة التي تطل بها الدولة على العالم الخارجي ،وكانت وال تزال مصدر كل التخوفات
والمخاطر األمنية التي تأتي من وراء البحار.
حيث حاول القانون الدولي للبحار المعاصر مجسدا في اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام  ،1982إرساء
نوع من التوازن بين حرية البحر التي تنادي بها الدول البحرية الكبرة ،وبين النزعة الوطنية القائلة ببسط السيادة
واالستئثار التي تتمسك بها الدول الساحلية عموما.
فالدول الحبيسة ،وبالرغم من أنها دول ليس لها سواحل بحرية ،إال أن لها الحق في امتالك سفن ترفع علمها تلح
إلى البحر عن طريق الدولة الساحلية وهذا ما نصت عليه المادة  125من اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار.
خاصة إذا ما نظرنا إلى المبدأ العام ألعالي البحار وهو مبدأ حرية المالحة فيه لكل الدول سواء كانت ساحلية أو
غير ساحلية وكذلك استفادتها من التراث المشترك لإلنسانية.

الكلمات المفتاحية :المجال البحري ،السفينة ،أعالي البحار ،اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام ،1982
القرصنة.
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The legal framework for the Algerian marine waters in light of the 1982 United
Nations Convention on the Law of the Sea.

Abstract:
The maritime field is considered the vital and strategic field for the most prominent
of the state, because of the important economic role the latter plays, as it is a repository of
biological wealth and contains significant stocks of mineral and energy resources, in
addition to all of that, the maritime domain is the interface on which the state overlooks
the outside world, and it was not It is the source of all the fears and security risks that
come from overseas.
The contemporary international law of the seas, embodied in the 1982 United Nations
Convention on the Law of the Sea, tried to establish a kind of balance between the
freedom of the sea advocated by the major maritime states, and the national tendency to
extend sovereignty and monopoly that coastal states generally adhere to.
The land-locked countries, although they are countries that do not have sea coasts,
have the right to own ships flying their flag that travel to the sea through the coastal state,
and this is what is stipulated in Article 125 of the United Nations Convention on the Law
of the Sea.
Especially if we look at the general principle of the high seas, which is the principle
of freedom of navigation in it for all countries, whether coastal or landlocked, as well as
their benefit from the common heritage of humanity.

keywords: Maritime domain, the ship, the high seas, 1982 United Nations Convention on
the Law of the Sea, piracy.
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مقدمة:
الجزائر دولة مطلة على البحر األبيض المتوسط ،تمتاز واجهتها البحرية بسعة مساحتها ،كما أنها ال تمتلك
جزر بعيدة في العمق البحري ،ما من شأنه تعقيد مسألة التحديد البحري مع الدول المقابلة أو الدول المجاورة.
مع العلم أن الواجهة البحرية الجزائرية هي كانت السبب في التعريف بالجزائر في المجتمع الدولي وليس اإلقليم
البري ،وهذا نظرا للدور الذي لعبته البحرية الجزائرية في الحوض المتوسط إلى غاية  ،1830ومن ثم فإن اإلهتمام
البحري قائم على أساس ممارسة فعلية تاريخية وليس على عالقة جوار فقط.
يقصد بالحدود الدولية الخط الذي يفصل بين سيادتين ،حيث عرف القضاء الدولي ،الحدود الدولية بأنها خط
يتكون من مجموعة متتالية من نقاط حدودية للمساحة التي تنطبق عليها مقاييس النظام القانوني للدولة ،كما تعرف بأنها
خط يفصل فضاءات إقليمية تمارس عليها سيادتان مختلفتان.

1

الجزائر بلد بحري يمتاز بطول ساحله البحري المقدر بــ  1200كلم ،المطل على البحر األبيض المتوسط،
وموقعه الجغرافي الهام ،لذلك تعتمد الجزائر في تجارتها الخارجية على البحر بنسبة  98%حيث يشكل أطولها البحري
التجاري حوالي  128سفينة احتلت بها المرتبة  84من حيث العدد.
نظم المشرع الجزائري القانون البحري بتقنين مستقل ،بموجب األمر رقم  80-76المؤرخ في  23أكتوبر
 ،1976وتم تعديله بالقانون  ،05-98المؤرخ في  25جوان .1998

2

يعتبر المجال البحري من أهم مجاالت الدولة الحيوية واإلستراتيجية ،ويعتبر المجال الثاني من حيث األهمية
بعد اليابسة ،لما يلعبه من أدوار متعددة في حياة اإلنسانية.

3

نتناول الموضوع من خالل المنهج التحليلي والوصفي ،ونقوم بطرح اإلشكالية التالية:
-

كيف حدد المشرع الجزائري مجاله البحري ضمن نطاق اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار؟ وما هو
النظام القانوني للقرصنة البحرية كجريمة دولية؟

نتناول الموضوع من خالل النقاط التالية:
-

أوال :النظام القانوني للمياه البحرية في الجزائر.

-

ثانيا :القرصنة البحرية جناية دولية.

 -1عمر سعد هللا ،معجم في مصطلحات القانون الدولي المعاصر ،الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،2007 ،ص
.168
 -2روابح فريد ،محاضرات في القانون البحري ،جامعة سطيف  ،2الجزائر ،2004 ،ص .04
 -3جمال عبد الناصر مانع ،القانون الدولي العام ،الجزء الثاني ،المجال الوطني للدولة ،دار العلوم ،عنابة ،الجزائر ،2012 ،ص
.163
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أوال -النظام القانوني للمياه البحرية في الجزائر:
 -1تحديد المياه اإلقليمية البحرية خالل الفترة االستعمارية:
قامت جولة االحتالل الفرنسي في الحقبة االستعمارية بإصدار مجموعة من القوانين تخص المياه البحرية
الجزائرية من حيث التنظيم والتحديد ،ومن ضمن القوانين البحرية الصادرة عن التشريع الفرنسي نذكر:
أ -قانون  01مارس  :1888وضع هذا التشريع تحت عنوان قانون منع الصيد للسفن األجنبية في
المياه اإلقل يمية لفرنسا والجزائر ،وقد حدد هذا القانون في المادة األولى منه :البحر اإلقليمي أو المياه اإلقليمية
لفرنسا والجزائر بـــ  3أميال بحرية يتم قياسها من حد أدنى الذي تنحسر عليه المياه.
ب -مرسوم  09جويلية  :1888هذا المرسوم جاء تحت عنوان تثبيت الخطوط المستقيمة في
خلجان الجزائر والتي تقاس منها البحر اإلقليمي ،وفد جاء هذا المرسوم تطبيقا للمعطيات التي جاء بها قانون
 01مارس  ،1888حول مسألة تحديد خطوط األساس للبحر اإلقليمي على حدود ثالثة أميال بحرية.
 -2تحديد الواجهة البحرية الخاضعة للقضاء الوطني بعد االستقالل:
مباشرة بعد االستقالل عملت الجزائر على إظهار الرغبة في التعامل بمظاهر السيادة في كل صورها من باب
إبراز تحقيق مفهوم االستقالل في كل المجاالت ،خاصة فيما يتعلق بمسألة تحديد السيادة على االمتداد البحري ،ومن
أهم القوانين التي صدرت في هذا المجال نذكر:
أ -المرسوم رقم  ،403-63المؤرخ في  12أكتوبر :1963
هذا القانون جاء تحت عنوان مرسوم محدد المتداد المياه اإلقليمية ،ففي هذا المرسوم خرج التشريع الجزائري
عن المعطيا ت القانونية التي ورثها عن الفترة االستعمارية التي كانت تعطي للمياه اإلقليمية بعد  3أميال بحرية،
حيث جاءت المادة األولى منه ،ببعد بحري يتمثل في  12ميل بحري استنادا إلى القواعد العرفية القائمة آنذاك.
حيث شكل هذا القانون نقطة تحول في تعامل الدولة الجزائرية مع حدودها البحرية خارج الموروث
االستعماري.
مع العلم أن فرنسا بقيت متمسكة بقاعدة  3أميال بحرية إلى غاية  1971أين قامت بمد مياهها
البحرية إلى  12ميل بحري.

1

ب -األمر رقم  ، 84-76المؤرخ في  23أكتوبر :1976
جاء هذا األمر ،تحت عنوان :التنظيم العام للصيد البحري ،حيث قام المشرع الجزائر بمقتضى هذا األمر
بالتفرقة بين مناطق الصيد ،فعدد  3مناطق للصيد البحري وهي :الصيد على مستوى السواحل ،الصيد في
عرض البحار ،والصيد البحري الكبير.
 -1يخلف نسيم ،التحديد البحري للمياه الخاضعة للقضاء الوطني الجزائري ،األكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية ،عدد،16 ،
جوان  ،2016ص .149
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ثم جدد منع الصيد في المياه اإلقليمية ،إال فيما يخص المواطنين الجزائريين ،لكن تشترط الرخصة
القانونية المسبقة ،أما السفن األجنبية فالقاعدة العامة هي المنع من الصيد في المياه اإلقليمية ،لكن مع
السماح بنوع من الصيد بموجب رخصة ،على ان يكون الهدف من ذلك النشاط هو مسائل البحث العلمي أو
ما أسمته المادة  06منه بالصيد العلمي فقط.
ج -المرسوم رقم  ،181-84المؤرخ في  04أوت :1984
هذا القانون جاء تحت عنوان مرسوم يحدد الخطوط األساسية التي يقاس انطالقا منها ،عرض المناطق البحرية
التي تخضع للقضاء الجزائري ،وهذه المرسوم استند إلى القانون رقم  ،403-63السابق الذكر والذي تخص
المياه اإلقليمية.
د -تحديد المناطق البحرية طبقا التفاقية :1982
طبقا للمادة  02من اتفاقية  ،1982أعطى وصف المياه الداخلية على المياه اإلقليمية ،حيث جاء نص المادة
مؤكدا على السيادة ،وبالتالي لن تسمح الجزائر بحق المرور البري وهو أمر يتعارض مع نص المادة  17من
اتفاقية  ،1982وكذا نص القانون رقم  ،403-63المحدد لغرض البحر اإلقليمي الجزائري ،وهذا األمر غير
مفهوم ،إال أن المشرع الجزائري كان يقصد بالمياه الداخلية ،هي المياه التي ما دون خط األساس في حد ذاتها.
وبالتالي فإنه أخضع المياه الداخلية والمياه اإلقليمية لنظام قانون واحد ،وهو نظام السيادة الكاملة دون
استثناء لحق المرور البري.

1

ه -المرسوم رقم :194-72
صدر هذا المرسوم الخاص بتنظيم مرور السفن الحربية األجنبية بالمياه اإلقليمية ،الجزائرية في زمن السلم،
والذي اشترط الرخصة المسبقة من السلطات الجزائرية ،سواء تعلق األمر بالعبور أو بالرسو ،الشيء الذي
يظهر نوع من الحساسية التي توليها الجزائر بالنسبة لفكرة الحرية والمالحة طبقا لحق المرور البري.
ولقد حرصت الجزائر على إظهار هذه الموقف لما قامت بالتوقيع على اتفاقية قانون البحار للسنة
.1982
و -المرسوم رقم  ،13-94المؤرخ في  28ماي :1994
هذا القانون جاء تحت عنوان مرسوم تشريعي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري ،ومن ثم فإن هذا
القانون هو ما يحدد اإلطار التشريعي لمسألة الثروات البيولوجية المتواجدة في المياه الجزائرية الخاضعة
للقضاء الوطني.

 -1يخلف نسيم ،مرجع سابق ،ص .152
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حيث قام هذا القانون باإلعالن عن المنطقة المحفوظة ،فالمنطقة المحفوظة تتوسع فيها السيادة
الوطنية الجزائرية الحتوائها على موارد بيولوجية الحية الموجودة في المياه الواقعة في ما وراء المياه
اإلقليمية.
وبالتالي فالمياه التي تخضع للقضاء الوطني هي المياه الداخلية ،المياه اإلقليمية ومنطقة الصيد
المحفوظة.
وكل سفينة تمارس الصيد في منطقة الصيد المحفوظة بدون رخصة يعاقب ربانها أو المسئول عن
المالحة فيها بغرامة ،من  300.000دج إلى 2000.000دج حسب المادة  60من القانون مع إبقاء الحجز
السفينة من دفع الغرامة وفي حالة العود تتضاعف قيمة الغرامة.
ز -القانون رقم  ،11-01المؤرخ في  03جويلية :2001
هذا القانون جاء تحت عنوان قانون يتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات .حيث يهدف هذا القانون إلى تحديد
القواعد العامة لتسيير وتنمية الصيد البحري وتربية المائيات وفقا لإللتزامات الدولية للجزائر في استغالل
الموارد البيولوجية وحفظها في المياه الخاضعة للقضاء الوطني.
وهذا ما يعد تبريرا لحق مد الوالية الوطنية للجزائر إلى غاية  32ميل بحري غربا ،و  52ميل
بحري شرقا.
ح -المرسوم التنفيذي رقم  ،481-03المؤرخ في  13ديسمبر :2003
هذا التشريع جاء تحت عنوان ،مرسوم يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياته ،وهو يهدف إلى تنظيم
نشاط الصيد فيما يخص رخص الصيد والسفن وأنواع الصيد وحصصه ،وهو اآلخر حاء بتقسيم خاص لمناطق
الصيد بحيث أشارت المادة  32منه إلى  3مناطق يتم قياسها انطالقا من الخطوط المرجعية ،وليس الخطوط
األساسية وهي:
-

منطقة الصيد البحري :وهي بغرض  06أميال بحرية انطالقا من الخطوط المرجعية.

-

منطقة الصيد البحري وهي ما بين  6أميال لـــــ  20ميل بحري.

-

منطقة الصيد البحري ،الواقعة ما وراء الصيد البحري في عرض البحر.

1

ط -المرسوم الرئاسي رقم  ،334-04المؤرخ في  06نوفمبر :2004
جاء هذا المرسوم ليعلن عن إنشاء منطقة المتاخمة في المياه الجزائرية ،بامتداد يصل إلى  24ميل بحري ،وفقا
لما تنص عليه المادة  33من اتفاقية قانون البحار لسنة  ،1982إن  24ميل بحري يتم قياسها من خطوط
األساس التي يحسب منها عرض البحر اإلقليمي.

 -1مقال سابق ،ص .156
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ثانيا -القرصنة البحرية جناية دولية:
القرصنة البحرية درجت األعراف الدولية على اعتبار أي سفينة ال تحمل علم دولة معينة سفينة قرصنة ،بل
ذهبوا إلى اعتبارها كذلك ،إذا كانت تحمل أكثر من علم ،ونظرا لخطورتها على المجتمع الدولي ،يعد مرتكبها مجرما
ضد اإلنسانية يستحق المحاكمة والعقاب وتخضع لالختصاص القضائي الدولي.
لقد تضمنت اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام  ،1982بابا خاصا بجريمة القرصنة البحرية ،حيث وضعت
تعريفا م فصال لها وتبيان شروطها وضوابطها وعناصرها ،ويميل أغلب الفقهاء إلى تبني مبدأ االختصاص القضائي
العلمي لمكافحة مرتكبيها ،حيث عرفت المادة  ،101القرصنة البحرية بأنها'' :أي عمل من األعمال التالية يشكل
قرصنة.
أ -أي عمل غير قانوني من أعمال العنف أو االحتجاز أو أي عمل سلب يرتكب ألغراض خاصة من قبل
طاقم أو ركاب سفينة خاصة أو طائرة خاصة ويكون موجها:


في أعالي البحار ضد سفينة أو طائرة أخرى أو ضد أشخاص أو ممتلكات على ظهر تلك السفينة
أو على متن تلك الطائرة.

 ضد سفينة أو طائرة أو أشخاص أو ممتلكات في مكان يقع خارج والية أية دولة.
ب -أي عمل من أعمال االشتراك الطوعي في تشغيل سفينة أو طائرة مع العلم بوقائع تضفي على تلك السفينة
أو الطائرة صفة القرصنة.
ج -أي عمل يحرض على ارتكاب أحد األعمال الموصوفة في إحدى الفقرتين الفرعيتين أ و ب أ يسهل
ارتكابها.
 -1القرصنة طبقا للتشريع الجزائري:
اعتبر المشرع الجزائري القرصنة البحرية ضمن الجنايات البحرية التي تمس بنظام المالحة البحرية فورد ذلك
في مص المادة  519من القانون البحري الجزائري على أنه:
''تعتبر أعمال قرصنة:
أ -كل فعل غير قانون يتعلق بالعنف أو الحيازة أو كل خسائر يتسبب فيها الطاقم أو الركاب الموجهة ضد:
-

ضد كل سفينة أو ضد األشخاص واألمالك الموجودة على متنها في أعالي البحار.

-

ضد كل سفينة أو ضد األشخاص أو األمالك في مكان ال يخضع لقضاء أي دولة.

ب -كل مشاركة إدارة في استعمال سفينة عندما يكون صاحبها على علم بوقائع يعرف منها أن السفينة
المذكورة سفينة قرصنة''.

1

 -1ووناسة بوخميس ،النظام القانوني للسفينة في القانون البحري الجزائري ،مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية ،المركز
الجامعي تامنغست ،الجزائر ،جانفي  ،2012ص .90
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طبقا للمادة  ،519من األمر رقم  ،05-98المؤرخ في  25جوان  ،1998المتضمن القانون البحري الجزائري،
على أنه'' :يعاقب بالسحب من عشر سنوات إلى عشرين سنة مع مصادرة السفينة وكذا األمالك والوسائل الموجودة
على متنها كل شخص ارتكب أو حاول القيام بأعمال القرصنة أو شارك فيها.

1

يقصد بالقرصنة ،عمل تقوم به عصابة بحرية تجوب البحار والمحيطات بغير ترخيص من أي دولة وتمارس
أعمال العنف بدافع تحقيق مغانم القراصنة ضد األشخاص واألموال على نحو يؤدي إلى تهديد األمن العام للبحار،
وتعتبر نتيجة لذلك جريمة من جرائم القانون الدولي التي يجب على كافة الدول التصدي لقمعها بغض النظر عن العلم
الذي ترفعه السفينة.

2

أ -تمييز القرصنة عن اإلسعاف البحري:
تناول المشرع الجزائري اإلسعاف البحري في القانون البحري في القسم الثالث منه وعرف اإلسعاف في المادة
 332من القانون البحري الجزائري '' :3يعتبر كإسعاف بحري ،كل نجدة للسفن البحرية الموجودة في حالة
خطر أو لألموال الموجودة على متنها ،وكذلك الخدمات التي لها نفس الطابع والمقدمة بين سفن البحر وبواخر
المالحة الداخلية ،بدون األخذ في االعتبار للمياه التي جرت فيها النجدة''.
ثم جاءت المادة  333من القانون البحري الجزائري على ما يلي'' :تشبه اآلالت العائمة حسب الحالة ،إما
بالسفن البحرية ،وإما بواخر المالحة الداخلية وذلك من أجل تطبيق هذه المادة''.
في حين كان القانون رقم  ،545-67الخاص بحوادث البحر ،كما نص أيضا المرسوم الرئاسي رقم
 ،4290-96على إعداد مخططات اإلسعاف والبحث عن األشخاص المهددين بالخطر في البحر وإنقاذهم في
إطار أحكام االتفاقيات المبرمة بهدف حماية البشرية والبحث واإلنقاذ في البحر.
واإلسعاف هو عملية إجبارية وتطوعية بالنسبة لألشخاص اآلخرين ،والهروب يؤدي إلى عقوبة مالية
وأخرى سالبة للحرية ،كما يمكن إعطاء انطالقة اإلسعاف إجباري لتجنب الكوارث والحوادث.

5

ب -التنظيم القانوني لجريمة القرصنة البحرية:
تجدر اإلشارة إلى أنه إذا كان التنظيم القانوني لمناطق أعالي البحار يقضي بأال تخضع هذه المناطق لسيادة دولة
ما.
وبالتالي ال تدخل في اختصاص أي قانون ووطني ،إال أن ذلك ال يعني ترك هذه المناطق الشائعة
مسرحا للجرائم والفوضى ،وإال إنتفى الغرض الذي من أجله تقرر مبدأ حرية أعالي البحار مع ما يقتضيه هذا
المبدأ.
إن القرصنة تمثل خطرا يهدد سالمة المالحة البحرية الدولية والحركة التجارية في المياه الحرة.
 -1عيساني راضية ،القرصنة البحرية وانعكاساتها على األمن البحري ،جامعة تيزي وزو ،الجزائر ،د ن م ،ص .55
 -2عمر سعد هللا ،مرجع سابق ،ص .358
 -3األمر رقم  80-76المؤرخ في  23أكتوبر  ،1976المتضمن القانون البحري ،المعدل والمتمم.
 -4المرسوم الرئاسي ،رقم  ،290-96المؤرخ في  02ديسمبر  ،1986يتضمن تنظيم البحث واإلنقاذ الحربيين ،ج ر عدد .51
 -5سماعين فاطمة ،النظام القانوني للمنصات البحرية النفطية ،رسالة دكتوراه ،جامعة وهران  ،2017 ،2ص .163
100

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-5-5 :م
ISSN: 2706-6495

فهي تعد أيضا جريمة من الجرائم التي تمس بمبدأ حرية أعالي البحار ،فهي تهدد سالمة وأمن دولة
معينة بالذات ،.وإنما تهدد أمن وسالمة المجتمع الدولي بأسره ،ولذا اعتبر القرصان عدو للجنس البشري ،كما
أن أفعاله موجهة ضد الجماعة الدولية.
وألول مرة تم تجريم أعمال القرصنة في اتفاقية جنيف الخاصة بأعالي البحار سنة  ،1958ثم بموجب
اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لسنة .1982

1

حيث لم تتضمن اتفاقية جنيف لعام  ،1958وكذلك اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام  ،1982أي
تعريف للقرصنة البحرية ،وإنما عددت فقط األفعال التي تعد من قبيل القرصنة.

2

 -2أركان جريمة القرصنة البحرية:
تتمثل أركان القرصنة البحرية فيما يلي:
أ -الركن المادي:
وهو اقتراف أي عمل غير قانوني من أعمال العنف أو االحتجاز أو أي عمل غير قانوني من أعمال
السلب يصدر من طاقم السفينة ثم تقوم بإغراقها.
فجريمة القرصنة البحرية هي جريمة مستمرة ،ويفترض أن تكون في البحر العام (أعالي البحار) ،أو
في مكان يتبع خارج والية أية دولة.

3

طبقا للمادة  101من اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار ،لعام  ،1982فإن القرصنة تقوم على أعمال
االحتجاز والسلب من طرف الربان والطاقم وتكون:
-

في أعالي البحار.

-

ضد سفينة أو طائرة أو أشخاص أو أموال في مكان يقع خارج والية أية دولة.

ب -الركن المعنوي:
جريمة القرصنة هي جريمة عمدية يكتفي بشأنها بالقصد الجنائي العام وهو ارتكاب األفعال مع العلم
بأنها تهدد األمن والسلم الدولي في البحر العام.
ج -الركن الدولي كجريمة القرصنة البحرية:

 -1دخلت اإلتفاقية العامة لقانون البحار ،المبرمة في  1ديسمبر  ،1982تحت رعاية األمم المتحدة ،ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 16
نوفمبر .1994
 -2محمد عبد المنعم عبد الغني ،جريمة القرصنة البحرية في القانون الدولي العام ،دار المعارف ،مصر ،د ن م ،ص .135
 -3أحمد أبو الوفاء محمد ،القانون الدولي للبحار على ضوء أحكام المحاكم الدولية والوطنية وسلوك الدول ،واتفاقية  ،1982القاهرة،
ط  ،1988 ،1ص .403
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إن جريمة القرصنة البحرية هي جريمة دولية ،إذ أن أعمال العنف التي يقترفها القراصنة تعد سلوك
غير مشروع من شأنه المساس بالمصلحة الدولية الجديرة بالحماية الجنائية ،أال وهي أمن وسالمة المالحة
البحرية في عرض البحر ،أو في مكان ال يخضع لوالية دولة ما.
-

المسؤولية الجنائية لجريمة القرصنة البحرية:
إن اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام  ،1982قد أعفت الدول من الدخول في أي خالف ،حيث

حددت المادة  101من االتفاقية ،تحديد األفعال التي تدخل في نطاق القرصنة ،وإذا ما توافرت هذه األفعال،
تحددت أركان جريمة القرصنة البحرية ،ويكون لكل دولة بواسطة سفنها الحربية أو أية سفن مخصصة لخدمة
حكومية أن تقوم بضبط سفينة القرصنة في البحر العالي أو أية منطقة تدخل في حدود والية أية دولة.
ويكون لمحاكم تلك الدولة أن تحكم بالعقوبات الواجب توقيعها واإلجراءات الواجب اتخاذها فيما يتعلق
بالسفينة واألموال الموجودة فيها ،مع حفظ حقوق الغير حسن النية.
ويراعي أنه لتجنب أي ضبط تعسفي أو تحكمي ،تتحمل الدولة التي تقوم بالضبط المسئولية عن خسارة
أو ضرر إتجاه دولة السفينة إذا كان الضبط قد تم بدون مبررات كافية ،طبقا للمواد  105و  107من اتفاقية
األمم المتحدة لقانون البحار لعام .1982

خاتمة:
إن جريمة القرصنة باعتبارها تمثل مساسا وتهديدا ألمن وسالمة المالحة في أعالي البحار.
فاتفاقية جنيف لعام  1958واتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام  ،1982لم تعرف القرصنة ،بل عددت
األفعال المشكلة للجريمة ،وقد سار التشريع البحري الجزائري على نفس المسار.
مما سبق نخلص للنتائج التالية:
أ -لقد تطور القانون البحري الجزائري ليواكب المبادئ العامة التفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام
.1982
ب -إن القرصنة هي جريمة دولية وبالتالي فإنها تخضع لالختصاص العالمي للقضاء الجنائي.
ونتوصل إلى االقتراحات التالية:
 -1إن السفينة تعتبر جزء ال يتجزأ من دولة اإلقليم ،حيث تحمل عملها وتكون الدولة بذلك مسئولة عن
الخروقات األمنية التي تقوم بها السفينة.
 -2إن اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار ،قد تطورت باعتبارها مصدرا للقضاء الوطني البحري والقانون
البحري المحلي .ت
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قائمة المصادر والمراجع:
 .1أحمد أبو الوفاء محمد ،القانون الدولي للبحار على ضوء أحكام المحاكم الدولية والوطنية وسلوك الدول،
واتفاقية  ،1982القاهرة ،ط .1988 ،1
 .2األمر رقم  80-76المؤرخ في  23أكتوبر  ،1976المتضمن القانون البحري ،المعدل والمتمم.
 .3جمال عبد الناصر مانع ،القانون الدولي العام ،الجزء الثاني ،المجال الوطني للدولة ،دار العلوم ،عنابة،
الجزائر.2012 ،
 .4دخلت اإلتفاقية العامة لقانون البحار ،المبرمة في  1ديسمبر  ،1982تحت رعاية األمم المتحدة ،ودخلت حيز
النفاذ بتاريخ  16نوفمبر .1994
 .5روابح فريد ،محاضرات في القانون البحري ،جامعة سطيف  ،2الجزائر.2004 ،
 .6سماعين فاطمة ،النظام القانوني للمنصات البحرية النفطية ،رسالة دكتوراه ،جامعة وهران .2017 ،2
 .7عمر سعد هللا ،معجم في مصطلحات القانون الدولي المعاصر ،الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية،
الجزائر.2007 ،
 .8عيساني راضية ،القرصنة البحرية وانعكاساتها على األمن البحري ،جامعة تيزي وزو ،الجزائر ،د ن م.
 .9محمد عبد المنعم عبد الغني ،جريمة القرصنة البحرية في القانون الدولي العام ،دار المعارف ،مصر ،د ن م.
 .11المرسوم الرئاسي ،رقم  ،290-96المؤرخ في  02ديسمبر  ،1986يتضمن تنظيم البحث واإلنقاذ الحربيين،
ج ر عدد .51
 .11ووناسة بوخميس ،النظام القانوني للسفينة في القانون البحري الجزائري ،مجلة االجتهاد للدراسات القانونية
واالقتصادية ،المركز الجامعي تامنغست ،الجزائر ،جانفي .2012
 .12يخلف نسيم ،التحديد البحري للمياه الخاضعة للقضاء الوطني الجزائري ،األكاديمية للدراسات االجتماعية
واإلنسانية ،عدد ،16 ،جوان .2016
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أثر الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية على جودة التقارير المالية في المصارف التجارية
(دراسة ميدانية بالتطبيق على عينة من المصارف التجارية بالمملكة العربية السعودية)
The effect of the qualitative characteristics of accounting information on the quality of
financial reports in commercial banks
()A field study applied to a sample of commercial banks in the Kingdom of Saudi Arabia

د .السماني عطا المنان عبد الرحيم محمد
قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية ،كلية المجتمع ببريدة ،جامعة القصيم ،المملكة العربية السعودية

Email: Am.mohemmed@qu.edu.sa

المستخلص
تناولت الدراسة أثر نظم المعلومات المحاسبية على جودة التقارير المالية في المصارف التجارية في ظل
معايير المحاسبة للمؤسسات المالية اإلسالمية .حيث تمثلت مشكلة الدراسة في األسئلة اآلتية :ما مدى إدراك البنوك
التجارية العاملة بالمملكة العربية السعودية على أهمية توفير معلومات محاسبية ذات خصائص نوعية في تقاريرها
المالية المنشورة ؟ ،وما مدى تأثير الخصائص النوعية األساسية للمعلومات المحاسبية المتمثلة في خاصية المالءمة
والتعبير الصادق على جودة التقارير المالية للبنوك التجارية العاملة بالمملكة العربية السعودية ؟ ،وما مدى تأثير
الخصائص النوعية المكملة للمعلومات المحاسبية المتمثلة في خاصية القابلية للفهم ،والقابلية للمقارنة ،والقابلية للتحقق،
والوقتية على جودة التقارير المالية للبنو ك التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية؟ .هدفت الدراسة إلى التعرف
على مدى إدراك البنوك التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية على أهمية توفير معلومات محاسبية ذات
خصائص نوعية في تقاريرها المالية المنشورة ،والتعرف على الخصائص النوعية األساسية للمعلومات المحاسبية التي
تعرضها القوائم المالية للبنوك التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية ممثلة في :المالءمة ،والتعبير الصادق.
ومن ثم دراسة وتقييم أثرها على جودة التقارير المالية الصادرة عن تلك البنوك ،والتعرف على الخصائص النوعية
المكملة للمعلومات المحاسبية التي تعرضها القوائم المالية للبنوك التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية ممثلة
في :القابلية للفهم ،والقابلية للمقارنة ،والقابلية للتحقق ،والوقتية ومن ثم دراسة وتقييم أثرها على جودة التقارير المالية
الصادرة عن تلك البنوك .لتحقيق أهداف الدرا سة تم إختبار الفرضيات اآلتية :تدرك البنوك التجارية العاملة بالمملكة
العربية السعودية أهمية توفير معلومات محاسبية ذات خصائص نوعية في تقاريرها المالية المنشورة،
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تؤثر الخصائص النوعية األساسية للمعلومات المحاسبية المتمثلة في خاصية المالئمة والتعبير الصادق على جودة
 تؤثر الخصائص النوعية المكملة للمعلومات،التقارير المالية للبنوك التجارية العاملة بالمملكة العربية السعودية
 والوقتية على جودة التقارير المالية، والقابلية للتحقق، والقابلية للمقارنة،المحاسبية المتمثلة في خاصية القابلية للفهم
 أن البنوك التجارية العاملة: توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية.للبنوك التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية
،بالمملكة العربية السعودية تدرك أهمية توفير معلومات محاسبية ذات خصائص نوعية في تقاريرها المالية المنشورة
وأن الخصائص النوعية األساسية والمكملة للمعلومات المحاسبية تؤثر على جودة التقارير المالية للبنوك التجارية
 أوصت الدراسة بضرورة تحسين جودة التقارير المالية الصادرة عن البنوك.العاملة بالمملكة العربية السعودية
التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية بحيث تكون سهلة الفهم للمستخدمين وتساعدهم في اتخاذ قراراتهم
.المختلفة
 المالية، التقارير، جودة، المحاسبية، المعلومات، النوعية، الخصائص:الكلمات المفتاحية

The effect of the qualitative characteristics of accounting information on the quality
of financial reports in commercial banks (A field study applied to a sample of
commercial banks in the Kingdom of Saudi Arabia(

Abstract
The study dealt with the effect of accounting information systems on the quality of
financial reports in commercial banks under the accounting standards for Islamic financial
institutions. Where the problem of study represented in the following questions: To what
extent are commercial banks operating in Saudi Arabia aware of the importance of
providing accounting information with qualitative characteristics in their published
financial reports? And what is the impact of the basic qualitative characteristics of the
accounting information, namely the appropriateness and honest expression of the quality
of the financial reports of commercial banks operating in the Kingdom of Saudi Arabia?
And what is the extent to which the qualitative characteristics, complementary to the
accounting information, that are understandable, comparable, verifiable, and timely affect
the quality of the financial reports of commercial banks operating in Saudi Arabia? The
study aimed at identifying the extent to which commercial banks operating in the
Kingdom of Saudi Arabia understand the importance of providing accounting information
with qualitative characteristics in their published financial reports and identifying the
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basic qualitative characteristics of accounting information presented in the financial
statements of commercial banks operating in Saudi Arabia represented in appropriateness,
sincere expression.
And to study and evaluate the impact on the quality of the financial reports issued by
these banks and to identify the qualitative characteristics complementary to the accounting
information presented by the financial statements of the commercial banks operating in
the Kingdom of Saudi Arabia represented in: comprehensibility, comparability,
verifiability, time and then study and evaluate their impact On the quality of the financial
reports issued by those banks. To achieve the objectives of the study, the following
hypotheses were tested: Commercial banks operating in Saudi Arabia are aware of the
importance of providing accounting information with qualitative characteristics in their
published financial reports. The basic qualitative characteristics of the accounting
information in terms of the appropriateness and true expression affect the quality of the
financial reports of commercial banks operating in the Kingdom of Saudi Arabia. The
qualitative characteristics complementary to the accounting information of the ability to
understand, comparability, verifiability and time affect the quality of financial reports of
commercial banks operating in Saudi Arabia. The study reached the following results:
Commercial banks operating in Saudi Arabia recognize the importance of providing
accounting information with qualitative characteristics in their published financial reports.
And that the qualitative and complementary characteristics of the accounting information
affect the quality of the financial reports of commercial banks operating in the Kingdom
of Saudi Arabia. The study recommended the need to improve the quality of financial
reports issued by commercial banks operating in the Kingdom of Saudi Arabia so that
they are easy to understand for users and help them in making their various decisions.

Keywords: Characteristics, Qualitative, Information, Accounting, Quality, Reports,
Financial
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أولا :اإلطار المنهجي:
تمهيد:
من المعروف أن القوائم المالية تعتبر من المخرجات الرئيسية ألي نظام محاسبي ،وهذا يعني أهمية األرقام التي
تحتويها هذه القوائم المالية باعتبارها تلخيص لكل من األحداث والعمليات المالية التي تمت خالل فترة معينة ،ولهذا
يجب أن تكو ن هذه القوائم مفيدة لغايات اتخاذ القرارات االستثمارية ومساعدة المستثمرين والمقرضين الحاليين
والمتوقعين في تقييم التدفقات النقدية وتوقيتها.

مشكلة البحث:
أن الهدف الرئيسي من التقارير المالية هو توفير معلومات عالية الجودة ،ومفيدة لمتخذي القرارات ،وعلى الرغم
من أن كل من مجلس معايير المحاسبة المالية ،ومجلس معايير المحاسبة الدولية ،وهيئة المحاسبة والمراجعة
للمؤسسات المالية اإلسالمية قد أكدوا على أهمية تقديم تقارير مالية عالية الجودة ،إال أن تفعيل وقياس الجودة واحدة من
المشاكل التي تواجه الفكر المحاسبي ،وأيضا تواجه عملية قياس جودة المعلومات المحاسبية الكثير من القيود ،حيث ال
يوجد تعريف واضح لجودة المعلومات وال توجد خصائص محددة مميزة للحكم على جودة المعلومات ،ويعد قياس
جودة المعلومات ذو أهمية لعدة أسباب أهمها تقديم معلومات مالئمة ذات موثوقية ،وقابلة للمقارنة والفهم والتحقق منها
في التقارير المالية للبنوك التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية نظرا للدور الكبير الذي تقوم به في إحداث
التنمية االقتصادية على المستوى المحلي واالقليمي والعالمي .ويمكن صياغة مشكلة البحث من خالل األسئلة التالية:
-1ما مدى إدراك الب نوك التجارية العاملة بالمملكة العربية السعودية على أهمية توفير معلومات محاسبية ذات
خصائص نوعية في تقاريرها المالية المنشورة؟
-2ما مدى تأثير الخصائص النوعية األساسية للمعلومات المحاسبية المتمثلة في خاصية المالءمة والتعبير الصادق
على جودة التقارير المالية للبنوك التجارية العاملة بالمملكة العربية السعودية؟
-3ما مدى تأثير الخصائص النوعية المكملة للمعلومات المحاسبية المتمثلة في خاصية القابلية للفهم ،والقابلية للمقارنة،
والقابلية للتحقق ،والوقتية على جودة التقارير المالية للبنوك التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية؟

أهمية البحث:
تنبع أهمية البحث من أهمية الدور الذي تلعبه البنوك التجارية في إحداث التنمية االقتصادية بالمملكة العربية
السعودية ،حيث تعتبر البنوك التجارية بالمملكة العربية السعودية من األدوات المهمة التي يرتكز عليها المخطط
االقتصادي في أحداث التنمية االقتصادية من خالل تنظيم عمليات التمويل ،وجذب المدخرات ،وتقليل حجم التعامل
باألموال خارج اإلطار المصرفي .باإلضافة إلى ذلك معرفة مدى حرص البنوك التجارية العاملة في المملكة العربية
السعودية على توفير الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية عند إعداد تقاريرها المالية.

أهداف البحث:
يهدف البحث إلى دراسة وتقييم أثر الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية بشقيها الخصائص األساسية والمكملة
على جودة التقارير المالية للبنوك التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية من وجهة نظر المديرين الماليين
والمراجعين الداخليين والمحاسبين ،ويمكن إبراز أهداف البحث بما يلي:
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-1التعرف على مدى إدراك البنوك التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية على أهمية توفير معلومات محاسبية
ذات خصائص نوعية في تقاريرها المالية المنشورة.
-2التعرف على الخصائص النوعية األساسية للمعلومات المحاسبية التي تعرضها القوائم المالية للبنوك التجارية العاملة
في المملكة العربية السعودية ممثلة في :المالءمة ،والتعبير الصادق .ومن ثم دراسة وتقييم أثرها على جودة التقارير
المالية الصادرة عن تلك البنوك.
-3التعرف على الخصائص النوعية المكملة للمعلومات المحاسبية التي تعرضها القوائم المالية للبنوك التجارية العاملة
في المملكة العربية السعودية ممثلة في :القابلية للفهم ،والقابلية للمقارنة ،والقابلية للتحقق ،والوقتية .ومن ثم دراسة
وتقييم أثرها على جودة التقارير المالية الصادرة عن تلك البنوك.

فرضيات البحث:
الفرضية األولى :تدرك البنوك التجارية العاملة بالمملكة العربية السعودية أهمية توفير معلومات محاسبية ذات
خصائص نوعية في تقاريرها المالية المنشورة.
الفرضية الثانية :تؤثر الخصائص النوعية األساسية للمعلومات المحاسبية المتمثلة في خاصية المالئمة والتعبير
الصادق على جودة التقارير المالية للبنوك التجارية العاملة بالمملكة العربية السعودية.
الفرضية الثالثة :تؤثر الخصائص النوعية المكملة للمعلومات المحاسبية المتمثلة في خاصية القابلية للفهم ،والقابلية
للمقارنة ،والقابلية للتحقق ،والوقتية على جودة التقارير المالية للبنوك التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية.

حدود البحث:
الحدود المكانية :المملكة العربية السعودية ،منطقة الرياض.
الحدود الزمانية :عام 2112م.

أساليب جمع البيانات:
سوف يتم جمع البيانات من خالل:
 .1البيانات األولية من خالل االستبانة والمقابالت الشخصية.
 .2البيانات الثا نوية من خالل الكتب ،والدوريات العلمية ،والرسائل الجامعية ،والتقارير المالية واإلدارية ،ومواقع
االنترنت.

أساليب تحليل البيانات:
ألغراض تحقيق أهداف البحث واختبار فرضياته تم استخدام المدخل الوصفي التحليلي ،كما تم استخدام برنامج الحزم
اإلحصائية للعلوم االجتماعية ) (SPSSالختبار مدي صحة فرضيات البحث.
ثانيا ا :البيانات والمعلومات المحاسبية:
إن من األهداف الرئيسية لكل نظام معلومات هو تقديم البيانات والمعلومات عن أعمال المؤسسة لإلدارة أوال ثم إلى
األطراف الخارجية ثانيا ،لذلك سنبين ما المقصود بالبيانات والمعلومات بصفة عامة ،والبيانات والمعلومات المحاسبية
بصفة خاصة .ثم إظهار كيفية اإلعداد الجيد للمعلومات والخصائص الواجب توافرها حتى تكون أساسا التخاذ
القرارات.
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 /2مفهوم البيانات:
تم تعريف البيانات بأنها (تمثيل رمزي للحقائق تصف األشخاص أو األماكن أو األشياء أو األفكار أو مزيج منها)
(الفيومي1992 ،م)
وهنالك من يرى بان كلمة (بيان مشتقة من بين وهي ما يتبين به الشيء من الداللة ،وبذلك تمثل الحقائق والبراهين
واآلراء والرموز واإلحصاءات) (الهادي1993 ،م).
ويعرفها كاتب آخر بأنها (تمثيل الحقائق والمفاهيم والتعليمات بشكل منظم يناسب االتصال أو التفسير أو المعالجة
من قبل اإلنسان بالوسائل اآللية) (ضيف1921 ،م).
 /0مفهوم المعلومات:
تم تعريف المعلومات بأنها (بيانات تم تشغيلها بطريقة معينة أدت إلى الحصول على نتائج ذات معنى مفيد
لمستخدميها) (علي2112 ،م).
كما تم تعريف المعلومات بأنها (معرفة لها معنى وتفيد في تحقيق األهداف) (الدهراوي2112 ،م).
وكذلك تم تعريف المعلومات بأنها (حقائق أو مدلوالت أو مالحظات أو أي شيء آخر يضيف إلى المعرفة وقد تكون
في صورة كمية أو غير كمية) (جمعة2112 ،م)
واالختالف في التمييز بين المصطلحين من التعريفات السابقة يمكن إرجاعه إلى أن:
أ .البيانات هي تجميع للحقائق التي تسجل حدثا تم أو سيتم ،أما المعلومات فهي حقائق ذات قيمة لغرض محدد ،حيث
أن المعلومة هي األساس الذي ترتكز عليه التصرفات الرشيدة ،بمعنى أنها تؤثر على سلوك مستقبلها ،وعندئذ ال
تصبح البيانات معلومات إال إذا توفر فيها عنصر التأثير.
ب .البيانات تعبر عن حقائق موجودة ،بينما المعلومات هي ما يفهمه الشخص المستخدم لهذه البيانات ،أي المعنى
المتضمن فيها ،وبالتالي تؤدى إلي زيادة المعرفة المستخدمة.
ج .ترتبط البيانات بخصائص الذاتية وما تشتمل عليه من حقائق ،بينما المعلومات ترتبط باستخدام معين أو مشكلة
معينة.
وفي سياق تعرضنا إلى مفهومي البيانات والمعلومات وأوجه االختالف بينهما ،يمكن تعريف البيانات بأنها حقائق
أولية تفتقر إلى معنى عام ،تحتاج إلى عملية معالجة وتحليل للحصول على المعلومة.
أما المعلومات هي بيانات تمت معالجتها وتحليلها لتكون ذات نفع لمستخدمها في عملية اتخاذ القرار.
ثالثأ :خصائص المعلومات المحاسبية:
مما ال شك فيه أن المعلومات المحاسبية حتى تكون مفيدة للغرض الذي أعدت من اجله وهو مساعدة متخذي
القرار أو مستخدمي المعلومات المحاسبية في اتخاذ قرارات رشيدة ،يجب أن تتصف بعدد من الخصائص ،وهذه
الخصائص تنقسم إلى خصائص رئيسية وخصائص ثانوية.
 /2الخصائص الرئيسية للمعلومات المحاسبية:
وتتمثل هذه الخصائص في خاصيتين وهما :خاصية المالئمة وخاصية الثقة.
أ /خاصية المالئمة:
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ويقصد بها (مالئمة المع لومات المحاسبية كمخرجات لنظام المعلومات المحاسبي للقرار المعين .أو بمعنى آخر أن
المعلومات المحاسبية تكون مالئمة إذا كانت مفيدة وتقدم نفع لمتخذي القرارات وبالتالي فإذا كانت المعلومات المحاسبية
غير مالئمة لمتخذي القرارات فلن تكون مفيدة حتى ولو توافرت لها كافة الخصائص األخرى للمعلومات ،وبصفة
عامة يمكن القول بأنه إذا كان رأي متخذ القرار ال يتأثر بالمعلومات فإنها تصبح غير مالئمة وبالتالي غير مفيدة لمتخذ
القرار هذا .ولكي تكون المعلومات المحاسبية مالئمة ينبغي توافر ثالث خصائص وهي خاصية التغذية العكسية
وخاصية القدر ة على التنبؤ وخاصية التوقيت فالمعلومات يجب أن تقدم تغذية عكسية عن األعمال التاريخية التي تساعد
على تأكيد أو تصحيح التوقعات األولية ،وهذه المعلومات يمكن أن تستخدم للمساعدة في التوقع للناتج المستقبلي .وعادة
ما تقدم المعلومات المالئمة تغذية عكسية وقيمة تنبؤية في نفس الوقت .أيضا خاصية التوقيت تلعب دورا أساسيا في
الحكم على مالئمة المعلومات ،فالمعلومات التي تقدم بعد اتخاذ القرار لن تكون معلومات مفيدة حيث أنها لم تقدم أي
منفعة لمتخذ القرار فنظام المعلومات المحاسبي ينبغي أن يصمم لكي يقدم المعلومات في التوقيت المناسب) (الصبان،
2112م)
وهناك تعريف آخر للمالئمة بأنها (الحالة التي تكون فيها المعلومات المحاسبية قابلة للفهم من قبل الجهة المستخدمة
لها ،وذات قيمة تساعد على التنبؤ والتقييم وحديثة ومقدمة في الوقت المناسب ،وذات تكلفة معقولة ومن ثم تؤثر تأثيرا
مباشرا في طبيعة القرار المتخذ استنادا إليها ،والمالئمة خاصية ترتبط بكل مستخدم للمعلومات وقدراته على فهمها
والتعامل معها واألثر الذي يمكن أن تحدثه على اتخاذ القرار ،وإدراك مغزى المعلومات المحاسبية لطبيعة احتياجات
المستخدمين لها) (متولي2112 ،م).
وهناك من عرف المعلومات المالئمة على أنها (المعلومات التي تعمل على تخفيض حالة عدم التأكد لدى متخذي
القرارات) (الجزراوي و الجنابي2119 ،م).
وهناك تعريف أخر للمالئمة ويقصد بها أن تكون المعلومات المحاسبية ذات صلة أو ارتباط بالقرار المزمع اتخاذه،
أي أنها توثر على القرار المتخذ من جانب مستخدم المعلومات .فالمعلومة غير المؤثرة تمثل حشوا ال طائل منه،
وينبغي استبعادها .فمثال إذا كنا بصدد دراسة التدفقات النقدية ،فإن المعلومات غير النقدية هي معلومات غير مالئمة،
وتكون مضللة عادة.
وللمالئمة ثالث خواص ثانوية (حنان2112 ،م):
 -iأن تتميز المعلومات بقدرة تنبؤية ،أي أن تساعد متخذ القرار أن يحسن من احتماالت التوصل ألي تنبؤات صادقة
عن نتائج األحداث.
 -iiأن تتميز المعلومات بإمكانية التحقق من التوقعات ،أي أن تساعد متخذ القرار أن يتحقق من صحة توقعاته السابقة
أو يقوم بتصحيح هذه التوقعات.
 -iiiأن تأتي المعلومات في الوقت المناسب ،فتأخر الحصول على المعلومات يكون على حساب فائدتها.
مما سبق ترى الباحثة بأن المعلومة المالئمة هي المعلومة التي تتوفر فيها القيمة االسترجاعية وقادرة على التنبؤ
وتقدم في التوقيت المناسب ولها آثر بالغ في اتخاذ القرار الرشيد.
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ب /درجة الثقة:
ويقصد بهذه الخاصية أن المعلومات المحاسبية ينبغي أن تحوز ثقة مستخدميها وإال فقدت الهدف منها .والثقة هنا
ليست ثقة مطلقة بل هي عملية نسبية أو بمعنى آخر هناك درجات متفاوتة للثقة .ولتحقيق الهدف من وراء خاصية الثقة
فان المعلوما ت المحاسبية يجب أن تحتوي على مواصفات مكونة لخاصية الثقة وهي إمكانية التحقق والصدق في
العرض والحيدة.
ويقصد بإمكانية التحقق أن المعلومات المحاسبية المتضمنة القوائم المالية ينبغي أن تقدم نتائج يمكن الوصول إلى
صحتها بواسطة مقاييس مستغلة وباستخدام نفس طرق القياس .وبطريقة أخرى أن معلومات القوائم المالية ينبغي أن
تكون قابلة للتحقق والوصول إلى نفس النتائج من خالل محاسبين آخرين.
والصدق في العرض فيقصد به أن القوائم المالية ينبغي أن تعبر بصدق عن المركز المالي ونتيجة أعمال الوحدة
االقتصادية وقيمة التدفقات النقدية أو بمعنى آخر أنها يجب أن تعبر عن المحتوى االقتصادي لما تحتويه.
أما الحيدة فيقصد بها أن تكون القوائم المالية عامة الغرض وال تخص فئة محددة من فئات مستخدمي القوائم المالية
أي يجب أن تفي باحتياجات كل مستخدمي القوائم المالية.
وهناك تعريف آخر للثقة هو (تكون المعلومات موثوق بها إذا كانت متحررة من األخطاء والتحيز) (الجزراوي و
الجنابي2119 ،م).
وهناك تعريف أخر للموثوقية وتعني هذه الخاصية إمكانية االعتماد على المعلومات المقدمة ،أي أن تجعل متخذ القرار
يثق بها .ولتحقيق ذلك يجب توافر ثالثة خواص ثانوية (حنان2112 ،م):
أ-

صدق المعلومات في تمثيل الظاهرة موضع البحث ،أي تطابق طبيعة العملية المالية مع أرقام المعلومة المقدمة
عنها .فمثال ،إذا كانت الديون المتوقع عدم تحصيلها تقدر بمبلغ  12111دينار ،ولكن المحاسب اكتفي باالحتياط
بمبلغ  2111دينار فقط .إذن المعلومة األخيرة التي اعتمدها المحاسب ( 2111دينار) ،ليست صادقة في تمثيل
الظاهرة.

ب -الموضوعية أو قابلية التحقق ،أي أن أي محاسب أخر ،لو أعاد عملية القياس المحاسبي ،لتوصل إلى نفس النتائج.
ج -الحياد أي أن تكون المعلومات المحاسبية خالية من التحيز لفئة معينة من المستخدمين ،أي ال تغلب مصالح فئة
معينة من المستخدمين على غيرها من الفئات.
 /0الخصائص الثانوية للمعلومات المحاسبية:
وتتمثل هذه الخصائص في خاصيتين وهما :خاصية إمكانية المقارنة وخاصية الثبات.
أ /خاصية إمكانية المقارنة:
تؤدي هذه الخاصية إلى تمكين من يستخدمون المعلومات المحاسبية من التعرف على األوجه الحقيقية للتشابه
واالختالف بين أداء المنشأة وأداء المنشآت األخرى خالل فترة زمنية معينة ،كما تمكنهم من مقارنة أداء المنشأة نفسها
في ما بين الفترات الزمنية المختلفة .وتنشأ أوجه التشابه واالختالف نتيجة تشابه أو اختالف الظروف واألحداث التي
تتأثر بها المنشآت المختلفة أو الظروف التي تتأثر بها نفس المنشأة خالل الفترات الزمنية المتعاقبة.
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وجدير بالمالحظة أن أوجه التشابه أو االختالف الحقيقية ال تنبع من تشابه أو اختالف أساليب القياس وطرق اإلفصاح
ومن ثم فان المعلومات المحاسبية تصبح ذات فائدة أكبر كلما استخدمت أساليب مماثلة للقياس وطرق مماثلة لإلفصاح
عن األحداث المتشابهة .ورغم أن هناك بعض التداخل فيما بين قابلية المعلومات للمقارنة وبين مالئمة المعلومات .فإن
الجوانب المتعددة للخاصية األولى تعتبر على قدر كبير من األهمية في إتاحة المعلومات المحاسبية التي يستفيد منها من
يستخدمون هذه المعلومات ،ولهذه الخاصية جانبان لكل منها مغزاه فيما يتعلق بمنفعة المعلومات المستمدة من المحاسبة
المالية ،وهما (عطا السيد2119 ،م):
 .iإمكانية المقارنة بين المدد المختلفة لنفس الوحدة المحاسبية ونعني بذلك "الثبات أو االستمرارية" ويمكن إجراء هذه
المقارنة إذا توافرت الشروط اآلتية:
 إمكانية مقارنة ما يحتويه كل رقم بمعنى مقارنة البنود المتعددة التي تم تجميعها في مقدار واحد عند عرض النتائجفي القوائم المالية ،مع مراعاة تجميع نفس البنود في مقدار واحد أيضا من فترة ألخرى.
إم كانية المقارنة بوحدة نقدية متجانسة ،بمعنى الوحدات النقدية المستخدمة في أي مجموعة متناسقة من القوائم الماليةلفترة زمنية معينة يجب أن تتطابق أو تتماثل مع الوحدات النقدية المستخدمة في القوائم المالية التي تعد في فترة
زمنية أخرى وبالتالي يجب إعادة تصوير القوائم المالية للفترات الزمنية السابقة إذا اختلفت القوة الشرائية بصورة
جوهرية لوحدة القياس التي استخدمت في إعداد القوائم المالية وذلك حتى يتسنى إجراء المقارنة بين هذه القوائم
على أساس موحد.
 إمكانية مقارنة نماذج العرض بمعنى أنه يشترط استخدام نفس النماذج لتقديم المعلومات من فترة ألخرى. إمكانية مقارنة الفترات الزمنية التي تعد عنها القوائم المالية بمعنى أن تكون هذه الفترات متماثلة. إمكانية مقارنة طرق القياس وأساليب اإلفصاح من فترة زمنية إلى فترة زمنية أخرى بمعنى ثبات هذه الطرقواألساليب أو في حالة تغييرها يتم اإلفصاح عن تأثير هذه التغيرات.
 اإلفصاح عن التغيرات في الظروف التي تؤثر على المنشأة أو في طبيعة األحداث التي تؤثر على المركز الماليللمنشأة من فترة زمنية إلى فترة زمنية أخرى.
 .iiإمكانية المقارنة بين الوحدات المحاسبية المختلفة وخاصة تلك الوحدات ذات األنشطة المتماثلة .ويمكن إجراء هذه
المقارنة إذا توافرت الشروط التالية:
 الشروط الستة السابقة للمقارنة بين نتائج المدد المختلفة لنفس الوحدة المحاسبية. إلغاء الطرق البديلة لقياس أو اإلفصاح عن األحداث المماثلة في جوهرها. اإلفصاح عن السياسات المحاسبية المتبعة من قبل الوحدات المحاسبية المختلفة.وهناك تعريف أخر للقابلية للمقارنة ويقصد بها تقديم معلومات محاسبية تسمح بإجراء المقارنات بين المنشآت
المماثلة في نفس الصناعة ،فذلك يزيد من فائدة المعلومات .ألنه يسمح بتقييم مركز ووضع المنشأة المعنية فيما بين
المنشآت المماثلة ،مثال :هل مستويات األرباح والتكاليف التي تحققها المنشأة فوق أو تحت مستوي األداء في الصناعة
ككل؟ إن هذا التقييم يسمح بدراسة أسباب التفوق أو التدني ويساعد المستخدمين في التنبؤ وتقييم أداء المنشأة وإدارتها.
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وتتطلب قابلية المقارنة السليمة استخدام طرق محاسبية متماثلة من جانب المنشآت في معالجة نفس العمليات أو
األحداث .كما ترتفع قابلية المقارنة ،وبالتالي فائدة المعلومات ،عند عقد المقارنات لعدة فترات محاسبية (حنان،
2112م)
ب /خاصية الثبات:
ويقصد بهذه الخاصية أن الوحدة االقتصادية ينبغي أن تستمر في تطبيق نفس الطرق المحاسبية التي اعتادت
تطبيقها إال إذا كان هناك من األسباب ما يستدعي التغيير فيجب أن تفصح عن ذلك وأيضا عن آثاره وتعتبر خاصية
الثبات من أهم الخصائص التي توثر على خاصية إمكانية المقارنة بين معلومات محاسبية معدة وفقا لطرق محاسبية
مختلفة وإال أصبح أساس المقارنة غير صحيح.
وهناك تعريف أخر للثبات ويقصد به مقارنة النتائج لنفس المنشأة من فترة محاسبية ألخرى .وهذا يتطلب من المنشأة
الثبات في إتباع نفس الطرق المحاسبية (تقويم المخزون السلعي ،تحديد قسط االستهالك.)...
ويالحظ أن كال من خاصيتي القابلية للمقارنة والثبات من الخصائص التي يجب أن تتصف بها المعلومات المحاسبية
المفيدة .ولكن ليس على نفس الدرجة من األهمية لخاصيتي المالئمة والموثوقية .فتوافر خاصيتي قابلية المقارنة
والثبات في المعلومات المحاسبية ال يجعلها لوحدها مفيدة ،ما لم تتوافر أصال خاصيتا المالئمة والموثوقية.
رابعا ا :الفرق بين التقارير المالية والقوائم المالية:
قد يصعب وضع حد فاصل بين القوائم المالية والتقارير المالية ألن كل منها منتج نهائي من منتجات المحاسبة
ووسيلة من وسائل توصيل المعلومات للمستفيدين منها باإلضافة إلى أن هناك بعض المعلومات المهمة التي يمكن
الحصول عليها من القوائم المالية قد تحتاج إلى معلومات تفصيلية يمكن الحصول عليها من التقارير المالية.
وفي هذا الصدد أشار مجلس معايير المحاسبة المالية إلى أن القوائم المالية تعتبر عصب التقارير المالية وهي تحتوي
على معلومات يراد توصيلها للمستفي دين من خارج المشروع بينما تحتوي التقارير المالية باإلضافة إلى القوائم المالية
على كثير من المعلومات المالية وغير المالية والتي ال توجد بالقوائم المالية مثل معلومات عن النشاط اإلنتاجي
والتسويقي للمشروع والعوامل االقتصادية أو السياسية التي قد تؤثر فيه مستقبال ،كما أن التقارير المالية تحتوي على
تقرير مجلس اإلدارة ،وتقرير اإلدارة التنفيذية ،وتقرير مراقب الحسابات ،هذا باإلضافة إلى أن القوائم المالية يتم
مراجعتها تحت مسئولية مراجع مستقل بخالف محتويات التقارير المالية األخرى التي تعد بمعرفة اإلدارة وقد تراجع
مراجعة حسابية دقيقة.
خامسا ا :محتويات التقارير المالية:
تشمل التقارير المالية السنوية غالبا على القوائم المالية (قائمة الدخل ،وقائمة المركز المالي وقائمة التدفقات النقدية،
وقائمة األرباح المحتجزة ،وغيرها من القوائم) وما عليها من مالحظات مكملة لها وكذا تقرير مراقب الحسابات
باإلضافة إلى تقرير رئيس مجلس اإلدارة ،وتقرير اإلدارة التنفيذية.
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سادسا ا :جودة التقارير المالية:
أثير حول التقارير المالية كثير من التساؤالت حول األهداف التي أعدت من أجلها ومدى توفيرها للمعلومات المالية
للمستفيدين منها وخاصة ذوي المصالح المتعارضة ،وعن محتويات هذه التقارير من معلومات مالية ،وكمية هذه
المعلومات ونوعها ،ومحاولة قياس المعاني المختلفة لعدد من المصطلحات المحاسبية.
ولهذا الغرض ظهر عدد من المؤشرات للحكم على جودة وفعالية التقارير المالية كموصل جيد للمعلومات وأهمها:
مدى شمول التقارير المالية للحد األدنى من المعلومات التي يجب اإلفصاح عنها.
وهنا نجد أن معايير المحاسبة الدولية ) (IASوالتي تصدرها لجنة معايير المحاسبة الدولية ) (IASCقد أولت عناية
كبيرة العتبارات اإلفصاح عن المعلومات المحاسبية .فباإلضافة إلى وضع ثالث معايير خاصة في هذا الشأن هي
المعيار رقم ( )1وهو بعنوان (اإلفصاح عن السياسات المحاسبية) .والمعيار رقم ( )2وهو بعنوان (المعلومات التي
يجب اإلفصاح عنها في البيانات المالية) والمعيار رقم ( )31وهو بعنوان المعلومات التي يجب اإلفصاح عنها في
البيانات المالية للبنوك باإلضافة إلى ما سبق خصصت كذلك في كل من المعايير الصادرة عنها قواعد خاصة
باإلفصاح عن المعلومات التي تخص الموضوع الذي يعالجه كل معيار من هذه المعايير.
سابعا ا :البنوك التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية:
 /1البنوك السعودية :تتمثل البنوك التجارية السعودية العاملة في المملكة العربية السعودية في اآلتي:
أ .البنك األهلي التجاري.
ب .البنك السعودي البريطاني.
ج .البنك السعودي الفرنسي.
د .البنك األول.
ه .البنك السعودي لالستثمار.
و .البنك العربي الوطني.
ز .بنك البالد.
ح .بنك الجزيرة.
ط .بنك الرياض.
ي .مجموعة سامبا المالية (سامبا).
ك .مصرف الراجحي.
ل .مصرف اإلنماء.
 / 2فرررروع البنررروك األجنبيرررة المررررخص لهرررا بالعمرررل فررري المملكرررة العربيرررة السرررعودية :مرررن البنررروك األجنبيرررة المررررخص
لها بالعمل في المملكة العربية السعودية ما يلي:
أ.

بنك الخليج الدولي.

ب .بنك اإلمارات دبي الوطني.
ج .بنك البحرين الوطني.
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د.

بنك الكويت الوطني.

ه.

بنك مسقط.

و.

دويتشه بنك.

ز.

بي إن بي باريبا.

ح .جي بي مورقان تشيز إن أيه.
ط .بنك باكستان الوطني.
ي .سرررررتيت بنرررررك أوف إنرررررديا ( ترررررم إيقررررراف مزاولرررررة األعمرررررال المصررررررفية بنررررراء علرررررى طلرررررب البنرررررك إلغررررراء
الترخيص).
ك .بنك تي سي زراعات بانكاسي.
ل.

بنك الصين للصناعة والتجارة.

م.

بنك قطر الوطني.

ن .بنك طوكيو – ميتسوبيشي يو اف جي (مرخص ولم يعمل بعد).
ثامنا ا :دور مؤسسة النقد العربي السعودي وعالقتها بالبنوك التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية (عيد،
2112م):
 /1إصدار ودعم النقد العربي وتوطيد قيمته داخل البالد وخارجها.
 /2القيام بأعمال مصرف الحكومة ،حيث تودع فيها كافة واردات الحكومة وتصرف منها  /3مدفوعاتها وفقا
للتعليمات التي تضعها الحكومة والمبلغة للمؤسسة من قبل وزير المالية واالقتصاد الوطني.
 /2مراقبة المصارف التجارية والمشتغلين بأعمال مبادلة العمالت.
 /2مراقبة شركات التأمين.

تاسعا ا :مجتمع وعينة الدراسة:
يتمثل مجتمع الدراسة في البنوك التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية ،أما عينة الدراسة فتتمثل فيما يلي:
أ /عدد ( )11فرد ،وذلك باختيار عدد ( )1أفراد من كل بنك تم اختيارها عشوائيا من مجموعرة البنروك التجاريرة العاملرة
في المملكة العربية السرعودية ،والرذين يمثلرون مجموعرة المردراء المراليين ورؤسراء الحسرابات والمحاسربين والمرراجعين
الداخليين .وتم توزيع عدد ( )11استبيان استرجع منها عدد ( )22استبانة تم استخدامها في التحليل.
ب /عدد ( )11فرد ،تم اختيارهم عشوائيا من مجموعة أساتذة الجامعات المتخصصين في مجال المحاسبة.
ج /عدد ( )11فرد ،تم اختيارهم عشوائيا من مجموعة المراجعين القانونيين.
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عاشراا :اختبار الفرضيات:
جدول ()2
األوساط الحسابية والنحرافات المعيارية وقيم اختبار مربع كاي لعبارات الفرضية األولى
رقم
العبارة

1

2

3

2

2

1

العبارة
التزام البنوك التجارية
على توفير معلومات
محاسبية ذات خصائص
نوعية له عالقة ارتباط
بجودة التقارير المالية.
تعتمد إدارة البنك على
المعلومات المحاسبية ذات
الخصائص النوعية أثناء
القيام بأنشطتها وأعمالها
المختلفة في اتخاذ
القرارات المناسبة
كالقرارات االستثمارية
واالئتمانية.
تدرك إدارة البنك أهمية
اإلفصاح في إعداد القوائم
المالية والتغيرات التي
تطرأ عليها.
إدراك إدارة البنك أهمية
استخدام معلومات
محاسبية ذات خصائص
نوعية يؤدي إلى زيادة
درجة التأكد فيما يخص
بدائل القرارات.
تزود التقارير المالية
اإلدارة بجميع احتياجاتها
من المعلومات المحاسبية
ذات الخصائص النوعية
الالزمة التخاذ القرار.
إدراك إدارة البنك أهمية
إعداد معلومات محاسبية
ذات خصائص نوعية
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قيمة
مربع
كاي

درجة
الحرية

النحراف
الوسط
القيمة
الوسيط
الحتمالية الحسابي المعياري

الستنتاج التفسير

3 75.481

.000

4.37

.581

4.00

دالة

موافق

2 25.089

.000

4.33

.614

4.00

دالة

موافق

3 65.962

.000

4.35

.621

4.00

دالة

موافق

2 16.127

.000

4.22

.673

4.00

دالة

موافق

3 59.076

.000

4.27

.655

4.00

دالة

موافق

2 49.544

.000

4.15

.533

4.00

دالة

موافق
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يساعد في توفير خاصية
القدرة على استصحاب
النتائج السابقة.
المصدر :إعداد الباحث بالعتماد على بيانات الدراسة الميدانية0222 ،م
من الجدول ( ) 1يالحظ الباحث أن معظم القيم االحتمالية الختبار مربع كاي أقل من  1.12وهي دالة إحصائيا ،أي
توجد فروق ذات داللة إحصائيا بين إجابات المبحوثين .وبالنظر لقيمة الوسط الحسابي نجدها أكبر من الوسط الفرضي
( ،)3عليه أخذت آراء المبحوثين الموافقة على عبارة الفرضية األولى.
عليه ومن خالل النتائج الموضحة أعاله يتضح صحة فرضية الدراسة والتي تنص على "تدرك البنوك التجارية
العاملة في المملكة العربية السعودية أهمية توفير معلومات محاسبية ذات خصائص نوعية في تقاريرها المالية
المنشورة" ،ويعزو الب احث هذه النتيجة إلى أمرين أولهما خارجي يتعلق بضرورة االنصياع إلى ما تقضيه الئحة
التسجيل واإلدراج في السوق المالية السعودية  -والتي تنادى بضرورة تحقيق مبدأ الشفافية واإلفصاح في التقارير
المالية -باعتبار أن معظم البنوك التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية مدرجة بالسوق المالية السعودية،
باإلضافة إلى ذلك االلتزام بموجهات مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يختص بضرورة إعداد التقارير المالية للبنوك
وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها والمقبولة قبوال عاما .وثانيهما داخلي يتعلق باعتماد إدارة البنك على
ال معلومات المحاسبية ذات الخصائص النوعية أثناء القيام بأنشطتها وأعمالها المختلفة في اتخاذ القرارات المناسبة
كالقرارات االستثمارية واالئتمانية.
جدول ()0
األوساط الحسابية والنحرافات المعيارية وقيم اختبار مربع كاي لعبارات الفرضية الثانية
رقم
العبارة

1

2

3

العبارة
إعداد البيانات المالية
المالئمة يعزز من ميزة
القدرة التنبؤية للمعلومات
المحاسبية.
تتصف المعلومات
المحاسبية التي يعتمد
عليها في اتخاذ القرارات
بالمالئمة إذا قدمت في
الوقت المناسب.
المعلومات
تساعد
المحاسبية المالئمة على
توفير تغذية عكسية
(ارتدادية )لمتخذي
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قيمة
مربع
كاي

درجة
الحرية

النحراف
الوسط
القيمة
الوسيط الستنتاج التفسير
الحتمالية الحسابي المعياري

48.101

2

.000

4.25

.518

4.00

دالة

موافق

33.747

2

.000

4.37

.559

4.00

دالة

موافق

27.519

2

.000

4.22

.613

4.00

دالة

موافق
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القرارات تساعدهم في
تصحيح االنحرافات.

2

2

1

2

2

9

11

11

تعتمد إدارة البنك على
المعلومات المحاسبية
المالئمة للقيام بأنشطتها
وأعمالها ومنها اتخاذ
القرارات االستثمارية
واالئتمانية.
إن تصنيف الموجودات
والمطلوبات مرتبة
بموجب سيولتها يعطي
معلومات مالئمة التخاذ
القرارات.
إن تسجيل كافة اإليرادات
مالئم التخاذ القرارات
ويحقق جودة التقارير.
إن االلتزام بتنزيل
مصروفات االستهالك
مالئم التخاذ القرارات
ويحقق جودة التقارير.
إن المعلومات المحاسبية
التي يتم الحصول عليها
من التقارير المالية دقيقة
ومالئمة التخاذ القرارات.
إعداد البيانات المالية
المالئمة يؤدي إلى زيادة
قدرتها على التأثير
اإليجابي على القرارات
بالتنبؤات
المتعلقة
المستقبلية.
إن استخدام المعلومات
المحاسبية المالئمة يساعد
متخذو القرارات في تقليل
درجة عدم التأكد عند
للقرارات
اتخاذهم
المختلفة.
إن استخدام المعلومات
المحاسبية المالئمة يساعد
على اتخاذ القرارات
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19.468

2

.000

4.22

.654

4.00

دالة

موافق

19.468

2

.000

4.22

.654

4.00

دالة

موافق

51.177

3

.000

3.96

.688

4.00

دالة

موافق

76.696

3

.000

4.08

.615

4.00

دالة

موافق

59.076

3

.000

4.15

.662

4.00

دالة

موافق

59.076

3

.000

4.27

.655

4.00

دالة

موافق

34.127

2

.000

4.20

.586

4.00

دالة

موافق

27.443

2

.000

4.25

.609

4.00

دالة

موافق
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الرشيدة.

12

13

12

12

11

12

12

19

21

المعلومات
تصل
المحاسبية المالئمة
لمتخذي القرار في الوقت
المناسب مما يجعل القرار
أكثر رشدا.
إن التقارير المالية تعبر
عن الحدث المالي للبنك
في فترة معينة بصدق.
ال تعتبر المعلومات
المحاسبية التي تتضمن
االنخفاض في األصول
معلومات موثوق فيها
لزيادة الحكم الشخصي في
كثير من األمور المتعلقة
بتحديد االنخفاض.
يجب أن يتوفر في
التقارير المالية قدرا كافيا
من الموضوعية.
يجب أن تتسم التقارير
المالية بالحيادية وعدم
التحيز التخاذ القرارات
السليمة.
يجب أن تخلو التقارير
المالية من المعلومات
الوهمية والخاطئة.
تعني الموضوعية في
القياس المحاسبي االبتعاد
عن األحكام الشخصية
التي تكون غالبا متحيزة.
تتحقق الموضوعية عند
توصل عدة أشخاص إلى
نتيجة قياس واحدة
باستخدام نفس الطرق
واألساليب.
أن المعلومات المحاسبية
تعرض بصورة صادقة
الوضع المالي للبنك في

119

39.063

2

.000

4.11

.577

4.00

دالة

موافق

43.241

2

.000

4.15

.557

4.00

دالة

موافق

79.127

3

.000

3.97

.660

4.00

دالة

موافق

32.228

2

.000

4.22

.592

4.00

دالة

موافق

51.987

3

.000

4.24

.683

4.00

دالة

موافق

82.165

3

.000

4.11

.599

4.00

دالة

موافق

68.190

3

.000

4.13

.686

4.00

دالة

موافق

25.241

2

.000

4.16

.629

4.00

دالة

موافق

19.620

2

.000

4.32

.651

4.00

دالة

موافق
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فترة معينة.
يضمن التعبير الصادق
حيادية القياس المحاسبي
وابتعاده عن غايات
اإلدارة وأحكامها الذاتية.
إعداد البيانات المالية وفقا
لخاصية التعبير الصادق
يؤدي إلى زيادة قدرة
المعلومات المحاسبية على
التأثير اإليجابي للقرارات
المتخذة.

21

22

45.139

2

.000

4.11

.554

4.00

دالة

موافق

61.468

2

.000

4.08

.501

4.00

دالة

موافق

المصدر :إعداد الباحث بالعتماد على بيانات الدراسة الميدانية0222 ،م
من الجدول ( )2يالحظ الباحث أن القيم االحتمالية الختبار مربع كاي أقل من  1.12وهي دالة إحصائيا ،أي توجد
فروق ذات داللة إحصائيا بين إجابات .وبالنظر لقيمة الوسط الحسابي نجدها أكبر من الوسط الفرضي ( ،)3عليه
أخذت آراء المبحوثين الموافقة على عبارة الفرضية الثانية.
عليه ومن خالل النتائج الموضحة أعاله يتضح صحة فرضية الدراسة والتي تنص على "تؤثر الخصائص النوعية
األساسية للمعلومات المحاسبية المتمثلة في خاصية المالئمة والتعبير الصادق على جودة التقارير المالية للبنوك
التجارية العاملة بالمملكة العربية السعودية" ،ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن المعلومات المالئمة والمعبر عنها
بصدق في القوائم المالية تؤدي إلى زيادة قدرتها على التأثير االيجابي على القرارات المتعلقة بالتنبؤات المستقبلية،
وتوفر تغذي عكس ية لمتخذي القرارات تساعدهم في تصحيح االنحرافات ،باإلضافة إلى ذلك اكتمالها وعدم حذف بنود
هاما نسبيا من القوائم المالية ،وخلوها من المعلومات الوهمية والخاطئة ،وابتعادها عن غايات اإلدارة وأحكامهم الذاتية،
وبالتالي تتحقق جودة التقارير المالية.
جدول ()3
األوساط الحسابية والنحرافات المعيارية وقيم اختبار مربع كاي لعبارات الفرضية الثالثة
رقم
العبارة
1

2

العبارة
تتوفر لدى البنك
معلومات محاسبية
نوعية تتميز بدرجة
عالية من الوضوح.
يستطيع المستفيدون
من التقارير المالية
التعامل معها حتى لو
لم يكونوا محترفين في

120

قيمة
مربع كاي

درجة
الحرية

الوسط
القيمة
الحتمالية الحسابي

النحراف
المعياري

الوسيط

الستنتاج التفسير

50.532

.000 2

4.18

.525

4.00

دالة

موافق

32.456

.000 4

3.67

1.288

4.00

دالة

موافق
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األمور المحاسبية.

3

2

2

1

2

2

9

11

11

من السهل التعامل مع
التقارير المالية بسبب
عدم وجود تعقيدات
في مخرجاتها.
يغلب على مخرجات
التقارير المالية سهولة
فهمها.
إن فهم التقارير المالية
يساعد في جعل اتخاذ
القرار أكثر يسرا.
أن التقارير المالية تقدم
معلومات محاسبية
تتسم بالسالسة
والسهولة وقابلة للفهم.
يقوم البنك بمقارنة
النتائج الفعلية لألنشطة
ومقارنتها من فترة إلى
أخرى.
تساهم المعلومات
المحاسبية في توفير
بيانات فعلية لعدة
فترات بغرض
المقارنة.
تتوفر بعد المقارنة
معلومات محاسبية
تساعد اإلدارة على
اتخاذ قرارات أكثر
رشدا.
يجب تحديد نوعية
المعلومات التي يجب
إعدادها واإلفصاح
عنها في التقارير
المالية.
يجب أن تكون نوعية
المعلومات المحاسبية
في التقارير كافية
التخاذ القرارات.

121

4.08

.781

4.00

غير دالة

موافق

99.924

2

3.92 .000

.764

4.00

دالة

موافق

68.392

3

4.24 .000

.625

4.00

دالة

موافق

61.506

3

4.18 .000

.712

4.00

دالة

موافق

16.127

2

4.27 .000

.674

4.00

دالة

موافق

26.152

2

4.27 .000

.614

4.00

دالة

موافق

29.038

2

4.28 .000

.598

4.00

دالة

موافق

69.608

3

4.32 .000

.611

4.00

دالة

موافق

20.076

2

4.30 .000

.648

4.00

دالة

موافق

112.582

.000 2
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12

13

12

12

11

12

12

19

21

تساعد خاصية القابلية
للمقارنة على قياس
االلتزامات وحقوق
الملكية في البنك.
تساعد خاصية
المقارنة للمعلومات
المحاسبية على
المقارنة مع البنوك
األخرى.
يقوم البنك بمقارنة
النتائج الفعلية لألنشطة
ومقارنتها من فترة إلى
أخرى.
تساهم المعلومات
المحاسبية في توفير
بيانات فعلية لعدة
فترات بغرض
المقارنة.
تتوفر بعد المقارنة
معلومات تساعد
اإلدارة على اتخاذ
قرارات أكثر رشدا.
يجب تحديد نوعية
المعلومات التي يجب
إعدادها واإلفصاح
عنها في التقارير
المالية.
يجب أن تكون نوعية
المعلومات المحاسبية
في التقارير كافية
التخاذ القرارات.
تساعد خاصية القابلية
للمقارنة على قياس
االلتزامات وحقوق
الملكية في البنك.
تساعد خاصية
المقارنة للمعلومات
المحاسبية على
المقارنة مع البنوك
األخرى.

122

84.899

3

4.06 .000

.647

4.00

دالة

موافق

75.076

3

4.24 .000

.604

4.00

دالة

موافق

32.911

2

4.38 .000

.562

4.00

دالة

موافق

25.013

2

4.28 .000

.619

4.00

دالة

موافق

78.519

3

4.19 .000

.601

4.00

دالة

موافق

25.013

3

4.20 .000

.705

4.00

دالة

موافق

48.747

3

4.23 .000

.697

4.00

دالة

موافق

36.785

2

4.29 .000

.558

4.00

دالة

موافق

25.013

2

4.28 .000

.619

4.00

دالة

موافق
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21

22

23

22

22

21

22

22

االلتزام بحزمة من
الطرق المحاسبية لعدد
من الفترات المحاسبية
يساعد في عملية
المقارنة.
المعلومات
إن
المحاسبية التي يمكن
منها
التحقق
بموضوعية تدعم ثقة
متخذي القرار فيها.
المعلومات
إن
المحاسبية التي يمكن
منها
التحقق
بموضوعية تساعد في
اتخاذ القرار الرشيد.
المعلومات
إن
المحاسبية التي يمكن
منها
التحقق
بموضوعية تساعد في
جذب المستثمرين.
المعلومات
إن
المحاسبية التي ال
يمكن التحقق منها
بموضوعية تضعف
من جودة التقارير
المالية.
القابلية للتحقق تعني
الدرجة التي يتفق بها
أفراد مختلفون مع
التمثيل الوارد في
القوائم المالية.
السرعة في توفير
المعلومات المحاسبية
يؤدي إلى اتخاذ قرار
أكثر رشدا.
كلما كانت المعلومات
المحاسبية قديمة كلما
قلت نفعيتها لمتخذ
القرار.

123

35.114

2

4.16 .000

.587

4.00

دالة

موافق

21.299

3

4.15 .000

.662

4.00

دالة

موافق

31.219

2

4.35 .000

.578

4.00

دالة

موافق

12.221

3

4.30 .000

.627

4.00

دالة

موافق

12.222

3

4.27 .000

.635

4.00

دالة

موافق

32.112

2

4.27 .000

.571

4.00

دالة

موافق

32.211

2

4.30 .000

.563

4.00

دالة

موافق

122.221

4

4.14 .000

.674

4.00

دالة

موافق
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29

31

31

تكمن أهمية تقديم
المعلومات المحاسبية
في الوقت المناسب في
المعلومات
أن
المحاسبية تتنافس مع
مصادر أخرى
للمعلومات.
تقديم المعلومات
المحاسبية في الوقت
المناسب يخلق للوحدة
االقتصادية قدرة
تنافسية عالية.
عدم تقديم المعلومات
المحاسبية في الوقت
المناسب يضعف من
جودة التقارير المالية.

99.321

4

4.16 .000

.724

4.00

دالة

موافق

22.212

3

4.34 .000

.677

4.00

دالة

موافق

21.121

3

4.27 .000

.614

4.00

دالة

موافق

المصدر :إعداد الباحث بالعتماد على بيانات الدراسة الميدانية0222 ،م.
من الجدول ( )3يالحظ الباحث أن القيم االحتمالية الختبار مربع كاي أقل من  1.12وهي دالة إحصائيا ،أي توجد
فروق ذات داللة إحصائيا بين إجابات .وبالنظر لقيمة الوسط الحسابي نجدها أكبر من الوسط الفرضي ( ،)3عليه
أخذت آراء المبحوثين الموافقة على عبارة الفرضية الثالثة.
عليه ومن خالل النتائج الموضحة أعاله يتضح صحة فرضية الدراسة والتي تنص على "تؤثر الخصائص النوعية
المكملة للمعلومات المحاسبية المتمثلة في خاصية القابلية للفهم ،والقابلية للمقارنة ،والقابلية للتحقق ،والوقتية على جودة
التقارير المالية للبنوك التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية" ،ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن القوائم المالية
التي تحتوي على معلومات محاسبية مفهومة ،وقابلة للمقارنة نتيجة للثبات في استخدام السياسات المحاسبية ،وقابلة
للتحقق منها من قبل أطراف مختلفة ،وتقدم في الوقت المناسب ،تسهم بشكل كبير في جعل القرارات المتخذة بناء عليها
أكثر رشدا.

إحدى عشر :نتائج الدراسة:
في إطار سعي الباحث إليجاد حلول لمشكلة البحث المتمثلة في معرفة مدى إدراك البنوك التجارية العاملة بالمملكة
العربية السعودية على توفير معلومات محاسبية ذات خصائص نوعية في تقاريرها المالية المنشورة ،ومعرفة مدى
تأثير الخصائص النوعية األساسية للمعلومات المحاسبية المتمثلة في خاصية المالءمة والتعبير الصادق على جودة
التقارير المالية للبنوك التجارية العاملة بالمملكة العربية السعودية ،ومعرفة مدى تأثير الخصائص النوعية المكملة
للمعلومات المحاسبية المتمثلة في خاصية القابلية للفهم ،والقابلية للمقارنة ،والقابلية للتحقق ،والوقتية على جودة التقارير
المالية للبنوك التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية.
وبعد تحليل بيانات الدراسة واختبار فرضياتها ،تم التوصل للنتائج التالية:

124
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 /1تدرك البنوك التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية أهمية توفير معلومات محاسبية ذات خصائص نوعية
في تقاريرها المالية المنشورة.
 /2تؤثر الخصائص النوعية األساسية للمعلومات المحاسبية المتمثلة في خاصية المالئمة والتعبير الصادق على جودة
التقارير المالية للبنوك التجارية العاملة بالمملكة العربية السعودية.
 /3تؤثر الخصائص النوعية المكملة للمع لومات المحاسبية المتمثلة في خاصية القابلية للفهم ،والقابلية للمقارنة ،والقابلية
للتحقق ،والوقتية على جودة التقارير المالية للبنوك التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية.
 / 2تعتمد البنوك التجارية العاملة بالمملكة العربية السعودية على المعلومات المحاسبية ذات الخصائص النوعية أثناء
القيام بأنشطتها وأعمالها في اتخاذ القرارات االستثمارية واالئتمانية.
 / 2إن استخدام المعلومات المحاسبية المالئمة يساعد متخذي القرارات في البنوك التجارية العاملة بالمملكة العربية
السعودية في تقليل درجة عدم التأكد عند اتخاذهم للقرارات المختلفة.

إثنى عشر :التوصيات:
 / 1ضرورة تحسين جودة التقارير المالية الصادرة عن البنوك التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية بحيث
تكون سهلة الفهم للمستخدمين وتساعدهم في اتخاذ قراراتهم المختلفة.
 /2إجراء مزيد من الدراسات والبحوث فيما يتعلق بالخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية للبنوك التجارية العاملة
في المملكة العربية السعودية لتكون قادرة على توفير المعلومات التي تؤهلها للمنافسة ومجابهة التحديات المستقبلية.
 / 3ضرورة قيام البنوك التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية بزيادة االهتمام باإلفصاح عن التغيير في إتباع
الطرق المحاسبية في تقاريرها المالية.
 / 2ضرورة التزام البنوك التجارية العاملة بالمملكة العربية السعودية بمتطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية عند
إعداد تقاريرها المالية.
 /2ضرورة قيام مؤسسة النقد العربي السعودي بعقد المؤتمرات والدورات العلمية لتثقيف وزيادة وعي العاملين في
البنوك التجارية بأهمية الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية في تحسين جودة التقارير المالية.

المراجع
إبراهيم الجزراوي ،و عامر الجنابي2119( .م) .أساسيات نظم المعلومات المحاسبية .عمان :دار اليازوري العلمية
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الستبانة
الفرضية األولى( :تدرك البنوك التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية أهمية توفير معلوماات محاسابية تات
خصائص نوعية في تقاريرها المالية المنشورة)
مستوى الموافقة
م

1
2
3
2
2
1

 1.1.1العبارات

موافق
بشدة

موافق

محايد

غير
موافق

التزام البنوك التجارية على توفير معلومات محاسبية ذات خصائص نوعية
له عالقة ارتباط بجودة التقارير المالية
تعتمد إدارة البنك على المعلومات المحاسبية ذات الخصائص النوعية أثناء
القيام بأنشطتها وأعمالها المختلفة في اتخاذ القرارات المناسبة كالقرارات
االستثمارية واالئتمانية.
تدرك إدارة البنك أهمية اإلفصاح في إعداد القوائم المالية والتغيرات التي
تطرأ عليها.
إدراك إدارة البنك أهمية استخدام معلومات محاسبية ذات خصائص نوعية
يؤدي إلى زيادة درجة التأكد فيما يخص بدائل القرارات.
تزود التقارير المالية اإلدارة بجميع احتياجاتها من المعلومات المحاسبية
ذات الخصائص النوعية الالزمة التخاذ القرار.
إدراك إدارة البنك أهمية إعداد معلومات محاسبية ذات خصائص نوعية
يساعد في توفير خاصية القدرة على استصحاب النتائج السابقة.
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الفرضية الثانية( :تؤثر الخصائص النوعية األساساية للمعلوماات المحاسابية المتمثلاة فاي خاصاية الماللماة والتعبيار
الصادق على جودة التقارير المالية للبنوك التجارية العاملة بالمملكة العربية السعودية)
مستوى الموافقة
م

2
0
3
4
5
6
7
2
9
22
22
20
23
24
25
26
27
22

 1.1.2العبارات

موافق
بشدة

موافق

محايد

غير
موافق

إعداد البيانات المالية المالئمة يعزز من ميزة القدرة التنبؤية للمعلومات
المحاسبية.
تتصف المعلومات المحاسبية التي يعتمد عليها في اتخاذ القرارات بالمالئمة
إذا قدمت في الوقت المناسب.
تساعد المعلومات المحاسبية المالئمة على توفير تغذية عكسية (ارتدادية)
لمتخذي القرارات تساعدهم في تصحيح االنحرافات.
تعتمد إدارة البنك على المعلومات المحاسبية المالئمة للقيام بأنشطتها وأعمالها
ومنها اتخاذ القرارات االستثمارية واالئتمانية.
إن تصنيف الموجودات والمطلوبات مرتبة بموجب سيولتها يعطي معلومات
مالئمة التخاذ القرارات.
إن تسجيل كافة اإليرادات مالئم التخاذ القرارات ويحقق جودة التقارير.
إن االلتزام بتنزيل مصروفات االستهالك مالئم التخاذ القرارات ويحقق جودة
التقارير.
إن المعلومات المحاسبية التي يتم الحصول عليها من التقارير المالية دقيقة
ومالئمة التخاذ القرارات.
إعداد البيانات المالية المالئمة يؤدي إلى زيادة قدرتها على التأثير اإليجابي
على القرارات المتعلقة بالتنبؤات المستقبلية.
إن استخدام المعلومات المحاسبية المالئمة يساعد متخذو القرارات في تقليل
درجة عدم التأكد عند اتخاذهم للقرارات المختلفة.
إن استخدام المعلومات المحاسبية المالئمة يساعد على اتخاذ القرارات
الرشيدة.
تصل المعلومات المحاسبية المالئمة لمتخذي القرار في الوقت المناسب مما
يجعل القرار أكثر رشدا.
إن التقارير المالية تعبر عن الحدث المالي للبنك في فترة معينة بصدق.
ال تعتبر المعلومات المحاسبية التي تتضمن االنخفاض في األصول معلومات
موثوق فيها لزيادة الحكم الشخصي في كثير من األمور المتعلقة بتحديد
االنخفاض.
يجب أن يتوفر في التقارير المالية قدرا كافيا من الموضوعية.
يجب أن تتسم التقارير المالية بالحيادية وعدم التحيز التخاذ القرارات السليمة.
يجب أن تخلو التقارير المالية من المعلومات الوهمية والخاطئة.
تعني الموضوعية في القياس المحاسبي االبتعاد عن األحكام الشخصية التي
تكون غالبا متحيزة.
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29
02
22
00

تتحقق الموضوعية عند توصل عدة أشخاص إلى نتيجة قياس واحدة باستخدام
نفس الطرق واألساليب.
أن المعلومات المحاسبية تعرض بصورة صادقة الوضع المالي للبنك في فترة
معينة.
يضمن التعبير الصادق حيادية القياس المحاسبي وابتعاده عن غايات اإلدارة
وأحكامها الذاتية.
إعداد البيانات المالية وفقا لخاصية التعبير الصادق يؤدي إلى زيادة قدرة
المعلومات المحاسبية على التأثير اإليجابي للقرارات المتخذة.

الفرضااية الثالثااة( :تااؤثر الخصااائص النوعيااة المكملااة للمعلومااات المحاساابية المتمثلااة فااي خاصااية القابليااة للفهاام،
والقابليااة للمقارنااة ،والقابليااة للتحقااق ،والوقتيااة علااى جااودة التقااارير الماليااة للبنااوك التجاريااة العاملااة فااي المملكااة
العربية السعودية)
مستوى الموافقة
 1.1.3العبارات

م

موافق بشدة
1
2
3

موافق

محايد

غير
موافق

غير موافق
بشدة

تتوفر لدى البنك معلومات محاسبية نوعية تتميز بدرجة
عالية من الوضوح.
يستطيع المستفيدون من التقارير المالية التعامل معها حتى لو
لم يكونوا محترفين في األمور المحاسبية.
من السهل التعامل مع التقارير المالية بسبب عدم وجود
تعقيدات في مخرجاتها.

2

يغلب على مخرجات التقارير المالية سهولة فهمها.

2

إن فهم التقارير المالية يساعد في جعل اتخاذ القرار أكثر
يسرا.

1

أن التقارير المالية تقدم معلومات محاسبية تتسم بالسالسة
والسهولة وقابلة للفهم.

2

يقوم البنك بمقارنة النتائج الفعلية لألنشطة ومقارنتها من
فترة إلى أخرى.

2

تساهم المعلومات المحاسبية في توفير بيانات فعلية لعدة
فترات بغرض المقارنة.

9

تتوفر بعد المقارنة معلومات محاسبية تساعد اإلدارة على
اتخاذ قرارات أكثر رشدا.
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يجب تحديد نوعية المعلومات التي يجب إعدادها واإلفصاح
 11عنها في التقارير المالية.
11
12
13
12
12
11
12
12
19
21
21
22
23
22
22
21
22
22
29

يجب أن تكون نوعية المعلومات المحاسبية في التقارير
كافية التخاذ القرارات.
تساعد خاصية القابلية للمقارنة على قياس االلتزامات
وحقوق الملكية في البك
تساعد خاصية المقارنة للمعلومات المحاسبية على المقارنة
مع البنوك األخرى.
يقوم البنك بمقارنة النتائج الفعلية لألنشطة ومقارنتها من
فترة إلى أخرى.
تساهم المعلومات المحاسبية في توفير بيانات فعلية لعدة
فترات بغرض المقارنة.
تتوفر بعد المقارنة معلومات تساعد اإلدارة على اتخاذ
قرارات أكثر رشدا.
يجب تحديد نوعية المعلومات التي يجب إعدادها واإلفصاح
عنها في التقارير المالية.
يجب أن تكون نوعية المعلومات المحاسبية في التقارير
كافية التخاذ القرارات.
تساعد خاصية القابلية للمقارنة على قياس االلتزامات
وحقوق الملكية في البك
تساعد خاصية المقارنة للمعلومات المحاسبية على المقارنة
مع البنوك األخرى.
االلتزام بحزمة من الطرق المحاسبية لعدد من الفترات
المحاسبية يساعد في عملية المقارنة.
إن المعلومات المحاسبية التي يمكن التحقق منها بموضوعية
تدعم ثقة متخذي القرار فيها.
إن المعلومات المحاسبية التي يمكن التحقق منها بموضوعية
تساعد في اتخاذ القرار الرشيد.
إن المعلومات المحاسبية التي يمكن التحقق منها بموضوعية
تساعد في جذب المستثمرين.
إن المعلومات المحاسبية التي ال يمكن التحقق منها
بموضوعية تضعف من جودة التقارير المالية.
القابلية للتحقق تعني الدرجة التي يتفق بها أفراد مختلفون مع
التمثيل الوارد في القوائم المالية
السرعة في توفير المعلومات المحاسبية يؤدي إلى اتخاذ
قرار أكثر رشدا.
كلما كانت المعلومات المحاسبية قديمة كلما قلت نفعيتها
لمتخذ القرار.
تكمن أهمية تقديم المعلومات المحاسبية في الوقت المناسب
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في أن المعلومات المحاسبية تتنافس مع مصادر أخرى
للمعلومات.
تقديم المعلومات المحاسبية في الوقت المناسب يخلق للوحدة
31
االقتصادية قدرة تنافسية عالية.
عدم تقديم المعلومات المحاسبية في الوقت المناسب يضعف
31
من جودة التقارير المالية.

جميع الحقوق محفوظة  ،© 2021الدكتور /السماني عطا المنان عبد الرحيم محمد ،المجلة األكاديمية لألبحاث
والنشر العلمي(CC BY NC) .
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اإلجازة وأثرها في رواية الحديث
Leave and its impact on the narration of the hadith

 . 1فضل ربي مشفق
األستاذ المساعد قسم الدراسات اإلسالمية ،كلية الشريعة ،جامعة ننجرهار ،أفغانستان
 . 2صديق هللا كريمي
األستاذ المساعد قسم الدراسات اإلسالمية ،كلية الشريعة ،جامعة ننجرهار ،أفغانستان

الملخص:
هذا المقال تحت عنوان :اإلجازة و أثرها في رواية الحديث النبوي .دراسةةةة ثدي ية تتعلح يحديث النبوي فمي مأل األهمية يم,ان،
و المةد

مأل كتةايتةو هو ييةان معن اإلجازة و أنواعما و أثرها في رواية الحديث ،الغاية مأل اإلجازة هي تتايع ثفظ الحديث عند

ةيم لتلميذت ،فتسةةتمر هذت السةةنة .ذكر يعض العلماء أن سةةماا األثاديث أف ةةع ق عا
الشةةيو  ،والسةةعي لذلو ،ووراثة األمر مأل ة ي
مأل اإلجازة يما .وخص يع ةةةمم اسةةةتواء ابثنيأل ياألزمان المتلخرة التي ثسةةةع التسةةةامس فيما في السةةةماا مقارنة مع المتقدميأل،
ومع هذا يبقى السةةةماا أولى مأل اإلجازة ،وذلو لما يتحسةةةع للمسةةةتمع مأل فوا د عند ابسةةةتماا .اإلجازة هي إثدى طرق التحمع
والرواية عند المحدثيأل مأل أهع العلم ،لذا تنوعت في معناها وأدا ما ياعتبارات ب تخرجما عأل معنى تحمع العلم عأل الشةةيو في
الجملة .هي إذن المحدث لل الب أن يروي عنو كتايا مأل كتب الحديث أو غيرها ،مأل غير أن يسمع منو أو يقرأ عليو،
وهذا أصةع معناها عند ابطالقووهذا أوسعما معنى واستخداما عند عامة المحدثيأل مأل أهع العلم ،فمي :إذن في الرواية لفاا أو
كتاية ،تفيد اإلخبار اإلجمالي عرفا.
الکلمات المفتاحية :الحديث النبوي ،الرواية ،ابجازة ،المجيز ،التحمع.
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Leave and its impact on the narration of the hadith

Abstract:
In the hadith, permission is the permission that a teacher gives to one of his trusted students to
narrate a hadith, and there was a strong tradition in Islamic sciences, such as narrations of the Holy
Qur’an and hadiths of the Prophet. So that the narrator can properly narrate it and thus demonstrate
his learning in an academic environment. The purpose of permission in narrating the hadith is not
to prove the authenticity of the hadith or to judge the validity or weakness of the hadith, but rather
to prove the student’s narration of his teacher and the importance of the hadith. the talk. In the
history of Islamic law, permits have taken many forms, sometimes manifesting in the form of
violence and sometimes the narrator's tolerance. The highest degree of permission is for the teacher
to give the book to his student with the permission that he wrote and taught in his handwriting. In
giving permission, the teacher should be careful that if the student is weak, he is not allowed to
narrate the hadith so as not to make a mistake in narrating the hadith.

Key Words: Hadhtih al Nabawi, Narration, Permissive, Endurance، Permission.

:المقدمة
 والسالة والسالم األتمان األكمالن على رسول الرثمة ومعلم األمة محمد،افئ مزيدت,الحمد هلل رب العالميأل ثمدا يوافي نعمو وي
. وعلى آلو وصحبو والتايعيأل لمم يإثسان إلى يوم الديأل،يأل عبد هللا
:أما يعد
السواب عند المحدثيأل الکرام في هذا الباب و ألعلم

فقد اثببت أن أکتب موضوا ابجازات يرواية الحديث يايجاز ألعر

ال ريقة المعتدلة فيو عس أن ينفع اخواني طلبة العلم النبوي الشريف ألني رأيت الفرق ييأل طلبة العلم في هذا الزمان منمم مأل
 ومنمم مأل أفرط في العناية يالرواية ولم يحسع يئا مأل،فرط في اإلسناد والرواية عأل الشيو واکتف يالم العة خيرا ک يرا
 لمذا اثببت أن اکتب س ورا موجزا لينفع ال الب في مجال الحديث و أرجوا مأل هللا تعال أن ينفعني و محبي الحديث،الفا دة
. النبوي الشريف
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أهمية البحث:
تتجل أهمية کع يحث مأل موضوعو و موضوا هذا البحث هو ابجازة في الحديث النبوية ،و الحح أن ابجازات مممة ل لب
الرواية و ابتسال و العلو ،لذا ينبغ ل لبة الحديث النبوية أن يعرفوا ابجازة و أثرها في رواية الحديث النبوي.

أسئلة البحث:
سيجيب هذا البحث إن اء هللا تعالي عدة اسئلة منما:
 . .1ما معن اإلجازة لغة و رعا؟
 . .2هع لإلجازة أثر في رواية الحديث النبوي صل هللا عليو وسلم؟
 .3ث,م مأل ين,ر عأل اإلجازة؟
 .4ما هي ف يلة اإلجازة في رواية الحديث النبوي؟

سبب اختيار الموضوع:
أثببت أن أکتب يموضوا اإلجازات يإيجاز ألعر

السواب المقرر عند أ متنا المحدي يأل في هذا الباب،إلى وأل ير اإلعتدال

فيو ،يرجاء انتفاا إخواني طلبة العلم النبوي الشريف ألني رأيت التفاوت ييأل أهع العلم في زماننا في هذا األمر فمنمم مأل فرط
في اإلسناد و اإلجازة و منمم مأل أفرط فلردت لبيان طريح متوسط في هذا الباب.

الدراسات السابقة:
إن هللا تعالي أوجد مأل علماء هذا الديأل ،منذ عمد السحاية رضوان هللا تعالي عنمم أجمعيأل خداما يالقول و الفعع و ال,تاية ،و
يذلوا جمودهم في ت المياديأل ،و کتبوا في کع علم کتبا مستقال ،يع لم يوجد في يعض الموضوعات کتبا مستقال لکأل أ اروا في
کتبمم لتلک الموضوعات منما اإلجازة في الحديث النبوي ،لم أجد كتايا مستقال في هذا الباب مأل كتب المتقدميأل ،مأل أجع ذلو
أردت أن أييأل إلخواني – طلبة العلم -يح ا مختسرا في هذا الباب.

المنهج:
 .5استفدت مأل کتب المس لس وابجازات ،وکذلک رجعت ال کتب مس لس الحديث فجعلتما المادة األصلية للبحث .
 .6عزوت األيات القرانية المذکورة في البحث إل مواضعما .
 .7خرجت األثاديث النبوية مأل مسادرها األصلية .
 .8وثقت النقول يالجزء والسفحة.
 .9لم أترجم لألعالم المذکوريأل في البحث لشمرتمم.

قبع أن نتکلم يلهمية اإلجازة و جوازها أريد أن اکتب موجزا يتعريف الحديث لغة واص الثا و تعريف اإلسناد لغة و اص الثا:
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الحديث لغة:
للحديث معان في لغة العريية فلصلو الجديد نقيض القديم .
الحديث اصطالحا:
ما أضيف إلى النبي صلى هللا عليو وسلم مأل قول أو فعع أو تقرير أو صفة()1
اإلسناد لغة:
اإلسناد مسدر للفعع ال الثي المزيد ((أسند)) مأل قولمم :أسندت هذا الحديث الى فالن أسندت اسنادا اذا رفعتو ،وسند الى الشيء
واستند اليو يمعنى ،وأسند غيرت.
والسند ي لح على عدة معان ،أ مرها :ما ارتفع مأل األرض في قبع الجبع والوادي ،ويلتي يمعنى المعتمد(.)2
اإلسناد اصطالحا:
عرفو ال يبي في الخالصة يقولو( :اإلسناد رفع الحديث الى قا لو). 3
وعرفو الحافظ ايأل ثجر يقولو( :اإلسناد ث,اية طريح المتأل) (.)4
وقال ايأل جماعة(( :المحدثون يستعملون السند واإلسناد لشيء واثد))(. )5
تعريف اإلجازة:
اإلجازة لغة اإلنفاذ هي مسدر أجازت ووزنما ِفعالة يقال :أجاز الشيء :إذا أنفذت (. )6
وکذلک ي لح الفقماء " اإلجازة" يمعنى اإلع اء ،كما ي لقونو على اإلذن ياإلفتاء أو التدريس(.)7
وفي ابص الح :هو إذن في التسر

لفاا او خ ل يفيد اإلخبار اإلجمالي عرفا (.)8

أرکان اإلجازة:
كع إجازة ب يد مأل أن تتوفر فيما األمور التالية:

 . 1السيوطي ،تدريب الراوي شرح تقريب النواوي ،تحقيق عزت عطية وموسى محمد علي( ،القاهرة :دار الكتب الحديثة0891 ،م) ،ج،0 :
ص01 :
 .2أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي120(،هـ) المحقق :رمزي منير بعلبكي،جمهرة اللغة ،الناشر :دار العلم للماليين ،بيروت222/2،
.
 .3محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحالق القاسمي (المتوفى0112 :هـ)،قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث ،الناشر :دار
الكتب العلمية -بيروت-لبنان،ص ۰۳
 .4أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني (المتوفى952 :هـ)،نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل
األثر ،المحقق  :عبد هللا بن ضيف هللا الرحيلي ،الناشر  :مطبعة سفير بالرياض عام (0022هـ ).08
 .5التدريب الراوي.02/0 ،
 .6العالمة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور األفريقي المصري (  711هـ )( دار صادر ،بيروت ـ لبنان  ،:ماده جوز .
 .7األندلسي ،أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم القرطبي الظاهري،المحلی ،الناشر  :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،عدد األجزاء:
 ،051 / 8 02الصنعاني ،أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني ،مصنف عبدالرزاق البوبکر الصنعانی ،المكتب اإلسالمي – بيروت،الطبعة
الثانية.0500011 / 9 ،
 .8التدريب الراوي. ۲۰-۲۲/۲،
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أ  -المجاز تسرفو :وهو مأل تولى التسر
ب  -المجيز :وهو مأل يملو التسر
ج  -المجاز :وهو التسر

يال وبية كالف ولي .

سواء أكان أصيال أم وكيال أم وليا أم وصيا أم قيما أم ناظر وقف .

.

د  -السيغة :صيغة اإلجازة أو ما يقوم مقامما (.)9
فضل اإلجازة:
إن ف ع الرواية واإلجازة ب يخفى لذي يسر ويسيرة ،يع ب أظأل أثدا م را حة العلم ين,ر ف لما ،أو يجمع أمرها ،فمي وهللا
سالسع العلم.
فاإلجازةکانت في السدر األول مقرونة يالعلم ثال وترثال ،فال يذكر العلم إب إذا ذكرت ،وب يعر

العالم إب إذا عرفما ،وب

يميز الحح مأل الباطع إب إذا صس سندها(.)10
هذا يوم كان العلم يلهلو ،وكانت سوق الرواية قا مة ،ومجالس التحديث عامرة ،وكان الرجال هم الرجال؛ فعندها كان طالب العلم
ب يبرز ييأل أقرانو إب يالرواية ،وب يميز عأل غيرت إب يالتحديث.
لم تتزيأل مجالس العلم يوما إب يما وه,ذا؛ ثتى إذا دونت األثاديث وثفات ،وصنفت ال,تب قامت عندها اإلجازات وغيرها
لتلخذ طرا ح تى في ثفظ هذت الساللة األثرية.
أما اليوم فلم تزل غبارات سلفية تحتفظ يمذت اإلجازات وردا وصدورا ،أخذا وع اء إب أنمم ييأل غرية وتغريب.
وقد ذكر الخ يب البغدادي قول الحافظ أيي ي,ر محمد األصبماني رثمو هللا :يلغني أن هللا تعالى خص هذت األمة ي الثة أ ياء ،لم
يع ما مأل قبلما :اإلسناد ،واألنساب ،واإلعراب(.)11
وقال اإلمام أيو ثاتم الرازي رثمو هللا :لم ي,أل في أمة مأل األمم منذ خلح هللا أدم يحفاون آثار نبيمم ،وأنساب سلفمم م ع هذت
األمة(.)12
قال ايأل ثزم رثمو هللا وغيرت عأل الرواية واتسال السند :إن هللا خص يو المسلميأل دون سا ر أهع الملع كلما ،وأيقات عندهم
غ ا جديدا على قديم الدهور ،يرثع في طلبو إلى اآلفاق البعيدة مأل ب يحسي عددهم إب خالقمم ،ويواظب على تقييدت مأل كان
الناقع قريبا منو (. )13
وذكر القس الني عأل اإلمام الشافعي رثمو هللا قولو « :الذي ي لب الحديث يال سند كحاطب ليع ،يحمع الح ب وفيو أفعى ب
يدري(. )14

 .9االمام الحافظ المحدث أبى احمد بن علي المعروف بالخطيب البغدادي ،المتوفى سنة  021ه ،الكفاية في علم الرواية ،تحقيق وتعليق :الدكتور
أحمد عمر هاشم أستاد الحديث بجامعة االزهر،الناشر دار الكتاب العربي ،۰۳۳،التدريب الراوي. ۲۲/۲ ،
 .10الوجيز. 29-25 ،
 .11أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي ،شرف أصحاب الحديث ،الناشر :دار إحياء السنة النبوية – أنقرة،
(.)01
 .12المرجع السابق .
 .13الشيخ جعفر السبحاني ،الملل والنحل ،الناشر :مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجامعة المدرّسين بقم المش ّرفة.)220/2( ،
 .14شرح المواهب. 181/5 ،
135

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-5-5 :م
ISSN: 2706-6495

وذكر السخاوي عأل اإلمام أثمد يأل ثنبع رثمو هللا قولو« :إنما لو ي لت اإلجازة ل اا العلم(.)15
قال ايأل تيمية رثمو هللا واإلسناد مأل خسا ص هذت األمة ،وهو مأل خسا ص اإلسالم ،ثم هو في اإلسالم مأل خسا ص أهع
السنة(. )16
فوائد اإلجازة:
 .１أن اإلجازة أمر ضروري في الرواية ،يما تتم وت,مع ،وإب كانت ناقسة ب محالة.
 .２ابست ,ار مأل المروي ثتى ب ي,اد أن يشذ ثديث عأل النبيسل هللا عليو وسلم إب وقد ثسلو ال الب وروات.
 .３ثفاما لجميع مسنفات أهع اإلسالم ،وذلو يدوام أسانيدها ،واتسال رجالما؛ بنق اا اتسال السماا يالمؤلف ،مع قدم
الدهر .
 .４ثفاما ألسماء ال,تب ،ونسبتما لمؤلفيما .
 .５أنما ميزان ومعيار قبول الرواية وردها؛ ولوبها :لقال مأل اء ما اء.
 .６أن اإلجازة تعتبر أنسايا لل,تب.
 .７الرفح ي الب العلم ممأل ب يست يع السفر والرثلة ،إلى كع يلد .
عمل اإلجازةعند عامة السلف:
لقد أطبح جممور السلف والخلف على صحة اإلجازة وقبولما ،يع قد ث,ى يعض أهع العلم اإلجماا على صحتما ،كليي الوليد
الباجي ،والقاضي عياض يأل موسى اليحسبي رثممما هللا تعالى.
قال الحافظ أيو طاهر السلفي رثمو هللا« :فاعلم اآلن أن اإلجازة جا زة عند فقماء الشرا المتسرفيأل في األصع والفرا ،وعلماء
الحديث في القديم والحديث ،قرنا فقرنا ،وعسرا فعسرا إلى زماننا هذا .
ويبيحون يما الحديث ،ويخ الفون فيما المبتدا الخبيث ،الذي غرضو هدم ما أسسو الشارا ،واقتدى يو السحايي والتايع ،فسار
فرضا واجبا ،وثتما بزيا.
وما درجوا عليو :هو الحح الذي ب يسوغ خالفو ،ومأل خالفو ففي خالفو مالمة ،ومأل تعلح يو فالحجة الواضحة سلو ،ويالعروة
الوثقى استمسو ،والفرض الواجب اتبع ،وعأل قبول قول لنا في قول مأل ب ين ح عأل الموى وفعلو امتنع ،فإذا ثبت هذا وتقرر،
وصس يالبرهان وتحرر ،ف,ع محقح يتحقح ويتيقأل أن اإلسناد ركأل الشرا وأساسو ،في تسمت ي,ع طريح إلى ما يدوم يو درسو
ب ان دراسو .
وفي اإلجازة كما ب يخفى على ذي يسيرة ويسر ،دوام ما قد روي وصس مأل أثر ،ويقاوة يما و وصفا و ،ويمجتو وضيا و.
ويجب التعويع عليما ،والس,ون أيدا إليما ،مأل غير و في صحتما ،وريب في فسحتما ،إذ أعلى الدرجات في ذلو :السماا ،ثم
المناولة ،ثم اإلجازة.
أن األصع في ذلو ،معرفة الراوي ،وضب و ،وإتقانو على أي وجو كان :سماعا ،أو مناولة ،أو إجازة ،إذ جميع ذلو جا ز(. )17

 .15فتح المغيث ،ص. 222،
 .16منهاج السنة. )11/1،
 .17الوجيز ،ص . 51-51
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بعض أسماء من ذهب إلى القول بجواز اإلجازة:
وكان ممأل يسحس اإلجازة مأل المتقدميأل:
الحسأل البسري ،وم,حول الشامي ،ونافع مولى ايأل عمر ،وقتادة يأل دعامة السدوسي ،والزهري ،وأيوب السختياني ،ورييعة
الرأي ،وايأل جريج ،واألوزاعي،ومالو ،وايأل عيينة ،والشافعي ،وأثمد يأل ثنبع ،والبخاري ،ومسلم ،والترمذي رثممم هللا تعالي
عزوجع.
فوائد اإلجازة بعد تدوين كتب السنة وغيرها:
اإلجازات التي ارتسمت في الدفاتر ،وأخذت عأل األكاير ،وتسلسلت يرجال أهع العلم والت بت يعد تدويأل كتب السنة وغيرهاو ما
هي إب تلكيدا لمنمج السلف السالس في ثفظ اتسال السند ،وابنتساب إلى رجالو؛ ثتى يسع مرفوعا إلى النبي صلي هللا عليو
وسلم .
وما اإلجازات إب رييبة الرواية ،خرجت مأل نسلما ،وتريت في ثجرها ،ورضعت مأل لبنما ولبانما ،فلما كانت الرواية قا مة ثية
في زمانما استغنى أك ر أهع العلم عأل اإلجازات ،ولما وقفت الرواية يعد التدويأل والتلليف قامت اإلجازات جذعة ييأل أهع العلم
إلى اليوم ،فمي نسيبة الرواية ،وصمر السماا ،والولد للفراش .
وقد قيع :اإلجازة أف ع مأل السماا ،والسواب خالفو ق عاو
وخص يع مم ابستواء ياألزمان المتلخرة التي ثسع التسامس فيما في السماا يالنسبة للمتقدميأل ،ل,ونو آل لتسلسع السند؛ إذ هو
ثاصع ياإلجازة ،إب إن وجد عالم يالحديث وفنونو وفوا دت ،ومع ذلو فالسماا إنما هو ثينئذ أولى ،لما يستفاد مأل المسمع وقت
السماا ،ب لمجرد قوة رواية السماا على اإلجازة(.)18
قابيأل األثير رثمو هللا « :على أن ال بط في زماننا هذا؛ يع وقبلو مأل األزمان المت اولة قع وجودت في العالم ،وعز وقوعو؛ فإن
غاية درجات المحدث ـ في زماننا ـ المشمور يالرواية الذي ينسب نفسو لسماا الحديث في مجالس النقع :أن ت,ون عندت نسخة قد
قرأها أو سمعما ،أو في يلدتو نسخة عليما طبقة سماا :اسمو مذكور فيما ،أو لو مناولة أو إجازة يذلو ال,تاب ،فإذا سمع عليو
استمع إلى قار و ،وكتب لو يخ و يقراءتو وسماعو (. )19
وقال أي ا اإلمام البيمقي رثمو هللا «توسع مأل توسع في السماا عأل يعض محدثي زماننا هذا الذيأل ب يحفاون ثدي مم ،وب
يحسنون قراءتو مأل كتبمم ،وب يعرفون ما يقرأ عليمم يعد أن ت,ون القراءة عليمم مأل أصع سماعمم (.)20
قال ايأل جماعة رثمو هللا« :ليس المقسود يالسند في عس رنا إثبات الحديث المروي وتسحيحو؛ إذ ليس يخلوا فيو سند عمأل ب
ي بط ثفاو أو كتايو ضب ا ب يعتمد عليو فيو؛ يع المقسود يقاء سلسلة اإلسناد المخسوص يمذت األمة فيما نعلم ،وقد كفانا السلف
مئونة ذلو ،فاتسال أصع صحيس يسند صحيس إلى مسنفو كا  ،وإن فقد اإلتقان في كلمم أو يع مم(.)21
إجازة الصغير غير المميز:
 .18فتح المغيث ،ج. ۰۲۳/۲
 .19مقدمة جامع األصول. 11/0 ،
 .20أبو الحسن محمد بن الحسين إبراهيم األبري السجستاني ،مناقب الشافعي ،الناشر  :الدار األثرية. 120/2 ،
 .21محمد بن إبراهيم بن جماعة،المنهل الروي ،الناشر  :دار الفكر  -دمشق. 10 ،
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ب و أن إجازة السغير جا زة عند عامة أهع الرواية والحديث قديما وثدي ا ،كع ذلو منمم ثرصا على قرب اإلسناد ،وقلة
الوسا ط ،وطلب العلو ،كما كان العلماء ،وأهع الحديث يس حبون صبيانمم إلى مجالس العلم ،وي,تبون أسماءهم في طبقات
السماا؛ ليروا ما سمعوا عند الر د والبلوغ .
قال الحافظ أيو طاهر السلفي رثمو هللا :يعد أن ذكر طرفا مأل خال

أهع العلم ،قال« :والذي أذهب إليو ،وعليو أدركت الحفاظ

مأل مشايخي ،سفرا وث را ،اتباعا لمذهب يوخمم في ذلو :أن اإلجازة تسس لمأل يجاز لو صغيرا كان أو كبيرا ،فمي فا دة إليو
عا دة ،كالحبس عليو والمبة لو ،فال يح,م يفساد ذلو ،ويقال :إنما يسس الحبس والمبة لمأل عمرت سبع سنيأل (.)22
وإلى صحة إجازة السغير الذي ب يميز ذهب إليو جممور أهع العلم ،وأكاير المحدثيأل :كالنووي ،والقاضي أيي ال يب ،والخ يب
البغدادي ،وايأل السالح ،والعراقي ،والزركشي ،وايأل ثجر العسقالني ،والسخاوي ،والسيوطي ،وغيرهم ك ير ب يحسون .
وقال ايأل السالح رثمو هللا « :كلنمم رأوا ال فع أهال لتحمع هذا النوا؛ ليؤدي يو يعد ثسول األهلية؛ لبقاء اإلسناد ،أما المميز
فال خال

في صحة اإلجازة لو ».

قلت :فإن كانت اإلجازة تسس لألطفال عند عامة السلف ،فمي أي ا :ثسنة وسنة لمأل نشل منمم في ييوت علم وصالح ،مما يرجى
خيرهم وصالثمم ،وهللا ولي السالحيأل(. )23
انواع اإلجازة:
 .1أن يجيز لمعيأل في معيأل .
 .2أن يجيز لمعيأل في غير معيأل .
 .3أن يجيز لغير معيأل يوصف العموم .
 .4أن يجيز للمجمول أو يالمجمول ويتشبث يذيلما اإلجازةالمعلقة يالشرط.
 .5أن يجيز للمعدوم .
 .6اجازة ما لم يسمعو المجيز ولم يتحملو أصال يعد ليرويو المجاز لو اذا تحملو المجيز .
 .7اجازة المجاز (.)24
بيان أنواع اإلجازة:
النوع األول:
اجازة المعيأل لمعيأل هي أعل وجوت اإلجازةو أنواعما ،قال قاضي عياض رثمو هللا فمذت عند يع مم التي لم يختلف في جوازها،
وقد سوی يع مم ييأل هذت وييأل ضرب المناولة .

 .22الوجيز(. )29-25
 .23علوم الحديث ،ص . ۳۸۱
 .24عثمان بن عبد الرحمن ،أبوعمرو ،تقي الدين المعروف بابن الصالح ،معرفة أنواع علوم الحديث ،المحقق :عبد اللطيف الهميم  -ماهر
ياسين الفحل ،الناشر :دار الكتب العلمية ،سنة النشر 0021 :هـ  2112 /م ،۸۸،التدريب الراوي. ۲۲/۲ ،
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وکذلک نقع مأل أيي مروان ال بني رثمو هللا (قولو) :انما تسس اإلجازةعندي اِذا عيأل المجيز للمجاز ما أجاز لو فلو أن يقول فيو
ثدثني(. )25
النوع الثاني:
وهو أن يجيز لمعيأل عل غير المعيأل (المبمم) اذا لم يختص وب يعيأل الکتاب وب أثاديث کقولک قد أجزت لک جميع روايتي
أو ما صس عندک مأل روايتي .
ففي هذت وقع الخال

والسحيس جوازت و صحة الرواية والعمع يو يعد تسحيس يئيأل تعييأل روايات الشيم ومسموعاتو .

وهو قول األ مة السلف وهو مذهب الزهري و عبة وال وري و غيرهم(. )26
النوع الثالث:
أن يجيز لغير معيأل يوصف العموم وقد اعتبرها طا فة مأل الحفاظ والعلماء ،فممأل جوزها الخ يب البغدادي ،ونقلما عأل يخو
القاضي أيي ال يب ال بري ،ونقلما ي,ر الحازمي عأل يخو أيي العالء الممداني الحافظ ،وغيرهم مأل محدثي المغارية رثممم
هللا(.)27
النوع الرابع:
اإلجازة للمجمول يالمجمول ،ففاسدة .وليس منما ما يقع مأل ابستدعاء لجماعة مسميأل ب يعرفو المجيز أو ب يتسفس أنسايمم وب
عدتمم ،فإن هذا سا غ ا ع ،كما ب يستح ر المسمع أنساب مأل يح ر مجلسو وب عدتمم.
ولو قال " :أجزت رواية هذا ال,تاب لمأل أثب روايتو عني "
ولو قال :أجزت لمأل يوجد مأل يني فالن ،فقد ث,ى الخ يب جوازها عأل القاضي أيي يعلى يأل الفراء الحنبلي ،وأيي الف ع ايأل
عمروس المال,ي .
وقال :هذا يبنى على أن اإلجازة إذن أو محادثة ،وكذلو ضعفما ايأل السالح وذكر الخ يب أنو قال للقاضي أيي ال يب :إن يعض
أصحاينا قال :ب تسس اإلجازة إب لمأل يسس سماعو؟ فقال :قد يجيز الغا ب عنو ،وب يسس سماعو منو (. )28
النوع الخامس:
اإلجازةللمعدوم ،ولنذكر معو اإلجازة لل فع السغير.
هذا نوا خاض فيو قوم مأل المتلخريأل ،واختلفوا في جوازت ،وم الو :أن يقول( :أجزت لمأل يولد لفالن).
فإن ع ف المعدوم في ذلو على الموجود يلن قال( :أجزت لفالن ولمأل يولد لو ،أو أجزت لو ولولدك ،ولعقبو ما تناسلوا) ،كان
ذلو أقرب إلى الجواز مأل األول .ولم ع ذلو أجاز أصحاب الشافعي رضي هللا عنو في الوقف القسم ال اني دون األول.

 .25أحمد بن المقري التلمساني ،نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب ،المحقق  :إحسان عباس ،الناشر  :دار صادر -بيروت  -لبنان۲۸۸/۲،
.
26
 :المصدر السابق.
 .27التدريب الراوي. ۰۰- ۰۲/۲،
 .28أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ،الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث ،المحقق :أحمد محمد شاكر ،الناشر :دار
الكتب العلمية ،بيروت – لبنان ، ۳۲،مقدمة ابن صالح  ۳۵۲التدريب الراوي . ۰۸-۰۲/۲
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وقد أجاز أصحاب مالو ،وأيي ثنيفة رضي هللا عنمما أو مأل قال ذلو منمم في الوقف القسميأل كليمما.
وفعع هذا ال اني في اإلجازة مأل المحدثيأل المتقدميأل أيو ي,ر يأل أيي داود السجستاني ،فإنا روينا عنو أنو سئع اإلجازة ،فقال " :قد
أجزت لو ،وألوبدك ،ولحبع الحبلة " .يعني الذيأل لم يولدوا يعد.
وأما اإلجازة للمعدوم ايتداء ،مأل غير ع ف على موجود :فقد أجازها الخ يب أيو ي,ر الحافظ.
وذلو هو السحيس الذي ب ينبغي غيرت ،ألن اإلجازة في ث,م اإلخبار جملة يالمجاز ،على ما قدمنات في ييان صحة أصع اإلجازة،
ف,ما ب يسس اإلخبار للمعدوم ب تسس اإلجازة للمعدوم (.)29
النوع السادس:
إجازة ما لم يسمعو المجيز ،ولم يتحملو أصال يعد ،ليرويو المجاز لو إذا تحملو المجيز يعد ذلو.
أخبر عأل القاضي عياض يأل موسى قال :هذا لم أر مأل ت,لم عليو مأل المشايم ،ورأيت يعض المتلخريأل والعسرييأل يسنعونو.
ثم ث,ى عأل أيي الوليد يونس يأل مغيث قاضي قرطبة أنو سئع اإلجازة لجميع ما روات إلى تاريخما ،وما يرويو يعد ،فامتنع مأل
ذلو ،فغ ب السا ع ،فقال لو يعض أصحايو :يا هذا ،يع يو ما لم يلخذت؟ هذا محال ،قال عياض :وهذا هو السحيس (.)30
النوع السابع:
م ع أن يقول الشيم (أجزت لو مجازاتي ،أو أجزت لو رواية ما أجيز لي روايتو) ،فمنع مأل ذلو يعض مأل ب يعتد يو مأل
المتلخريأل.
والسحيس والذي عليو العمع أن ذلو جا ز ،وب يشبو ذلو ما امتنع مأل توكيع الوكيع يغير إذن الموكع ،ووجدت عأل أيي عمرو
السفاقسي الحافظ المغريي قال :سمعت أيا نعيم الحافظ األصبماني يقول " :اإلجازة على اإلجازة قوية جا زة ".
وقال الخ يب الحافظ تجويز ذلو عأل الحافظ اإلمام أيي الحسأل الدارق ني ،والحافظ أيي العباس المعرو

يايأل عقدة ال,وفي،

وغيرهما ،وقد كان الفقيو الزاهد نسر يأل إيراهيم المقدسي يروي ياإلجازةعأل اإلجازة ،ثتى ريما والى في روايتو ييأل إجازات
ثالث (.)31
محل اإلجازة:
ينقسم محع اإلجازةال قسميأل :األول :إجازة األقوال ،ال اني :إجازة األفعال
أوال اجازة األقوال:
اإلجازة تلحح التسرفات القولية ،وعند ذ يشترط في تلو التسرفات:
أوب :أن ي,ون قد وقع صحيحا ،فالعقد غير السحيس ب تلحقو اإلجازة كبيع الميتة ،فبيع الميتة غير منعقد أصال ،فمو غير موجود
إب مأل ثيث السورة فحسب ،واإلجازة ب تلحح المعدوم يالبداهة(.)32
ويب ع العقد الموقو

وغير الالزم يرد مأل لو اإلجازة ،فإذا ردت فقد ي ع ،وب تلحقو اإلجازة يعد ذلو (.)33

 .29مقدمة ابن صالح  ،۳۵۸-۳۵۸التدريب الراوي . ۰۸-۰۱/۲
 .30التدريب الراوي. ۰۲/۲،
 .31التدريب الراوي . ۲۳-۲۳/۲
 .32عالء الدين ابي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي الملقب بملك العلماء 0018( ،ه) .بدائع الصنائع ،کويټه ،مکتبة الحبيبيه. 1180 / 1،
 .33ابن عابدين محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي۳۲۳۲(،هـ) .رد المحتار على الدر المختار،بيروت ،دار الفکر/ 0،
. 000
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ثانيا :أن ي,ون التسر

صحيحا غير نافذ  -أي موقوفا  -كمبة المريض مرض الموت فيما زاد على ال لث وكتسر

الف ولي

عند مأل يرى جوازت وكالعقود غير الالزمة كالتي تنعقد مع الخيار (.)34
ثال ا :أن ي,ون المعقود عليو قا ما وقت اإلجازة ،فإن فات المعقود عليو فإن العقد ب تلحقو اإلجازة ،ألن اإلجازة تسر

في العقد،

فال يد مأل قيام العقد يقيام العاقديأل والمعقود عليو (.)35
ثانيا إجازة األفعال:
األفعال إما أن ت,ون أفعال إيجاد أو إتال

.

وفي کذلک في أفعال اإليجاد اتجاهان :األول :أن اإلجازة ب تلحقما ،وهو ما ذهب إليو اإلمام أيو ثنيفة .
ال اني :أن اإلجازة تلحقما ،وهو ما ذهب إليو اإلمام محمد يأل الحسأل وهو الراجس عند الحنفية .ويناء على ذلو فإن الغاصب إذا
أع ى المغسوب ألجنبي يلي تسر

فلجاز المالو ذلو ،فقد ذهب أيو ثنيفة إلى عدم يراءة الغاصب وأنو ب يزال ضامنا إذ

األصع عندت أن اإلجازة ب تلحح األفعال  .والمفموم مأل يعض فروا المال,ية والشافعية ،ورواية عأل أثمد أنمم يذهبون مذهب
أيي ثنيفة.
وعلع المال,ية ذلو يلن الرضا يتسر الغاصب ب يجعع يدت يد أمانة .وعلع الشافعي والحنايلة لمذت الرواية يلن تسرفات الغاصب
في العيأل المغسوية ثرام ،وب يملو أثد إجازة تسر

ثرام .

وذهب اإلمام محمد يأل الحسأل إلى أن إجازة المالو لتسر

الغاصب صحيحة وتبرئ ذمتو وتسقط عنو ال مان والقاعدة عندت

أن اإلجازة تلحح األفعال  .وهو الرواية األخرى عند الحنايلة ،واختلف علماؤهم في تخريج هذت الرواية عأل أثمد(.)36
واتفقت كلمة الحنفية على أن اإلجازة ب تلحح أفعال اإلتال  ،فليس للولي أن يمب مأل مال السغير ؛ ألن المبة إتال  ،فإن فعع
ذلو كان ضامنا ،فإن يلغ السبي وأجاز هبتو ،لم تجز ؛ ألن اإلجازة ب تلحح أفعال اإلتال

.

وهذا هو ما يفمم مأل كالم المال,ية والشافعية  .وأما الح نايلة فقد فرقوا ييأل ما إذا كان الولي أيا أو غير أب فإن كان أيا فال يعتبر
متعديا ألن لو ثح تملو مال ولدت ،لحديث :أنت ومالو ألييو
(. )37
الرد على من أنكر اإلجازة
واإلجازة نوا مأل أنواا الرواية والتحمع كما ذهب إليو جممور السلف والخلف؛ كان على طالب العلم أن يجتمد في اتباا السلف
في ثرصمم على طلبما ،والرثلة مأل أجلما،فإن كان األوا ع قد ثرصوا على اإلجازة ،وسعوا إليما ،مع وجود السماا وقتئذ،
ف,يف ينا والحالة هذت؟ وقد انعدمت الرواية يالسماا المتسع ،وهللا المستعانو
فقال القا ع :ما فا دة اإلجازة ،والسماا قد انق ع ،واألثاديث قد دونت ،وثفات؟و

 .34المرجع نفسه .
 .35حاشية ابن عابدين . 100 / 5
 .36محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد هللا۳۰۲۰(،هـ).األم،بيروت ،دار المعرفة ،حاشية ابن عابدين . 022 / 5
 .２２السيوطي ،عبد الرحمن بن أبي بكرجالل الدين800(.هـ) .الفتح الكبير .محقق :يوسف النبهاني .الناشر :لبنان .بيروت.دارالفکر/ 0 ،
 ،211أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني ،التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ،الناشر  :دار
الكتب العلمية. ۱۰/۰،
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قيع لو :إن في اإلجازة اليوم :سنة عايمة ،خص هللا عز وجع يما هذت األمة دون غيرها مأل األمم ،كما ثث عليما النبي صل هللا
عليو وسلم والسلف السالس كما مر معنا آنفا.
ثم اعلم رثمو هللا :أن كتب الحديث وغيرها لما دونت وثررت في الزمأل األول ،لم ي,أل هذا مانعا مأل تحسيع الرواية والسماا،
وطلب اإلجازة ،ب في القرن ال الث ،وب الرايع ،وب ما يعدهما؛ يع ما زاد هذا عند السلف :إب علو همة ،و دة عزيمة في تحسيع
الرواية ،وطلب اإلجازة؟و
وهذا اإلمام مالو رثمو هللا لما دون «الموطل« ،رثع إليو ك ير مأل العلماء والمحدثيأل ليلخذوت عنو سماعا ورواية وإجازة ؛ لعلممم
ي,ونما سنة ماضية ،وطريقة مرضية ،أخذها الخلف عأل السلف ،واألصاغر عأل األكاير قرنا يعد قرن ،وعسرا يعد عسر(.)38

نتيجة البحث:
اإلجازة مسةةةة لس علمي ايت,رت علماء اإلسةةةةالم في يداية عسةةةةور الرواية ،كان يمد

إلى توثيح العلوم المتم لة في ذلو الوقت

يالقرآن ال,ريم ومرويات السةةةةةنة الم مرة ،يحسةةةةةع مأل خاللما الباثث على ثح الرواية ،أي اإلذن في الرواية والمشةةةةةاركة في
الساثة العلمية ،فمأل نال إجازة في تالوة القرآن ال,ريم أو رواية ثديث أو كتاب فقد دخع صرح العلوم الشرعية ،ونال اإلذن في
المساهمة في نقع العلم ونشرت ييأل الناس.
ليس المقسةةةةود مأل اإلجازات :ابعتماد على أسةةةةانيدها في إثبات سةةةةنة ،أو الح,م يسةةةةحة السةةةةند أو ضةةةةعفووو وإنما المقسةةةةود
منما سةماا الحديث وروايتو ،واإليقاء على ميزة هذت األمة في اإلسةناد ،وتحسيع ر

الرواية وابتسال ينسب ية ما ،إلى رسول

هللا صةةلى هللا عليو وسةةلم ،وهذا ليس قاصةةرا على عسةةرنا هذا ،يع هذت هي الحال مأل قرون مت اولة ،يعد انق اا عسةةر األ مة
والجرح والتعديع.
هذت اإلجازات التي ارتسةةةةةةمت في الدفاتر ،وأخذت عأل األكاير ،وتسةةةةةةلسةةةةةةلت يرجال أهع العلم والت بت يعد تدويأل كتب السةةةةةةنة
وغيرها؟و ما هي إب تلكيدا لمنمج السةةلف السةةالس في ثفظ اتسةةال السةةند ،وابنتسةةاب إلى رجالو ،ثتى يسةةع مرفوعا إلى النبي
صةةلى هللا عليو وسةةلم ...نعم ،لقد ثفات لنا دواويأل كتب السةةنة وغيرها :األثاديث وغيرها يال زيادة أو نقسةةان ،ثيث تسةةلسةةلت
يرجال أثبات ،ويشةةةةةروط معتبرة عند أهع الحديث ،في غيرها مأل الشةةةةةروط وابعتبارات الحدي ية ،فعندها أقاموا سةةةةةوق الجرح
والتعديع ،والتسحيس والت عيف ،ف,ان ثينئذ القبول والرد ،ولمم في كتب الرجال وال بقات ،والجرح والتعديع ما يدل على ذلو
ويشةمد ،فلما وقفت دواويأل كتب السةنة وغيرها على رجالما ومسنفيما ،ثينئذ أمأل أهع السنة والحديث مأل عبث العاي يأل ،وكذب
المفتريأل ،وانتحال المب ليأل ،فعندها لم يبسة وا لسةةان الجرح والتعديع ،يع مدوا ثبع الوصةةع ييأل كتب السةةنة وغيرها ،وييأل مأل
أراد ابنتسةاب إ ليما ،ثتى يبقى اإلسناد سنة ماضية يلخذت الخلف عأل السلف ،واألصاغر عأل األكاير ،ويبقى لألمة سندها خاصة
عأل سا ر األمم.

 .38المنهل الروي ،ص . 10
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األطروحات:
يعد ان وفقنا هللا تعال

لکتاية هذا المقال ،نرجوا مأل اخواننا أن يتوجموا إلي عدة الوصايا:

 . 1اإلسناد مأل الديأل فعلينا التوجو ال,امع لإلسناد في الحديث النبوي ل,يال يُنسب مأل عندنا الي رسول هللا صلي هللا عليو وسلم
ئيا ما لم يقلو.
 . 2اهتم الشريعة اإلسالمية في ك ير مأل األمور ياإلجازة ولم يشرا ثح واثد مأل المسلميأل غيرهم أن يسيب غير اجازت
صاثب الحح والمال.
 . 3كان لإلجازة أهمية خاصة وتلكيدا لمنمج السلف السالس في ثفظ اتسال السند ،واليوم أخذ اإلجازة مأل األكاير واألساتذة يركة
وخير.
 . 4ن لب مأل العلماء العاام أب يع ي اإلجازة لمأل لم ي,أل أهال للعلم.

المصادر والمراجع
 .1عبد الرثمأل يأل أيي ي,ر ،جالل الديأل السيوطي (911هـ) ،تدريب الراوي في رح تقريب النواوي ،ثققو :أيو قتيبة
نار محمد الفاريايي ،النا ر :دار طيبة.
 .2أيو ي,ر محمد يأل الحسأل يأل دريد األزدي321(،هـ) المحقح :رمزي منير يعلب,ي،جممرة اللغة ،النا ر :دار العلم
للمالييأل ،ييروت.
 .3محمد جمال الديأل يأل محمد سعيد يأل قاسم الحالق القاسمي (المتوفى1332 :هـ)،قواعد التحديث مأل فنون مس لس
الحديث ،النا ر :دار ال,تب العلمية -ييروت-لبنان .
 .4أيو الف ع أثمد يأل علي يأل محمد يأل أثمد يأل ثجر العسقالني،نزهة النار في توضيس نخبة الف,ر في مس لس أهع
األثر ،المحقح :عبد هللا يأل ضيف هللا الرثيلي ،النا ر :م بعة سفير يالرياض عام (1422هـ ).
 .5العالمة أيي الف ع جمال الديأل محمد يأل م,رم ايأل مناور األفريقي المسري (  711هـ )( دار صادر ،ييروت ـ لبنان
 .6األندلسي ،أيو محمد علي يأل أثمد يأل سعيد يأل ثزم القرطبي الااهري،المحل  ،النا ر :دار الف,ر لل باعة والنشر
والتوزيع،عدد األجزاء.
 .7أيو ي,ر عبد الرزاق يأل همام السنعاني ،مسنف عبدالرزاق بيويکر السنعان  ،الم,تب اإلسالمي – ييروت،ال بعة
ال انية.
 .8ابمام الحافظ المحدث أيى اثمد يأل علي المعرو

يالخ يب البغدادي ،المتوفى سنة  463ه ،ال,فاية في علم الرواية،

تحقيح وتعليح :الدكتور أثمد عمر ها م أستاد الحديث يجامعة ابزهر،النا ر دار ال,تاب العريي
 .9ع مان يأل عبد الرثمأل ،أيوعمرو ،تقي الديأل المعرو يايأل السالح ،معرفة أنواا علوم الحديث ،المحقح :عبد الل يف
المميم  -ماهر ياسيأل الفحع ،النا ر :دار ال,تب العلمية ،سنة النشر 1423 :هـ  2002 /م .
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 .10أثمد يأل المقري التلمساني ،نفس ال يب مأل غسأل األندلس الرطيب ،المحقح :إثسان عباس ،النا ر :دار صادر -ييروت
– لبنان
 .11أيو الفداء إسماعيع يأل عمر يأل ك ير القر ي البسري ،الباعث الح يث في اختسار علوم الحديث ،المحقح :أثمد محمد
اكر ،النا ر :دار ال,تب العلمية ،ييروت – لبنان.
 .12عالء الديأل ايي ي,ر يأل مسعود ال,اساني الحنفي الملقب يملو العلماء 1409( ،ه) .يدا ع السنا ع ،کويټو ،مکتبة الحبيبيو
.
 .13محمد أميأل يأل عمر يأل عبد العزيز عايديأل الدمشقي الحنفي۴۱۴۱(،هـ) .رد المحتار على الدر المختار،ييروت ،دار
الفکر .
 .14محمد يأل إدريس الشافعي أيو عبد هللا۴۱۳۱(،هـ).األم،ييروت ،دار المعرفة .
 .15عبد الرثمأل يأل أيي ي,رجالل الديأل السيوطي911(،هـ) .الفتس ال,بير .محقح :يوسف النبماني .النا ر :لبنان  .ييروت
.دارالفکر.
 .16أيو الف ع أثمد يأل علي يأل محمد يأل أثمد يأل ثجر العسقالني ،التلخيص الحبير في تخريج أثاديث الرافعي ال,بير،
النا ر :دار ال,تب العلمية.
جميع الحقوق محفوظة  ،© 2021الباثث /ف ع ريي مشفح  ،الباثث /صديح هللا كريمي ،المجلة األكاديمية لأليحاث والنشر
العلمي(CC BY NC) .
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تصور مقترح لتطبيق التعلم عن بعد لطلبة رياض األطفال في ظل جائحة كورونا
Visualize proposal for the application of distance learning for kindergarten students in
light of the Corona pandemic
إعداد الباحثة /سعادة على ناصر الحارثي
معلم تربوي في روضة العال ،اإلمارات العربية المتحدة
Email: sadaa2025@gmail.com

ملخص الدراسة
هدفت الدراسةةةة لتمدتم ت ةةةور ممتري لتلتيل التعلم ل بعد لللتة رتاا افي ال في حة كارحة ،ورولا ،والتعرا عتىةةةا ل
دركة تلتيل معلمات رتاا افي ال للتعليم ل بعد في تعليم يلتة رتاا افي ال ،ولإلكابة ل عسةةة لة الدراسةةةة لامت التا ثة
باسةةةةةةتلداه الموصف الوتةةةةةة ي التحليلي للتعرا ل دركة تلتيل معلمات رتاا افي ال للتعليم ل بعد في تعليم يلتة رتاا
افي ةال ،والموصف التوةاري لتواا الت ةةةةةةور الممتري ،ولتحميل عهداا الدراسةةةةةةة لامت التا ثة باسةةةةةةتلداه ا سةةةةةةتتالة  ،داة ل م
المعلومات ول الدراسة وتكولت ا ستتالة مل ( )01فمرات ،وتكون م تم الدراسة مل كمي معلمات رتاا افي ال في دولة
اإلمارات العربية المتحدة العامالت في العاه الدراسةةةي ( ،)9191-9102وتكولت يوة الدراسةةةة مل ( )090معلمة تم اختيارهل
ب ورة ل دتة.
وقد توصلللا الدراسللة إلى عدة نتائ

موصا :لدمت الدراسةةة ت ةةورا ممتر ا لتلتيل التعلم ل بعد لللتة رتاا افي ال في حة

كارحة ،ورولا ،وعحصرت الدراسة عن دركة تلتيل معلمات رتاا افي ال للتعليم ل بعد في تعليم يلتة رتاا افي ال كاات
بدركة متوسةلة وبوبةتة ت تيد  ،%80.15وعحصرت الدراسة عن معلمات رتاا افي ال تعم ْدن اكتما ات م عولياا افمور تر
اإللترلت لموالشة المىاتا التعليمة اللاتة ب بوارصم بدركة متوسلة وبوبتة ت تيد .%80.10
وبنا ًء على نتائ الدراسلة كان من همم توصليات:ا :د م وزارة التربية والتعليم للت ور الممتري ل كمي المبتوتات ،و،ذلك
تدرتب معلمات رتاا افي ال ل مصارات وعدوات التعلم ل بعد ،و مد لمااات وورش مة فولياا افمور لد م فكرة التعلم
ل بعد ،وتدرتتصم ل آليات التعلم ل بعد.
الكلمات المفتاحية :كارحة ،ورولا ،رتاا افي ال ،التعليم ،التعليم ل بعد ،التكوولوكيا.
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Visualize proposal for the application of distance learning for kindergarten students in
light of the Corona pandemic

Abstract
The aim of the study was to present visualize proposal for the application of distance learning for
kindergarten students in light of the Corona pandemic, and to identify the degree of application of
kindergarten teachers to distance learning in teaching kindergarten students, and to answer the
study questions, the researcher used the descriptive approach to identify the degree of application
of kindergarten teachers to distance learning in teaching kindergarten students , and the
constructive approach to build the proposed visualization , and to achieve the aims of the study,
the researcher used the questionnaire and consisted of (10) paragraphs, and the study community
consisted of all kindergarten teachers in the United Arab Emirates working in the academic year
(2019-2020). The study sample consisted of (121) teachers who were intentionally chosen.
The study has reached several results, including: That kindergarten teachers hold meetings with
parents during the Internet to discuss the educational issues of their children, with a moderate
degree of support, with a percentage of 53.06%.
Based on the results of the study, recommended the study: holding meetings and workshops for
parents to support the idea of online education, and training them on distance learning mechanisms.

Key words: Corona pandemic, kindergarten, education, distance education, technology
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الفصل األول
اإلطار العام للدراسة
مقدمة
لمد ،ان للتلور التكوولوكي والمعلومات عثر ،تير في شةةةت موا ي الحياة بشةةةكة اه وفي للال التعليم بشةةةكة خا

 ،يث ،ان

سةتلداه التموية التكوولوكية دور فعال في تييير الكثير مل مظاهر وعسةاليب التعليم المبةتلدمة في المسسةبات التعلمية و عتتح
هوةا لموجكةان للرتمةة التعليم همةا اللرتمة التمليدتة واللرتمة اإللكترولية الحدتثة التي غيرت مل مالمح التي ة ال ةةةةةة ية بتوول
الوسةةةةةةارةة المبةةةةةةتلةدمةة فيصةا ،وعتةةةةةةتح هوةا ع،ثر مل لموج تعليمي متت ولةد تةدركةت مرا ةة التلور في التعليم بةاللرتمةة
التكوولوكية لتشةةةمة دة لماج موصا مثة التعليم اإللكترولي ،التعليم المدمف ،سةةةواا المتزامل عو غير المتزامل التي سةةةاهمت في
تحبيل التعليم والتعلم.
وتعد التعليم باسةتلداه الوسةارة اإللكترولية يرتمة متتكرة وفعالة لتعليم الللتة في ال استعماله بلرتمة تحيحة ،م صوه تعليمي
كدتد باسةةةتعمال وسةةةارة تكوولوكيا المعلومات وا ت ةةةا ت ،و،ثير مل التا ثيل ت ةةةو

التعليم اإللكترولي ل عله ع،ثر فا لية

مل التعليم الحىةوري (التمليدي) لمدرته ل تحبيل عداا الللتة وزتادة فا ليتصم لحو التعلم وتعزز الو اي في الم ال الرلمي –
التكوولوكي (هادي،9100 ،

.)859

ولد ك ت العدتد مل دول العالم ل إت اد وسةةةةارة وعسةةةةاليب مل شةةةة لصا مواكصة افزمة التعليمية الراهوة المتمثلة بعده إمكالية
تلتيل التعليم الوكاهي و ىور الللتة والمعلميل إل مرا،ز التعليم لظرا لت شي فيروس ،ورولا.
وفي ضوا جلك فمد عرادت التا ثة وض ت ور ممتري لتلتيل التعلم ل بعد لللتة رتاا افي ال في حة كارحة ،ورولا.

مشكلة الدراسة
تعتتر مر لةة رتاا افي ال مر لة تعليمية هادفة

تمة في افهمية ل المرا ة افخر ،ما علصا مر لة متميزة ولارمة بذاتصا

ولصا فلب تصا وعهدافصا البلو،ية والتعليمية المبتمدة مل التي ة المحيلة.
وفي حة وباا ،ورولا الذي تبةةةةةةتب في تشةةةةةةكية عزمة تسثر ل العملية التعليمية وتمو مل التعليم الوكاهي ،ان

بد مل إت اد

وسارة بدتلة تىمل استمرار العملية التعليمية ،وهذا ما ع،دت ليه دراسة ،ة مل:
الزبون ( :)9191والتي بحثت فا لية التعلم ل بعد ممارلا بالتعليم المتاشةةر في تح ةةية يلتة ال ة

افول ثالوي في مادة اللية

العربية في افردن.
الزهرالي ( :)9191والتي ع،دت ل وكود ات اهات إت ابية ف ىةةةةةةاا هي ة التدرتا في كامعة عه المر لحو توحي
التعليم اإللكترولي في العملية التعليمية في حة عزمة ،ورولا.
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) :)Basilaia; Kvavadze, 2020هدفت دراسةةتصما إل الكش ة

ل مبةةتو لدرات المدارس ل مواتةةلة العملية التعليمية

في المدارس في شكة التعلم ل بعد تر اإللترلت بعد كارحة ،ورولا.

هسئلة الدراسة
 .0ما دركة تلتيل معلمات رتاا افي ال للتعليم ل بعد في تعليم يلتة رتاا افي ال مل وكصة لظرهل؟
 .9ما الت ور الممتري لتلتيل التعلم ل بعد لللتة رتاا افي ال في حة كارحة ،ورولا؟

همداف الدراسة
 .0التعرا ل دركة تلتيل معلمات رتاا افي ال للتعليم ل بعد في تعليم يلتة رتاا افي ال.
 .9وض ت ور ممتري لتلتيل التعلم ل بعد لللتة رتاا افي ال في حة كارحة ،ورولا.

هممية الدراسة
 .0توكيه المارميل ل المواهف لحو إ دادها ل لحو تتالاه والتعليم ل بعد في تدرتا يلتة رتاا افي ال.
 .9توكيه اهتماه المب وليل لحو تلوتر التعليم للمباهمة في مواكصة افزمات
 .0ا ست ادة مما تكش

سيما عزمة وباا ،ورولا.

وه التحث مل لتارف وت ور في إكراا بحوث مشابصة ترتمي في العملية التعليمية.

حدود الدراسة
 الحدود الموضلوعية :الت رت الدراسة ل وض ت ور ممتري لتلتيل التعلم ل بعد لللتة رتاا افي ال في حة
كارحة ،ورولا.
 الحدود المكانية :دولة اإلمارات العربية المتحدة.
 الحدود الزمانية :العاه الدراسي 9191-9102ه.
 الحدود البشرية :معلمات رتاا افي ال.
 الحدود المؤسساتية :رتاا افي ال.

مصطلحات الدراسة
التعليم عن بعد :تعرفه الدليمي ( )9105ب له" :لظاه تعليمي تموه ل فكرة إت ةةةةةةال المادة التعليمية إل المتعلم تر الوسةةةةةةارط
المتعددة عو وسارة ا ت ال التموية الملتل ة ،إج تكون المتعلم بعيدا ومو
التعرت

ال ل المعلم عو المارم بالعملية التعليمية".

اإلكراري" :هو إ د التمويات التعليمية الحدتثة التي تبةةتلده فيصا المعلمون تمويات التكوولوكيا إلت ةةال المادة التعليمية

للالب رتاا افي ال ل بعد".
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طلبة رياض األطفال :هي المر لة مل العمر التي تعمة ل ر اتة الل ة ما بيل مر الثالثة عو الرابعة ت والبةةةةةةادسةةةةةةة في
مسسةةةبةةةات تربوتة اكتما ية تصدا إل تحميل الومو المتكامة والمتوازن لألطفال مل كمي الووا ي ال بةةةمية والعملية والو بةةةية
وا كتما ية باإلضافة إل تد يم وتومية لدراتصم ل يرتل اللعب والوشاي الحر.
جائحة كورونا :رفتصا موظمة ال ةةةحة العالمية لعاه ( )9191ب لصا" :زمرة واسةةةعة مل ال يروسةةةات تشةةةمة فيروسةةةات تمكل عن
تتبةتب في م مو ة مل ا

تال ت في التشر ،تتراوي ما بيل لزلة الترد العادتة وبيل المتالزمة التو بية الحادة الوخيمة، .ما عن

ال يروسات مل هذه الزمرة تتبتب في دد مل افمراا الحيوالية".

الفصل الثاني
اإلطار النظري للدراسة
مقدمة
تعتتر مر لة الل ولة مل عهم المرا ة العمرتة في ياة اإللبان ،يث تومو الل ة فيصا اكتما يا وال عاليا و ر،يا و مليا ،وبمدر
ا هتماه الذي تحظ به الل ة في هذه المر لة بمدر ما تحمل لموا سليما وتحيحا في المرا ة العمرتة التالية.
إن مر لة الل ولة المتكرة مر لة اسةمة في ياة ال رد ،فعل

بةل اختيارها تتول

مبةتمتله المدرسةي وافسري والم تمعي،

يث في هذه ال ترة مل مره تتدع لواة الشةةةةل ةةةةية المبةةةةتمتلية ،وتتدع الذ،اا بالظصور والتتلور وتتدع ات اهاته لحو ال ما ة التي
توتمي إليصا والشةةةةةعور والعمة .ولذلك تبةةةةةتحل هذه المر لة العواتة الكتيرة مل لتة كمي افيراا سةةةةةواا ل مبةةةةةتو التيت
وخ ةوتةا افه عو الحىالة والروضة والم تم  .في ب ع تمت ر هذه الر اتة وا هتماه ل توفير الر اتة ال حية والتيذتة
المالرمة فحبةةب ،بة دارما ت ب توفير التي ة المواسةةتة والتي تتيح للل ة فرتةةة ،تيرة لالسةةتكشةةاا والعمة ليحمل الل ة جاته مل
خالل لمااه وتعلمه( .خلي ة،9100 ،

)08

تعرا مسسةةبةةات رتاا افي ال ب لصا مسسةةبةةات تربوتة تعليمية تر

افي ال في المر لة البةةوية مل ثالثة سةةووات ت سةةل

البةادسةة ،وهي تبةتل المر لة ا بتدارية عو التعليم افسةاسةي ،وتمده ر اتة موظمة هادفة ،لصا فلبة تصا وعسةبصا وعساليتصا ويرلصا
التي تبتود لمتادئ وعسا ولظرتات لمية

تمة عهمية ل المرا ة التالية( .المصوا و تد العزتز،9102 ،

.)00

وفي حة عزمة ،ورولا ،عُكترت المسسةةبةةات التربوتة التعليمية ومل ضةةموصا مسسةةبةةات رتاا افي ال ل إغالح عبوابصا ت
إشةعار آخر ،جكرااات ا ترازتة لم ابصة فيروس ،ورولا ،مما عد إل ل وا العدتد مل المسسةبات التربوتة إل استلداه علماي
وعساليب تدرتبية كدتدة لكي تالرم المبت دات والظروا ا ستثوارية وعبرزها التعليم ل بعد،
وتم استلداه هذا الومط مل التعليم تحدتدا محاولة ستدرا افزمة ،وتمدتم كمي الحلول الممكوة ستيالل عولات الللتة وت وب
خبارتصم لعامصم الدراسي ،باإلضافة إل توفير بي ة تحية لصم ولمعلميصم.
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ً
هول :مؤسسات رياض األطفال مف:وم:ا وهمميت:ا
رفت (الحرتري،9119 ،

 )90رتاا افي ال ب لصا مسسةةةبةةةات تربوتة اكتما ية ،تموه بت هية الل ة ت هيال سةةةليما لدخول

المر لة ا بتدارية ،وجلك لكيال تشةةةةةةعر با لتمال الم اكل مل التيت إل المدرسةةةةةةة ،تار،ة له الحرتة التامة لممارسةةةةةةة لشةةةةةةاياته
وا،تشاا لدراته وميوله وإمكالاته ،وبذلك فصي تبا ده ل عن تكتبب خترات كدتدة ،وتتراوي ع مار افي ال في هذه المر لة
ما بيل مر الثالثة والبادسة ،وتعتتر رتاا افي ال الما دة افساسية للبلم التعليمي.
وتتميز مر لة رتاا افي ال بالل ةةةوتةةةية ،يث علصا لا دة الصره التعليمي التي ترتكز ليصا إ داد الواشةةة ات للمرا ة التالية
مل ياتصل ،وهي مر لة امة تشةةةمة عبواا افمة كميعا ،وتزودهم بافسةةةاسةةةيات مل العميدة ال ةةةحيحة ،وا ت اهات البةةةليمة،
واللترات ،والمصةارات والمعلومةات، ،مةا لصةذه المر لة عهمية ل ةةةةةةو مل الوا ية ا كتما ية ،مل يث غرس الميم افخاللية
وا كتما ية التي تد م روي الموايوة ال الحة( .الح يري،9108 ،

)7

و تمةة دور رتةاا افي ةال عهميةة ل دور المةدارس ،بة تعتتر عهم مر لة فلصا عول خلوات تعليم الل ة ت وإن ،ان هذا
التعليم

تعتمةد ل المرااة والكتةابةة ،فصي تلور مصةارات الل ة الحر،ية ،وتبةةةةةةا ده ل التعتير ل ل بةةةةةةه وخياله ،وتموي

شةل ةية الل ة إجا تمت توشة ته توشة ة تةحيحة ،وهذا تعتمد ل المعلمات فيصا ،لذلك ت ب ل المب وليل ا لتتاه إل معلمات
الروضةةةةةةة وتومية مصارتصل وإ لارصل دورات ،ي تممل بدورهل ل ع،مة وكه ،يث عن الروضةةةةةةة مل الممكل عن تكون مل
عخلر المرا ة ل الل ة إجا لم تتم تومية لدراته ومصاراته تومية تحيحة( .كمال،9105 ،

)2

ثانيًا :التعليم في ظل هزمة كورونا
تتعرا افلظمة التعليمية في كمي دول العالم إل عزمات ملتل ة مثة افزمات ا كتما ية ،وا لت ةةةةادتة وال ةةةةحية وغيرها،
ولعة عزمة افوب ة تعد مل عخلر علوال افزمات ل اإليالح ،يث تتميز ببةةةر ة ا لتشةةةار ،وتةةةعوبة المواكصة وا،تشةةةاا
افدوتة ال عالة للمىاا ليصا.
تعد عزمة ،ورولا إ د علوال افزمات ال ةةةةةحية ،فمد رفتصا (موظمة ال ةةةةةحة العالمية )9191 ،ب لصا عزمة لت ت ل ت شةةةةةي
فيروس ،ورولا  covid-19في العالم عكم والتي تبةةتب ا تال ت تتوول بيل الز،اه وعمراا ع،ثر وخامة ،وتشةةةمة اف راا
الشةةةةارعة للعدو ع راضةةةةا تو بةةةةية والحم والبةةةةعال وضةةةةيل الو ا وتةةةةعوبات في التو ا ،والتي عثرت في كمي الملا ات
التعليمية وا لت ادتة وا كتما ية وال حية في العالم.
ولتي ة ت شةةةةي فيروس ،ورولا ووتةةةةوله إل معظم دول العالم ،اتلذت تلك الدول لرارها بول

التعليم في كمي المسسةةةةبةةةةات

التعليمية، ،رتاا افي ال والمدارس وتو إل ال امعات،
وبدعت مل تلك اللحظة بتو يذ برام صا اإللكترولية التدتلة ،حة فعال للمحافظة ل سالمة كمي موبوبي التعليم وتحميل افهداا
التعليمية في آن وا د ،ومل افمثلة ل التلتيمات والمو ات اإللكترولية الم علة في العملية التعليمية في دولة اإلمارات العربية
المتحدة:
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 .0مو ة مدرسة :تتيح مو ة مدرسة إ د متادرات مسسبة متادرات محمد بل راشد آل مكتوه العالمية والتي تم تدشيوصا
في  9105وتىةةةم  8111درس تعليمي بال يدتو تشةةةةمة مواد ال يزتاا والكيمياا واف ياا ،والرتاضةةةةيات والعلوه العامة
وتيلي ملتل

المواهف الدراسةةةية ،مل رتاا افي ال و ت ال ةةة

تىم مدرسة تمرتوات وتلتيمات في ملتل
 .9مو ةةة عل

الثالي شةةةر ،وإل كالب ال يدتوهات التعليمية،

المواد العلمية بما ترفد العملية التعليمية في إيار تكاملي.

للتعليم :تمده مو ةةة "عل " الملتمة في  081مدرسةةة محتو تعليميا دا ما للمواهف المدرسةةية يث تحتوي

المو ةةةة ل ما تزتد ل  9111درس رلمي وتتيح المو ةةةة الوتةةةول في ي ة في عي مكان وفي عي ولت وتشةةةتمة
ل

دة خ ارص موصا إمكالية التدخة المتكر لمعال ة عي ضع

في افداا اف،ادتمي.

 .0تلتيل لصلة ولاهة :تمده مو ةة لصلة ولاهة ع،ثر مل ، 0111تاب إلكترولي ربي وفل مبتوتات دة م م مو ة مل
التمارتل المرتتلة بصا وتتيح ال رتةةةةةةة للمتعلم بالتمده بمبةةةةةةتوتات المرااة الملتل ة وفل ما تو زه مل لرااة الكتب التي
تتيحصا وتمكل المو ة المشرفيل ليصا مل إلشاا واكتات متل

ة للالب وا د عو دة يالب( .ال مال)9191 ،

ثالثًا :توظيف التكنولوجيا في تعليم األطفال
هوا العدتد مل الحمارل التي

تمكل إغ الصا ود الحدتث ل الل ة وتعليمه ،فالحميمة افول  :عن افي ال ال ةةةةةيار مل الو دة

ت سل  5سووات تتعلمون ببر ة ،تيرة وتبتلدمون واسصم وعكبادهم مل عكة الت ا ة م العالم والتي ة المحيلة.
الحميمة الثالية :وفل لظرتة بياكيه عن افي ال مل سةةةةةةل  7-9سةةةةةةووات هم في مر لة ما لتة العمليات التي تمتاز ب ري الوشةةةةةةاي
والحر،ة وضةةةةع

التر،يز ولبةةةةيان المواليل وافلظمة ،ما علصم

تبةةةةتليعون ال لوس والثتات في مكان وا د وهم بحاكة إل

الحر،ة وا لتمال وتييير افوضال مل خالل ملية التعلم.
الحميمةة الثةالثةة :إن مليةة التعلم تعتمةد ل اللعةب والحر،ة والوشةةةةةةاي والمتعة ،وهذا الوال تمكل التعامة معه مل خالل إدخال
تكوولوكيا المعلومات في بي ة تعلم عي ال هذه المر لة وتوحي صا بشةةةةةكة مواسةةةةةب بحيث ت ةةةةةيح ملية التعلم ممتعة وجات فاردة
وتحمل افهداا المركوة موصا(Wardle, 2000( .
راب ًعا :التعليم عن بعد
تعتتر التعليم ل بعد مل ع،ثر المبتحدثات التي عفرزتصا تكوولوكيا التعليم في الممارسات التربوتة في العمود افخيرة ،وله خر
ل البياح التمليدي للتربية وعلظمتصا ،با تتاره مول ا تعليميا تو

ة فيه المتعلم فيزتاريا وكيرافيا ل الم در ل عن تتم التعلم

بلرتمة ت ا لية مل خالل لمة المعلومات مل م ةةةدرها إل المتعلم يث توكد ا تمادا ل الوسةةةارة التموية التكوولوكية ،ولتي ة
جلك التىة التعلم ل بعد وكود مسسةبةات تلتل

ما هو لارم لد المسسبات التعليمية التمليدتة، ،ما وعسصم في تكافس ال ر

التعليمية بيل عفراد الم تم وإتا ة ال رتةةةةة للتعلم بةةةةتما تبةةةةمح به حروا ال رد وفما لمدراته وإمكالاته ،ولعة في جلك د وة
رت ة ب ن

ت تح التعليم

را ل التعليم التمليدي الرسمي في إيار المرا ة الملتل ة( .الحبل،9102 ،

)091

وتوكد العدتد مل ال وارد والميزات التي تمدمصا التعليم ل بعد ،والتي ت عله تت وح ل يرارل التعليم التمليدتة ،وهي ،اآلتي:
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-

تمليةة التكةالي  ،يةث إلةه توفر تكةالي

إلشةةةةةةاا تةةةةةة وا كدتدة لعمة دورات و لمات تعليمية ،وتوفر الكصرباا والماا

وغيرها مل المواد المبةةتلدمة في المدرسةةة ،إضةةافة إل عله
ش له عن تملة تكالي
-

اكة للذهاب إل المدارس والمرا،ز التعليمية ،وهذا مل

التومة.

متاي ل مي اففراد وال ات العمرتة ،يث تبةةةةتلي كمي اففراد بين الوظر ل ع مارهم ا سةةةةت ادة مل ا كتما ات
واللمااات والدورات الملرو ة ل اإللترلت ،وا،تباب مصارات وخترات كدتدة بعيدا ل ليود المدارس التمليدتة.

-

المرولة ،فصو

-

اسةةةتثمار الولت وزتادة التعلم ،يث تمة الت ا الت غير الم دتة بيل اللالب مل خالل تملية الدردشةةةة وافسةةة لة الزاردة

ترتتط بولت معيل ،فيبتلي اففراد التعلم في عي ولت شااوا بب الولت المالرم لصم.

التي تىي الولت ،فتزداد ،مية ما تتعلمه اللالب دون عتة تعليالت عو وارل.
-

كعةة التعليم ع،ثر توظيما ومحاتدة ،إضةةةةةةافة إل تمييم ا ختتارات بلرتمة محاتدة و ادلة ،والدلة في متابعة إل ازات ،ة
يالب.

-

تدتل للتي ة ،يث

عما بالوبةتة لتوحي

توكد استلداه لألوراح وافلاله التي لد تىر التي ة ود التللص موصا). (Ferriman, 2014

التعليم ل بعد في تعليم مر لة رتاا افي ال ،في تي هوا دور افسةرة بشةكة عسةاسي في تصي ة الل ة ل بيا

واكتما يا ،ومتابعته ب ةورة مبةتمرة لظرا لبةوه ال ةيير ومحدودتة خترته في استلداه التكوولوكيا والتمويات ،ولكي تتم تحميل
الصدا التعليمي مل موظومة التعليم ل بعد ،هوا

دة لوا د ستلدامه م افي ال وهي ،التالي:

 .0مبا دة الل ة ل فصم مو ة التعليم وا ستلداه افمثة لصا بما تتوافل م لدراته الذهوية.
 .9ا تراه اآلخرتل ل شتكة اإللترلت و ده اإلسااة إل عي شلص عو التشصير به.
ده مشار،ة المحتو التعليمي بحموح ملكية فكرتة م عي كصة عخر .

.0

 .2توفير مكان محدد لللالب تموه به فمط بالدخول إل مو ة التعليم ل بعد.
 .8متابعة اللالب عثواا المشار،ة في ال
.0

ول ا فتراضية ومتابعته بافس لة عتىا ل مدار اليوه الدراسي وفي لصاتته.

ث اللالب ل التعلم الذاتي والتحث ل ملتل
الرلابة عو

152

المعلومات بو بةةةه تر شةةةتكة الوتب ،ولكل بشةةةري ت عية خاتةةةية

ب الموال غير المرغوب في وتول الل ة إليصا( .تاسميل)9191 ،

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-5-5 :م
ISSN: 2706-6495

الفصل الثالث
الدراسات السابقة
هول :الدراسات السابقة
 .0دراسلة مقدادي  )0202بعنوان" :تصورات طلبة المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية في األردن لستخدام التعليم عن
بعد في ظل هزمة كورونا ومستجدات:ا".
هدفت الدراسةةة الحالية إل الكشة

ل ت ةةورات يلتة المر لة الثالوتة في المدارس الحكومية في افردن سةةتلداه التعليم ل

بعد في حة عزمة ،ورولا ومبةةت داتصا ،تم تلتيل الدراسةةة في ال

ةةة الدراسةةي الثالي 9191ه ،ولد تم اسةةتلداه الموصف الوتة ي

المبةحي وا سةتتالة ،تكون م تم الدراسةة مل يلتة المر لة الثالوتة في المدارس الحكومية في لواا ل تة إربد ،وتكولت يوة
الدراسةة مل ( ) 007يالتا ويالتة ،وخل ةت الدراسةة إل عن هوا عثرا إت ابيا ستلداه التعليم ل بعد في ضوا عزمة ،ورولا
المبةةت دة في مدارس تربية ل ةةتة إربد ،وفي ضةةوا الوتارف عوت ة التا ث بىةةرورة تمدتم الد م الكافي لوزارة التربية والتعليم
ت تحافظ ل استمرارتتصا ولدراتصا ل إدارة التعليم ل بعد.
 .0دراسلللة الشللللديفات  )0202بعنوان" :واقع توظيف التعليم عن بعد بسللللض مرض الكورونا في مدارس قصللللبة المفر من
وج:ة نظر مديري المدارس في:ا".
هدفت الدراسةةة إل التعرا ل وال توحي

التعليم ل بعد ببةةتب مرا الكورولا في مدارس ل ةةتة الم رح مل وكصة لظر

مدتري المدارس فيصا ولتحميل هدا الدراسةة ،تم استلداه الموصف الوت ي يث تم تلوتر استتالة تم توزتعصا ل
المكولة مل 028مدترا ومدترة في مدرسةة ل ةتة الم رح ،وعحصرت لتارف الدراسةة عن وال توحي

يوة الدراسة

التعليم ل بعد ببب مرا

الكورولا مل وكصة لظر مدتري مدارس ل تة الم رح كاا بدركة متوسلة ،وبمتوسط بابي  ،9.22وفي ضوا لتارف الدراسة
ة في م ال التعليم ل بعد

عوتت التا ثة بىرورة مد وازرة التربية والتعليم لمزتد مل الدورات والورش التدرتتية المتل
في العملية التعليمية للمعلميل واإلدارتيل ،وتلوتر وتدرتب الللتة ل مصارات التكوولوكيا الحدتثة.

 .3دراسة الراشد  )0222بعنوان" :درجة امتالك معلمة الروضة التعلم الرقمي واتجام:ا نحو استخدامه".
هدا التحث الحالي إل تعرا ات اهات معلمات الروضةةةةةةة لحو اسةةةةةةتلداه التعلم الرلمي ودركة امتال مصارات التعلم الرلمي
لدتصل ،وتكولت يوة المعلمات مل  091معلمة مل روضةةةات بموايل ملتل ة بمدتوة الرتاا ،ولتحميل عهداا الدراسةةةة تم اتتال
الموصف الوتةةة ي و اسةةةتلداه اسةةةتتالة تتىةةةمل محورتل عسةةةاسةةةيل بعد الت ،د مل تةةةدلصا وثتاتصا ،تميا المحور افول ات اهات
المعلمات لحو التعلم الرلمي ،وتحدد المحور الثالي مد توافر مصارات التعلم الرلمي لد المعلمات ،وتوتةة التحث إل الوتارف
التةاليةة :وكود ات ةاهةات إت ةابية لحو التعلم الرلمي وتوافر مصارات التعلم الرلمي لد معلمات الروضةةةةةةة وهذه الوتارف تت ل م
بعن الدراسةةةةات وتلتل

م الدراسةةةةات افخر  ،وفي ضةةةةوا الوتارف عوتةةةة التا ث بىةةةةرورة إثراا برامف إ داد المعلمات

بمبالات تتعلل بالتعلم اإللكترولي واستلداه الحاسوب واإللترلت في التعلم والتعليم.
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 .2دراسة علي  )0222بعنوان" :اتجامات معلمات رياض األطفال نحو استخدام الحاسوب".
هدفت الدراسةةة إل تحدتد ات اهات معلمات رتاا افي ال لحو اسةةتلداه الحاسةةوب ،والت ةةرت الدراسةةة ل معلمات رتاا
افي ال في مدتوة بيداد (الرتةةةةةافة -الكرخ) للعاه الدراسةةةةةي ،9102-9100تكولت يوة التحث مل ( )001معلمة تم اختيارهل
شةةةواريا ،وا تمدت التا ثة ل الموصف الوتةةة ي واسةةةتلدمت ا سةةةتتالة ل م المعلومات ،وعحصرت الوتارف ب ن معلمات ات اه
رتاا افي ال إت ابي لحو اسةةةةتلداه الحاسةةةةوب ،وفي ضةةةةوا الوتارف لدمت التا ثة كملة مل التوتةةةةيات عهمصا )0 :ت ب ل
المعلمة عن تصتم بتعليم افكيال تعليما سةليما باسةتلداه كمي وسارة التكوولوكيا المتلورة لتبا د في تحبيل ملية التعليم وإ داد
كية متدل ومثم

 )2إ داد برامف تعليمية ل الحاسةةةةوب شةةةةاملة لمواهف الروضةةةةة  )0وضةةةة برامف تدرتتية لمعلمات رتاا

افي ال خاتة ل ،ي ية استلداه الحاسوب ب ا لية في التعليم.
 .8دراسلللة العجلوني  )0220بعنوان" :درجة اسلللتخدام معلمات رياض األطفال في عمان لتكنولوجيا المعلومات والتصلللالت
والعوائق نحوما".
هدفت هذه الدراسةةةةة إل التعرا ل دركة ممارسةةةةة معلمات رتاا افي ال لتكوولوكيا المعلومات وا ت ةةةةةا ت في رتاا
افي ال في مان وتحدتد العوارل التي تحول دون اسةةةةتلدامصا ،ولتحميل عهداا الدراسةةةةة تم اتتال الموصف الوتةةةة ي واسةةةةتلداه
ا سةةةتتالة  ،داة ل م المعلومات ،واشةةةتملت يوة الدراسةةةة ل  20روضةةةة عي ال في مدتوة مان تم اختيارها شةةةواريا ،وتم
توزت عداة الدراسةةةةة ل كمي المعلمات العامالت في تلك الرتاا ،يث بلد ددهل  079معلمة تم اسةةةةتركال  087اسةةةةتتالة
مكتملة موصا ،وعشةةةةةةارت الوتارف إل للة توافر المعدات والترم يات في ،ثير مل رتاا افي ال في مان ،إضةةةةةةافة إل وكود
ضةةةةع

لد معلمات رتاا افي ال بشةةةةكة اه في م ال اسةةةةتلداه تكوولوكيا المعلومات وا ت ةةةةا ت، ،ما دلت الوتارف ل

وكود وارل ،ثيرة تحول دون اسةةةةةتلداه معلمات رتاا افي ال لتكوولوكيا المعلومات وا ت ةةةةةا ت .ومل عبرزها الومص في
المعدات والترم يات ،وللة الولت وللة الحوافز المادتة وغيرها ،ولد عوتةةت الدراسةةة بىةةرورة توفير التكوولوكيا المواسةةتة في
رتاا افي ال وتدرتب وت هية معلمات رتاا افي ال ل استلداه تلك التكوولوكيا.
ثانيًا :التعقيض على الدراسات السابقة
 .2من حيث ال:دف :هدفت الدراسةةةة الحالية إل بواا ت ةةةور ممتري لتلتيل التعلم ل بعد لللتة رتاا افي ال في حة كارحة
الكورولا ،ودراسةةة ممدادي ( )9191هدفت إل الكش ة

ل ت ةةورات يلتة المر لة الثالوتة في المدارس الحكومية في افردن

سةةةتلداه التعليم ل بعد في حة عزمة ،ورولا ومبةةةت داتصا ،واهتمت دراسةةةة الشةةةدت ات ( )9191في التحث ل وال توحي
التعليم ل بعد ببةةةةةةب مرا الكورولا في مدارس ل ةةةةةةتة الم رح مل وكصة لظر مدتري المدارس فيصا ،عما دراسةةةةةةة الراشةةةةةةد
( )9105فتحث ل دركة امتال معلمة الروضةةةة التعلم الرلمي وات اهصا لحو اسةةةتلدامه ،ودراسةةةة لي( )9100لامت بتحدتد
ات اهات معلمات رتاا ا ي ال لحو اسةتلداه الحاسةوب ،ودراسةة

لولي ( )9109هدفت إل معرفة دركة استلداه معلمات

رتاا ا ي ال في مان لتكوولوكيا المعلومات وا ت ا ت والعوارل لحوها.
 .0من حيث المن : :ات مت دراستي م كمي الدراسات ل استلداه الموصف الوت ي التحليلي التواري.
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 .3من حيث هداة الدراسة :استلدمت الدراسة الحالية عداة ا ستتالة ،بذلك تكون لد ات مت م كمي الدراسات البابمة في استلداه
ا ستتالة  ،داة ل م التيالات والمعلومات.
 .4من حيث مجتمع وعينة الدراسللللة :ات مت الدراسةةةةة الحالية م دراسةةةةة ،ة مل الراشةةةةد ( ،)9105لي ( ،)9100و

لولي

( )9109في م تم و يوةة الةدراسةةةةةةة ،يةث تم تلتيل الةدراسةةةةةةة ل معلمات رتاا افي ال ،واختل ت م دراسةةةةةةة ممدادي
( )9191يةث تكون م تم الةدراسةةةةةةة مل يلتةة المدارس ،وم دراسةةةةةةة الشةةةةةةدت ات ( )9191يث تكون الم تم مل مدراا
المدارس.

الفصل الرابع
من:جية الدراسة إجراءات الدراسة الميدانية)
مقدمة
تعد إكرااات الدراسةةةةةة الميدالية ،وموص ية الدراسةةةةةة المتتعة مل افمور الصامة وافسةةةةةاسةةةةةية في التحث العملي ،مل عكة تحميل
عهداا الدراسةةة والح ةةول ل التيالات وتحليلصا ،وتةةو للوتارف وت بةةيرها بشةةكة ملي وموضةةو ي ،ولد تواولت التا ثة في
هذا ال

ةة وتة ا لموص ية الدراسةةة وم تم و يوة الدراسةة ،و،ذلك عداة الدراسةةة المبةتلدمة ويرتمة بوارصا وتةةدح وثتات عداة

الدراسة ،والمعال ات اإل

ارية التي استلدمت لتحلية التيالات ،وفيما تلي ت اتية جلك:

ً
هول :من :الدراسة
لامت التا ثة باتتال موص يل للدراسة هما:
 .2المن :الوصفي التحليلي:
يث اسةتلدمت التا ثة الموصف الوت ي التحليلي مل عكة التعرا ل دركة تلتيل معلمات رتاا افي ال للتعليم ل بعد في
تعليم يلتة رتاا افي ال.
ويعرف المن :الوصلللفي التحليلي ب له" :يرتمة موتظمة لدراسةةةة مارل راهوة ،متعلمة بظاهرة عو مول

عو عفراد ،عو ع داث عو

عوضةةةال معيوة ،بصدا ا،تشةةةاا مارل كدتدة عو التحمل مل تةةةحة مارل لدتمة وآثارها ،والعاللات التي تت ةةةة بصا ،وتييرها،
و،ش

ال والب التي تحكمصا"( .ال ياللي وساليوية،9109 ،

)000

 .0المن :البنائي:
واستلدمت التا ثة الموصف التواري في بواا الت ور الممتري لتلتيل التعلم ل بعد لللتة رتاا افي ال في حة كارحة ،ورولا.
ويعرف درويش وآخرون  0222ص )9المن :البنلائي بلأنله" :الموصف المتت في إلشةةةةةةاا عو تلوتر برلامف عو هيكة معرفي
كدتد لم تكل معروفا مل لتة ،تواا و دة دراسية عو برلامف لمي كدتد".
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ثانيًا :مجتمع الدراسة
تكون م تم الدراسةةةةة مل كمي معلمي ومعلمات رتاا افي ال في دولة اإلمارات العربية المتحدة مل العاه الدراسةةةةي الحالي
اا المدرسي التاب لوزارة التربية والتعليم في دولة اإلمارات

( ،)9191-9102والتالد ددهم  8220معلما ومعلمة بب اإل
العربية المتحدة لعاه .9105-9107

ثالثًا :عينة الدراسة
ه) عينة اسلتطالعية :تم اختيار ( )01اسةت ابة شةواريا وتم تلتيل عداة الدراسةة ليصا مل عكة لياس تدح وثتات عداة الدراسة
والعمة ل تمويل افداة وتلوترها ،وتم استتعاد هذه العيوة عثواا تحلية ا ستتالة واستلرا الوتارف.
ب) عينة الدراسللللللة الفعلية :تكولت العيوة ال علية للدراسةةةةةةة مل يوة ل ةةةةةةدتة بليت ( )081معلما ومعلمة مل معلمي رتاا
افي ةال في دولةة اإلمةارات العربيةة المتحةدة ،ولةد لةامةت التةا ثةة بةاختيارهم باللرتمة الم ةةةةةةدتة لظرا هتمامصم في م ال
التكوولوكيا والتعلم ل بعد ،وممل ،الت لصم علشةلة خاتة بالتعلم ل بعد ،وجلك للتعرا ل دركة توحي

التعلم ل بعد

في رتاا افي ال وبواا لرارات بواا ل اسةةةةت اباتصم تتعلل بالت ةةةةور الممتري ،ولد اسةةةةت اب موصم ( )090معلما ومعلمة
بوبتة  %51.07وهي لبتة ،افية مل عكة تلتيل عداة الدراسة.
توزيع هفراد عينة الدراسة حسض متغيرات:ا:
واشةتمة توزت التيالات الشل ية للم حوتيل ،والتي تتعلل بمتييرات (المسهة العلمي ،سووات اللترة) وال دول التالي توضح
خ ارص يوة الدراسة:
جدول 2.2
توزيع عينة الدراسة حسض متغير المؤمل العلمي
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المسهة العلمي

العدد

الوبتة

دبلوه

16

13.22%

بكالورتوس

74

61.16%

ماكبتير ف ل

31

25.62%

المجموع

121

100%
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جدول 2.0
توزيع عينة الدراسة حسض متغير سنوات الخبرة
سووات اللترة

العدد

الوبتة

علة مل  8سووات

22

18.18%

مل  8إل  01سووات

33

27.27%

 01سووات ف ،ثر

66

54.55%

المجموع

121

100%

راب ًعا :هداة الدراسة
لتحميل عهداا الدراسة استلدمت التا ثة في دراستصا ا ستتالة  ،داة للدراسة،
وتعرا ا سةةتتالة ب لصا" :إ د وسةةارة التحث العملي المبةةتعملة ل للاح واسةة مل عكة الح ةةول ل بيالات عو معلومات
مل اسةتمارة تحتوي ل م مو ة مل ال مرات التي تموه المشار باإلكابة

تتعلل ب وال الواس عو ميولصم عو ات اهاتصم ،وتت ل

وصا بو به دون مبا دة عو تدخة مل ع د"( .خلي ات،9102 ،

)082

وتكولةت ا سةةةةةةتتةالةة مل ( )01فمرات للتعرا ل دركة تلتيل معلمات رتاا افي ال للتعليم ل بعد في تعليم يلتة رتاا
افي ال.
وقد اسلللتخدما الباحثة مقياس ليكارت الخماسلللي لقياس اسلللتجابات هفراد عينة الدراسلللة لفقرات السلللتبانة حسلللض الجدول
التالي:
جدول رقم 2.3
مقياس ليكارت الخماسي
ا ست ابة

لليلة كدا

لليلة

متوسلة

،تيرة

،تيرة كدا

الدركة

0

9

0

2

8

سا :صد الستبانة
خام ً
تم التحمل مل تةدح ا تباح الداخلي لالستتالة مل خالل تلتيمصا ل

يوة استلال ية مكولة مل ( )01است ابة ،ولم تم باب

معامة ا رتتاي بيرسون بيل دركة ،ة فمرة وم مول دركات المحور الذي توتمي إليه.
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جدول رقم 4.4
معامالت الرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الستبانة والدرجة الكلية لالستبانة
مةةةةةعةةةةةامةةةةةة الةةةةمةةةةةيةةةةمةةةةةة
ه

ا رتةةةةةتةةةةةاي ا

ال مرة

بيرسون
علوه بالتواتةةةةة م الللتة وعولياا عمورهم تر اإللترلت فغراا التعليم في عي 0.841

0

تمةةةاليةةةة

Sig
0.00

ولت.

9

عرسة مماي فيدتو تعليمية لللالب تر اإللترلت.

0

عغلي ،افة م ردات المادة العملية اللاتة بالموصا

2

ع لي واكتات تر اإللترلت تتواسب م لدرات اللالب.

0.861

8

عتت عساليب تموتم تتواسب وعلشلة التعلم ل بعد.

0.906

تر التعلم ل بعد.

0.897

0.00

0.906

0.00
0.00
0.00

ع مد اكتما ات م عولياا افمور تر اإللترلت لموالشة المىاتا التعليمية اللاتة 0.83

0

0.00

ب بوارصم.

7

علوه بتعزتز تعلم اللالب تر اإللترلت مل خالل شصادات تمدتر و وافز عخر .

0.882

0.00

5

عض علشلة تعلم ل بعد ترا ي ال روح ال ردتة بيل اللالب.

0.919

0.00

0.844

0.00

0.886

0.00

علوه بشري الدروس تر ال

2
01

عوح

* ا رتتاي دال إ

وا ا فتراضية.

موال التواتة ا كتما ي الملتل ة في التعلم ل بعد.
اريا ود مبتو د لة α =1.18

مل المال ظ في ال دول البةةابل عن معامالت ا رتتاي بيل فمرات ا سةةتتالة والدركة الكلية ل مرات ا سةةتتالة دالة إ

ةةاريا ود

مبةةةةتو د لة ( )α =1.18ل مي فمرات ا سةةةةتتالة ،وتراو ت معامالت ا رتتاي بيل ( ،)1.202 – 1.501وهذا تدل ل عن
فمرات هذا ا ستتالة تادلة لما ُوضعت لمياسه.
سا :ثبات الستبانة
ساد ً
الثتةات تدل ل اتبةةةةةةاح الوتارف ،بمعو إجا ،رر المياس فجلك تح ةةةةةةة ل ل ا الوتارف ،وفي عغلب ا ته هو معامة ارتتاي،
وهوا

دد مل اللرارل لمياسةةةةه ومل ع،ثرها شةةةةيو ا هي يرتمة (،رولتاخ عل ا) ويرتمة ت زرة الممياس إل ل ةةةة يل( .الوادي

والز تي)900 :9100 ،
ولد اسةتلدمت التا ثة يرتمة عل ا ،رولتاخ وهي عشةصر اللرارل في لياس ثتات افداة ،وتكشة

هذه اللرتمة مد تشةةتت دركات

المبت يتيل ،وبلد معامة عل ا ،رولتاخ  0.97وهذا تدل ل ثتات مرت لالستتالة.
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وبعد عن ت ،دت التا ثة مل تةةةةةدح وثتات ا سةةةةةتتالة ،ايم لت لتلتيل ا سةةةةةتتالة ل

يوة الدراسةةةةةة لتحميل عهداا الدراسةةةةةة،

واستلرا الوتارف.
ساب ًعا :المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة
لتحميل عهداا الدراسة سيتم استلداه المعال ات اإل

ارية التالية:

 .0التكرارات والوبةةب الم وتة والمتوسةةلات الحبةةابية وا لحرافات المعيارتة لمعرفة خ ةةارص العيوة ومبةةتو شةةيول
الظاهرة محة التحث لد العيوة.
 .9اختتار Tلعيوة وا دة ( )One Sample T Testمل عكة اختتار رعي المبت يتيل ول الظاهرة المراد لياسصا.
 .0معامة ا رتتاي بيرسةةةون لمياس دركة ا رتتاي بيل متييرتل ،ولد تم اسةةةتلدامه لحبةةةاب ا تبةةةاح الداخلي ،وال ةةةدح
التواري.
 .2اختتار عل ا ،رولتاخ لمعرفة ثتات ا ستتالة.

159

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-5-5 :م
ISSN: 2706-6495

الفصل السادس
نتائ الدراسة ومناقشت:ا
مقدمة
لامت التا ثة في هذا ال

ةةةةة بتمدتم تحلية ت

ةةةةيلي للتيالات ،واإلكابة ل عسةةةة لة الدراسةةةةة مل خالل تحلية فمرات ا سةةةةتتالة

للتعرا ل دركةة تلتيل معلمةات رتةاا افي ال للتعلم ل بعد ،و،ذلك را الوتارف التي تم التوتةةةةةةية إليصا وموالشةةةةةةتصا
بالت

ية ،و را التوتيات بواا ل ما توتلت إليصا الدراسة مل لتارف.

ً
هول :المحك المعتمد في الدراسة
لتحدتد المحك المعتمد في الدراسة لامت التا ثة بالركول إل افدب التربوي اللا

بالمماتيا المحكية ،و،ذلك بعن

الدراسات البابمة التي ا تمدت الممياس اللماسي ل به لتحدتد مبتو ا ست ابة يث تم تحدتد يول اللالتا في ممياس
(ليكارت) اللماسي مل خالل باب المد بيل دركات الممياس ( ،)2 = 0 – 8ومل ثم تمبيمه ل ع،تر ليمة في الممياس
للح ول ل يول الللية ( ،)1.5 = 8 ÷ 2وبعد جلك تم إضافة هذه الميمة إل علة ليمة في الممياس
(بداتة الممياس الوا د ال حيح) وجلك لتحدتد الحد اف ل لصذه الللية وهكذا عتتح يول اللالتا ،ما هو موضح في ال دول
التالي:
جدول 2.0
المحك المعتمد في الدراسة
طول الخلية

الوزن النسبي المقابل له

درجة التوافر

0.5 – 0

%00 - %91

لليلة كدا

9.0 – 0.5

%89 - %00

لليلة

0.2 – 9.0

%05 - %89

متوسلة

2.9 – 0.2

%52 - %05

،تيرة

8 – 2.9

%011 - %52

،تيرة كدا

وللكشةةة

ل هذه ال رضةةةية تم ا تبةةةاب الميمة ا

تمالية  sigمل خالل الترلامف اإل

ةةةاري  SPSSوممارلتصا بميمة اللل

 α=1.18فججا ،الت ليمة  sigع،تر مل  1.18فيعوي لتول ال رضةةةية ال ةةة رتة وعن المبةةةت يب لم تشةةةكة رعتا ول الممارسةةةات
المراد دراسةتصا ،وفي ال ،الت عتةير فجن رعي المبت يب تلتل

كوهرتا ل الدركة المتوسلة وبالتالي تكون لد شكة رعتا

ول الممارسات المراد دراستصا.
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ثانيًا :الجابة عن السؤال األول
ما درجة تطبيق معلمات رياض األطفال للتعليم عن بعد في تعليم طلبة رياض األطفال من وج:ة نظرمن؟
ولإلكابة ل هذا البسال تم تحلية فمرات ا ستتالة وفل المحك المعتمد في الدراسة و،الت الوتارف ،التالي:
جدول  5.0المتوسللللح الحسللللابي والنحراف المعياري والمتوسللللح النسللللبي وقيمة اختبار  Tوالقيمة الحتمالية  Sigوالترتيض
لجميع مجالت الستبانة وقيمة جميع المجالت م ًعا )N=121
الةةمتوس ا لةةةحةةةرا
ه

ال مرة

ا

ي

الحبابي المعياري

المتوسةةةةةةط لةةةةةيةةةةةمةةةةةة
الوبتي

ا ختتار

الةةمةةيةةمةةةة
ا

تمال

تة

الترت
تب

الحكم

علوه بالتواتةةةةةةة م الللتة وعولياا
0

عمةورهم تر اإللترلةةةةت فغراا

2.79

1.23

55.70%

-1.92

0.03

 7متوسلة

التعليم في عي ولت.
9

عرسةةةة مماي فيدتو تعليمية لللالب
تر اإللترلت.

2.88

1.30

57.52%

-1.05

0.15

 1متوسلة

عغلي ،ةةافةةة م ردات المةةادة العمليةةة
0

اللةاتةةةةةةة بةالموصا

تر التعلم ل

2.86

1.25

57.19%

-1.24

0.11

 4متوسلة

بعد.
2
8

ع ةلةي واكةتةةةات ةتةر اإللةترلةةةةت
تتواسب م لدرات اللالب.
عتت عسةةاليب تموتم تتواسةةب وعلشةةلة
التعلم ل بعد.

2.87

1.16

57.36%

-1.25

0.11

 2متوسلة

2.75

1.16

55.04%

-2.36

0.01

 9متوسلة

ع مةةد اكتمةةا ةةات م عوليةةاا افمور
0

تر اإللترلةت لموالشةةةةةةة المىةةةةةةاتا

2.65

1.14

53.06%

-3.35

0.00

 10متوسلة

التعليمية اللاتة ب بوارصم.
علةوه بةتةعةزتةز تةعةلةم الةلةالب تر
7

اإللترلت مل خالل شةةةةةةصادات تمدتر

2.79

1.10

55.87%

-2.06

0.02

 6متوسلة

و وافز عخر .
5

عضةةةة علشةةةةلة تعلم ل بعد ترا ي
ال روح ال ردتة بيل اللالب.
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الةةمتوس ا لةةةحةةةرا
ه

ي

ال مرة

المتوسةةةةةةط لةةةةةيةةةةةمةةةةةة

ا

الوبتي

الحبابي المعياري
علوه بشةةري الدروس تر ال ة وا

2

ا فتراضية.
عوح

01

موال التواتةةةةة ا كتما ي

الملتل ة في التعلم ل بعد.
الدرجة الكلية لالستبانة

ا ختتار

الةةمةةيةةمةةةة
ا

تمال

تة

الترت
تب

الحكم

2.79

1.23

55.70%

-1.93

0.03

 7متوسلة

2.87

1.24

57.36%

-1.18

0.12

 2متوسلة

2.80

56.08% 1.05

-2.05

0.02

متوسطة

يتضح من الجدول السابق ما يلي:
 .0ا سةةةةةةتتالة ،كة دالة إ

ةةةةةةاريا بةةةةةةب المحك المعتمد ،وبلد المتوسةةةةةةط الحبةةةةةةابي للممياس ،كة ( ،)9.51بوزن لبةةةةةةتي

( ،)%80.15وبدركة ممارسةةةة متوسةةةلة بةةةب المحك المعتمد في الدراسةةةة ،وهذا تعوي عن يوة الدراسةةةة تر عن دركة
تلتيل معلمةات رتةاا افي ةال للتعليم ل بعةد في تعليم يلتةة رتةةاا افي ةال كةاات بةدركةة متوسةةةةةةلةة وبوبةةةةةةتةة تة تيةةد
.%80.15
وتت ل هذه الوتي ة م دراسةةةةة الشةةةةدت ات ( )9191عن وال توحي

التعليم ل بعد ببةةةةب مرا الكورولا مل وكصة لظر

مدتري مدارس ل تة الم رح كاا بدركة متوسلة ،وبمتوسط بابي .9.22
وتعزو التةا ثةةة هةةذه الوتي ةةة إل عن العمر الزموي لللالب
يالب رتاا افي ال ،و،ذلك توكد ضةةةةةةع

تشةةةةةة

المعلميل والمعلمةات ل تلتيل التعلم ل بعةةد لةةد

لد معلمي ومعلمات رتاا افي ال في اسةةةةةةتلداه التكوولوكيا الحدتثة في

التعلم ،فمد عشةارت دراسةة الع لولي ( )9109إل وكود ضع

لد معلمات رتاا افي ال بشكة اه في م ال استلداه

تكوولوكيا المعلومات وا ت ةةةةةةا ت، ،ما بيوت ل ا الدراسةةةةةةة وكود وارل ،ثيرة تحول دون اسةةةةةةتلداه معلمات رتاا
افي ال لتكوولوكيا المعلومات وا ت ا ت.
 .9توز ت فمرات ا سةتتالة مل يث الد لة اإل
غير دال إ
إ

ةارية إل لبةميل لبم دال إ

اريا وهي ال مرات ( ،)8،0،7،5،2 ،0ولبم

ةةةةةةاريةا وهم ال مرات ( )9،0،2،01يةث لم تشةةةةةةكة يوة الدراسةةةةةةة رعتا ول هذه ال مرات افرب غير الدالة

اريا سواا بالمتول عو بالرفن.

 .0كاات في المرتتة افول ال مرة رلم ( )9والتي توص ل "هرسلللل مقاطع فيديو تعليمية للطالب عبر اإلنترنا" بمتوسةةةط
بةابي ( ،)9.55ومتوسةط لبتي ( ،)%87.89وبدركة متوسلة ،وم عن هذه ال مرة كاات في المرتتة افول إ عن يوة
الدراسةةةةة لم تحبةةةةم رعتصا في إرسةةةةال مماي ال يدتو مل دمه ،وتعزو التا ث جلك إل عن مماي ال يدتو التعليمية اللاتةةةةة
برتةاا افي ةال تلىةةةةةة

كتصةادات المعلميل والمعلمةات ،و توكةد لةاحم مو ةد تىةةةةةةتط هةذه العملية ليتم الحكم بممدار

ممارستصا.
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 .2كةاات في المرتتةة افخيرة ال مرة رلم ( )0والتي توص ل "هعقلد اجتملاعلات مع هوليلاء األمور عبر اإلنترنا لمناقشللللللة
القضلايا التعليمية الخاصلة بأبنائ:م" وبمتوسةط بةابي ( ،)9.08ومتوسةط لبةتي ( ،)%80.10وبدركة متوسلة ،وتعزو
التا ثة جلك إل عن المعلميل والمعلمات

تمتلكون اللترة الكافية في م ال استلداه تلتيمات وبرامف مد ا كتما ات تر

اإللترلت ،و،ذلك ده لدرة كمي عولياا افمور مل استلداه مثة هذه الترامف والتلتيمات.
ثالثا :الجابة عن السؤال الثاني
ما التصور المقترح لتطبيق التعلم عن بعد لطلبة رياض األطفال في ظل جائحة كورونا؟
ولإلكةابةة ل هةذا البةةةةةةسال لةامةت التةا ثةة بتحةدتةد دركةة تلتيل معلمةات رتةاا افي ال للتعليم ل بعد في تعليم يلتة رتاا
افي ال مل وكصة لظرهل ،ومل ثم لامت بتواا الت ور مل خالل اتتال الموصف التواري مل خالل الللوات التالية:
 .0تحدتد الوماي التي تحتا لتلوتر وتحبيل في موضول التعلم ل بعد.
 .9بواا الت ور الممتري بشكله افولي مل لتة التا ثة.
 .0مراكعة الت ور الممتري وتعدتله
 .2بواا الت ور ب ورته الوصارية.
ولامت التا ثة بتواا الت ور الممتري بب التالي:
التصور المقترح لتطبيق التعلم عن بعد لطلبة رياض األطفال في ظل جائحة كورونا:
 .2همداف التصور:
تصدا الت ةةور في افسةةاس إل بواا تلوتر لدرات معلمات رتاا افي ال لتلتيل التعلم ل بعد لللتة رتاا افي ال في حة
كةارحةة ،ورولا ،ولتحميل الصدا العاه لامت التا ثة بتحدتد م مو ة مل افهداا الت

ةةةةةةيلية التي تعمة في م ملصا ل تحميل

الصدا العاه.
األمداف التفصيلية للتصور:
 لشر الو ي لد المعلمات والم تم المحلي ول التعلم ل بعد لد يالب رتاا افي ال.
 تمكيل معلمات رتاا افي ال مل مصارات التواتة تر برامف وتلتيمات اإللترلت.
 تومية مصارات معلمات رتاا افي ال في إدارة المحتو التعليمي ل بعد.
 تمكيل عولياا افمور ل مصارات التعلم ل بعد.
 تومية مصارات المعلمات ل عساليب تموتم تمده اللالب عثواا التعلم ل بعد.
 تومية مصارات المعلمات في عساليب تعزتز تعلم اللالب في التعلم ل بعد.
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 .0منطلقات التصور:
 موا،تة التلور التكوولوكي الميا في م ال التعلم اإللكترولي ل بعد.
 افزمات التي تواكه العالم وخاتة عزمة ،ورولا.
 التوكه الكتير لد اللالب في كمي المرا ة لحو التكوولوكيا وا لت اح الدارم بصا.
 .3مسوغات التصور:
 المحافظة ل استمرارتة تعلم اللالب عثواا افزمات.
 مبتو تلتيل معلمات رتاا افي ال للتعلم ل بعد وجلك بب لتارف ا ستتالة.


المباهمة في بواا شل ية الل ة والتواتة الدارم معه.

 اإلسصاه في تمده دولة اإلمارات العربية المتحدة في م ال التعليم والتعلم.
 .4مراحل التصور المقترح:
ولتحميل عهداا الت ةةةور لامت التا ثة بتمبةةةيم الت ةةةور لعدة مرا ة ،تشةةةكة في م ملصا تحميل عهداا الت ةةةور والصدا العاه،
والعمة في هذه المرا ة تكون بتراتتية زموية متبةةةلبةةةلة ،وتكون ل صات تلتيل هذا الت ةةةور رتة وضةةة الللط اللاتةةةة بكة
مر لة ،مل خالل تحدتد الزمل ،والتكل ة ،وكصات التو يذ ،ومسشرات افداا والو اي الرريبة ،و،الت المرا ة ،التالي:
المرحلة األولى :نشر الوعي حول جدوى التعلم عن بعد لدى طالب رياض األطفال:
 .0ال:دف :لشر الو ي لد المعلمات والم تم المحلي ول التعلم ل بعد لد يالب رتاا افي ال.
 .0الج:ات المنفذة :مدترات رتاا افي ال ،ومبالدة مكاتب التعليم.
 .3مدة المرحلة :شصران.
 .4تفاصيل المرحلة:
لوا ة الم تم المحلي والمعلمات ب همية وكدو التعلم ل بعد ،تلت ةةةةةر الولت في تحميل عهداا الت ةةةةةور ،والعكا تشةةةةةكة
معيمةا ،تيرا لةذلةك ،وسةةةةةةيتم خالل هةذه المر لةة مد اكتما ات وورش مة ،وإدارة لماشةةةةةةات ول التعلم ل بعد لد رتاا
افي ال ،و مة موشورات وفيدتوهات دا مة لل كرة.
المرحلة الثانية :تدريض المعلمات على م:ارات التواصل اإللكتروني:
 .0ال:دف :تمكيل معلمات رتاا افي ال مل مصارات التواتة تر برامف وتلتيمات اإللترلت.
 .0الج:ات المنفذة :مشرفو رتاا افي ال.
 .3مدة المرحلة :شصران.
 .4تفاصيل المرحلة:
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مصارات التواتةةة اإللكترولي هي الر،يزة افسةةاسةةةية في علشةةلة التعلم ل بعد ،فمدرة المعلمات ل توحي

عدوات التواتةةةة

اإللكترولي فغراا التعليم تعد المدخة افسةاسي لتالي افلشلة ،فصذه المر لة مصمة كدا ،وسيتم في هذه المر لة التر،يز ل
تدرتب المعلمات ل برامف وتلتيمات إدارة ا كتما ات والحوارات ال ما ية فولياا افمور واللالب ،و،ي ية إرسةةةةال المواد
التعليمية تر هذه التلتيمات ،واستمتال عس لة واست بارات عولياا افمور واإلكابة وصا.
المرحلة الثالثة :تدريض المعلمات على إدارة المحتوى التعليمي عن بعد:
 .0ال:دف :تومية مصارات معلمات رتاا افي ال في إدارة المحتو التعليمي ل بعد.
 .0الج:ات المنفذة :مدربون متل

ون في م ال تكوولوكيا التعليم.

 .3مدة المرحلة0 :شصور.
 .4تفاصيل المرحلة:
سةةةةةيتم في هذه المر لة تدرتب المعلمات ل إلشةةةةةاا محتو تعليمي ،وا سةةةةةت ادة مل محتو تعليمي آخر متوافر ل فىةةةةةاا
اإللترلت الر ب ،وتتم تدرتب المعلمات ل برامف متعددة ،مثة ال ةةةة وا ا فتراضةةةةية ،ولووات اليوتيوب ،والموال الت ا لية
المتعددة ،وتتم ا لت ةةةةةةار ل الموال البةةةةةةصلة في التعامة للمعلمات واللالب وعولياا افمور ،والتدرب ل إلشةةةةةةاا محتو
تعليمي ب دوات سصلة للمعلمات.
المرحلة الرابعة :تدريض هولياء األمور على م:ارات التعلم عن بعد:
 .0ال:دف :تمكيل عولياا افمور مل مصارات التعلم ل بعد.
 .0الج:ات المنفذة :معلمات رتاا افي ال ،ومبالدة مدربيل متل

يل.

 .3مدة المرحلة :شصران.
 .4تفاصيل المرحلة:
ت ا ة عولياا افمور م علشةةةلة التعلم ل بعد ،ومبةةةالدة عي الصم سةةةيكون مل عهم العوامة افسةةةاسةةةية التي تو ح التعلم ل بعد،
ودولةه لل تتم تو يةذ عي مل تلةك افلشةةةةةةلةة ،فةالتةدرتةب تصةدا فمرتل :إت ةاد لوةا ةة لد عولياا افمور ل عهمية التعلم ل بعد
في ةالصم ،و،ةذلةك تمكوصم مل ا للراي في افلشةةةةةةلة مل خالل الترامف والتلتيمات الملتل ة التي سةةةةةةيتم التدرب ليصا في هذه
المر لة.
المرحلة الخامسة :تدريض المعلمات على هساليض تقويم وتعزيز الطالب هثناء التعلم عن بعد:
 .2ال:دف:
 تومية مصارات المعلمات ل عساليب تموتم تمده اللالب عثواا التعلم ل بعد.
 تومية مصارات المعلمات في عساليب تعزتز تعلم اللالب في التعلم ل بعد.
 .0الج:ات المنفذة :مدربون متل
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 .3مدة المرحلة :شصران.
 .4تفاصيل المرحلة:
تموتم عداا اللالب في علشةةةةلة التعلم ل بعد ،تلتل
تلتل

بشةةةةكة ،تير ل تموتم افداا في افلشةةةةلة ال علية ،و،ذلك عسةةةةاليب التموتم

وله عساليب عخر  ،بالتالي سيكون التر،يز في هذه المر لة ل تمكيل المعلمات مل افساليب ال دتدة واللاتة بالتموتم

والتعزتز ،وسةةيتم اتتال عسةةاليب شةةيمة في التعزتز مل ش ة لصا عن تدف اللالب وجوتصم ل ا سةةتمرار في علشةةلة التعلم ل بعد،
و،ذلك بواا عداة لياس وتموتم تتواسب م علشلة التعلم ل بعد.
المرحلة السادسة :قياس مدى نجاح هنشطة التعلم عن بعد لدى طالب رياض األطفال:
 .2ال:دف :قياس مدى تحقق همداف التصور المقترح.
 .0الج:ات المنفذة :مشرفات رتاا افي ال ،بمبالدة مكاتب التعليم.
 .3مدة المرحلة2 :شصور.
 .4تفاصيل المرحلة:
تتم في هةذه المر لةة كم ،ةافةة المعلومةات ول عداا رتةاا افي ةال في م ال التعلم ل بعد ،ولياس عداا المعلمات ،وت اوب
اللالب م ،افة افلشةةةةةلة التي تم تو يذها ،وتتم بواا مسشةةةةةرات عداا لمياس ،ة ما تتعلل ب داا كمي افيراا ،وتتم العمة ل
تحبيل وتلوتر الوماي وال والب التي حصرت بشكة ضعي .
 .5متطلبات تطبيق التصور:
 د م وزارة التربية والتعليم للت ور الممتري ل كمي المبتوتات.
 إشرا مسسبات الم تم المحلي في المباهمة في إل اي الت ور.
 لوا ة المب وليل ل رتاا افي ال ب دو التعلم ل بعد.


إشرا عولياا افمور في علشلة الت ور ود مصم عثواا التلتيل في التيت.

 .2المعيقات التي قد تواجه التصور.


ده لوا ة المعلمات بت ا ة اللالب م افلشلة التي تو ذ ل بعد.

 للة الد م المادي واإلداري فلشلة الت ور مل لتة المب وليل وتوال المرار.


ده تمدتم الد م ال وي فولياا افمور عثواا تو يذ علشلة التعلم ل بعد.

راب ًعا :ملخص نتائ الدراسة
 .0لدمت الدراسة ت ورا ممتر ا لتلتيل التعلم ل بعد لللتة رتاا افي ال في حة كارحة ،ورولا.
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 .9عحصرت الةدراسةةةةةةة عن دركةة تلتيل معلمةات رتةاا افي ةال للتعليم ل بعةد في تعليم يلتةة رتاا افي ال كاات بدركة
متوسلة وبوبتة ت تيد .%80.15
 .0عحصرت الدراسةةةةة عن معلمات رتاا افي ال تعم ْدن اكتما ات م عولياا افمور تر اإللترلت لموالشةةةةة المىةةةةاتا التعليمة
اللاتة ب بوارصم بدركة متوسلة وبوبتة ت تيد .%80.10
 .2عحصرت الدراسةةةة عن معلمات رتاا افي ال ترسة ْةةلل مماي فيدتو تعليمية لللالب تر اإللترلت بدركة متوسةةةلة وبوبةةةتة
ت تيد .%87.89
 .8عحصرت الدراسةة عن معلمات رتاا افي ال تتت ْعل عسةاليب تموتم تتواسب م علشلة التعلم ل بعد ،بدركة متوسلة وبوبتة
ت تيد .%88.12

سا :توصيات الدراسة
خام ً
 .0د م وزارة التربية والتعليم للت ور الممتري ل كمي المبتوتات.
 .9تدرتب معلمات رتاا افي ال ل مصارات وعدوات التعلم ل بعد.
 .0مد لمااات وورش مة فولياا افمور لد م فكرة التعلم ل بعد ،وتدرتتصم ل آليات التعلم ل بعد.
 .2إكراا دراسات وعبحاث لمياس عثر التعلم ل بعد لد يالب رتاا افي ال ل دافعيتصم لحو التعلم.

مراجع الدراسة
ً
هول :المراجع العربية
.0

كمال ،ليوا ( .)9105اإلدارة واإلشراف التربوي في رياض األطفال ،دار ابل الو يا للوشر والتوزت  ،ومان،
افردن.

.9

ال ياللي ،بةةان وسةةةاليوية بلماسةةم ( .)9109المنام األسللاسلللية في البحوث الجتماعية ،دار ال ر للوشةةةر
والتوزت  ،الماهرة ،م ر.

.0

الح يري ،مةاكةد ع مد (" .)9108عسةةةةةةتاب زوا معلمي المر لة ا بتدارية ل تدرتا ال ةةةةةة وا افولية
بمةدارس المةدتوةة الموورة مل وكصةة لظر المعلميل" ،رسللللللالة ماجسللللللتير، ،لية التربية ،كامعة ييتة ،المدتوة
الموورة .
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الحرتري ،رافدة ( :)9119نشأة رياض األطفال ،مكتتة العتيكان ،الرتاا ،البعودتة

.2

الحبةةةةةةل،

.8

ةةةةةةاه إدرتا ( ".)9102مةد إسةةةةةةصةاه تكوولوكيةةا المعلومةات في برامف التعلم ل بعةد المتتعةةة

بال امعات البودالية" ،مجلة دراسات تربوية ،ل،0.

.085-005

.0

خلي ة ،إتواس تد الرازح ( :)9100رياض األطفال :الكتاب الشامل ،دار المواهف ،مان ،افردن

.7

دروتش ،لةةا وآخرون ( .)9107دليللل معللايير جودة البحللث العلمي وزارة التربيةةة والتعليم العةةالي ،غزة،
فلبليل
الةدليمي ،لةاهةدة .)9105( .التعلم عن بعد همدافه وتطوره ،ممال موشةةةةةةور dia.www.edutrapecom ،تم

.5

زتارته بتارتخ 9191/5/95ه.
الراشةةةةةةد ،مىةةةةةةاوي (" .)9105دركةة امتال معلمةة الروضةةةةةةة التعلم الرلمي وات اهصا لحو اسةةةةةةتلدامه"،

.2

مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية مف ،90 .ل،0 .
 .01الشةدت ات ،مويرة تد الكرتم (" .)9191وال توحي

.209-217 .

التعليم ل بعد ببةب مرا الكورولا في مدارس ل ةتة

الم رح مل وكصةة لظر ي المةدارس فيصةا مدتري المدارس فيصا" ،المجلة العربية للنشللللللر العلمي ،ل،02.
.917-058
 .00الع لولي ،خةةالةةد (" .)9109دركةةة اسةةةةةةتلةةداه معلمةةات رتةةاا ا ي ةةال في مةةان لتكوولوكيةةا المعلومةةات
وا ت ا ت والعوارل لحوها" ،مجلة العلوم التربوية والنفسية ،مف ،00.ل،0.
.09

092-010

لي ،ر اب بةةةةةةيل (" .)9100ات اهات معلمات رتاا ا ي ال لحو اسةةةةةةتلداه الحاسةةةةةةوب" ،مجلة العلوم
نفسية ،ل،99.

.01-00

 .00ممدادي ،محمد (" .)9191ت ورات يلتة المر لة الثالوتة في المدارس الحكومية في افردن ستلداه التعليم
ل بعد في حة عزمة ،ورولا ومبت داتصا “ المجلة العربية للنشر العلمي ،ل،02.

.022-20

 .02الزبون ،خالد ودة ( .)9191فا لية التعلم ل بعد ممارلا بالتعليم المتاشةةةةر في تح ةةةةية يلتة ال ةةةة
ثالوي في مادة اللية العربية في افردن .المجلة العربية للتربية النوعية ،مف ،2.ل،00.
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 .08المصواا ،بدور و تد العزتز ،تو يدة (" .)9102دور مسسةةةةبةةةةات رتاا افي ال في تومية الت ا ة ا كتما ي
لد عي ال ما لتة المدرسة في مولمة الرتاا" ،المجلة العربية لإلعالم وثقافة الطفل ،ل،5.

.71-90

 .00هادي ،مو تةةةةالح .)9100( .دراسةةةةة وتحلية تمالات التعليم اإللكترولي .مجلة األسللللتاع للعلوم اإلنسللللانية و
الجتماعية ،مف ،0 .ل،918 .

.822-872 .

 .07الوادي ،محمود بةةةةةةيل والز تي ،لي فالي ( .)9100هسللللللاليلض البحث العلمي مدخل من:جي تطبيقي ،دار
المواهف للوشر والتوزت  ،مان ،افردن.
 .05وزارة التربية والتعليم في دولة اإلمارات المتحدة (".)9107اإل

ةةةةةةاا المدرسةةةةةةي  ،9105-9107تم زتارة

المول بتارتخ 9191/2/0ه ،لاليالل اضيط هوا
 .05الزهرالي ،سةةةةةةوسةةةةةةل( ".)9191ات اهات ع ىةةةةةةاا هي ة التدرتا ب امعة عه المر لحو توحي

عدوات التعليم

اإللكترولي "مو ةةةة التال بورد" في العملية التعلمية تماشةةةيا م تدا يات الح ر ال ةةةحي ببةةةتب فيروس ،ورولا،
الم لة العربية للتربية الوو ية ،مف ،2 .ل،02 .

.070-087

 .02تاسميل ( .)9191لواليل التعلم ل بعد لألي ال ،تم زبارة المول بتارتخ 9191/5/01ه ،لاليالل اضيط هوا.
 .91موظمةة ال ةةةةةةحة العالمية( .)9191فيروس ،ورولا،-وفيد ،02تم زتارة المول بتارتخ 9191/5/00ه ،لاليالل
اضيط هوا.
 .90ال مةال ،عميل(" .)9191التربيةة" تعتمةد  00مو ةةةةةةة إلكتروليةة لد م "التعلم ل بعد" ،تم زتارة المول بتارتخ
9191/5/00ه ،لاليالل اضيط هوا.
ثانيًا :المراجع األجنبية
1. Ferreiman. J. (2014). 10 Benefits of Using ELearning. Learn Dash. click here
2. Wardle, Francis, 2000,”The Role of technology in Early Childhood Programs”, Center
of Biracial Children.
3. Basilaia, Giorgi and Kvavadze, David (2020). Transition to Online Education in
Schools during a SARS-CoV-2 Coronavirus (COVID-19) Pandemic in Georgia,
Pedagogical Research, 5(4)2-9
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ملحق الدراسة :الستبانة
تم ت ميم استلالل رعي تر اإللترلت لوشر ا ستتالة بيرا كم المعلومات مل يوة الدراسة و،الت ل الشكة التالي:
"تصور مقترح لتطبيق التعلم عن بعد لطلبة رياض األطفال في ظل جائحة كورونا"
المعلمون والمعلمات الكراه:
عمال موا في إ داد دراسةةةة بحثية فا لة تحت ووان" :ت ةةةور ممتري لتلتيل التعلم ل بعد لللتة رتاا افي ال في حة كارحة
،ورولا" ،فجلوا ل مة مل سةيادتكم اإلكابة ل التباال ت الموضحة عدلاه بكة ش افية وموضو ية ،مبالدة ود ما لمبيرة التا ثيل
في الميدان التربوي ،لما ب ن إكابتكم لل تبتلده إ فغراا التحث العلمي فمط ،شا،رتل لكل بل تعاولكم.
التا ثة /سعادة الحارثي
القسم األول :البيانات الشخصية:
 .2المؤمل العلمي:

دبلوه

بكالورتوس

.0
 .3الدراسة

ماكبتير ف ،ثر

 .4سنوات الخدمة:

علة مل  8سووات

مل  - 8علة مل  01سووات

مل  01سووات ف ،ثر
القسم الثاني :دركة تلتيل التعلم ل بعد
درجة التوافر
م

0
9
0

الفقرة

كبيرة جدا كبيرة متوسطة قليلة

علوه بةةالتواتةةةةةةةة م الللتةةة وعوليةةاا عمورهم تر اإللترلةةت فغراا
التعليم في عي ولت.
عرسة مماي فيدتو تعليمية لللالب تر اإللترلت.
عغلي ،ةافةة م ردات المةادة العمليةة اللاتةةةةةةة بالموصا

تر التعلم ل

بعد.

2

ع لي واكتات تر اإللترلت تتواسب م لدرات اللالب.

8

عتت عساليب تموتم تتواسب وعلشلة التعلم ل بعد.
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درجة التوافر
م

0
7
5
2

الفقرة
ع مةد اكتمةا ةات م عوليةاا افمور تر اإللترلت لموالشةةةةةةة المىةةةةةةاتا
التعليمية اللاتة ب بوارصم.
علوه بتعزتز تعلم اللالب تر اإللترلةةت مل خالل شةةةةةةصةةادات تمةةدتر
و وافز عخر .
عض علشلة تعلم ل بعد ترا ي ال روح ال ردتة بيل اللالب.
علوه بشري الدروس تر ال

 01عوح
7
5
2

كبيرة جدا كبيرة متوسطة قليلة

وا ا فتراضية.

موال التواتة ا كتما ي الملتل ة في التعلم ل بعد.

علوه بتعزتز تعلم اللالب تر اإللترلةةت مل خالل شةةةةةةصةةادات تمةةدتر
و وافز عخر .
عض علشلة تعلم ل بعد ترا ي ال روح ال ردتة بيل اللالب.
علوه بشري الدروس تر ال

 01عوح

وا ا فتراضية.

موال التواتة ا كتما ي الملتل ة في التعلم ل بعد.

كمي الحموح مح وحة  ،© 2021التا ثة /سعادة الحارثي ،الم لة اف،ادتمية لألبحاث والوشر العلمي.
)(CC BY NC
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تعليم العربية للناطقين بغيرها ما بين مهارتي االستماع والكتابة
Learning Arabic to non-Arabic speaking between listening and writing
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ملخص البحث:
تحتل اللغة العربية مكانة هامة لدى متكلميها ،ألنها لغة الفكر والدين والهوية والتاريخ ،وترتيبها مشرف بين لغات
العالم المعاصر .ويتزايد انتشارها في وسائل اإلعالم العالمية ،وفي المعاهد العربية واإلسالمية المقامة في الجامعات
الغربية .هذا االنتشار يمثل نقطة داعمة إلنتاج أدوات وكتب تعلم العربية وتعليمها والبحث فيها ،كما أنه يشجع االستثمار
في إنتاج هذه األدوات والمؤلفات .اعتمدنا في هذا المقال على اللسانيات التطبيقية تنظيرا وتطبيقا ،ألنها تهتم بتعليم اللغات
المتباينة ،وتمنح لنا األساس المنهجي إلنجاح العملية التعليمية التعلمية ،ومدته الزمنية وأهدافه ،لقد شرحنا كيفية بناء
مهارتي االستماع والكتابة ،مما يسمح ببذل الجهود للتصويب والتقويم .ركزنا في هذه الدراسة على المستوى الثاني
( ) LV2وعدد تدريس العربية فيه ساعتان في األسبوع .يرتاده تالميذ من ذوي جنسيات مختلفة (جنسية فرنسية) أو
جنسية مزدوجة (فرنسية/مغربية)،
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فاألولى تعتبر من المبتدئين في تعليم اللغة العربية وتجد صعوبة كبيرة في االنغماس اللغوي والنطق ومخارج
 أما تالميذ الفئة الثانية فهم أحيانا يعرفون الدارجة المغربية ويجدون عوائق. وتحتاج لكثير من العمل والجهد،الحروف
.في المعجم والتركيب
. اإلمالء، الخط، مهارتي االستماع والكتابة، تعليم العربية لغير الناطقين بها:الكلمات المفاتيح

Learning Arabic to non-Arabic speaking between listening and writing

Abstract:
The Arabic language occupies an important place among its speakers; because it
reflects thought, religion, identity, and history, its rank, and honorable among the languages
of the contemporary world. And it is very popular in various international media and Arab
and Islamic institutes located in Western universities. This proliferation represents a
fulcrum for the production, teaching, and research of tools and books on learning Arabic,
and it also encourages investment in the production of these tools and literature. In this
article, we have relied theoretically and practically on applied linguistics, because it
concerns the teaching of different languages, and gives us the methodological basis for the
success of the educational learning process, its duration, and its objectives. In this study, we
focused on the second level (LV2), with the number of teaching Arabic two hours a week.
It is attended by students of different nationalities (French nationality) or of dual nationality
(French / Moroccan), because the former is considered as one of the beginners in the
teaching of the Arabic language and encounters great difficulties in the language immersion,
pronunciation and letter outputs, and it requires a lot of work and effort. As for the second
category, they sometimes know the Moroccan dialect and have some hindrances in lexicon
and syntax.

Key words: learning Arabic to non-native speakers, listening and writing skills, writing,
dictation.
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مقدمة
تعتبر اللغة مرآة لألمة ألنها تعكس هويتها وتاريخها وحضارتها .إن العربية هي اللغة الرسمية األولى لكل األقطار
العربية .وتعد اللغة األساس في المراحل التعلمية بجوار لغات أجنبية مثل الفرنسية واإلنجليزية ...وقد انتشرت بشكل
كبير في وسائل االعالم المختلفة العالمية ،وأصبح عدد متكلميها في تزايد مستمر في مختلف بقاع العالم .وقد توفرت لها
قاعدة بيانات ضخمة في الشابكة العنكبوتية إذ لها ماليين الدخالت ،تمكن من تطوير لغة عصرية أنيقة وجذابة .من هذا
المنطلق بات االهتمام بكيفية تدريسها للناطقين بها أو بغيرها ،يشغل حيزا هاما في الدراسات اللسانية ،نظرا لألهمية التي
أصبحت تقوم بها على مستويات عدة :دينية وسياسية وعلمية واقتصادية.
نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على جانب نخصصه لتعليم العربية للناطقين بغيرها ما بين مهارتي االستماع
والكتابة على ضوء المناهج الحديثة مستعينين باألطر المرجعية المشتغلة على اللغات الحية عموما ومنها اللغة العربية.
وسنخصص المنحى التطبيقي لتالمذة البعثات األجنبية بالمغرب ،وبشكل خاص مؤسسات التعليم الفرنسي (أي البعثات
الفرنسية).

أهمية البحث:
إن أهم األسباب التي جعلتنا نختار هذا الموضوع تتوزع على الشكل اآلتي:
أوال :أهمية الموضوع من حيث تعدد طرائق تعليم اللغات األجنبية ،وخاصة تعليم اللغة العربية.
ثانيا  :إن طريقتي االستماع والكتابة يستخدمها الكثير من األساتذة في تدريس اللغة العربية وتعليمها في البالد
العربية واألجنبية .ومن خالل هذه المقالة نسهم في توضيح هاتين الطريقتين من أجل تعميم استفادة مدرسي اللغة العربية
للناطقين بغيرها.
ثالثا :الرغبة في المشاركة البناءة في األبحاث المتعلقة بهذا الموضوع.
رابعا :المساهمة في نشر هذه اللغة البديعة الشريفة وخدمتها.

مشكالت البحث:
تعترض المدرسين إشكاالت عديدة نطرحها على الشكل التالي:
 ما هي الطريقة واالستراتيجية التي يطبقها المدرس في الفصل الدراسي؟ كيف يختار الطريقة الكفيلة بتحقيق الكفاية التعليمية التعلمية؟ ما هي الوسائل الحديثة المعتمدة لتحقيق هذه الغاية؟ -ما هو دور مدرس اللغة العـربية في تطبيق هذه الطريقة؟
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أهداف البحث
نذكر أهم أهداف البحث كما يلي:
 وضع تصورات حديثة تعتمد على المناهج العالمية لتدريس العربية للناطقين بغيرها. جعل المدرس عنصرا هاما في عملية تعليم اللغة العربية وتدريسها. أن يكون هذا البحث وسيلة لتحسين الطريقة التي يستخدمها مدرس اللغة العربية أثناء عملية التعليم والتدريس. أن يكون هذا العمل سندا ومرجعا لمن يحتاجه في عمله. -المساهمة في نشر الخبرات والمعلومات حول تعليم اللغة العربية.

تساؤالت البحث:
أهم تساؤالت البحث هي كما يلي:
 ما مفهوم استراتيجية العملية التعليمية التعلمية؟ ما هي الطرائق المثلى لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها؟ ما هي السبل األنجع لتعليم اللغة العربية باعتبارها لغة عالمية؟ -1االستراتيييات المتعدّدة في تدريس العربية للناطقين بغيرها
من الواضح أن تعليم اللغة العربية في الدول الغربية يهدف إلى فهم الشخصية العربية من خالل معرفة الفكر
والثقافة والمعتقد ،لخلق شروط السيطرة واالستغالل .لذلك نادت أصوات بعض اللغويين والسياسيين إلحالل الدوارج
المحلية محل اللغة العربية لخلق مزيد من التشتت والتفرقة .ولم يشذ المغرب العربي عن التأثر بالتدخل الكولونيالي في
أمر اللغة وخاصة في التصدي النتشار العربية الفصيحة واإلسالم عبرها والدعوة إلى االستعمال العامية (الفاسي الفهري
.)3102 ،
ومن الجذور األولى لهذه الدعوة إقامة كرسي " اللغة المغاربية " في مدرسة اللغات الشرقية بفرنسا ،ابتداء من
سنة  ،0231وقد لعب وليم مارسي  )0291-0783( William Marçaisحتى  0238دورا أساسيا في توجيهه ،ثم
جورج كولن  (1977-1893) George Colinبعده .وكانا ينشران الدعوة إلى العامية في فرنسا والجزائر والمغرب،
بصفتهما موظفين في اإلدارة الكولونيالية ،إضافة إلى مهامهما في التدريس والبحث .وقد عمال على قطع الصلة بين
العامية والعربية التي دعواها " بالعربية الكالسيكية" ،وكاال لها النقد ،ونسبا إليها االنغالق الفكري والتخلف الحضاري،
وحثا على كتابتها بالحروف الالتينية .ويقول برونو  )0291( Brunotنهجا على هذا المسار في مدخله للعربية المغربية
( " :)Introduction à l'Arabe marocaineإذا قطعنا الصلة أي صلة باللغة المسماة كالسيكية،
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فلغة محلية مثل العربية المغربية تكون مستقلة عن الكالسيكية ،استقالل اإليطالية العصرية عن التينية شيشرون".
ويضيف كذلك "ومن هنا أزحنا الخط العربي الذي وضع للغة قديمة وشرقية ،تمثل إلى حد ما ماضيا لغويا مجهوال"
) ،(Brunot, 1946-1950ويشدد فيكه ( Viquetوهو ضابط في الجيش الفرنسي في نفس الفترة) على ضرورة تفكيك
االنسجام العربي -البربري ،وعلى صنع هوية مغربية على المقاس :ويؤكد أن " الفكرة األساسية التي يجب ترسيخها
هي أن الشعب المغربي ليس عربيا" ).(Marty, 1925
ونجد كثيرا من األدبيات المماثلة في الوقت الراهن عند الحركات األمازيغية المتطرفة التي تردد نفس االدعاءات،
مع حركات أخرى داعية إلى "الدارجة" تستوحي خطاباتها من هؤالء الضباط  ....لقد لجأت هذه الحركات إلى تكرار ما
هو معهود عندهم ،من كون اللغة العربية لغة الشعائر الدينية ،فهي لغة ال تسمح بالتقدم واالنفتاح الفكري ،وليست لغة
الفرص ،وليست لغة المغاربة ،إلخ .وهي كلها حجج واهنة ،مبنية على أساس واحد هو فرض النموذج الالتيني أو
اإلغريقي على الحالة المغربية (أو العربية) رغم بون التجارب.
ساهمت األحداث المختلفة التي شهدها العالم ،في انتشار اإلقبال على تعلم اللغة العربية ،بغية االنفتاح على ثقافة
وفكر اآلخر؛ أي العالم العربي الذي يعتبر نقطة أساس في كل األحداث العالمية .فقد اهتمت بعض الدول العربية في
استراتيجيات تدريس اللغة العربية وتعليمها للناطقين بغيرها بالمجال الديني العقدي ،وركزت باألساس على ما يخدم
مصالحها وغايتها .إن الدول الغربية في مقارباتها لتدريسي اللغات األجنبية ،نهجت نهجا جديدا يعتمد على تصور موحد
لتعليم اللغات األجنبية ،وأسست منهاجها اللغوي على نظام محكم متفق عليه .ويمكن التمييز بين عدة أنظمة ،ولكننا سنعتمد
على نظامين يعتمدان معايير ومؤشرات الكفاءة ،هما :معيار المجلس األمريكي ومعيار المجلس األوروبي( .الزعلي،
)3101
 -2مؤشرات تعليم اللغات األجنبية
 1.2مؤشر الميلس األمريكي
يعرف ب "مؤ ِّشر الكفاءة" التي حددها المجلس األمريكي لتعليم اللغات األجنبية ( ،)ACTFLوقد ُوضعت سنة
 ،0271وبدأت مراجعتها منذ سنة  .0222وتقسِّم " إرشادات أكتفل ( ،)ACTFLللكفاءة اللغوية لعام  – 3103الكالم
إلى خمسة مستويات رئيسة :المتفوق والمتميز والمتقدم والمتوسط والمبتدئ .وتمثل توصيفات كل مستوى رئيس مجاالً
محدداً من المقدرات .وتكون هذه التوصيفات مجتمعة تسلسالً هرميا ً يشتمل فيه كل مستوى على المستويات األدنى منه.
تنقسم المستويات الرئيسة للمتقدم والمتوسط والمبتدئ إلى مستويات ثانوية هي األعلى واألوسط واألدنى،Swender( .
 .)3103مما يجعل توصيفات االستماع موازية لتوصيفات مستويات المهارات األخرى.
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إن االستماع مهارة تفسيرية .ويعتمد استيعاب المسموع على كم المعلومات التي يتمكن المستمع من استخالصها
مما يسمع واالستنتاجات والعالقات الحاصلة .تصف إرشادات الكفاءة لالستماع كيف يفهم المستمع الخطاب المسموع
من خالل وصف المهام التي يستطيع المستمع القيام بها في أنواع مختلفة من النصوص السماعية في أحوال مختلفة .إن
اإلرشادات ال تصف كيف تتطور مهارات االستماع ،وال كيف يتعلم المرء كيف يستمع ،وال العمليات الذهنية المتعلقة
بهذا النشاط .بل المقصود بها وصف ما يفهمه السامع مما يسمعه فقط..
إن هذه اإلرشادات تنطبق إما على االستماع التفسيري (أي غير التفاعلي غير المقصود) أو التفاعلي (أي التشاركي بين
شخصين أو أكثر) .إن التوصيفات المكتوبة لكفاءة االستماع يصاحبها على الشابكة عينات من الكالم لمهام وظيفية
سماعية في كل مستوى رئيس .يمكن استخدام إرشادات أكتفل للكفاءة اللغوية لعام  –3103االستماع ألغراض تربوية
غير

ربحية

فقط،

على

شرط

تقديمها

كاملة

دون

تحريفات

تعزى

وأن

ألكتفل.

()3103 ،https://www.actfl.org/resources/actfl-proficiency-guidelines
 -2.2مؤشر الميلس األوروبي
يتقاطع مؤشر المجلس األمريكي مع مؤشرات المجلس األوروبي في جوانب عدة .إن جوهر اإلطار األوروبي
المرجعي الموحد لتعليم اللغات ) (CECRLمبني على كفايات ثالثة تبدأ (من  A1إلى ( C2ويبقى االنتقال من مستوى
آلخر رهينا بإنجاز الفهم والحديث والكتابة الخاص بكل مرحلة وبتحقيق عتبة النجاح المطلوبة .في الوقت الذي قسمت
فيه إلى خمس مستويات في النموذج األمريكي( .تدريس العربية المعاصرة للناطقين بغيرها)3107 ،
لقد فرض هذا اإلطار نفسه ،مرجعا أساسيا للسياسات اللغوية لبلدان أوروبا .وبما أن نسبة هامة من ساكنتها تنحدر
من بلدان عربية ،فقد تم على هذا األساس ،دمج العربية في هذا المشروع العلمي الموحد لكل دولة ،رغم أن ديباجة
المشروع لم تتوقع ذلك .مما يُعد تقدما علميا هاما مقارنة بالدراسات االستشراقية السابقة عليه ،لكن من الناحية السياسية
لم تحصل على امتيازات اللغات األوروبية ،وعدت دائما أجنبية ولغة أقليات.
ال وجود في المغرب لمؤسسة خاصة بتدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها ،هناك فقط بعض المبادرات من
مؤسسات جامعية أو خاصة وبشكل محتشم وموسمي خاصة في العطل الصفية .مما يبين غياب استراتيجية رسمية نابعة
من إرادة وقرار الدولة .وهذا الفراغ طبعا هو الذي يعبد الطريق أمام مؤسسات أجنبية لتعليم اللغة العربية والمغربية
/الدارجة ،وصاحبتها طبعا دعوات تدعو لكتابة الخط العربي بالخط الالتيني لطمس الهوية واللغة.
وقد ظهرت البعثات في القرن الماضي خصوصا مع االستعمار الفرنسي الذي كان يهدف من تعليم اللغة العربية
إلى إنشاء نخب حاكمة جديدة قادرة .فتطور هذا النوع الجديد من التعليم لغايات سياسية واقتصادية باألساس فكثرت بذلك
المدارس الفرنسية بشكل كبير ،وحسبنا أن نعرف أن المغرب يشمل على أعلى نسبة في شبكة التعليم الفرنسي في الخارج،
حيث توجد  23مؤسسة ،تضم  31111تلميذ منهم  09111مغربي،
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والباقي إما لهم جنسيات مزدوجة مغاربة -فرنسيون ،أو فرنسيون أو من جنسيات أخرى .أما اسم هذه البعثات فقد
أصبح هو إما " وكالة تعليم اللغة الفرنسية" بالخارج ( )AEFEأو " المكتب الجامعي الدولي " ( .)L’OSUIفقسم
تدريس اللغة العربية إلى ما يصطلح عليه في األدبيات إلى لغة حية أولى تدرس للناطقين بها ،ولغة ثانية حية تدرس لغير
الناطقين بها .كل طريقة تحدد بسقف زمني مختلف حسب تنوع واختالف المتعلمين .فمثال عدد ساعات التدريس في
مرحلة اإلعدادي بالنسبة للناطقين باللغة العربية باعتبارها لغة أولى هي خمس ساعات أسبوعيا تخصص ألهداف لغوية
وثقافة ،إضافة إلى ساعتين باعتبار العربية لغة ثانية .وتحدد طبعا الغايات واألهداف الخاصة بتدريس اللغة العربية
بتعاون وشراكة بين المغرب وفرنسا في إطار اتفاقيات خاصة.
 -3األوروبي المرجعي الموحد
لقد تمت هندسة اإلطار األوروبي المرجعي الموحد لتعليم اللغات ( (CECRLعلى كفايات ثالثة تبدأ من A1
وتنتهي ب  C2وهو خرج مرحلة التعلم ويبقى االنتقال من مستوى آلخر مشروطا بإنجاز الفهم والحديث والكتابة
الخاص بالمستويات المطلوبة ..وهذه الكفايات التي ينبغي تحقيقها تخضع لسلمية محددة ،تمر عبر عمليات تعليمية
وتعلمية مضبوطة ،حيث تتضمن المراحل التعليمية وثائق مختلفة لبلوغ األهداف المنتظرة .ونطبق هذه المعايير على
اللغة العربية للناطقين بغيرها ،بعد ترجمتها على الشكل اآلتي:
 -0الفهم:
أ -فهم الوثائق المسموعة.
ب -فهم الوثائق المقروءة /المكتوبة.
-3

الحديث وينقسم إلى قسمين:

أ -االشتراك في حوار في وضعية تواصلية محددة.
ب -التعبير الشفهي المسترسل ،بحسب مستوى المتعلم
 -2الكتابة :أي التعبير الكتابي :ويكون المتعلم قادرا على إنجاز تمرينه الكتابي.
إن كل من يتعلم لغة أجنبية ال بد أن يتخطى بنجاح مستويات كفاية مرحلية ،وهذه المستويات هي نفسها التي
تخضع لها اللغة العربية.
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 -4مستويات المهارات المشتركة -شبكة التقييم الذاتي (ص  22-22من اإلطار المرجعي)
نقدم مستوى الكفايات من ) (A1- C 2بتفصيل كما يتضح في اإلطار أسفله ،مما يمكننا من وضع البرنامج
التعليمي المرحلي الذي يساعد على قياس مدى تحقيق التعلمات.
الفهم Comprendre /
B1

A2

A1

أنا قادر على فهم النقاط األساسية
إذا كانت اللغة المستعملة واضحة
ومبسطة وإذا كانت تتعلق
بمواضيع عادية كالعمل والمدرسة
والهوايات إلخ..

أنا قادر على فهم العبارات
والمفردات الشائعة والمألوفة في
كل ما يخصني مباشرة(:أنا
وأهلي وعملي ومحيطي العائلي
ومشترياتي).

أنا قادر على فهم الكلمات
الدارجة والعبارات المألوفة
والمتداولة فيما يتعلق بتقديم
نفسي وعائلتي والمحيط الذي
أعيش فيه شرط أن يتكلم الناس
معي ببطء وبوضوح.

أنا قادر على فهم األفكار الرئيسة أنا قادر على فهم موضوع
المطروحة في برامج إذاعية أو اإلعالنات والرسائل البسيطة
تلفزيونية تتعلق باألخبار أو الواضحة.
بالمواضيع التي تهمني مهنيا أو
شخصيا إذا كان النطق بطيئا بعض
الشيء وواضحا.
أنا قادر على فهم النصوص التي
تتعلق بعملي أو المكتوبة بلغة
متداولة.
انا قادر على فهم وصف األحداث
والتعبير عن العواطف واألمنيات
في رسائل شخصية.

C2
أنا قادر على فهم التعبير الشفهي
في وسائل اإلعالم المختلفة وفي
البث المباشر حتى لوكان النطق
شديد السرعة ولكن يلزمني بعض
الوقت ألعتاد على لهجة معينة.

السمع

أنا قادر على قراءة النصوص أنا قادر على فهم الكلمات
المألوفة كما أفهم المفردات
القصيرة البسيطة جدا.
والجمل البسيطة :قائمة /
أستطيع أن احصل على معلومة
إعالنات /ملصقات.
القراءة
معينة ومتوقعة في الوثائق
المنتشرة كالدعايات واإلعالنات
وقائمة الطعام وجدول المواعيد
كما أستطيع فهم رسائل شخصية
قصيرة وبسيطة.
C1

B2

أنا قادر على فهم خطاب طويل أنا قادر على فهم المحاضرات
والخطب الطويلة نوعا ما
أيا كانت بنيته وتركيبته.
وأستطيع متابعة جدال معقد إذا
أنا قادر على فهم كل برامج
كنت على اطالع نسبي
التلفزيون واألفالم دون صعوبة.
بالموضوع.
أنا قادر على فهم معظم برامج
التلفزيون ونشرات األخبار
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وعلى فهم األفالم التي تستعمل
اللغة المبسطة.
أستطيع أن أقرأ بكل سهولة كل
أنواع النصوص حتى لو كانت
مجردة أو عسيرة شكال ومضمونا:
منهاج أو مقال مختص أو عمل
أدبي.

أنا قادر على فهم نصوص طويلة
ومعقدة واقعية كانت أو أدبية
وأستطيع أن اتذوق األساليب
المختلفة.
انا أقدر على فهم المقاالت
المختصة والتعليمات الفنية حتى
لو لم يكن لها أية صلة بمجال
اختصاصي.

أستطيع أن أقرأ المقاالت
والتقارير التي يتبنى كاتبوها
مسلكا خاصا أو وجهة نظر
معينة وتتعلق بمسائل عصرية القراءة
وحديثة .أستطيع أن أقرأ نصا
أدبيا معاصرا.

الكالم Parler
B1

A2

أنا قادر على مواجهة معظم

أنا قادر على التواصل فيما أنا قادر على التواصل بطريقة

المشاكل التي أتعرض لها في يخص
السفر إلى البالد الناطقة باللغة.
أستطيع أن أشارك تلقائيا في أي
حوار يدور حول مواضيع مألوفة
او شخصية أو خاصة بالحياة

A1

مهام

بسيطة بسيطة مع أي شخص يقبل أن

واعتيادية ال تتطلب أكثر من يكرر الجملة وأن يعيد صياغتها
تبادل

معلومات

بسيطة ببطء ويساعدني على التعبير.

ومحددة تتعلق بمواضيع
ونشاطات مألوفة.

أنا قادر على طرح أسئلة المحادثة
بسيطة واإلجابة عنها إذا كانت

اليومية (العائلة مثال والهوايات وإن كنت ال أفهم الحديث تتعلق بمواضيع مألوفة أو
تماما فأنا قادر على مشاركة باحتياجاتي الفورية.

والعمل والسفر واألخبار)

قصيرة ومختصرة.
أستطيع أن اروي بشكل مبسط
بعض التجارب واألحداث وأن
عن

أحكي
وأهدافي.

أحالمي

وآمالي

أنا قادر على استخدام أنا قادر على مكان سكني
مجموعة من الجمل أو ومعارفي مستخدما العبارات
العبارات البسيطة لوصف والجمل البسيطة.
عائلتي ومعارفي وظروفي
المعيشية وتكويني المهني
وحياتي المهنية الحالية.
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أستطيع أن أعبر باختصار عن

المتواصل

آرائي ومشاريعي وأن أشرح

أو المستمر

أسبابها ودوافعها.
أستطيع أن احكي قصة أو أن
ألخص حبكة رواية أو فيم وأن
أعبر عن رد فعلي.
C2

B2

C1

من السهل جدا أن أشارك بكل أستطيع أن اتحدث بسهولة أستطيع التحدث ببعض التلقائية
حديث أو نقاش أيا كانت العبارات وبطالقة دون أن اتردد والسالسة مع المواطن األصلي.
والمصطلحات المستعملة.
أستطيع أن أتحدث بطالقة وأن
أعبر بدقة عن اختالف المعنى.

كثيرا .بإمكاني استخدام اللغة كما أنني أستطيع أحاور بنشاط
بطريقة سلسة وفعالة في فيما يتعلق بالحياة العادية.
عالقاتي

االجتماعية

والمهنية .أستطيع التعبير

كما أنني أستطيع أن أتدارك خطأي عن آرائي بدقة وأن أتجاوب
دون أن يالحظه أحد.

المحادثة

أستطيع أن أقدم وأدافع عن
آرائي.

مع مداخالت المتحدثين.

أستطيع أن أقدم شرحا واضحا أستطيع أن أقدم شرحا أنا قادر على التعبير بوضوح
وسلسا مستخدما األسلوب المالئم واضحا
للسياق.
أستطيع أن أنشئ تقديما منطقيا وأن
أساعد محثي على مالحظة النقاط
الهامة.
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ومفصال

عن وبالتفصيل عن مواضيع عديدة

مواضيع معقدة ومتشابكة تتعلق باهتماماتي الشخصية.

ا لكالم

مفسرا بعض النقاط المتعلقة أستطيع أن أعبر عن وجهة المتواصل
بهذه المواضيع وأن أختم نظري فيما يتعلق باألخبار وأن أو المستمر
مداخلتي بالطريقة المناسبة.

أشرح ميزات وعيوب كل
االحتماالت.
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الكتابة Ecrire
B1

A1

A2

أستطيع أن أكتب نصا بسيطا أستطيع أن أكتب مالحظات أستطيع أن أكتب بطاقة بريدية
ومتماسكا عن مواضيع مألوف أو ورسائل بسيطة وقصيرة.
تهمني شخصيا.

أستطيع أن أكتب رسالة

أستطيع أن أكتب رسائل شخصية شخصية بسيطة جدا كالشكر
ألصف بعض تجاربي وانطباعاتي.

مثال.
C1

C2

قصيرة في العطلة مثال .أستطيع
أن أدلي بمعلومات خاصة في
استمارة فندق :اسمي وعنواني الكتابة
وجنسيتي.

B2

أستطيع أن نصا واضحا وسلسا أستطيع التعبير من خالل أستطيع أن أكتب نصوصا
باألسلوب المالئم والمناسب .أستطيع نص واضح ومركب شارحا واضحة ومفصلة عن مواضيع
تحرير رسائل وتقارير مقاالت معقدة وجهة نظري ،أستطيع أن عديدة ومختلفة تتعلق باهتماماتي
ببنية واضحة تسمح للقارئ أن يفهم أكتب رسالة أو بحثا أو الشخصيةـ أستطيع أن أكتب بحثا
ويحفظ النقاط األساسية .أستطيع أن تقريرا في مواضيع معقدة أو تقريرا أطرح فيه معلومة أو
ألخص وأن أنتقد كتابيا مؤلَّف مهني مبرزا
او عمال أدبيا.

أعتبرها

كل

النقاط

مهمة.

التي أعرض فيه أسباب الرفض أو
أستطيع الموافقة على رأي معين .أستطيع الكتابة

استعمال األسلوب المالئم أن أكتب رسائل تظهر بوضوح
للمرسل إليه.

فحوى تفسيري الخاص لألحداث
أو التجارب.

فأول هدف للمعلم في العملية التعليمية التعلمية هو تحبيب اللغة العربية للناطقين بغيرها وجعلها لغة سهلة ،جذابة
وعصرية .كما يجب االبتعاد عن المواقف اللغوية والتركيز على تطبيق البرنامج وبالعدة الديداكتيكية المناسبة .كما يجب
أن يكون المدرس ملما بشروط وضع البرنامج ،وأن يكون قادرا على استعمال الوسائط السمعية البصرية بيسر تام،
ومتمكنا من فهم لغة الهدف ،ليكون قادرا على التنبؤ باألخطاء الممكن ارتكابها صوتا وداللة وتركيبا ،وفي غياب ذلك
فإن المدرس قد يقوم بجهود كثيرة ،قد ال يحصل فيها على مراده.
ومن وجهة نظرنا فإن انتقال المدرس من مستوى »  « A2-A1يحتاج إلى ترتيب سلمي ،ينبغي أن يتم عبر
مستويات صغرى ،ينبغي أن يخصص لها ثالثة مستويات مقسمة على مراحل وحصص زمنية مضبوطة،
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لكنها منفتحة وتساير إيقاع ووتيرة كل متعلم .وهو نفس التقسيم الذي يمكن تطبيقه على باقي المستويات من
»  « B1-A2وهكذا حتى الوصول إلى المستوى األخير ،تأتي بعده مرحلة االختبار والتقويم.
إن الفئة المستهدفة من هذه الدراسة تتعلق بتالميذ اإلعدادي ما بين (03و )01سنة في النموذج الفرنسي بالمغرب،
ويشمل مستويات هي (السادسة والخامسة والرابعة والثالثة) .وهذا ما يعادل في النظام التعليمي المغربي الترتيب التالي
(السادسة ابتدائي واألولى والثانية والثالثة إعدادي) وبالنسبة للسنة السادسة فإن تدريسي العربية يتوزع بين المستوى
األول ( )LV1وعدد ساعات تدريس اللغة العربية فيه خمس ساعات في األسبوع .أما المستوى الثاني الذي يهمنا في هذه
الدراسة ( )LV2وعدد تدريس العربية فيه ساعتان في األسبوع .يرتاده تالميذ من ذوي جنسيات مختلفة (جنسية فرنسية)
أو جنسية مزدوجة (فرنسية/مغربية) وهناك فرق كبير بين الفئتين ،فاألولى تعتبر من المبتدئين في تعليم اللغة العربية
وتجد صعوبة كبيرة في االنغماس اللغوي والنطق ومخارج الحروف ،وتحتاج لكثير من العمل والجهد .أما الفئة الثانية
فهم أحيانا يعرفون الدارجة المغربية ولهم بعض العوائق في المعجم والتركيب.
تشمل المرحلة األولى حصصا تمهيدية للتعرف والتدريب على الحروف واألصوات؛ أي قراءة الحروف وكتابتها.
وتجدر اإلشارة أن الكثير من المتعلمين يجدون صعوبات كبيرة في حفظ الحروف الهجائية ويفضلون بدلها الحروف
األبجدية التالية (أبجد ،هوز ،حطي ،كلمن  ....إلخ) لكونها سهلة الحفظ.
 -9نموذج مهارة االستماع
يهتم المتعلم في مرحلة االستماع بشكل كبير بما تتلقاه أذنه من أصوات وتعابير قصد فهمها ،ولذلك فهو فن يعتمد
على عمليات معقدة يتعاون فيها الفكر والسمع "أبو الملكات" كما قال ابن خلدون.
أوال :ما قبل االستماع
يقوم المدرس في هذه المرحلة بعرض بعض الصور على المتعلم ويسأله عن معناها (ونقصد بالصور هنا إما
الحروف األبجدية أو غير ذلك).
ثانيا :أثناء االستماع
يجب توضيح األبجدية في المراحل األولى بنص مسموع ،وتكراره مرات متعددة ليترسخ ويثبت ،ومن األفضل
أن يكون نصُّ االستماع مسجال.
يتم في مرحلة ثانية تقسيم الصوامت (والسواكن) /ثم الصوائت(الحركات) قصيرة طويلة ،ويمكن أن يكتبها
المتعلم بالالتينية لكي يعرف نُطقها بيسر وسهولة .ولتسهيل عملية التعلم يجب إقدار المتعلم على التمييز بين أشكال
الحروف في البداية والوسط والنهاية .ننتقل بعد هذه المرحلة إلى مرحلة االستماع لوثيقة سمعية ال تتجاوز مدتها الزمنية
عشرين أو ثالثين ثانية وهي بمثابة حوار أو محادثة.
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نصُّ االستماع:
 -نبيل :صباح الخير ،ما اسمك؟

 ينيس :صباح النور ،اسمي ينيس .وأنت؟ -نبيل :اسمي ،نبيل.

ثانيا :أثناء االستماع
يجب التركيز أثناء االستماع على مخارج الحروف وعلى الحروف المستعملة بكثرة وترديدها حتى يتمكن المتعلم
من تخزينها واستيعابها في ذاكرته.
ثالثا :ما بعد االستماع
 بعد االستماع األول:يقوم المتعلم بترديد الحوار شفهيا وفرديا وينبغي أن يكون قادرا على نطق الكلمات الصعبة.
 بعد االستماع الثاني:يكون هناك حوار ثنائي بين متعلمين يتبادالن فيه وضعية سائل ومجيب.
يقوم المتعلم بإعادة ما سمعه بشكل فردي معتمدا على التكرار.
لكي نقيس مدى تمكن المتعلمين من هذا االستماع ،توجد طرائق تدريبية عديدة ،نذكر منها :استمع وكرر،
استمع وضع دائرة حول الكلمة التي تسمعها .وفي هذه المرحلة ينبغي أن يميز المتعلم بين أنواع الضمائر في الثنائيات
اللغويات اآلتية( :قسمي ـ اسمي) (اسمك /اسمك ،اسمه ،اسمها)
يطلب من المتعلمين بعد ذلك ،تغيير األسماء الموجودة في حوار اعتمادا على الئحة صغيرة تقدم له.
ليس هناك حد لعدد مرات االستماع ،ولكن ينبغي أن يكون مشروطا بنشاط محدد في كل مرة ،يستهدف عنصرا تعليميا
محددا.
 -2نموذج مهارة الكتابة
يجب التدرج في كل هذه المراحل أثناء العمليات التعليمية التعلمية وفي مهارة الكتابة نجد مرحلة الكتابة الشكلية؛
أي باألشكال الهندسية ثم الحروف المنقوطة والحروف الكاملة وكتابة الكلمة ثم الجملة.
تعتبر الكتابة تحويال لألصوات اللغوية إلى رموز مخطوطة على الورق ،بهدف نقلها إلى اآلخرين وقصد التوثيق
والحفظ وتسهيل نشوء المعرفة (الشنطي  ،)3112 ،والكتابة إحدى مهارات اللغة األربعة .ولكي يكون اإلنسان متعلما
البد أن يتضمن تعليمه القدرة على القراءة والكتابة إلى جانب المهارات األخرى.
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فهي نشاط ضروري لدعم التعلم في مجال المهارات .ويقصد بالكتابة القدرة على نسخ اإلنسان لما يكون أمامه ،وكتابة
ما يملى عليه ،والقدرة على كتابة ما يجول في خاطره ويعبر عما في نفسه ،وتأتي هذه المهارة بعد تعلم اإلنسان الحروف
عن طريق أصواتها .فهو يتعلم أوال رسم الرموز الكتابية من أعداد وحروف .إن الكتابة وسيلة للتعبير عن المشاعر
واألفكار ،وهي مهارة تتطلب التآزر البصري الحركي بين العين واليد.
تنقسم مهارة الكتابة إلى قسمين:
أ -المقدرة على كتابة الرموز بشكل صحيح (النسخ واإلمالء) وهي مهارة آلية.
ب -المقدرة على استخدام الرموز الكتابية في التعبير عن حاجات الدارس وأغراضه (التعبير الكتابي) (مختار
الطاهر .)3100 ،
الكتابة وسيلة من وسائل االتصال والتعبير عما يدور في النفس والخاطر .وهي أداة مهمة لبيان ما تم تحصيله من
معلومات وهي وسيلة للتفكير المنظم واإلتقان وقت المالحظة .والكتابة لها قيمة تربوية حيث إنها أداة بين أدوات التعليم
حيث يحتفظ المتعلم بما يدرسه .وهي مجال الكتشاف مواهب المتعلمين من الناحية األدبية ووسيلة من وسائل التقويم عن
طريق االختبارات التحريرية (عمر الصديق .)3117 ،إنها مهارة حفظت سجل البشرية من الضياع ودونت حضارة
اإلنسان عبر العصور فنقلت ما كتبه السابقون من فكر وثرات دفع البرية للرقي واالزدهار إنها اتصال بين الماضي
والحاضر.
 .1.2تعليم الكتابة ومراحلها
يطبق التدرج في جميع مراحل التعليم ويقتضي خطة مسبقة ومصممة بإحكام تنطلق من السهل الميسر إلى الصعب
فاألصعب .وإذا طبقنا التدرج على الكتابة البد أن نبدأ بالخط ثم ننتقل إلى النسخ فاإلمالء فالكتابة المفيدة فالكتابة الحرة.
إن هذا التدرج ضروري ألسباب تعليمية إذ يكون باالنتقال من السهل إلى الصعب ألسباب منطقية إذ نبدأ من
الحرف فالكلمة ثم الجملة وأخيرا الفقرة.
مراحل تعليم الكتابة تتمثل في:
أ -ما قبل الحروف:
وتتمثل في عملية تعليم المتعلم كيف يمسك القلم ،وكيف يكون وضع الدفتر أمامه ،ويتعلم كيف يتحكم بطول الخط
الذي يرسم؛ ويضبط اتجاهه أي بدايته ونهايته تمهيدا لكتابة الحروف في المرحلة التالية .وتكون الحروف في هذه المرحلة
مستقيمة ومنحنية.
ب -كتابة الحروف:
يتمرن المتعلم وبشكل متكرر على تشكيل هندسة الخطوط؛ إذ ينتقل إلى تعلم الكتابة بحروف وبشكل متدرج؛ أي
كتابة الحروف بأشكالها المنفصلة قبل كتابتها المتصلة.
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وفي هذه المرحلة ينبغي أن يكتبها بشكلها المرسوم على الورقة أو على السبورة مع مراعاة تعليمات المدرس
في هذا الشأن .ينبغي أن يدرك المتعلم أن العربية تكتب من اليمين إلى اليسار وتخضع لهندسة تتمثل في االهتمام باألسطر
وعددها للتمييز بين أشكال الحروف وطولها وقصرها.
ويكون التركيز في البداية على حرف واحد أو اثنان.
يجب كتابة الحروف أوال قبل كتابة المقاطع والكلمات .حيث ينقل المتعلمون ما يكتبه المدرس على السبورة أو
الشاشة التفاعلية.
ج -النسخ
يطلب المدرس من المتعلمين بعد عملية التدريب المتكررة على الكتابة المنفصلة والمتصلة للحرف نسخ الدروس
التي يتعلمونها .ويُعد النسخ تدريبا إضافيا على الخط والكتابة.
د -اإلمالء
تبدأ مرحلة اإلمالء من أجل روز مدى تمكن المتعلم مما تعلم ،وهي مرحلة تكشف مدى قدرة المتعلم على كتابة
ما يسمع .ويكون اإلمالء في مادة مألوفة لدى المتعلم لما قرأه ونسخه في دفتره.
ونوجز بتركيز ألهم المشاكل التي تعترض المبتدئين وهي على الشكل التالي:
 معيارية الخط :ليس هناك اهتمام بمعيارية الخط العربي في المغرب .ويحتاج منا هذا إلى دراسة خاصة. التنوين والنون :يلتبسان بين االستماع والكتابة ويحتاجان إلى تدريبات ومهارات عديدة. الشكل :الكتب المدرسية الفرنسية غير مشكولة وتطرح إشكاالت لدى المتعلم. 2.2تمارين تطبيقية (نموذج حرف الكاف)
لونُ الكلمات التي فيها حرف الكاف
 -1أُ ِّ
كبير
مكتب

سيرك
بلغة

لــعــب
أبوك

لوز
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ساعة

عالم

كتاب
عصفور

ركب

دخل
يكتب

شوك

أكل

امرأة

األربعاء
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 -2أُرتّب الكلمات في الخانة المناسبة.
[مركب – كحالء – مراكش – هُناك – كتابة – كرة – مكنسة – كريم – تكلم – سمك – ملك – كسكس ]-
ـــكـ

ـــك

ك

كـ

-------------------

-------------------

-------------------

-------------------

-------------------

-------------------

-------------------

-------------------

-------------------

-------------------

-------------------

-------------------

-------------------

-------------------

-------------------

-------------------

 -3تمرين الخط
 أكتب بخط واضح الكلمات التالية:كلب
....................................................................................................................................
مـكتب
...............................................................................................................................
ديـك
...................................................................................................................................
سمك...............................................................................................................................
....
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 أكتب الكلمات على شكل حروف منفصلة:يكتب...........................................................................................................................:
كرة...............................................................................................................................:
كتاب.............................................................................................................................:
 أربط بين الحروف المنفصلة:ح +ا +ك +م = .......................................................................................................
م +ح+ك+م+ة = ....................................................................................................
ح +ك+م+ة = ....................................................................................................
 تدريب على النطق:مرن نفسك على قراءة هذه الكلمات بصوت مرتفع
ب
َابَ -ك ْل ٌ
ب – َم ْر َكبَةٌِ -كت ٌ
ب – َملِـ ٌك – ُر ْكـبَةَ -م َر َّك ٌ
َكـري َمة – َكـمال – ُكـرة – أَ ْمريكا – َكـْ ٌ
ك َ -ملك
كَ -ملكُ -م ْل َ
َملَ َ

خاتمة
اعتمدنا في هذا المقال على اللسانيات التطبيقية تنظيرا وتطبيقا ،ألنها تهتم بتعليم اللغات المتباينة ،وتمنح لنا
األساس المنهجي إلنجاح العملية التعليمية التعلمية ،ومدته الزمنية وأهدافه ،لقد شرحنا كيفية بناء مهارتي االستماع
والكتابة ،مما يسمح ببذل الجهود للتصويب والتقويم قصد بلوغ األهداف .وخلصنا إلى ضرورة تطوير برامج تعليمية
قطاعية موازية .وذلك بالعمل على توحيد هذه البرامج واألبحاث المتراكمة ،لكي نساهم في تحسين وظيفية اللغة العربية
للناطقين بغيرها في المعاهد العليا والمؤسسات التعليمية ،مما يسمح بتطويرها وانتشارها في مجاالت اإلعالم والسياسة
واالقتصاد في العالم.

النتائج والتوصيات والمقترحات
اقتضت قواعد البحث أن يكون فيه مقدمة ومباحث ،ثم خاتمة نذكر فيها خالصة ما توصلنا إليه من نتائج ،مذيال
بعد ذلك بقائمة المراجع.
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-

خلصنا إلى ضرورة تطوير برامج تعليمية قطاعية موازية.

-

توحيد هذه البرامج واألبحاث المتراكمة

-

توظيف طرائق تعليمية جديدة وعصرية تعتمد على تكنولوجيا المعلوميات.

-

تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها باعتبارها لغة حية تساير نسق تدريس اللغات األخرى.

-

تحفيز المشتغلين بهذا القطاع وتشجيعهم بمدهم بعدة نظرية وتطبيقية.

الئحة المراجع:
 عربية: حسين مختار الطاهر  .)3100( .تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في ضوء المناهج الحديثة .المملكةالعربية السعودية :الدار العالمية للنشر و التوزيع ،ط.0
 لحفيظ  ،الزعلي وعبد القادر ،كنكاي .)3101( .تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها أي دور وأيةاستراتيجية .منشورات معهد الدراسات واألبحاث للتعريب ،سلسلة دراسات وبحوث لغوية ،رقم .3

 لحفيظ  ،الزعلي ( .)3107تدريس العربية المعاصرة للناطقين بغيرها عرض قدم في إطار جمعية اللسانياتبالمغرب .
 عبد القادر ،الفاسي الفهري  .)3102( .السياسة اللغوية في البالد العربية بحثا عن بيئة طبيعية ،عادلة،ديموقراطية ،وناجعة .بيروت ،لبنان :دار الكتاب الجديد المتحدة.
 عبد هللا عمر الصديق .)3117( .تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها الطرق-االساليب-الوسائل .مصر :الدارالعالمية.
 علي إسالم يسري  ،3101( .العدد ،0السنة .)8مراجعة كتاب اإلطار المرجعي األوروبي المشترك للغات :دراسة ،تدريس ،تقييم .مجلة الدراسات اللغوية واالدبية.027 ،
 محمد صالح الشنطي  .)3112( .المهارات اللغوية مدخل إلى خصائص اللغة العربية وفنونها .حائل -السعودية :دار األندلس للنشر والتوزيع ،ط.9
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الملخص
تلعب وزارة التربية والتعليم في المملكة األردنية الهاشمية دوراً مهما ً وبارزاً في التنشئة الوطنية وذلك لما تقوم به
من إعداد األجيال للحياة العملية ،وما تغرسه في هذه األجيال من قيم المواطنة ،ومشاعر الوالء واالنتماء للوطن ،
ويأتي ذلك عن طريق عدة محاور نذكر منها :البيئة المدرسية وما تقوم به من أنشطة مختلفة ،والمعلم الذي يعتبر
ال موجه والعامل األساسي في العملية التعليمية ،والمنهاج المغذي للطلبة بالمعارف والقيم واالتجاهات والسلوكيات
وحتى الميول.
تهدف الدراسة إلى التعرف على السياسة الوطنية لوزارة التربية والتعليم األردنية ،ودورها في عملية التنشئة الوطنية،
وبيان دور التنشئة الوطنية في حماية الطلبة من االنحرافات السلوكية التي يعاني منها المجتمع ،وتسليط الضوء على
دور كل من البيئة المدرسية والمعلمين والمناهج في التنشئة الوطنية.
الكلمات المفتاحية :التنشئة ،الوطنية ،التعليم ،التربوية ،الطالب ،المعلم.
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Abstract
The Ministry of Education in the Hashemite Kingdom of Jordan plays an important
and prominent role in national education because it prepares generations for working
life, and what it instills in these generations of the values of citizenship, and feelings of
loyalty and belonging to the homeland, and this comes through several axes, including:
the school environment and what It is carried out by various activities, as well as the
teacher who is the guide and the main factor in the educational process, and the
curriculum that nourishes students with knowledge, values, attitudes, behaviors and
even tendencies.

The study aims to identify the national policy of the Jordanian Ministry of Education
and its role in the national upbringing process, explain the role of national education in
protecting students from the behavioral deviations that society suffers from, and shed
light on the role of each of the school environment, teachers and curricula in national
upbringing.

Keywords: upbringing, patriotism, education, education, student, teacher.
مقدمة
تُعاني الكثير من دول العالم من عدم االستقرار االجتماعي والسياسي حيث يوجد الكثير من التحديات الداخلية
، العرق، فالعنف وعدم التجانس االجتماعي بين فئات المجتمع المختلفة ( الجنس،والخارجية التي تواجه المجتمع
 فالوطن هو الوعاء الذي يضم هذه الفئات االجتماعية،الدين ) كل هذه األمور تُظ ِهر غياب التنشئة الوطنية الصحيحة
 فال ازدهار أو تقدم أو تطور دون أن يكون هنالك تنشئة،المختلفة فال بُد من جامع لهم في مجتمع يسوده االستقرار
.وطنية تؤدي إلى هذا االستقرار واالنسجام بين مكونات المجتمع
www.ajrsp.com
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تلعب وزارة التربية والتعليم في المملكة األردنية الهاشمية دوراً مهما ً وبارزاً في التنشئة الوطنية وذلك لما تقوم به
من إعداد األجيال للحياة العملية ،وما تغرسه في هذه األجيال من قيم المواطنة ،ومشاعر الوالء واالنتماء للوطن،
ويأتي ذلك عن طريق عدة محاور نذكر منها :البيئة المدرسية وما تقوم به من أنشطة مختلفة ،والمعلم الذي يعتبر
الموجه والعامل األساسي في العملية التعليمية ،والمنهاج المغذي للطلبة بالمعارف والقيم واالتجاهات والسلوكيات
وحتى الميول.

مشكلة الدراسة.
يحظى موضوووا التنشووئة الوطنية باهتمام من قبل يوووانعي السووياسوووة التعليمية في األردن ،نظراً لما له من دور
بارز في إعداد المواطن األردني للحياة العملية بحيث يصوووبن عنصوووراً من أفراد المجتمع الفاعلين والمسووواهمين في
خدمة الوطن وسووعادة المجتمع ،وتكمن مشووكلة الدراسووة في درجة تحقيق التنشووئة الوطنية من خالل النظام التربوي
األردني ،ومدى قيام وزارة التربية والتعليم بهذا الدور من خالل البيئة المدرسوية والمناهج والمعلمين ،ومدى إسوهام
التنشووووئة الوطنية في عملية التنمية الشوووواملة واالسووووتقرار االجتماعي والسووووياسووووي في المملكة األردنية ،وهل هنالك
معيقات تواجه تطبيق التنشئة الوطنية في وزارة التربية والتعليم األردنية؟

هدف الدراسة.
تهدف الدراسة إلى:
أ.

التعرف على السووووووياسووووووة الوطنية لوزارة التربية والتعليم األردنية ،ودورها في عملية التنشووووووئة

الوطنية.
ب.

بيان دور التنشئة الوطنية في حماية الطلبة من االنحرافات السلوكية التي يعاني منها المجتمع.

جـ.

إبراز الدور الذي تلعبه التنشئة الوطنية في تحقيق االستقرار.

د.

توضين العالقة التي تربط التنشئة الوطنية باالستقرار االجتماعي واالستقرار السياسي.

هـ.

تسليط الضوء على دور كل من البيئة المدرسية والمعلمين والمناهج في التنشئة الوطنية.

تساؤالت الدراسة.
بنيت الدراسة على التساؤالت التالية:
أ.

هل تُعد وزارة التربية والتعليم األردنية الطلبة إعداداً وطنيا ً مما يخلق جيالً يووووووالحا ً مؤمنا ً بقيمه

وعاداته ومعتقداته ودستوره؟
ب.

هل التنشووئة الوطنية قادرة على دمج الطالب في مجتمعه بحيث تتكون عنده يووورةض واضووحةض عن

حقوقه وواجباته اتجاه وطنه؟
جـ.

هل التنشووووووئة الوطنية قادرة على حماية الطلبة من التيارات السوووووولبية الهدامة والسوووووولوكيات غير

السوية؟
هـ.
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أهمية الدراسة
تكمن أهمية هذه الدراسة من كونها:
أ.

توجه أنظار القائمين على المؤسووووسووووات التعليمية إلى أهمية التنشووووئة الوطنية لطلبة المدارس في

وزارة التربية والتعليم األردنية.
ب.

تبين دور التنشووئة الوطنية باعتبارها ضوورورة اجتماعية وسووياسووية ُملح اة للمحافظة على اسووتقرار

المجتمع.
ج
جـ.

تُسوووولط الضوووووء على جميع عنايوووور العملية التعليمية من البيئة المدرسووووية والمعلمين والمناهج،

ودورها في تعزيز التنشوووئة الوطنية ،ومن تم تطوير هذا الدور فهي تعتبر تقييما ً للمناهج والبيئة المدرسوووية
والمعلمين.
د.

تسهم بتوضين واقع التنشئة الوطنية في األردن والمعيقات التي تواجه تطوير تطبيقاتها.

حدود الدراسة
للدراسة حدان:
أ.

الحد المكاني .اقتصرت الحدود المكانية على مدارس المملكة األردنية الهاشمية متناوالً العناير

األساسية للمدرسة :البيئة المدرسية والمعلمين والمناهج.
ب.

الحد الموضووووعي .االلتزام بموضووووا الدراسوووة وهو الدور الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم

األردنية في التنشوووئة الوطنية علما ً بوجود دور لةسووورة وامعالم ومؤسوووسوووات المجتمع األخرى ال يتسوووع
المقام لذكره.

محددات الدراسة.
تكمن محددات الدراسة فيما يلي:
أ.

عدم وجود دراسات تناولت الحديث عن التنشئة الوطنية بشكل محدد.

ب.

قصر الفترة الزمنية للبحث العلمي.

الدراسات السابقة
سوووف أتطرق في هذا الجزء من الدراسووة إلى إعطاء لمحة عن الدراسووات السووابقة التي تناولت بعض وا ً من
جوانب هذا الموضوووا ،بحيث يتم امشووارة إلى أهداف كل دراسووة وأهم النتائج التي تويوولت إليها هذه الدراسووات،
وذلك من خالل العرض التالي:
أ.

دراسة عبدالكريم الرشدان ( )7002بعنوان دراسة تحليلية للمبادئ والقيم الديمقراطية في فلسفة

التربية والتعليم في األردن ،الجامعة األردنية ،هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن المبادئ و القيم
الديمقراطية في فلسفة التربية وأهدافها في األردن من خالل قانون التربية والتعليم رقم ( )2لسنة 6771
والميثاق الوطني األردني لعام ( ،)6770كما هدفت إلى التعرف على درجة انعكاس المبادئ الديمقراطية
على واقع العملية التربوية ،ومؤسساتها المختلفة ،وخلصت الدراسة إلى أن قانون التربية والتعليم،
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والميثاق الوطني تضمنا العديد من مجاالت المبادئ والقيم الديمقراطية مع اختالف درجة التأكيد عليها في
بعض جوانبها ،وخلصت الدراسة أيضا ً إلى أن هنالك تشابه بين فلسفة التربية والميثاق الوطني في تأكيدهما
على مبادئ الكرامة وحقوق امنسان والحرية والمشاركة في السلطة والتشاور أكثر من تأكيدهما على
مبادئ العدل والمساواة والتضامن والتسامن والتعاون امنساني.
ب.

دراسة حسام مساعدة ( )7000بعنوان واقع القيم الوطنية لدى طلبة المدارس الثانوية في

األردن ودور المعلمين في تنميتها ،الجامعة األردنية ،وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف لواقع القيم الوطنية
لدى طلبة المدارس الثانوية ،ودور المعلمين في تنميتها والتعرف فيما إذا كان هناك فروق في درجة تمثل
الطلبة بهذه القيم تعزى لمتغيرات الجنس والتخصص ومستوى تعليم الوالدين ،وفيما إذا كان هناك فروق
بشأن تنمية القيم الوطنية عند المعلمين تعزى لمتغيرات الجنس والتخصص والمؤهل ،وأشارت أهم النتائج
إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس في مجاالت التعاون والواجبات والديمقراطية
والعدالة ومحاربة التعصب لصالن امناث ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير التخصص
(أدبي) في مجاالت االنتماء والوالء والديمقراطية ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس
في تنمية القيم الوطنية بالنسبة لدور المعلمين وذلك لصالن الذكور.
جـ.

دراسة محمد الصرايرة ( )7000بعنوان تحليل كتابي التربية الوطنية والمدنية للصفين (الثامن

والعاشر) في ضوء مبادئ األردن أوالا ،الجامعة األردنية ،هدفت هذه الدراسة إلى تحليل كتابي التربية
الوطنية والمدنية للصفين (الثامن والعاشر) في ضوء مبادئ األردن أوالً ،وتكون مجتمع الدراسة من معلمي
التربية الوطنية في مديريات التربية والتعليم الكرك والمزار وقد استخدم الباحث أداتين :األولى تحليل
الكتابين ،والثانية استبانة لبيان مدى تضمين الكتابين لمبادئ مفهوم األردن أوالً ،وأظهرت نتائج الدراسة
تضمين الكتابين للمبادئ ولكن بدراجات متفاوتة وبينت الدراسة ارتفاا تقديرات المعلمين لمدى تضمين
الكتابين لمبادئ مفهوم األردن أوالً.
د.

دراسة عبدالمعطي الشلول ( )7060تطوير منهاج التربية الوطنية للمرحلة األساسية العليا في

األردن في ضوء مبادئ التربية السيا سية وبيان أثره في معرفة الطلبة لمبادئ التربية السياسية
واتجاهاتهم نحو مبحث التربية الوطنية ،الجامعة األردنية ،هدفت هذه إلى تطوير منهاج التربية الوطنية
للمرحلة األساسية العليا في األردن في ضوء مبادئ التربية السياسية ،وأظهرت نتائج الدراسة في ضوء
تحليل المحتوى الذي قام به الباحث أن أكثر مبادئ التربية السياسية التي تم تضمينها النتاجات العامة
والخاية لمبحث التربية الوطنية والمدنية للمرحلة األساسية العليا كانت في مجال الديمقراطية ،تم المجال
الوطني ،تم مجال الحقوق والحريات وأخيراً مبادئ التربية السياسية.
هـ.

تميزت دراستي عن الدراسات السابقة بأنها تناولت التنشيئة الوطنية بجميع جوانبها االجتماعية

والسياسية والدينية ،وبينت الدراسة دور كل من البيئة المدرسية والمناهج والمعلمين في وزارة التربية
والتعليم األردنية في التنشئة الوطنية.
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منهجية الدراسة
تقوم منهجية البحث على المنهج الويفي التحليلي الذي يعتمد على جمع البيانات ،وتبويبها وتحليلها والربط
بين مدلوالتها؛ من أجل تفسيرها والويول إلى استنتاجات عامة تسهم في تحسين الواقع وتطويره وسوف يتم
استخالص البيانات والمعلومات بالرجوا إلى األدبيات ،ونتائج الدراسات والبحوث النظرية والميدانية ،والمجالت
والدوريات ،وتحليل مناهج وزارة التربية والتعليم األردنية ،وكذلك من خالل دراسة ميدانية يتم توزيع استبانه على
طلبة المدارس؛ لبيان دور معلمي مادة التربية الوطنية في التنشئة الوطنية.

هيكلية الدراسة.
تم تقسيم الدراسة إلى فصول وكل فصل إلى عدة مباحث ،كما تم إسناد الحقائق والمعلومات الواردة فيها كمالحق
توتق تلك المعلومات وكما يلي:
أ.

الفصل األول(.ملخص ،مشكلة الدراسة ،هدف الدراسة ،فرضيات الدراسة ،أهمية الدراسة،

حدود الدراسة ،محددات الدراسة ،منهجية الدراسة ،هيكلة الدراسة).
ب.

جـ.

د.

الفصل الثاني .التنشئة الوطنية.
()6

المبحث األول .المفهوم وعالقته بالمواطنة.

()7

المبحث الثاني .األهمية.

()2

المبحث الثالث .دواعي التطبيق والمعيقات.

الفصل الثالث .التنشئة الوطنية في وزارة التربية والتعليم األردنية.
()6

المبحث األول .فلسفة وزارة التربية والتعليم في األردن وسياستها التربوية.

()7

المبحث الثاني .دور البيئة المدرسية والمناهج.

()2

المبحث الثالث .دور المعلمين.

الفصل الرابع.
()6

االستنتاجات.

()7

الخالية.

()2

التوييات.

المبحث األول
المفهوم وعالقته بالمواطنة
مفهوم التنشئة الوطنية
يمكن توضين هذا الموضوا وفق العناوين التالية:
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أ.

التنشئة لغةا .يعود أيولها إلى الفعل نشأ نشوءاً ونشأ في بني فالن أي ر ِبي فيهم وشب ،والتنشئة

أيضا ً امنسان ما دام في طور التعليم(.)1
ب.

التنشووووئة اصووووطالحا ا .يرتبط مفهوم تنشووووئة الفرد مع المجتمع الذي يعيه فيه بحيث يكتسووووب قيمه

وسوولوكياته وعاداته وتقاليده ،ويُعرف معجم المصووطلحات االجتماعية التنشووئة بأنها تعليم الفرد بعض اداب
السلوك والحياة(.)2
جـ.

التنشووئة الوطنية .هي عملية تفاعلية ومتغيرة تهدف إلى تعليم الفرد وإكسووابه سوولوكيات ومعايير

واتجاهات معينة وذلك لتحقيق التوافق االجتماعي والسووووياسووووي والديني ،ومن تم االندماج واالسووووتقرار في
المجتمع الذي يعيه فيه الفرد .فالتنشئة الوطنية إطار مهم للتربية في أي مجتمع من المجتمعات ويركز هذا
امطار على إحداث الشوعور العام بعضووية الفرد في المجتمع وانتمائه إليه ،ودوره الفاعل تأتيراً وتأتراً به،
مما يؤكد لدى المواطن أهمية العمل اميجابي المسوتنير من أجل الوطن ،فالتنشئة الوطنية إطار تربوي يهتم
بمسووووواعدة النهء على اكتسووووواب المفاهيم والمهارات واالتجاهات الضووووورورية للحياة الفاعلة في المجتمع،
بحيث ينمو الشعور لدى الفرد بحب هذا الوطن واالنتماء له والوالء لقيادته.
المفاهيم المرتبطة بالتنشئة الوطنية
يرتبط بعملية التنشئة الوطنية عدة مفاهيم وهي الوطن ،المواطنة ،الوطنية ،الهوية الوطنية والمواطن الصالن.
أ.

الوطن .هو األرض التي ينتسوووووب إليها امنسوووووان وتمنحه هويته وجنسووووويته ،وتكون موطنا ً آلبائه

وأجداده منذ تاريخ طويل وإن لم يولد وينشووأ بها ،كما أن للوطن مكانة عالية في النفوس( ،)3والوطن أيضوا ً
هو المكان الذي يعيه وينتمي إليه امنسوووووان ،ويرتبط به ارتباطا ً قويا ً من خالل التضوووووحية من أجل ترابه
والوفاء له بحيث يمارس فيه كافة نشاطاته.
ب.

المواطنة .تُعرف الموسوووووعة السووووياسووووية المواطنة بأنها" يووووفة المواطن الذي يتمتع بالحقوق،

ويلتزم بالواجبات التي يفرضووها عليه انتماؤه للوطن" ويعرفها قاموس علم االجتماا "أنها مكانة أو عالقة
اجتمواعيوة تقوم بين فرد طبيعي ومجتمع سوووووويواسووووووي (دولوة) ،ومن خالل هوذه العالقوة يقدم الطرف األول
(المواطن) الوالء ويتولى الطرف الثاني الحماية "( ،)4كما يرتبط مفهوم المواطنة عند جان جاك روسووو



بمشوووواركة الشووووعب في القيادة السووووياسووووية ( ،)5وهناك قيم ترتبط بمفهوم المواطنة وال بد من امشووووارة إلى
مفهومي الوالء واالنتماء باعتبارهما من المفاهيم التي ترتبط باألمن الوطني وخايوووووة بما يتعلق بقضوووووية
ازدواجية الوالء عند بعض األفراد ومدى تأتيرهما على النسووويج االجتماعي الذي قد يؤدي إلى يووودامات

( )1إبراهيم مصطفى واخرون ،المعجم الوسيط  ،الطبعة الثانية  ،اسطنبول  ،المكتبة امسالمية  ،ص . 770
( )2خليل أحمد خليل ،معجم المصطلحات االجتماعية ،الطبعة األولى ،بيروت ،دار الفكر ، 6779 ،ص .69
( )3اللجنة الملكية لحقوق امنسان  ،الخطوط العريضة لخطة اللجنة الوطنية لتعلم حقوق اإلنسان  ،عمان  7000 ،ص .60
( )4علي سالمة  ،اسحق رباح  ،قاسم جميل  ،التربية الوطنية  ،ط ، 6عمان  ،داركنوز المعرفة  ، 7002،ص 61
 جان جاك روسو (  )6992 -6967فيلسوف سويسري ،كان أهم كاتب في عصر العقل .وهو فترة من التاريخ األوروبي ،امتدت من أواخر
القرن السابع عشر إلى أواخر القرن الثامن عشر الميالديين .ساعدت فلسفة روسو في تشكيل األحداث السياسية ،التي أدت إلى قيام الثورة
الفرنسية .حيث أترت أعماله في التعليم واألدب والسياسة.
( )5أحمد جمال ظاهر  ،التنشئة االجتماعية والسياسية في العالم العربي  ،ط ، 6الزرقاء  ،مكتبة المنار  ، 6729 ،ص .76
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بين فئوات المجتمع أو بين هوذه الفئوات والودولوة ،فجوهر المواطنة يقوم على هاتين القيمتين ومن هنا ال بد
من تعريف كل منهما:
()6

االنتماء .هو إحسوووووواس داخلي يجعل امنسووووووان يخلص للوطن في القول والعمل بحيث

يشعر بالفخر واالعتزاز به.
()7

الوالء .هو امخالص في طواعوة القيوادة والنظام الحاكم في الدولة وتدعيمه في مواجهة

التحديات والظروف الصوووووعبة والدفاا عنه فكراً وعمالً(.)1ويتضووووون من خالل التعريفات السوووووابقة
لمفهومي الوالء واالنتماء ما يلي:
(أ)

الوالء يكون للقيادة واالنتماء يكون للوطن.

(ب)

المواطنووة تبين واجبووات الفرد والحقوق التي يتمتع بهووا وقوود نص الوودسووووووتور

األردني على هذه الحقوق و الواجبات في الفصوووول الثاني تحت عنوان حقوق األردنيين
وواجباتهم ،فتشوير المادة السوادسوة من الفصول الثاني "بأن األردنيين أمام القانون سواء
ال تميز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين" ،كما وتم
في التعديالت الدسوووووتورية الجديدة إضوووووافة فقرتين جديدتين إلى المادة السوووووادسوووووة من
الودسووووووتور ،األولى تحمل الرقم ( )7والتي تعزز مفهوم المواطنة والحفاظ على الوحدة
الوطنية وهي"الدفاا عن الوطن وأرضوه ووحدة شوعبه والحفاظ على السوُ لم االجتماعي
واجووب مقووودس على كوول أردني" والثوووانيوووة تحموول رقم ( )1التي اعتبرت "أن الووودين
واألخالق وحب الوطن من قوام بناء األسوورة وركزت على رعاية النهء وهي األسوورة
أسوووووواس المجتمع قوامها الدين واألخالق وحب الوطن ،يحفظ القانون كيانها الشوووووورعي
ويقوي أوايوووووورهووا وقيمهووا ويحمي في ظلهووا األمومووة والطفولوة ويرعى النهء وذوي
امعاقات من االستغالل"(.)2
جـ.

الوطنيووة .هي مبوودأ يعبر عن حووب المرء لوطنووه وانجووذابووه نحو بيئتووه وتقووافتووه وتراتووه وتقوواليووده

واالستعداد لخدمة مصالحه(.)3
د.

الهوية الوطنية .هي مجموعة السوومات والخصووائص الثقافية التي تميز أبناء وطن معين عن بقية

أبناء أوطان أخرى( ،)4وترتبط الهوية الوطنية بالمظاهر التالية:
()6

القيم .هي الصوووفات الشوووخصوووية التي يفضووولها أو يرغب فيها الناس في تقافة معينة مثل

الشجاعة واميثار(.)5

() 1
( )2
( )3
( )4
( )5

علي سالمة ،اسحق رباح ،قاسم جميل ،مرجع سابق ،ص .67
جريدة الرأي ،التعديالت الدستورية ،العدد  ،61790التاريخ  20أيلول .7066
حسن العايد ،وليد العويمر ،التربية الوطنية  ،ط ،6معان ،دار زيد الكيالني  ، 7007 ،ص . 7
علي سالمة واخرون ،مرجع سابق ،ص.67
عبدهللا زاهي الرشدان ،التربية والتنشئة االجتماعية ،ط ،6عمان ،دار وائل 7009 ،ص .72
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()7

العادات .هي أنماط من السوولوك تنشووأ بصووفة تلقائية في تنظيم شووؤون المجتمع أو التعبير

عن مشاعره وتحقيق غاياته فهناك عادات لةكل والشرب والزي والزواج .
()2

التقاليد .هي ممارسوووات اجتماعية مكتسوووبة يكتسوووبها الفرد من المجتمع الذي يعيه فيه،

وتتصف بالقدسية وتنتقل من جيل إلى جيل مثل الشعائر الدينية عند الحج ورمضان(.)1

المبحث الثاني
األهمية
أهمية التنشئة الوطنية
أضحى مفهوم التنشئة الوطنية مفهوما ً تربويا ً دوليا ً شائعاً ،فتطبيقاته تمتد في كثير من دول العالم المختلفة ،وقد
أسفر هذا االهتمام إلى ظهور عدد من التجارب وامجراءات التطبيقية الرامية إلى تفعيل هذا المفهوم وتحويله إلى
ييغ تطبيقية في المجال التربوي ،وإلى زيادة الوعي واالستقرار االجتماعي والسياسي وأتره في تحقيق التقدم
والنمو االجتماعي واالقتصادي للدول

المبحث الثالث
دواعي التطبيق والمعيقات
دواعي تطبيق التنشئة الوطنية
التنشئة الوطنية ضرورة حتمية ،فرضتها التحديات والظروف التي واجهتها المملكة األردنية الهاشمية
خالل العقود القليلة الماضية ،مما جعل القائمين على السياسة التعليمية في المملكة يفسحون لها مكانا ً بين المجاالت
دواا وطنية واجتماعية
أو الميادين الرئيسية للنظام التربوي ،أما دواعي تطبيق التنشئة الوطنية فأنه يمكن تقسيمها إلى
ا
واقتصادية وسياسية (دولية).
أ.

الدواعي الوطنية
()6

مقاومة عمليات التخريب الفكري من خالل بناء شوخصية وطنية مؤمنة بقيمها وعاداتها

وتقواليدها وتقافتها الوطنية والقومية وامسووووووالمية ،بحيث تكون قادرة على مواجهة جميع وسووووووائل
التخريب الفكري الدخيلة على مجتمعنا األردني.
()7

التأسووويس لالنخراط في الحياة السوووياسوووية والديمقراطية والتعددية السوووياسوووية والحزبية،

والفهم الحقيقي لمعنى الوديمقراطيوة فالديمقراطية ليسووووووت الفوضووووووى وإنما هي مسووووووؤولية وطنية،
ً(.)2

وممارستها عمالً وتطبيقا

( )1أحمد العفيف  ،قاسم يالن  ،التربية الوطنية  ،ط ، 7عمان  ،دار جرير ،7000 ،ص .777-776
( )2شيرين العمايرة ،اخرون ،النهوض بالتربية والتعليم في عهد جاللة الملك عبدهللا الثاني،ط،6عمان ،7000 ،ص.270
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()2

التوعيوة األمنيوة لودى األفراد والتعريف بوالودور الذي تقوم به األجهزة األمنية في خدمة

الوطن ،وتقوديم كوافوة الخودمات األمنية للمواطن؛ وذلك لتقوية العالقة بين األفراد و األجهزة األمنية
من خالل المنهاج والزيارات الميدانية والدورات التدريبية التي تشرف عليها هذه األجهزة.
()1

حماية المصووووالن الوطنية للدولة األردنية والعمل على إيجاد أحزاب ومؤسووووسووووات ذات

جذور وطنية.
()9

المحوافظوة على الثقوافوة الوطنيوة والحيلولوة دون توذويبهوا في الثقوافوات المغايرة وتقويتها

والتمسك بها(.)1
()0

التأسووويس منسوووان ليس حامالً فقط للواجبات وإنما مشووواركا ً في عملية أيووودار القوانين

والقرارات(.)2
ب .الدواعي االجتماعية
()6

الحاجة الماسووووة إلى مجتمع متجانس بين مكوناته وإعادة فهم القيم واألعمدة األسوووواسووووية

للتقليد الديمقراطي مثل مفاهيم التمثيل النيابي والمشوواركة والسوويادة والهوية و االسووتقاللية الفردية
والمساواة(.)3
()7

التقليل من المشوواكل االجتماعية مثل الجريمة واالنحراف السوولوكي والعنف المجتمعي

حيث أيبحت هذه الظواهر تتنامى في المجتمعات وتؤتر على تماسك المجتمع وترابطه(.)4
()2

مسووووايرة التطورات العالمية في المجتمعات الحديثة بما يتناسووووب مع مجتمعنا بحيث يتم

االنفتاح على الغير وعدم االنغالق على الذات.
()1

تقليل الهوة بين األيووووالة والمعايوووورة و بين ما هو قديم وجديد أو ما يعرف بصووووراا

األجيال.
جـ.

دواعي اقتصووادية .قلة الموارد االقتصووادية وللخروج من هذه األزمات بحيث يصووبن عندنا إدارة

للموارد البشورية التي هي تروة الوطن الحقيقية من خالل االستغالل األمثل للموارد االقتصادية ،ومحاربة
الفساد امداري والمالي ويوالً إلى التنمية الشاملة في مختلف المجاالت.
جـ

دواعي دينية .إظهار الوجه الحقيقي للدين امسوالمي ورسالته السمحة والمتمثلة بأن امسالم دين

المسامحة والرحمة ونبذ العنف والمساواة واالعتدال والوسطية.
د.

دواعي سياسية
()6

الصووووووراا العربي امسوووووورائيلي ومحواولة إتارة الفتن الداخلية ،والتأتير على السوووووواحة

األردنية يفرض علينا تنشوووئة وطنية تقوي الصوووف ،وتزيد التالحم بين فئات المجتمع في مواجهة
الخطر الصهيوني وتوحيد الجبهة الداخلية.

( )1
( )2
( )3
( )4

قايد ذياب ،المواطنة والعولمة،ط ،6القاهرة ،مركز القاهرة لدراسة حقوق امنسان ،7009 ،ص .202
قايد ذياب ،نفس المرجع  ،ص .772
الرسالة الملكية السامية لتجذير شعار األردن أوالا فكراا وتطبيقا ا ،رسالة المعلم ،العدد  2،1المجلد  ،16اذار ،7002ص .9
محمد العمايرة ،موسى أبوسل ،التربية الوطنية في األردن ،ط ،6عمان ،مطابع الدستور ،7000 ،ص.710
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()7

العولمة وما يصوواحبها من غزو فكري وتقافي مما تشووكل تهديداً للهوية والثقافة الوطنية

وتأتيراً على السيادة الوطنية(.)1
معيقات تطبيق التنشئة الوطنية
أيوووووبحت قضوووووية التنشوووووئة الوطنية في المنطقة تمر اليوم بمرحلة جديدة من مراحل تطورها (البحث عن
الهوية الوطنية والقومية) لمواجهة التحديات والمخاطر العالمية ،بدايةً من مخاطر ضوعف الهوية الوطنية خصوياً
الوالء واالنتمواء الوطني ،ومروراً بضووووووعف الثقوافوة الوطنية وعدم قدرتها على مواجهة الثقافات الخارجية ،ونهاية
بمخاطر التبعية والوقوا تحت الهيمنة الخارجية ،وكما أن البيئة االجتماعية واالقتصادية والسياسية تتأتر بالظروف
المحيطة بها ،وهذه الظروف بالنسبة للمجتمعات النامية بصفة عامة ،قد تتغير بتغير األوضاا المحيطة.
تظهر مجموعة من المعيقات التي تواجه تطبيق التنشئة الوطنية نتيجةً للتطور العلمي والتكنولوجي
والتغيرات السياسية واالقتصادية واالجتماعية وهي كما يلي:
أ.

هجرة الكفاءات العلمية وأيحاب العقول طلباً لمستوى معيشة أفضل مما يحرم النظام التربوي

األردني من هذه الكفاءات العلمية.
ب.

الفجوة بين السياسة التربوية والتنفيذ وخاية التطبيق العملي لالتجاهات والقيم الوطنية والعالقة

السلطوية بين المعلم والطالب (.)2
جـ.

ضعف في مؤسسات التنشئة الوطنية وعدم القدرة على تحقيق األهداف المرسومة ويأتي هذا

الضعف من قلة اممكانات المادية لتنفيذ الكثير من األنشطة غير المنهجية وضعف في مخرجات التعليم
الناتجة عن خلل في المدخالت.
د.

الظروف المعيشية والحياة االقتصادية الصعبة(الفقر ،والبطالة ،والهجرة السكانية) التي تجعل

امنسان يبحث عن تأمين الحياة الكريمة له.
هـ.

التقدم العلمي والتكنولوجي المتسارا حيث أيبحت المؤسسات التعليمية غير قادرة على مواكبة

هذا التطور العلمي والتكنولوجي وتقليص الفجوة بينهما.
و.

انقطاا نظم التعليم المعايرة عن الحياة والنظم االجتماعية ومشاكل النظم االجتماعية واالنشغال

بالقضايا التجديدية النظرية (.)3
ز.

العولمة والتقدم التكنولوجي لالتصاالت وتطورها واالنفتاح العالمي وتأتيراتها الفكرية والثقافية

وتهديدها للقيم واالتجاهات).(4

( )1فاتن عزازي ،تطوير التعليم الثانوي بين الواقع وتحديات المستقبل ،ط ،6القاهرة ،المجموعة العربية ،7002 ،ص .77
( )2قايد دياب ،مرجع سابق ،ص 719
( )3زغلول النجار ،أزمة التعليم المعاصر وحلولها اإلسالمية ،ط ،7الرياض ،الدار العالمية  ، 6779 ،ص .12
(  )4محمد خلف الرقاد ،العولمة والهيمنة اإلعالمية والثقافة الوطنية،األقصى ،العدد،6002كانون الثاني  ،7000ص - 72ص.71
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التطرف الديني والفكري والعنف المجتمعي وعدم قبول الرأي اآلخر والحوار وعدم سيادة القانون

ح.

والعدالة االجتماعية.
ط.

عدم وجود برامج لتدريب وتأهيل المعلمين قبل الخدمة يتم من خاللها تدريب المعلمين على أساليب

وطرق التدريس المختلفة التي تسهم في تعزيز التنشئة الوطنية.

الفصل الثالث
التنشئة الوطنية في وزارة التربية والتعليم األردنية
المبحث األول
األسس والمبادئ التي تقوم عليها وزارة التربية والتعليم
الرؤية والرسالة
تحرص وزارة التربية والتعليم على استلهام الرؤى والتوجيهات الملكية في مراجعة سياستها التربوية ورفع
مستوى كفاءة النظام التربوي من خالل االستثمار األمثل للموارد البشرية على اعتبار أن امنسان محور العملية
التنموية برمتها.
أ.

الرؤية" .تمتلك المملكة األردنية الهاشمية منظومات من الموارد البشرية ذات جودة تنافسية كفؤة،

وقادرة على تزويد المجتمع بخبرات تعليمية مستمرة مدى الحياة ،ذات يلة وتيقة بحاجاته الراهنة
والمستقبلية ،وذلك استجابة للتنمية االقتصادية المستدامة وتحفيزها عن طريق إعداد أفراد متعلمين وقوى
عمل ماهرة"(.)1
ب.

الرسالة" .تطوير نظام تربويٍّ عماده التميُّز ،يعتمد على موارده البشرية ،استناداً إلى معايير

عالمية وقيم اجتماعية ،وروح تنافسية عالية ،مما يسهم في تقدم األردن في خضم االقتصاد المعرف ِّي
العالمي"( ،)2وتستخدم الرؤية والرسالة لتوجيه الخطط والجهود واالستثمارات في تطوير النظام التربوي
ِّ
وتجديده.
فلسفة وزارة التربية وأهدافها.
.27

تنبثق فلسفة التربية في المملكة األردنية الهاشمية من الدستور األردني والحضارة العربية امسالمية ومبادئ

الثورة العربية الكبرى والتجربة الوطنية األردنية وتتمثل هذه الفلسفة في األسس التالية(:)3
أ.

األسس الفكرية
()6

اميمان باهلل تعالى.

( )1خالد طوقان ،تيسير النعيمي ،عاطف عضيبات ،االستراتيجية الوطنية للتعليم ،7000 ،ص.9
( )2نفس المرجع  ،ص .2
( )3نظام التعليم في المملكة األردنية الهاشمية ،موقع وزارة التربية والتعليم  7066/66/6الساعة http://www.moe.gov.jo 76:00
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()7

اميمان بالمثل العليا لةمة العربية.

()2

امسالم نظام فكري سلوكي يحترم امنسان ويعلي من مكانة العقل ويحض على العلم

والعمل والخلق.
()1

امسالم نظام قيمي متكامل يوفر القيم والمبادئ الصالحة التي تشكل ضمير الفرد

والجماعة.
()9
ب.

العالقة بين امسالم والعروبة عالقة عضوية.

األسس الوطنية والقومية واإلنسانية
()6

المملكة األردنية الهاشمية دولة عربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراتي والوالء فيها

هلل تم الوطن والملك.
()7

األردن جزء من الوطن العربي والشعب األردني جزء ال يتجزأ من األمة العربية

وامسالمية.
()2

الشعب األردني وحدة متكاملة وال مكان فيه للتعصب العنصري أو امقليمي أو الطائفي

أو العشائري أو العائلي.
()1

اللغة العربية ركن أساسي في وجود األمة العربية وعامل من عوامل وحدتها ونهضتها.

()9

الثورة العربية الكبرى تعبر عن طموح األمة العربية وتطلعاتها لالستقالل والتحرر

والوحدة والتقدم.
()0

التمسك بعروبة فلسطين وبجميع األجزاء المغتصبة من الوطن العربي والعمل على

استردادها.
()9

القضية الفلسطينية قضية مصيرية للشعب األردني ،والعدوان الصهيوني على فلسطين

تحد سياسي وعسكري وحضاري لةمة العربية امسالمية بعامة واألردن بخاية.
()2

األمة العربية حقيقة تاريخية راسخة والوحدة العربية ضرورة حيوية لوجودها وتقدمها.

()7

التوازن بين مقومات الشخصية الوطنية والقومية وامسالمية من جهة واالنفتاح على

الثقافات العالمية من جهة أخرى.

جـ.

()60

التكيف مع متغيرات العصر وتوفير القدرة الذاتية لتلبية متطلباته.

()66

التفاهم الدولي على أساس العدل والمساواة والحرية.

()67

المشاركة اميجابية في الحضارة العالمية وتطويرها.

األسس االجتماعية
()6

األردنيون متساوون في الحقوق والواجبات السياسية واالجتماعية واالقتصادية

ويتفاضلون بمدى عطائهم لمجتمعهم وانتمائهم له.
()7

203

احترام حرية الفرد وكرامته.

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-5-5 :م
ISSN: 2706-6495

()2

تماسك المجتمع وبقاؤه مصلحة وضرورة لكل فرد من أفراده ودعائمه األساسية العدل

االجتماعي وإقامة التوازن بين حاجات الفرد وحاجات المجتمع وتعاون أفراده وتكافلهم بما يحقق
الصالن العام وتحمل المسؤولية الفردية واالجتماعية.
()1

تقدم المجتمع رهن بتنظيم أفراده بما يحفظ المصلحة الوطنية والقومية.

()9

المشاركة السياسية واالجتماعية في إطار النظام الديمقراطي حق للفرد وواجب عليه

إزاء مجتمعه.
()0

التربية ضرورة اجتماعية والتعليم حق للجميع كل وفق قابليته وقدراته الذاتية.

تنبثق األهداف العامة للتربية في المملكة من فلسفة التربية وتتمثل في تكوين المواطن المؤمن باهلل تعالى
المنتمي لوطنه وأمته ،المتحلي بالفضائل والكماالت امنسانية ،النامي في مختلف جوانب الشخصية الجسمية والعقلية
والروحية والوجدانية واالجتماعية(.)1
يستند التعليم في األردن إلى رسالة امسالم السمحة ،وقيم العروبة والقيم امنسانية النبيلة ،واحترام حرية
وكرامة امنسان والتوازن بين الشخصية الوطنية والقومية وامسالمية ،واالنفتاح على الثقافات العالمية ،وعدم
االنغالق على الذات ،والمشاركة اميجابية في الحضارة العالمية وتطويرها.

المبحث الثاني
دور البيئة المدرسية والمنهاج في التنشئة الوطنية
تعتبر البيئة المدرسووية التطبيق العملي لما في المنهاج ،فنحن نسووتطيع تطبيق ما يتم تعلمه من خالل األنشووطة التي
تموارس في داخول المدرسووووووة وخارجها ،ومن خالل التعامل الذي يتم بين الطلبة أنفسووووووهم وبين الطلبة والمعلمين
وامدارة.
تُعد المدرسووووووة البيئة المنظمة والممنهجة في التنشووووووئة الوطنية ،فهي تحتوي على الكثير من التفاعالت
المخطط لها ابتدا ًء من الطابور الصوووباحي ،وما يحويه من فقرات ترسوووخ الشوووعور باالنتماء للوطن والوالء للقيادة
من خالل النشويد الوطني ،ورفع العلم األردني عن طريق فرقة كشوفية تؤدي ييحات معينة تعكس مشاعر الفخر
واالعتزاز بوالوطن ،والكلموات الوطنية التي تُلقى بامذاعة المدرسووووووية ،أضووووووف إلى ذلك النشوووووواطات المختلفة،
والزيارات والرحالت والمعارض التي تبين المسيرة األردنية ،والمسارح والقاعات الهاشمية والمكتبات ومجالس
الطلبة والوسووووائل التعليمية والمخيمات الكشووووفية والبرلمان الطالبي واألندية المدرسووووية واالحتفاالت بالمناسووووبات

( )1فريق السياسات والتخطيط االستراتيجي ،اإلطار العام للسياسة التربوية ،عمان  ،7060 ،ص .2
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الوطنية والمسووووابقات الثقافية والدينية والرياضووووية والعلمية ،كل هذا يسووووهم في تعميق الشووووعور بالحس الوطني،
فالبيئة المدرسية تعتبر إحدى أدوات التربية في تحقيق أهداف الوزارة الوطنية.
يشووكل المنهاج العنصوور المخطط له في عملية التنشووئة الوطنية؛ ألنه يقوم على أسووس وأهداف تربوية موضوووعة
مسووووووبقا ً لتعميق وتعزيز التنشووووووئة الوطنية ،فالمنهاج هو المغذي للطالب بالقيم والعادات والتقاليد والمعتقدات ،وهو
الذي يزود الطالب بالمعارف الضوورورية حيث يعتبر منهاج التربية الوطنية والمدنية امتداداً لفلسووفة وزارة التربية
والتعليم وسياستها التربوية في التنشئة الوطنية.
للمنهج المدرسووي دور في العملية التعليمية من حيث إعداد األفراد الناشوووئة بما ينسووجم مع المجتمع الذي يعيشوووون
فيه ،والنظام السووياسووي الذي تشووكل من خالل ذلك المجتمع ،فهو يسوواعد الطالب على التعرف على طبيعة مجتمعة
وعلى األنظمة السوووياسوووية واالقتصوووادية والدينية واالجتماعية في ذلك المجتمع الذي يتكيف الفرد معه ،مما يعطيه
دوراً مسووووووتقبليا ً في المجتمع الذي يعيه فيه ويؤمن له نوا من األمن واالسووووووتقرار ،وللمنهج المدرسووووووي دور في
تضوووووومين القيم التي يلتف حولهووا األفراد ،وأيضوووووووا ً لووه دور في توعيووة الطلبووة بوواألخطووار والتهووديوودات التي تواجوه
المجتمعات وتهدد تماسوووكه ،ودوره في تكييف الفرد مع المسوووتجدات العصووورية االيجابية ،والتي تتناسوووب مع قيمنا
العربية امسوالمية ،فهو يسوهم في تحقيق التنشوئة الوطنية (االجتماعية والسوياسية والدينية) الصحيحة التي يستطيع
الفرد من خاللها نشر تقافة مجتمعه ومواكبة المستجدات وأخذ الجانب االيجابي منها(.)1

المبحث الثالث
دور المعلمين في التنشئة الوطنية
ولبيان دور معلمي وزارة التربية والتعليم في مجال التنشوئة الوطنية قمت باجراء دراسة ميدانية من خالل
استبيان ،وزا على ست مدارس (تالث مدارس ذكور ،وتالث مدارس إناث).

مجتمع الدراسة
تمثل مجتمع الدراسة بمعلمي مديرية التربية والتعليم لقصبة السلط.

عينة الدراسة
حيث شووملت عينة البحث على  670طالبا ً من الفئة العمرية  69 – 62سوونة من الذكور وامناث من تالميذ الصووف
الثامن حتى الصووف العاشوور ،وقسوومت العينة بين الذكور وامناث بالتسوواوي ،وتكون االسووتبيان من تسووع عشوورة فقرة
تقيس كل فقرة جانب من جوانب دور معلمي مادة التربية الوطنية في التنشئة الوطنية.

( )1موسى أبوسل ،اخرون ،التربية الوطنية والمدنية في األردن ،ط ،6عمان ،مطابع الدستور ،7006 ،ص. 62
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تقنين أداة الدراسة:
صدق األداة:
تم عرض أداة الدراسووة على مجموعة من المختصووين والمشوورفين والمشوورف األكاديمي وأويوووا بصووالحيتها
بعد جراء التعديالت عليها وتم إجراء تلك التعديالت المطلوبة.
ثبات األداة:
للتحقق من تبوات األداة اسووووووتخدمت معادلة كرونباال ألفا السووووووتخراج الثبات فبلغت نسووووووبته الكلية على فقرات
االستبانة ( )0.90وهي نسبة تبات ممكنة االستخدام.

المعالجة اإلحصائية:
التحليل األحصائي لدور المعلمين في التنشئة الوطنية باستخدام البرنامج اإلحصائي SPSS
وتكون االسوتبيان من تسوع عشرة فقرة تقيس كل فقرة جانب من جوانب التنشئة الوطنية وهي على النحو التالي( :تم
التحليل باستخدام البرنامج امحصائي .)SPSS
تحليل السؤال األول

الشكل ()6
في الشكل( ) 6نالحظ أن عدد الطالبات اللواتي أجبن بنعم على السؤال" هل يقوم المعلم /المعلمة على تعزيز روح
االنتماء للوطن والوالء للقيادة من خالل الحصص الصفية" هو  99طالبة وبنسبة  %19.2من إجمالي الطلبة،
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وعدد الطالبات اللواتي أجبن بال هو  9طالبات وبنسبة  1.7%من إجمالي الطلبة .وكان عدد الطالب الذين أجابوا
بنعم  12طالبا ً وبنسبة  %10من إجمالي الطلبة ،وعدد الطالب الذين أجابوا بال هو  67طالبا ً وبنسبة  %60من
إجمالي الطلبة.
تحليل السؤال الثاني

الشكل ()7
في الشكل( ،) 7نالحظ أن عدد الطالبات اللواتي أجبن بنعم على السؤال" هل يعزز المعلم /المعلمة مبدأ الحوار بين
طالب من احترام حرية الرأي والرأي األخر كأساس للتفاهم والحث على الديمقراطية " هو  99طالبة وبنسبة
 %19.2من إجمالي الطلبة ،وعدد الطالبات اللواتي أجبن بال هو  9طالبات وبنسبة  %1.7من إجمالي الطلبة .وكان
عدد الطالب الذين أجابوا بنعم  97طالبا ً وبنسبة  %12.2من إجمالي الطلبة ،وعدد الطالب الذين أجابوا بال هو 2
طالب وبنسبة  %0.9من إجمالي الطلبة.
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تحليل السؤال الثالث

الشكل ()2
في الشكل( ،) 2نالحظ ان عدد الطالبات اللواتي أجبن بنعم على السؤال" هل يستخدم المعلم /المعلمة العقاب البدني
أو امساءة اللفظية والمعنوية للطلبة ؟ " هو  0طالبات وبنسبة  %9من إجمالي الطلبة ،وعدد الطالبات اللواتي أجبن
بال هو  91طالبة وبنسبة  %19من إجمالي الطلبة .وكان عدد الطالب الذين أجابوا بنعم  10طالب وبنسبة %22.2
من إجمالي الطلبة ،وعدد الطالب الذين أجابوا بال هو  70طالباً وبنسبة  %60.9من إجمالي الطلبة.
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تحليل السؤال الرابع

الشكل ()1
في الشكل( ،) 1نالحظ أن عدد الطالبات اللواتي أجبن بنعم على السؤال" هل يوجه ويحث المعلم /المعلمة على
األنشطة الالمنهجية (إذاعة مدرسية ،رحالت ،كشافة ،فرق رياضية ،مسرح مدرسي ،برلمان طالبي ،إتحاد طلبة)
" هو  90طالبة وبنسبة %10.9من إجمالي الطلبة ،وعدد الطالبات اللواتي أجبن بال هو  1طالبات وبنسبة %2.2
من إجمالي الطلبة .وكان عدد الطالب الذين أجابوا بنعم  19طالب وبنسبة  %27.7من إجمالي الطلبة ،وعدد الطالب
الذين أجابوا بال هو  62طالبا وبنسبة  %60.2من إجمالي الطلبة.
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تحليل السؤال الخامس

الشكل ()9
في الشكل( ،)9نالحظ أن عدد الطالبات اللواتي أجبن بنعم على السؤال" هل يغرس المعلم/المعلمة حب المحافظة
على أمن الوطن وسالمة ممتلكاته " .هو  12طالبة وبنسبة  % 10من إجمالي الطلبة ،وعدد الطالبات اللواتي أجبن
بال هو 67طالبة وبنسبة  %60من إجمالي الطلبة .وكان عدد الطالب الذين أجابوا بنعم  92طالبا ً وبنسبة %11.7
من إجمالي الطلبة ،وعدد الطالب الذين أجابوا بال هو  9طالب وبنسبة .%9.2
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تحليل السؤال السادس

الشكل ()0
في الشكل( ،)0نالحظ أن عدد الطالبات اللواتي أجبن بنعم على السؤال" هل يبين المعلم /المعلمة للطلبة أهمية
المشاركة السياسية والعمل االنتخابي " هو  97طالبة وبنسبة  % 17.2من إجمالي الطلبة  ،وعدد الطالبات الذين
اللواتي أجبن بال هو 2طالبات وبنسبة  %0.9من إجمالي الطلبة .وكان عدد الطالب الذين أجابوا بنعم  16طالب
وبنسبة  %21.7من إجمالي الطلبة ،وعدد الطالب الذين أجابوا بال هو  67طالبا وبنسبة .%69.2
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تحليل السؤال السابع

الشكل ()9
في الشكل( ،)9نالحظ أن عدد الطالبات اللواتي أجبن بنعم على السؤال" هل يناقه المعلم/المعلمة الطلبة في األحداث
الجارية التي تواجه األردن ويواكب التطورات العالمية ".هو  20طالبة وبنسبة  %79من إجمالي الطلبة ،وعدد
الطالبات اللواتي أجبن بال هو  20طالبات وبنسبة  %79من إجمالي الطلبة .وكان عدد الطالب الذين أجابوا بنعم 17
طالبا ً وبنسبة  %29من إجمالي الطلبة ،وعدد الطالب الذين أجابوا بال هو  62طالبا ً وبنسبة .%69
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تحليل السؤال الثامن

الشكل()2
في الشكل( ،)2نالحظ أن عدد الطالبات اللواتي أجبن بنعم على السؤال" هل ينظم المعلم /المعلمة زيارات مع الطالب
إلى األماكن األترية والسياحية والحضارية والدينية الموجودة في األردن؟" هو  70طالبة وبنسبة  % 76.9من
إجمالي الطلبة ،وعدد الطالبات اللواتي أجبن بال هو  22طالبةً وبنسبة  %79.9من إجمالي الطلبة .وكان عدد الطالب
الذين أجابوا بنعم  22طالب وبنسبة  %79.9من اجمالي الطلبة ،وعدد الطالب الذين أجابوا هو  79طالبا ً وبنسبة
 %77.9وطالب واحد امتنع عن امجابة وبنسبة .%2
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تحليل السؤال التاسع

الشكل()7
في الشكل( ،) 7نالحظ أن عدد الطالبات اللواتي أجبن بنعم على السؤال" هل يشارك المعلم /المعلمة في األعمال
التطوعية والخيرية لخدمة المجتمع المحلي بمشاركة الطلبة؟" هو  90طالبة وبنسبة  % 10.9من إجمالي الطلبة،
وعدد الطالبات اللواتي أجبن بال هو  1طالبات وبنسبة  %2.2من إجمالي الطلبة .وكان عدد الطالب الذين أجابوا
بنعم  77طالبا ً وبنسبة  %62.2من إجمالي الطلبة ،وعدد الطالب الذين أجابوا بال هو  20طالبا وبنسبة  .%20وعدد
الطلبة الذين امتنعوا عن امجابة هو طالبان وبنسبة إجمالية .%6.9
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تحليل السؤال العاشر

الشكل()60
في الشكل( )60نالحظ أن عدد الطالبات اللواتي أجبن بنعم على السؤال" هل يحث المعلم /المعلمة الطلبة على الدفاا
عن الوطن واالعتزاز واالفتخار به؟" هو  91طالبة وبنسبة  % 19من إجمالي الطلبة ،وعدد الطالبات اللواتي أجبن
بال هو  0طالبات وبنسبة  %9من إجمالي الطلبة ،وكان عدد الطالب الذين أجابوا بنعم  97طالبا ً وبنسبة %12.2
من إجمالي الطلبة ،وعدد الطالب الذين أجابوا بال هو  2طالب وبنسبة .%0.9
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تحليل السؤال الحادي عشر

الشكل()66
في الشوووكل( )66نالحظ أن عدد الطالبات اللواتي أجبن بنعم على السوووؤال" هل يظهر المعلم /المعلمة القيم والمبادئ
التي يعلمهوا للطلبوة في أقوالوه وأفعوالوه؟" هو  12طالبة وبنسووووووبة  % 10من إجمالي الطلبة ،وعدد الطالبات اللواتي
أجبن بال هو  67طوالبة وبنسووووووبة  %60من إجمالي الطلبة وكان عدد الطالب الذين أجابوا بنعم  17طالبا ً وبنسووووووبة
 %29من إجمالي الطلبة ،وعدد الطالب الذين أجابوا بال هو  62طالب وبنسبة .%69
تحليل السؤال الثاني عشر

الشكل()67
في الشووووكل( ،)67نالحظ أن عدد الطالبات اللواتي أجبن بنعم على السووووؤال" هل يشووووارك المعلم/المعلمة بفاعلية في
االحتفواالت الوطنيوة؟" هو  91طوالبوة وبنسووووووبوة  % 19من إجموالي الطلبوة ،وعودد الطالبات اللواتي أجبن بال هو 0
طالبات وبنسبة  %9من إجمالي الطلبة،
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وكان عدد الطالب الذين أجابوا بنعم  11طالب وبنسوووبة  %20.9من إجمالي الطلبة ،وعدد الطالب الذين أجابوا بال
هو 61طالبا وبنسبة  .%66.9وعدد الطلبة الذين امتنعوا عن امجابة هو طالبان وبنسبة إجمالية .%6.9
تحليل السؤال الثالث عشر

الشكل()62
في الشكل( ،)62نالحظ أن عدد الطالبات اللواتي أجبن بنعم على السؤال هل يحافظ المعلم /المعلمة على العادات
والتقاليد والقيم العربية األييلة؟" هو  10طالبة وبنسبة  % 22.2من إجمالي الطلبة ،وعدد الطالبات اللواتي أجبن
بال هو  61طالبة وبنسبة  %66.9من إجمالي الطلبة ،وكان عدد الطالب الذين أجابوا بنعم  11طالبا ً وبنسبة %20.9
من إجمالي الطلبة ،وعدد الطالب الذين أجابوا بال هو 60طالبا ً وبنسبة .%62.2
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تحليل السؤال الرابع عشر

الشكل()61
في الشكل( ،)61نالحظ أن عدد الطالبات اللواتي أجبن بنعم على السؤال" هل ينبذ المعلم/المعلمة التقليد والتعصب
األعمى والعنف؟" هو  12طالبة وبنسبة  % 10من إجمالي الطلبة ،وعدد الطالبات اللواتي أجبن بال هو  60طالبات
وبنسبة  %2.2من إجمالي الطلبة ،وكان عدد الطالب الذين أجابوا بنعم  62طالبا ً وبنسبة  %69من إجمالي الطلبة،
وعدد الطالب الذين أجابوا بال هو 10طالبا ً وبنسبة  %22.2وعدد الطلبة الذين امتنعوا عن امجابة هو  1طلبة
وبنسبة إجمالية .%2.2
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تحليل السؤال الخامس عشر

الشكل()69
في الشكل( ،) 69نالحظ أن عدد الطالبات اللواتي أجبن بنعم على السؤال" هل يعتمد المعلم /المعلمة العقالنية في
التفكير ويستخدم أسلوب التفكير الناقد والعصف الذهني ".هو  22طالبة وبنسبة  % 26.9من إجمالي الطلبة ،وعدد
الطالبات اللواتي أجبن بال هو  76طالبة وبنسبة  %69.9من إجمالي الطلبة .وكان عدد الطالب الذين أجابوا بنعم
 10طالبا ً وبنسبة % 22.2من إجمالي الطلبة ،وعدد الطالب الذين أجابوا بال هو 67طالبا وبنسبة  .%69.7وعدد
الطلبة الذين امتنعوا عن امجابة هو طالبان وبنسبة إجمالية .%6.9
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تحليل السؤال السادس عشر

الشكل()60
في الشكل( ،) 60نالحظ أن عدد الطالبات اللواتي أجبن بنعم على السؤال" هل يبتعد المعلم /المعلمة عن أسلوب
التلقين ويستخدم أسلوب المناقشة وإتارة التفكير؟" هو  22طالبة وبنسبة  % 26.9من إجمالي الطلبة ،وعدد الطالبات
اللواتي أجبن بال هو  77طالبة وبنسبة  %62.2من إجمالي الطلبة ،وكان عدد الطالب أجابوا بنعم  17طالبا ً وبآنسة
 % 29من إجمالي الطلبة ،وعدد الطالب الذين أجابوا بال هو 62طالبا وبنسبة .%69
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تحليل السؤال السابع عشر:

الشكل()69
في الشكل( ،)69نالحظ أن عدد الطالبات اللواتي أجبن بنعم على السؤال "هل يستخدم المعلم/المعلمة التكنولوجيا في
التدريس وخاية الحصص المحوسبة؟" هو  90طالبة وبنسبة  % 16.9من إجمالي الطلبة  ،وعدد الطالبات اللواتي
أجبن بال هو  60طالبات وبنسبة  %2.2من إجمالي الطلبة ،وكان عدد الطالب الذين أجابوا بنعم  72طالبا ً وبنسبة
 % 72.2من إجمالي الطلبة ،وعدد الطالب الذين أجابوا بال هو 27طالبا وبنسبة .%70.9
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تحليل السؤال الثامن عشر

الشكل()62
في الشوكل( ،)62نالحظ أن عدد الطالبات اللواتي أجبن بنعم على السؤال" هل يستخدم المعلم /المعلمة استراتيجيات
تدريس متنوعة ووسوووووائل تعليمية متطورة ومناسوووووبة؟" هو  10طالبة وبنسوووووبة  % 22.2من إجمالي الطلبة ،وعدد
الطالبات اللواتي أجبن بال هو  70طالبات وبنسبة  %60.9من إجمالي الطلبة ،وكان عدد الطالب الذين أجابوا بنعم
 10طالبا ً وبنسوووبة % 22.2من إجمالي الطلبة ،وعدد الطالب الذين أجابوا بال هو 67طالبا ً وبنسوووبة  ،%69.2وعدد
الطلبة الذين امتنعوا عن امجابة هو طالب واحد وبنسبة إجمالية .%0.2
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تحليل السؤال التاسع عشر

الشكل()70
في الشووووكل( ،)70نالحظ أن عدد الطالبات اللواتي أجبن بنعم على السووووؤال" هل يدرس المعلم /المعلمة مادة التربية
الوطنية بطريقة ممتعة ومشوووقة؟" هو  97طالبة وبنسووبة  %17.7من إجمالي الطلبة  ،وعدد الطالبات اللواتي أجبن
بال هو طالبة واحدة وبنسوبة  %0.2من إجمالي الطلبة .وكان عدد الطالب الذين أجابوا بنعم  16طالبا ً وبنسبة21.7.
 %من إجمالي الطلبة ،وعدد الطالب الذين أجابوا بال هو 67طالبا ً وبنسبة . %69.2
تم معالجة البيانات التي جمعت بواسوووطة باسوووتخدام البرنامج اإلحصوووائي  SPSSوالنسووو  والجداول والرسوووم
البياني) وهي على النحو اآلتي:
أ.

إن نسبة  %29,2من الطلبة يرون أن المعلم يعزز روح االنتماء للوطن والوالء للقيادة من خالل

الحصص الصفية ،وبالمقابل كانت نسبة الطلبة الذين يرون أن المعلم ال يعزز روح االنتماء للوطن والوالء
للقيادة من خالل الحصص الصفية هي  %61,7وهذا يدل على أن أغلب معلمين وزارة التربية والتعليم
يقومون بتعزيز قيم الوالء واالنتماء للوطن والقيادة ،كما أظهرت النتائج تقارب نسبة التعزيز بين المعلمين
والمعلمات.
ب.

إن نسبة  %27,6من الطلبة يرون أن المعلم يعزز مبدأ الحوار بين الطالب من احترام حرية

الرأي والرأي اآلخر كأساس للتفاهم ،وبالمقابل فان نسبة  %60,7يرون عكس ذلك وهذا يبين الدور الذي
يقوم به المعلمين في تعزيز حرية الرأي واحترام الرأي اآلخر وبنسب متقاربة بين المعلمين والمعلمات.
جـ.

إن نسبة  %22,2من الطلبة يرون أن المعلم يستخدم العقاب البدني أو امساءة اللفظية والمعنوية

للطلبة ،وبالمقابل فان نسبة  %06,9يرون أن المعلم ال يستخدم العقاب البدني أو امساءة اللفظية والمعنوية
للطلبة ،وأظهرت النتائج أن استخدام العقاب البدني كان من جانب المعلمين وبنسبة  %22,2من الطالب
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بينما كان استخدام العقاب البدني من جانب المعلمات وبنسبة  %9من الطالبات وهذا يدل على اقتصار
استخدام العقاب البدني على المعلمين وبنسبة مرتفعة لما له من اتار سلبية على الطالب والمجتمع وعالقته
في تنامي ظاهرة العنف.
د.

إن نسبة  %29,7من الطلبة يرون أن المعلم يحث على األنشطة الالمنهجية (إذاعة مدرسية،

كشافة ،فرق رياضية ،مسرح مدرسي ،برلمان طالبي ،مجلس طلبة) ،وبالمقابل فان نسبة  %61,6يرون
عكس ذلك وهذا يبين الدور الذي يقوم به المعلمون في توجيه الطلبة نحو ممارسة الديمقراطية وتنمية
شخصية الطالب الوطنية في الفضاء المدرسي وبنسب متقاربة بين المعلمين والمعلمات.
هـ.

إن نسبة  %21,7من الطلبة يرون أن المعلم يغرس حب المحافظة على أمن واستقرار الوطن

وسالمة ممتلكاته ،وبالمقابل فان نسبة  %69,2يرون عكس ذلك وهذا يبين الدور الذي يقوم به المعلمون
في المحافظة على األمن الوطني وبنسب متقاربة بين المعلمين والمعلمات.
و.

إن نسبة  %90,9من الطلبة يرون أن المعلم يبين للطلبة أهمية المشاركة السياسية والعمل

االنتخابي ،وبالمقابل فان نسبة  %72,9يرون عكس ذلك وهذا يبين الدور الذي يقوم به المعلمون في بيان
أهمية المشاركة السياسية وبنسب متقاربة بين المعلمين والمعلمات.
ز.

إن نسبة  %00من الطلبة يرون أن المعلم يناقه األحداث الجارية ويواكب التطورات العالمية،

وبالمقابل فان نسبة  %10يرون عكس ذلك وهذا يبين أن هنالك عدم إعطاء هذا البند اهتماما ً كبيراً ولصالن
المعلمين وبنسبة تزيد  %60عن المعلمات.
ح.

إن نسبة  %17,7من الطلبة يرون أن المعلم ينظم زيارات مع الطالب إلى األماكن األترية

والسياحية والحضارية والدينية الموجودة في األردن وبالمقابل فان نسبة  %90,2يرون عكس ذلك وهذا
يبين أن هنالك قصور في تنظيم الزيارات التي تعرف الطالب ببلده وتقوي عالقته به وبنسب متقاربة بين
المعلمين والمعلمات.
ط.

إن نسبة  %09من الطلبة يرون أن المعلم يشارك في األعمال التطوعية والخيرية لخدمة المجتمع

المحلي بمشاركة الطلبة ،وبالمقابل فان نسبة  %22,2يرون عكس ذلك وقد كانت النسبة لصالن المعلمات
بينما كان هنالك قصور عند المعلمين مع امتناا عن امجابة بنسبة .%6,9
ي.

إن نسبة  %22,2من الطلبة يرون أن المعلم يحث الطلبة على الدفاا عن الوطن واالعتزاز

واالفتخار به ،وبالمقابل فان نسبة  %66,9يرون عكس ذلك وهذا يبين أن هنالك دور فعال للمعلمين في
هذا المجال وبنسب متقاربة بين المعلمين والمعلمات.
ك.

إن نسبة  %99من الطلبة يرون أن المعلم يتمثل القيم والمبادئ التي يعلمها للطلبة في أقواله

وأفعاله ،وبالمقابل فان نسبة  %79يرون عكس ذلك ،وبنسب متقاربة بين المعلمين والمعلمات.
ل.

إن نسبة  %26,9من الطلبة يرون أن المعلم يشارك بفاعلية في االحتفاالت الوطنية ،وبالمقابل

فان نسبة  %60,9يرون عكس ذلك وهذا يبين أن هنالك دور فعال للمعلمين في هذا المجال وبنسب متقاربة
بين المعلمين والمعلمات مع امتناا عن امجابة بنسبة.%6.9
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إن نسبة %99من الطلبة يرون أن المعلم يغرس العادات والتقاليد والقيم العربية واالسالمية

م.

األييلة لدى الطلبة ،وبالمقابل فان نسبة %79يرون عكس ذلك وهذا يبين أن هنالك دور للمعلمين في هذا
المجال وبنسب متقاربة بين المعلمين والمعلمات.
إن نسبة  %99من الطلبة يرون أن المعلم ينبذ التعصب األعمى والعنف ،وبالمقابل فان نسبة

ن.

 %16,0يرون عكس ذلك وأظهرت النتائج ارتفاا هذه النسبة عند المعلمين  %22.2وانخفاضها عند
المعلمات %2.2مع امتناا نسبة  %2.2من الطلبة.
إن نسبة  %09من الطلبة يرون أن المعلم يستخدم التفكير الناقد والعصف الذهني ،وبالمقابل فان

س.

نسبة  %22,1يرون عكس ذلك وبنسب متقاربة بين المعلمين والمعلمات مع امتناا نسبة  %6.9من الطلبة.
إن نسبة  %00,9من الطلبة يرون أن المعلم يبتعد عن أسلوب التلقين ويستخدم أسلوب المناقشة

ا.

وإتارة التفكير ،وبالمقابل فان نسبة  %22,2يرون عكس ذلك وهذا يبين أن هنالك بعض المعلمين مازالوا
يستخدمون أسلوب التلقين على الرغم من عدم جدواه ومما يؤدي إلى جمود في التفكير وسهوله في التحكم
في عقول الطلبة وتوجيهها وبنسب متقاربة بين المعلمين والمعلمات.
إن نسبة  %09من الطلبة يرون أن المعلم يستخدم التكنولوجيا في التدريس وخاية الحصص

ف.

المحوسبة ،وبالمقابل فان نسبة  %29يرون عكس ذلك وهذا يبين أن هنالك إقبال من المعلمين على توظيف
التكنولوجيا في التعليم.
إن نسبة  %00,0من الطلبة يرون أن المعلم يستخدم استراتيجيات تدريس متنوعة ووسائل تعليمية

ص.

متطورة ومناسبة ،وبالمقابل فان نسبة  %27,9يرون عكس ذلك وهذا يبين أن هنالك تنوا في استخدام
األساليب التدريسية وبنسب متقاربة بين المعلمين والمعلمات مع امتناا  %0.2من الطلبة.
ر.

إن نسبة  %22,1من الطلبة يرون أن المعلم يدرس مادة التربية الوطنية بطريقة ممتعة
ومشوقة ،وبالمقابل فان نسبة  %60,0يرون عكس ذلك.

الفصل الرابع
االستنتاجات والخالصة والتوصيات
االستنتاجات
إن اميوووالح السوووياسوووي واالجتماعي ال يكون في سووون القوانين والتشوووريعات فقط ،وإنما بحاجة إلى تنشوووئة
وطنية تبدأ من مراحل العمر األولى متمثلة بترسوووويخ القيم السووووياسووووية واالجتماعية والدينية في نفوس الطلبة وتطبيق
ذلك عمالً وسلوكا ً.
العمل الديمقراطي بحاجة إلى تأطير وتنشوووووئة وطنية من خالل المنهاج والمعلمين والبيئة المدرسوووووية (األنشوووووطة التي
تمارس في المدرسووة) حتى يصووبن أسوولوب حياة ينشووأ عليها الفرد في مناال وأسوواس تربوي بحيث يرتبط ما هو نظري
بواقع الحياة العملية.
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المسووتوى المعيشووي والدخل للمعلم وكفاءته على العطاء هما عامالن مرتبطان يبعضووهما البعض حيث يتناسووبان مع
بعض تناسووبا ً طرديا ً فأي نقص في إحداهما يؤدي إلى خلل في نوعية التعليم التي نسووعى إلى تحقيقها ،ونتيجة لهذا فقد
المعلم الكثير من الدور القيادي الذي يمارسه وأن يكون القدوة الحسنة لطلبته.
ليس كل من يحمل شووووهادة علمية يسووووتطيع مزاولة مهنة التعليم علما ً أن هنالك سووووطحية في إعداد المعلمين وتدريبهم
على المهام الموكلة إليهم قبل ممارسة مهنة التعليم من قبل وزارة التربية والتعليم مما تسبب بويول أشباه المتعلمين
إلى مهنة التعليم ففاقد الشيء ال يعطيه.
تسوود النزعة السولطوية بين المعلم والطالب في كثير من األحيان فأساليب التسلط والقهر المستخدمة من قبل بعض
المعلمين في الموودرسوووووووة؛ تولوود الخوف وتقتوول امبووداا والتفكير وتؤدي إلى الخنوا ،ممووا ينعكس اتوواره على المجتمع
بحيث تنمي تقافة العنف والتسلط والقهر وعدم احترام الرأي اآلخر ،فالطريق إلى القضاء على العنف المجتمعي يبدأ
من المدرسة.
هنوالك عدم توازن بين التعليم المهني والتعليم األكاديمي نتيجة العزوف عن التعليم المهني ورغبة بالتعليم األكاديمي
أدى إلى ظهور البطالة في التخصوووصوووات األكاديمية ،لذا على الوزارة أن تربط التعليم بحاجة السووووق وتضوووع خطط
طموحة معادة هذا التوازن.
ترتبط التنشووووووئووة الوودينيووة ارتبوواطوا ً وتيقوا ً بوواألمن الوطني من خالل القيم الوودينيوة التي يحووث عليهووا الوودين امسووووووالمي
وتشووووومل(العدالة والمسووووواواة وحقوق امنسوووووان والشوووووورى والطاعة والعمل والتعاون …الخ) ،فالتطبيق الفعلي للقيم
والسوولوكيات امسووالمية الفاضوولة من عنايوور تماسووك المجتمع؛ علما ً أنً فلسووفة وزارة التربية والتعليم األردنية منبثقة
من ديننا امسوووالمي الحنيف ،فظهور جماعات متطرفة خارجة عن الدين امسوووالمي الحنيف وتعاليمه السووومحة يعود
إلى عدم وضوح في التنشئة الدينية التي تسلن األفراد وتحميهم من األفكار الدخيلة والخارجة عن مجتمعنا.
المواطنة الصوووووالحة أسووووواس العمل الديمقراطي وقاعدته الصووووولبة وهي ال تأتي برفع الشوووووعارات البراقة والمزاودة
باالنتماء والوالء وإنما تحتاج إلى تأطير من خالل المؤسسة التعليمية وممارسة عملية بين أفراد هذه المؤسسة.
التنشئة السياسية منظومة متكاملة تكون من خالل التنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ووزارة
التنمية السياسية في تعزيز المفاهيم والقيم السياسية.
تقوم التنشئة الوطنية على حماية الطلبة من االنحرافات السلوكية من خالل زرا القيم الفاضلة والمثل العليا عند الطلبة
بحيث تجعلهم عناير فاعلين في مجتمعهم يتمتعون بالصفات الحميدة والمواطنة الحقة واملتزام بالممارسات اميجابية
والحفاظ على العادات والتقاليد والقيم العربية األييلة في ظل النظام العالمي الجديد واالنفتاح الحضاري.
يقوم المعلمون على تعزيز المواطنووة من خالل غرس روح االنتموواء والوالء في نفوس الطلبووة ،وحووث الطلبووة على
المحافظة على أمن واسووتقرار الوطن وسووالمة ممتلكاته ،واالعتزاز والفخر بهذا الوطن من خالل الحصووص الصووفية
واألنشطة الالمنهجية والمشاركة اميجابية والفعالة في االحتفاالت بالمناسبات الوطنية.
الزال بعض المعلمين يسوووووتخدمون العقاب البدني مما يولد السووووولوك العدواني والعنف الطالبي والمجتمعي ،ويؤدي
إلى الخوف ويقتل امبداا ،بعكس المعلمات حيث أظهرت النتائج أن نسووبة اسووتخدام المعلمات للعنف والعقاب البدني
تكاد تكون قليلة مقارنةً بالمعلمين.
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ما زالت فئة من المعلمين تصور على استخدام أسلوب التلقين في عملية التعليم على الرغم من إدخال وزارة التربية
والتعليم اسوتراتيجيات تدريسوية حديثة مثل (اسوتراتيجية حل المشوكالت واالستقصاء والتفكير الناقد والتعلم من خالل
النشوووواط والتعلم التعاوني نظام المجموعات والتدريس المباشوووور) مما يؤدي إلى الجمود الفكري عند الطلبة وسووووهولة
توجيهم واختراقهم فكرياً.
هنوالك ضووووووعف في تنظيم الزيارات للطالب إلى األماكن األترية والسووووووياحية والحضووووووارية والدينية الموجودة في
األردن ،مما يولد عدم معرفة باممكانات السوووياحية واألترية األردنية وضوووعف ارتباط الطالب بالتاريخ الحضووواري
لوطنه.
هنالك ضوووووعف في الثقافة الحزبية في األردن وقلة وعي بأهمية العمل الحزبي في الدولة الديمقراطية المدنية ،ناتج
عن عدم وجود تنشئة حزبية متعمقة في مناهج وزارة التربية والتعليم تعالج وتشكل تقافة حزبية عند الطلبة.
تتضوووومن مناهج وزارة التربية والتعليم الكثير من المواضوووويع التي تعزز التنشووووئة الوطنية وخايووووةً منهاج التربية
الوطنيوة الوذي يؤسووووووس لتنشووووووئوة وطنية من خالل الموضوووووووعات التي تنمي القيم واالتجاهات اميجابية لدى الطلبة
كالمواطنة الصووووالحة واسووووتقالل الشووووخصووووية والحرية ومعرفة الحقوق والواجبات واحترام اآلخرين واالنفتاح على
الثقوافوات األخرى والحوار ،مع عودم اغفال مسوووووواهمة منهاج التربية الوطنية في تنمية الحس الوطني وتعزيز مبادئ
الديمقراطية.
لةنشووطة المدرسووية دور واضوون في التطبيق الفعلي لقيم التنشووئة الوطنية السووياسووية واالجتماعية والدينية من خالل
البرلمان الطالبي ومجلس الطلبة والكشوافة والطابور الصوباحي وامذاعة المدرسية والمشاركة باالحتفاالت الوطنية
والدينية ،فاألمن الوطني يحتاج إلى ترسيخ القيم السياسية واالجتماعية في نفوس الطلبة.
يقل إسهام مناهج وزارة التربية والتعليم في تعزيز النهج القومي والعمل العربي المشترك عند الطلبة بالرغم من أن
فلسفة الوزارة تقوم على أسس قومية وعلى اعتبار أن األردن جزء من األمة العربية.
هناك عدم اهتمام من قبل المعلمين بمناقشة األحداث الجارية ومواكبة التطورات العالمية في تنمية االعتزاز الوطني
والقومي أدى إلى حدوث فجوة بين النظم االجتماعية والسياسية والنظم التربوية.

الخالصـة
تتحمل وزارة التربية والتعليم المسوؤولية الكبرى في عملية التنشوئة الوطنية عن باقي المؤسسات األخرى،
وقد حان الوقت ألن تتجه السياسة التربوية منحى التعليم العملي بدل من التعليم النظري وتطبيق مبادئ الديمقراطية
وحرية الرأي والعمل بها ،بحيث تصووووووبن ممارسووووووةً يوميةً بين أفراد المؤسووووووسووووووة التعليمية حتى نخلص إلى جيل
ومواطنين مخلصووووووين للوطن يقومون على احترام القوانون وسوووووويوادة النظوام وحقوق المواطنوة وواجباتها ويؤمنون
بالحوار كأساس للتفاهم وحل المشكالت.
للمعلم دور كبير وواضووون في تعزيز وترسووويخ مفهوم االنتماء الوطني عند الطالب والمواطنة الصوووادقة،
فهو يعتبر األداة الفواعلوة لخلق الطالب القادر على مواجهة التحديات التي تواجهه من خالل تنمية الحس االجتماعي
والوطني لديه وتقوية الشووعور باالنضووباط وحب العمل واالبتعاد عن االتكالية ،والتعامل مع امنسووان األردني بتفهم
وتقة متبادلة،
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فوودور المعلم يزداد أهميووة لمووا يتعرض لووه الطووالووب من غزو فكري وتقووافي وانفتوواح ع والمي يهوودد تقووافتنووا العربيووة
وامسووووووالميوة وهويتنوا األردنيوة الوطنيوة ،وتوظيف المنهواج الودراسووووووي في تعزيز االنتماء للوطن وترسوووووويخ القيم
االجتماعية والسياسية والدينية.
إن االهتمام في وزارة التربية والتعليم هو اسووتثمار في بناء امنسووان األردني فنحن نسووتثمر في العقول البشوورية
التي هي أسووواس النهضوووة والتطور ،فوجود المعلم الناجن باعتباره العنصووور الرئيسوووي في العملية التربوية نضووومن
نجاح هذا االستثمار ،ألن المعرفة والعلم هما أساس بناء امنسان والثروة الحقيقية لهذا الوطن.

التوصيـات
بنا ًء على ما ورد في هذه الدراسة ،تويل الباحث إلى التوييات التالية:
أ.

الدعوة إلى مؤتمر تربوي يتم من خالله دعوة أيحاب االختصاص أو من لهم عالقة بالعمل

التربوي؛ لرسم السياسة التعليمية للمرحلة القادمة والوقوف على نقاط الضعف في الواقع التربوي ومعالجته.
ب.

تعزيز مبدأ ومفهوم المواطنة وإعادة النظر في دور وزارة التربية والتعليم في إعداد أبناء الوطن

المنتمين لوطنهم وأمتهم وحمايتهم من جميع أنواا التخريب الفكري في ظل التطور التكنولوجي واالنفتاح
العالمي أو ما يسمى بالعولمة ،ووضع خطة طموحة لمواجهة التيارات المتطرفة.
جـ.

هنالك حاجة ماسة لربط التعلم بالمواطنة ذلك من خالل تزويد المناهج ببرامج تعمل على بث روح

المواطنة والعمل االجتماعي التطوعي ،وبالتالي تخريج طلبة متميزين ومبدعين هدفهم خدمة الوطن.
د.

إيجاد معهد خاص لتدريب المعلمين قبل الخدمة وذلك لتحسين مخرجات التعليم ،فالمعلم هو أساس

نجاح العملية التربوية مع اعتماد مجموعة من األسس والمعايير الختيار المعلمين قبل تعيينهم.
هـ.

العمل على زيادة الوعي الحزبي والثقافة السياسية في مناهج وزارة التربية والتعليم حتى نؤسس

لحياة حزبية تسهم في زيادة المشاركة السياسية وعملية اتخاذ القرار.
و.

رفع المستوى االقتصادي واالجتماعي للمعلمين حتى يشعروا باألمن الوظيفي وبالتالي القيام بأداء

رسالتهم على أكمل وجه.
ز.

التمسك بالهوية العربية امسالمية على اعتبار أن العقيدة امسالمية هي األساس في الحفاظ على

هويتنا الوطنية وقيمنا المستمدة من ديننا امسالمي مع زيادة االهتمام بالجانب القومي ألنه ال حل للمشاكل
العربية إال بالعمل العربي المشترك من خالل تضمين المناهج لهذه القيم والمبادئ.
ح.

تعزيز مفاهيم التنشئة السياسية واالجتماعية في مناهج وزارة التربية والتعليم من خالل ربط التعليم

في المؤسسات التعليمية بالنظام االجتماعي والسياسي والديني حتى يكتسب الطالب القيم المجتمعية
والسياسية والدينية في المجتمع الذي يعيه فيه ،وتدريب المعلمين على الية توجيه الطلبة وغرس القيم في
نفوس الطلبة معرفةً وتطبيقاً.
ط.

مواكبة التطورات والتغييرات العالمية من خالل العمل على تضمين المنهاج للمفاهيم الحديثة

بحيث يكون المنهاج متطوراً ومتجدداً لتقليص الفجوة بين تقافة مجتمعنا وهذه التغيرات.
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ي.

ضرورة مناقشة الطالب بالقضايا والمشكالت المحلية والدولية التي تؤتر عليهم شخصيا ً أو على

أوطانهم ،بشكل مباشر أو غير مباشر أتناء دراستهم للمناهج المدرسية.
ك.

مراجعة االستراتيجيات التعليمية وإعادة النظر بالسياسات التعليمية بشكل يخلق المواطن المنتمي

لوطنه وأمته والمعتز بقيمه وتراته مما يسهم في ترسيخ وتعزيز مفهوم المواطنة الصالحة.
ل.

االهتمام بالتعليم المهني من خالل زيادة نسبة المقبولين في التعليم المهني بسبب حاجة المجتمع

للتخصصات المهنية ولتقليل البطالة بين يفوف الخريجين في التعليم األكاديمي وذلك للمواءمة بين
مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
م.

يجب على وزارة التربية والتعليم االنفتاح على العالم حتى ال تحصل فجوة معرفية وقيمية بين

الطلبة والتسارا المعرفي بحيث يتم أخذ الجانب اميجابي واالبتعاد عن السلبي مع المحافظة على األيالة
وهويتنا الوطنية العربية امسالمية من خالل العمل على تحديث المناهج وغرس تقافة البحث العلمي بما
يتناسب مع المتغيرات والمستجدات المحلية وامقليمية والدولية والتي يحصل فيها تغيرات مفاجئة وسريعة.
س.

تعزيز تقافة الحوار ونبذ العنف واالهتمام بالجانب الوجداني وامبداا واالبتكار وإتارة التفكير

وامبتعاد عن أسلوب التلقين ،وغرس قيم المواطنة وتعزيز الثقافة الوطنية والهوية األردنية ،مع ضرورة
االهتمام بتنظيم الزيارات والرحالت المدرسية والعمل االجتماعي التطوعي.
ا .إعطاء أهمية لتدريس مواد الدستور األردني وتعديالته بحيث يتعرف الطالب على أبرز التعديالت
الدستورية وأهميتها في مجال اميالح السياسي.
ف .ضرورة االهتمام بالقيم والمبادئ امسالمية في المناهج المدرسية ألنها أحد عناير تماسك المجتمع
وترابطه وتعزيز الرابطة الدينية بين فئات الشعب لمواجهة التحديات التي تواجه الوطن.
ص .التركيز على الحوار كأساس للتغيير واميالح في المناهج التربوية واألنشطة المدرسية وامرتقاء
بنوعية التعليم.
ر .تطوير العالقة والتعاون بين التربية والمؤسسات األمنية ،وتكمن أهمية هذه العالقة وحيويتها في مجال
تنمية قيم االنتماء الوطني من خالل الزيارات والمحاضرات األمنية وإعادة العمل بالجيه الشعبي ،مما
يرفع الحس األمني لدى الطالب ويعزز االنتماء إلى الوطن.
ف .تضمين التربية الوطنية في جميع المناهج المدرسية ،فالوطنية والمواطنة ليست مادة تدرس وإنما
سلوك يمارس من خالل جميع األنشطة والمناهج المدرسية وذلك لتكريس مفهوم االنتماء الوطني.

قائمة المراجع والمصادر
 .6القرآن الكريم.
الكت
 .7أحمد بن شعيب النسائي (تحقيق سلمان البنداري وسيد كسروي حسن) ،سنن النسائي الكبرى ،جزء  ،7ط ،6
بيروت ،دار الكتب العلمية.
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 .2مسلم بن الحجاج الينسابوري(تحقيق محمد فؤاد) ،صحيح مسلم ،جزء  ،1ط  ،6بيروت ،دار إحياء التراث
العربي.
 .1إبراهيم مصطفى واخرون ،المعجم الوسيط  ،الطبعة الثانية  ،اسطنبول  ،المكتبة امسالمية.
 .9إحسان الحسن ،عدنان األحمد ،المدخل إلى علم االجتماع ،ط ،6عمان ،دار وائل7009 ،
 .0إحسان محمد الحسن ،علم االجتماع السياسي ،ط ،6عمان ،دار وائل.7009 ،
 .9أحمد الطراونة ،اخرون ،اإلطار العام والنتاجات العامة والخاصة(التربية الوطنية) ،ط ،6عمان ،وزارة التربية
والتعليم.7009 ،
 .2أحمد العفيف  ،قاسم يالن  ،التربية الوطنية  ،ط ، 7عمان  ،دار جرير.7000 ،
 .7أحمد جمال ظاهر  ،التنشئة االجتماعية والسياسية في العالم العربي  ،ط ، 6الزرقاء  ،مكتبة المنار .6729 ،
 .60توجان برمامت ،أحمد الطراونة ،خطة النهوض الوطني ،وزارة التربية والتعليم األردنية ،عمان ،لجنة
الخدمات التربوية.7002 ،
 .66جودة سعادة ،عبدهللا ابراهيم ،المنهاج المدرسي المعاصر ،ط ،1عمان ،دار الفكر.70001 ،
 .67حسن العايد ،وليد العويمر ،التربية الوطنية  ،ط ،6معان ،دار زيد الكيالني ،

. 7007

 .62خالد طوقان ،تيسير النعيمي ،عاطف عضيبات ،االستراتيجية الوطنية للتعليم.7000 ،
 .61خليل أحمد خليل ،معجم المصطلحات االجتماعية ،الطبعة األولى ،بيروت ،دار الفكر.6779 ،
 .69رافع البطاينة ،الديمقراطية وحقوق اإلنسان في األردن ،ط ،6إربد ،وزارة الثقافة .7002 ،
 .60رسووالة جاللة الملك عبدهللا الثاني إلى طلبة المدارس بمناسووبة بدء العام الدراسووي  1 ،7067 – 7066أيلول
.7066
 .69رسوووالة جاللة الملك عبدهللا الثاني إلى طلبة المدارس بمناسوووبة بدء العام الدراسوووي 61 ،7066 – 7060أيلول
.7060
 .62رفاعة الطهطاوي  ،مناهج األلباب في مباهج اآلداب العصرية ،ط،6القاهرة ،المجلس األعلى للثقافة.7007 ،
 .67زغلول النجار ،أزمة التعليم المعاصر وحلولها اإلسالمية ،ط ،7الرياض ،الدار العالمية.6779 ،
 .70سوووعيد علي ،الخطاب التربوي اإلسوووالمي ،مجلة األمة  ،العدد6179 ،600هـووووووووو ،تصووودر عن وزارة األوقاف
القطرية.
 .76السيد أحمد عثمان  ،علم النفس االجتماعية  ،ط ،6جزء  ،6القاهرة ،مكتبة األنجلو المصرية.6790 ،
 .77شيرين العمايرة ،أخرون ،النهوض بالتربية والتعليم في عهد جاللة الملك عبدهللا الثاني،ط،6عمان7000 ،
 .72طالل المهيدات ،اإلنتماء بين النظرية والتطبيق ،ط ،6عمان ،المطابع العسكرية.6777 ،
 .71عبد المجيد الشناق ،التربية الوطنية ،ط ،6عمان .7000 ،
 .79عبدهللا زاهي الرشدان ،التربية والتنشئة االجتماعية ،ط ،6عمان ،دار وائل.7009 ،
 .70علي أسعد وطفة  ،واقع التنشئة االجتماعية واتجاهاتها ،ط ،6أبو ظبي  ،مركز اممارات للدراسات .7006 ،
 .79علي سالمة  ،اسحق رباح  ،قاسم جميل  ،التربية الوطنية  ،ط ، 6عمان  ،دار كنوز المعرفة.7002،
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 .72عمر الحضووورمي ،مصوووطفى العدوان ،التربية الوطنية الوطن والمواطن والنظام السوووياسوووي في األردن ،ط،6
عمان  ،مكتبة المجدالوي7002 ،
 .77فاتن عزازي ،تطوير التعليم الثانوي ،ط ،6القاهرة ،المجموعة العربية.7002 ،
 .20فريق السياسات والتخطيط االستراتيجي ،اإلطار العام للسياسة التربوية ،عمان .7060 ،
 .26فهمي الغزاوي واخرون ،مدخل إلى علم االجتماع  ،ط ،7عمان  ،دار الشروق.7000 ،
 .27قايد ذياب ،المواطنة والعولمة،ط ،6القاهرة ،مركز القاهرة لدراسة حقوق امنسان.7009 ،
 .22اللجنة الملكية لحقوق امنسان ،الخطوط العريضة لخطة اللجنة الوطنية لتعلم حقوق اإلنسان ،عمان .7000 ،
 .21محمد الترتوري ،أغادير جويحان ،علم األرهاب ،ط ،6عمان ،دار الحامد7000 ،
 .29محمد الجابري ،الديمقراطية وحقوق اإلنسان،ط،6بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية.6771 ،
 .20محمد العمايرة ،موسى أبوسل ،التربية الوطنية في األردن ،ط ،6عمان ،مطابع الدستور.7000 ،
 .29محمد الغزالي ،حقوق اإلنسان ،ط ،6امسكندرية.6772 ،
 .22محمد عرفات الشرايعة  ،التنشئة االجتماعية  ،ط ،6عمان ،دار يافا.7000 ،
 .27موسى أبوسل ،اخرون ،التربية الوطنية والمدنية في األردن،ط ،6عمان ،مطابع الدستور.7006 ،
المجالت والدوريات
 .10اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم ،واقع حقوق اإلنسان في المناهج والكت المدرسية األردنية ،مجلة
أنباء ،العدد  ،779كانون األول 7002م والخاص بمناسبة الذكرى الستين لإلعالن العالمي لحقوق امنسان.
 .16محمد خلف الرقاد ،العولمة والهيمنة اإلعالمية والثقافة الوطنية ،مجلة األقصوووى ،العدد،6002كانون الثاني
.7000
 .40الرسوووووالة الملكية السوووووامية لتحذير شوووووعار األردن أوالا فكراا وتطبيقا ا ،رسوووووالة المعلم ،العدد  2،1المجلد ،16
اذار.7002
الصحف
 .12جريدة الرأي ،التعديالت الدستورية ،العدد  ،61790التاريخ  20أيلول .7066
مواقع األنترنت
 .10خطة النهوض الوطني ،موقع وزارة التربية والتعليم األردنية. www.moe.gov.jo7067/67/60 ،
.19

نظام التعليم في المملكة األردنية الهاشمية ،موقع وزارة التربية والتعليم 7067/66/6

http://www.moe.gov.jo
 .12المصدر :الموقع االلكتروني لرسالة عمان www.ammanmessag.com،7070/66/2

جميع الحقوق محفوظة  ،© 2021الباحث /هاشم محمد عبد هللا الزعبي ،المجلة األكاديمية لةبحاث والنشر
العلمي(CC BY NC) .
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الفرق بين التعسف والخطأ من ناحية الفقهية والقانونية
The difference between arbitrariness and error in terms of jurisprudence and law
الباحث /محمد ياسين أحمدي
أستاذ المحاضر ،کلية الشريعة ،قسم الثقافية االسالمية ،جامعة سيد جمال الدين األفغاني ،محافظة کونر أفغانستان
الباحث /نعمت هللا محسن
أستاذ المحاضر ،کلية الشريعة ،قسم الفقه والقانون ،جامعة سيد جمال الدين األفغاني ،محافظة کونر أفغانستان
الباحث /خان محمد خدرخيل
أستاذ المحاضر ،کلية الشريعة ،قسم الفقه والقانون ،جامعة سيد جمال الدين األفغاني ،محافظة کونر أفغانستان
Email: khanmohammad269@ymail.com

الملخص
تبحث هذه الدراسة في آراء الفقهاء والفقهاء في التعسف والخطأ بطريقة مقارنة ،تؤثرر اثرؤار القانونيؤة المترتبؤة الؤخ المخالفؤا
في الحقوق المختلفة ،كما تم وضع معايير للتحيز في ممارسة الحق ،يقارن استخدام التعسف والخطأ في النفعية والمصلحة  ،كما
تم استكشاف العالقة السببية بين التعسف والخطأ ،تظهر نتائج الدراسؤة مؤا يلؤيا التعسؤف لغؤة الميؤل اؤن الطريؤق ،وا ؤطال اا
مناقضة قصدالشارع في تصرف مأذون فيه شؤراا بحسؤا اال ؤل يعنؤت اسؤتعمال الحؤق الؤت وجؤه ينؤاقش مقصؤد الشؤارع مؤن
تشريعه ،الخطأ اذر في اسقاط بعش قوق هللا تعالت و ليس فيها کلها ،والتعسف فؤي اسؤتعمال الحؤق لؤيس هؤو اذن اال المسؤثلية
التقصيرية ،القضاء يثيد ادم ابتناء التعسف الت الخطأ ،للمتعسف فت استعمال الحق الؤت الوضؤع الؤذا جؤاء بؤه التقنؤين المؤدني
الجديد ،معايير رالرةا نية االضرار ،ورجحؤان الضؤرر ،والمصؤلحة ييرالمشؤرواة ،نيؤة االضؤرار هؤت المقابلؤة للخطؤأ العمؤدا،
ورجحان الضرر هو المقابل للخطأ الجسيم ،والمصلحة يير المشرواة هي المقابلة للخطأ ييرالجسيم ،وهناک االقة مباشرة ما
بؤؤين الخطؤؤأ الؤؤذا ارتمبؤؤه المسؤؤثول والضؤؤرر الؤؤذا ا ؤؤار المضؤؤرور ،ويسؤؤأل الش ؤخص قانونؤؤا اؤؤن االضؤؤرار المباشؤؤرة وييؤؤر
المباشرة المتصلة بالخطأ اتصاال واضحا.
الکلمات المفتاحية :التعسف ،الخطاء ،القانون ،الفقه
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The difference between arbitrariness and error in terms of jurisprudence and law

Abstract:
This study examines the opinions of jurists and jurists on arbitrariness and error in a comparative
manner, the legal implications of violations affect various rights
Criteria have also been established for bias in the exercise of the right, The use of arbitrariness
and error is compared to expediency and interest, he causal relationship between arbitrariness
and error has also been explored, The results of the study show the following: Arbitrary language
tilted from the road, Idiomatically: contradicting the intent of the street in a legally authorized
behavior, according to the original , It means the use of the right in a way that contradicts the
intention of the legislator from his legislation, A mistake is an excuse for waiving some of the
rights of God Almighty, but not all of them, The abuse of the right is not, then, the negligence,
For those who are abusive in using the right to the situation brought about by the new civil code,
Three criteria:
Intention to harm, preponderance of harm, and unlawful interest, the intent to harm is the
opposite of an intentional error, and the preponderance of harm is the opposite of a serious error,
and an unlawful interest is the opposite of a non-serious error, There is a direct relationship
between the error committed by the official and the damage inflicted on the injured, and the
person is legally asked about the direct and indirect damages related to the mistake clearly.

Keywords: Arbitrariness, Error, Law, Jurisprudence

المقدمة
 والصالة و السالم الت خير خلقه محمد و الت اله و ا حابه اجمعين و بعدا،الحمد هلل رر العالمين
 وبه تحصل الحل المعقؤول،الشک في ان الم ا ول الفقه من العلوم الشراية الذا به تتشخص نما التوافق بين العقل و النقل
. ويبين فيه اال ول و القوااد للمسائل الفقهية بعد تشخيص الروح االسالمي العام فيه،للمسائل الفرواية و القضايا المعا رة
 وايضؤؤا اخؤؤذ بعؤؤش مؤؤوابه مؤؤن کتؤؤا، واال ؤؤولين المتقؤؤدمين و المعا ؤؤرين،راجعؤؤف فؤؤي کتابؤؤة هؤؤذا البحؤؤث الؤؤت کتؤؤا الفقهؤؤاء
. وذکر مصدر االقتباس في هامش البحث، وقد نسبف اقوالهم الت کتبهم يث اخذ منهم،القانونيين
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بحثؤؤي مشؤؤتمل الؤؤي مقدمة،واهميؤؤة البحؤؤث و اهدافؤؤه ،ومحتوياتؤؤه ،وخاتم ؤة ،وايضؤؤا ترتبؤؤف فؤؤي اخؤؤر البحؤؤث فهؤؤرس المصؤؤابرو
المراجع التي جمعف منه المواب بنوع من االنواع.

أهمية البحث
موضوع الفرق بين التعسف و الخطأ من نا ية الفقهية و القانونية له اهمية لما يليا
 ألن کالهما يثرر الت قوق الناس. من وجهة نظر القانون والفقه  ،لكل منهما مكانه وقوااده التي يجا معرفتها. -من الضرورا معرفة كل وا د من يث المصلحة البشرية والضرر.

أهداف البحث
تسعخ هذه الدراسة إلخ تحقيق األهداف التاليةا
 معرفة التعسف و الخطاء لغة و ا طال ا. معرفة أرر الترر الت الخطأ بالنسبة للحقوق اند الفقهاء معرفة أرر المترتا الت التعسف بالنسبة للحقوق اند الماء القانون. العرف بعالقة الخطاء و التعسف بالمصالح البشرية و الضرر.تعريف الخطأ و التعسف
قبل ان ابدأ ببيان الفرق بين الخطأ و التعسف من النا ية الفقهية و القانونية اری مناسبا ان اذکر تعريف الخطأ و ا لتعسف لغؤة و
ا طال ا فاقولا
الخطأ لغة
ْس ياليؤ ْي يك ْم يجنيؤاح في يمؤا
قال ابن منظؤور االفريقؤي فؤي تعريؤف الخطؤأ لغؤةا الخطؤأ و الخطؤاء  ،ضؤد الصؤوار  ،وفؤي التنزيؤل َل يوليؤي ي
أي ْخطيأْتي ْم به} َ )1اده بالباء النه في معنت يلطتمَ)2
والخطأ اصطالحا
قال اال وليون في تعريف الخطأ َإنَّهي فعْل ييصْ يد ير ب يال قيصْ ٍد إلييْه ا ْن يد يمبيا يش يرة أي ْم ٍر يم ْقصيو ٍب يس يواءَ)3
و قال الفقهاء في تعريف الخطأ َأين ي ْقصد ب ْالفعْل يير ْالمحل الَّذا ي ْقصد به ْالجنيايية)َ)4
 - 1سورة األ زارا االية .۵
 - 2لسؤؤان العؤؤررا محمؤؤد بؤؤن مكؤؤرم بؤؤن الؤؤخ ،أبؤؤو الفضؤؤل ،جمؤؤال الؤؤدين ابؤؤن منظؤؤور األنصؤؤارا الرويفعؤؤخ ا فريقؤؤخ َالمتؤؤوفخا
177هـ)الناشرا بار

ابر – بيرو  ،الطبعةا الثالثة  7171 -هـ ،ج  ۱ص .۶۶

 - 3شرح التلويح الخ التوضيحا سعد الدين مسعوب بن امر التفتازاني َالمتوفخا 197هـ)الناشرا مكتبة

بيح بمصر ،الطبعةا بؤدون

طبعة وبدون تاريخ ا ج  2ص .733
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و قال القانونيون في تعريف الخطأ َ ان الخطأ هو انحراف ان السلوک المألوف للرجل العابا)َ)5
التعسف لغة
التعسف،مأخوذ لغة من تعسف ان الطريق اذامال انه)َ)6
والتعسف اصطالحا
قؤؤال الؤؤدکتور فتحؤؤي الؤؤدريني فؤؤي تعريؤؤف التعسؤؤف ا ؤؤطال ا ا مناقضؤؤة قصدالشؤؤارع فؤؤي تصؤؤرف مؤؤأذون فيؤؤه شؤؤراا بحسؤؤا
اال ل)َ)7او بالعبارة االخریَ استعمال الحق الت وجه يناقش مقصد الشارع من تشريعه)
االثر المترب علی الخطأ بالنسبة للحقوق عند الفقهاء
ارفنا تعريف الخطأ قبال ،االن نأتي الت معرفة االرر المترتا الت الخطأ بالنسبة للحقوق اند الفقهاء فاقولا
جمهور الفقهاء الت ان الخطأ اذر في اسقاط بعش قوق هللا تعؤالت و لؤيس فيهؤا کلهؤا ،فؤااتبره الشؤارع اؤذرا فؤي سؤقوط االرؤم
ان المجتهد ،لما ربف في الحديث قال رسول هللا

ار ،فيليؤهي أيجْ ؤ يران ،يوإ يذا ي يكؤ يم
لت هللا اليه وسلم ا«إ يذا ي يك يم ْال يحاك يم فياجْ تيهي يد ري َّم أي ي ي

فياجْ تيهي يد ري َّم أي ْخطيأي ،فيليهي أيجْ ر»َ)8
و جعله شبهة بارئة في العقوبا فال قصاص فيما لؤو رمؤت الؤت انسؤان الؤت هؤن انؤه

ؤيد فقتلؤه  ،وامؤا قؤوق العبؤاب فؤال تسؤق

بالخطأ فيجا ضمان المتلفا کما لو اکل مال ييره الت هن انه ملک نفسه)َ)9
و القوااد الفقهية تثيد االرر المذکور منها قاادةا ال ابرة بالظن البين خطثه)
و من تطبيقاتها اند الحنفية ان من فاتته

الة العشاء لو هن ان وقف الفجر ضاق فصلت الفجر قبل ا لفائتة رم تبؤين انؤه کؤان فؤي

الوقف سعة يصل الفجر فاذا بطل ينظر فان کان في الوقف سعة يصلت العشاء رؤم يعيؤد الفجؤر فؤان لؤم يمؤن فؤي الوقؤف سؤعة يعيؤد
الفجر فق َ)10

 - 4تيسير التحريرا محمد أمين بن محموب البخارا المعروف بأمير بابشاه الحنفي َالمتوفخا 912هـ) الناشرا بار الفكر  -بيؤرو اج
2ص .703
 - 5الوسي في شرح القانون المدني الجديدا ابدالرزاق ا مد السنهورا ،طبعةامنشورا الحلبي الحقوقية،بيرو  ،ج  ۲ص .۷۱۹
 - 6ال يمنيجَّد في اللغة ا لويس معلوف  ،بارالفمر بيرو ص .۵۰۵
 - 7نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه االسالمي ،فتحي الدريني ،طبعةا مثسسة الرسالة ،ص .۷۹
-8

حيح مسلم= المسؤند الصؤحيح المختصؤر بنقؤل العؤدل اؤن العؤدل إلؤخ رسؤول هللا

ؤلخ هللا اليؤه وسؤلم=ا مسؤلم بؤن الحجؤاج أبؤو

الحسن القشيرا النيسابورا َالمتوفخا 267هـ) المحققا محمد فثاب ابؤد البؤاقي ،الناشؤرا بار إ يؤاء التؤراا العربؤي  -بيؤرو ا ج 7
ص )7712
 - 9تيسير التحريرا ج  ۲ص .۶۰۶
 - 10الوسي في شرح القانون ا لمدني الجديد ،ج  ۲ص .۷۵۵
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االثر المترتب علي التعسف بالنسبة للحقوق عند علماء القانون
نصف المابة الرابعة من القانون المدني المصرا الجديد الت ما يأتيا
من استعمل قه استعماال مشرواا ال يمون مسثال اما ينشأ ان ذلک من ضرر)
رم نصف المابة الخامسة الي ما يأتيا
يمون استعمال الحق يير المشروع في اال وال االتيةا
الفا اذا لم يقصدبه سوی االضرار بالغير.
را اذا کانف المصالح التي يرمي الت تحقيقها قليلة االهمية بحيث ال تتناسا البتة معمايصيا الغير من ضرر بسببها.
جا اذا کانف المصالح التي يرمي الت تحقيقها يير مشرواةَ)11
فاالساس القانوني لنظرية التعسف في استعمال الحق ليس هؤو اذن اال المسؤثلية التقصؤيرية اذا التعسؤف فؤي اسؤتعمال الحؤق خطؤأ
يوجا التعويش و التعويش هنؤا کؤالتعويش اؤن الخطؤأ فؤي

ؤورته االخؤری و هؤي

ؤورة الخؤروج اؤن ؤدوب الحؤق او اؤن

ؤؤدور الرخصؤؤة و الرخصؤؤة هؤؤي ريؤؤة مبا ؤؤة فؤؤي التصؤؤرف کالسؤؤيرو التعاقؤؤد و نحؤؤو ذلؤؤک مؤؤن الحريؤؤا العامؤؤة التؤؤي کفلتهؤؤا
الدساتير لالفراب اما الحق فهو مصلحة مرسومة الحدوب يحميها القانونَ)12
القضاء يؤيد عدم ابتناء التعسف علی الخطأ
الت ان القضاء المصرا قد تنبه الت ا ن

ور التعسف في العالقا الجوارية ال يممن تبرير المسثلية فيها باالستناب الت فمؤرة

الخطأ في القانون يقول بعش فقهؤاء القؤانون فؤي الجمهوريؤة المتحؤدةا ان المحؤاکم قؤد اجمعؤف فيمؤا تقضؤي بؤه مؤن تعؤويش الؤت
ايفال البحث انَالخطأ) اکتفاء بما صل من ا ضرار ان استعمال الحق)َ)13
و ايفال البحث انَالخطأ) بليل بين الت قصوره او ضيق معياره ان استيعار اال التعسف جميعا)َ)14
معيار نظرية التعسف في استعمال الحق
فمؤؤاهو اذن المعيؤؤار الؤؤذا يصؤؤلح اتخؤؤاذه لنظريؤؤة التعسؤؤف فؤؤي اسؤؤتعمال الحؤؤقع هؤؤو بون شؤؤک المعيؤؤار اينؤؤه الؤؤذا وضؤؤع للخطؤؤأ
التقصيرا ،اذ التعسف ليس اال ا دی

ورتيه کما قدمنا في استعمال الحقوق کما في اتيؤان الخر ؤة يجؤا اال ينحؤرف

ؤا ا

الحق ان السلوک المألوف للشخص العابا  ،فاذا هو انحراف اد انحرافه خطأ يحقق مسثلية يير ان االنحراف هنا ال يعتؤد بؤه
اال اذا اتخذ

ورة من الصور التي ادبها نص التقنين الجديؤد و هؤتا قصؤد االضؤرار بؤالغير ،رجحؤان الضؤرر الؤت المصؤحلة

رجحانا کبيرا و تحقيق مصلحة يير مشرواة و نبحث االن هذه الصور وا دة بعد االخریا

 - 11مجمواة االامال التحضرية ،ج  ۱ص .۱۷۷
 - 12التعسف في استعمال الحق  ،لحسين اامر ،طبعة بارالفمر  ،ص .۱۱۱
 - 13التعسف في استعمال الحق في الفقه االسالمي ،ص .۹۵
 - 14الوسي في شرح القانون المدني الجديد ،ج  ۲ص .۷۵۵
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 - ۱قصد االضرار بالغير
المعيار هنا الت الريم مؤن ذاتيؤة يممؤن ان ينؤدرج فؤي المعيؤار الموضؤواي العؤام للخطؤأ فانؤه ال يمفؤي ان يقصؤد

ؤا ا الحؤق

االضرار بالغير بل يجا فوق ذلک ان يمون استعماله لحقه الت هذا النحو ممؤا يعتبؤر انحرافؤا اؤن السؤلوک المؤألوف للشؤخص
العابا ،فقديقصد شخص وهو يستعمل قه ان يضر بغيؤره و لمؤن لتحقيؤق مصؤلحة مشؤرواة لنفسؤه تجؤرح رجحانؤا کبيؤرا الؤت
الضرر الذا يلحقه بالغير ،فقصد االضرار بالغير في هذه الحالة ال يعتبر تعسفا اذ ان

ا ا ا لحق بهذا ا لتصؤرف لؤم ينحؤرف

ان السلوک المألوف للشخص العؤابا  ،امؤا اذا کؤان قصؤد ا ؤداا الضؤرر هؤو ا لعامؤل اال ؤلي يلؤا انؤد

ؤا ا الحؤق وهؤو

يستعمل قه لالضرار بالغير،
ااتبر هذا تعسفا و لوکان هذا القصد محجوبا بنية جلا ا لمنفعة کعامؤل رؤانوا سؤواء تحققؤف هؤذه المنفعؤة او لؤم تتحقؤق و يمؤون
تعسفا من بار ا ولت قصد ا داا الضرر يير المقترن بنية جلا المنفعة تت لوتحققف هذه المنفعة ان طريق اؤر ،،لؤو فؤان
شخصا يرس اشجارا في ارضه بقصد جا النور ان جاره  ،کان متعسفا في استعمال ق الملمية تؤت لؤو تبؤين فيمؤا بعؤد ان
هذه االشجار قد ااب الت االر ،بالنفع.
و يجا ان يثبف المضرور ان

ا ا الحق وهو يستعمل قه قصد الت الحاق الضرر بؤه  ،ويثبؤف هؤذا ا لقصؤد  ،بجميؤع طؤرق

االربا  ،ومنها القرائن المابية ،وال يمفي اربا ان

ا ا الحق تصؤور ا تمؤال وقؤوع الضؤرر مؤن جؤراء اسؤتعماله لحقؤه الؤت

الوجه الذا اختاره  ،فان تصور ا تمال الضرر ال يفيد ،ضرورة القصد في ا داره .
بقت ان نعالج فرضا کثير الوقوع في العمل هو اال يقوم بليل قاطع الت وجوب القصد في ا داا الضرر و لمن الضؤرر يقؤع مؤع
ذلک و يتبين ان

ا ا الحق لؤم تمؤن لؤه ايؤة مصؤلحة فؤي اسؤتعمال قؤه الؤت الوجؤه الؤذا اضؤر فيؤه بؤالغير ،ونؤری ان انعؤدام

المصلحة هنا انعداما تاما قرينة الت قصد ا داا الضرر ،کما يدل الخطأ الجسيم الت سوء النية و لمن هذه القرينة قابلة الربا
العمس.
 - ۲رجحان الضرر علی المصلحة رجحانا کبيرا
المعيار هنا محش تطبيق للمعيار الرئيسي في الخطأ  ،معيؤار السؤلوک المؤألوف للرجؤل العؤابا  ،فلؤيس مؤن المؤألوف ان الرجؤل
العابا يستعمل قا الت وجه يضر بالغير ضررا کبيرا ،وال يمون له في ذلک اال مصلحة قليلة االهمية ال تتناسا البتة مع هذا
الضرر و يمون استعمال الشخص لحقؤه تعسؤفا الؤت ؤد مؤا جؤاء فؤي الؤنصا َاذا کانؤف المصؤالح التؤي يرمؤي الؤت تحقيقهؤا قليلؤة
االهمية بحيث ال تتناسا البتة مع ما يصيا الغير من ضرر بسببها)
نقولا ليس من السلوک المألوف للشخص العابا ان يفعل ذلک و من يفصل فقد ارتما خطأ يوجا مسثليته.
 - ۳عدم مشروعية المصالح التي يرمي صاحب الحق الی تحقيقها
وهو تطبيق سليم لمعيار الخطأ فليس من السلوک المألوف للشخص العابا ان يسعت تحف ستار انؤه يسؤتعمل قؤا لؤه الؤت تحقيؤق
مصالح يير مشرواية.
و قد ارر التقنين الجديد هذا ا لمعيار الت معيارين اخرين شائعين في الفقه ا دهما معيار الغر ،يير المشروع و الثؤاني معيؤار
الهدف االجتمااي.
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ؤا ا الحؤق متعسؤفا فؤي اسؤتعمال قؤه اذا کؤان الغؤر ،الؤذا يرمؤي اليؤه

اما معيار الغر ،ييؤر المشؤروع فليؤتخلص فؤي ان
يرضا يير مشروع.

و هاهر ان معيارَالمصلحة يير المشرواة) خير من معيار َالغر ،يير مشروع) و ان کان کالهما يثبا الت نتيجة وا دة ،
فان معيارَالمصلحة يير المشرواة) هو تعبير موضواي ان المعنت الذاتي الذا ينطوا اليه معيارَ الغر ،يير المشروع)
فهو اذن ابق من نا ية االنضباط و اسهل من نا ية التطبيقَ)15
و معيار ا لهؤدف االجتمؤااي يؤتخلص فؤي ان الحقؤوق ااطاهؤا القؤانون ال ؤحابها لتحقيؤق اهؤداف اجتماايؤة ،فمؤل ؤق لؤه هؤدف
اجتمااي معين ،فاذا انحرف

ا ا الحق في استعمال قه ان هذا الهدف ،کان متعسفا و قف مسثليته  ،وايا هذا المعيار و

بالريم من کونه موضؤوايا ،هؤو

ؤعوبة تحديؤد الهؤدف االجتمؤااي لمؤل ؤق مؤن الحقؤوق ،رؤم خطؤر هؤذا التحديؤد ،امؤا

ؤعوبة

التحديد فالنه ليس من اليسير ان يرسم لمل ق هدف ا جتمااي او اقتصابا منضبطا الت الحد الؤذا يؤثمن معؤه الؤتحمم و يتقؤت
به تشعا االالء  ،وامؤا خطؤر التحديؤد فؤالن الهؤدف االجتمؤااي هؤو ا لبؤار الؤذا ينفؤتح الؤت مصؤراايه لتؤدخل منؤه ا الاتبؤارا
السياسية و النزااا االجتمااية و المذاها المختلفة ،مما يجعل استعمال الحقوق خاضعا ،لوجها مؤن النظؤر منشؤعبة متباينؤة،
و فؤي هؤذا مؤؤن الخطؤر مؤؤا فيؤه  ،امؤؤا معيؤار َالمصؤؤلحة ييؤر المشؤؤرواة) فهؤو ابعؤؤد اؤن الؤؤتحمم و ابنؤت الؤؤت االاتبؤارا القانونيؤؤة
المألوفة)َ)16
معايير التعسف و معايير الخطأ
و يتبين مماتقدم ان للتعسؤف فؤت اسؤتعمال الحؤق الؤت الوضؤع الؤذا جؤاء بؤه التقنؤين المؤدني الجديؤد معؤايير رالرؤةا نيؤة االضؤرار،
ورجحان الضرر ،والمصلحة ييرالمشرواة.
ونية االضرار هت المقابلة للخطأ العمدا ،ورجحان الضرر هو المقابل للخطأ الجسيم.
والمصلحة يير المشرواة هي المقابلة للخطأ ييرالجسيم.
فالعمد والخطأ الجسيم متطابقتان في

ورتت الخطأا

ؤورة التعسؤف فؤي اسؤتعمال الحؤق و

ؤورة الخؤروج اؤن ؤدوبالحق او

الرخصؤؤة ،اماالخطؤؤأيير الجسؤؤيم ففؤؤي الخؤؤروج اؤؤن ؤؤدوب الحؤؤق اوالرخصؤؤة رأينؤؤاه ای انحؤؤراف اؤؤن السؤؤلوک المؤؤألوف للرجؤؤل
العابا ،وفي التعسف في استعمال الحق لحقه الت تحقيق مصلحة يير مشرواة ،ومن رم يمون الخطأ ييؤر الجسؤيم فؤي التعسؤف
اضيق منه في الخروج ان الحق او ا لرخصة .
و يرجع السبا في ذلک الت نصوص القانون التي ضيقف من دوب التعسف.
و قديبرر ذلک ان

ورة الخطأ في التعسف هي

ورة مستحدرة  ،فيحسن ادم التوسع فيهاَ)17

 - 15ينظرا نقد معيار الغر ،يير المشروع ،مازو ،ص .۵۹۵
 - 16مجمواة االامال التحضرية ،ج  ۱ص .۲۰۷
 - 17الوسي في شرح القانون المدني الجديد ،ج  ۲ص .۷۶۹
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عالقة السببية بين الخطأ و الضرر للمسؤلية
ان الفقه و القانون متفقان في النتائج المترتبة الت وجوب هذه العالقة اذ هي تعنت اند القؤانونيين ان توجؤد االقؤة مباشؤرة مؤا بؤين
الخطأ ا لذا ا رتمبه المسثول و الضرر الذا ا ار المضرور ،ويسأل الشخص قانونا ان االضرار المباشرة و يير المباشرة
المتصلة بالخطأ اتصاال و اضحاَ)18
و امؤا الفقهؤاء المسؤلمون فيقؤررون انؤه ال بؤد فؤي الضؤمان مؤؤن ان يمؤون الضؤرر مرتبطؤا بالفعؤل ارتبؤاط النتيجؤة بالسؤبا و يسؤؤأل
الشخص شراا ان االضرار المباشرة التي يلحقها بغيره  ،وکذا ان االضرار التي يمون متسببا في ا دارها مباشؤرة و ا ال ؤل
العؤؤام هؤؤو مسؤؤثولية المباشؤؤر لمؤؤن قؤؤد ينفؤؤرب المتسؤؤبا بالضؤؤمان و قؤؤد يشؤؤترک هؤؤو مؤؤع المباشؤؤر و ال ضؤؤمان فؤؤي ييؤؤر المباشؤؤر و
التسباَ)19
و يتفؤؤق القؤؤانون و فقؤؤه االسؤؤالم فؤؤي ا ال ؤؤوال التؤؤي تنتفؤؤي او تنعؤؤدم فيهؤؤا السؤؤببية و هؤؤي قيؤؤام السؤؤبا االجنبؤؤي لقؤؤوة قؤؤاهرة او خطؤؤأ
المضرور ،او خطأ الغير.
تنص المابة َ ) ۱۶۵اذا اربف الشخص ان الضرر قد تنشأ ان سبا اجنبي ال يدله فيه کحابا مفاجئ او قوا قؤاهرة او خطؤأ مؤن
المضروراو خطأ من الغير کان يير ملزم بتعويش هذا الضرر ما لم يوجد نص او اتفاق الت يير ذلک)
و اذا تسلسؤؤلف االضؤؤرار يسؤؤأل الشؤؤخص شؤؤراا اؤؤن کؤؤل ضؤؤرر کؤؤان لفعلؤؤه ارؤؤر فيؤؤه بون تؤؤدخل شؤؤئ اخؤؤر ،وهؤؤذا هؤؤو معنؤؤت قؤؤول
القانونيين ان من يرتما خطؤأ يسؤأل اؤن جميؤع االضؤرار المباشؤرة الناشؤلة مؤن ذلؤک الخطؤأ  ،فؤال يسؤأل اذن اؤن الضؤرر ييؤر
المباشر و الضرر المباشر هو الذا يمون نتيجة طبيعية للخطأ وهو الضرر الذا لم يمن في استطااة المضرور ان يتوقاه ببذل
جهد معقول.
و يال ظ التمييز بين تعدب االسبار و تسلسؤل ا لنتؤائج ففؤي الحالؤة االولؤت الضؤرر وا ؤد لؤم يتعاقؤا و االسؤبار هؤي التؤي تعاقبؤف
فتعؤؤدب و فؤؤي الحالؤؤة الثانيؤؤة السؤؤبا وا ؤؤد لؤؤم يتعؤؤدب و االضؤؤرار هؤؤي التؤؤي تعاقبؤؤف اؤؤن هؤؤذا السؤؤبا الوا ؤؤد فصؤؤار اضؤؤرارا
متعدبة)َ)20

الخاتمة ،نتائج البحث
صؤؤو ٍب يسؤ يواء ،وانؤؤد
ؤر يم ْق ي
 - ۱الخطؤؤأ لغؤؤة ضؤؤد الثؤؤوار و ا ؤؤطال ا انؤؤد اال ؤؤوليينا ف ْعؤؤل ييصْ ؤ يد ير بؤ يؤال قيصْ ؤ ٍد إلي ْيؤؤه ا ْنؤ يد يمبيا يشؤ يرة أي ْمؤ ٍ
الفقهاءاأين ي ْقصد ب ْالفعْل يير ْالمحل الَّذا ي ْقصد به ْالجنيايية) و اند القانونيونا انحراف ان السلوک المألوف للرجل العابا)
 - ۲التعسؤؤف لغؤؤة الميؤؤل اؤؤن الطريؤؤق ،وا ؤؤطال اا مناقضؤؤة قصدالشؤؤارع فؤؤي تصؤؤرف مؤؤأذون فيؤؤه شؤؤراا بحسؤؤا اال ؤؤل يعنؤؤت
استعمال الحق الت وجه يناقش مقصد الشارع من تشريعه.
 - ۶الخطأ اذر في اسقاط بعش قوق هللا تعالت و ليس فيها کلها.
 - ۹التعسف في استعمال الحق ليس هو اذن اال المسثلية التقصيرية.

 - 18الوسي للسنهورا ،ج  ۲ص .۷۶۹
 - 19النظرية العامة للموجبا  ،للمحمصاني  ،طبعةا بار ا ياء التراا العربي ،بيرو  ،ج  ۱ص .۱۷۰
 - 20الوسي للسنهورا ،ج  ۲ص .۷۰۷
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 - ۵القضاء يثيد ادم ابتناء التعسف الت الخطأ
 - ۶للمتعسف فت استعمال الحق الت الوضع الذا جاء به التقنين المدني الجديد معايير رالرةا نية االضرار ،ورجحؤان الضؤرر،
والمصلحة ييرالمشرواة.نية االضرار هت المقابلة للخطأ العمدا ،ورجحان الضرر هو المقابل للخطأ الجسيم .والمصلحة يير
المشرواة هي المقابلة للخطأ ييرالجسيم.
 - ۹و هناک االقة مباشرة ما بين الخطأ ا لذا ا رتمبه المسثول و الضرر الذا ا ار المضرور ،ويسأل الشخص قانونؤا اؤن
االضرار المباشرة و يير المباشرة المتصلة بالخطأ اتصاال و اضحا
و باهلل التوفيق
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.2
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اسس الديمقراطية وتأثيراتها
(أسلوب السلوك الديمقراطي)
The foundations of democracy and their effects
((Democratic behavior style
الباحث :د .عبد المجيد نايف أحمد عالونة
أستاذ علم االجتماع /وباحث في مجال العلوم االجتماعية ،رام هللا  /فلسطين
Email: a_dr.abed@yahoo.com

"الملخص"
لقد هدف هذا البحث إلى دراسة اسس الديمقراطية وتأثيراتها في داخل المجتمع وذلك من خالل إظهار أسلوب
السلوك الديمقراطي الممارس في داخل النظام ال ُمطبق له ،حيث تم استدراج هذا الموضوع من خالل توضيح كل من:
قواعد العملية الديمقراطية ،ومميزات مؤسسات الحكم الديمقراطي الحكومية ،وفوائد وتأثيرات النظام الديمقراطي،
والتطبيق الفعلي إلقامة نظام ديمقراطي شامل ،وبنية النظام السياسي الديمقراطي ،وأركان النظام السياسي الديمقراطي
الحاكم ،ومقومات أو أركان الدولة األساسية في النظام الديمقراطي ،والسلطة الحاكمة في النظام الديمقراطي ،والرأي العام
ال ُمتمثل بالسلطة الرابعة في الحكومة الديمقراطية ،وطبيعة عمل السلطات الثالث الموجودة والعاملة في ظل النظام
الديمقراطي وهي :السلطة التشريعية في الحكومة الديمقراطية ،والسلطة التنفيذية في النظام الديمقراطي ،والسلطة القضائية
في النظام الديمقراطي ،كما تم ختام هذا البحث بتوضيح أنواع وأشكال الديمقراطيات في التطبيق الفعلي ،ومظاهر
الديمقراطية شبه المباشرة كونها ُمطبقة في كثير من المجتمعات .وقد اعتمد هذا البحث على المنهج التحليلي متمثالً ذلك
باالعتماد على الدراسات السابقة وبذلك فهو بحث نظري فقط.
الكلمات المفتاحية :العملية الديمقراطية :مميزاتها ،فوائدها ،تأثيراتها ،أركانها ،سلطاتها.
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"The foundations of democracy and their effects"
(Democratic behavior style(

"Abstract"
This research aims to study the foundations of democracy and its effects within
society by showing the style of democratic behavior practiced within the system applied to it,
as this topic was drawn up by clarifying each of: the rules of the democratic process, the
advantages of governmental democratic governance institutions, and the benefits and effects
of the system Democracy, the actual implementation of establishing a comprehensive
democratic system, the structure of the democratic political system, the pillars of the ruling
democratic political system, the basic components or pillars of the state in the democratic
system, the ruling authority in the democratic system, the public opinion represented by the
fourth authority in the democratic government, and the nature of the work of the three
existing and working authorities Under the democratic system, which is: the legislative
authority in the democratic government, the executive authority in the democratic system,
and the judicial authority in the democratic system, and this research was concluded by
clarifying the types and forms of democracies in actual application, and the aspects of semidirect democracy as they are applied in many societies. This research has relied on the
analytical method, represented by relying on previous studies, and thus it is a theoretical
research only.

Keywords: the democratic process: features, benefits, effects, elements, powers.
:المقدمة
لقد ظهر أن هنالك العديد من الوسائل (األساليب) المتبعة كسلوك لألفراد في التطبيق للنظام الديمقراطي في أي
مجتمع من مجتمعات العالم ال سيما إذا أراد هذا المجتمع بغالبية سكانه من القيام بالفعل من تطبيق النظام الديمقراطي بشكل
:صحيح وقد تبين أن من هذه الوسائل واألساليب ما يلي
 (عصمت سيف: والذي يقوم ذلك على عدد من االسس فمن اسس الراي العام: االهتمام بالرأي العام من قبل الجميع-1
)121  ص،م1891 ،الدولة
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أ-

حرية التعبير في الرأي والتجمع ( * ).

ب -حرية االجتماع لمختلف الفئات الحزبية والسياسية والنقابية.
ت -حرية الصحافة والنشر والتعبير بمختلف الوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية ،على أن لكل وسيلة من هذه الوسائل
المكونة للديمقراطية طريقة مختلفة في ادائها ،وال بد من الذكر هنا أنه ال بد من تهيئة الظروف االجتماعية
واالقتصادية والسياسية الممهدة إلقامة هذه العملية الصعبة في المجتمع وتطبيقها.
 - 2حرية التجمع :وما تساهمه في خلق الوعي الجماهيري المؤثر على تشرب االسس الهامة للديمقراطية ومحاوالت
تطبيقها والعمل على تقبل الكثير من التغيرات والتي تأتي كمقدمة لنيل الديمقراطية من قبل المجتمع الساعي لذلك.
 -3تطبيق االنتخابات :وهي أسلوب أو وسيلة من أساليب أو وسائل الديمقراطية (احمد الرشيدي وعدنان السيد حسين،
2002م ،ص  ،)111وكما يظهر فإن زيادة االنتخابات في عقد التسعينيات من القرن الماضي "القرن العشرين" في الكثير
من دول العالم منها ناميبيا ونيكاراغوا وهاييتي وكمبوديا وألبانيا وأنغوال ومالوي وغيرها قد أظهرت روح التطبيق الفعلي
للديمقراطية كنظام مرغوب به ،لذلك فإن العملية االنتخابية إتخذت أهميه دولية في اطار الدفاع عن حقوق االنسان وتحقيق
الديمقراطية (احمد الرشيدي وعدنان السيد حسين ،مرجع سابق ،ص .) 190
 – 4وجود السلطة الرابعة :حيث أن اهمية وسائل االعالم وبخاصةً الصحافة والتي تُعتبر وسيلة االعالم الرئيسية بالنسبة
ألجهزة االعالم االخرى ،كونها تعمل على التوجيه الصحيح للرأي العام على المستويات العالمية واإلقليمية وحتى المحلية،
لذلك فتُعتبر من اولى العوامل المؤثرة في ذلك التوجيه ،هذا باإلضافة الى انها تُعتبر من افضل الوسائل لنقل مختلف
الجوانب واالنباء بصورة تفصيليه واضحه في الوقت المناسب لذلك التطبيق ومن جميع الجوانب ،وهي من الوسائل
األساسية لإلعالم على مستوى العالم ،ولها دور مهم في جذب االنتباه وطريقة التفكير وحتى السلوك في تغييره لدى العالم
بمختلف دوله ومجتمعاته.
 - 5زيادة الوعي :من خالل ما تعمله الصحافة ووسائل االعالم المختلفة والمؤسسات التعليمية المتنوعة في اشكالها
ووجودها ،هذا باإلضافة الى التدليل عن وجود المشاكل واالشارة الى العديد من الحلول لها من خالل استعراضها للرأي
والرأي االخر وحتى لو كان معارضا ً للرأي االول اال انه يُساهم في حل العديد من المشاكل على مختلف المستويات
المتباينة بعد ان تعمل على امداد العالم بالمعلومات واالخبار عن ما يجري حولة وتعمل ايضا ً على تشكيل الرأي العام.
باإلضافة الى مشاركتها (أي وسائل االعالم) في عملية التنمية ولهذا فتُعد الصحافة من أقوى العوامل الالزمة لعملية التنمية
في مختلف المجتمعات النامية في العالم ،ألنها تُيسر لنخبة المثقفين والمهتمين ،الوصول الى كثير من الحقائق والمعلومات
المتعلقة بالشؤون العامة لمختلف فئات المجتمع (عزيزة عبده2004 ،م ،ص ص  ،)111 - 115وذلك الرتباط الصحافة
( * ) حرية التعبيرFreedom Of Expression :
تعني(( :ممارسة الفعل الديمقراطي بكل أبعاده ،أي القبول بالتعددية ،بمعنى قبول الرأي اآلخر ،والحق في المعارضة،
والحق في تأسيس الجمعيات))( ،المصدر :عبد العزيز الدوري وآخرون ،...نحو مشروع حضاري نهضوي عربي "بحوث
ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية ،الطبعة االولى،
 2001م ،ص .)495
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واتصالها المباشر باألدوار المختلفة لجميع النواحي والمجاالت المتعلقة اوالً باإلنسان من تربوية وتعليمية واجتماعية
واقتصادية وسياسيه (عزيزة عبده ،مرجع سابق ،ص .)111
 - 1استمرار النمو في الجوانب المختلفة من اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية وبيئية :بحيث يعمل ذلك على وجود
الديمقراطية ويعمل أيضا ً على تطويرها بأحسن صورة اذا لم تكن ُمطبقة بالصورة الصحيحة لها ،وذلك الن تلك المجاالت
هي االسس الرئيسية الالزمة للتحول الديمقراطي السليم المبني على اسس متينة ومتنامية وقادرة على البقاء واالستمرار،
هذا باإلضافة الى كونها شرعية في وجودها.
 - 1وجود وتحقيق مفهوم الوعي المتبادل بين الناس انفسهم وبين أفراد الفئة الحاكمة انفسهم أيضاً :بحيث يكون ذلك
الوجود للوعي المذكور ُمتحقق في وجودة بشكل حقيقي بين الجهتين معا ً وبصورة ملموسة وصحيحة من دون تهميش ألي
فئة لألخرى مهما كانت طريقة انتمائها فهو خير مثال على االسس االولية لبناء مجتمع ديمقراطي حقيقي.
 - 9وجود االستقرار السياسي :بحيث يتمثل ذلك األمر بسيادة النزعات السياسية السلمية في التنظيم وعقلية الحوار
والتفاوض المدني (خالد عبد العزيز الشريدة واخرون 2001 ،...م ،ص .)131

أهداف البحث:
لقد تمثل الهدف األساسي من هذا البحث في توضيح األسس الخاصة بالعملية الديمقراطية كنظام ُمطبق في داخل
المجتمع الساعي لذلك ،وذلك من أجل الوقوف على معرفة طبيعة التأثيرات التي يتمخض عنها تطبيق هذا النظام مقارنةً
مع غيرة ،باإلضافة الى تحقيق هذا الهدف األساسي فقد تبعة أهداف فرعية أخرى تعمل على توضيح اسس السلوك
الديمقراطي في المجتمع ،وقد تمثلت هذه األمور بالعمل على توضيح كل من القواعد والمميزات وطبيعة المؤسسات،
باإلضافة الى توضيح الفوائد عند تطبيق النظام الديمقراطي في داخل المجتمع خاصةً التطبيق الفعلي وليس النظري
المجرد فقط .باإلضافة الى توضيح كل من األركان األساسية الالزمة لذلك والمقومات المطلوبة لتحقيق الديمقراطية الفعلية
وتوضيح طبيعة عمل السلطات العاملة في ظل النظام الديمقراطي.

أهمية البحث:
لقد تمثلت األهمية من إجراء هذا البحث في محاولة التوضيح لبعض من األمور الموجودة في المجتمعات الساعية
لتحقيق السلوك الديمقراطي فيها ،باإلضافة الى مقارنة هذا البحث وما يتم التوصل اليه مع ما هو موجود بالفعل في داخل
تلك المجتمعات ،ناهيك عن الرؤية الفعلية وتسليط الضوء بشكل واضح على مدى الوجود للديمقراطية الفعلية وسلوكها
الممارس بالشكل الصحيح من قبل النظم الحاكمة والمجتمعات التي تسعى لتطبيق هذا األسلوب ايضا ً ،وذلك من أجل أن
يكون هذا البحث محققا ً لمعرفة طبيعة السلوك الديمقراطي الممارس من حيث الوجود والتطبيق المبني على أسس وعناصر
كمية ونوعية الزمة في الوقت الحاضر من أجل نجاح الوجود لهذا التطبيق في المجتمعات الساعية له مهما كانت
أوضاعها.
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 - 2قواعد العملية الديمقراطية:
لقد ظهر من خالل دراسة واقع النظام ال ُمطبق للديمقراطية مهما كان مجاله سياسي او اقتصادي او اجتماعي ،ومهما
كان وجوده من حيث الحجم كبير أم صغير أم متوسط على أن هنالك ثالثة قواعد هامة لتنظيم المبادئ السياسية الالزمة
لعملية التحول الديمقراطي في هذا النظام وهي( :محمد السيد سليم والسيد صدقي عابدين1888 ،م ،ص .) 3
 - 1شكل النظام او الحكومة في الدولة.
 - 2النظام االنتخابي الموجود وال ُمطبق باستمرار.
 - 3الجماعات االخرى ،ال ُمتمثلة باألحزاب ومؤسسات المجتمع المدني االخرى التي تشارك أو ال تشارك مباشرةً سياسياً،
باإلضافة الى بعض القواعد االخرى وهي:
أ -وجود االحزاب بشكل شرعي مع عدم احتكار حزب واحد للسلطة الحاكمة.
ب -االندماج لألحزاب في السلطة الحاكمة او على االقل االعتراف باتجاهاتها كاتجاه معاكس.
 - 0مميزات مؤسسات الحكم الديمقراطي الحكومية:
هنالك سمات تمتاز بها مؤسسات الحكم الديمقراطي الحكومية عن غيرها من المؤسسات كون مركزها يختلف عن
المؤسسات غير الحكومية (المؤسسات األهلية  /مؤسسات المجتمع المدني) ،ومن هذه المميزات ما يلي( :عبد القادر رزيق
المخادمي2004 ،م ،ص .) 39
 - 1وضع دستور ديمقراطي :فالديمقراطية ال يمكن ان تتحقق وتنتظم باألماني بل ان كونها تحت مظلة دستور خاص بها،
بحيث يظل يحميها من كل اخطاء وأخطار العابثين بها ،او اخطاء قد تقع ،وهذه ايضا ً من اسس قيام الدولة الحديثة القائمة
على هذا االساس (وهو الخيار الديمقراطي) لذلك يلزم وجود ما يلي( :سعد الدين ابراهيم ،د .ت ،ص .) 94
أ -االبتعاد عن العسكرة في السلطة الحاكمة وخاصةً جانبها المدني.
ب – ضرورة االلتزام بتطبيق العهود والمواثيق الدولية الخاصةً بالحرية وحقوق االنسان القائمة عليها الديمقراطية
وضرورة عدم المخالفة لذلك.
ج – ضرورة احترام المواطنة لكل إنسان بغض النظر عن جنسه وجنسيته وانتماءه الحزبي ،والعمل على المساواة بين
الجميع دون استثناء.
د – الفصل بين السلطات األربعة في داخل السلطة الحاكمة.
هـ – دعم المجتمع المدني ومؤسساته.
 - 2ان تكون الدولة قانونية :بمعنى احترام مبدأ سيادة القانون والمساواة القانونية للجميع ،بحيث يخضع الجميع للقانون
حتى يجب ان يكون خضوع الحكام للقانون ايضا ً وليس فقط افراد المجتمع العاديين .
 - 3احترام حقوق االنسان :فمن له حق المواطنة له حق االختيار في مختلف األمور.
 - 4نشر التعليم :القائم على أساس الحوار.
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 - 5احترام حرية التعبير :وهي الحرية القائمة على اساس عدم االزدواجية في التعامل.
 - 1اقرار التعددية السياسية على اسس غير قبليه وغير مذهبيه :بحيث يتم جعل المعارضة شريكا ً حقيقيا ً في النظام
والسلطة الحاكمة ،ويتم اعطاء جميع األحزاب السياسية فرصة المشاركة في االنتخابات الدورية وتوسيع التمثيل النيابي
والمشاركة للجميع وعدم الهيمنة ليس فقط في السلطة الحاكمة ولكن في داخل الحزب ايضاً.
 - 1تأمين الحاجات االساسية لجميع المواطنين.
 – 9تحقيق االنتماء وطبيعة المواطنة بين الناس.
 – 8العمل على توعية الجميع بالديمقراطية عن طريق القيام بنشر الثقافة السياسية المناسبة لذلك.
 – 10حل الخالفات بطريقة سلمية وتوظيف القوة كطريقة لتسوية وحل النزاعات ،الن ذلك من شأنه ان يزرع في قلوب
وعقول افراد المجتمع االيحاء واالعتقاد بأن تلك هي الوسائل الصحيحة في االستخدام ،وعلى اعتبار ان العقاب المعنوي
اكثر تأثيراً وأبقى في مفعوله من غيره ،حيث ان ذلك ثبت تجريبيا ً (سعد الدين ابراهيم ،مرجع سابق ،ص ص 11 - 10
).
 – 11العمل على التنمية االقتصادية ،خاصةً وأن الوضع االقتصادي هو الذي اصبح يحدد الوضع السياسي ،بعد أن جاءت
العولمة إللغاء دور الدولة في االقتصاد والخدمات الموجودة (عادل عبد المجيد2000 ،م ،ص  ،) 91وذلك على اعتبار ان
تطبيق الديمقراطية يأتي على حل الكثير من المشاكل العالقة بالمجتمع والحكومة وغيرها من الفئات الشعبية االخرى داخليا ً
وخارجياً ،اذ يندرج ذلك في اطار االصالحات كصورة للتطبيق السياسي الديمقراطي الحديث.
 – 3فوائد وتأثيرات النظام الديمقراطي:
لق د كان وما زال هنالك الكثير من الفوائد الخاصة بالمستويين الفردي والمجتمعي في ظل التطبيق الصحيح للنظام
الديمقراطي ومن تلك الفوائد ما يلي:
 - 1إن الديمقراطية ال ُمطبقة بالشكل الصحيح والسليم في مبادئها األساسية والمهمة للمجتمعات والشاملة لكافة مناحي الحياه
تعمل على توفير آ ليات التداول السلمي للسلطة الحاكمة بال انقالب او تصفيات للغير من المبادئ او الفئات (ثناء فؤاد عبد
هللا1881 ،م ،ص . )30
 - 2إ ن امكانية وجود الديمقراطية وتطبيقاتها وما توفره مثل احترام حقوق االنسان والعمل على وجود التعددية السياسية
وتداول السلطة شرعيا ً وسلميا ً تحافظ بذلك على االنظمة الحاكمة والمجتمعات واالفراد معا ً (ثناء فؤاد عبد هللا ،مرجع
سابق ،ص ص .) 30 - 28
 - 3إن مفهوم الممارسة الديمقراطية يُغطي معظم سلوك افراد المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين وال تقتصر
فقط على عالقة الحاكم بالمحكوم ،اذ توصف مؤسسات المجتمع المدني على انها "المدارس التي يتدرب فيها المواطن على
ممارسة حقوقه واداء واجباته" (ثناء فؤاد عبد هللا ،مرجع سابق ،ص .)30
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 - 4إن الديمقراطية تُشكل اهم عناصر مفهوم الدولة القانونية وهي المتمثلة بوجود دستور ،والفصل بين السلطات األربعة
في وجودها وعملها ،وخضوع الحكام للقانون كمثل بقية الفئات االجتماعية األخرى ،وانفصال الدول عن شخص حكامها
باعتبارهم موظفين لفترة مؤقتة فقط ،وتدرج القواعد القانونية على الجميع ،واقرار الحقوق الفردية للمواطنين كافة بمختلف
شرائحهم ،وتنظيم الرقابة التشريعية والقضائية على الهيئات الحاكمة بشكل كامل وتام (ثناء فؤاد عبد هللا ،مرجع سابق،
ص .) 31
 - 5كما تعمل وتنادي الديمقراطية على ان االقلية ال يجوز استثنائها من ادارة شؤون الحكومة ،فقد يتم تعيين العديد من
االشخاص كإداريين أو استشاريين في المراكز الحساسة في الحكومة ال ُمنتخبة من قبل االغلبية من افراد المجتمع ،فذلك
يمكن ان يرجع الى اسس ومعايير اخرى مختلفة عن االغلبية الحاكمة او اختيار الحزب الحاكم وتقول أحدى الدراسات (أما
عن حكم االغلبية ،فأنه قد ال يتم مثالً توزيع المناصب على اساس الحصول على اكثر عدد من االصوات فقط ( )...ثناء
فؤاد عبد هللا ،مرجع سابق ،ص . ) 32
 - 1العمل على تقدم المجتمع بمشاركة الجماهير ،وذلك عن طريق وضع خطط تضمن لتلك االصالحات االستمرارية
والتقدم للوصول الى الرقي بجميع فئات المجتمع المطلوبة.
 - 1حرية التنظيم السياسي واالجتماعي.
 - 9التمثيل النسبي لبعض الفئات في حالة فشلهم باستمرار في نظام االنتخابات.
 - 8المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات مع عدم تقديمها ألحداهما على اآلخر.
 - 10دمج الحرية الفكرية للكتاب والباحثين المتمثلة بحرية الصحافة واالعالم والتعبير والنشر بمختلف االشكال.
 – 11ومن الفوائد والتأثيرات االخرى التي يتصف بها النظام الديمقراطي المنافسة الحرة وشرعيتها القائمة على القواعد
التي تضمن امكانية الخيارات الجديدة أمام الجميع من الحكام والمحكومين (ووتر بوري جون وآخرون 1885 ،...م ،ص
. )48
 - 12عدم وجود خالف وتوتر وصراع بين التعدديات المختلفة السياسية والثقافية واالقتصادية كما هو موجود اآلن عند
الدول العربية أو كما يسميها ليهارت قيام "ديمقراطية باالتفاق"(ووتر بوري جون واخرون  ، ...مرجع سابق ،ص .) 55
 – 4التطبيق الفعلي إلقامة نظام ديمقراطي شامل:
إن العمل على إقامة نظام ديمقراطي فعلي في أي مجتمع يتطلب وجود االسس الالزمة لذلك النظام ومن أهم هذه
االسس( :احمد الرشيدي وعدنان السيد حسين ،مرجع سابق ،ص )131
-1

تداول السلطة بالطرق السليمة.

-2

بروز قيادات سياسية جديده ،والسماح بالتعددية الحزبية.

-3

عدم العمل على قمع الرأي اآلخر.

-4

العمل على تقوية المجتمع المدني.
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-5

قبول اجراءات االنتخابات الدورية.

-1

السماح بوجود معارضة سياسيه ُمنظمة ،أما فيما يتعلق بخبرات الحكم بالديمقراطية وخاصةً الديمقراطية الحديثة
والمتطورة فهي( :ثناء فؤاد عبد هللا ،مرجع سابق ،ص ) 31

أ  -الديمقراطية تُقلل من العنف وتحل الخالفات بطريقه سلمية وذلك ألنها أي الديمقراطية تمتلك للميكانزمات األساسية
الالزمة لحل الصراعات في نطاق حماية الحريات والمشاركة السياسية.
ب  -تضمن الديمقراطية التغيير السلمي كونها مرنه في االستجابة للرأي وحرية التعبير ،لذلك تعمل على تضييق الفجوة
بين الثغرات االجتماعية والسياسية المصاحبة لها.
ج  -ضمان التعاقب المنتظم للحكام بطريقة االنتخابات الدورية كوسيلة من وسائلها ال ُمثلى وكحل سلمي لمشكلة االستخالف
وتسلم السلطة الحاكمة.
د  -توصف الديمقراطية بانها هي العملية الوحيدة التي تستمر لتوسيع دائرة الحقوق بكافة أشكالها من حقوق اجتماعية
وسياسيه ،وأيضا ً ال ُمثل العليا التي تضمن المساواة االجتماعية والحكم الذاتي ال ُمستقل طبقا ً للعدالة االجتماعية والحرية
كأسس اولية للديمقراطية ،وعلى الرغم من مختلف االنتقادات اال ان الديمقراطية تبقى النظام الوحيد والتي تحكم بدرجة
مقبولة من الشرعية (ثناء فؤاد عبد هللا ،مرجع سابق ،ص .) 31
أما فيما يتعلق "بسمات الممارسة الفعلية للديمقراطية" ال ُمطبقة والتي ال بد من وجودها في النظام السياسي الحاكم كحد
ادنى فهي كالتالي( :ثناء فؤاد عبد هللا ،مرجع سابق ،ص ص  33ـ ) 34
-1

نص دستوري على مراقبة قرارات الحكومة الخاصة بالسياسات.

-2

اختيار المسؤولين عن طريق انتخابات دوريه دون قسر.

-3

حق انتخاب المسؤولين من قبل جميع افراد المجتمع البالغين دون استثناء لفئات او افراد منهم بأي طريقة.

-4

حق ترشيح كل البالغين للمناصب الحكومية.

-5

حق التعبير عن الرأي للمواطنين بدون تهديد أو خوف.

-1

وجود نص قانوني على حماية المعلومات البديلة التي للمواطنين الحق في البحث عنها.

-1

حق المواطنين في تشكيل اتحادات أو منظمات مستقله مثل االحزاب والنقابات والجمعيات.

-9

قدرة المسؤولين ال ُمنتخبين على ممارسة سلطاتهم الدستورية ووجود الحكومة المدنية وعدم العسكرة.

-8

حكم السلطة الحاكمة لنفسها وعملها باستقالل دون قيود خارجيه ُمتحكمة بها.
إن العمل على ضرورة توافر تلك المحددات او التي تُعتبر مؤشرات اساسية على الممارسة الفعلية للديمقراطية وان

كانت خاضعة للتغيير في بعض االوقات ال بد منه ومن زيادته عند محاولة تطبيق النظام الديمقراطي بشكليه النظري
والفعلي الصحيح ،الن ذلك يُعتبر من المحددات الرئيسية لوجود أي نظام ديمقراطي فعلي.
كما أن من اهم المالمح التي وجب ان يتصف بها النظام الديمقراطي ان تكون السيادة القانونية الحكومية مسؤولة
ومراقبه امام المواطنين من عدة طرق،
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أما عن طريق المجلس التشريعي ال ُمنتخب أو عن طريق السلطة القضائية او عن طريق السلطة التنفيذية .كما أن المراقبة
الواعية للقائمين على الحكومة ال بد إال أن يكون لمراقبتها اطار تعمل ضمنه جميع فئات الشعب ،حيث ان كون وجود
السلطات المختلفة والعمل على الفصل بينهما ليس فقط هو المطلوب بل مسؤولية كل سلطه ايضا ً هو المطلوب ومسؤولية
كل سلطة ليس عن نفسها فقط وأنما عن ما تقوم به السلطة المعنية باألعمال المطلوب منها االخذ بها والعمل ضمنها وعلى
تطبيقها وفقا ً لوجود النظام الديمقراطي التطبيقي الحقيقي والفعلي في النواحي الحياتية المختلفة في المجتمع من سياسية
واقتصاديه واجتماعيه ،اذ كيف ستتم عملية مراقبة ومحاسبة القائمين على السيادة القانونية من قبل الشعب اذا لم يكن هنالك
اطار قانوني ُمختار من قبل ذلك الشعب ويعمل لصالح هذا الشعب ليتم من خالل هذا االطار العملية الحسابية لكل من
يخرج في عمله الحكومي عن السلطة الحاكمة ال ُمتمثلة بالسيادة القانونية العامل في اطارها القائمين على الحكومة في اطار
قانوني سياسي ديمقراطي قائم على الشفافية والوضوح في العمل السياسي المجتمعي الحكومي داخليا ً وخارجيا ً فيما يأتي به
من آثار ايجابية أو سلبية ،وذلك بحكم المتغيرات الحاصلة من ضمنها التصرفات للقائمين على السيادة القانونية أي سيادة
الحكومة ،وما تأتي به من آثار سياسية واجتماعية واقتصادية على المجتمع العاملين في اطاره وفقا ً للنظام الحكومي
الديمقراطي الشامل والمحددات الفعلية الممارسة ضمنه .كما أن النظام الديمقراطي ومن خالل تطبيقه الذي يُطبق مبدأ
المساواة وتوسيعه ليُطبق على أكبر عدد ممكن من االفراد في المجتمع المعني بذلك النظام بالشكل الفعلي السليم له ال بد إال
أن يوجد الوعي المتعدد االشكال من خالل هذا التطبيق ،باإلضافة الى األخذ بزمام السياسة من قبل أي مواطن في داخل
المجتمع بعد أن يتم انتخابه من قبل جميع االفراد .وكما أن الديمقراطية تُعطي كل فرد في المجتمع حرية ما يريد عمله لذلك
فُتعتبر الديمقراطية من أفضل انواع وأشكال الحكم وذلك وفقا ً لتعريف الديمقراطية المأخوذ في هذه الدراسة الحالية "على
أنها طريقة لصنع القرارات في مختلف الجوانب والتي تستدعي قدراً من االستجابة للرغبات الشعبية ،أو هي التسليم
والقبول بتعدد النخب في داخل المجتمع ،وحرية تكوينها باالنتخابات الدورية ،والمنافسة المنظمة بينها للوصول الى
السلطة الحاكمة ،أو هي أي الديمقراطية (حكم النخبة) بواسطة انتخابات دوريه منتظمة" ،فهذا التعريف ينطبق على
المجتمع وفقا ً للمضمون العام للديمقراطية وطريقة حكمها له بصورة واضحه (ثناء فؤاد عبد هللا ،مرجع سابق ،ص ص
.) 34 - 32
كما أنه ال بد من الذكر هنا أن هنالك مستويات للديمقراطية فمنها على المستوى العملي ومنها على المستوى النظري
هذا من ناحية تعريفها واالخذ واالقتداء بها من قبل مجتمع ما أو سياسة حكومة ما ،فالتطبيق لها ( ) Application
يخضع تحت بند المستوى العملي أو الفعلي ( ( ) The Practical Or Effectiveالتطبيقي) ،واالتخاذ واالقتداء بها (
 ) Recombination And Modelingيخضع تحت بند المستوى النظري او المجرد ( The Theoretical Or
( ) Abstractمحمود ميعاري2000 ،م ،ص  ،) 19وال بد من التوضيح هنا أن الديمقراطية وخاصةً الديمقراطية
الليبرالية ارتكزت على توسيع نطاق المشاركة السياسية فيها ،باإلضافة الى العمل على تنمية قدرات الفرد والعمل على
تطويرها والعمل على ازدياد مشاركته السياسية فيها (ثناء فؤاد عبد هللا ،مرجع سابق ،ص .) 31
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إن ذلك التفريغ أو التوزيع في المناصب او أساليب التعيين في ظل الوجود للنظام السياسي الديمقراطي ال بد إال ان
ي رتكز على اسس علميه وليست اسس انتخابية فقط ومع العلم أن اختيار الحزب السياسي سواء كان الحزب الحاكم أو غيره
يُعتبر من االسس العملية في الديمقراطية القائمة على الحرية فهذا صحيح ،إال أن هنالك اسس اداريه وأسس علميه في
اإلدارة الناجحة يرتكز عليها اسلوب التمركز في المناصب وخاصةً وفقا ً لطبيعة المرحلة الموصوفة وطبيعة تلك المراكز
ال ُمختارة ليديرها اشخاص معينين حتى ولو لم يكونوا من ضمن فئات الحكم الحزبية المختارة بالصفة الغالبة للمجتمع،
فغالبا ً ما تسعى غالبية الدول في العالم الى وضع المتشددين بالمراكز الحساسة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها تلك
الدول في بعض األحيان كظروف الحروب وغيرها من األزمات الصعبة.
إن السعي لتطبيق النظام الديمقراطي يتطلب جهداً في العمل ألنه ال بد من وجود االسس األساسية للمنهج الديمقراطي
ومن ضمنها التعددية الحزبية السياسية فال بد من وجود أحزاب سياسية جادة التنظيم في المجتمع الديمقراطي وهي التي يتم
انتخاب الحكام ومراقبتهم بها وفقا ً ألساليب وبرامج تلك االحزاب السياسية ،فذلك يجعل من الحكومة أن تكون مؤثرة بشكل
فعال وجادة بل وجيدة في عملها (ثناء فؤاد عبد هللا ،مرجع سابق ،ص .)32
يرى الباحث هنا أن المسؤولية في اقامة المجتمع الديمقراطي تقع على عاتق الحكومة والقائمين عليها اذ ال يجوز أن
يتم تحميل كل ما يُطلق عليه بانه ديمقراطي الى الشعب ،فالقائمين على الحكومة يُعتبرون من الفئات الشعبية ايضا ً فعندما
يتم قيادتهم للشعب بطريقة صحيحه فتأتي ثمار عملهم وفقا ً لتطبيق برامجهم االنتخابية السياسية واالقتصادية واالجتماعية
بنتائج ُمثمرة وبطريقة جادة وفعاله ،ولكن اذا وجب أن يأتي هؤالء القائمين على الحكومة المتمثلة بالسيادة القانونية
بأساليبهم بطريقة سلبيه وجب عندها العمل على ممارسة تلك الفئة ضمن ما يتم السير فيه وفقا ً لنظام المنهج الديمقراطي
السليم الذي يُعطي ذلك الحق في المسؤولية لمراقبة المسؤولين القائمين على الحكومة وتفعيلها بشكلها الفعال والعمل على
تغيير البعض من تلك الفئات القائمة والمستلمة لمقاليد السيادة القانونية المنتخبة من قبل الجمهور أي كان عربي أو دول
عالم ثالث أو رابع ،فالمسؤولية ال تسقط عندما يكون القائم على القيادة فاسداً ،بل أن الديمقراطية كنظام سياسي واجتماعي
واقتصادي تُعطي للجماهير الحق في تولي تلك المسؤولية من خالل المرتكزات األساسية التي تقوم عليها هذه الصورة
السياسية الفعالة في نتائجها على مختلف األصعدة وأينما كانت ،فالديمقراطية نظام حي ومرن وليس نظام جامد وصلب من
حيث استخدامه خاصةً من قبل القائمين على النظام الحكومي المتمثل بالسيادة القانونية.
 - 5بنية النظام السياسي الديمقراطي:
قبل الحديث عن بنية النظام الديمقراطي ال بد من توضيح البنية الخاصة بالنظام السياسي الواسع في فهمه للبنية الخاصة
بالنظام الديمقراطي أو غيره ،حيث يُعتبر "بروتجروس" مع آخرين هما الذين وضعوا اللبنات األساسية للنظرية السياسية
(صالح الدين عبد الرحمن الدومة2003 ،م ،ص  ،) 5أما بالنسبة لتعريف مصطلح السياسة فيتم ذلك من خالل التوضيح
للكلمات الثالث التالية:
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 -1بولس (  ) Polisوتعود جذورها الى بالد اليونان القديمة وتعني المدينة أو الوحدة السياسية.
 -2بولتيكا (  ) Politiekوتعني الدستور (  ) Constitutionوالحكومة (  ) Governmentوالجمهورية ( ) Republic
والسيادة (  ) Sovereigntyتعني جميعها األشياء السياسية أو المتعلقة بالنظام السياسي الحاكم.
 – 3بوليتيك (  ) Politiekeوتعني الممارسة السياسية العملية أو فن السياسة.
ولذلك فإن مصطلح السياسة أصبح جامعا ً لمختلف المرادفات السابقة فهو يجمع بين االولى :المحددة للوحدة السياسية،
والثانية :المحددة لألبعاد السياسية ،والثالثة :المحددة للممارسة السياسية العملية ،وهناك تعريف آخر للسياسة عند ابن
خلدون يجمع بين السياسة الطبيعية "لصالح االفراد" والسياسة العقلية "لصالح الجميع" والسياسة الشرعية "من أجل المتعة
في الدنيا واالخرة" .أما التعريف الغربي للسياسة فقد أجمع الكثير من المنظرين الغربيين على أنها المتمثلة بالوحدة
السياسية مضافا ً إليها االشياء السياسية مثل الدستور والحكومة القائمة ،والسياسة هي ممارسة "ضمن ما يعرف بالسلوك
السياسي الظاهر" (صالح الدين عبد الرحمن الدومة ،مرجع سابق ،ص ص .)9 – 5
لقد أجمع الكثير من المنظرين الغربيين والمسلمين على أن االنسان بطبعه اجتماعي من بينهم أرسطو في كتابه
السياسة ومن بعده ابن خلدون ،فنتيجةً لتعارض المصالح واختالف وجهات النظر فقد ينشأ العديد من االشكاالت بينهم بعد
أن يتم تجميعهم كوحدة واحدة .لذلك فإن الحكومة الديمقراطية يجب أن تعمل كآلية من أجل تحقيق االستقرار والسالم بين
الناس في مختلف المجتمعات ،فهنا تبرز أهمية السياسة الداخلية والخارجية ،أو السلطة الحاكمة المتمثلة بالنظام السياسي
الموجود في طبيعته ومجاالته ،وذلك على اعتبار أن الحياة االجتماعية لإلنسان في تغير مستمر ودائم ،واالنسان يغير
سلوكه مع تغير الدوافع البيئية من حولة .أما الفرق بين ارسطو واستاذه افالطون فهو أن أرسطو يبني نظرته للدولة
الفاضلة في كتابه السياسة على اساس حكم الطبقة الوسطى له وليس حكم الفالسفة كما جاء في كتاب الجمهورية ألستاذه
افالطون ،حيث يُعتبر أفالطون وأرسطو أول من كتب في السياسة في اليونان وأن كان سقراط قد تناول موضوع السياسة
قبلهم لكنه كان تناوله بشكل شفهي وبسيط ولم يدون ما كان يقوله بشكل واسع (صالح الدين عبد الرحمن الدومة ،مرجع
سابق ،ص ص .) 11 – 9
إن وجود االختالف الواضح في السياسة بين النظرية والتطبيق (  ) The Theory And Practiceأو بين المثالية
والواقعية ( ) Idealism And Realismالخاص في مجال السياسة يُعتبر هو ثمرة جهود المنظرين المختلفين في آرائهم
خاصةً عند تطبيق النظام الديمقراطي ،لذلك فهنالك فرق بين المصطلحين وهما :علماء السياسة "المنظرين" ( Political
 ) Sciertistsوالسياسيين "العمليين" (  ،) Politiciansولهذا السبب فال يمكن الفصل بين الدولة والمجتمع ،ألن ذلك
يعكس طبيعة االرتباط الوثيق بين السياسة وعلم االجتماع ويوضح أهمية العالقة الوثيقة بينهما خاصةً عندما ولد علم جديد
اطُلق عليه اسم علم االجتماع السياسي المعني بدراسة األفراد في النواحي السياسية القائمة وسلوكهم المتكامل بهذه الصفة
الخاصة لها في الوجود (صالح الدين عبد الرحمن الدومة ،مرجع سابق ،ص ص  ،) 14 - 12حيث أن "التكامل
السياسي" للجماعة يعني اتزان قواعدها على وضع يتم به تحقيق استمرارها.
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أما "النسق السياسي" فهو حالة من االتزان تظهر من خاللها عالقات مجموعة من قوى سياسية معينة والقوة
السياسية موجودة لدى التجريبيين المعاصرين لهذا الموضوع (محمد طه بدوي1889 ،م ،ص  .) 29كما أن وجود المدى
الذي تبلغه التغيرات الظاهرة هو المرتبط كذلك بمدى تعقيد النظام السياسي الحاكم ،فمن هنا تأتي ضرورة الشفافية
والوضوح في تطبيق النظام السياسي الحاكم في أي مجتمع ،حيث أن هذه النتيجة التلقائية التي تقول أنه النظام األكثر
تعقيداً ،هذا يعني على أنه هو النظام غير الواضح وغير الشفاف في حكمه وهو أيضا ً األكثر تعرضا ً للتغيرات الجارية وفقا ً
للظروف الراهنة (جان وليام ألبيار1893 ،م ،ص  ،)91فمن الصحيح أن اإلنسان ال يتغلب على الطبيعة إال إذا أطاعها،
لكن عمله الخاص بها كفرد هو في تحويلها لمصلحته وفقا ً لنظرته لألمور من حوله ،ألن تقدم المدنية ال يقوم فقط على
التطور الحاصل ،وأنما على بناء النظام وتحويله لصالح الجميع ،فبهذا العمل ال ُمحول ،تُعتبر المعرفة والوعي من شروط
الوجود وعندها بإمكاننا أن نحل ولو بشكل مجرد التناقضات الحاصلة بين وظيفتي السلطة السياسية الحاكمة والنظام
ومواكبة التقدم من حولنا ،وذلك يتم عن طريق قصر التقدم على النظام أو النظام على التقدم ،فالتقدم الحقيقي للمدنية
والحضارة الحديثة يخضع للسلطة السياسية بشكل معين فهي التي تُحركه من أجل أن توسعه أو توقفه (جان وليام البيار،
مرجع سابق ،ص ص  ،) 91 – 95لذلك فال بد لكل مهتم بهذا الموضوع أن يسأل هذا السؤال في داخل مجتمعه وهو:
"هل في المجتمع هذا يوجد تفضيل لوظيفة التقدم على النظام الموجود؟ أم أنه بالفعل يؤيد الديمقراطية؟ وهل هي أي
"الديمقراطية" موجودة ايضا ً أم ال؟
إن الشعب في النظام الديمقراطي الصحيح هو مجموع األفراد األحياء الذين لكل واحد منهم الحق في جزء من
السيادة الموجودة (جان جاك شوفالييه1885 ،م ،ص  ،)141فذلك يعمل على المساواة في ركائز الديمقراطية (مهدي
محفوظ1884 ،م ،ص  )118أما مهمة الوجود للسلطة السياسية الحاكمة في داخل المجتمع ( * ) ،فتتمثل في العمل على
الحفاظ والدفاع واالستمرار في تطبيق القانون للحفاظ على المؤسسات القائمة جماعات وأفراداً ليتسنى لهم القدرة على
الممارسة الخاصة بهم من نشاطات مختلفة تُنتظر منهم ،فهذا الجو يُطلق عليه اسم الوسط االجتماعي والذي ال بد إال أن
يحظى بقدر كبيراً من االستقرار واالمن والديمومة "ال ُمتمثلة باالستمرارية" ،لذلك فال بد من العمل على تحقيق ذلك
بواسطة النظام االجتماعي الموجود في كل مجتمع وبدون ذلك لن يتحقق ال جماعات منظمة وال مجتمع مدني وال غيره،
وال تجديد وال تحديث في المجتمع وال أي تقدم يُذكر ،بل على العكس من ذلك سوف تنتشر الفوضى والمصالح الخاصة في
داخله (جان وليام البيار ،مرجع سابق ،ص .) 11

( * ) السلطة السياسيةPolitical Power :
إن تعريف السلطة السياسية يأتي على أنها(( :هي ذلك النوع من السلطة االجتماعية الخاص بالمجتمعات المدنية،
فالسلطة السياسية تنتظرها إذاً وظيفة مزدوجة :المحافظة على حد أدنى من النظام ،ودفع المجتمع إلى أقصى ما يمكن من
التقدم))( ،المصدر :جان وليام البيار ،مرجع سابق ،ص ص . )11 – 11
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لقد ظهر أن المقصود هنا بالنظام والتقدم وعدم التناقض بينهما على اعتبارهما بدون أدنى شك من الوسائل الهامة
والتي تملكها السلطة السياسية الحاكمة في العمل على إصالحها وتوفيقها بين البنية التحتية والبنية الفوقية للمجتمع المدني
المتمثلة بالمؤسسات والعالقات االجتماعية الموجودة فيه ،فال يتم ذلك التوافق بين النظام والتقدم إال باعتبارات عامة
لمصلحة الجميع بعيداً عن المصالح الفئوية الخاصة والطاعة العمياء للجماهير ،فهنا تكمن الطبيعة والمجال الحقيقي في
المعرفة الحقيقية الواضحة في صورتها لتطبيق أو عدم تطبيق النظام الديمقراطي بصورته السليمة أم ال ،فالواقع هنا ال يقع
فقط على القائمين على السلطة السياسية الحاكمة بشكل مطلق ،وإنما يقع أيضاً بشكل نسبي على المؤسسات العامة خارج
إطار السلطة السياسية الحاكمة المتمثلة بالمنظمات غير الحكومية أو ما يُطلق عليه الكثير من المنظرين بمؤسسات المجتمع
المدني ،فال يجب أن ينتظر األفراد العاملين في تلك المؤسسات على رؤية النظام والتقدم ال ُمحبذ رؤيته بصورة واضحة من
قبل القائمين على ممارسة أعمال السلطة السياسية الحاكمة ،وهنا ال بد من معرفة طبيعة السلطة السياسية من أجل رؤية
التناقض بين النظام ومدى وجود التقدم من العدم ،فعندما تضعف مؤسسات المجتمع المدني ،وذلك يعتبر مدخالً متنامياً
لبسط السيطرة والمصالح الفئوية الخاصة من قبل القائمين والمتنفذين على ممارسة األعمال في السلطة السياسية الحاكمة
في أي مجتمع كان ،لذلك فال بد من العمل على الوعي وترسيخه والمراقبة الواعية من قبل الفئات المثقفة في المجتمع
الساعي للنهضة والديمقراطية المستمرة في حكمها السليم حتى يحدث نوعا ً من التوازن االيجابي بين النظام الموجود
"النظام الحاكم " المتمثل بالسلطة السياسية والتقدم المنشود والمواكب للحضارة المتقدمة والمدنية الحديثة ،والقائم على
السرعة في التحديث (  ) Rapid Modernizationلكافة التطورات الالزمة بسرعة نحو الفائدة المرجوة والمنشودة
لكافة فئات المجتمع الساعي بنهضة سياسية ديمقراطيةً حديثة بشكل حقيقي ودائم ومتجدد نحو التحديث المستمر ،ونحو
ا ألفضل في العمل على الزيادة في "تحديد" الخيارات االيجابية ،ونحو التنمية البشرية المستدامة الحديثة في أساليبها من
قبل الدول المتقدمة حاليا ً وفي المستقبل القريب والبعيد ،فهذا يتطلب إيجاد االبعاد النظرية للديمقراطية الصحيحة واألساسية
منها ،والجوانب المتباينة أيضاً من أهمها النواحي السياسية واالقتصادية واالجتماعية والفكرية "االيديولوجية" والثقافية
لمواكبة تطور الحضارة والعمل على تقدمها وتحديث ما يلزم منها في إطار من العمل الديمقراطي السليم كنظام حاكم
وكسلطة سياسية مطبقة لهذا النظام الواعي لمتطلبات الجماهير نحو تحقيق مطالبهم الشرعية والتي في مقدمتها العمل على
تحقيق وإيجاد الحرية والعدالة االجتماعية العاملة على التوازن بين مختلف طبقات وشرائح وفئات المجتمع من مختلف
النواحي الحياتية االجتماعية منها والتقليدية واالقتصادية والسياسية والمدنية والفكرية  ...الخ ،ال ُمتباينة في وجودها كماً
وكيفاً.
يظهر مما سبق أنه ال بد من العمل أيضا ً من قبل السلطة السياسية الحاكمة على دعم مؤسسات المجتمع المدني
بطريقة مستحدثة ،فيعني ذلك استخدام طريقة لها القدرة على االستمرار واالنطباق بها ( Continuity And
 )Applicationواالنسجام والتماثل بها أيضاً (  ) The Harmony And Uniformityفي مختلف الحاالت واالحوال
المختلفة والمتعددة األشكال،
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وال بد من العمل أيضا ً على المراعاة في النظر لمظهري الحركة والثبات (  ) Movement And Steadinessفي
الظاهرة موضوع البحث التي يالحظها علماء االجتماع والسياسة للظواهر االجتماعية والسياسية الموجودة ،لذلك فقد
برزت اتجاهات عديدة منها لدراسة النظام ومنها لدراسة مدى التقدم في النظام مثل توضيح ذلك عند دوركيم وغيره من
المنظرين (جان وليام البيار ،مرجع سابق ،ص ص .) 18 – 19
أما ما يتعلق بنظرية السياسة الموجودة فيمكن تعريف السياسة بشكل موجز على أنها المرحلة التاريخية التي تتوصل
بها جماعة من الناس ال ُمتباينين في اآلراء والمصالح الى القدرة على اتخاذ قرارات وخيارات جماعية تفرض على الجميع
وترمز الى سياسة مشتركة في وجودها وهذا التعريف له عناصر هامة هي:
 -1تنوع وجهات النظر :حيث تتطلب السياسة بشكل أولي التنوع في اآلراء من أجل وسائل البلوغ لألهداف المطلوبة.
 -2إجراء اتخاذ القرار :فال بد للسياسة اال ان تتضمن العديد من العناصر الالزمة من أجل اتخاذ القرار بطريقة مناسبة
ومن هذه العناصر الهامة:
أ-

االقناع.

ب -المفاوضة.
ت -وجود آلية مناسبة تعمل على التمكين من الوصول الى القرارات النهائية.
 – 3قبول القرار :إن الغرض والتطبيق الخاص بأي قرار على الجماعة صادر عن النخبة السياسية أو القائمين عليها،
بحيث يتطلب ذلك التفاوت في السلطوية في تطبيقه هذا من جانب الجماعة ،فهذا يدل على أن القرار السياسي مرتبط
بالممارسة السياسية من قبل الحاكم أو الفئة الحاكمة المتمثلة بالنخبة.
 – 4وسيلة تنفيذه "أي القرار" :فال وجود للسياسة دون سلطة لوضع الطريقة المناسبة لفرض القرارات على المجتمع
(مجموعة من المختصين1884 ،م ،ص ص .) 389 – 381
إن وجود النظرية السياسية وتنفيذها يُعتبر خالصة مجردة ومتقنةً للثقافة السياسية الظاهرة ،كما أن واجباتها تعمل
على اكتشاف القوانين السياسية المعمول بها حتى تتفاعل مع القوانين العملية وتعود بالفائدة على الجميع وإظهار الحد
الفاصل بين السلطة السياسية الحاكمة ومدى الوجود للحرية وسمات ذلك التجربة الفعلية ،وإحالة الظواهر الى عوامل
مختلفة وإيجاد العالقة بين هذه العوامل والربط بينهما من أجل إيجاد وسائل محددة ومن أجل ربط العالقة بين هذه العوامل
لتصبح مثل القوانين المطلقة وشبه المطلقة ،باإلضافة الى كونها تجريبية أمام الجميع وحاكمة لهم (صالح الدين عبد
الرحمن الدومة ،مرجع سابق ،ص .) 190
كما أن النظام السياسي في الدولة يعمل ك ُمنظم بينها وبين العالم االجتماعي باعتبار أنهما وحدتين مستقلتين ،كما
ويعمل ذلك النظام على تنظيم وتمثيل الممارسة والفاعلية االجتماعية ( ) Practice And Effectiveness Of Social
ف كيف يمكن أن يتحقق ذلك إذا لم يتم تطبيق الديمقراطية في النظام السياسي من قبل القوى السياسية التي تقف وراءه من
خالل وحدة التضامن العضوي؟ كما يصفها دوركيم وهو دمج الدولة والمجتمع معا ً ،حيث أنه يسمي ما يجري بالواقعية
الوصفية( ،تيموني ميتشل2005 ،م ،ص ص  ) 82 – 81كاستراتيجيات الوجود للدولة والنظام السياسي الحاكم،
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إذ أن اإلجراءات والقواعد التنظيمية الموجودة والتصنيفات هي التي تحدد االعمال الفردية على أن ذلك يمثل عالقة
تبادلية ،وهي التي تُقسم العالم الى دولة في مقابل مجتمع ،بنى مقابل أعمال ،نظام مقابل سلوك ،مؤسسات مقابل أفراد
وهكذا (...تيموني ميتشل ،مرجع سابق ،ص  ،) 83لذلك فالديمقراطية يجب أن تتبنى سياسة عقالنية تقوم على أساس
الرجوع لما يلي:
 .1المنافسة السلمية.
 .2عقلية الحوار.
 .3التفاوض المدني.
 .4تجنب استخدام العنف والتطرف.
 .5العمل على االعتراف والمعايشة مع التعددية السياسية والفكرية.
 .1المشاركة السياسية من خالل تفعيل دور المؤسسات االهلية.
 .1ترسيخ قيم التفاوض الوطني واالجتماعي في عملية الترشيد لعملية الصراع السياسي (علي الكواري2004 ،م ،ص
ص .) 59 – 51
 – 6أركان النظام السياسي الديمقراطي الحاكم:
تتمثل أركان النظام السياسي الديمقراطي الحاكم في المجتمعات وفي مختلف دول العالم في الوقت الحاضر بــــــكل
مما يلي:
اوالً :الدولة:
ثانياً :السلطة القائمة على الحكم "الحكومة":
ثالثاً :الرأي العام:
أوالً :الدولة  The State :في النظام الديمقراطي:
الدولة في النظام الديمقراطي هي مجموعة من األفراد الذين يقيمون بصفة دائمة في إقليم معين من األرض بغض
النظر عن مساحته ،وتسيطر عليهم هيئة منظمة أستقر الناس على تسميتها بالحكومة من خالل تطبيقها لنظام سياسي معين
(صالح الدين عبد الرحمن الدومة ،مرجع سابق ،ص  ،) 101وقد استُخدمت كلمة دولة منذ عصر النهضة اإليطالية عندما
أشار الكتاب إلى  ، Losta Toوكانت هذه اإلشارة بداية الستخدام كلمة دولة ،إذ لم ترد في تراث النظام اإلقطاعي
الغربي القديم وال في تراث دولة المدينة اإلغريقية اليونانية في الماضي( .إسماعيل علي سعد1882 ،م ،ص .) 121
أما التعريف الحديث للدولة فهي" :قوة ُم نظمة بالقانون الدارج في داخل مؤسسات سياسية" يتم العمل بها لتنظيمها في
الوجود ،حيث أن الغرض من وجود الدولة هو الذي يحدد شكل الحكومة القائمة على إدارتها الصفوة التي تتولى العمل من
خاللها (صالح الدين عبد الرحمن الدومة ،مرجع سابق ،ص ص ،) 118 – 119
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فإذا التزم أفراد المجتمع بالطاعة للنخبة الحاكمة ،ذلك يسمى بااللتزام السياسي (  ،) Political Obligationوالمختلف
هنا هو نوعية الطاعة إن كانت عمياء أو تقوم على المعرفة والوعي أم وفقا ً لمصالح آنية وشخصية "فردية أو فئوية" أو
خاصةً ،لذلك فيمكن تغيير الحكومة من خالل النظام الديمقراطي الموجود ،وال يوجد نظام غيره يصلح لذلك بطريقة
سلمية وسليمة ،فعندما يتغير االلتزام السياسي المتمثل بطاعة الجماهير فالحكومة هي التي تتغير ،والدولة باقية ال تتغير
فالتغيير للنخبة فقط أو للصفوة الحاكمة (صالح الدين عبد الرحمن الدومة ،مرجع سابق ،ص ص  .) 119 – 111كما
أن الدولة إذاً هي أشمل من الحكومة ،فالدولة بمعناها الواسع تشمل الجميع األفراد واألركان والقائمين على سلطة الحكم
المتمثلين بالنخبة السياسية الموجودة على رأس قمة الحكومة.
كما أن الدولة تعمل على االتجاه بتركيز سلطتها في حكومة من أجل أن تمكنها من الممارسة المطلوبة منها عبر
األغلبية في المجتمع وبوجود الرأي العام على األفراد المتساوين أمامها (مهدي محفوظ ،مرجع سابق ،ص ،)111
باإلضافة الى ذلك فإن الدولة تُعتبر أشمل من الحكومة أو السلطة القائمة ،فالحكومة هي" :اإلدارة الكلية التي تُحقق بها
الدولة أهدافها" (صالح الدين عبد الرحمن الدومة ،مرجع سابق ،ص .)25
أما فيما يتعلق بأول ظهور لمصطلح الدولة في الوجود والعمل فيعود الى القرن السادس عشر في دول أوروبا
كظاهرة سوسيولوجية وكمفهوم سياسي ،لذلك فيرجع الفضل الى "بودان" بنظريته السياسية والتي من خاللها تأكدت
الصلة بين الدولة والقانون ،حيث أدت نظرية بودان في النهاية الى ظهور العديد من النظريات القانونية المتناولة للدولة من
جوانب عديدة كان من أهمها النشأة والتطور لها ومن ثم الوظائف ال ُمتعددة االشكال واالعمال وبعد ذلك أخذ "هيجل"
بالعمل على تطوير مفهوم الدولة ،حيث يعتبر هيجل من رواد االتجاه التعددي الوظيفي في علم االجتماع والذي أخذ فكره
بتطوير مفهوم الدولة والمجتمع المدني ،حيث ظهر هنا أن نظرية الدولة تُبنى على ثالثة مفاهيم أساسية وهي :المنظور
اإلداري ،والتعدد ،ومن ثم المنظور الطبقي (عبد العالي دبلة2004 ،م ،ص ص . )50 - 41
أما فيما يتعلق بالمدرسة االشتقاقية والتي تسمى أيضا ً بالمدرسة األلمانية ويسميها البعض بمدرسة فرانكفورت ،أو
المقارنة االشتقاقية للدولة فهي تختلف في رؤيتها عن الرؤية السابقة للدولة ،وذلك من خالل النقاش الذي تأسس خالل عقد
السبعينيات من القرن الماضي ،وأن ما يميز األبحاث التي تدخل في إطار هذا النقاش هو تركيزها باألساس على العالقة
العضوية القائمة بين الرأسماليين والدولة واشتقاق هذه الرؤية من تلك ،وفي محاولة للتملك النظري لطبيعة ووظائف الدولة
وحدودها وتدخلها في شؤون المجتمع ككل .كما أن االختالفات في مفهوم الدولة وتعريفاتها المتعددة أتت ألسباب ُمتباينة
تتمثل في تنوع االتجاهات والميادين المعرفية التي أخذت تُعرف مفهوم الدولة من سياسية واجتماعية واقتصادية وغيرها
 ،....ومع ذلك فإن جميع العلوم وبخاصةً العلوم اإلنسانية وصفت الدولة على أنها من الضرورات الالزمة في الوقت
الحاضر ،وهذا ما جعل "موريس هوريو" يسمي الدولة بـ" :منظمة المنظمات" "وأرنست جيلنر" يصفها بأنها" :أمر ال
مفر منه" ،وذلك بسبب اختالف االستعماالت لمفهوم الدولة في كل علم ،فبعد ظهور الدولة في دول أوروبا وذلك مع إرساء
فترة الحكم ال ُمطلق في فرنسا في القرن السادس عشر الميالدي،
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حيث أخذت بالتعميم في القرن السابع عشر الميالدي والتي جاءت في نشأتها المتالزمة مع مبدأ الفصل بين السلطات
الثالث باعتبارها ركنا ً أساسيا ً لها ولممارسيها بعد قيام الثورة الفرنسية وغياب النظام الملكي والتي كان للثورة الفرنسية
دوراً كبيراً فيه ،حيث كان من صيحات الثورة الفرنسية "عاشت األمة" بدل الصيحة القديمة "عاش الملك" حيث تحولت
العالقة بعد ذلك بين الدولة ومن يرأسها الى عالقة مجتمع بدولته .كما يعود أصل كلمة الدولة الى اللغة الالتينية ستاتوس :
 Statusبمعنى الوضع الثابت أو اإلبقاء ،حيث ظهرت هذه الكلمة في القرن السادس عشر الميالدي تحديداً وبشكل موثق
ورسمي وموسع بعده في حوالي سنة 1540م وما بعدها ،وذلك بعد أن كان استخدامها في العصور الوسطى بشكل غير
ظاهر أي بالمزج بين المجموعة السياسية وسيدها أو قائدها .أما بعد ذلك فقد انقرضت العائلة السياسية مع ظهور مفهوم
الدولة بممارستها التي تترتب عليها ،فعلى حد هذا التعبير الذي يُعتبر أنه من المستحيل تقديم تعريف موحد للدولة يكون
مرضياً ،لذلك فإن االختالف له ما يبرره طالما أن الدولة هي ظاهرة مشتركة لمجموعة من االختصاصات المتباينة في
وجودها وتعدد أعمالها في ميدان العلوم االجتماعية والسياسية وبالتالي فإن هذه الخالفات تعكس الخط الفاصل بين شتى
المدارس الفكرية القديمة والحديثة (عبد العالي دبلة ،مرجع سابق ،ص ص .)59 - 54
إن "دوركيم" اعتبر الدولة تعبيراً عن السلطة السياسية الحاكمة ،أما نظرة "ماكس فيبر" فيعتبرها على أنها ذلك
المجتمع اإلنساني الذي يستطيع بنجاح احتكار االستخدام الشرعي للقوة الفيزيقية داخل إقليم معين من أجل تنظيم العالقات
فيه ،ويعرف "كابالن والزويل" الدولة بأنها جماعة إقليمية ذات سيادة سياسية وقانونية وقد عرف دوجي  Duguit :الدولة
بأنها جماعة من الناس االجتماعيين بينهم طبقة حاكمة وطبقة أخرى محكومة (عبد العالي دبلة ،مرجع سابق ،ص ص 58
  ،)12حيث أن الدولة هي نائب عن الشعب بكافة فئاته المتنوعة فيما يتعلق بالوظائف الواسعة والهامة جداً ،وفي الواقعيدعي التعدديون أن السلطة السياسية الحاكمة هي "الطبقية" وقد اختفت باختفاء مصدرها الذي هو ثروة العائلة في السابق،
حيث أدت الثورة الصناعية في الماضي وظهور الديمقراطية الحاكمة والمطالبة بها والتنظيمات الحديثة آلة تغير البناء
االجتماعي والسياسي الموجود (عبد العالي دبلة ،مرجع سابق ،ص ص .) 81 - 80
إن قوة الدولة القائمة على الكفاية اإلدارية للموظفين وعمل الحكومة القائمة من خاللها تمثل الشرط األساسي لتحقيق
الرفاهية للمواطنين فيها (إدموند كان ،د .ت ،ص  ،)31فالدولة تكتسب شرعيتها من خالل ضمانها للقيم الموضوعة قبلها
والموضوعة أمامها والهادفة لمصلحة تنظيم الوجود والعمل لمختلف الفئات والتنظيمات االجتماعية الموجودة (شانتال
ميلون دلسول1884 ،م ،ص  .) 185كما أن المفتاح الذي على أساسه تكون الدولة قد قامت على بناء سليم كما جاء به
بودان وهو األساس الذي يعتبر أن مبدأ النظام والوحدة الذي يجتمع عليه الحاكم والمحكوم معا ً في ظل نظام اجتماعي
سياسي متماسك بشكل كبير (محمد عبد المعز نصر1891 ،م ،ص  ،) 421حيث يرى "هارولد السكي" فيما يتعلق بتنظيم
الدولة الموجودة وأنماط السلطة القائمة فيها أن مسألة تنظيم الدولة تقوم على أساس وجود العالقة بين رعاياها وبين القانون
السائد وتتحدد طبيعة ذلك النظام وفقا ً لمدى المشاركة من قبل الجماهير ،بحيث يعكس ذلك طبيعة النظام إن كان ديمقراطي
او أوتوقراطي أو غيره ،أما السلطات في الدولة فتسمى بأجهزة الدولة وبالحكومة أو أجزاء الحكومة ،باإلضافة الى
تسميتها سلطات (محمد عبد المعز نصر ،مرجع سابق ،ص ص ،) 511 - 508
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حيث أن الدولة المثالية عند أفالطون وهي الدولة التي تقوم على أساس مبدأ الحرية ومشاركة الشعب للسلطة والخضوع
للقانون من قبل الجميع وهم الحاكم والمحكوم أيضاً ،وهذا تجسيد فعلي لتطبيق النظام الديمقراطي بشكل واضح (بطرس
بطرس غالي ومحمود خيري عيسى1880 ،م ،ص .) 42
أما أرسطو ( 322 – 294ق .م) ونظريته لتشكيل الدولة حيث أعتبرها إنها قد جاءت بتطور تاريخي والنمو لها حجما ً
ونوعا ً والتي تبدأ باألسرة ومن ثم القرية فالمجتمع فالدولة التي تعتبر المرحلة العليا لذلك المجتمع على اعتبار أنها تتكون
من مجموع اتحاد العديد من القرى بحيث دعا الى ضرورة تمدين المجتمع ،لذلك فالدولة عند أرسطو يعرفها على أنها نوع
من الجماعة والجماعة هي اتحاد أفراد مختلفين عن بعضهم ،بحيث يستطيعون بحكم ما بينهم من فوارق متباينة ومتعددة أن
يسدوا حاجاتهم عن طريق تبادل السلع والخدمات المتوفرة أمامهم .كما فرق أرسطو بين السلطة األسرية والسلطة السياسية
التي لم يشر اليها افالطون وذلك بحكم االختالف بين السلطتين في الطريقة واالعضاء في كل منهم ،حيث أن أفالطون شبه
الدولة بأسرة كبيرة (بطرس بطرس غالي ومحمود خيري عيسى ،مرجع سابق ،ص ص  .)44 - 42كما ال بد من
اإلشارة إلى أن العائلة ظهرت قبل الدولة والحكومة (بطرس بطرس غالي ومحمود خيري عيسى ،مرجع سابق ،ص 194
) ،لذلك فالدولة تتمثل باالطار العام واالتحاد بين المناطق والمدن (جان توشار وآخرون 1891 ،....م ،ص  ،)239وبذلك
العمل يتحقق االستقرار بمختلف أشكاله من سياسي واجتماعي في الدولة حينما يعمل دستورها على توفير التوازن بين
العاملين ضمنها (بطرس بطرس غالي ومحمود خيري عيسى ،مرجع سابق ،ص  ،)41إذاً فالدولة هي :مجموعة من
االفراد الذين يقيمون بصفة دائمة في إقليم معين ،وتسيطر عليهم هيئة منظمة استقر الناس على تسميتها بالحكومة القائمة
(بطرس بطرس غالي ومحمود خيري عيسى ،مرجع سابق ،ص  ،) 113حيث بدأت الدولة والحكومة بالدين ومن ثم
بالعادات ،ولم يظهر التقدم اال حين بدأ األفراد يفهمون الغرض من القوانين ،وحلت فيها الطاعة الذكية محل الطاعة العمياء
وبدأ قانون العادة القديم يختفي ويحل محله القانون الوضعي الحديث الذي يُقره الشعب بمختلف فئاته وفقا ً له ليساير تطور
الظروف ،ويالحق تطور البشرية جمعاء ويتواصل مع تقدمها المستمر بشكل متنامي (بطرس بطرس غالي ومحمود
خيري عيسى ،مرجع سابق ،ص .) 192
ثانياً :السلطة /الحكومة Athority ) * ( :في النظام الديمقراطي:

( * ) تعريف السلطةGovernment :
هي( :اإلدارة التي تُحقق بها الدولة أهدافها) ،لذلك فيظهر هنا أن الدولة أشمل من الحكومة ،لذلك فتتكون الدولة أوالً ومن ثم
الحكومة في ممارستها للسلطة الحاكمة ،ومن ثم الشعب( ،المصدر :صالح الدين عبد الرحمن الدومة ،مرجع سابق ،ص .)25
لذلك فإن الدولة تعمل على اإلتجاه بتركيز سلطتها في حكومة من أجل أن تمكنها من الممارسة المطلوبة منها عبر األغلبية في
المجتمع وبوجود الرأي العام على األفراد المتساوين أمامها( ،المصدر :مهدي محفوظ ،مرجع سابق ،ص  . )111كما تم
تعريف الحكومة أيضا ً على أنها هي(( :الهيئة التي تتمتع بأعلى درجة من السلطة الحاكمة في المجتمع ،بحيث تسمح لها أو
تمكنها من إدارة أعضاء المجتمع وتوجههم بما تفرضه عليهم من قواعد وقوانين)) ( ،المصدر :إسماعيل علي سعد ،مرجع
سابق ،ص  .)122كما وتُعتبر ((الحكومة هي أداة الشعب في تحقيق صالحه العام ،أي نظام للحكم جاء نتيجة لتطور المجتمع
األوروبي عن طريق الثورة الفرنسية والثورة الصناعية ،اللتين كان من أهم آثارهما القضاء على النظام القديم ،وتشجيع قيام
التجارة والصناعة))( ،المصدر :إسماعيل علي سعد ،مرجع سابق ،ص .)321
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إن السلطات الحاكمة ما هي إال احتجاج منظم ضد العنف إذا حدث ،وما الدين إال احتجاج ضد الخطيئة والشر والفساد
إذا وجد ،وما التربية إال احتجاج ضد الجهل إذا فُقد التعليم ،وما القانون إال احتجاج ضد الظلم وفقدان العدالة والمساواة بين
الجميع وإجماالً يمكن القول بأن االحتجاج بأشكاله المتعددة والمتباينة األهداف ما هو إال أحدى الوسائل الديمقراطية اليوم،
بل أكثرها وضوحا ً من أجل التعبير عن شعور مختلف فئات المجتمع بالمسؤولية الملقاة على عاتقه (إدموند كان ،مرجع
سابق ،ص ص  ،)19 - 11حيث أن المعاملة القاسية تؤدي الى ردود أفعال قاسية مثلها .أما المعاملة اللطيفة السلمية
فتؤدي الى ردود أفعال مختلفة عن األولى وبشكل أفضل بالنسبة لتعامل الحكومات مع شعوبها ،وذلك يتمثل في النتيجة
الحتمية وهي أن إرضاء الشعب ( * ) وهو المستهلك الحقيقي للقانون والحكومة القائمة ،فعلى الحكومة تأدية واجبات الدولة
ككل بمختلف مكوناتها وليس واجبات فرد أو عدداً من األفراد فقط (إدموند كان ،مرجع سابق ،ص ص .) 80 - 95

ويعرف الحكم /الحكومة هو /هي أيضا على أنه /أنها(( :تطبيق المسئولين في نطاق نظام سياسي معين للسياسات والقرارات
والقضايا المتصلة بسيادة الدولة))( .المصدر :أنتوني غدنز ،علم االجتماع ،ترجمة فايز الصياغ ،بيروت :المنظمة العربية
للترجمة ،الطبعة االولى2005 ،م ،ص  ،)411لذلك فال بد هنا من تعريف مفهوم السياسة ،وذلك الرتباطاته الوثيقة بمفهوم
الحكومة والسلطة في المجتمع حتى تظهر مهمة الحكومة والسلطة بشكل واضح ،فالسياسة هي(( :الوسائل التي تستخدم بها
السلطة الحاكمة لتفعيل األنشطة الحكومية في نطاق معين ووفق مضمون متميز))( .المصدر :أنتوني غدنز ،مرجع سابق ،ص
.)41
أما السلطة "الحاكمة"Power :
فُتعرف على أنها(( :استخدام الحكومة للقوة بصورة مشروعة)) كما تُوصف بتداولها(( :على مقدرة األفراد والجماعات إلبراز
مصالحها أو همومها حتى في الحاالت التي يواجها أفراد أو فئات أخرى بالمعارضة ،وتتضمن السلطة أحيانا ً استخدام القوة التي
تُمثل عنصراً أساسيا ً في جميع العالقات اإلنسانية بما فيها العالقات بين المسُتخ ٍدمين وال ُمستخدمين))( .المصدر :أنتوني غدنز،
مرجع سابق ،ص  ،)411كما أنه ال بد من الذكر هنا على أن( :السلطة وخاصةً السلطة السياسية :تقوم على عنصرا السيطرة
واالختصاص معاً)( ،المصدر :فضل هللا محمد إسماعيل ،تطور الفكر السياسي الغربي ،االسكندرية :مكتبة بستان المعرفة،
الطبعة االولى2005 ،م ،ص .)30
( * ) الشعب : People
يُعرف الشعب اجتماعيا ً على أنه جميع أفراد الدولة المتواجدين فيها والحاملين لجنسيتها .أما الجنسية فهي :رابطة
االنتماء للدولة باعتبار الفرد مواطنا ً وجزء من شعبها ومن الطبيعي أن تشترط الدول أن يكون الفرد مواطنا ً للتمتع بالحقوق
السياسية فيها كاالنتخابات والترشيح للجميع على اختالفهم ،صغاراً أو كباراً ومتأهلين أو غير ذلك( .المصدر :عاصم أحمد
عجيله ومحمد رفعت عبد الوهاب ،المبادئ العامة لألنظمة السياسية ،صنعاء" :جامعة صنعاء ــ كلية الشريعة والقانون"،
الطبعة االولى1893 ،م ،ص ص .)121 – 125
أما التعريف السياسي للشعب فهو كل من لهم الحق في االنتخابات الختيار القائمين على الحكومة ،أي من لهم حق المشاركة في
الحكومة فقط( .المصدر :عاصم أحمد عجيله ومحمد رفعت عبد الوهاب ،مرجع سابق ،ص  .)45وهناك تعريفات أخرى تُعرف
الشعب على أساس طبقي بنظريات رأسمالية (فتُعرف أن الشعب يتكون من طبقات مختلفة رأسمالية أو اشتراكية) .أما
االشتراكية فتعتبر أن الشعب مكون من طبقة واحدة فقط وهي طبقة العمال "البروليتارية" وال تقيم وزناً للبرجوازية( .المصدر:
عاصم أحمد عجيله ومحمد رفعت عبد الوهاب ،مرجع سابق ،ص .)45
إن الشعوب في البالد الفقيرة والغير ديمقراطية تكثر عندها الحروب واقتناء أدواتها واهمها األسلحة وتبعياتها من إعداد
للجيوش واألدوات المسلحة المتنوعة األخرى .كما وتوصف بأنها أقل تطوراً من الناحية المدنية ،حيث تزداد فيها المعارضة،
و المعارضة في أصل شرعيتها إنها تهدف الى اإلصالح وسبيلها هو النقد الهادف ،المتمثل باالحتجاج ،والمعارضة سواء كانت
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة( .المصدر :عاصم أحمد عجيله ومحمد رفعت عبد الوهاب ،مرجع سابق ،ص )49
كما أ ن الشعب القائم على اختياره للحاكم لم يخول الحاكم بالقيام بأعمال خاطئة ومن هنا يأتي االهتمام بالتطبيق الصحيح
للنظام الديمقراطي ال ُمكلف فيه المواطن بالعمل على تغيير الحاكم الفاسد لذلك فإن سياسة الصمت أو الكتمان سوف تؤدي الى
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أما قول فرانسز كوكر  Francis Cokerفهو يعتبر أن خير حكومة هي تلك الحكومة التي تحمي الحقوق التي يملكها
الفرد في استقالله عنها (محمد عبد المعز نصر ،مرجع سابق ،ص  .)118كما أن أرسطو يحث على أن تتقلد السلطة فئة
خاصةً مناسبة لها ،وهذا بدوره يؤيد الحكم النيابي ،حيث تستمد الدولة قوتها من الكم وعالقته بالكيف (بطرس بطرس غالي
ومحمود خيري عيسى ،مرجع سابق ،ص ص  ،)41 - 45فالسلطة هي هيئة حاكمة تتولى االشراف على الشعب ،وتنظم
العالقات بين أفراده ،وتقوم بإدارة اإلقليم المعني ،وتعمل على استغالل موارده وتنظيم هذا االستغالل لمصلحة المواطنين
جميعاً ،وتتولى حماية الشعب من كل عدوان خارجي ،والشكل السياسي الذي تتخذه هذه البيئة الحاكمة يختلف من حيث كل
دولة وأخرى ،فهناك ديمقراطي أو غيره (بطرس بطرس غالي ومحمود خيري عيسى ،مرجع سابق ،ص  ،)111وذلك
ألن السلطة ما هي إال هيئة تنشئها الدولة لتنفذ األغراض التي من أجلها وجدت ،وأن من الخطأ اعتبار أن السلطة الحاكمة
في القيام بهذه الوظيفة ال يستدعي منها سوى تغيير القائمين على تلك السلطة ،أما الدولة فتبقى ويبقى لها حق التدخل في
حفظ النظام بشكل عام (بطرس بطرس غالي ومحمود خيري عيسى ،مرجع سابق ،ص  ،)188لذلك فبما أن السلطة هي
هيئة ذات سيادة يحددها مجلس الوزراء بحيث يكون مشتركا ً ويلزم بها كل الوزراء على اختالف أعمالها (إسماعيل
صبري عبد هللا2002 ،م ،ص  )82لذلك فالسلطة الحاكمة غير الديمقراطية أو الحكومات الشمولية يطلق عليها أيضا ً أسم
الدول البوليسية (بطرس بطرس غالي ومحمود خيري عيسى ،مرجع سابق ،ص .) 210
إن الحكومة الديمقراطية هي التي يعتبر فيها الشعب صاحب السيادة وبيده مقاليد السلطة ،فالحكومة تُرتكز على مبدأ
سيادة الشعب وتخضع لرقابة من الرأي العام ال يستهان به ،وفي ظل الحكومة الديمقراطية تكون الحريات العامة مكفولة
لجميع األفراد ،وتتحقق الحرية والعدالة والمساواة بينهم ،والحكومات الديمقراطية قد تنتهج أسلوب معين من أساليب
الديمقراطية وهي الديمقراطية المباشرة أو الديمقراطية غير المباشرة "النيابية" أو الديمقراطية شبه المباشرة (عاصم أحمد
عجيله ومحمد رفعت عبد الوهاب ،مرجع سابق ،ص .)22
إن التنافس السلمي على السلطة الحاكمة يعيق إذعان القوى السياسية واالحزاب السياسية العاملة لقرارات القوى
الحاكمة ،واعتراف القوى واالحزاب السياسية الحاكمة بحق القوى واالحزاب المعارضة ،فهذا هو جوهر النظام السياسي
الديمقراطي القائم بشكل حقيقي ،وذلك ضمن وجود إطار من النسق المالئم في القيم ،بحيث يمتاز هذا النسق باالندماج
والتكامل واالتحاد (  ،) Merger Integration And The Europeanلمختلف األحزاب السياسية واألبنية االجتماعية
واالقتصادية كما يفرضه المفهوم الديمقراطي وإعطاء أسس الوالء للنظام ككل (احسان عباس وآخرون 1883 ،...م ،ص
 .)124كما أن الديمقراطية تسمح بالتغيير للقائمين على النظام كضرورة ملحة لمشاركة كافة القطاعات في إعطائها تلك
الفرصة لمشاركتها في السلطة القائمة فإذا لم يوجد نسق قيم يسمح باالنتقال السلمي للسلطة فقد تتحول الديمقراطية إلى نوع
من الفوضى والبلبلة بينهم (احسان عباس وأخرون  ،...مرجع سابق ،ص .)124

تداخل األشياء في بعضها البعض فُتخفي الخطأ عن األفكار وتُخمد أنفاس الضحية وتمحو الشعور بالظلم( .المصدر :إدموند
كان ،مرجع سابق ،ص .)101
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كما أن الديمقراطية هي السبيل الوحيد والتي تعمل على استعادة المواطن وخاصة المواطن في دول العالم الثالث
ومنها المواطن العربي لدوره في النضال القومي والقطري "الوطني" (حسن البدراوي2000 ،م ،ص ص ،) 20 – 18
حيث يعتبر "جوهر الممارسة الديمقراطية" هو الحق في التناوب على السلطة الحاكمة خاصةً في طريقة عملها (سعيد
بنسعيد العلوي والسيد ولد أباه2001 ،م ،ص .)102
كما أ ن السلطة السياسية هي المخولة بسن القانون وتطبيقه كما اعتبرها المفكر السياسي jean William lapierre
(جان وليام البيار ،مرجع سابق ،ص  ،)11ولذلك فإن المجتمع المدني ومنظماته أي المنظمات غير الحكومية هي تجسيد
فعلي للسلطة السياسية الموجودة أو السيادة السياسية – الشعبية ،حيث يعتبر بعض علماء االجتماع والسياسة ويطلقون
عليها اسم المجتمع الكلي ،على اعتبار أنه يشمل كافة الفئات والشرائح والطبقات االجتماعية ال ُمصنفة حسب التصنيف
السابق لها ،لذلك فهو شامل لكل فئات المجتمع ،هذا في ظل وجود المجتمع والنظام السياسي الحاكم بالديمقراطية بطريقة
صحيحة ودون قيود تُذكر ،فالمجتمع المدني كواقعة اجتماعية – تاريخية وثقافية ،ال كمفهوم قانوني ليس سوى مجموع
سياسي اجتماعي إلنه حاصل اجتماع عدد كبير من الجماعات من الناس التي تختلط دون أن تذوب ،إنه كما ينظر له علماء
السياسة واالجتماع يُعتبر مجتمع كلي مختلف عن الجميع (جان وليام البيار ،مرجع سابق ،ص .)52
إن الديمقراطية بأفكارها ونظامها تحتاج لفترات طويلة للقدرة على االختمار خاصةً في المجتمعات النامية ومنها
المجتمع العربي الفلسطيني ،كما أن المبادئ التي تقوم عليها الديمقراطية هي عبارة عن قوانين باعتبارها آلية تنظم من
خاللها العالقة بين كل طرف على حدا أو الطرفين وهما الجماهير – والفئة الحاكمة وذلك ضمن السيادتين السياسية
والقانونية ،لذلك فهناك نتائج وفقا ً لوجود قانون داخلي وقانون خارجي دولي.
أما مبدأ الفصل بين السلطات فيعني باإلضافة إلى الفصل بين سلطات الحكومة الموجودة مثلما تم اإلشارة إليه سابقا ً
فهو حق وواجب على السلطات الثالث وعلى كل منها أن تعمل على توفير ذلك الحق لبعضها البعض ،وهو يُعتبر من
االسس الرئيسية لوجود النظام الديمقراطي الصحيح وبدونه ال يمكن تحقيق الديمقراطية في أية نظام سياسي حاكم (صالح
الدين عبد الرحمن الدومة ،مرجع سابق ،ص  ،) 319فكل سلطة موجودة تعمل على تفعيل عمل األخرى وليس إلغاء
دورها.
ثالثاً :الرأي العام( ) Public Opinion ( :السلطة الرابعة في الحكومة الديمقراطية):
لقد وصف االعالم والذي يعتبر من أسس الرأي العام بأنه قضى على الزمان والمسافات في المجتمعات الحديثة
حاليا ً بواسطة التطورات والتقنية الحديثة ( االتحاد العام التونسي للشغل /الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق االنسان/
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات /جمعية الصحافيين التونسيين1881 ،م ،ص  .)51أما فيما يتعلق بوسائل
التعبير الديمقراطي (إدموند كان ،مرجع سابق ،ص  ،)19أو العمليات الهامة في جدول أعمال المسئولية الشعبية
وأعظمها أهمية المواطن نفسه فهي:
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 – 1االحتجاج :وهو الذي يقوم به الشعب حيث أن االحتجاج كما رأينا هو وسيلة الديمقراطية الظاهرة في تحمل تبعية
المسؤولية المدنية (إدموند كان ،مرجع سابق ،ص .) 90
 – 2الرقابة :والتي تتمثل بمتابعة ما يجري من قبل الجميع كحق تكفله الديمقراطية لكافة افراد المجتمع تبعا ً لمبدأ الشفافية
والوضوح على أنه حق للجميع.
 – 3التعويض :وذلك يتم من خالل السلطات الحكومية المذكورة سابقاً.
أما فيما يتعلق بالرأي العام فيعتبر أداة مهمة من أدوات الرقابة المهمة والمطلوبة في ظل وجود النظام الديمقراطي
والتي بدورها تشكل القاسم المشترك في جميع صور الحكم الديمقراطي ،وذلك لكون الشعب في الحكومات الديمقراطية هو
المصدر االساسي للسيادة وصاحبها (صالح الدين عبد الرحمن الدومة ،مرجع سابق ،ص  .)318كما ويستخدم مفهوم
الرأي العام كأساس للديمقراطية ،عن دما يحوز أحد التيارات الموجودة في الدولة على التأييد األكبر من غيره من قبل
الشعب ،لذلك يصبح ممثالً للرأي العام في داخل المجتمع في ذلك الوقت التي تكفل له العمل دون قيود أو حدود وهي "وقت
الحيازة" له فيطلق عليه الرأي العام ولكنه ال يأخذ الصفة القانونية إال إذا طُرح لالنتخابات وفاز بذلك التأييد االكبر من
غيره في أروقة الدولة ممثالً ذلك بالسلطة الحاكمة ،وال بد من الذكر هنا أن ارتباط الرأي العام بالصحافة وقادة الجماعات
غير الحكومية المتمثلة بمنظمات المجتمع المدني وأيضا ً بالنواب المنتخبين في البرلمانات واهل الخدمة المدنية ،بحيث
تتطور آراء الرأي العام من خالل مراكز البحوث وقنوات االعالم الرسمية والخاصة وغيرها من المؤسسات (صالح
الدين عبد الرحمن الدومة ،مرجع سابق ،ص  .)391أما فيما يتعلق بالتدرج في بنية النظام السياسي الديمقراطي الحاكم
فيظهر من خالل الشكل التالي:

كما أن الدولة أشمل من الحكومة أو السلطة القائمة ،ف الحكومة هي األداة التي تحقق بها الدولة أهدافها المختلفة االشكال
واالحتياجات الخاصة بها( .صالح الدين عبد الرحمن الدومة ،مرجع سابق ،ص .) 25
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إن الدولة تعمل على االتجاه بتركيز سلطتها في حكومة من أجل أن تمكنها من الممارسة المطلوبة منها عبر األغلبية
في المجتمع وبوجود الرأي العام على األفراد المتساوين أمامها في النظام الديمقراطي (مهدي محفوظ ،مرجع سابق ،ص
 .) 111أما فيما يتعلق باألحزاب السياسية الحاكمة وكيفية تنافسها "قبل الوجود للحكومة /السلطة القائمة" وأثناء العمل
على اختيارها لتشكيل تلك الحكومة وذلك من خالل "االنتخابات" ونوعية األحزاب المشكلة للحكومة أو للسلطة القائمة أي
بنية الحكومة ،من حيث التشكيل الحزبي فيها ،فهناك نظام الحزب الواحد وهناك نظام الحزبين وغيره.
أما فصل السلطات (  ) Separationفهو ال ُمعبر عن التمييز بين هيئات الحكومة المختلفة الثالث "التشريعية،
والقضائية ،والتنفيذية" ،باإلضافة الى السلطة الرابعة المتمثلة بالصحافة .أما تقسيم العمل (  ) Divisionبين السلطات
المذكورة فهو التمييز بين الهيئات المتناولة والقائمة بأعمالها من خالل الوظائف التي تقوم بها الحكومة على اساس ممارسة
االختصاصات لكل واحدة منها ،وتعود فكرة فصل السلطات الى العصر االغريقي القديم ،حيث اهتم الفيلسوف االغريقي
القديم أفالطون بهذه الفكرة وهي العمل على ضرورة الفصل بين وظائف الدولة والعمل أيضا ً على فصل الهيئات التي
تمارس هذه الوظائف عن بعضها البعض  ،بحيث تتولى كل هيئة االشراف على عمل معين ،وتسأل عنه ،بحيث تكون
جميع الهيئات في الحكومة ُمتعاونة من أجل تحقيق المصلحة العامة للجميع ،وهو األمر الذي يمنع االستبداد كما يرى ذلك
أفالطون (صالح الدين عبد الرحمن الدومة ،مرجع سابق ،ص ص  ،) 321 – 320حيث تعود جذور نظرية الفصل بين
السلطات في الدولة الى العصر القديم متمثالً بعصر أفالطون وأرسطو ،حيث يرى أفالطون أن الدعوة بضرورة التوزيع
لوظائف الدولة على العديد من الهيئات مع ضرورة الوجود للتوازن بينهما هو الذي يمنع تدخل أي منهما باألخرى ،وكذلك
أرسطو الذي دعا حسب رؤيته الى أن تكون وظائف الدولة قائمة على ثالث أسس رئيسية وهي:
 .1التقرير :بمعنى تقرير القواعد التي تنظم المجتمع بموجبها.
 .2األمر والتنفيذ :ويعني ذلك بالسلطة التنفيذية.
 .3القضاء :وفي القرن السادس عشر الميالدي كان للفكر الديمقراطي القائم على غير الفصل بين السلطات دوراً مهما ً في
القضاء على الحكم المطلق الذي كان بيد الملوك.
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كما كان للثورة الفرنسية واألمريكية دوراً كبيراً أيضا ً لذلك في القرنين السابع عشر والثامن عشر الميالديين ،عند
ذلك برزت نظرية الفصل بين السلطات وأصبحت تُشكل مبدأ أساسي من مبادى الفكر الديمقراطي وبعدها أخذ مبدأ
الفصل بين السلطات بالعمل على تقييد سلطات الملوك وعمل على توزيع السلطات لهيئات متعددة كي تراقب كل من
تلك الهيئات األخرى لمنعها من االستيراد والتنقل في شؤون غيرها ،حيث يُعتبر جون لوك أول من بحث في موضوع
الفصل بين السلطات في داخل الدولة .أما مونتسكيو فهو صاحب الفضل في إبراز هذا المبدأ الى حيز الوجود وأخذ
على صياغته في طريقة وأسلوب واضح ،أوضح من ذي قبل فقد صاغ ذلك في كتابه روح القوانين سنة 1149م،
وأوضح هذه السلطات بأسمائها وهي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية ،ويعني بذلك الفصل غير
المطلق مع األخذ بعين االعتبار قيام كل سلطة بعملها بشكل ُمستقل مع كون لها وظيفة مراقبة لغيرها من السلطتين
األخريين بهدف ان ال تتعدى كل سلطة لوظائفها المعهودة اليها وحتى تكون مجبرة على القيام بعملها بدون تلكأ بسبب
مراقبتها من الغير من السلطات األخرى (عاصم أحمد عجيله ومحمد رفعت عبد الوهاب ،مرجع سابق ،ص ص 55
 .) 59إن هذا يُشكل مبدأ المساواة في النظام الديمقراطي بين عمل كل سلطة من سلطات الدولة باإلضافة الى وجود مبادئ
أخرى تجعل من النظام الديمقراطي قائما ً ومطبقا ً لمبادئ أخرى أهمها الحرية التي تعطي للرأي العام مراقبة ومحاسبة كل
من يقوم بعمل غير صحيح من تلك السلطات ،فالرأي العام يعمل بطريقة مستقلة عن غيره من السلطات األخرى في
الدولة ،وهذا ما جعل العديد بصفته يشكل السلطة الرابعة المتمثلة بالصحافة العاملة في الدولة ذات النظام الديمقراطي
المطبق فيها وذلك لكونه (اإلعالم) يقوم بنفس الوظائف التي تقوم بها كل سلطة من سلطات الدولة فهو مراقب لكل من يقوم
باألخطاء في ظل النظام الديمقراطي الفعلي وهذا وجه الشبه أو القاسم المشترك بينه وبين عمل كل من السلطات الثالث
األخرى في الدولة ،فهي باإلضافة الى قيامها بعملها تعمل أيضا ً على مراقبة غيرها من السلطات األخرى.
إذاً يتمثل عمل السلطات الثالث في النظام الديمقراطي حسب نظرية مونتسكيو في قدرة كل سلطة منهما على القيام
بعملها واستطاعتها عل ى منع غيرها من السلطات األخرى بالقيام بأي عمل منافي لوظيفتها أو قيامها بوظيفة غيرها من
السلطات االخرى مع ضرورة أن يكون الفصل بشكل غير تام ،حيث تُظهر معظم الدراسات أن آراء المنظرين لفكرة
الفصل بين السلطات ال بد إال أن يكون ذلك الفصل فصالً غير مطلق وغير تام أي بمعنى آخر أن كل سلطة من السلطات
األخرى تُكمل غيرها خاصةً في ظل الوجود للنظام الديمقراطي القائم على أساس الحرية في العمل منها وتحقيقه لمبادئ
العدالة والمساواة وسيادة القانون ووجود المراقبة الواعية والعمل بشفافية ووضوح من دون فئة أخرى ،باإلضافة إلى دعوة
مونتسكيو للفصل غير التام بين السلطات كذلك ودعما ً الى حق مراقبة كل منهما لألخرى وأن تكون تلك المراقبة "مراقبة
متبادلة " بين مختلف تلك السلطات فال مراقبة ألحداهما على األخرى دون غيرها ،فهذا يعني أن كل سلطة من السلطات في
الدولة مراقبة و ُمراقِبه بنفس الوقت حتى يتسنى لمختلف تلك السلطات القيام بعملها بشكل شفاف وواضح وغير منافي للقيام
بوظيفة كل منهما وفقا ً لما تلتزم به حسب طبيعة تطبيق النظام الديمقراطي الفعلي القائم على ذلك العمل الشفاف بوضوح.
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أما "روسو" في رؤيته لنظرية الفصل بين السلطات فيرى أنه من الضروري العمل على عدم الجمع بين تلك السلطات
الثالث وإنما يجب العمل على توزيعها وتقسيمها أيضا ً بين العديد من الهيئات ،وهذا يُعتبر هو التفسير الصحيح لدى
مونتسكيو أيضا ً المأخوذ به دائما ً في فرنسا وغيرها .كما أن مونتسكيو ولوك ينظرون بنفس الرؤية لنظرية فصل السلطات
إذ أن وضع وتركيز السلطات بيد هيئة واحدة يعمل على االستبداد ،لذلك فيجب تأسيس النظام السياسي الحاكم على مبدأ
الفصل بين السلطات على اعتبار أن السلطة تحد السلطة وتعمل على مراقبتها ،فذلك من أسس تحقيق مبدأ الحرية في
النظام الحاكم ،أما جوستاف لوبون فيعتبر أن السلطة الحاكمة هي نشوة تعبث بالرؤوس الموجودين ،وهم رؤوس عظماء
التاريخ حتى أنها جعلتهم في بعض األحيان يأتون بتصرفات تحمل طابع الجنون في أثناء قيامهم بأعمالهم (عاصم أحمد
عجيله ومحمد رفعت عبد الوهاب ،مرجع سابق ،ص ص  .) 58 - 59كما أن تحقيق مبدأ الفصل بين السلطات يأتي
بنتائج مهمة على النظام السياسي الحاكم والدولة بمواطنيها أيضا ً ومن تلك النتائج:
 .1احترام القوانين.
 .2تحقيق الحرية بين الجميع حاكما ً ومحكوما ً والتمتع بها.
 .3احترام الحقوق تطبيقا ً لمبدأ سيادة القانون والتمتع بالحريات.
 .4ضمان التطبيق السليم للقوانين أيضاً ،لذلك فتأتي النتيجة التلقائية لذلك وهي ضمان األفراد الحترام حقوقهم والتمتع
بحرياتهم (عاصم أحمد عجيله ومحمد رفعت عبد الوهاب ،مرجع سابق ،ص .)58
 .5محاربة االستبداد وتحقيق الديمقراطية على اعتبار أن الديمقراطية معادية لتركيز السلطة.
 .1تحقيق الدولة القانونية :على اعتبار أن كل سلطة ال تستطيع الخروج عن عملها المرسوم لها إال بالنيل من اختصاص
السلطة األخرى ،وعندما ال يخص ذلك فيتحقق القانون العادل في الدولة.
 .1التخصص الوظيفي :تحقيقا ً للمزايا الناتجة عن مبدأ تقسيم العمل.
إن دستور الواليات المتحدة األمريكية أيضا سنة 1191م على سبيل المثال ينص على ذلك ويقيم نظامها السياسي على
أساسه وتنص أيضاً عليه وثيقة إعالن حقوق األنسان الفرنسية الصادرة غداة الثورة الفرنسية سنة 1198م وأخذ بالظهور
في مختلف الدساتير الالحقة فظهر في دستور سنة 1949م ،على أن مبدأ الفصل بين السلطات هو شرطا ً أساسي ألية
حكومة حرة وديمقراطية ،وأن كان فكر "روسو" غير مباشر في إعالنه لمبدأ الفصل بين السلطات ،إال أن مضمون فكره
يدعو لذلك ،فقد رأى أن من واجب عمل السلطة التنفيذية هو سن القوانين وال بد من وجود هيئة ثانية تقوم بتنفيذها ويجب
العمل على الفصل بين عمل االثنتين ،لذلك فتُعتبر هذه دعوة واضحة لتكريس مبدأ الفصل بين السلطات .أما السلطة
القضائية فيرى العمل على إسنادها الى هيئة خاصة بحيث تكون خاضعة للقواعد القانونية ،ومن حق الشعب التقديم بشكوى
ضد أي سلطة من السلطات األخرى للدولة المتمثلة بسلطة مخالفة (عاصم أحمد عجيله ومحمد رفعت عبد الوهاب ،مرجع
سابق ،ص ص .) 10 - 58
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إن رؤية الباحث في الدراسة الحالية تتفق مع مبدأ الفصل بين السلطات وأن كان روسو دعا لذلك بطريقة غير مباشرة
إال أن هذا الفصل بين مختلف السلطات واضح في دعوته لتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات الثالث (عاصم أحمد عجيله
ومحمد رفعت عبد الوهاب ،مرجع سابق ،ص ص  5و  .) 11لذلك فحتى لو لم يُعتبر روسو مع مبدأ الفصل بين
السلطات إال أن ذلك ال ينفي تطبيقه في النظام الديمقراطي باعتبار أن ذلك المبدأ من المبادئ األساسية واألعمدة الرئيسية
للنظام الديمقراطي الحاكم الذي ال يمكن أن يقوم بدونه ،وبدونه أيضا ً ال يمكن تحقيق مبدأ سيادة القانون وتحقيق العدالة
االجتماعية والحرية والمساواة والشفافية الواضحة في النظام السياسي الديمقراطي الحاكم في داخل الدولة.
إن المواطنون والدول غير مجبرة على تحقيق كل ما يقول كل منظر من المنظرين ،حيث يظهر أن هذا غير معقول
وال يمكن تحقيقه على اعتبار أن المنظرين مختلفين دوما ً فيما يرونه من رأسماليين واشتراكيين وغيرهم ،لذلك فال بد من
العمل على اخذ اإليجابي من كل منظر وترك السلبي ،وذلك بعد أن يتم التأكد من اإلمكانية على تحقيق ذلك الشيء إن أمكن
أو رؤية مدى تطبيقه على مدى التاريخ فإن كان تطبيقه وفقا ً للصيرورات التاريخية بطريقة نفعية على النظام والجمهور،
فلذلك يؤخذ به من غير تردد ،أما إذا كان قد أثبت فشله في تحقيقه في العديد من الدول اآلخذة به سابقاً ،لذلك فيجب تركه أو
الحذر منه إذا أراد أحد في بعض األنظمة اآلخذة به وتطبيقه تجريبيا ً ،وذلك حرصا ً على الدولة والجمهور والنظام الحاكم
من االبتعاد عن االستبداد والعمل على تحقيق الرفاهية للشعوب واألنظمة الحاكمة على حد سواء حتى يمكن للنظام
الديمقراطي الحديث من أن يقوم على الطريقة الناجحة.
إن المقصود بالفصل بين السلطات هو قيام نوعاً من التعاون بينهما بحيث يعمل ذلك على التسهيل ألداء الوظيفة لكل
سلطة منها بطريقة سليمة وينشئ نوعا ً من التضامن فيما بينهما ،والكاتب الذي ارتبط باسمه هذا المبدأ لم يدعو الى فصل تام
وكامل بين تلك السلطات الثالث وإنما افترض قيام عالقات واضحة ومحددة بين تلك السلطات العاملة بحيث يُسمح بإيجاد
التوازن بينهما ،وليس هناك توازن دون ان توجد رقابة متبادلة بين تلك السلطات الموجودة بالقدر الذي يضمن المحافظة
على استقالل كل منها عن اآلخر ،ويوقف تجاوز السلطة األخرى لحدودها عندما تبدأ حدود حرية غيرها ،وبذلك ال بد إال
أن نتوخى االستبداد ونضمن صون الحقوق والحريات العامة ،وفي إيجاز هذا القول فإن مبدأ الفصل بين السلطات الثالث
بمفهومه السليم يقف شامخا ً أمام الهجمات التي توالت عليه من قبل البعض ألنه من أفضل الضمانات التي تصون الحقوق
وتحفظ حريات الحاكمين والمحكومين على حد سواء .كما أن التوازن بين السلطات الثالث في النظام الديمقراطي يتم ذلك
باالعتراف لكل سلطة منها بإجراء التأثير المتبادل فيما بينهما عن طريق التعاون والرقابة المتبادلة (عاصم أحمد عجيله
ومحمد رفعت عبد الوهاب ،مرجع سابق ،ص ص  .) 11 - 13كما أن نظام الفصل بين السلطات يُعتبر من أعمدة النظام
الديمقراطي األساسية مثل مبدأ سيادة الشعب ،والذي يقوم على عالقة تعاونية ورقابية متبادلة بين السلطتين التشريعية
والتنفيذية أي بين البرلمان والحكومة ،باإلضافة إلى السلطة القضائية والسلطة الرابعة المتمثلة باإلعالم أو الصحافة
لضمان الرقابة في عمل كل من السلطات الثالث األولى (عاصم أحمد عجيله ومحمد رفعت عبد الوهاب ،مرجع سابق،
ص ص .) 159 - 155
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كما يُعتبر الفصل بين السلطات الثالث فصالً مرنا ً أو نسبيا ً بين مختلف تلك السلطات وليس فصالً جامداً ومطلقا ً أو
تاما ً (عاصم أحمد عجيله ومحمد رفعت عبد الوهاب ،مرجع سابق ،ص  .) 111كما أن السلطتين التشريعية والتنفيذية هي
لتطبيق المبادئ ،والسلطة القضائية تأتي بينهم ،كما تُعتبر السلطة التشريعية هي السلطة الممثلة للشعب بأكمله دون استثناء
وهي أيضا ً أعلى السلطات في الدولة ،لذلك فلها حق السيطرة والهيمنة على غيرها وخاصةً السلطة التنفيذية التي تعمل من
خاللها على تنفيذ القانون (عاصم أحمد عجيله ومحمد رفعت عبد الوهاب ،مرجع سابق ،ص .)198
إن توزيع السلطات الثالث داخل النظام السياسي الديمقراطي الحاكم ودور المؤسسات السياسية وعددها ومستوى
مشاركتها في الحياة العامة لجميع الفئات االجتماعية هي التي تُرتب االختالفات بين نظام سياسي وآخر سواء كان ذلك
النظام ديمقراطي أم غيره ،حيث أنه تم تعريف الفصل بين السلطات بأنه هو الفصل القائم على تعاون وتوازن تحفظه
سلسلة من الوسائل المتعددة الموجودة بيد كل مؤسسة في الدولة حتى ال تهيمن عليها المؤسسات األخرى (محمد أحمد
المصالحة2000 ،م ،ص ص .)23 - 20
كما أ ن الهيئة القضائية والهيئتين األخريين التشريعية والتنفيذية تستطيع بطرق معينة أن تؤثر كل منهما في األخرى
وتتأثر بها أيضاً ،حيث جاء ذلك بتوضيح جون ستيوارت ميل  John Stuart Millفي كتابه "الحكومة النيابية" بحيث أنه
لو قطع كل قسم من اقسام الحكومة قطعا ً تاما ً عن غيره من االقسام األخرى ،فإن ذلك ينتهي بأن تعمل األقسام األخرى
ألغراض متعارضةً وبضياع الكفاءة اإلدارية لهما ،وإن قدرة المجلس األعلى على التأثير في سياسات الهيئة التنفيذية
يُعتبر أكثر أهمية من القدرة على تعيين الرئيس السياسي للدولة وعزله في أي وقت كان( ،محمد عبد المعز نصر ،مرجع
سابق ،ص ص  ،)522 - 518فهل يمكن لجسم أن يكون له عدة رؤوس؟ ! (جان توشار وآخرون  ،....مرجع سابق،
ص  ،)232هذا على حد هذا التعبير ،أما فيما يتعلق بالحديث عن كل سلطة على حدا فيتمثل ذلك بما يلي:
أوالً :السلطة التشريعية في الحكومة الديمقراطية:
يتمثل الدور الوظيفي للمؤسسة البرلمانية والذي استقر في النظام البرلماني أن يمارس البرلمان أو المجلس التشريعي
كما يسميه البعض ثالث وظائف رئيسية وهي :الوظيفة التشريعية والوظيفة المالية والوظيفة السياسية ،وهذا الدور
الوظيفي لكل منهما هو الذي يعطي للبرلمان أهمية بارزة باعتباره نائباً عن الشعب بكامله وممثالً إلرادته في تشريع
القوانين الحاكمة ومراقبة السلطة التنفيذية ومحاسبتها عن ما تقوم به من أعمال وبشأن الوظيفة التشريعية فإن الحكومة
العاملة هي التي تُعد مشروعات القوانين وتُعرضها على البرلمان المتمثل "بمجلس االمة" وبعد موافقته تُرسل للملك
للتصديق عليها بشكل نهائي ،فالتشريع إذاً في األردن على سبيل المثال هو ثمرة تعاون هذه الجهات الثالث ويكون مصدر
التشريع الختامي ،وهنا يبدو أن مبدأ الشراكة في التشريع الذي ضمن دوراً للسلطة التنفيذية فيه النظام الحاكم باعتبارها
الجهة التي تمتلك مقدرة أوسع ومعرفة أكبر بالمعلومات واالحتياجات الالزمة يُعتبر يعمل بشكل مستقل ومنفصل عن غيره
من السلطات األخرى ،كما ضمن لها دوراً مماثالً للبرلمان العامل في اقتراح مشروعات القوانين المتعددة وفي مختلف
النواحي الحياتية وعلق صدورها على موافقته عليها جميعا ً (محمد أحمد المصالحة ،مرجع سابق ،ص .) 91
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إن المجلس التشريعي أو البرلمان يقوم بمهمة التمثيل السياسي للشعب فتلك عبارة عن أيجاد هيئة منتخبة واسعة تسمح
بتمثيل جميع طوائف المواطنين والذين منحوها سلطة العمل نيابة عنهم مثلما كان الحال في دولة المدينة سابقا ً ولكن ذلك
كان بشكل مصغر مقارنة باليوم (بطرس بطرس غالي ومحمود خيري عيسى ،مرجع سابق ،ص  ،) 31حيث أن كلمة
برلمان تعني هنا الحكومة والمجلس معاً ،فعندما نقول أن السيادة للبرلمان نقصد به الحكومة والمجلس معاً ،أما إذا قلنا أن
الحكومة مسئولة أمام البرلمان فإن كلمة البرلمان في هذه الحالة تتصف فقط على المجلس التشريعي المتمثل بالسلطة
األولى ،هذا طبعا في ظل الحكومة البرلمانية بعكس الحكومة الرئاسية ،حيث أن النظام الرئاسي يبدو أنه أبسط من النظام
البرلماني ،إذ أن السلطة التنفيذية يتوالها رئيس واحد مسئول مباشرةً أمام الشعب بمختلف فئاته ،وهذه الخاصية تجعله أشبه
بنظام الحكم الملكي ال ُمطلق الموجود في بعض الدول (بطرس بطرس غالي ومحمود خيري عيسى ،مرجع سابق ،ص ص
 ،) 292 - 211حيث تتشكل أركان النظام البرلماني من:
أوالً :ثنائية السلطة التنفيذية :أي حكومة من عنصرين هما :رئيس دولة أو رئيس وزراء.
ثانياً :التعاون والرقابة المتبادلة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية (عاصم أحمد عجيله ومحمد رفعت عبد الوهاب،
مرجع سابق ،ص .) 158
ثانيا :السلطة التنفيذية في النظام الديمقراطي:
يجب أن يميز الدارس بين الرئيس والرئاسة والبنية التنفيذية عند دراسته لشكل النظام السياسي الموجود ،حيث أن
البنية التنفيذية هي اإلطار األوسع الذي يشغل فيه الرئيس منصب الرئاسة العليا كأعلى هيئة في الدولة ،وتضم الى جانب
ذلك الرئاسة كبنية فرعية للبيروقراطية العامة ،ومن ثم فإن الرئيس الحاكم هو الشخص الذي يتولى منصب الرئاسة ،أما
الرئاسة فتشير الى مجموعة من األشخاص والمسؤولين الذين يساعدون الرئيس مباشرةً في أداء مهام منصبه المختلفة
(عبد ال ُمطلب غانم1894 ،م ،ص ،) 54لذلك فال بد من التفريق بين السلطة التنفيذية األسمية والسلطة التنفيذية الفعلية
فالرئيس في الدولة سلطة أسمية ورئيس الوزراء والوزراء في الدولة سلطة فعلية (بطرس بطرس غالي ومحمود خيري
عيسى ،مرجع سابق ،ص .) 289
ثالثاً :السلطة القضائية في النظام الديمقراطي:
لقد ظهر أن وضع السلطة القضائية ال بد إال أن يكون في يد قضاة مستقلين (بطرس بطرس غالي ومحمود خيري
عيسى ،مرجع سابق ،ص  ،) 295لذلك فال بد من العمل على تقسيم الحكومة في وجودها الى ثالثة وظائف من حيث
عملها ولكنها مرت بفترات إضفاء االقطاع في العصور الوسطى خاصةً في دول أوروبا ،ومن ثم ظهورها مرة أخرى من
جديد في القرن الرابع عشر الميالدي ،حيث ظهر التمييز بينهما وهي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية فقط ،وجاء في
القرن السادس عشر الميالدي التركيز على استقاللية السلطة القضائية ،حيث أن توزيع السلطات في الحكومة كما يرى في
ذلك جون لوك هو أمر واجب حتى تعمل كل هيئة على مراقبة غيرها،

268

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-5-5 :م
ISSN: 2706-6495

بحيث توقفها عند حدها إذا انحرفت وتلزمها نطاق اختصاصها ،فمن هنا جاء الفصل بين الهيئات المختلفة في الدولة وعدم
تركيزها بيد سلطة واحدة فقط ذات فئة واحدة متنفذة ألنها قد تسيء االستخدام لتلك الهيئة (صالح الدين عبد الرحمن
الدومة ،مرجع سابق ،ص ص .) 322 - 321
لقد أشار مونتسكيو لذلك الفصل بين تلك السلطات الثالث وأنه ال بد من عدم تركيزها بيد سلطة واحدة متنفذة في
حكمها ،وكان ذلك قد ظهر في كتابه روح القوانين الصادر في سنة 1149م ،وهو يشترك مع جون لوك في رأيه هذا ،فهذا
رأيه وهو ضرورة فصل السلطات وتوزيعها على هيئات مستقلة وعدم تركيزها بيد هيئة مستقلة يُعتبر من أسس التطبيق
الديمقراطي الفعلي  .كما أن مبدأ الفصل بين السلطات هو الوسيلة الوحيدة التي من خاللها تكفل االحترام والتطبيق للقوانين
واحترام الحقوق والحريات الفردية من أجل العمل على تحقيق الصالح العام للشعب وليس لمصالح فئوية خاصةً (صالح
الدين عبد الرحمن الدومة ،مرجع سابق ،ص ص  ،) 221 – 225وعلى اعتبار أن مونتسكيو يُعتبر أول الكتاب الذين
عالجوا هذه الفكرة إال أنه ال يرى في فصل السلطات فصالً مطلقا ً من الناحية العملية ،حيث يقول إن السلطات الثالث على
الرغم من فصلها ستجد نفسها بالضرورة وبطبيعة الحال ُمجبرة للتضامن والتعاون والسير معا ً في أعمالها .أما جان جاك
روسو والذي نادى ايضا ً بضرورة العمل على الفصل بين السلطات فهو يعتبر أن السيادة تتركز وتنحصر في السلطة أو
الهيئة التشريعية والتي بدورها تُمثل وتُمارس السيادة بواسطة الشعب ،وأن السلطات االخرى وخص بالذكر السلطة
التنفيذية مندوبة وتابعة وخادمة للشعب ومن حق الشعب العمل على مراقبتها واستبدالها إذا كان ذلك يُحقق مصلحته ،لذلك
يجب إخضاع كافة السلطات لنفس القواعد والقوانين التي تقرها السلطة التشريعية ،ففي االول يُعتبر مبدأ الفصل بين
السلطات من المبادئ األساسية بجوانبها السياسية والقانونية في النظام الديمقراطي مثله مثل المبادئ األخرى والتي من
أهمها مبدأ المساواة ومبدأ المواطنة ،ومبدأ السيادة ،لكن المبدأ الحقيقي للفصل بين السلطات هو أن تكون السلطات متساوية
ومستقلة عن بعضها ،بحيث ليس بمقدور احدها أن تستبد بها أو تعزلها ،فلذلك ال بد من وجود عالقة تضامن وتعاون بين
السلطات الثالث لتتمكن ،كل منها من أداء وظائفها بصورة مكتملة ،ولذلك فال بد من وجود نوعا ً من الرقابة بين تلك
السلطات لتتمكن كل سلطة منها من الدفاع عن وضعها المستقل في أعمالها بما يتماشى والنظام الديمقراطي القائم على
الحرية ضمن نطاق عملها القانوني ،فالمقصود هنا من الفصل بينهما هو فصل نسبي مع وجود التعاون والرقابة المتبادلة
بينهما ويبقى النظام قائما ً على حماية الحقوق والحريات لذلك في المجتمع التي توجد فيه تلك السلطات .كما ظهر أن مبدأ
الفصل بين السلطات يُعتبر من القواعد و األعمدة االساسية لقيام البناء الديمقراطي كنظام حكم بشكل صحيح وبدونه ال
يمكن تحقيق الديمقراطية ال من قريب وال من بعيد على اعتبار أن مبدأ الفصل بين السلطات يُحقق الهدف االساسي
للديمقراطية والذي يعادي بدوره تركيز السلطة في جهة واحدة ،باإلضافة الى كونه يعمل على صياغة وتحقيق حريات
االفراد وحقوقهم بشكل متساوي ،لذلك تبقى السلطات الثالث في إطار من الترابط والتالقي دون تحكم أحداها باألخرى
وذلك لكثرة المسؤوليات فيجب عندها الفصل بينهما ،فكل السلطات تتكامل مع بعضها من دون خروجها على المبدأ
االساسي للحكم إن كان غربي أو شرقي (صالح الدين عبد الرحمن الدومة ،مرجع سابق ،ص ص .) 334 – 321
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كما أن ارتباط مبدأ فصل السلطات بالديمقراطية النيابية ،وفقا ً لمبادئها االساسية القائمة على "مبدآن أساسيان" ،بحيث
يتم ذلك من خاللهما وهو التداخل في أثناء التعاون والتوافق التام بينهما للقيام بالمهارات االساسية للنظام السياسي الحاكم
ككل ،وااللتقاء بينهما أي بين السلطات الثالث الموجودة ضمنه ،وهذان المبدآن هما ( :صالح الدين عبد الرحمن الدومة،
مرجع سابق ،ص .) 334
 -1مبدأ وضع السلطات بيد هيئة مختلفة لجعل كل سلطة تركز على وظائفها من تشريع أو قضاء أو تنفيذ ،بحيث يشبه ذلك
بمبدأ تقسيم العمل (  ) The Principle Of The Division Of Laborالقائم على أساس التخصص والكفاءة .
 – 2عدم سيطرة إحدى السلطات على غيرها وفقا ً لقانون "لمبدأ" الحرية السياسية في النظام الديمقراطي.
إن البرلمان المتمثل "بالمجلس التشريعي" أو السلطة التشريعية والقضاء المتمثل "بالمحاكم على اختالفها" أو
السلطة القضائية ،يُشكالن عنصران أساسيان لقيام دولة ديمقراطية ،باإلضافة إلى كونهما شرطان ضروريان لقيام
مؤسسات المجتمع المدني( ،إبراهيم مشورب1889 ،م ،ص  .)8أما المبررات التي يستند عليها نظام فصل السلطات
الثالث في النظام الديمقراطي فهي:
 .1يعمل ذلك على صيانة الحرية ويمنع من االستبداد في داخل المجتمع.
 .2يعمل على التأكيد لمبدأ المشروعية للدولة الحاكمة.
 .3كما يعمل ذلك على تحقيق الفوائد القائمة على مبدأ تقسيم العمل( .خالد العبي1881 ،م ،ص ص .)131– 135
 .4االبتعاد عن التداخل في العمل لكل سلطة منها.
 .5تحقيق مبدأ االنتظام واالبتعاد عن الفوضى واالرتباك.
 .1المساواة في كل سلطة لعملها بعيداً عن التدخل المباشر في شؤون األخرى.
 .1التعاون( * ) القائم على التوازن بين الثالث سلطات محكوما ً بدستور.
أما أهم دعاة هذه النظرية (نظرية فصل السلطات) بتفصيالتها العملية الموجودة هكذا هو مونتسكيو ( 1198م –
 1155م) وقد نشر ذلك في كتابه "روح القوانين" وذكر أسم السلطات الثالث بوصفه ما تقوم به كل واحدة منها ،فالسلطة
التشريعية تقوم بوظيفتها وهي سن القوانين ،أما السلطة القضائية فتعمل في الفصل بين الناس في النزاعات المختلفة،
وأخيراً السلطة التنفيذية التي تعمل على رسم وتنفيذ القوانين المشروعة على أنه من الضرورة عمل كل سلطة من السلطات
الثالث بطريقة مستقلة عن أعمال السلطات األخرى ،وذلك حسب اعتبار أن القوة ال توقفها إال القوة،

( * ) التعاونCooperation :
هو (( :عبارة عن تجمع للقوى الفردية عن طريق الرغبة المشتركة لتحقيق أهداف معينة))( ،المصدر :ناصر علي ناصر
وسعيد عوض سعيد ،المشاكل والمعوقات التي تواجه إدارة مؤسسات المجتمع المدني في مدينة عدن ،مجلة العلوم االجتماعية
واإلنسانية ،جامعة عدن ،المجلد  ،1العدد  ،15سبتمبر – ديسمبر 2004م ،ص .)159
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وأعتبر بأن السلطة التشريعية تتشكل من كل الشعب وضرورة وجود السلطة التنفيذية بيد الرئيس األعلى بينما تتشكل
السلطة القضائية من أشخاص ُمختارين بشكل مؤقت ،حيث اعتبر أن ذلك هو الدستور الخاص بالدولة مع ضرورة عدم
االشتراك للسلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية ولكن يجوز لها أن تدعو لبعض المطالب ،وال بد من توزيع السلطات
الثالث خوفا ً من التعسف أو سلطة الدولة كأجهزة ُمشكلة لها ،والتي ال بد من وجودها في داخل كل حكومة ديمقراطية ،مع
الدعوة إلى ضرورة عدم التدخل من قبل السلطة التشريعية ،ولكن دورها يقتصر كالمراقبة للسلطة التنفيذية ،كما دعا إلى
عدم مكوث البرلمان لمدة طويلة ،ولكن ال بد من انتخاب فئة تمثلهم من قبل الشعب بشكل دوري نظراً لصعوبة جمع
الشعب كله في نفس الوقت (أي في وقت واحد معين) محدد مسبقاً .كما أن تبادل عملية المراقبة بين السلطة التشريعية
والسلطة التنفيذية ،وعلى اعتبار أن الطبيعة البشرية ُمتحركة لذلك فدعا مونتسكيو إلى ضرورة انفصال كل سلطة عن
األخرى ،إال أن تلك األجهزة في الدو لة عليها أن تتحرك في تعاون فيما بينهما ،حيث شبه ذلك بالطبيعة البشرية المتحركة
(قحطان أحمد سليمان الحمداني2003 ،م ،ص ص  .) 133 – 131كما ظهر بأن الديمقراطية الليبرالية في تنظيراتها من
قبل الجميع ال بد إال أن تقوم على وجود السلطات الثالث :من تشريعية ،وتنفيذية ،وقضائية ،بحيث تكون محكومة في
عملها بمنطق االستقالل لكل منهما ويتحكم فيها الشعب عبر االنتخابات الدورية( .ثناء فؤاد عبد هللا ،مرجع سابق ،ص
 ،) 112فلقد أتضح من السابق على أنه ال يمكن أن توجد ديمقراطية دون تنظيم ،فهذا يعكس الضرورة الى التنظيم الحقيقي
وبشكله الصحيح ،ولكن التنظيم في ماذا  ...؟ ! وال بد إال أن يكون التنظيم مبني على أساس المساواة المطلقة بين جميع
مؤسسات وأفراد المجتمع ،حيث أن المبدأ الديمقراطي يضمن للجميع المساواة في التأثير وفي المشاركة أيضا ً في إدارة
المصالح المشتركة ،وحيث أن الموظفون في الدولة يُشكلون دوما ً العناصر األساسية والتنفيذية الموجودة والالزمة لمختلف
السلطات الواجبة في عملها لإلدارة العامة في المجتمع (روبرت ميشال1893 ،م ،ص ص .) 23 - 18
إن المصطلحات التي يوصف بها البعض الديمقراطية مثل سيطرة الجماهير ،الدولة القانونية ،حقوق المواطن أو
المواطنة ،التمثيل الشعبي أو السيادة السياسية ،األمة ال تعني دولة حقيقية قائمة بذاتها فهي توضح مبدأً قانونيا ً فقط (روبرت
ميشال ،مرجع سابق ،ص  ،) 283وذلك ألن الديمقراطية تقوم على أساس تحقيق العديد من المبادئ والمفاهيم األساسية أو
المبادئ األساسية األخرى مثل النصاب ،واالقتراح ،والقبول ،والرفض ،واألغلبية البسيطة ،واألغلبية المركبة... ،الخ
(هنري .إم .روبرت الثالث وآخرون 2005 ،...م ،ص  .)23كما وتقوم الديمقراطية أيضا ً على تحقيق "الممارسة الفعلية
والشعارات العامة" ،باإلضافة إلى الموازاة مع التطورات الحاصلة في العالم.
إن وجود القواعد التنظيمية للعمل الديمقراطي هو االساس ألي تقدم ديمقراطي ،لذلك فال بد من وجود تلك القواعد ،كما
أنها أي تلك القواعد التنظيمية بين مختلف سلطات الدولة ال تقتصر على كلمة برلماني المتمثل ذلك بالمجلس النيابي فقط،
وإنما تشتمل على جميع المؤسسات والهيئات والجمعيات من أعلى واحد ألقل واحد ،فمن أهم االحتياجات البرلمانية
التشريعية أن يكون جزء كبير منها ُملكية عامة (هنري .إم  .روبرت الثالث وآخرون  ،...مرجع سابق ،ص ص – 24
 ،) 21فيظهر هنا أنه ال شك من أن المطلب الديمقراطي يُعد ورقة رابحة في السوق االيديولوجية ،وشعاراً ذا بريق ساطع،
تتنافس من خالل وجوده مختلف القوى السياسية العاملة في المجتمع على استثماره وتوظيفه لمصلحتها،
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بما فيها التشكيالت السياسية واالجتماعية التي عُرفت بطابعها اإلنقالبي مثلما هو موجود في بعض الدول العربية ،أو
تركيبتها ال ُم غلقة الضيقة القائمة على أساس ذاتي ،أو تلك التي ال تتبع في سيرها أو نظام اشتغالها المسلك الديمقراطي
والتمثيل الحر بشكل فعال ،ولها قيادات ُمنتخبة مدى الحياة كالنظام الملكي في بعض الدول (سعيد بنسعيد العلوي والسيد
ولد أباه ،مرجع سابق ،ص . ) 103
إن التفرقة هنا بين الصفوة السياسية الحاكمة وبين المعارضة والجمود الواسع ،المتمثل

بالسياسة الجيلية

كمصطلح )  ) Generational Politicsيوصف بجيل المستقبل أو "الجيل الصاعد /جيل اإلمداد والتموين" أو جيل
المعركة" بحيث تقسم تلك التسميات بطبيعة كل مرحلة من مراحل تطور النظام السياسي الحاكم خاصةً إذا كان ديمقراطي
قائم على التحرر والمساواة للجميع ،فالشرعية تلك لها أهميتها إذا وجد اإلحساس المشترك بالمسئولية وأُ ُحسنت عملية
توزيع األدوار ،بحيث أن ذلك يتم من خالل التواصل بين االجيال وعدم اتساع فجوة التفاعل والتفاهم بين تلك االجيال في
المجتمع( ،أحمد عبد هللا رزه2005 ،م ،ص  ،)14تطبيقا ً للمقولة هنا وهي "نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب
سوانا" .كما أن المفاهيم المختلفة مثل" :العصر"" ،ال ُحقبة"" ،العهد"" ،الفترة"" ،المرحلة" ،هي وحدات فاصلة أو حاسمة
أو انتقالية أو هامة .كما أن ما يسمى هنا "بمقياس اإلنجاز" هو الذي يُعبر عن العالقة بين االنسان والزمان (أحمد عبد هللا
رزه ،مرجع سابق ،ص ص  ،) 19 - 11فمن هنا تأتي أهمية الوقت المستمر من أجل تطور النظام السياسي الحاكم،
فالتحول الديمقراطي في فترة ما في مجتمع من المجتمعات يختلف عن التحول الديمقراطي في فترة أطول من االولى في
مجتمع غيره ،فهذا يُعتبر شيء طبيعي بحسب خاصية كل مجتمع ،وذلك ألن الديمقراطية لها مبادئ ومفاهيم وحقوق
ومؤسسات وممارسات متعددة ومتباينة بدرجات متفاوتة بحسب الظروف الراهنة ،فمن أركان الديمقراطية ما يلي:
(إسماعيل الشطي وآخرون 2005 ،...م ،ص .) 239
 -1تحقيق المساواة في المعاملة والتعامل بين المواطنين.
 -2المساواة أمام القانون للجميع وبنفس الدرجة.
 -3التداول السلمي للسلطة بشكل دوري قائم على انتخابات حره.
 -4التحقيق التام لـ :المساءلة والشفافية من المجلس التشريعي أو مؤسسات المجتمع المدني أو وسائل األعالم.
 -5حق التعبير والمشاركة السياسية ،حيث تكتمل العملية الديمقراطية بهذا المبدأ سواء كان من األغلبية في الحكم أو
األقلية المتمثلة بالمعارضة.
 -1تحقيق العدل والحرية في سيادة القانون واستقالل القضاء.
 -1التحقق من وجود التراكم وبناء تقاليد االحترام والرأي المعارض والمساءلة للحاكم الذي يختاره المحكومين وتمثيل
لألقلية في إطار من المشاركة السياسية.
 -9توفر السلم واالستقرار وهو يُعتبر من أهم الشروط الالزمة لتطور العملية الديمقراطية ككل (إسماعيل الشطي
وآخرون  ،...مرجع سابق ،ص .) 238
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 -8االعتماد على التعددية الفكرية والسياسية وعدم نفي فكرة اإلجماع (إسماعيل الشطي وآخرون  ،...مرجع سابق ،ص
.) 249
 - 10عدم التمييز بين المواطنين العتبارات غير قانونية مثالً دينية أو طائفية وغيرها ،...فكلما تعمق هذا المبدأ زادت
الديمقراطية والعكس (إسماعيل الشطي وآخرون  ،...مرجع سابق ،ص.)249
 -11العمل على فلترة القوانين واألنظمة كل فترة بمعنى مراجعتها بهدف التنقية لها (إسماعيل الشطي وآخرون  ،...مرجع
سابق ،ص  ،) 248باإلضافة الى ذلك فإن هناك العديد من المبادىء االخرى مثل :المواطنة ،التعددية السياسية والفكرية
وسيادة القانون واحترام حقوق االنسان وترسيخ المشاركة السياسية الحقيقية من قبل الجميع ،كما أن التعددية السياسية تتم
من خالل وجود ديناميات الممارسة السياسية (حسنين توفيق إبراهيم2005 ،م ،ص ص .) 91 – 91
 – 1مقومات أو أركان الدولة األساسية في النظام الديمقراطي:
هنالك العديد من األركان والمقومات األساسية ،التي ال بد لكل دولة من أن تقوم عليها وبدون هذه المقومات واألركان،
أو اإلخالل بها يُصبح مصير الدولة غير مكتمل من حيث الشكل والمضمون والهدف ،ومن هذه األركان األساسية التي
تقوم عليها كل دولة هي ما يلي( :صالح الدين عبد الرحمن الدومة ،مرجع سابق ،ص ص ) 109 - 103
 .1السكان.) Population ( :
 .2اإلقليم المحدد.) Definite Territory ( :
 .3الحكومة.) Government ( :
 .4السيادة.) Sovereignty ( :
كما أنه ال بد هنا من تناول كل ركن من أركان الدولة بالتفصيل نظراً ألهمية هذه األركان في قيام الدول بشكل عام
وأينما كانت وتفاصيل هذه األركان من خالل وجودها وهي:
 -1السكان :ويشمل جميع المواطنين الذين يق تنون في منطقة معينة من مناطق العالم فقد يزداد عدد أفراد كل دولة عن
االخرى وقد يقل ،وهنالك ارتباط بين سياسات الدولة المتمثلة في تحديد النسل واالنساب واالنجاب وبين كثرة أو قلة عدد
سكانها ،باإلضافة الى تشجيعها للهجرة الداخلية أو الخارجية تبعا ً لإلقليم ومساحته وبما يتناسب مع عدد المواطنين في ذلك
االقليم المختلف عن غيره من أقاليم متعددة في دول العالم األخرى (صالح الدين عبد الرحمن الدومة ،مرجع سابق ،ص
ص .) 104 – 103
 – 2االقليم :يتمثل في البُعد المادي أو الجغرافي وهو الثابت والدائم في إقامة المواطنين إال أن الحدود بين كل إقليم وغيره
قد تختلف من منطقة أو من قارة ألخرى ،فهناك الحدود الطبيعية التي خلقتها الطبيعة تبعا ً لعوامل المناخ والزمان ،وهنالك
الحدود السياسية التي رسمتها الدول نفسها فيما بينها أو طبقا ً لتحديد هيئة االمم المتحدة ومجلس االمن الدولي والمجتمع
الدولي أيضا ً في ذلك الرسم لتلك الحدود ،وبما أن هذا الركن يُعتبر من االركان االساسية الثانية بعد المواطنين المتمثلين
بالسكان في الدولة فهناك تشابه معه أو عالقة تشابه معه أي أن الحدود أو االقاليم قد تتسع عند البعض وتضيق عند البعض
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اآلخر ،فهذا ليس عامل محدد لطبي عة االقليم من حيث الكبر أو الصغر في االقليم ،إال أنه يبقى أحدى العوامل المهمة في
تشكيل الدولة ووجودها ،وقد تكون بعض الدول مكونة من عدد من االقاليم يتشابه ذلك مع حاالت بعض من هذه الدول مثل
الموجودة لها أكثر من إقليم واحد مثل الجزر في البحار والمحيطات كبريطانيا واندونيسيا واليابان وماليزيا والفلبين
(صالح الدين عبد الرحمن الدومة ،مرجع سابق ،ص ص .) 101 – 105
 – 3الحكومة  :يتمثل هذا الركن باعتباره الركن الثالث من أركان وجود الدولة وهو الحكومة وتتمثل الحكومة في أي دولة
كانت بالهيئة الحاكمة والتي بدورها تتولى ا الشراف على المواطنين في االقليم التابع لها وتعمل على تنظيم العالقة بينهم،
باإلضافة الى حمايتهم من االخطار الداخلية والخارجية ،ولذلك جاءت االهمية لوجود هذا الركن االساسي في الدولة ،إذ ال
يمكن أن يوجد إقليم ومواطنين "سكان" بدون وجود حكومة تنظم العالقة فيما بينهم فيما يعرف بفن السياسة أو من خالل
النظام السياسي الموجود والمطبق في مختلف دول العالم (صالح الدين عبد الرحمن الدومة ،مرجع سابق ،ص ،) 101
باستثناء بعض الحاالت القليلة المتمثلة باحتالل عدداً من االقاليم في العالم مثل قبرص وفلسطين وغيرها  . ...كما ال بد من
العمل هنا على ذكر مكونات الحكومة فكل حكومة ال بد إال أن تتكون من ثالثة سلطات اساسية حكومية فيها ،باإلضافة إلى
السلطة غير الحكومية وهي السلطة الرابعة وهذه السلطات هي:
أ-

السلطة التشريعية: ) Legislative Power ( :

ب-

السلطة القضائية: ) The Judicial Power ( :

ت-

السلطة التنفيذية: ) Executive Power ( :

ث-

السلطة اإلعالمية :) Media Power ( :حيث أنه باإلضافة إلى وجود السلطة الرابعة حديثا ً والتي أخذ يُطلق
عليها بهذه التسمية وهي المتمثلة بالصحافة ووسائل االعالم وحرية عملهما فيما يتعلق بنشر واظهار ما تريده
هذه السلطة من أخبار ومعلومات صحيحة عن الجميع والفائدة منهم ،حيث أن التوضيح عن عملية الفصل بين
السلطات الثالث خاصةً في ظل تطبيق النظام الديمقراطي يأتي كنتيجة مثمرة ومستمرة وفعالة وليس كفصل
جامد بينهما.

 – 4السيادة :أو كما يسميها بعض المنظرين في السابق السلطة العليا ،أو اكتمال السلطة في الدولة ،أو السلطة المطلقة
العليا في الدولة ،فكلها تؤدي نفس المعنى لكلمة السيادة ،والمشتقة من اللفظ الالتيني لها (  ) Superanusومعناها األعلى،
فباإلضافة إلى كونها العنصر االساسي الرابع من العناصر التي ال تكتمل أركان الدولة إال بها فهي السلطة المطلقة غير
المحدودة والتي تمارسها الحكومة على رعاياها وعلى جميع المؤسسات داخل الدولة (صالح الدين عبد الرحمن الدومة،
مرجع سابق ،ص .)109
 – 8أنواع وأشكال الديمقراطيات في التطبيق الفعلي:
يتمثل ذلك في صور تطبيق المبدأ الديمقراطي باألنواع التالية:
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 .1الديمقراطية المباشرة :يتمثل هذا النوع من الديمقراطية في مباشرة الشعب للحكم بنفسه مثل اإلغريق سابقاً ،وهذه
ممكن أن تكون مالئمة في حالة كون المجتمع صغير من حيث عدد أفراده ،حيث كان أرسطو وروسو هم من دعاة
الديمقراطية المباشرة في التطبيق( .فضل هللا محمد إسماعيل ،مرجع سابق ،ص  ،)25ومن أساليب الديمقراطية
المباشرة األخرى هي( :ادوارم .بيرنز1899 ،م ،ص )11
أ  -حق المبادرة.
ب  -االستدعاء.
 .2الديمقراطية غير المباشرة وهي الديمقراطية النيابية :وتتمثل في طريقة انتخاب ممثلين عن الشعب في السلطة
التشريعية لممارسة الحكم( .قحطان أحمد سليمان الحمداني ،مرجع سابق ،ص  )131كما أن هذا النوع من أنواع
الديمقراطية يعني أن يقوم البرلمان بالوكالة عن الشعب وممثالً عنهم بممارسة مظاهر الحكم والسيادة بشكليها
السياسية والقانونية كنائب عن الشعب األصلي ككل ،أما فيما يتعلق بأركان الديمقراطية النيابية فهي( :عاصم أحمد
عجيله ومحمد رفعت عبد الوهاب ،مرجع سابق ،ص ص )111 - 110
أ-

أن يوجد برلمان ُمنتخب من الجمهور ويكون ممارسا ً لسلطات فعلية في حكمه.

ب -تداول مدة االنتخاب في المجلس النيابي المتمثل بالبرلمان.
ت -تمثيل أعضاء البرلمان لغالبية الشعب.
ث -أن يكون المجلس النيابي وهو البرلمان ُمستقالً عن الناخبين طول مدة نيابته عنهم ،حيث يُعتبر الحكم النيابي في هذه
الحالة هو حكم األغلبية الحزبية السياسية ووصفه لها بأنه "الوسيلة الوحيدة المعروفة للحكم الذاتي ال ُمستقل للجميع"،
وأهتم ذلك بجانب الحرية في داخل النظام الديمقراطي كنظام حاكم (ادوارم  .بيرنز ،مرجع سابق ،ص  ،) 23أما
الحكم الديمقراطي التمثيلي فيظهر ألسباب واقعية معتمداً على مبدأ االنتخابات كوسيلة لمعرفة إرادة الشعب بعد تعذر
تطبيع الديمقراطية اإلغريقية المباشرة األولى ومتاعب االستفتاء واالقتراحات الشعبية في الديمقراطية شبه المباشرة،
وهكذا أصبح المجلس النيابي ال ُمنتخب هو معيار التعبير عن إرادة الشعب وتمثيلهم ككل (محمد أحمد المصالحة،
مرجع سابق ،ص  ،) 29حيث يؤمن أنصار الديمقراطية البرلمانية عندها بأن قيام المعارضة يؤكد الحرية السياسية
ويُجسدها بشكل سليم.
 .3الديمقراطية شبه المباشرة :إن هذا النوع من انواع الديمقراطية يظهر من حيث أخذ النظام السياسي النيابي ،ببعض
مظاهر الديمقراطية المباشرة فيتاح من خاللها للشعب بكل أفراده أن يُدلي برأيه من خالل انتخابات تشريعية حرة في
بعض المسائل الهامة ،ومن أبرز الوسائل لذلك نظام االستفتاء الشعبي مثلما يُطلق عليه البعض االنتخابات (عاصم
أحمد عجيله ومحمد رفعت عبد الوهاب ،مرجع سابق ،ص  .) 23كما أن نظام الديمقراطية شبه المباشرة "كتطور
للنظام النيابي المعروف" يفت رض من خالل تطبيقه وجود جوهر النظام النيابي التشريعي الحاكم وهو وجود برلمان
ُمنتخب من قبل الشعب يمارس من خالله السيادة القانونية والسيادة السياسية نيابة عن الشعب ولكنه يختلف عن النظام
النيابي في صورته األصلية وذلك في أنه يبقي ويحتفظ بحق الشعب في ممارسة بعض مظاهر السلطة الحاكمة والحكم
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باالشتراك مع البرلمان ،كما ويقرر أحيانا ً حق الشعب في مراقبة البرلمان وحله إذا لم يعد يمثل جمهور الناخبين بشكل
فعلي ،كما تتمثل المظاهر الخاصة بالديمقراطية غير المباشرة بالكثير من األمور المهمة والتي تأتي بالفائدة الكبيرة
على المجتمع والنظام الحاكم فيه أيضا ً وعلى النخبة القائمة في عملها على رأس قمة النظام الديمقراطي ،ومن أهم هذه
األمور ال ُمتمثلة بمظاهر الديمقراطية شبه المباشرة هي( :عاصم أحمد عجيله ومحمد رفعت عبد الوهاب ،مرجع
سابق ،ص ص )141 – 141
أ-

االستفتاء الشعبي :وخاصة في الديمقراطية الذي يُعتبر من أهم مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة.

ب -االعتراض الشعبي.
ت -االقتراح الشعبي.
ث -طلب إقالة أحد النواب في البرلمان.
ج -طلب حل البرلمان ال ُمتمثل بالحل الشعبي.
ح -طلب عزل رئيس الجمهورية (عاصم أحمد عجيله ومحمد رفعت عبد الوهاب ،مرجع سابق ،ص .)152
خ -توسيع الدائرة االنتخابية.
د-

مسؤولية الحكومة أمام حزب األغلبية.

ذ-

االنتخابات المتكررة.

ر-

اإلدارة المحلية( .محمد عبد المعز نصر ،مرجع سابق ،ص .)115
إن مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة الستة السابقة تعمل على إشراك الشعب "جمهور الناخبين ككل" بطريقة مباشرة

في شؤون الحكم وممارسة السلطة القائمة ،مع وجود البرلمان القائم ،لذلك يكون موقع الديمقراطية شبه المباشرة بين نوعي
الديمقراطية األخرى وهي المباشرة وغير المباشرة والنيابية (عاصم أحمد عجيله ومحمد رفعت عبد الوهاب ،مرجع
سابق ،ص .)152
 .4الديمقراطية الرأسمالية:
 .5الديمقراطية االشتراكية( :عبد الغفار شكر2004 ،م ،ص )141

النتائج النهائية للبحث:
تتمثل النتائج النهائية لهذا البحث في كل مما يلي:
 – 1أن السلوك الديمقراطي له قواعد أساسية يقوم عليها وال يمكن أن يتم تطبيق التحول الديمقراطي في أي مجتمع
بدونها.
 – 2ال بد من تمتع النظام الديمقراطي بالعديد من المميزات واألركان والمقومات الالزمة له من أجل نجاحه في المجتمع
الساعي لتطبيقة.

276

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-5-5 :م
ISSN: 2706-6495

 – 3ال بد من وجود بنية أساسية الزمة من أجل تطبيق العملية الديمقراطية في النظام الحاكم والتي من أهمها وجود
أركان الدولة األساسية ،والسلطة الحاكمة المتقبلة لهذا النظام ،ووجود الرأي العام ال ُمتمثل بالسلطة الرابعة.
 – 4بعد وجود وتحقيق األمور الثالثة السابقة يمكن الرؤية بوجود كل من فوائد وتأثيرات النظام الديمقراطي المنعكسة
بشكل إيجابي على مختلف فئات المجتمع الساعي لعملية التحول الديمقراطي والذي سلك هذا االمر من اجل الوصول
اليه بالفعل.
 – 5إنعكاس وجود الممارسات االجتماعية للفئات الموجودة في داخل المجتمع من خالل مدى تطبيق النظام الحاكم
وممارساته للعملية الديمقراطية والعكس يكون في حالة عدم السلوك الديمقراطي من قبل القائمين على النظام الحاكم
في المجتمع متمثالً ذلك بالحكومة.

التوصيات:
 – 1ضرور الممارسة للسلوك الديمقراطي من خالل القواعد األساسية له من قبل افراد المجتمع.
 – 2العمل من قبل االسر على ممارسة الديمقراطية في داخلها من خالل التعامل مع افرادها.
 – 3عمل المؤسسات االهلية وتحديداً منظمات المجتمع المدني على إشاعة المميزات واألركان والمقومات الالزمة
لتطبيق العملية الديمقراطية في المجتمع.
 – 4تشجيع الحرية في النشر والتعبير تبعا ً لوجود السلطة الرابعة والتي تعتبر من اركان عملية النظام الديمقراطي في
المجتمع.
 – 5التذكير من قبل وسائل االعالم ببرامج متنوعة تشير الى تطبيق العملية الديمقراطية والتعامل بحرية بين افراد
المجتمع لتعزيز الوجود الفعلي لهذا النظام.

المقترحات:
 – 1تشكيل هيئات مستقلة بالفعل من اجل الدفاع عن الفساد والمحسوبية وليست مؤسسات ذات أفعال أخرى مثلما يظهر
في بعض المجتمعات.
 – 2العمل من قبل السلطات األساسية الثالث لتعزيز الوجود لعمل السلطة الرابعة بشفافية ووضوح.
 – 3إجراء العديد من األبحاث الالزمة لتعزيز الوجود للسلوك الديمقراطي في المجتمع.
 – 4مقارنة المجتمع الساعي لعملية التحول الديمقراطي مع غيرة من المجتمعات المتقدمة ونقل ما هو إيجابي عنها.
 – 5نفي ثقافة عدم القدرة على تطبيق النظام والسلوك الديمقراطي في بعض المجتمعات السباب اقتصادية او غيرها ألن
ذلك من شانه إحباط عملية التحول الديمقراطي من أساسها.
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خالصة البحث:
في نهاية هذا البحث ال بد من التوضيح لما تم التوصل اليه باختصار فقد ظهر أنه ال بد من وجود وتطبيق اسس مهمة
وفعالة للديمقراطية من أجل أن يكون لها تأثيرات مباشرة وفعالة في داخل المجتمع بحيث تعود بالفائدة على الجميع .كما
ظهر أنه يوجد سلوك ديمقراطي يجب ممارسته أيضا ً في داخل المجتمع اذا نوى تطبيق هذا النظام ،ولذلك فال بد إال أن
يحدث بوجود آليات معينة تتمثل بعدد من القواعد والمميزات والمؤسسات العاملة في الحكم لتعود بالفوائد والتأثيرات
المهمة والناتجة عن النظام الديمقراطي ،و أن ذلك ال يتم إال في حالة التطبيق الفعلي لنظام ديمقراطي شامل من خالل
االعتماد على بنية معينة لهذا النظام الديمقراطي ،بحيث أنها تقوم على أركان ومقومات وسلطة حاكمة ُمطبقة ألسس
وأركان هذا النظام في ظل السماح بوجود سلطة رابعة في الحكومة الديمقراطية الحاكمة والمتمثلة بسلطة االعالم او
بحرية التعبير بشتى الوسائل ،وال بد من ضرورة الوجود للفصل بين السلطات الثالث المتمثلة بكل من :السلطة التشريعية،
والسلطة التنفيذية ،والسلطة القضائية .كما ظهر أنه يوجد أنواع وأشكال للنظم الديمقراطية خاصةً عند التطبيق الفعلي لها
منها ما سمي ب ديمقراطية مباشرة وغير مباشرة وشبه مباشرة وغيرها ،ويوصي الباحث في نهاية هذا البحث بضرورة
إعداد أبحاث ميدانية لقياس المؤشرات التي تم ذكرها في صفحات هذا البحث المتواضع حتى يتم التمكن من معرفة المدى
الصحي ح الذي وصلت اليه األنظمة الحاكمة اليوم من تطبيقها للنظام الديمقراطي الفعلي من حيث اشكاله وانواعه التي يتم
ذكرها نظريا ً وبشكل دائم في المجتمعات كافة في العالم.

"المراجع"
 – 1القرآن الكريم.
 – 2احمد الرشيدي وعدنان السيد حسين ،حوارات لقرن جديد – حقوق االنسان في الوطن العربي ،دمشق وبيروت :دار
الفكر ودار الفكر المعاصر ،الطبعة االولى2002 ،م.
 – 3إسماعيل علي سعد ،مبادئ علم السياسة – دراسة في العالقة بين علم السياسة والسياسة االجتماعية ،اإلسكندرية:
دار المعرفة الجامعية ،د .ط1882 ،م.
 – 4إدموند كان ،اإلنسان والديمقراطية ،ترجمة مصطفى حبيب ،القاهرة :مؤسسة سجل العرب :د .ط ،د .ت.
 – 5ادوارم .بيرنز ،النظريات السياسية في العالم المعاصر ،ترجمة عبد الكريم احمد ،بيروت :منشورات دار اآلداب،
الطبعة الثانية1899 ،م.
 – 1إسماعيل الشطي وآخرون  ،...مداخل االنتقال الى الديمقراطية في البلدان العربية ،بيروت :مركز دراسات الوحدة
العربية ،الطبعة الثانية2005 ،م.
 – 1أحمد عبد هللا رزه ،قضية االجيال – تحدي الشباب المصري عبر قرنين ،القاهرة :الهيئة المصرية العامة للكتاب ،د.
ط2005 ،م.
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التاسعة1880 ،م.
 – 14تيموني ميتشل ،الديمقراطية والدولة في العالم الثالث ،ترجمة :بشير السباعي ،القاهرة :الهيئة المصرية العامة
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 – 20حسنين توفيق إبراهيم ،النظم السياسية العربية – االتجاهات الحديثة في دراستها ،بيروت :مركز دراسات الوحدة
العربية ،الطبعة االولى2005 ،م.
 – 21خالد عبد العزيز الشريدة واخرون  ،...الديمقراطية والتربية في الوطن العربي ( ،...اعمال المؤتمر العلمي الثالث
لقسم اصول التربية في كلية التربية ـ جامعة الكويت) ،بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية ،الطبعة االولى،
2001م.
 – 22خالد العبي ،مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية ،عمان :المركز العربي للخدمات الطالبية ،الطبعة األولى،
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جهود علماء ما وراء النهر في نشر علم الحدیث النبوي الشریف
Efforts of trans-river scholars in spreading the science of the noble prophetic hadith
 . 1سيد أحمد الهاشمي
األستاذ المساعد ،قسم الثقافة اإلسالمية ،كلية الشريعة ،جامعة ننجرهار ،أفغانستان
 . 2محمد شریف رحماني
األستاذ المشارك ،قسم الثقافة اإلسالمية ،كلية الشريعة ،جامعة ننجرهار ،أفغانستان

ملخص البحث:
لقدددد قددداء علمدددا مدددا ورا النهدددر بمجهدددت اث كثيدددر وبددد لتا وسدددعهم فددد نشدددر اإلسدددالء وشدددرا ع وأقدددامتا مندددار اإلسدددالء فددد
أمددداك شدددتى والشددد أن منطقدددة مدددا ورا النهدددر نجيدددو نتابدددم العلمدددا والم دددد ي والجهابددد فددد هددد ا اللددد وشدددغلتا بدددد
وبدد لتا حيددامهم كلهددا فدد نشددر السددنة وأحيا هددا وحلظهددا ومدددوينها فكانددم مسدداع علمددا مددا ورا النهددر فدد
الشدددريي فددد الع دددتر التسدددطى معروفدددة لددددى العدددالم اإلسدددالم وكاندددم ملددد الدددصال مددد ا
الشدددريي وقدددد نشدددي فيهدددا كثيدددر مددد المددددار
ال ددددي فصدددر فيهدددا الددد

والمعاهدددد التددد معنددد

دمددة ال دددي

دددو الدددصال غدددتوا بال ددددي

بتددددرية الكتدددو السدددنة النصتيدددة وغيرهدددا مددد كتدددو

صدددر التجدددت كثيدددر مددد الم دددد ي و ال لدددا الددد ي يشدددتغلتن بلندددتن ال ددددي وكدددان فضدددل ذلددد

يرجددددي الدددد جهددددت أ مددددتهم مثددددل مهددددد ال ددددال

وإسدددد ا بدددد إبددددراهيم الشددددام والص ددددار والترمدددد

ووو وغيددددرهم وال

يمكدددد سددددر جميددددي الم ددددد ي والعلمددددا الدددد ي سدددداهمتا فدددد نشددددر ومدددديليي كتددددو ال دددددي إال إن لددددم سدددداع مشددددكتر فدددد
ال دمدددة ال ددددي ونشدددر وميليلددد ممدددا يجددددر بالددد كر أن معالجدددة هددد ا المتادددتع معالجدددة علميدددة جددددير باالهتمددداء فهدددت
متادددتع ر سددد ي تدددا إال الدراسدددة التددددقي وانددد
واجهددددم غددددلواث م تللددددة فسددددم كثيددددر مدددد النددددا

قدددد ا تدددرث هددد ا المتادددتع البتدددي جهدددت العلمدددا ملددد المنطقدددة التددد
مسدددداع أولئدددد العلمددددا والم ددددد ي

لكمددددا واندددد قددددد بددددم جهددددت هم

ومساعيهم ف متاتع ه ا ورث الهدف من إ هار أفكار و دماث أولئ الجهاب و
الكلمات المفتاحية :ما ورا النهر ،العلما  ،علم ال دي  ،حلظ السنةو
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Efforts of trans-river scholars in spreading the science of the noble prophetic hadith

Abstract:
The fact is that Transoxiana (Central Asia) scholars have worked hard to spread Islamic Sharia
and to keep the minaret of Islam high around the world. These regions have undoubtedly produced
geniuses and narrators who have dedicated their entire lives to publishing, memorizing, and
compiling the Holy Prophet's hadiths. As a result, their contributions to Prophetic Hadiths during
the Middle Ages are apparent, and their sacrifices to the growth of Prophetic Hadiths will never
be forgotten.
Many large madrassas and academic centers were established during this time to serve and teach
the Prophet's hadiths. Many experts and memorizers of prophetic hadith, such as Muhammad ibn
Saleh, Ishaq ibn Ibrahim al-Shashi, Imam Bukhari, Imam Tirmidhi, and others, rose to prominence
in a relatively short period.
Of course, it will be impossible to mention all of the Muhaddithin and Scholars who have
contributed to the publication of the Prophet's hadiths in this brief discussion. Their efforts,
however, cannot be overlooked. The fact is that research on this scientific topic is vital and
inevitably requires extensive study. That is why we chose this subject to look into the region's
scholars' struggles and efforts, who have been overlooked by many.
We have highlighted their efforts in this article to express the thoughts, ideas, and fatigues of these
geniuses and great personalities of the Ummah.

Key Words: Transoxiana, scholars, hadiths Knowldge, Saving of Sunnah.
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ان ال ّ ه ّ
ّ
ض ّل ل ُ ،و
مدلِل ،ن مد و نستعين ُ و نستغلر ُ ،و نعتذ بالِل م شرور انلسنا و سيّ هئاث اعمالنا ،م يهد هللا فال ُم ّ
م يُضلّل فال ها ی لَ ُ ،و اَشه ُد ان ال اّ هل َ ّاال هللا و حد ُ ،ال شريک لَ ُ ،و اَشه ُد ّ
ان م مدًا عصد ُ و رستلُ صلی هللا علي َو علی هال
وأص اب و التابعي لهم اجمعي و
م ا ّما بعد:
کان الم ّد تن انشط النا

للرحيل ،وأصصرهم علی عنا  ،فکانتا يجمعتن ما مل ّر م االحا ي فی الصال و وهم ال ي

کانتا وفقهم هللا ل دمة هه ا ال ّدي العظيم ،و م ّکنهم م علتم التّمکي  ،و وهصهم م علم ما يميّلون ب بي ال

ي و السقيم ،و

المتمني  ،و هم ال ي بهم حلظ هللا هه ال ّدي  ،رووا احا ي
ال ّ و ما ينلي ب
ٔ
بال لظ والتيليي و الّتعليم ،والصيان ،فآمم جهت هم مارها ،و أشرقم علی اال ّمة انتارها ،فکان حقّهم علينا کصي ّرا ،و تابهم عندهللا
رستل هللا صلی هللا علي و سلم ،و افعتا عن ،

جسي ًما ،و م حقّهم علينا ان يشا َع للنّا

ذکرُهم ،و ان ندلّل علی دمتهم لل ّدي  ،ب کر مآ رهم و ان نجمي ما ملرّ منهم فی بطتن
،

الکتو ،مسطتر الدفامر فی فتر واح ٍد ليستليل منها الطالو و ب مدهللا ال ير فی االمة مثير ،و الملال طا لة م االمة علی ال
و کان هه ال امانةٌ فی اعنا القا ري علی التفا ب  ،و ب مدهللا قد أُ ِّی کامل ال اوبعض لصعض ه
اولئک االعالء فی القديم
رو ال دي ّ و بقی ح الصعض اآل ر منتظراً م ي ُٔت ّ ي و
و ّ
ان مم لم ي ّٔت ّ لهم کامل حقّهم بعضٌ م الم ّد ي م ما ورا النهر ،وال شک الح ٍد ان ما ق ّدء هه االقليم م العالم
يی
االسالمی لال ّمة االسالمية،م الم ّد ي و الرّوا  ،واأل مة فی ش هتّی علتء ال ّدي و ستف ام ّدث فی ه ا الص ع بعض م ّد ّ
ال دي بما ورا النهر و راسان و نيشابتر ،والرّی ،و غيرها م المدن ،و امرج لصعض م کان فيها م اهل العلم بالص
و انت و منهم م القرن الثانی الی ال امة الهجری ع ًد ًا قليالً کنمتذ  ،وال اب
الثقاث المعروفي الصار ي وأ مة ال دي

،

ع الم د ي ال راسانيي ال ي اشتهروا م

ال ي ال يجهلهم العلما و اهل العلم االبعض ال کاياث انتقل عنهم الجل مناسصم

المتاتع،
ولک اب

ع عد ٍ م رواث ما ورا النهر غير المشهتري عند غير المت

ي ي م اهل الل ولک هم المت تقتن

عند ا مة أهل ال دي  ،الن ماورا النهر ا رجم جهاب م اص اب الرواية وعلما ال دي  ،کابی رعة و اب حامم و اص اب
الكتو الستة و غير هم کثير فا ترث ه الص

للتقتف علی مراجم و جهت بعض هؤال االعالء م ا مة ال دي

جهت هم فی نشر العلتء االسالمية و اصة علتء ال دي

ال ي ب لت

الحيا الثقافة و ال ضار االسالمية بي شعتب العالم االسالمی

والتعريي بهمو

أهمية الموضوع:
إن بال ماورا النهر أ رجم جهاب م أساطي الرواية و علما ال دي کيبی رعة و ابی حامم وا مة الكتو الستة و
ه
اری ،و کريمة بنم احمد المرو ية ،و جتهر نا
مثل ابراهيم ب معقل ب م مد النّسلی ،و غير هم کلنجار صاحو ماريخ الص
الهروية فا ترث ه الص

للتقتف علی مراجم بعض هؤال األ مة اال يار فی علم الرواية والتعريي بهمو

أهداف الموضوع:
ه
لدی بعض طالب العلمو
 -۱التقتف علی معرفة بعض روا ال دي ب راسان و ماورا النهر غير المشهتري
 -۲التقتف علی مراجم بعض ال لا و أ مة ال دي بصال ماورا النهر و التعريي المتجل بهمو
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 -۳بيان بعض مجهت امهم المص ولة ف نقل الرواية ونشر ال دي و

منهج البحث:
قمم بت قي مراجم بعض الرواث ال راسانيي م القرن الثان الی القرن ال امة الهجر و بينم م کل قرن را ٍو
الکنی و م تللي فی األسما و اللمان و
واح ٍد أو ا ني کنمتذ م ت ر شية االطالة ،م أحاول إن انت و منهم المشترکي فی
ه
الشيتخ و التالمي  ،و اذکر ع بعض الم ّد اث م النسا  ،و اب

ع الرواث ال ي

رجتا م بال ماورا النهر وارم لتا

الی المدن واألم ار و أشاعتا بها العلم و الرواية و اللق و انا روا الصال بعلمهم و ورعهم و مقتاهم ف اروا منار النتر و العلم
و المعرفةو
و هه الترجمة غالصا ً مشتمل علی االسم و الصلد و مشاهير الشيتخ و التالمي و الم نّلاث ال دي
شئ م
ٍ

ان و جدث ،و بيان

نا الم ّد ني علی المترجم ل و وفام و قصل ذالک التعريي المتجل ب راسان و بال ماورا النهرو
اذکر اسما بعض الم ّد ي ال ي ُولّد و فی بال ماورا النهر م انتقلتا معهم العلم واللق و ال دي م ماورا النهر الی

الی ماورا النهر و ا وا و سمعتا م
بال الشاء و م رو و رواث ال ي ُولّدوا فی م ر و سمعتا هناک و انتقلتا م م ر ه
م ّد ي فی ماورا النهر و ا
الی اندلة ،و اب

مع الجامي ال

ي الص اری و انتقل و نشر ُ فی م ر و م م ر الی بال المغرب العربی و

ع الرواث ال ي ولدو او عاشت و سمعتا ال دي

فی القد

م ارم لتا الی بال ماورا النهر و ا و و

سمعت م الم ّد ي فی ماورا النهر و مي ر م علما هه المنطقةو
و اذکر را ٍو م الم د ي ال ي سمعتا فی بال اندلة م ارم لت الی بال ماورا النهر و سمي م الم ّد ي هناک م
ماث فی ماورا النهرو
و ههک ا اذکر اسًما م اسما الرجال ال ي ولد و عاش فی بغدا م انتقل العلم و ال دي م بغدا الی ماورا النهر م
ماث هناک و ف و لک قصل کل شئ ابدأ م اسما ال

الی راسان و ماورا النهر و اول م روال دي و
ابة ال ي جا وا ه

الرواية فی هه ا الصال بعد م منت ي القرن االول و نتصرک هه المقالة ب کر ا ني م ال

معالی عنهمو
ابة راتان هللا
ه

التمهيد
التعريي بصال ماورا النهر و راسان و حدو ها:
يرا ب ماورا النهر جي تن ب راسان ،فما کان فی شرقي يقال ل بال الهصاطلة و ف االسالء سمت ماورا النهر و ما
كان ف غربية فهی راسان و والية تار ءو
ه
الکصری و عند ما فت ها المسلمتن العرب فی القرن االول
کانم بال ماورا النهر معرف فی الماای بصال مرکستان
لي نهرجي تن «آمت ريا» و سي تن «سير ريا» و هی منطقة

الهجری اطلقتا عليها بال ماورا النهر و معناها الصال التاقع
التاسعة عظيمة االمساع ،ممت ّد م مرکيا غرًبا ح هتّی حدو ال ي شرقًا ،و قد بامم مقسّمة الی مرکستان الشرقية و مرکستان
الغربية،
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و م ضي منطقة مرکستان الشرقية «سينکيا نم» اآلن لالحتالل ال ي الصغيض و ا ّما مرکستان الغربية فهی مُض ّم والً
مسًاهی ،طاجکستان و مرکمنستان ،و قيرغيلستان ،و او بکستان ،و کا اکستان باالاافة الی آذربيجان التی مشملها اقليم
القتقا مي جمهتر ياث و اقاليم ا ه
ذاميی فی جمهتريتی ارمينيا و جترجيا،
استقالل
ری ذاث
ٍ
ٍ
ه
اری م اعظم بال ماورا النهر ،و الی اق ی الشر منهما مقي والية سي تن (سير ريا) فی م تء بال
سمرقند و ب
الترک و ال ّشاش و ّقصل هه المنطقة و الی الجنتب الغربی منها متجد فرغا نة مدينة و کتر واسعة علی يمي القاصد لصال الترک
لية ورا ها فی بال ماورا النهر ستی کاشغرو
بال ماورا النهر هی منطقة ماري ية و جل م آسيا الت ه
سطی مشمل اراايها افغانستان و جل الجنتب الغربی م
کا ا ستانو

1

خراسان
معنی الخراسان:
قال السمعان  :راسان اسم مركو بالعجمية ،ومعنا  -بالعربية متاي طلتع الشمة ألن تر بالعجمية الدرية اسم
الشمة وأسان متاي الش

ومكان  ،وسمعم القاا أبا بكر م مد ب عصد الصاق األن ار أن راسان أصل ه الكلمة

ترآسان -يعنى كل بالرفاهية ،وال
و اما حدو

ي األولو

2

المتر ي و لک
راسان و ال شک ان منطقة راسان قدمم للعالم االسالمی کصار الم ّد ي و اللقها و ٔ

ان هه المنطقة قد اهملم جغرافيًا و لم يتجد فی الم ا ر القديمة الصلدانية و غيرها ما معطينا م ت ًرا وحدو ًا م ّد ًا معلتما و
ماراجعم هه الم ا ر قليل جداً و اننا ب اجة ماسة الی راسة هه المنطقة م ّقصل الم ت ي و م ديد معالمها المهلة و م ديد
حدو ها الجغرافی حتی مصقی اهمية المنطقة معلتمة فی اذهان طالب العلم و الم ققي  -و بعد هه ا اذکر حدو هه المنطقة م
الم ا ر التی ذکرث عنها شيئا ً لکی يتا لنا ال دو و
ا ّوالً :ما قال السمعانی:
ال راسان :بضم ال ا المعجمة و فت الرا و السي المهملتي فی آ رها النتن ،هه النسصة الی

راسان و هی بال

کصير و فاهل العرا يظنتن ان م الرّی( )3الی مطلي الشمة راسان4و

https:/ejaaba.com(adel_laawyer).

1

 -2عبد الکریم محمد السمعانی -االنساب ،دار الجنان بیروت ج  - ۲ص .۳۳۳
 -3الرّی بفتح اوله و تشدید ثانیة ،و هی مدینة مشهورة ،من امهات البالد و اعالم المدن و قصبة بال الجبال بینها و بین نیشابور مائة و ستون
ً
فرسخا ،یاقوت عبدهللا الحموی معجم البلدان ،ج  .۱۱۳/۵طبع دار احیاء التراث العربی بیروت طبع – .۱۳۱۱
 -4عبدالکریم محمد السمعانی – االنساب ج – ۳۳۳/۲/دارالجنان بیروت.
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انياّ :قال ال متی:
راسان :بال واسعة أول حدو ها مما يل العرا وآ ر حدو ها مما يل الهند :ط ارستان ،وغلن  ،وسجستان،
وكرمان5و
و قال ايضا ً ع الصالذری :راسان اربعة ارباعو
فالربي االول :ايران شهر ،وهی نيشابتر ،وقهستان ،والطصستان ،و هرا  ،و بتشنج ،و با غية ،و طت  ،و اسمها
طاهرانو
الربي الثانی :مروالشاهجهان ،و سر ة ،و نسا ،وابيتر و مروالرو  ،و الطالقان و تار ء ،وآمل و هما علی نهر
جي تنو
والربي الثال  :و هت غربی النهر ،و بين و بي النهر مانية فراسخ ،اللارياب ،و الجت جان ،و ط ارستان ،العليا ،و
َسم ،و اندراب و الصاميان ،و بغالن ،و الج ،و رستا بيل ،و بد شان و الترم  ،وال لانيا  ،وط ارستان ،و لم و سمنجانو
الربي الرابي :ماورا النهر ،ب اری ،والشاش ،والطراربند و ال ّغد ،و نسي ،و الروبستان ،واشروسنة ،و سناء قلعة
المقني ،و فرغان  ،و سمرقندو
قال :فال
إلى وال

ي ف م ديد راسان ما ذهصنا إلي أ ّوال وإنما ذكر الصالذر ه ا ألن جميي ما ذكر م الصال كان مضمتما

راسان ،وكان اسم راسان يجمعهاو
ولک ال

6

ي ما ذهو الي الصالذری بل بال

راسان مشمل أوسي م ذلک کما ذکر السمعانی م العرا الی مطلي

الشمةو
و ه ا أوسي معريي ل راسان و أوسي حدو لها و ه ا مناسو ماذکر ُ السمعانی فی م ديد بال

راسان ،و کانم راسان

والية واحد واآلن مصتي اليتء الی والً متعد ما ً مثل :ايران ،افغانستان ،طاجکستان ،ا بکستان ،مرکمنستانو
و بعد معي ومتاي حدو الم کتر ل راسان وبال ما ورا النهر يلتصة علی القار ال ي يقر علی مراج الم د ي
م ه الصال الم کتر الن يعتصر کلها بما ورا النهرو
تاریخ فتح ما وراء النهر:
اما اللت

راسان و

تل االسالء في فقد قاء للا رستل هللا صلی هللا علي وسلم بعد وفام م بعد

مصليم الدعت االسالء ونشرها بي النا

ير قياء بتاجو

فی العالم کل  ،فهم جديرون به ا النهم مربتا فی مدرسة الرستل صلی هللا علي وسلم و

فهمتا وفقهتا معنی الجها العال کلمة هللا وفی سصيل هللا ،فلی مد ق ير ممکنتا م مملي اکصر ولتي آن اک،

 -5یاقوت عبدهللا الحموی .معجم البلدان ج.۳۵۳/ ۲-
-6یاقوت الحموي ،معجم البلدان ج – .۳۵۱/۲
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ولة الروء فی الغرب ولة اللر

فی الشر کل ذالک النهم کانتا م ل ي فی عتمهم ولية هدف نيت ه ا م جانو،

وم جانو اآل ر :ان الشعتب فی االرض وفنئ يئسم م ال کاء الطّلا المجرمي  ،واالحکاء والنظمة الجا ر فی الغرب
والشر حي کانتا ال ّشعتب مستصعد و مقهتر  ،ولما سمعتا ندا هللا بت ريرهم م عصا هللا الی عصا هللا الی عصا رب ال يا
لصتا و

لتا فی االسالء افتاجاو
فصسقتط ولة کسر هی بعد وقعة نهاوند فی عهد ال ليلة الراشد عمر ب ال طاب رای هللا عن بقيا ال

النعمان ب مقرن رای هللا عن استشهد فی معرکة نهاوند ،م ا

ابی الجليل

بعد اللتا ح يلة ب اليمان رای هللا عن وکان اللت علی

يد صل ا ،فسماها المسلمتن فت اللتتح ،وذالک علی ا تالف فی العاء ال ی حق في المسلمتن ه ا الن ر المصي  ،فقيل سنة
مسعة عشر سصي سني م

الفة عمر ب ال طاب رای هللا عن  ،وقيل کانم سنة عشري  ،قال ال مت واالول ا صم لک

الطصر جعلها احدی وعشري و
ولک يل جر ب شهريار ب کسری ملک اللر

لم يمم و ا

ينتقل م مدينة الی مدينةو

يقتل الطصری :ر يل جر م الر ّ
ی إلى أصلهان ،م علء على كرمان فيماها والنار مع فيرا أن يضعها ف كرمان
م علء على راسان فيمى مرو فنللها ،وكامو م مرو م بقى م االعاجم فيما لم يلت
فار

والهرملان فنكثتا ،و ار أهل الجصال وال يلران فنكثتا وصار ذل

المسلمتن فدانتا ل  ،حتى أ ار أهل

اعية إلى إذن عمر رای هللا عن للمسلمي ف االنسياح

فانساح أهل الص ر وأهل الكتفة حتى أ نتا ف االرض ،ف ر االحني ب قية إلى راسان في

على :مهرجان قَ َ  ،م

ر إلى أصلهان وأهل الكتفة ف اصرو ّج َّ  ،فد ل راسان م الطّصسي فافتت هرا عنت  ،م سار ن ت مرو الشاهجان وأرسل
إلى نيشابتر ولية ونها قتال ،وإلى سر ة فلما نا االحني م مرو الشاهجان ر يل جر ن ت مرو الرو حتّ هى نللهاو
و کتو الی اقان يستمد  ،و کتو الی ملک اصّلد يستمد  ،و الی مصک ال ي سيتعين  ،و ر االحني ب قية م
فالتقى أهل الكتفة ويل جر بصلخ فهلء
مرو الشاهجان سا راً ن ت مرو الروذ وقدء أهل الكتفة فساروا إلى بلخ ،وأمصعهم االحني
ه
هللا يل جر  ،وقد فت هللا عليهم ومتابي أهل راسان ،فم ش ّ او م

ّ على ال ل فيما بي نيشابتر إلى ط ارستان مم كان

ه
كسرى وعا االحني إلى مرو الرو ،
ف مملكة
راسان و ذالک فی سنة ا نتي وعشري و

لی عمر اللارو بلت
وکتو االحني ا ه
و هلک بقی م اللت مکان و مان الن عامل الشرکان حي ًّی وهت يل جر ملک اللر

هت ال ی ما ذال م تر ال ّشر لم

يمم وعاو يل جر عداوم و حرب اد المسلمي مر ا ر هی و حارب و نقض العهد الکثير مما کانتا عقد وال ل مي امرا
المسلمي فی ملک الصقاع ،و ا نا ذالک متفی ال ليلة الراشد عمرب ال طاب رای هللا عن ومتلی ال الفة بعد عثمان ب علان
رای هللا عن فصدأ بارسال القتا والجيستش لمتابعة اللتتحاث االسالمية فی ملک الصال وقد ن ر هللا جند وهلء االحلاب وحد

7

ولک فت بال ماورا النهر م بال آسيا التسطی نها يا فت ها القا د المظلر قتيصة ب مسلم الصاهلی فی الفة التليد ب عصدالملک
فی سنة ۶۹ (:و ) ونج م الدولة االمتية فی نشر االسالء بي سکانها کما نج م الدولة العصاسية فی معمي النشار االسالء فی
ه الصال حتی ا ث طابعا اسالميا واا ا الل القرن الثال الهجری،

 -7محمد بن جریر الطبري ،تاریخ الطبری ،ج  ،۲ص ،۵۴۵ :طبع دار الفکر بیروت عام .۱۳۱۱ :ومحمود شاكر ،جغرافیه خراسان
ص ،۱۴ :طبع :المکتب االسالمي بیروت.

288

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-5-5 :م
ISSN: 2706-6495

وصار بال ماورا النهر ايتان االسالء و ينصتع العلم وال ضار  8کتصم ع فت

راسان و فت ماورا النهر م ت راً ولم

يريد المليد فليراجي الم ا ر التالية  -التی ذکرناها فی ال اشيةو

المبحث االول:
االحا ي التار فی فضل راسان وماورا النهر و قلل نهر السي تن والجي تن:
و ب کر و ايرا ه االحا ي

المصارکة يتا لنا اللا د العظيمة اال وهی التاکيد علی صد نصت م مد صلی هللا علي

وسلم ،و ان رسالت المصارکة عامة وشاملة للعرب والعجمو
بل ان مثل ه االحا ي مضيي معجل الی معجلاث الرستل صلی هللا علي وسلم الکثير ذالک ان علي السالء ا صر
ان لت کان الدي وااليمان عند الثربالنا ل ابنا فار و
نعم هک ا جا فی صر علي السالء ع ابنا ه االرض وما ال االسالء م

ترا فی المدينة فلقد ا صتم ال قا

والشتاهد صد ه اال صار  ،فا رجم ملک الصال رجاال عجرث االرض ان ميم بمثلهم فانی لها م امثال اميرالمؤمني فی
ال دي م مد ب اسماعيل الص ار  ،مسلم ب ال جا القشيری النيسابتری ،فلت لم يک لها غيرهما لکلاهما شرفاو
ف قا و صدقا هر جليا صد الم صر فی الم صر ب  ،فهت و ان لم يک ي مل ای م تر للمنطقة لکن ي صر عم ي تر
الجني فی رحم ام  ،فه معجل مدل بها علی صد رسالت و
و مة معجل ا ری منتظرها عالم اليتء والغد ملکم هتر اللتنة الکصری والم يصة العظمی اال وهی رو الدجال م
ه االرض فلل ال کمة الصالغة فی ذالک ،وآلن ننقل االحا ي فی مايلی:
الحدیث االول:
صلَّى َّ
هللاُ َعلَ ْي ّ َو َسلَّ َم لَتْ َكانَ الدِّي ُ
هللا َ
ای هللا عَن ُ قَا َل :قَا َل َرسُت ُل َّ ّ
ماروا مسلم فی ص ي بسند َع ْ أَ ّب هُ َر ْي َر َ َر ّ
َ 9
ار َ َحتَّى يَتَنَا َول ُو
ّع ْن َد الث َريَّا لَ َ ه َ
ار َ أَوْ قَا َل ّم ْ أَ ْبنَا ّ فَ ّ
َو بّ ّ َر ُج ٌل ّم ْ فَ ّ
الشاهد م ه ا ال دي قتل  :م ابنا فار و راسان جل م فار و
والحدیث الثاني:
صلَّى َّ
هللاُ َعلَ ْي ّ َو َسلَّ َم إّ ْذ نَ َللَ ْ
و ايضا ً ما روا مسلم فی ص ي بسند َع ْ أَ ّب هُ َر ْي َر َ قَا َل ُكنَّا ُجلُتسًا ّع ْن َد النَّ ّص ِّ َ
م َعلَ ْي ّ
صلَّى َّ
هللاُ َعلَ ْي ّ َو َسلَّ َم
اج ْع ُ النَّ ّص
َ
َري َ ّم ْنهُ ْم لَ َّما يَ ْل َ قُتا ّب ّه ْم } 10قَا َل َر ُج ٌل َم ْ هَؤ َُال ّ يَا َرسُت َل َّ ّ
هللا فَلَ ْم يُ َر ّ
سُت َر ُ ْال ُج ُم َع ّة فَلَ َّما قَ َرأَ{ َوآ ّ
صلَّى َّ
هللاُ َعلَ ْي ّ َو َسلَّ َم يَ َد ُ َعلَى َس ْل َمانَ ُ َّم قَا َل :لَتْ َكانَ
َ
ار ّس قَا َل فَ َت َ
ا َي النَّصّ
َحتَّى َسيَلَ ُ َم َّر ً أَوْ َم َّرمَ ْي ّ أَوْ َ َال ًا قَا َل َوفّينَا َس ْل َمانُ ْاللَ ّ
اإلي َمانُ ّع ْن َد الث َريَّا لَنَالَ ُ ّر َجا ٌل ّم ْ هَؤ َُال ّ و
ّْ
الحدیث الثالث:
ما روا اماء الترم ی بسند ع اب بكر ال دي قال  :حد نا رستل هللا صلى هللا علي و سلم قال الدجال ي ر م
أرض بالمشر يقال لها راسان يتصع أقتاء كان وجهتهم المجان المطرقةو
 -8د/محمود محمد خلف ،بالد ماوراءالنهر فی العصر العباسي .۱۵
 -۱صحیح مسلم ،۱۱۳۲/۴ ،کتاب فضائل الصحابة ،باب فضل فارس ،حدیث رقم  ،۲۳۱-۲۳۳تحقیق :محمد فؤاد عبدالباقی ،طبع :احیاء
التراث العربي ،بیروت الطبعة الثانیة.
 -۱۳سورة الجمعة ،ایت.۳ :
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قال الترم ی هه ا حدي

حس غريو و قد روا عصدهللا ب شتذب ع ابی التّياح ،قال ب حجر عصدهللا ب شتذب:

ابتعصدالرحم ال راسانی صدو م ال امسة و ابت التياح :يريد ب حميد الضصع  :قة صمو

11

المطرقة :بضم الميم ،و سکتن الطا و روی بتشديد الرا و م ليلها فهی ملعتلة ،و الطرا بکسر الطا  :الجلد ال
يقطي على مقدار التر

فيل

على هر  ،والمعنى :أن وجتههم عريضة ووجنامهم مرملعة كالمجنة وه ا التصي إنما يتجد

ف طا لة م ما ورا النهر نعتذ بالِل م شرهمو

12

الحدیث الرابع:
صلَّى َّ
هللاُ َعلَ ْي ّ َو َسلَّ َم َس ْي َ انُ َو َج ْي َ انُ َو ْاللُ َر ُ
ار
هللا َ
ماروا مسلم بسند َع ْ أَ ّب هُ َر ْي َر َ قَا َل قَا َل َرسُت ُل َّ ّ
اث َوالنِّي ُل ُكل ّم ْ أَ ْنهَ ّ
ْال َجنَّ ّةو

13

الحدیث الخامس:
ذکر ياقتث ال مت ان قد روی ع بريد ب ال
قال لی رستل هللا صلی هللا علي وسلم يا بريد ان سيصع
راسان م ک فی بع

يو رای هللا عن احد اص اب النصی صلی هللا علي وسلم ان قال:
م بعد بعتث فاذا بعثم فک فی بع

المشر

م ک فی بع

صلی فيها علير ،انهارها مجری
ارض يقال لها مرو ،اذا اميتها فانلل مدينتها فان بناها ذوالقرني و ه

بالصرکة علی کل نقو منها ملک شاهرسيل يدفي ع اهلها بست الی يتء القيامة فقدمها بريد غا يا و اقاء بها الی ان ماث و قصر
بها الی اآلن معروف علي رأية رأيتهاو

14

والشک ان ه ا ال دي متاتع کما صرح ب اب الجت ی رحم هللا و نقلت فی ال اشية ،و مق ت ی م ايرا ه ا
ال دي فقط ان اشير بان ه ا ال دي متاتع وال يعتمد علي و
ولما کانم السنة المطهر هی التحی الثانی کما قال معالیَ ( :و َما يَ ْن ّط ُ َع ّ ْالهَ َتى ( )3إّ ْن هُ َت إّ َّال َوحْ ٌ يُت َحى)و

15

واالصل الثانی للتشريي ،ارسل هللا معالی اناسا ل لظها وحمايتها وال ب ع حيااها فی کل ع ر و مان فقاء ص ابة
رستل هللا صلی هللا علي وسلم بنقلها الی التابعي بکل امانة ،والتابعتن ب لتا جهت هم بنقل السنة الی امصاعهم وهلم جرا الی ان
وصلم السنة اليناو
ومي متالی الع تر و معاقو الدهتر عم ال اجة الی هتر انتاع م العلتء المتعلقة بدراسة ه االسانيد ع رستل
هللا صلی هللا علي وسلم وک الک المتتن الت مدلی بها ملک االسانيد ،وقد وف هللا معالی له الدراسة حلا ا عارفي  ،و جهاب
عالمي وناقدي ينلتن ع سنة الرستل الکريم م ريي الغالي  ،و انت ال المصطلي ،

 -۱۱ابوزکریا محی الدین یحیی بن شرف النووي ،المتوفی۵۳۵،التقریب والتیسیر لمعرفة سنن البشیر والنذیرفی اصول الحدیث،۴۲۳ /۱ :
 -۱۲محمد بن عبدالرحمن المبارکفوری تحفة االحوذی ،۴۱۵ /۵ ،ابواب الفتن ،باب ماجاء من این یخرج الدجال رقم ، ،۴۳ :طبعة دارالفکر
بیروت.
 -۱۳جامع الصحیح مسلم  ،۲۱۱۳ /۴ ،کتاب :الجنة وصفة نعیمها واهلها ،باب ماجاء فی الدنیا من انهار الجنة ،حدیث رقم۲۵ :
 -۱۴ذکر هذا الحدیث ابن الجوزی رحمه هللا عن الحسن عن حذیفة فی کتابه الموضوعات ،۵۱ /۲ :فی باب فضل بلدان شتی من خراسان
ثم قال :هذا حدیث الیشک فی وضعه.و نقله الیاقوت عبدهللا الحموي فی معجم البلدان ولکن لم یحکم علی الحدیث.
)۱عبد الرحمن ،الموضوعات ،طبع دار الفکر بیروت ،الطبعة الثانیة .۱۴۳۳ :
 )۲یاقوت عبدهللا الحموی ،معجم البلدان ، -۱۱۳ /۵ ،طبع دار احیاء التراث العربی بیروت ،طبع.۱۳۱۱ :
 -۱۵سورة النجم،ایت.۴-۳ :
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وميويل الجاهلي م داقا ً لقتل رستل هللا صلی هللا علي وسلم :ي مل ه ا العلم م کل لي عدو ل  ،ينلتن عن ميويل الجاهلي
و انت ال المصطلي وم ريي الغالي و روا الصيهق فی سنن 16و
فتلرغتا لها وجابتا االرض فی طلصها و افنتا اعمارهم فی م
م سقيمها ،فجلاهم هللا ع االسالء والمسلمي

يلها واجهدوا ذهانهم فی بيان عللها و احتالها ،ومميل ص ي ها

يرالجلا و

وقد بر فی کل ع ر مجمتعة م المشتغلي ب الک حلظا و مدوينا و معليما و م نيلا حتی صاروا اعالما ومناراما ً
يهتدی بهم  ،وکان م بي او لئک م التابعي ابت ا رية ال تالن  ،وال س الص ری ،و م مد ب مسلم اللهری ،والشعصی ،و
نافي متلی ب عمر ،ابت اس ا الصيعی و ل کثيرو
وم امصاع التابعي  :مالک ب انة ،شعصة ب ال جا  ،معمر ب راشد وعصدهللا ب المصارک و امثالهم کثيرو
وم اص اب الم نلاث م اال مة المتقدمي مثل الص ار  ،ومسلم  ،والنسا  ،و ابت او  ،والترم ی ،و اب ماج ،
والدارم  ،واآل ري ال ي ب لتا جهت هم م بعدهم م الرواث فی نشر سنة رستل هللا صلی هللا علي وسلم و قد مميل
هتال االعالء بانهم وهصتا حيامهم ل دمة حدي رستل هللا صلی هللا علي وسلم و سنت  ،ومميل ص ي ها م اعيلها او متاتعها
باالاافة الی م نيي مسانيد و جتامي لل

اح حتی يسهل علی النا

ان ينهلتا منها و يرجعتا اليها ،فلتال هللا م مض يامهم ما

وصل الينا ه ا الدي  ،وذالک فضل هللا يؤمي م يشا و
الفائدة فی البحث عن سير المحدثين:
اللتا د ع الص

م سير الم د ي االعالء کثير  ،ن کر عد منها:

 -۱منها :الثقة بما فی ايدينا م ن تص السنة و ان ا مة ال دي

المت تقتن لدی علما االمة قاطصة ،قد نقدوها حتی ص لنا

نسصتها لرستل هللا صلی هللا علي وسلمو
 -۲ان فی ا صار القدراث الکصار والم ل ي العظاء م علما ال دي ما للتجديد ،والصع الجديد فی حيا االمة يسقان بها فی
ايقا همم المسلمي و الهاب قلتبهم بج و االيمان و اصة للطالب العلم الشرع و کما قال هللا معالی ( َو ُك ًّال نَقُص َعلَ ْي َ ّم ْ أَ ْنصَا ّ
الرس ُّل َما نُثَص ُ
ك)و
ِّم ّب ّ فُ َؤا َ َ
 -۳ان ه ا الص

17

يلقی الضت علی م د يی ماورا النهر و رحلتهم الی بلدان شتی لنشر حدي رستل هللا صلی هللا علي وسلم و

ا الق وسلتک و قافت و مکتي حضاراث جديد بعد مجيئ علي ال ال والسالءو
و ان فی الرحلة فا د علمية کصير للعالم و لطالو العلم و م ذالک اللتا د الرغصة فی ربط الماای بال اار و م کير الشعتب
فيما ورا النهر بتاري هم االسالم المجيد ،و انهم جل م العالم االسالم  ،والبد م التصتل الی اق ی رجاث التعاون معهمو
يقتل اب

لدون فی المقدمة ع علما ماورا النهر مان

 :فإن عرض ل ما مسمع م أن سيصتي و اللارس و

اللم شر و أمثالهم م فرسان الكالء كانتا أعجاما مي ح تل ه الملكة لهم فاعلم أن أولئ القتء ال ي مسمي عنهم إنما كانتا
عجما ف نسصهم فقطو

18

 -۱۵رواه البیهقي فی کتاب المدخل الی السنن فی باب تبیین حال من وجد منه مایوجب.
ر ّد خبره من طریق بقیة بن الولیدعن معاذ بن رفاعة عن ابراهیم العذری عن النبي صلی هللا علیه وسلم،یرث هذاالعلم ،ومشکاة المصابیح
کتاب العلم ،الفصل االول جزء ،۱:ص ،۵۳ :احمد بن الحسین ابن علی ابوبکر  ،المدخل الی علم السنن البیهقی
 -۱۳سورة هود ،ایت.۱۲۳ :
 -۱۱عبدالرحمن بن محمد ،ابن خلدون ،المقدمة  ،طبع :القاهرة  ،الهیئة العامة لکتاب ،۲۳۳۵ :ج ،۳ :ص.۱۱۵۳ :
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و ايضا قال العالمة اب

لدون :و ا تص العلم باألم ار المتفتر ال ضار  ،و ال أوفر اليتء ف ال ضار م م ر

فه أء العالم و إيتان اإلسالء و ينصتع العلم و ال نا يو و بق بعض ال ضار ف ما ورا النهر لما هناك م ال ضار بالدولة
الت فيها فلهم ب ل  ،ح ة م العلتء و ال نا ي ال منكرو

19

فما اعظم ملک اللتا د التی ي ت ها المطالي فی ا صار اعالء الم د ي م ماورا النهر ،فان النلة متت الی م اکا
العظما و اقتلا هم والنسج علی منتالهم ،حتی ي ر جيل حريص علی العت باالمة الی ريا مها وساب عهدها وسيحاول ان
اکتو انشا هللاو
مرجمة م ت ر ع بعض هؤال االعالء م الم د ي م ماورا النهر وبالِل العتن والتتفي و

المبحث الثانی
اول من روالحدیث من الصحابة فی خراسان بعد نصف القرن االول:
االول :الصحابي الجليل بریدة بن الحصيب بن عبدهللا االسلمي:
يو اب عصدهللا ب ال ارث االسلم و

 -۱اسم بريد ب ال

کنيت  :قال ال هصی ،کنيت ابتسهل وقيل ابتساسان و ابتال
صلى هللا علي وسلم -مهاجراً وشهد غلو

يو ،م قال ال هص  :إن أسلم عاء الهجر ؛ إذ مر ب النص -

يصر واللت  ،وكان مع اللتا  ،واستعمل النص -صلى هللا علي وسلم -على صدقة

قتم و وكان ي مل لتا األمير أسامة حي غلا أرض الصلقا  ،إ ر وفا رستل هللا -صلى هللا علي وسلمو ل جملة أحا ي  ،نلل
مرو 20ونشر العلم بهاو
ح ّدث عن ابنا سليمان وعصد هللا ،وأبت نضر العصد  ،وعصد هللا ب متلة ،وال ّشعص  ،وأبت الملي اله ل  ،وطا لة وسك
الص ر مد م غلا راسان م عثمان ،ف كى عن م سمع يقتل ورا نهر جي تنو
و ماث بريد سنة الث وستي ( )۹۳وقال آ ر متفی سنة ا نتي والستي ( )۹۲و ه ا اقتی ،روی لصريد ن ت م مئة
و مسي ( )۱۵۱حديثاو

21

وقال رجل لل س الص ری رحم هللا :إن م د نا قال النص صلى هللا علي وسلم ،فلت كنم مسند لنا ،قال :وهللا ما ك بناك
النصی صلى هللا علي وسلم ،و کان م اوا ل ال
وال ك بنا ،لقد غلوث إلى راسان غلو معنا فيها الث مئة م أص اب
ِّ
ال ي لهم رواية بها بريد ب ال
قدوم المدينة ول

ابة

يو ب عصدهللا االسلم م المهاجري االولي مم هاجر الی النص صلی هللا علي وسلم قصل

ب انتقل الی الص ر و اقاء بها مانا ً م ر الی سجستان فصقی بها م ّد هم ر منها الی مرو فاستتطنها

فی امار يليد ب معاوية الی ان ماث سنة الث وستي ( )۹۳وبها عقصة وقصر ُ بمرو مشهتر يُعرف ،22وقد حدث عن ابنا عصدهللا
و سليمان و ماما بمروو

 -۱۱المقدمة ،ج ،۳ :ص.۱۱۲۴ :
 -۲۳مرو من مدن ترکمنستان تقع علی بحر قزوین بین ایران و افغانستان و اوزبکستان ،واآلن مرو تقع علی حدود ایرانیة واالفغانیة،
موسوعة المدن العربیة واالسالمیة  ،ص.۴۱۲ :
 -۲۱الذهبي ،ج ،۲ :ص ،۴۳۳ :محمدبن احمد بن عثمان بن قایماز ترکمانی دمشقي الشافعی ،المعروف بشمس الدین الذهبي ولد فی سنة
 ،۵۳۳ومات فی  ۳۴۱هـ ق.
 -۲۲محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن المغیرة البخاری ابو عبدهللا ،التاریخ الکبیر ، ،۴۵۲ /۵ ،الناشر :دائرة المعارف العثمانیة.
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فعلی ه ا ا ّول م روی ال دي ب راسان فهت بريد ب ال

يو رای هللا عن  ،وق ة اسالم و ايمان برسالة النص

علي السالء مشهتر و
وهت اول م نشر ال دي فی ه الصال بعد فت ها بيد ال

ابة راتان هللا معالی عليهم اجمعي و

الثانی :هو عبدهللا بن خازم السلمي ابوصالح البصری امير خراسان و عاش فی بخاری:
م ا والث فت بال ماورا النهر کان فی ع ر ال
و مسي ()۵۵و

ابة  ،فکان م اوا ل ال

ابة ال ي استشهدوا بها قثم ب العصا

سنة مة

23

م بدأ االسالء ينتشر فی مدنها شيئا فشيئا حتی کان اول م اذن ورا نهر بلخ ابتالعالية رفيي ب مهران الرياحی المتتفی
فيذنو

سنة مسعي ( )۶۱لما قطعتا النهر مغلل النا

24

و اما فت ها کلها الی بال ال ي فکان علی يد قتيصة ب مسلم سنة الث ومسعي (25)۶۳و و م اقدء م ل رواية بصال
ماورا النهر قصيل فت ها م ال
سعد فی ( ) ۷۱امی برأ

اب

ابة عصدهللا ب

ا ء السلمی أبت صال الص ر أمير راسان ،قتل ( )۱۱هـ  ،وقال اللي ب

ا ء ،روی ابت او والترم ی وانسا

حدي عصدهللا ب سعد ب عثمان الدشتک ع ابي قال:

رايم رجال بص ارا على بغلة بيضا علي عمامة ست ا فقال كسانيها رستل هللا صلى هللا علي وآل وسلمو
ف کر الص اری فی التاريخ ع عصدالرحمان ب عصدهللا ب سعد الدشتکی قال نرا ب
ماري  ،متامرث الرواية بترو عصدهللا ب

ا ء السلم 26و وقال ال اکم فی

ا ء نيشابتر م ر الی الص اری27و

فعلی ه ا کان نقل الروايم ال دي الی بال ماورا النهر بعد المنت ي القرن االول و نشر بتاسطة ال

ابة فی ه ا

الصال م بعد فت بال ماورا النهر بتاسطة قتيصة ب مسلم و بعد القرن الثانی صار و انتشار المکثي لعلم الرواية وال دي الی
ه الصال و يعد – ع االماء م مد ب سالء ب فر الص اری ابت عصدهللا الصيکندی م اقدء الم د ي فی بال ماور النهر بعد
ال

ابة واکتو ع مرجمة االماء م مد ب سالء الص اری الصيکندی با لتل يل اآلمیو

المبحث الثالث:
ومن أئمة القرن الثانی االمام محمد بن سالم بن فرج البخاری البيکندی
1و اسم و ماريخ وال م :
2و کنيت :

* محمد بن حبان بن احمد ابوحاتم  ،مشاهیر علماء االمصار -ص ،۵۳ :االصابة فی تمیزالصحابة  .۲۱۵ /۱مشاهیر علماء االمصار –
الناشر :دارالکتب العلمیة.
* احمدبن علی بن حجر ابوالفضل العسقالنی ،االصابة فی تمیز الصحابة - :الناشر :دارالجمیل بیروت ،الطبعة االولی.۱۴۱۲ :
 -۲۳ابن حبان ،الثقات  ،ج ،۳ :ص،۳۳۳ :
 -۲۴ابن عساکر فی تاریخ دمشق ،ج /۱۱ :ص.۱۴ :
 -۲۵ابن كثیر،البدایة والنهایة ،ج /۱۲ :ص.۵۳ :
 -۲۵محمد بن اسماعیل البخاری التاریخ الکبیر ،ج /۴ :ص..۵۳ :
 -۲۳احمد بن علی بن محمد ابن حجر العسقالنی تهذیب التهذیب ،ج ،۵ص  –۱۳۳طبقه – دائیره المعارف النظامیه – الهند الطبقة االولی ،ص
۱۳۲۵
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3و رحالم العلمية:
4و مشاي ُ:
5و مالمي :
6و ما قيل في م االقتال:
7و م نلام :
8و ماريخ وفام :
 -۱اسم  :هت م مد ب سالء ب فر الص اری ابت عصدهللا الصيکندی ،فقد ُولد سنة« ۱۹۲هـ» فی مدينة بيکندو
ه
اری التاقعة علی نهر جي تن ،فنسو اليهاو
 -۲کنيت  :ابت عصدهللا و نسصت الی الصيکند احدی قری اقليم ب
 -۳رحالته العلمية :فی بداية االمر کان م مد ب سالء يعمل بالتجار فی بداية حيام  ،م التلم الی طلو العلم و اصة علم
الرواية وال دي

فرحل م اجل الی بال الم تللة فی العالم االسالمی ،فصدأ اول رحلت الی تار ء فسمي بها عصدالکريم ب

سی28و
االست الص ری و مغير ب مت ه
وبعد انقضا رحلت بصال ماورا النهر ق د وسافر الی بغدا  ،فسمي بها ابی االحتص سالء ب سليم 29و ابی اس ا
الللاری وسليان ب عيينة و غير هم م الم د ي فی بغدا و
م رحل اب سالء الی المدينة للسماع م امامها و م د ها مالک ب انة غير ان لم يسمي 30من و
قال (ع نلس ) ا رکم مالک ب انة فاذا النا

يقرؤون علي فلم اسمي من ل الک31و

م رحل اب سالء م ال جا الی م ر فسمي بها ،علی اب الجعد ،وال س ب ستار ،وغيرهم

32

علی کل حال استطيي ان اقتل ،ان اب سالء قد طتف فی معظم بال العالم االسالمی وسمي کثيراً م مشايخ مان حتی وصل
عد شيت

الی اربعما ة33و

 -۲۱الذهبی :تاریخ االسالم ،ج ،۱۵ص  ،۳۵۱وسیر اعالم النبالء ،ج  ،۱۳ص ۵۲۱
 29صالح الدین خلیل بن ایبک الصفدی ،الوافی بالوفیات ،ج ،۳ص  ، - ۱۵داراحیاء التراث العربی.
 30عبدالحی بن احمد بن محمد ابن االعماد العکری الحنبلی  ،شذارات الذهب ،ج ،۲ص.،۵۵
 31قوله :ادرکت مالک بن انس ...و هذا القول یحتاج الوضوح و المناقشة اذ کیف یرحل ابن سالم من ماوراءالنهر الی المدینة لروئیة االمام
مالک و ال یأخذ عنه؟ یمکن السبب فی ذالک ان بن سالم کان یری ان طریقة التعلیم الصحیحة هی ان یقرأ الشیخ و یستمع التالمیذ الیه و یأخذون
عنه بمعنی انه کان یرید السماع المباشر من االمام مالک ،و لیس بطریقة العرض و هی القراءة علی ال ّشیخ ،و هذه طریقة من طرق التحمل و
ارفعها السماع علی الشیخ فی مجالس االمالء.
الن کان طریق تدریس الحدیث سیدنا امام مالک رح کان علی طریق القراءة التلمیذ علی الشیخّ ،اال ان سیدنا االمام محمد بن الحسن الشیبانی
ّ
الموطأ عن امام مالک یعنی علی طریق القراءة الشیخ علی التلمیذ و هذا کان من ممیزات االمام محمد بن الحسن الشیبانی ،علی کل
هو سمع
حال عدم السماع ال بن سالم عن مالک الیدل علی عدم اخذه الحدیث عن مالک الخ.
 32المقریزی :المقفّی الکبیر ،ج ،۵ص ۳۱۴
 33الذهبی :تاریخ االسالم ،ج ،۱۵ص ۳۵۱
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فاستطاع م

الل رحلت العلمية الطتيلة م بال ماورا النهر حتی وصل الی م ر وجمي کثيرا م الرواياث فی

ال دي النصت الشريي فکان ي لظ ن تا م

مسة آالف حدي 34و

رحالث اب سالء رح الی الصلدان الم تللة يدل علی ان الل ه الرحاالث کم نشر االحا ي والعلم فی العالم وهتال ی
اول م کان رغو الطالب الی ا

علم ال دي فی بال ماورا النهر ورو المدار

وانشي جيال طاهرا م الم د ي والعلما

مثل الص اری و ابت عمر السمرقندی ،والدارمیو و يعد اب سالء م اقدء الم د ي بصال ماورا النهر بعد ال

ابة فی نشر علتء

ال دي و
الللاری و سليان ب

 -۴مشاي  :عصدالکريم ب االست الص ری ،ومغير ب متسی ،ابتاالحتص سالء ب سليم ،وابی اس
عيينة و مالک ب انة و علی ب الجعد و ال س ب ستار و ل کثيرو

 -۵تالميذه :م مد ب اسماعيل الص اری ،م مد ب ابراهيم الصکری ،و عصيد هللا ب واصل وابت عمر م مد ب بجير السمرقندی
يد النسلی ،و عصدهللا ب عصدالرحمه الدارمی وغيرهم م أ مة ال دي 35و

و طليل ب

 -۹ثناء العلماء فيه :قال السمعانی :کان فقيها م مد ا ً قةً36و
وقال ال لدی :ط ّتف وکتو الکثير37و
وقال السيتطی :کان م کصار الم د ي ول حدي کثير ورحلة ،بل کان اب سالء کنل م کنت اقليم راسان38و
وقال احمد اب الهيثم الشاشی :ب راسان کنلان :کنل عندم مد ب سالء و کنل عند اس ا ب راهتي 39و
وکتو ال هصی فی ماري  :ان اب سالء کان حري ا علی طلو العلم وم طري مايروی فی ذالک ،ان انکسرقلم ُ فی
مجلة علم ،فامران ينا ی :قلم بدينار ،فطارث اليها االقالء قال ع نلس و (انلقم فی طلو العلم اربعي اللا ،وانلقم فی نشر
اربعي اللا)و ه ا القتل يدل علی ان قد شغل حو العلم ع الدنيا کلها ،فلم يک ل هم ستا قال :لم اجلة فی ست بيکند من
اربعي سنة ومي ذالک فکان م تشما ذا امتال40و
مصنفاته :وقال السيتطی :ان اب سالء الص اری الصيکندیو (صني فی کل باب م ابتاب العلم)41و غير انهم لم ي کروا
علی بعض ه الم نّلاث فنقي علی طريقت فی التيلييو
لنا اسما م نلام  ،ولعل التاريخ يجت علينا بالعثتر ه

 34الذهبی :تذکرة الحفاظ ،ج ،۲ص۱
 35السمعانی ،االنساب :ج ،۱ص –،۴۳۴الذهبی :تذکرة الحفاط - ،الذهبی :سیر االعالم النبالء ،ج ،۱۳ص  ،۵۲۱المصفدی :ابوالوافی
بالوفیات ،ج ،۳ص - ،۱۳ابن حجر :التهذیب ،ج ،۱ص۱۱۱
 36الوافی بالوفیات :ج ،۳ص۱۵
 37الوافی بالوفیات :ج ،۳ص۱۵
 38سیوطی -طبقات الحفاظ :ص۱۱۵
 39الذهبی :سیراعالم النبالء ،ج ،۱۳ص ۵۲۱
 40الذهبی :تاریخ االسالم ج ،۱۵ص ،۳۵۱الصفدی :الوافی بالوفیات ،ج ،۳ص ،۱۵ابن العماد :شن رات الذهب ،ج ،۳ص۵۵
 41السیوطی :طبقات الحفاظ ص ،۱۱۵کحالة ،معجم المؤلفین :ج  ،۱۳ص .۴۲
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و انا اق ّدء اقتراح التلقد لمکتصة الهاشمية و ا ار وقي سمرقند لم نّلاث ه ا العالم الجليل حتّی مقدمها ّ
لطالب العلم و
للصاحثي فی ه ا المجال و لهم ال دماث المشکتر سابقاًو
تاریخ وفاته :متفية اب سالء الصيکندی يتء احد لسصي مضي م صلر سنة (۲۲۵هـ)و و ذکر غنجار فی کتاب الملقت
ه
اری ان متفية بم ر42و
ماريخ ب
و من ائمة الحدیث فی القرن الثانی – احمد بن حفص:
هت احمد ب حلص اللقي العالمة شيخ ماورا النهر ابت حلص الص اری ال نلی فقي المشر  ،و والدالعالمة شيخ ال نلية ابی
عصدهللا م مد ب احمد ب حلص اللقي و
مشائخه :م مد اب ال س الشيصانی ،وکيي اب الج ّراح ،ابت اسامة و غيرهم ل ٌ کثيرو
و قال ال هصی :ارم ل و ص و م مد ب ال س مد  ،و برع فی الرأی ،وسمي م وکيي ب الجراح ،و ابی اسامةو
وقال ال هصی ايضاً :قال الشيخ م مد ب ابی رجا الص اری :سمعم احمد ب حلص يقتل :رأيم النصی صلی هللا علي
وال وسلم فی النتء علي قمي

 ،وامرأ الی جنص مصکی ،فقال لها :ال مصکی ،فاذامم فابکی ،فلم اجد م يعصرها لی حتی قال لی

اسماعيل والد الص اری :ان السنة قا مة بعدو
م قال ال هصی :قال عصدهللا ب م مد ب عمر اال يو :سمعم اللي ب ن ر الشاعر يقتل« :م اکرنا ال دي » :ان علی
رأ

کل ما ة سنة م ي ل ان يکتن علم اللمانو «فصدأث بابی حلص احمد ب حلص» فقلم :هت فی فقه و ورع وعمل

ي ل ان يکتن علم اللمانو
وماث ابت حلص الص اری فی الم رء سنة سصي عشر وما تي 43و
تاریخ و مکان وفاته:
متفی رح يتء االحد لسصي مضي م صلر  ۲۲۵هـ44و
و ذکر غنجار فی کتاب الملقت فی ماريخ ب اری -ان متفی بم ر45و
و الشيخ ابت حلص هت احد ا مة ال دي فی بال ماورا النهر ال ی ل سهم کصي ٌر فی نشر علتء ال دي بعد اب السالء
ه
اریو
الصيکندی بص

 42السمعانی االنساب ج  ،۱ص  .۴۳۴المقریزی :المقف الکبیر ،ج  ،۵ص .۳۱۴
 43الذهبی :سیر االعالم النبالء – ج  ۱۳ص .۱۵۱-۱۵۱
 44السمعانی :االنساب ،ج ،۱ص  ،۴۳۴الصفدی :الوافی بالوفیات ،ج ،۳ص۱۳
 45المقریزی :المقفی الکبیر ،ج ،۵ص ۳۱۴
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موسی المعروف بغنجار.
عيسی ابن
و من علماء القرن الثانی
ٰ
ٰ
هت الشيخ ابت احمد عيسی ب متسی م دث ب ار هی اال ر الص اری المعروف « بغنجار»و
مشایخه :سليان الثتری ،و عيسی ب عصيد الکندی ،وورقا ب عمر و ابی حمل الکسری ،و ل و
تالميذه :بُ ير ب النضر ،م مد ب سالء الصينکندی ،و اس ا ب حمل الص اری و م مد ب اُمي الساوی و م مد ب
اللضلو
ما قيل من االقوال فيه :قال ال هصی :قال ال اکم :هت اماء ع ر  ،طلو ال دي علی کصر الس ورحل ،وهت فی نلس
صدو ٌ  ،متصعم روايام ع الثقاث فتجد مها مستقيم  ،يروی ع اکثر م ما ة شيخ م المجهتلي و
عيسی ع رقصة ،ع قية ب مسلم فی :بد ال ل ،
قال ال هصی :قلم :ل حدي معل فی ص ي الص اری و هت ،روی
ه
عيسی و رقصة و هت ابت حمل السّکری و ما ا رک غنجار رقصة46و
و قد سقط رجل بي
ه
ورحل :الی عرا  ،و حجا  ،وشاء و م رو
تاریخ وفاته :متفی غنجار ـ فی آ ر سنة ّ ،
سم و ماني و ما ةو
قال ار قطنی :غنجار ال شيئ47و
متسی الغنجار ،رفي التتهم بغنجار م مد ب احمد اب ووو کامل الص اری المعروف بغنجار
عيسی ب
و ق دی م ذکر
ه
ه
ه
متسی الغنجار برحالم العلمية الی العرا  ،و الشاء ،و م ر يدل علی
عيسی ب
اریو و الثانی :بان
الص اری صاحو التاريخ ب
ه
ه
ان ه ا االماء الجليل کم م مل م التّعو و المشقة و الجهد م ماورا النهر الی بال العالم االسالمی لنشر العلم ال دي النصت و

المبحث الرابع:
موسی الغنجار .محمد بن احمد بن محمد الغنجار البخاری.
بعيسی بن
و من علماء قرن الرابع و من شابه کنيته
ٰ
ٰ
هت االماء المليد ال افظ م دث ب اری و صاحو (ماري ها) ،ابت عصدهللا م مد ب احمد ب سليمان ب کامل الص اری و
لقص غنجار ،بلقو غنجار الکصير عيسی ب متسی الص اریو

اريد ان اطتل الص

قليالً ع ش

48

يم ابی عصدهللا م مد اب احمد اب م مد الص اری المعروف بغنجار ،ال ّن ل ماريخ

باسم ماريخ ب اری ولک قطعاث م ه ا الکتاب ما ال ملقت ويتجد فی کثير م کتو التاريخ و الرجال المعتصر اسم ماري

و

يستندون بتاريخ غنجار الص اری ،واکتو م ه الکتو بعض العصارث کشاهد علی وجت کتاب ماريخ غنجار الص اری ارجت

 46الذهبی :سیراالعالم النبالء :ج  ،۱ص .۴۱۱
 47المرجع السابق.
 48عبد الغافر بن اسماعیل  :المختصر من کتاب السیاق لتاریخ نیشابور .ص  ۴۴تصحیح :محمد کاظم المحمودی  ،تهران  ،میراث ۱۳۱۴ .
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م اص اب ال ُمعن ّی به األمر والمراکل لجمي الم طتطاث ان ب لت جهت هم الجل التتاجد له ا اال ر المعتصر المصارک اصة فی
بال اآلسيا المرکلية ا بکستان و ماجکستان و مرکمنستان و غيرها م الصال فی المکتصا اال رية الترا ية نتمنّا ان ينج ت فی ه ا
الجهد بيذن هللاو
و کتو االستا طار فت ی سلطان فی مجل (التربية و العلم) ،مقاالً فی ماريخ کانتن الثانی ۱۶۶۱ء م م عنتان
غنجارو کتاب «ماريخ علما ب اری» فی  ۱۱صل

و يتناول ه ا الص

فقط التعريي بالغنجار وع ر واشار الی معريي

کتاب م ت راً وناق ا ًو
اذاً ن تا لمليد م الص

ع ه ا الکتاب القيم ،وانقل بعض الشتاهد م بعض الکتو المعتصر ماري ية وکتصالرجال

ه
اری غنجار الص اریو
علی وجت کتاب ماريخ ب
لعلهم ان يساعدهم معقيو و م قي المتاتعو
و انقل ُ فيمايلی:
وقال عن عصدالغافر اللارسی :هت م مد ب احمد ب م مد ب سليمان ب کامل الص اری ابت عصدهللا ال افظ المعروف
بالغنجار قة م ا مة ال دي  ،صني ماري ا ً لعلما ب اری کتابا ً حسنا ً مليداً ،وسار فی الطلو ،قدء نيشابتر قديماو حدث ع ابی
احمد علی ب م مد ب عصدهللا ب حصيو المرو ی وغيرهم49و
ه
اری» الغنجار م مد ب احمد الص اری ال افظ وا ت ر السللی ،واالصل عندی50و
وقال الس او  :و « ب
ومتفی الس اوی ،فی سنة (۶۱۲هـ) وه ا يدل بان الکتاب التاريخ ب اری کان متجت اً الی قرن التاسي الهجریو
و ههک ا کان اب ماکتال م اقدء العلما ال ي کتو ع الرجال وهت استلا کثيرا م ماريخ غنجار و االصل کان عند
واب ماکتال کان يعيش قريصا ً م

مان وهت کتو فی کتاب متار اً کثير ً کت ري

به العصار و

کتو اب ماکتال فی مرجمة جلتان مانص قتل  :جلتان ب سمر ب ماهان ب

اقان ب عمر ب عصدالعليل ب مروان

ب ال کم ب ابی العاص ب امي  ،م قال :ک ا وجدم  ،مضصتطا ب ط غنجار51و
م کتو ع م مد ب احمد ب عصة الهروی ،ووج ّدم فی کتاب ماريخ ب اری م نيي ابی عصدهللا م مد ب احمد ب
م مد ب سليمان ب کامل الغنجار ال ی ا صرنی ب غيرواح ٍد عن 52و

 49عبد الغافر بن اسماعیل  :المختصر من کتاب السیاق ،ص . ۴۴
 50شمس الدین محمد عبدالرحمن  ،االعالن بالتوبیخ لمن ذم التاریخدار  ،الکتب العلمه بیروت :ص ۲۵۳
51ابن ماکوال علی بن ابی نصر ،االکمال فی رفع االرتیاب عن الموتلف و المختلف فی االسماء و الکنی .ج  ،۲ص ..۱۱۳
دار الکتب العلمیة بیروت.
 52المرجع السابق :االکمال جلد  ۴ص ۱۳۱
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وکتو السمعانی ،متتفی  ۵۹۲هـ ّ
ان عصدالملک ب عصدالرحم ب فضال السصاری ابت م مد روی کتاب ماريخ ب اری
متلل ابی عصدهللا م مد ب احمد غنجار53و
ع ٔ
وقال عن ال طيو ،متتفی ۴۹۳هـ فی ماريخ بغدا :
قرأث ب ط ابی عصدهللا الغنجار الص اری :متفی ابت علی ب
وه ا ايضا ً يد ّل بان نس

کريا ب ي هی المسص ی بجت جان فی سنة  ۳۵۱هـ 54و

ماريخ ب اری کان متجت اً عند ال طيوو

وال شک فی ه ا ان لت طُصي ه ا الکتاب ستف يستليد من کثي ٌر م اهل العلم و اصةً الصاحثي فی علم ال دي و رجال حدي ،
سيصقی ا راً مليداً و يمأل ب
و
ه

أل المکتصا العلمية ب و

مشائخه:
لي ب م مد ال ياء و سهل ب عثمان السلمی و ابی عصيد احمد ب عرو الکرمينی ،و غيرهمو
تالميذه:
وسمي عن  ،ابتبکر م مد ب علی ب حيدر الجعلر  ،و ابتالمظلر هنا ب ابراهيم النسل  ،ابتالتليد حس ب م مد
الدربندی ،و ابت م مد عصدالملک ب عصد الرحم االسد  ،ابت حلص عمر ب احمد الص ّلا المعروف باال نو ،ابت بکر احمد ب
عصد الرحم ال افظ الشيرا

 ،ابتسعد احمد ب م مد ب عصدهللا المالينی ،ابتطاهر حس ب علی ب سلمة الهمدانی وغيرهم55و

تاریخ وفاته:
ه
اری56و
وماث فی (۴۱۲هـ) بص
ه
اری ال ی کتص ابتبکر م مد ب جعلر ب
و م الجدير بال کر بين هناک التّاريخ اآل ر بيسم ماريخ الص

کريا النرش ی

و نسو ه ا التاريخ بيسم امير ،نتح ب الن ر السامانی فی سنة (۳۳۲هـ) ،و ه ا التاريخ مطصتع ،بلغاث ،العربی ،و الروسية،
و اللرانسية ،و اللارسية و ه ا التاريخ مقدء ع ماريخ غنجارو

المبحث الخامس:
ومن ائمة الحدیث ،الذی ذهب من مصر الی بالد ماوراءالنهر وسمع الحدیث و نقله الی مصر و عن طریقه الی بالد
المغرب
اسم وکنيت وماريخ ميال :

 53عبدالکریم بن محمد  ،االنساب :سمعانی ، ،طبع حیدرآباد  ۱۳۱۲هـ ق ج  ۳ص ۴۲
 54الخطیب البغدادی ،تاریخ بغداد .:ج ۲-ص .۳۴۱-دار الکتب العلمیة طبع بیروت . ۱۴۱۳
 55السمعاني :االنساب :ج  ۱۳ص .۳۱
56السمعانی :االنساب  :ج  ۱۳ص .۳۱
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هت :سعيد ب عثمان ب سعيد ب السک ب سعيد اب م عو ب رستم ب بر نة ب کسری انتشيروان ،المشهتر بيب السک
وکنيت ابت علی ،المشهتر بالصلا و ُولد فی سنة (۲۶۴هـ) 57و
ماقيل في م األقتال:
قال ال هصی :االماء ال افظ ال جة المجت الکصير ،عنی به ا الشين وجمي وصنّي کان کصير ال ّشين ُمکثراًُ ،متقنا ً و ُم نّلاًو
کان کثيرا الترحال فی طلو ال دي  ،فرحل الی الشاء والجلير والعرا و راسان وماور النهر اعان علی سعة
الراحلة التکسو بالتجار  ،م نلل م ر وسک بها وکان اول م جلو ص ي الص اری الی م ر وحدث ب 58و
مشایخه:
سمي بصغدا م ابی القاسم الصغتی ،واب ابی او  ،وطصقتهما و ب ران ،م ال افظ ابی عروبة وطا لة ،و بدمش م
احمد ب عمير وسعيد ب عصدالعليل ال لصی وأقرانهما ،وب راسان سمي بها (الجامي ال
يتسي اللربری ،فکان اول م جلو ال

ي لألماء الص اری) برواية م مد ب

ي الی م ر ،وح ّدث ب وسمي بنيشابتر م ابی حامد ب الشرقی ومکی ب عصدان،

واعان علی سعة الرحلة التکسو بالتجار و جمي وصني ،وجرح وعدل ،وص

وعلل ،ولم نر متاليل  ،هی عند المغاربة59و

وکتو ال هصی ع مالم م :
حدث عن  :ابت سليمان ب

بر ،وابت عصد هللا ب مند  ،وعصد الغنی اال

 ،وعلی ب م مد الدقا  ،وعصد الرحم ب

عمر ب الن ا  ،وعصد هللا ب م مد ب اسد القرطصی ،و ابت جعلر ب عتن هللا ،و القاای ابت عصدهللا م مد ب احمد ب مل ّر
کان ب حلء يثنی علی (ص ي

المنتقی) وفي غرا و60و

وقال اللرکلی:
م عصر ب سک نهر جي تن ليضي اقدام بصال ماورا النهر فد ل ب اری فی ل الدولة السامانية وسمي بها الجامي
ال

ي  ،لألماء الص ار  ،برواية م مد ب يتسي اللربری م عا بعد ه الرحلة الطتيلة الی مسقط رأس م ر61و
وعلی ه ا کانم رحلة اب السک الی بال ماوراالنهر رحلة مصارکة اسلرث ع نتا ج مثمر فی نشر علم ال دي لية

فی م ر وحدها بل وصل ع طريق (الجامي ال

ي ) للص اری الی بال المغرب العربی وم المغرب الی اندلة ،وه ا م

المعروف لدی الم د ي ب هاب االماء الص اری الی م ر وسماع ع مشا

و م صم اهل م ر مجا األماء الص اری،

57الذهبی :تذکرةالحفاظ :ج  ،۳ص .۱۳۳
58الذهبی :سیر اعالم النبالء :ج ،۱۵ص.۱۱۳
 59الذهبی :سیر اعالم النبالء .الطبقة العشرون ،ابن السکن ج ۱۵ص .۱۱۳
 60الذهبی  :سیر اعالم النبالء – ج  ۱۵ص ۱۱۱
 61الزرکلی :االعالم – ج  ۳ص  – ۱۱الذهبي :العبر ،ج  ۱ص  ۳۱۳ابن العماد :شذرات الذهب ج  ۳ص ۱۲
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ولک ما وصل کتاب الجامي ال

ي الی م ر قصل اب السک  ،فقد معرّف الم ريتن الول مر علی کتاب (الجامي ال

لالماء الص اری ال ی انلر اب السک بسماع م اللربری ،کما اشرث الي آنلا بقتل ال هصی ،بسماع اب السک ال
م م مد ب يتسي اللربری «فکان اول م جلو ال

ي )

ي الص اری

ي الی م ر وحدث ب »و

وقال ال هصی عن فی متاي آ ر :ومالم م جماعة م االندلسيي والم ريي 62و
وه ا يثصم لنا ان اب السک کان جسراً قافيا علميا ً عصّر علي ص ي االماء الص اری م بال ماورا النهر الی م ر
ومنها الی بال المغرب واالندلة ،وم هنا فهمنا بکل التاتح جهت علما ماورا النهر بنشر علم ال دي النصت الشريي اما
اصالتا واما بتاسطة مالمي هم م ماورا النهر الی م ر و م هنا الی بال المغرب العربی و األندلة والی ما هنالک م الصلدان
العالم االسالمیو
تصانيفه:
لم يکتي ب السک بالتعليم والتعلم وسماع اهل العلم من بل صني کتصا قيّما ً فی علتء ال دي  ،منها:
ي المنتقی المعروف بالسن ال

۱ـ ال

احو او السن فی ال دي و وهت کتاب م وف االسانيدو

۲ـ کتاب معرفة اهل النقل:
قال اب عساکر ع ه ا الکتاب :ورايم ل جل ا م کتاب کصير صنل فی معرفة اهل النقل ،يدل علی متسي فی
الروايةو

63

وذکر ع ماليلام المليد – الکتانی فی الرسالة المستطرفة64و
وال شک ان رحلة ب السک الی بال ماورا النهر م عت م الی م ر وقدء الهدية لطالب ومالمي کتاب (الجامي
ال

ي ) لالماء الص اری واعطی مجاال لعلما م ر للص

والتاليي ما استلا و م ه ا الکتاب المصارک بل عصر م م ر الی

بال المغرب واالندلة وال غرابة فی ه ا فقد کان اب السک (حجة فی العلم ال دي ) کما صرح ب اب العما 65و
وم الجد ير بال کر ان قدوء االماء الص اری الی م ر لسماع ال دي هک ا انتقل کتاب الول المر الی ه ا الصال وح ل
لم ر الول المر شرف طصي کتاب الجامي ال

ي ايضا بامر م السلطانی العثمانی عصدال ميد الثانی ال ی ارسل الکتاب ليطصي

فی بتال سنة(۱۳۱۳هـ) وعن ا ث باقی الطصعاث66و

 62الذهبی  ،تاریخ االسالم ج ۲۵ص ۱۱
 63ابن عساکر :تاریخ مدنیة دمشق ج  ۲۱ص .۲۱۱
64الکتانی  :الرسالة المستطرفة لبیان مشهور کتب السنة المص ّنفة.
ابی عبدهللا محمد بن جعفربن ادریس بن الطایع الکتانی الحسنی االادریسی الفاسی المغربی ج ۱ص .۲۱
 65ابن العماد :شذرات الذهب ج  ۳ص .۱۲
 66فواد سرکین :تاریخ اثرا العربی ج  ۱ص .۲۲۳
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ماريخ وفام :
متفی رحم هللا فی الم رء سنة (۳۵۳هـ) و ف بالقرافة ال غری بجصل المقطم فی م ر ،67ونشر ال دي

وعلتم

والشتهر بالت ت عند اهل العلم وکلا ب اجرا و تابا وف راو رحم هللا رحمة واسعةو

المبحث السادس:
و من االعالم ماوراءالنهر اسحاق بن ابراهيم الشاشی ولی قضاء مصر:
اسم و لقص و ماريخ وال م :
هت اس ا ب ابراهيم ،المقلو بابی يعقتب الشاشی ،ولد فی سنة (۲۴۴هـ) والشاش ،نسصة الی اقليم الشاش التاقي علی
نهر سي تنو
کان فقيها فی مان رحل الی م ر واشتهر فيها برواية (الجامي الکصير) لالماء م مد ب ال س الشيصانی وسک وعاش
فی م ر م ولی قضا م ر وسعد النا

باحکام 68و

وذکر اب يتنة فی کتاب ( :الغربا ال ي قدمت م ر) فقال عن ( :کتصم عن حکاياث واحا ي )69و
والّي کتابا فی اصتل اللق  ،المشهتر باصتل الشاشی وه ا الکتاب ،م المتتن المعتصر والمعتمد فی اللق ال نلی وقد
شرح اکثر م علما االحناف70و
تاریخ وفاته:
متفی االماء الشاشی بم ر سنة (۳۲۵هـ) 71و
وه ا علم م اعالء ماورا النهر ال ی انتقل العلم وال دي واللق و ال ضار وال کم م ماورا النهر الی م ر و نج
بمن و القضا بم ر وصار مثال للعدل بي النا

وماث بم ر ول ال کر ال س عند اهل العلمو رحم هللا رحمة واسعةو

و من اعالم ماوراءالنهر الذی انتقل الی مصر هو العالمة جعفر بن محمد بن الحسن ابوبکر الفریابی:
اسمه و کنيته و تاریخ والدته:
هت جعلر م مد ب ال س و کنيت ابتبکر اللريابیُ ،ولد فی مدنية فارياب فی سنة (۲۱۱هـ) 72وهی م بال التاقي
قرب مدينة بلخ علی جانصی نهر جي تن وهی م مدن االفغانية حاليا بافغانستان،

 67ابن تغری بردی :النجوم الزاهرة ج ،۱-ص.۳۱۳ -
 68القرشی :الجوهر المضیة ،ج ،۱ص ۳۵۴
 69عبدالفتاح :فتحی عبدالفتاح :تاریخ ابن یونس الصدفی ،ج ،۲ص .۳۳دار الکتب العلمیة – بیروت.
 70منهم المال محمد بن الحسن الخوارزمی ،و ابوالحسن بن محمد الهندی .البغدادی :هدایة العارفین ،ج ،۱ص ۲۱۱
 71المقریزی :احمد بن علی المقفی الکبیر .ج ،۲ص ۵۲
 72الذهبی :محمد بن احمد :معرفة القراء الکبار علی الطبقات و االعصار ج ، ۱ص.۳۳۳
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و حلظ القران الکريم من صغر م معلم القراآث وبرع فی قرآ قالتن ع نافي المدنی ،و م اشهر شيتخ فی ه ا المجال:
اسماعيل الدوری ،و اس ا سصار الن يصی م سمي ال دي م علما مدينة فارياب واشهرهم يتنة ب حصيو73و
الفاریابی
رحالته العلميه:
وبعد سماع م علما بلد فصدأ برحلت العلمية وهت کان عمر سصعة عشر سنة وطاف ارجا العالم االسالمی ،فسمي
م علما ماورا النهر و راسان ،والعرا ،و الشاء ،والجلير  ،ول جا  ،واليم و م ر74و
ی:
ولنا ان نقدر مالقي اللريابی م جهد ومعو وعنا فی سصيل طلص للعلم ونشر ل دي النصی الکريم حتی قال عن ال لد ٌ
کان احد اوعية العلم واللهم ،طتف الدا ر االسالمية و رحل م الترک (بال ماورا النهر) الی م ر75و
ل اللاريابی ،م ر ،و عاش فيها فتر ليسم بالقليلة عا بعدها الی العرا و
ما قيل في م اقتال العلما :
قال ال طيو الصغدا ی :لما ور ابتبکر اللريابی الی بغدا استقصل بالطصتل ،قعد ل النا

فی شارع المنار بصاب الکتفة

ليسمعتا من  ،فاجتمي النا  ،ف ر م حضر مجلس لسماع ال دي  ،فقيل ن ت ال ي اللا ً 76و
قال اب الجت ی :کان اللريابی ميمتنا ،مت تقا ب  ،مکثرا77و
وقال ب العما  :کان اماما حافظا عالمة م النقا ي وکان م اوعية العلم78و
و اختصر ترجمته بذکر عدد من تالميذه.
مالمي  :م مد ب م لد الدوری ،ابتالقاسم الطصرانی ،ابتعلی ب هارونو
کان مجلة اللاريابی م اص اب الم ابر مم يکتو حدو عشر آالف انسان ،واذاً انتهی کالمی ع ذکر مالمي بقتل ال متی:
وکتو عن النا 79و

 73الذهبی :محمد بن احمد ،معرفة القرا الکبار علی الطبقات االعصار ،ج ،۲ص  .۳۵ابن الجوزی :عبدالرحمن بن علی :المنتظم فی تاریخ
االمم والملوک .ج ،۲ص .۳۲۳
 74عیاض :عیاض بن موسی :ترتیب المدارک و تقریب المسالک لمعرفة اعالم مذهب مالک .ج ،۱ص  .۴۳۵دارالکتب العلمیة  -بیروت
الذهبی :تذکرة الحفاظ – ج ،۲-ص۱۱۳-
 75الصفدی :خلیل بن ایبک ،الوافی بالوفیات .ج ،۱۱ص  .۱۱۲داراحیاء التراث  -بیروت.
 76الخطیب البغدادی :تاریخ بغداد .ج ،۳ص .۱۱
 77ابن الجوزی :المنتظم :ج ،۵ص .۱۲۴
 78ابن العماد :شذرات الذهب :ج ،۲ص .۲۳۴
 79یاقوت الحموی :معجم البلدان .ج ،۴ص .۲۵۱
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تصانيفه:
و مرک لنا اللاريابی الم ا ر التاري ية عد ا کثيرا وم ه الم نلاث :کتاب (السن ) و يقتل عن صاحو اللهر
علی مسي کتابا (ف ال) بمعنی قسم ه الکتاب علی مسي ف ال80و
ول الت انيي الکثير کما اشار الي ال هصی بقتل :
و صني الت انيي النافعة81و
وم الجدير بال کر بان اللريابی :احد أ مة المالکية فی ماورا الهنر ال ی کان مرکل م هو ال نلیو
تاریخ وفاته:
و بعد ه الرحلة الطتيلة ال افلة بالعطا والص ل والترع و نشر للعلم و ال دي الی م تلي ارجا العالم االسالمی،
ماث االماء العالمة اللريابی فی ليلة اربعا م شهر الم رء سنة (۳۱۱هـ)82و
المبحث السابع:
ٰ
ببخاری:
محمد بن صالح بن محمد بن السمح القحطانی الذی انتقل من األندلس الی ماوراءالنهر و مات
وقال عن السمعانی فی االنساب:
هت م مد ب صال ب م مد ب السم ب صال  ،الق طانی المالکی المعافری االندلسیو کان فقيها ً حافظا جمي ماريخ الهل
االندلة83و
مشایخه:
سمي ع م مد ب رفاعة ،و م مد ب وااح ،و ابراهيم ب اللرا و احمد ب حلء و سمي بالشاء ،يثمة ب سليمان الطرابلسی،
و سمي بصغدا اسماعيل ب م مد ال لارو
م قال السمعانی :و ذکر ابتسعد اال ريسی فی ماريخ سمرقند فقال :ابت عصدهللا اللقي الق طانی ،قدء علينا سمرقند قصل
ال مسي و ال ما ة و کتو بها ع مشا نا ،و اکثرعنهم ،وجمي ماريخ لالندلسيي سمعنا بسمرقند ،وکان م افاال النا

وم

قامهم جمي م ال دي شيي اليتصي م مشا خ االندلة والمغرب والشاء وال جار ،والعرا والجصال و راسان و ماورا النهرو
وماث بص اری فی نيي و سصعي و ال ما ة84و

 80ابن الندیم :محمد بن اسحاق :الفهرست .ص .۳۲۴
 81الذهبی :سیر االعالم النبالء .ج ،۱۴ص .۱۵
 82ابن الجوزی :المنتظم :ج ،۵ص .۱۲۴
 83السمعانی :االنساب :ج ،۱۳ص .۴۳۳
 84السمعانی :االسبب :ج ،۱۳ص.۴۳۳
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ه
اری
وکتو السمعانی سطترا نقال ع ماريخ نيشابتر لل اکم وکتو فی ا ر و وقال غنجار :متفی ابت عصدهللا االندلسی بص
سنة مسعة و سصعي و ال ما ة85و
و وا لنا ه العصاراث التی ذکرمها آنلاً بان ،عد ٌ م الم د ي ال ي جا و م بال المغرب و االندلة و ا وا العلم
وال دي م علما ماورا الهنر وسمعتا مشايخ ماورا النهر عنهم ومامتا بماورا النهر ولک ليستا فی االصل م ماورا النهر
ولهم حض کصير فی نشرالعلم ال دي النصت الشرييو
و ا ّر عليهم مشا خ ماورا النهر فی التعليم و التعلم و التيليي و الت نيي و صار َعلَ َم م اعالء العلم و المعرفةو
ابوالعباس محمد بن محمد ابن السن:
من الرجال الذین ارتحلوا من بغداد الی ماوراءالنهر ثم ماتوا هناک.
و ذکر السمعانی نقال ع ماريخ غنجار بان ابتالعصا

م مد ب م مد ب الس ب هارون ب مهدی ب ابی جعلر

المن تر ،وهت کان م اهل بغدا و انتقل الی بال ماورا النهر ،م قال :قال غنجار :متفی ابتالعصا

بلرغانة فی سنة (۳۵۱هـ)86و

وا ّ لنا ماريخ غنجار بان ه ا واحد م العلما ال ي انتقل م بغدا و متفی بماورا النهر ولک لية م اهل ه
المنطقةو

المبحث السابع
ذکر احد المحدثين الذین ذهبوا من القدس الی ماوراءالنهر من العلماء القرن الخامس:
اب قيسرانی ابتاللضل م مد ب طاهر المقدسی:
اسم و کنيت و متلد :
هت ابتالل ل ب طاهر ب علی ب احمد المقدسی المعروف باب القيسرانیو
ولد فی سنة (۴۴۷هـ) فی القيسرية ،قرية م بال شاء بساحل روءو
وقيل ولد فی القد

و سمي ال دي اوالً هناک فی بلد 87و

رحالته :ورحل الی م ر ،و بغدا  ،والشاء ،وال لو ،و راسان ،و سک (ری) واقاء الهمدان88و

 85المرجع السابق.
 86السمعانی :االنساب :ج ،۱۲ص.۲۱۱
 87المنتظم :عبدارحمن بن الجوزی :ج ،۱ص.۱۳۳
 88ابن خلکان :الوفیات :ج ،۴ص .۲۱۳احمد بن دمیاطی :المستفاد من ذیل تاریخ بغداد ،ج ،۱ص.۳۲
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ما قيل في م االقتال:
وکتو عن احمد ب

مياطی :قال عصدهللا ب م مد االن اری الهروی :ينصغی ل احو ال دي قال ان يکتن سريي القرا  ،سريي

النسخ ،سريي المشی و قد جمي هللا ه ال
وقال اب

ال فی ه ا الشاب واشار الی م مد ب طاهر القيسرانی وکان بي يدي 89و

لکان :کان احد الرحالي فی طلو ال دي ووو وکان م المشهتري بال لظ والمعرفة بعلتء ال دي

م نلاث و مجمتعاث مدل علی غلار علم وجت معرفةو

و ل فی ذالک

90

و ق دی م ذکر اب القيسرانی بان هت م علما الشاء والقد  ،ه
ولک مي رحالم الکثير کما صرح ب اب

لکانووو

وم المهم رحلت الی بال ماورا النهر و راسان وسکتنت فی مدينة (ری) و ذهاب الی همدان و اقامت و مرک ابن فی (ری)
عند المشا خ ،و لقا مي عصدهللا ب م مد االن اری ال تفی المعروف فی مدينة هراث م مدن مشهتر فی راسان و ا ر
علما ماورا النهر و اصة ا ر عصدهللا ب م مد االن اری م علما الت تف علی اب القيسرانی و مي ر القيسرانی عنهمو و
م بعد ذالک بد بت نيي (صلت الت تف) هت م کتص المشهتر فی الت تف وفي افي ع الت تف و اهل الت تف با لة
م القرآن والسنة ،وبعد ه ا الت نيي صدر کثير م أ مة الجرح والتعديل ،الجرح علی القيسرانی وعلی عقيدم و و ال مجال لی
ان اطتل الص

فی ه ا المقاء فاعا ً ع القيسرانی ،و کل م يريد الص

التافی ع القيسرانی فاليراجي المراجي ال ی ذکرم

فی ال تاشیو
و صنّي اکثر م

ماني کتابا ً مطصتعا ً و غير مطصتع.

ماريخ وفام  :متفی رح فی سنة ( ۵۱۱هـ).91

المبحث الثامن
و من المحدثات من نساء الخراسانيات فی قرن الرابع الهجری
المروزیه
 -۱اسمها :کريمة بنم احمد ب م مد ب حامم المرو ية92و
 -۲کنيتها :اء الکراءو
 -۳متلدها :وال ذکر فی الکتو ع ماريخ مؤلدها ،ولک ال هصی قال :وکانم قد بلغم الما ة ،وبالنظر الی ماريخ وفامها مکتن
وال مها سنة الث و ستي و ال ما ة93و

 89احمد بن دمیاطی :المستفاد من ذیل تاریخ بغداد .ج ،۱ص.۳۲
 90ابن خلکان :الوفیات :ج ،۴ص .۲۱۲
 91ابن خلکان :الوفیات :ج ،۴ص ۲۱۱
 92الذهبی ،سیر االعالم النبالء :ج ،۱۱ص ۲۳۳
 93المرجع السابق
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ما قيل فيها من االقوال:
قال اب ماکتال :کريمة المرو ية سمعم جامي الص اری م الکشميهی ،وسمعم اهر ب احمد السر سی وحد م
کثيراً94و
وقال اب الجت ی :کريمة المرو ية م اهل کشميه قرية م قری (مرو) وکانم صال ة ،سمعم ابا الهيثم الکشميهنی
وغير  :وقرأ عليها األ مةو
کال طيو ،واب المطلو ،95والسمعانی ،وابی طالو اللينصی96و
قال ابتاللدا  :کريمة المر وية هی التی مروی ص ي الص اری بمکة ،واليها انتهی علت االسنا 97و
وه م الم د اث التی دمم و صرفم عمرها فی نشرعلم ال دي بماورا النهر و راسان وهی ربم م مالمي ها
مثل ال طيو الصغدا ی والسمعانی وغيرهما م الم د ي المشهتري لدی اهل العلم واللضل جلاها هللا عنا و ع االمة يرالجلا
لها وال مثالها م الم د ي الکراء والشک ان لهم احسان علی االمة االسالميةو و جلهللا ال ير لکل م عقد ه ال لقة العلمية
المصارکة الجل احيا الت کر ع علما سللنا الکراء و اصة ماورا النهر ال ی کان ينصتع العلم و ال ضار والثقافةو

الخاتمة و نتيجة البحث
ان العالقاث الثّقافية بي بال ماورا النهر و العالم االسالمی قد وصلم الی اق ی رجاث السمت واال هار الل القرن الثّال
الهجری ،فقد رحل کثير م الم ّد ي الی معظّم بال العالم االسالمیو
و منها :العرا و بغدا و الکتفة و الص ر ووو
و منها شص الجلير العربية م ّکة و المدينةو
و منها :بال الشاء و م ر و بيم المق ّد

و بال المغرب و االندلة و بال

راسان مثل سر ة نيشابتر ،و مرو ،و

هرا  ،و بلخ( ،والرّی)و
نستطيي ان نقتل :ان الع القة بي بال ماورا النهر و المدن االسالمية کانم مقتء علی التي ير و التي ر ،فکل منها انتلي
بعلم اآل ر و ا ر في  ،کما اشرث الي فی الص

يت ّکد لنا ان ال رکة العلميّة ال معرف
ع االماء ال افظ اب القيسرانی ،و هه ا ٔ

ال دو الم طنعة بي االوطان االسالمية ،و يُثصم لنا عل ّت همة الم ّد ي م علما بال ماورا النهر فی طلو العلمو

 94ابن ماکوال :االکمال :ج ،۳ص ۱۳۳
 95ابن المطلب :هو محمد بن علی بن محمد بن المطلب الکرمانی البغدادی المتوفی سنة ۴۳۱هـ ،سیر االعالم النبالء لذهبی :ج ،۱۱ص
.۴۱۳
 96االنساب :ج ،۳ص .۱۱۱
 97عماد الدین اسماعیل بن علی المعروف بابی الفداء ،المختصر فی اخبار البشر :ج ،۲ص.۲۵۱
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والمتر ي
انيا ً :و انجصم بال ماورا النهر کصار رجال العلم فی ماريخ ال ضار االسالمية م الم ّد ي و الملسري ،
ٔ
و الجغرافيي و االطصا و اللالسلة و اال با  ،کيمثال االماء الص اری و مسلم ب ال جا النيشابتری و الترملی ،والمامريدی
واللم شری ،و السر سی ،والقلّال ،وال ّشاشی ،وال تار می ،واللاريابی ،والصيرونی ،وال ّرا ی ،و اب سينا،
والقشيری و مرغينانی و غيرهم کثيرونو و هلک انا ال اب

ع هه ٔتال وال ع الثّقافة و ال ضار فی بال ماورا النهر

بل القيم الضت علی جهت عد قليل م الم ّد ي م ذالک الديار لکی نرملي ب کرهم همم طالب العلم فی ع رنا هه او
الثا :ان الترکية کانم جسراً ساعدث فی نقل بعض العلتء الشرعية و علم ال دي
السلطان عصدال ميد الثانی کان اول م امر بطصي الجامي ال
التقم ستة عشر ( )۱۹نلراً م علما اال هر الشريي لت
ال

اصة کما ذکرنا الل ب ثنا هه ا بان

ي الص اری ،و فتض هه ا األمر الی شيخ اال هر و عُي فی ذالک
ي نس ة الجامي ال

ي الص اری ،امر السلطان عصدال ميد الثانی بتدرية الجامي ال

ي الص اری و بعد انتها الطصي جامي

ي الص اری فی (جامي السلطانة مهرما ) باستنصتلو و

مجٔيی ّ
القاری م هراث الی استانصتل فی سنة (۱۹۱۱ء) فی ور ال الفة العثمانية ،مدل هه ا بان العالقاث الثقافية و
مالعلی
ٔ
العلمية بي بال ماورا النهر و الترکية کانم عالقة ماري ية قديمة مل هر الی نهايم ال الفة العثمانيةو
و اننی اقدء هه الص

المتجل ع م ّد يی ماورا النهرو و اق ّدء بالم مقديری للمجهت ال ّ
ض م ال ی ب ل علما ماورا النهر

و راسان لالمة االسالمية کما و اق ّدء للصاحثي واالکا ميي بمتاصلة ال ّشکر و التقدير لم عقّد هه ال لقة العلمية العالمية ع
طري آن الي  -ع بعيد – و اوصيهم بضر ور متاصلة الص
ملقت ع نظر العلما و متجت فی الکتو متشتتًا ي تا الص

ع کثير م العلما والم ّد ي م ماورا النهر ال ي ما الت
عنهمو و لهم م الت نيلاث الم طتط غير المطصتعو

ه
اری و نسي ،و
رابعا :ان الم ّد ي فی بال ماورا النهر لم يکتنتا م مدينة واحد بل کانتا م معظم مدن االقليم ،ب
فرغان  ،و الشاش ،و سمرقند ،و تار ء ،و بيکند ،و بلخ ،وهراث و غيرها م المدن و

المصادر والمراجع
القرآن الکريم
1و اب الجت ی المتاتعاث
2و اب العما  :ش راث ال هو
3و اب النديم :م مد ب اس ا  :اللهرسم
4و اب مغری بر ی :النجتء اللاهر
5و اب حصان ،الثقاث
6و اب

لکان احمد ب

مياطی التفياث المستلا م ذيل ماريخ بغدا

7و اب عساکر فی ماريخ مش ،
8و اب كثير،الصداية والنهاية،
9و اب ماکتال علی ب ابی ن ر ،االکمال فی رفي االرمياب ع المتملي و الم تلي فی االسما و الکنيدار الکتو العلمية
بيروثو
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11و ابت کريا م ی الدي ي يی ب شرف النتو  ،المتتفی۹۱۹،التقريو والتيسير لمعرفة سن الصشير والن يرفی اصتل
ال دي
11و ابت عصدهللا م مد ب جعلرب ا رية ب الطايي الکتانی ال سنی االا ريسی اللاسی المغربی
12و احمدب علی ب حجر ابتاللضل العسقالنی ،االصابة فی مميل ال

ابة - :الناشر :ارالجميل بيروث ،الطصعة االولی:

۱۴۱۲و
13و

الصيهق السن الکصری

14و ال طيو الصغدا ی ،ماريخ بغدا و ار الکتو العلمية طصي بيروث  ۱۴۱۱و
15و ال هصی :ماريخ االسالء ، ،وسير اعالء النصال
16و اللرکلی :االعالء –
17و سيتطی -طصقاث ال لا
18و شمة الدي م مد عصدالرحم  ،االعالن بالتتبيخ لم ذء التاري دار  ،الکتو العلم بيروث
19و ص ي مسلم م قي  :م مد فؤا عصدالصاقی ،طصي :احيا التراث العرب  ،بيروث الطصعة الثانيةو
21و صالح الدي

ليل ب ايصک ال لدی ،التافی بالتفياث ،،اراحيا التراث العربیو

21و عصد الرحم  ،المتاتعاث ،طصي ار اللکر بيروث ،الطصعة الثانية ۱۴۱۳ :
22و عصد الغافر ب اسماعيل  :الم ت ر م کتاب السيا لتاريخ نيشابترو م

ي  :م مد کا م الم مت ی  ،مهران  ،ميراث

و ۱۳۷۴
23و عصد الکريم م مد السمعانی -االنساب ،ار الجنان بيروث
24و عصدال ی ب احمد ب م مد اب االعما العکری ال نصلی  ،ش اراث ال هو
25و عصدالرحم ب علی :المنتظم فی ماريخ االمم والملتکو
26و عصدالرحم ب م مد ،اب

لدون ،المقدمة  ،طصي :القاهر  ،الهيئة العامة لکتاب۲۱۱۹ :

27و عصداللتاح :فت ی عصداللتاح :ماريخ اب يتنة ال دفی ،ار الکتو العلمية – بيروثو
28و عصدالکريم ب م مد سمعانی  ،االنساب:طصي حيدرآبا  ۱۳۷۲هـ
29و عصدالکريم م مد السمعانی – االنساب ارالجنان بيروثو
31و عما الدي اسماعيل ب علی المعروف بابی اللدا  ،الم ت ر فی ا صار الصشر
31و عياض ب متسی :مرميو المدارک و مقريو المسالک لمعرفة اعالء م هو مالکدارالکتو العلمية  -بيروث
32و فتا سرکي  :ماريخ ا را العربی
33و القرشی :الجتهر المضية
34و ک الة ،معجم المؤللي
35و م مد ب اسماعيل ب ابراهيم ب المغير الص اری ابت عصدهللا ،التاريخ الکصير الناشر :ا ر المعارف العثمانيةو
36و م مد ب جرير الطصر  ،ماريخ الطصری،طصي ار اللکر بيروث عاء۱۳۶۷ :و
37و م مد ب حصان ب احمد ابتحامم  ،مشاهير علما االم ار -مشاهير علما االم ار –الناشر :ارالکتو العلميةو
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38و م مد ب عصدالرحم المصارکلتری م لة االحتذی طصعة اراللکربيروثو
39و م مت شاكر ،جغرافي

راسان طصي :المکتو االسالم بيروثو

41و م مت م مد لي ،بال ماورا النهر فی الع ر العصاس
41و المقريلی :المق هلّی الکصير،
42و متستعة المدن العربية واالسالمية و
43و ياقتث عصدهللا ال متی معجم الصلدان ،طصي ار احيا التراث العربی بيروث طصي – ۱۳۶۶و
)44. https:/ejaaba.com(adel_laawyer

جميي ال قت م لت ة  ،© 2021الصاح  /سيد أحمد الهاشم  ،الصاح  /م مد شريي رحمان  ،المجلة األكا يمية لألب اث
والنشر العلم و )(CC BY NC
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معيقات تعليم الفيزياء في المدارس األردنية خالل جائحة كورونا ضمن التعليم عن بعد من وجهة نظر
معلمي الفيزياء في العاصمة عمان
Obstacles to teaching physics in Jordanian schools during the Corona pandemic are part of
distance education from the viewpoint of physics teachers in the capital, Amman
الباحثة /حياه عبد الحافظ عبيد االحمد
وزارة التربية والتعليم األردنية
Email: hayat.alahmad2019@gmail.com

الملخص:
هدفت الدراسة إلى الكشف عن ععيان ت لعلنيم الييء ن فند ال ندار
وجهة نظر ععل د الييء

األردنينة خنل ج ئحنة كورونن من

التعلنيم عن بعند عن

فد الع ص ة ع ن ،وذلك فد مو عتغيرات الع ر والنوع االجت عد.

أجر ت الدراسة على عينة ع ععل ند وععل ن ت الييء ن فند الع صن ة ع ن ن ،غيند بلنر عندد أفنراد عيننة الدراسنة  )06ععل ن
وععل ة .خل اليصل االو ع الع م الدراسد .)0602/0606
لكونت االستب نة فند صنورله النه ئينة عن

 )02فانرة عوزعنة إلنى  )3عجن الت ،وعن لوصني ت الدراسنةل ع نل دورات لن ينة

عهنية لل عل ي لتعلق ب لتعليم االلكتروند ،لوفير اجهءة غ سوب واجهءة ذكينة لل عل ني والبلبنة ينر ال اتندر

علنى ااتن هن ،

لدر ب ال عل ي على التببيا ت ال ختبرات الج فة االفترامية) لت كي البلبة ع اجرا التج رب افترامد.
الكلمات المفتاحيةل علم الييء  ،التعليم ع بعد ،التعليم االلكتروند ،ج ئحة كورون .
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Obstacles to teaching physics in Jordanian schools during the Corona pandemic are part of
distance education from the viewpoint of physics teachers in the capital, Amman

Abstract
The study aimed to reveal the obstacles of teaching physics in Jordanian schools during
the Corona pandemic within distance education from the point of view of physics teachers in the
capital Amman, in light of the variables of age and gender.
The study was conducted on a sample of physics teachers in Amman, the capital, where
there were 60 teachers in the study sample. During the first semester of the school year
(2020/2021)
In its final form, the questionnaire consisted of (21) paragraphs distributed to (3) areas,
including the recommendations of the study: the work of professional development courses for
teachers related to e-education, the provision of computers and smart devices for teachers and
students who are unable to acquire them, training teachers in dry laboratory applications (virtual)
to enable students to conduct experiments by default.

Keywords: Physics, Distance Education, E-Learning, Corona Pandemic.

:المقدمة
 وك ن للتعليم االلكتروند دور بن رز، سعت ال ؤسس ت التعلي ية الى اللجو الى التعليم ع بعد،كورون الع لم

عع اجتي ح فيرو

 عواانع التواصنل االجت ن عد وبنراع، ال ندون ت، ال نتد ت،فد االس ليب الجد دة للتعلم ك لتعليم ع خل الصيوف االفترامية
.التواصل االجت عد
ان التبورات ال تلغاة التد لحدث للع لي ت التعلي ية لجبر ال ختصي وال عنيي الى عواكبة للك التبورات والتوجه عع االلج ه
 فبن لتعليم االلكترونند تحنو الب لنب النى عرسنل،الس ئد الصحيح الذي ولند نت جن ت ععرفينة وعه ر نة لحت جهن اجين ال سنتابل
.)0622 ،وعستابل لل علوعة ع أطراف عدة وعص در عتنوعة فهو ب غد ون اد وعستكشف لل عرفة ع يرة واخرون
،هد العلم ال حرك للصن ع ت والتبورات التكنولوجية التد هد بدوره التد لتحكم ب اتص د الدو ال بند على ال عرفنة
.مرورة علحة لتنشئة جيل ا در على االبتك ر واالبداع وب لت لد النهوض ب لبلد
www.ajrsp.com

الييء

لعلم الييء
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انوم علنم الييء ن علنى التجر ننب واستاصن الببيعنة والكنونت غينند أن لعلنيم الييء ن الي عنل سننتند علنى ع نل البلبنة من
عج وع ت وفرق كون لكل ط لب عه ن ت وعسنؤولي ت لتنءم بهن  ،ولتواصنل ال ج وعن ت ولتي عنل في ن بينهن من

عنهجين ت

البحنند العل نند للوصننو الننى النظر ن ت وال بن د الييء ئيننة بأاننل عسن عدة ع ن ال علننم ليتننأهلوا ان صننبحوا عل ن وبن غ ي فنند
ال ستابل.

مشكلة الدراسة:
لعتبر الييء

ع أك ر ال واد الدراسية التد بذ البلبة به عجهودا لتعل ه واكتس ب عه راله وهذا كله حت ج الى بيئنة لعلي ينة

لي علية وج هية ادر االعك ن بي البلبة وععل يهم.
وع خل استعراض الدراس ت الس باة واستج بة لتوصي له بضرورة البحد ع ععيا ت لعليم الييء

ع بعدت دفع الب غ نة –

عستعينة ب هلل – الى إجرا هذه الدراسة الح لية ،وعح ولة ا ج د عاترغ ت لتلك ال عيا ت.
ل لت عشكلة الدراسة فد لحد د ععيا ت لعلنيم الييء ن فند ال ندار
وجهة نظر ععل د الييء

األردنينة خنل ج ئحنة كورونن من

التعلنيم عن بعند عن

فد الع ص ة ع ن.

اسئلة الدراسة:
لشكل سؤا الدراسة الرئيس فدل
-

ع هد ععيا ت لعليم الييء
الييء

فد ال دار

األردنية خل ج ئحة كورون م

التعليم ع بعند عن وجهنة نظنر ععل ند

فد الع ص ة ع ن؟

وليرع عنه االسئلة الت ليةل
-

ع هد ال عيا ت ال د ة وال لية فد لعليم الييء
وجهة نظر ععل د الييء

-

ع هد ال عيا ت ال عرفية وال هنية فد لعليم الييء

فد ال دار

األردنية خل ج ئحة كورون من

التعلنيم عن بعند

فد الع ص ة ع ن؟

ع هد ال عيا ت النيسية واالجت عية فد لعليم الييء
بعد ع وجهة نظر ععل د الييء

-

األردنية خل ج ئحة كورون م

فد الع ص ة ع ن؟

ع وجهة نظر ععل د الييء
-

فد ال دار

التعليم ع بعد عن

فد ال ندار

األردنينة خنل ج ئحنة كورونن من

التعلنيم عن

فد الع ص ة ع ن؟

هل لوجد فروق ذات داللة إغص ئية عند عستوى الداللة  )α ≥ 0.05بي استج ب ت عينة الدراسة غو ععيا ت لعلنيم
الييء

فد ال دار

األردنية خل ج ئحة كورون م

التعليم ع بعد ع وجهة نظر ععل د الييء ن فند الع صن ة

ع ن لعءى لل تغيراتل الع ر ،النوع االجت عد)
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أهداف الدراسة:
ل لت أهداف الدراسة الى التعرف على ععيا ت لعليم الييء
ع وجهة نظر ععل د الييء
-

التعرف على ال عيا ت ال د ة وال لية فد لعليم الييء
التعرف على ال عيا ت ال عرفية وال هنية فد لعليم الييء

فند ال ندار

األردنينة خنل ج ئحنة كورونن من

التعلنيم

فد الع ص ة ع ن.

التعرف على ال عيا ت النيسية واالجت عية فد لعليم الييء
ع بعد ع وجهة نظر ععل د الييء

-

فد ال دار

األردنية خل ج ئحة كورونن من

التعلنيم عن

فد الع ص ة ع ن.

ع بعد ع وجهة نظر ععل د الييء
-

فد ال دار

فد الع ص ة ع ن وذلك ع خل

بعد ع وجهة نظر ععل د الييء
-

األردنية خل ج ئحة كورون م

التعلنيم عن بعند

فد ال دار

األردنية خل ج ئحة كورون من

التعلنيم

فد الع ص ة ع ن.

لحد د الينروق ذات الداللنة اصغصن ئية عنند عسنتوى الداللنة  )α ≥ 0.05بني اسنتج ب ت عيننة الدراسنة غنو ععيان ت
لعليم الييء

فد ال دار

األردنية خنل ج ئحنة كورونن من

التعلنيم عن بعند عن وجهنة نظنر ععل ند الييء ن فند

الع ص ة ع ن لعءى لل تغيراتل الع ر ،النوع االجت عد)

أهمية الدراسة:
لهتم هذه الدراسة الى التعرف الى ععيا ت لعليم الييء
فد الع ص ة ع ن ،ولك

وجهة نظر ععل د الييء

فد ال دار

األردنية خنل ج ئحنة كورونن من

التعلنيم عن بعند عن

أه ية هذه الدراسة ع خل البنود الت ليةل

أصبح التع ليم ع بعد هو ال س ر الذي لتبعه ج يع ال ؤسس ت التعلي ية فد ظل ج ئحة كورونن  ،وال كن الرجنوع اواالستغن عنه ،بل ان نج ح االعم ولادعه عاترن ب دى اندع ج عؤسسن له التعلي ينة بن لتعليم االلكترونند ال عنءز للتعلنيم
ع بعد ولبو ره وا ج د غلو لل عيا ت التد لواجهه.
 -علم الييء

هو ع اهم ال ع رف الضنرور ة للنخنراط بوظن ئف ال سنتابل ،وال بند عن الا نهن لنت ك عن االنخنراط

ب لحي ة وفهم عتبلب ت العصر الحد ة.
 اجر ت هذه الدراسة استج بة لتوصي ت الدراس ت السن باة التند لوصند ب لبحند عن ععيان ت التعلنيم عن بعند وا جن دغلو عن سبة له .

حدود الدراسة:
-

الحدود ال ومنوعيةل لبحند هنذه الدراسنة ب عيان ت لعلنيم الييء ن فند ال ندار
التعليم ع بعد ع وجهة نظر ععل د الييء

األردنينة خنل ج ئحنة كورونن من

فد الع ص ة ع ن.

الحدود البشر ةل ععل و الييء
-

الحدود ال ك نيةل الع ص ة ع ن

-

الحدود الءع نيةل اليصل الدراسد االو ع الع م الدراسد 0602/ 0606
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مصطلحات الدراسة
التعليم عن بعدد :لعرفنه اليونيسنكو )0606ل لين علت لعلي ينة كنون فيهن ال علنم وال نتعلم عنيصنلي عن بعضنهم فند ال كن ن او
الءع ن أو كليه  .بين

عرفه الحنيبد  )0662بأنه ع لية لنظي ية لم اسنتحداهه لتلبينة اغتي جن ت ال تعل ني عن خنل لين علهم

عع الخبرات التعلي ية ال ادعة لهم ببنرق ينر لاليد نة ينر عايندة بءعن ن أو عكن ن عحندد

ودون االعت ن د علنى ال علنم بصنورة

عب شرة.
و عرف اجرائي ل عء

ع االسن ليب التند لسنعى النى لن ينة ال تعل ني ب ل عن رف وال هن رات اللزعنة لنتعل هم دون االلتان بهنم

وج هي .
التعليم االلكتروني :لعرفه الجرف  )0662ب نه اسلوب ستخدم لتحايق نت ج ت التعلم ع خل استخدام الي ت االلصن الحد نة
والبحد والوس ئط االلكترونية ال تنوعة سوا اك ن ع بعد او فد اليصنل الدراسند ،اي اسنتخدام التانينة بج ينع انواعهن لتحاينق
نت ج ت التعلم بأاصر وات واال جهد وأكبر ف ئدة.
و عرف اجرائي ل هنو التعلنيم ال عت ند علنى الحواسنيب واالجهنءة االلكترونينة واالنترننت عن خنل ليعينل التببيان ت وال نصن ت
والبراع االلكترونية ال تنوعة.
جائحة كورونا :لعرفه عنظ ة الصحة الع ل ية  )0606بأنه األزعة التد نتجت ع ليشد ف رو

كورون  Covid – 19فند

الع ن لم أج ننع ولتسننبب بننأعراض عرمننية لتننراوح ع ن طيييننة الننى ا للننة ع ن ادى اجننرا ات الوا ننة عنه ن الننى التننأهير فنند ج يننع
الاب ع ت التعلي ية واالاتص د ة واالجت عية والصحية فد ععظم دو الع لم.
ولعرف اجرائي ل ب نهن ازعنة ع ل ينة نشنأت بسنبب انتشن ر فينرو

كورونن بني البشنر ع ن اجبنر االفنراد علنى منرورة االلتنءام

ب لتب عد االجت عد وارلدا الك ع ت والتعايم ال ست ر للوا ة عنه.

اإلطار النظري:
اوال :علم الفيزياء
علم الييء ن هنو اغندى فنروع العلنوم التند لعننى ب ستاصن الظنواهر الببيعينة وكينف ع نل الكنون لتوصنل النى ععن رف كن
صي ته على شكل اواني وعب د ون ن ذج ان درة علنى التنبنؤ بنتيجنة الع لين ت الببيعينة والكونينة وليسنيره ليسنيرا انرب النى
الوااع .غيد أن فهنم الييء ن وع رسنته ب لبر انة السنلي ة سن عد علنى لبنور الصنن عة والتكنولوجين  ،ولعند ال درسنة عن أهنم
ال ؤسس ت التربو ة التد لسهم فد لحايق نشر ال ا فة العل ية وع رسنته بني األفنراد وإعندادهم ليكوننوا عتعل ني وان در

علنى

التع عل عع لببيا ت العل ية واست ره فد اسواق الع ل وفد الحي ة ك فة.
ولؤكند الع ليننة التربو نة الحد ننة علننى االهت ن م ب ألهننداف التعلي يننة بأبع دهن الن لثل ال عرفيننة وال ه ر نة والوجدانيننة ،غينند إن
ال ه رات الع لية هدف أس سد ع أهداف لدر س الييء
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وع تبلبنه ذلنك عن اسناتخدام لن دوات واألجهنءة وال نواد .ودرو

الييء ن عن أك نر الندرو

لن ينة لل هنا رات الع لينة غيند

لكسب الب لب عه رات التع عل عع األدوات وال واد وإجارا التجا رب وليسنير ال شن هدات وومنع اليرمني ت واختب رهن وعن
هم التوصل إلى النت ئ ولع ي ه ولب دله عع االخر

عح ود ،)0620 ،ولك ج ئحة كورون أع ات لن ية للك ال هن رات بسنبب

البرولوكلت ال تبعة للوا ة ع هذا الييرو .
ثانيا :التعليم عن بعد والتعليم االلكتروني
اب ع التعليم هو ع اك ر الاب ع ت الذي لأهر سلب بج ئحة كورونن  ،فيند الوانت النذي جنب فينه الحين ظ علنى صنحة ال نواطني
ب لب ع البرولوكلت الصحية والتد لشترط التب عد االجت عد كشرط اس سد للنج ة عن هنذه الج ئحنة كن ن ال بند عن اللجنو النى
التعليم ع بعد لض ن است رار الع لية التعلي ية.
ان اعت ن د التعلننيم االلكتروننند فنند التعلننيم ع ن بعنند أصننبح مننرورة لعلحننة فنند الواننت الح ن لد ،ليسننتبيع اب ن ع التعلننيم النهننوض
والص ود خل هذه الج ئحة ،ظهرت العد د ع ال عيا ت ال رلببة ب لتعليم االلكتروند والتد ادلنت لل ختصني بوجنود خلنل فند
التهيئة والتوجه نحو هذا النوع ع التعليم -على الر م ان العد د ع الدراسن ت الحد نة ك ننت لنن دي عن ابنل الج ئحنة بضنرورة
االنتا

الى هذا النوع ع التعليم -ف لتبورات الحد ة واالنيج ر ال عرفد وظهنور العصنر التكنولنوجد وال عرفند ك ننت علءعنة

لتحو نننل الننندو النننى التعلنننيم االلكترونننند بننند التعلنننيم التاليننندي وج ئحنننة كورونننن عننن ك ننننت أال سنننبب لعسنننرع لهنننذا التحنننو
)(Hetsevich,2017
ت ز التعليم االلكتروند بادرله على لج وز ايود ال ك ن والءعن ن فند الع لينة التعلي ينة وعراعن ة الينروق اليرد نة بني ال تعل ني
ول كينننهم عن إل ن م ع لين ت التعلننيم فنند بيئن ت عن سننبة لهننم وغسننب انندرالهم الذاليننة وإل غننة اليرصننة لل تعل نني للتي عننل اليننوري
إلكترونين في ن بينننهم عن جهنة وبينننهم وبني ال علنم عن جهنة أخنرى عن وسن ئل البر ند اصلكتروننند وعج وعن ت النان و و ننرف
الحوار و نحوه ونشر ها فة التعلم والتدرب الذالد فد ال جت ع والتد ل ك ع لحسي ولن ية ادرات ال تعل ي وال تدربي بأانل
لكلية وبأدنى عجهنود ورفنع شنعور وإغسن

البنلب ب ل سن واة فند لوز نع الينرع فند الع لينة التعلي ينة وكسنر غن جء الخنوف

والالق لد هم ول كي الدارسي ع التعبير ع أفك رهم والبحد ع الحا ئق وال علوع ت بوس ئل أك ر وأجندى ع ن هنو عتبنع فند
ا ع ت الدرو

التاليد ة ول كي الب لب ع للاد ال دة العل ية ب ألسلوب الذي تن سب عع ادراله ع خنل البر انة ال رئينة أو

ال س وعة أو ال ارو ة و نحوه ولوفير رصيد مخم وعتجدد ع ال حتوى العل د واالختبن رات والتن ر ا التدر سند لكنل عانرر
ك ع لبو ره ولحسي وز دة فع لية طرق لدر سه سع دة والسرط وي.)0663 ،

الدراسات السابقة:
هدفت دراسنة المنتشدري  )1122النى دراسنة ف علينة برنن ع لندر بد عاتنرح ان ئم علنى اليصنو االفترامنية لتن ينة عهن رات
التدر س اليع  ،واستخدعت الب غ ة ال نه شبه التجر بند ،لكوننت عيننة الدراسنة عن

 )06ععل نة ولنم لاسني ه ل ج نوعتي

م ببةل البر اة التاليد ة ،لجر بيةل اليصو االفترامية)،
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واظهرت الدراسة الى وجود فروق ذات داللة إغص ئية بي عتوسبد درج ت ال ج وعة الض ببة والتجر بية لص لح ال ج وعة
التجر بية ،واوصت الدراسة ب ستخدام اليصو االفترامية فد لدر ب ال عل ت كأغد أس ليب التدر ب اصلكتروند الحد ة.
هدفت دراسة عبابنة  )1122إلى لحد د الصعوب ت التد لواجه لدر س الييء
لكون عجت ع الدراسة ع

 )306ععل وععل ة وعشرف فد عح فظة إربد ولم اختي ر عينة الدراسة عشنوائي وكن ن عنددهم )26

ععل وعشرف  ،واد استخدم الب غد فد هذه الدراسة استب نة عكونة ع
لبحد فد الصعوب ت التد لواجه لدر س الييء
والع ل على إع دة لألييه ب

ع وجهة نظر ععل د وعشنرفد الييء ن  .واند

 )06فارة ،واد أوصت الدراسة بنججرا دراسن ت أخنرى

عن وجهنة نظنر البلبنة ولحلينل عنن ه الييء ن فند األردن عن ابنل عختصني

تن سب عع عاتضني ت العصنر ،كنذلك أوصنت بن لتركيء علنى إجنرا الدراسن ت علنى اسنتراليجي ت

التدر س والتاو م الخ صة بتعليم الييء  ،ولحليل عن ه الييء

وعا رنته ب ن ه ال واد العل ية األخنرى صغنداث التنوازن فند

ال واد العل ية ال ادعة للب لب فد ال رغلتي األس سية وال نو ة.
ا م  ) Yulia,2020بدراسة وصيية هدفت إلى لوميح طرق لأهير ج ئحة كورون على إع دة لشكيل التعليم فد اندونيسي  ،بينت
الدراسة انواع استراليجي ت التعليم االلكترونية التد ستخدعه ال عل ون لتعليم طلبهم إهر انتشن ر فينرو

كورونن الوبن ئد ،ك ن

ومحت الدراسة عءا وفع لية استخدام التعليم ع بعد ال رلبط ب لتعليم االلكتروند  ،ك بينت الدراسة الى انه هن ك لراجنع فند
أسلوب التعليم التاليدي لينتشر بدال عننه النتعلم عن خنل االنترننت لكوننه ندعم النتعلم عن ال ننء وب لتن لد النل اخنتلط األفنراد
ببعضهم ،و الل انتشن ر اليينرو  ،وأهبتنت الدراسنة أه ينة اسنتخدام االسنتراليجي ت ال ختلينة لء ن دة سلسنة ولحسني التعلنيم عن
خل االنترنت.
الطريقة واالجراءات

منهج الدراسة:
هدفت هذه الدراسة الى التعرف على ععيا ت لعليم الييء

فد ال دار

األردنية خل ج ئحة كورون م

التعليم ع بعد عن

وجهنة نظننر ععل نند الييء ن فند الع صن ة ع ن ن .وانند اسنتخدعت الب غ ننة ال نننه الوصننيد ال سنحد لهننذه الدراسننة كونننه ال نننه
ال ن سب لببيعته .

مجتمع الدراسة:
لكنننون عجت نننع الدراسنننة عننن ج ينننع ععل ننند الييء ننن فننند الع صننن ة ع ننن ن خنننل اليصنننل الدراسننند االو عننن العننن م الدراسننند
0602/0606م.

عينة الدراسة:
اخت رت الب غ ة عينة عشوائية غج هن  )06ععل ن وععل نة عن ععل ند الييء ن فند الع صن ة ع ن ن .و بني الجندولي

)0 )2

لوز ع عينة الدراسة لبع ل تغيرات الع ر ،النوع االجت عد)
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جدو  )2لوز ع عينة الدراسة لبع ل تغير الع ر
العمر

التكرار

اال ع  36سنة
ع  36الى  26سنة
أكبر ع  26سنة
المجموع

02
00
22
01

النسبة
المئوية
%24
%32
%21
%211

جدو  )0لوز ع عينة الدراسة لبع ل تغير النوع االجت عد
العمر

التكرار

النسبة المئوية

ذكر

21

%36

ان ى

20

%26

المجموع

01

%211

اداة الدراسة:
بعنند االنته ن ع ن إعننداد اداة الدراسننة االسننتب نة) بصننورة عبدئيننة لننم عرمننه علننى هلهننة عحك نني ع ن اعض ن هيئننة التنندر س
ب لج عع ت األردنية ألخذ آرائهم هم الاي م ب لتعند لت اللزعنة ،هنم ا عنت الب غ نة بجرسن رابنط االسنتب نة لعيننة الدراسنة غيند لنم
ج ع البي ن ت وادخ له فد برن ع  SPSSلتحليله واستخلع النت ئ .
صدق األداة:
لم عرض أداة الدراسة على عج وعة ع ال ختصي وعشرفد الييء

فد وزارة التربية والتعليم األردنية ،وأوصوا بصنلغيته

بعد اجرا التعد لت عليه واد لم إجرا للك التعد لت وإخراج االستب نة بصورله النه ئية.
ثبات األداة:
للتحاق ع هب ت األداة استخدعت عع دلة كرونب خ ألي الستخراج ال ب ت فبلغت نسبته الكلية علنى فانرات االسنتب نة  )6.13وهند
نسبة هب ت لؤكد إعك نية استخدام األداة.
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نتائج الدراسة:
لتحد د طو خل عاي

ليكنرت الخ سند لنم غسن ب ال ندى  )2= 2-4ولاسني ه علنى أكبنر اي نة فند ال اين

طو اليئة  ،)6.1 = 4/2اصبحت أطوا الخل ك هو عومح فد جدو

للحصنو علنى

.)3

جدو  )3عع ير االستج بة لايم ال توسب ت الحس بية
ععي ر االستج بة

اي ة ال توسط الحس بد

عنخيضة جدا

ع  2.66الى اال ع 2.16

عنخيضة

ع  2.16الى اال ع 0.06

عتوسبة

ع  0.06الى اال ع 3.26

عرليعة

ع 3.26الى اال ع 2.06

عرليعة جدا

ع  2.06الى اال ع 4.66

عرض النتائج المتعلقة بالسؤال االول:
السؤا االو ل ع هد ال عيا ت ال د ة وال لية فد لعليم الييء
بعد ع وجهة نظر ععل د الييء
بي الجدو
جدو

فد ال دار

األردنية خنل ج ئحنة كورونن من

التعلنيم عن

فد الع ص ة ع ن؟

 )2بي النت ئ ال تعلاة ب ل ج االو

ال عيا ت ال د ة وال لية)

 ) 2ال توسب ت الحس بية واالنحراف ت ال عي ر ة الستج ب ت أفراد عينة الدراسة غو ال عيا ت ال د ة وال لية فد لعليم
فد ال دار

الييء

الرتبة

رقم

األردنية خل ج ئحة كورون م

التعليم ع بعد ع وجهة نظر ععل د الييء

الفقرة

فد الع ص ة ع ن

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

1

2

الة لوفر اجهءة الكترونية غد ة لدى البلبة.

4.58

0.89

عرليعة جدا

2

3

ناص الص االنترنت فد ععظم ال دار .

4.24

0.83

عرليعة جدا

3

7

عدم لوفر غءم انترنت خ صة ب لبلبة وال عل ي

4.21

0.85

4

5

4.16

0.82

5

1

3.82

0.81

عرليعة

6

4

3.78

0.76

عرليعة

الفقرة

بأسع ر رعء ة او عج نية.
معف عيءانية ال دار

للشتراك ببراع

ولببيا ت غد ة لدعم التعليم.
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معف التجهيءات التانية فد ال دار
عدم لوفر جه ز خ ع لكل ععلم فد ال درسة.

الدرجة

عرليعة جدا
عرليعة
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7

6

ناص الدعم اليند صصلح االعب التانية عند
غدوهه .
الدرجة الكلية

3.33

0.72

4.02

0.81

عتوسبة
مرتفعة جدا

تبي ع الجدو رام  )2أن اليارة  )0والتد لنص على " الة لوفر اجهءة الكترونية غد نة لندى البلبنة ".فند الترلينب االو ،
غيد بلر عتوسط االستج ب ت له  ،)2.02فد غي ج ت اليارة  )0والتد لننص علنى " نانص الندعم الينند صصنلح االعبن
التانية عند غدوهه  ".فد الترليب االخير ،غيد بلر عتوسط االج ب ت له  ،)3.33وك ن عتوسط االسنتج ب ت الكلينة عرليعنة جندا
ب توسط غس بد بلر .)2060
و ك ليسير نتيجة غصو اليارة  )0فد الترليب األو وبدرجة عرليعة جدا إلنى أن هنذه اليانرة للعنس فعنل واانع العد ند عن
طلبة ال دار

ك ليسير سبب أن اليارة  )0ج ت فد الترليب األخير وبدرجاة عتوسنبة النى

الحكوعية فد االردن .فد غي

واسننم الشننبك ت فنند عنند ر ت التربيننة اوعننون بتصننليح االعب ن عب شننرة غ ن

ان اي نند عختبننرات الح سننوب بأ لننب ال نندار
غدوهه  ،وك ان هنن ك العد ند عن ال عل ني النذ

تلكنون عهن رات جيندة فند الحواسنيب لكينيهم صصنلح االعبن أن وجندت

بأنيسهم.
السؤال الثاني :ع هد ال عيا ت ال عرفية وال هنية فد لعليم الييء ن فند ال ندار
ع بعد ع وجهة نظر ععل د الييء
بي الجدو
جدو

األردنينة خنل ج ئحنة كورونن من

التعلنيم

فد الع ص ة ع ن؟

 )4النت ئ ال تعلاة ب ل ج ال ند ال عيا ت ال عرفية وال هنية)

 )4ال توسب ت الحس بية واالنحراف ت ال عي ر ة الستج ب ت أفراد عينة الدراسة غو ال عيا ت ال عرفية وال هنية فد

لعليم الييء

فد ال دار

األردنية خل ج ئحة كورون م

التعليم ع بعد ع وجهة نظر ععل د الييء

فد الع ص ة

ع ن
الرتبة

رقم
الفقرة

الفقرة

1

6

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الدرجة

الة لوفر دورات لن ية عهنية لل عل ي لعنى
بأدوات التكنولوجي اللزعة للتعليم ع بعد

3.73

0.63

عرليعة

2

5

معف ادرة البلبة على التع عل عع ال نص ت
والتببيا ت التعلي ية

3.66

0.71

عرليعة

3

2

معف ال عل ي فد استخدام التببيا ت
والبرعجي ت التعلي ية اللزعة لتعليم ع بعد.

3.61

0.67

عرليعة

4

1

عدم وجود الية او برعجي ت عن سبة لتاييم ادا

3.53

0.77

عرليعة
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البلبة ع بعد
5

3

التعليم االلكتروند ير ال تءاع حد ع عه رات
البلبة الع لية اللزعة صجرا التج رب
وال ش ر ع.

6

7

7

4

3.41

عرليعة

0.87

صعوبة لحو ل عحتوى الكت ب الى عحتوى را د
لي علد ع ابل ال عل ي

3.01

0.67

عتوسبة

الة خبرة ال عل ي ب ستراليجي ت التدر س الي علة
وال رلببة ب لتعليم االلكتروند

2.82

0.84

عتوسبة

3.40

0.74

مرتفعة

الدرجة الكلية

تبي ع الجدو رام  )4أن اليارة  )0والتد لننص علنى " النة لنوفر دورات لن ينة عهنينة لل عل ني لعننى بنأدوات التكنولوجين
اللزعة للتعليم ع بعد " فد الترليب االو  ،غيد بلر عتوسط االستج ب ت له  ،)3.23فد غي ج ت اليانرة  )2والتند لننص
على " الة خبرة ال عل ي ب ستراليجي ت التدر س الي علة وال رلببة ب لتعليم االلكتروند " فد الترليب االخير ،غيد بلر عتوسنط
االج ب ت له  ،)0.10وك ن عتوسط االستج ب ت الكلية عرليعة ب توسط غس بد بلر .)3.26
و ك ليسير نتيجة غصو اليانرة  )0فند الترلينب األو وبدرجنة عرليعنة إلنى أن ج ئحنة كورونن اجبنرت وامنعد الانرارات
ب لتوجه عب شرة للتعليم االلكتروند دون عنح ال عل ي لهيئة ولن ية عن سبة فد هذا النوع ع التعليم ع اه ر ذلك استي ال عل ني
وعب لبتهم بتنظيم دورات لعنى ب لتعليم االلكتروند ليت كنوا ع التي عل وادا واجب لهم ب لشكل ال بلنوب .فند غني
سننبب أن الياننرة  )2جن ت فنند الترليننب األخيننر وبدرجنناة عتوسننبة الننى ان ال عل نني
الييء

رفضننون لوجيننه ان اغنندى ععيان ت لعلننيم

لرجع الى معيهم ب ستراليجي ت التدر س الخ صة ب لتعليم االلكتروند.

السؤال الثالث :ع هد ال عيا ت النيسية واالجت عية فد لعليم الييء
ع بعد ع وجهة نظر ععل د الييء
بي الجدو
جدو

كن ليسنير

فد ال دار

األردنية خل ج ئحة كورونن من

التعلنيم

فد الع ص ة ع ن؟

 )0النت ئ ال تعلاة ب ل ج ال لد ال عيا ت ال د ة وال لية)

 )0ال توسب ت الحس بية واالنحراف ت ال عي ر ة الستج ب ت أفراد عينة الدراسة غو ال عيا ت النيسية واالجت عية فد

لعليم الييء

فد ال دار

األردنية خل ج ئحة كورون م

التعليم ع بعد ع وجهة نظر ععل د الييء

فد الع ص ة

ع ن
الرتبة

رقم
الفقرة

1

6
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الفقرة
عتاد ا لب البلبة بأن ع دة الييء

صعبة ال ك

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الدرجة

4.66

0.62

عرليعة جدا
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لعل ه
عتاد اولي اعور البلبة ب ن التعليم ع بعد ال
حاق نت ج ت التعليم ال رجوة

4.43

0.61

عرليعة جدا

3

5

عتاد ال عل ون ب ن التعليم ع بعد ج لتاليص
الكوادر التعلي ية ولهذا جب ع نعته

3.80

0.62

عرليعة

4

1

عتاد اولي اعور البلبة ان التعليم ع بعد ال حاق
العدالة االجت عية ولهذا ال ر بون اغلله بد
التعليم الوج هد

5

7

ال وجد عع ير م ببة لتاييم البلبة ،ولهذا فأن
البلبة ال بذلون جهدا لتعلم الييء ك فد التعليم
الوج هد

3.51

6

3

فد التعليم ع بعد ،جد ال علم صعوبة فد
التواصل اهن الحصةت بسبب لدخل العد د ع
اولي االعور ب لحصة

7

2

الالق ع ج ئحة كورون واه ره  ،أهر سلب على
لعلم البلبة

2

4

الدرجة الكلية

3.57

0.63

0.57

عرليعة

عرليعة

3.13

0.77

عتوسبة

2.97

0.82

عتوسبة

3.72

0.66

مرتفعة

تبي ع الجدو رام  )0أن اليارة  )0والتد لنص على " عتاد ا لنب البلبنة بنأن عن دة الييء ن صنعبة ال كن لعل هن " فند
الترلينب االو  ،غينند بلننر عتوسننط االسنتج ب ت لهن  ،)2.00فنند غنني جن ت الياننرة  )0والتنند لنننص علنى " الالننق عن ج ئحننة
كورون ن واه رهن  ،اهننر سننلب علننى لعلننم البلبننة " فنند الترليننب االخيننر ،غينند بلننر عتوسننط االج بن ت له ن  ،)0.22وك ن ن عتوسننط
االستج ب ت الكلية عرليعة ب توسط غس بد بلر .)3.20
و ك ليسير نتيجة غصو اليارة  )0فد الترليب األو وبدرجة عرليعة جدا إلى ان ع دة الييء
علي ولعت د على الر مي ت بشكل كبير والذي هو بدوره شكل صعوبة لدى البلبة .فد غني

لحتوي علنى عهن رات ليكينر
كن ليسنير سنبب أن اليانرة )0

ج ت فد الترليب األخير وبدرجاة عتوسبة النى ان هنذا الدرجنة عن االسنتج بة عنباينة ولننم علنى اننه ال وجند اسنتج ب ت ينر
عنباية لدى ال عل ي نحو ج ئحة كورون عب لر به .
السددؤال الرابددع :هننل لوجنند فننروق ذات داللننة إغص ن ئية عننند عسننتوى الداللننة  )α ≥ 0.05بنني اسننتج ب ت عينننة الدراسننة غننو
ععيا ت لعليم الييء

فند ال ندار

األردنينة خنل ج ئحنة كورونن من

التعلنيم عن بعند عن وجهنة نظنر ععل ند الييء ن فند

الع ص ة ع ن لعءى لل تغيراتل الع ر ،النوع االجت عد)
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اوالل الع ر
للتعرف على وجود فنروق ذات داللنة إغصن ئية عنند عسنتوى الداللنة  )α ≥ 0.05بني اسنتج ب ت عيننة الدراسنة غنو ععيان ت
فد ال دار

لعليم الييء

األردنية خل ج ئحنة كورونن من

ع ن لعءى ل تغير الع ر لم استخدام اختب ر لحليل التب
جدو  ) 2نتيجة اختب ر لحليل التب
ال ج الت

االغ دي ك هو عومح فد الجدو

.)2

األغ دي لتحد د داللة اليروق بي استج ب ت عينة الدراسة لبع للع ر
عج وع

درجة

عتوسط

اي ة

عستوى

ال ربع ت

الحر ة

ال ربع ت

ف)

الداللة

ال عيا ت

بي ال ج وع ت

0.755

2

0.378

1.819

0.17

ال د ة

داخل ال ج وع ت

36.539

176

0.208

وال لية

ال ج وع

37.294

178

ال عيا ت

بي ال ج وع ت

0.920

2

0.460

ال عرفية

داخل ال ج وع ت

38.989

176

0.222

وال هنية

ال ج وع

39.909

178

ال عيا ت

بي ال ج وع ت

0.634

2

1.843

النيسية

داخل ال ج وع ت

37.645

176

0.577

واالجت عية

ال ج وع

38.279

178

تضح ع الجدو

عصد التب

التعلنيم عن بعند عن وجهنة نظنر ععل ند الييء ن فند الع صن ة

ير دالة

2.077

0.13
ير دالة

3.195

0.04
دالة

 )2عدم وجود فنروق ذات داللنة إغصن ئية عنند عسنتوى الداللنة  )α ≥ 0.05بني اسنتج ب ت عيننة الدراسنة

غننو لعلننيم الييء ن فنند ال نندار

األردنيننة خننل ج ئحننة كورون ن من

التعلننيم ع ن بعنند ع ن وجهننة نظننر ععل نند الييء ن فنند

الع ص ة ع ن لعءى ل تغير الع ر فد ال ج لي االو وال ند ،ك ن تضنح ب ننه وجند فنروق ذات داللنة إغصن ئية عنند عسنتوى
الداللة  )α ≥ 0.05بي استج ب ت عينة الدراسة غو لعليم الييء
ع بعد ع وجهة نظر ععل د الييء

فد الع ص ة ع ن ل تغير الع ر فد ال ج ال لند .ولتحد ند الجن ه الينروق ،لنم اسنتخدام

االختب ر البعدي  ، LSDو ومح الجدو
جدو
المحور

ال عيانننن ت
النيسنننننننننية
واالجت ننننن
عية
323

فد ال دار

األردنية خنل ج ئحنة كورونن من

التعلنيم

 )1الج ه هذه اليروق

 )1نتيجة اختب ر  LSDلتحد د الج ه ت اليروق لبع ل تغير الع ر فد ال ج ال لد
العمر ()I

العمر ()J

اال ع  36سنة

ع  36الى  26سنة

ع  36الى  26سنة

أكبر ع  26سنة

الفدددددددرق بدددددددين الداللة
المتوسطين
0.02
0.285
دالة
0.13
0.296
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أكبر ع  26سنة

تضح ع جدو

اال ع  36سنة

0.011

ير دالة
0.95
ير دالة

 )1وجود فروق ذات داللة إغص ئية عند عستوى الداللة  )α ≥ 0.05فد ال ج ال لد ال عيا ت
اال ع  36سنة) و ع  36الى  26سنة) لص لح اال ع  36سنة).

النيسية واالجت عية) لبع ل تغير الع ر بي
ه ني ل النوع االجت عد

للتعننرف علننى وجننود فننروق ذات داللننة إغص ن ئية عننند عسننتوى الداللننة  )α ≥ 0.05بنني اسننتج ب ت عينننة الدراسننة غننو لعلننيم
الييء

فد ال دار

األردنية خل ج ئحة كورون م

التعلنيم عن بعند عن وجهنة نظنر ععل ند الييء ن فند الع صن ة ع ن ن

لعءى ل تغير النوع االجت عد لم استخدام اختب ر ) (T-testك هو عومح فد الجدو

.)2

جدو  )2نتيجة اختب ر ت) لداللة اليروق بي ال توسب ت الحس بية الستج ب ت افراد عينة الدراسة على عج الت األداة لبع
ل تغير النوع االجت عد.
المجال

النددددددددددددددددوع
االجتماعي

ال عياننننننننن ت ذكور
ال د ننننننننننننننة
إن ث
وال لية

24

2.78

1.51

36

2.82

1.57

24

2.67

1.07

36

2.78

1.10

24

1.81

1.13

36

2.64

1.19

ذكور

24

2.34

1.22

إن ث

36

2.62

1.26

ال عيا ت
ال عرفيننننننننننة
إن ث
وال هنية

ذكور

ال عياننننننننن ت ذكور
النيسننننننننننننننية
إن ث
واالجت عية
الكلد

التكرار

الوسددددددددددط االنحدددددراف
الحسابي المعياري

ت

0.564

0.624

0.604

0.640

درجددددددددة مسددددددددتو
الحرية الداللة
105

105

105

105

0.102

0.071

0.446

0.206

تبي ع الجدو رانم  )2عندم وجنود فنروق ظ هر نة بني لاند رات أفناراد عيننة الدراسنة ل عيان ت لعلنيم الييء ن فند ال ندار
األردنية خل ج ئحة كورون من

التعلنيم عن بعند عن وجهنة نظنر ععل ند الييء ن فند الع صن ة ع ن ن لعنءى ل تغينر الننوع

االجت عد على ال ج الت ال لهة ،غيد أظهرت النت ئ أن اليروق بي لاد رات الذكور واصن ث لم لك دالة إغص ئي ،
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إذ لراوغت ايم “ت” ال حسوبة بني

 )6.402و  )6.002وهنذه الانيم ينر دالنة إغصن ئي عنند عسنتوى الداللنة  )α≤ 0.05ع ن

عند أن لاد رات أفراد العينة ل عيا ت لعليم الييء
نظر ععل د الييء

فد ال دار

األردنية خل ج ئحة كورون م

التعليم ع بعد ع وجهنة

فد الع ص ة ع ن عتش بهة بغض النظر ع نوعهم االجت عد.

و ك ليسير ذلك أن للك ال عيا ت ك نت لواجهه الج يع وهذه ال عيا ت ليس له ارلب ط ب لنوع االجت عد لل عل ي .

التوصيات:
 .2ع ل دورات لن ية عهنية لل عل ي لتعلق ب لتعليم االلكتروند
 .0لوفير اجهءة غ سوب واجهءة ذكية لل عل ي والبلبة ير ال اتدر

على ااتن ه

 .3لدر ب ال عل ي على التببيا ت ال ختبرات الج فة االفترامية) لت كي البلبة ع اجرا التج رب افترامي .
 .2الع ل على لحو ل ال ن ه الى عحتو ت را ية ك لل علم االستع نة به فد لعليم طلبته.

المراجع:
المراجع العربية
-

الجرف ،ر  .)0662 .متطلبات تفعيل مقررات مودل االلكترونية بمراحل التعليم العام بالمملكدة العربيدة السدعودية،
وا ئع علتاى التعليم االلكتروند وزارة التربية والتعليم ،الر ض.ع4

-

الحنيبد ،عبد الرغيم  .( 0662معايير الجدودة والنوعيدة فدي التعلديم المفتدوت والتعلديم عدن بعدد  ،ع ن ن .عنشنورات
الشبكة العربية للتعليم ال يتوح

-

اليونسننكو  .)0606دليددل لصددانعي السياسددات فددي التعلدديم أألكدداديمي والمهنددي والتقنددي،عركننء ال لننك سننل ن ل
واالع

-

هننة

االنس نية.

سع دة ،جودت والسرط وي ،ف ء  .)0663استخدام الحاسوب واإلنترنت في ميدادين التربيدة والتعلديم ،دار الشنروق،
ع ن ،االردن.

-

عب بنة ،عوسى  .)0622الصعوب ت التد لواجه لدر س الييء

ع وجهة نظر ععل د وعشرفد الييء

فند األردن ,

الجن ن.)2 2 .
-

ع يرة  ،جو دة و طرشون  ،ع ن وعلي ن  ،علد  .)0622 .خصائص وأهداف التعلديم عدن بعدد والتعلديم االلكتروندي
– دراسة مقارنة عن تجارب بعض الدول العربية  ،ال جلة العربية لآلداب والدراس ت اصنس نية  ،العدد .0

-

عح ننود ،عرفننة  .)0620وثيقددة الفيزيدداء للمرحلددة الثانويدد ة ،الاننا هرةل عنشننورات عركننء لبننو ر ال ننن ه وال ننواد
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درجة تضمين كتاب اللغة العربية للصف السابع األساسي في األردن لمفاهيم حقوق الطفل
The degree to which the Arabic language textbook for the seventh grade in Jordan includes
the concepts of child rights
الباحثة /خلود محمد الزيود
وزارة التربية والتعليم األردنية
Email: ko.zo00962@gmail.com

الملخص:
هدفت الدراسة إلى تعرف درجة تضمين كتاب اللغة العربية للصف السابع األساسي فيي األرد لماياهيم وقيال ال اي .
تكا مجتمع الدراسة وعينتها من الاودة الحادية عشرة (الصحة تاج) من كتاب اللغة العربية المقرر تدريسه في الصيف السيابع
األساسي ابتداء من العام الدراسي ( .)6102/6102ولتحقيق أهداف الدراسة ت ّم ت اير قائمة بمااهيم وقال ال ا  ،مازعة عليى
المجاالت اآلتية :الحقال الدينية واالجتماعية ،والحقال التعليمية ،والحقال الصحية ،والحقال السياسية ،وقد تضمنت ( )28وقا ً
بصارتها النهائية .وقد اعتمدت الدراسة الاكرة وودة لتحلي محتاى الاودة عينة الدراسة ،واستخدمت الباوثة فيي تحليي بيانيات
الدراسة التكرارات والنسب المئاية .وفي ضاء ميا أسيارت عنيه نتيائد الدراسية ،أو يت الباوثية بضيرورة تضيمين كتياب اللغية
العربية للصف السابع األساسي مااهيم وقال ال ا التي جاءت مضمنة بنسب متدنية جداً أو لم تضمن أساسا ً.
الكلمات المفتاحية :درجة ،كتاب اللغة العربية ،الصف السابع األساسي ،األرد  ،وقال ال ا .

The degree to which the Arabic language textbook for the seventh grade in Jordan includes
the concepts of child rights

ABSTRACT
The study aimed to know the degree to which the seventh-grade Arabic language book in Jordan
includes concepts of children's rights. The study population and its sample consisted of the
eleventh unit (health crown) of the Arabic language book, to be taught in the seventh basic class
starting from the 2016/2017 academic year. To achieve the goals of the study, a list of concepts
of children's rights has been developed, distributed in the following areas: religious and social
rights, educational rights, health rights, and political rights,
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And it has included (28) rights in their final form. The study adopted the idea of a unit to analyze
the content of the unit, the sample of the study, and the researcher used to analyze the study data,
iterations and percentages. The study showed the following results: The eleventh unit (health
crown) of the book of the Arabic language for the seventh basic year included (58) repetitions of
the concepts of children's rights, including (41) repetitions of the concepts of children's health
)rights, and (12) repetitions of the concepts of children's religious and social rights, and (5
Repetitions of concepts of educational rights of the child, while the unit did not include any
iterations of concepts of children's political rights. In light of the results of the study,
the researcher recommended that the seventh-grade Arabic language book should include
concepts of children's rights that were included in very low rates or did not include a basis.

Keywords: degree, Arabic textbook, basic seventh grade, Jordan, children's rights.
المقدمة:
يعد االهتمام بال االة جزءاً ال يتجزأ من بنياء األميم؛ أل أطايا الييام هيم رجيا ونسياء الغيد اليطين ستسي ر سيااعدهم
شك المسيتقب بببداعيه أو إاااقيه ،بتقدميه أو تخلايه ،بي ويعيد االهتميام بال االية جانيب مهيم مين جاانيب االسيتثمار والتنميية فيي
الميياارد البشييرية لجميييع األمييم؛ أل التقصييير فييي وييق األطاييا يعنييي تقصيييراً وقيقي يا ً فييي اسييتمرار ودوام الييدو والمجتمعييات
وتميزها.
وتسيييتدعي العمليييية التربايييية بنييياء اءنسيييا بنييياء متكيييامجً سيييليما ً مييين جمييييع جاانبيييه؛ الجسيييدية والمعرفيييية والعاطايييية
واالجتماعية ،وال يع ّد بناء هطه األركا

حيحا ً متينيا ً إال عنيدما نبيدأ بهيطه العمليية البنائيية مين مرولية تعيد مين أهيم مراوي ويياة

اءنسا أال وهي ال االة ،تلك المرولة التي تعد األساس المتين الطي يؤسس عليها بشك شخصية األفراد ،وتتحيدد فيهيا السيمات
العامة لإلنسا (عبده.)6101 ،
مين هنيا ،يمكين تلميس ميدى اهتميام كافية المجتمعيات بهييطه المرولية ب ريقية اا ية بهيا ،تنبيع مين قييم المجتميع و قافتييه
ومعيياييره الخا يية ،فاضييعت وقاق يا ً اا يية باألطاييا تضييمن لهييم الحماييية والت ييار السييليم عقلي يا ً وجسييديا ً وعاطاي ياً ،واهتمييت
بتنشئتهم تنشئة سليمة ،وكانت تلك الحقال تتمث إميا عليى شيك نصيان دينيية كميا فيي التشيريع اءسيجمي ،أو كيا عليى شيك
قيياانين وماا يييق دولييية تهييتم بال ا ي وترعيياه ،كييبعج جنيييف بش ي

وماييية ال ا ي ( ،)0261وإعييج وقييال ال ا ي (،)0292

واتااقية وقال ال ا ( ،)0292واءعج العالمي لبقاء ال ا وومايته ( )0221وغيرها من االتااقيات (ال راونة.)6101 ،
إ وقييال ال اي تارضييها الا ييرة البشييرية ،وتحا هيا الغريييزة ،وتؤمنهيا طبيعيية الاجيياد ،وتحميه يا التعيياليم السييماوية،
وتن مها القياانين الاضيعية فيي مختليف مجاالتهيا (نا ير .)6101 ،ومين جهية أايرى وقيال ال اي ليسيت مناصيلة عين وقيال
اءنسا عامة ،فهي وقال اءنسا في مرولة من مراو العمر ،وال ا ال يعد في نهاية الم اف سياى إنسيا  ،وهيي التزاميات
على األسرة والدولة؛ ولطلك اهتم المجتميع اليدولي بحقيال ال اي لييس فقيال مين ايج ومايتيه لحقيال اءنسيا عامية ،ولكين مين
اج إجراءات اا ة تضمن تافير الحماية القانانية لألطاا (فادة.)6101 ،
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وتحت وقال اءنسا مكانة متميزة في وياة المجتمعات والشعاب ،وتجاوز ن اقها مجا القانا ليشم عليم السياسية،
والالساة ،والدين ومختلف العلام تقريبياً ،وتيى إ السياسية الدوليية أايطت تتبليار وتتشيك طبقيا ً لماياهيم وقيال اءنسيا  ،وكيطلك
تقارب الغرب والشرل أاط منحاه على أسس تقر وقال اءنسا كشرط من شروط التعاو اليدولي والتقيارب بيين الشيعاب .وإذا
اتصلت وقال اءنسا بالمجتمع وتماسكه ،فبنها تمث عامجً مساعداً فيي إقامية عجقيات أساسيها التاياهم واالوتيرام ،وإذا اتصيلت
بالتنمية تمث أساسا ً لتحقيق التنمية في ماهامها الشام  ،أما إذا اتصلت السل ة بالسياسة فبنها تمث ضمانا ً النتقيا السيل ة بصياة
سليمة ووماية المجتمع من االنقجبات والهزات ا يرة العااقب (ابن رمضا .)6100 ،
وقد اص اءسجم اءنسا بقيمة اا ة من بين المخلاقيات التيي عليى األرف ،فاءنسيا هيا المخليال اليطي كرميه
تعالى وجعله في األرف الياة ،وسخر الكا من فاقيه ،ومين تحتيه ليكيا فيي ادمتيه ،ومنحيه الحقيال والحرييات ،ووهبيه مين
القدرات وال اقات ما يميزه عن سائر المخلاقات (عمايرة .)6100 ،وت هر عناية اءسجم باءنسا جلية في تقرير الحقال التيي
تشم وق الارد في الحياة ،واألمن ،والحرية ،والتملك ،وغيرهيا مين الحقيال التيي تحييال اءنسيا بهالية مين االوتيرام والتكيريم.
فييالقر الكييريم ،والسيينة النباييية أع ييم دسيياتير العييالم فييي اوتييرام وقييال البشيير ،وورييياتهم األساسييية (نجييم .)6101 ،وقييد أولييت
الشريعة اءسجمية عناية كبيرة بتربية األطاا ورعايتهم ،ووجهيت الجينس البشيري للتعياو مين أجي ادمية األطايا وتنشيئتهم
تنشئة سليمة (عمرو.)6100 ،
فال ا في اءسجم إنسيا ذو كرامية ،وليه مين الحقيال مثي غييره مين الكبيار ،ال بي إ اءسيجم يمييزه ويع ييه وقاقيا ً
شاملة وتى قب أ يالد ،فمن الحقال التي أقرها اءسجم وقه على أبيه في ااتيار األم الصالحة ،ووقه على أمه في ااتيار األب
الصييالص

يياوب الييدين والخلييق ،باءض يافة إلييى وقييه فييي الرعاييية واالهتمييام وإرهييار السييرور بييه ،ووقييه فييي الحييياة ،والنسييب،

وال عام ،والتسمية ،ووق الناقة ،وغير ذلك من الحقال (عمايرة .)610 ،وقد كا اءسجم سباقا ً لسن التشريعات الربانية لحمايية
األطاا  ،والربال بين االلتزام بالتشريعات الربانية ،وبين اءيما  .فالدافع وراء إع اء األطاا وقاقهم ها دافع الع يف والحنيا
على الصغير ،ودافع إرضاء

عز وج لطا يتاجب على المسلمين الاعي بهطه الحقال ،سااء أكاناا كبياراً أم

يغاراً .ونتيجية

ليطلك فقييد سيعت التربييية اءسيجمية فييي المدرسية إلييى تن ييم المعرفيية الدينيية ميين ايج محتايييات الكتيب المدرسييية ،وميا بهييا ميين
معارف مختلاة ب مار الدين (طعيمة.)0292 ،
وتعد وقال ال ا فرعا ً من وقال اءنسا  ،والمت م في هيك الحقال اءنسانية يرى أنها ماجادة في الكتب السماوية
المقدسة ،وت هر بشك جلي في القر

الكريم ،ويث جع

باهلل من الناس يعرف هطه الحقال التي كرّم
أمرنا

اءنسيا بهيا ،ويعيرف فضي

به يقع في ن ال الحقال اءنسانية الااجبة ،فبما أ

ويعامله بعدالة ومساواة (عبد

عز وج الحقال الربانية متراب ة مع وقال اءنسيانية ،فمين مين
علييه ،ورعايتيه ليه ،كميا ييدرن أيضيا ً أ كي ميا

كرم اءنسا فمين الااجيب عليى اءنسيا أ يكيرم أاياه اءنسيا

.)6119 ،

وللكتاب المدرسي أهمية في إنجيا العمليية التربايية ،إذ يسياعد فيي تحقييق األهيداف التربايية ،ويقيدم معيارف من مية،
ويساعد فيي االنتقيا مين ماضياى إليى اير بسيهالة ،ويسياعد ال اليب فيي الحايال واالسيتطكار .وعنيي الترباييا ببعيداد الكتيب
المدرسية وتضمينها بالمااهيم والمبادئ الجزمة أل رها البيال فيي العمليية التعليميية .فقيد أشيار العيدوا (،)Al-Edwan, 2010
إلى أ التعلم يت لب انتقاء المعلامات وتن يمها ،بما يتناسب مع واجة المتعلمين .ويكيا ذليك عين طرييق بنياء الكتيب المدرسيية
وفق أسس علمية من مة.
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وأشييارت لهليياب ( )6106إلييى األهييداف العاميية لمنيياهد تعليييم وقييال ال اي فييي االرد ومنهييا :إرهييار وسي ية الييدين
اءسجمي الطي يدين به المجتمع وبيا اعتداله وتاازنه ،وإمداد ال لبة ب كبر قيدر ممكين مين المعلاميات والمعيارف التيي تمكينهم
مين الاقيياف علييى وقييال ال اي ميين ويييث ماهامهييا وأهييدافها وأهميية ت بيقهييا فييي وييياتهم ،وتييدريب ال لبيية ميين اييج المااقييف
التعليميية فييي المدرسيية علييى ممارسيية وت بيييق مبييادئ ومايياهيم وقييال ال اي بتاريييف األسيياليب الترباييية المختلايية .وأكييد فجتيية
( )6112ضمن هطا السيال أ اللجا الترباية في وزارة التربية والتعليم اقتروت ماضاعات لمحتاى منهد تعليم وقال ال اي
في مؤسسات التعليم العام ،وقد أبرزت الماضاعات اآلتية للمرولة األساسية :التسامص ،واالوتيرام ،والتعياو  ،األمانية ،الصيدل،
والحقال الشخصية لألفراد والعد والمساواة في التعام مع اآلايرين ،والتعيرف عليى اليطات وتقيديرها ،واوتيرام الااليدين وكبيار
السن ،والحيرن عليى المصيلحة العامية وممتلكيات الدولية .إضيافة إليى اوتيرام السيل ات الرسيمية فيي مؤسسيات الدولية ،واوتيرام
القاانين واألن مة االجتماعية ومعرفة دورها في الحياة اليامية ،واوترام أفراد المجتمع العاديين.
وتؤدي كتب اللغة العربية دوراً تكامليا ً مع الكتب الدراسية األايرى فيي مراعياة وقيال ال اي  ،وييث تتمييز كتيب اللغية
العربية بانبثاقها من القير  ،والسينة النبايية ،وييث ي هير مين اسيتعراف اآلييات القر نيية والسينة النبايية ميدى اهتمامهيا بال اي
ووقاقيه بشيك واضييص ،وذليك أل اءسييجم ديين شيام لكي منياوي الحييياة ،وياضيص طبيعية العجقيات بيين اءنسييا وربيه ،وبييين
اءنسييا وأايييه اءنسييا  ،سييااء أكييا رجيجً أم امييرأة أم طا يجً .فال اي لييه وقييال ،وعليييه واجبييات ،ميين هنييا ينبغييي علييى الكتييب
المدرسية عامة وكتب اللغة العربية اا ة تاعية ال ا بهطه الحقال والااجبات لكي يعرف ما له وما عليه (استيتية.)6100 ،
إ تاافر وقال لل ا في كتاب اللغة العربيية ضيروري جيداً ،ويجيب أال يقتصير وجياد هيطه الحقيال فيي فييه مين بياب
اءشيارة لهيطه الحقييال فقيال ،إنميا ينبغييي أ تاجيد فييي الكتياب ب ريقية من ميية وهادفية ومقصييادة يم تن ليق علييى الت بييق الاعلييي
(شيعبا  .)6112 ،وإذا كانييت المدرسيية هييي المؤسسيية التييي تتييالى عين المجتمييع مهميية تربييية ال لبيية وتعليييمهم وتثقييياهم ،فالكتييب
المدرسية تعد الاسيلة الرئيسة التي تستخدمها المدرسية للقييام بهيطه المهمية .وكميا هيا فالكتياب المدرسيي فيي أي مجتميع لييس إال
انعكاسيا ً لمييا هييا ماجيياد فييي هييطا المجتمييع ميين قيييم ومعيارف وأفكييار ومهييارات ،وميين اييج تدريسييها يمكيين تا ييي العديييد ميين
المايياهيم والقيييم األساسييية فييي المجتمييع وتغييرهييا ( ييايص والشيياا والحجايييا .)6106 ،وللكتيياب المدرسييي الت ي ير الاعييا علييى
اتجاهات المتعلمين؛ إذ يمكن من اج ماضاعاته المخ

ة بدقة ،أ يكسبهم اتجاهات إيجابية نحا قيم مرغاب فها ،أو يكسبهم

اتجاهات سلبية ضد ما ها مرغاب عنه ،وهكطا يمكن أ يكا للمنهد المدرسي الدور ال ليعيي فيي التمهييد واءعيداد لتعلييم قييم
العدالة والكرامة والتغير المنشاد ).(Gonzalez, 2010
ومن اج قراءة الباوثة للماا يق الدولية واءقليمية والمحليية الخا ية بحقيال ال اي  ،واطجعهيا عليى الدراسيات ذات
العجقة ،ونتائد المؤتمرات المتعلقة بحقال ال ا في الكتب ،ارت ت الباوثة أ قضيية مبيادئ وقيال ال اي مين القضيايا الجيديرة
بالبحث ،واا ة في كتب اللغة العربية؛ ألنها من أكثر الكتب التصاقا ً بال الب ،لطا يمكن لها أ تسهم في تنمية هطه الحقال لمين
يتعرف لهطه الكتب إذا أوسن التخ ييال لهيا .وهكيطا يمكين أ يكيا للكتياب المدرسيي اليدور المهيم فيي التمهييد واءعيداد للتغييير
المنشاد نحا تحقيق األهداف الخا ة بالمرولة األساسية والمنبثقة من الالساة الترباية لازارة التربيية والتعلييم ،مين هنيا ،أايطت
وزارة التربية والتعليم على كاهلها مسؤولية اءعداد والتاجه نحا الت اير الناعي الطي يقام أساسيا ً عليى تع ييم اءنسيا وعقليه
وإبداعه من جهة ،واءفادة من المعلامات والمعارف ذات الكم الهائ الطي تافره ارة االتصاالت والتكنالاجيا من جهة أارى.
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مشكلة الدراسة وأسئلتها:
تع ّد مرولة ال االة أهم مرولة في بناء اءنسا  ،ب تع ّد الركن األساسي الطي تحدد من اجليه أفيق الشخصيية مسيتقبجً،
فييالارد ينمييا ويت ييار فييي ر ي ّ المجتمييع والبيئيية المحي يية بييه ومييا تتضييمنه ميين عاام ي قافييية وأاجقييية واجتماعييية واقتصييادية
وسياسية ،فمن األهمية بمكا أ يعين المنهاج المدرسي المتعلمين على إشباى هطه الحاجات المرغاب فيها وعليى إقيدارهم عليى
النهاف بما تارضه الحياة االجتماعية من مهام ومسؤوليات.
ويعد الكتاب المدرسي ومحتااه ركيزة أساسيية مين ركيائز العمليية التعليميية ،وأي إاايال فيي بنياء هيطا الكتياب وااتييار
محتااه سيؤدي إلى ضعف هطه الركيزة ويمكن أ يؤدي إلى ودوث التعلم بالشك غير المناسب أو المرغاب.
وفي المقاب إ كتب اللغة العربية التي تدرس والييا ً فيي الميدارس االردنيية وسيب ا ية المنهياج الم يار والجدييد ،ميا
تييزا تحييت التجريييب وقابليية للتعييدي والت يياير ،ويييث أقييرت الييازارة عييام ( )6102ت بيييق هييطه الكتييب بعييد تحييديثها وت ايرهييا
وإداالها تغييرات جطرية في مضمانها ودمجها في كتاب واود لك

ف دراسي بمسمى اللغة العربية .وبالن ر الى واقع الحياة

اليامية في عصير كثيرة فييه الخجفيات والحيروب وطغيى القياي ،وسيادة قافية الكراهيية والت يرف والغليا والتعيدي عليى وقيال
ال ا  ،االمر الطي يدعا إلى مراجعة ما تقدمه الكتب الترباية لألجيا والتعرف على ما تتضمنه من قييم انسيانية اا ية بال اي
ومعارف ومدى مااكبتها للتغيرات والتحاالت الراهنة ،لجعلها قادرة على التعام مع مت لبات االنسا بشك إيجابي وفاع .
ومن هنا ،وفي ضاء ذليك ارتي ت الباوثية الكشيف عين ماياهيم وقيال ال اي التيي تضيمنها كتياب اللغية العربيية للصيف
السابع األساسي .فعن طريق محتياى هيطه المقيررات الدراسيية يمكين إيصيا عيدد مين الحقيال والماياهيم واالتجاهيات األساسيية
وتغييرها؛ فهي تساعد على إعداد ال الب للحياة ،مبينة له الحقال ليتمسك بها ،والااجبات للقييام بهيا؛ ليصيبص عنصيراً فياعجً فيي
المجتمع الطي يعيي

فييه .وفيي ويدود اطيجى الباوثية ،ليم تجير أيية دراسية تحليليية لكتياب اللغية العربيية للصيف السيابع األساسيي

فجاءت هطه الدراسة للكشف عن درجة تضمين كتاب اللغة العربية للصف السابع األساسي في المملكة االردنية الهاشمية لمااهيم
وقال ال ا  .وقد واولت الدراسة اءجابة عن األسئلة اآلتية:
-

ما درجة تضمين كتاب اللغة العربية للصف السابع األساسي مااهيم وقال ال ا ؟

-

كيف تازعت مااهيم وقال ال ا في كتاب اللغة العربية للصف السابع األساسي؟

أهمية الدراسة:
تستمد هطه الدراسة أهميتها من أهمية الماضاى الطي تتناوله ،وت م الباوثة في أ تقدم نتائد هيطه الدراسية الاائيدة لكي
من:
-

القائمين على شؤو المناهد التعليمية ،واا ة مناهد اللغة العربيية للمرولية األساسيية ،لتقيييم هيطه المنياهد مين وييث
المضما وإجراء التعيديجت بميا ينسيجم واألهيداف التربايية للمرولية فيي المملكية االردنيية الهاشيمية وتحسيين عمليية
التعلم والتعليم من اج تحديد مبادئ وقال ال ا المراد تعليمها لل لبة.

-

وتبرز أهمية هطه الدراسية أيضيا ً كانهيا مين أوائي الدراسيات –فيي ويدود اطيجى الباوثية-التيي اعتميدت أسيلاب تحليي
المحتاى في معرفة درجة تضمن كتاب اللغة العربية لمااهيم وقال ال ا التي أقرت وزارة التربيية والتعلييم تدريسيها
بدءاً من العام 6102/6102
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-

إ راء المكتبة العلمية في هطا الجانب المهم من الدراسات والبحاث الترباية ذات الصلة بميدا وقال ال اي وييث تعيد
الدراسة الحالية من الدراسات األولى على مستاى وزارة التربية والتعليم.

التعريفات اإلجرائية
-

مفاهيم حقوق الطفل :يقصد بها في هطه الدراسة تلك الحقال التي تا لت إليهيا الباوثية ،والمتضيمنة فيي أداة الدراسية
باعتبارها وقاقيا ً أساسيية لألطايا ممين هيم فيي الصيف السيابع مين المرولية األساسيية العلييا ،التيي ينبغيي لكتياب اللغية
العربييية لييطلك الصييف أ يتضييمنها ،وتقسييم هييطه الحقييال ألغييراف هييطه الدراسيية إل يى أربعيية مجيياالت هييي :الحقييال
التعليمية ،والحقال الدينية واالجتماعية ،والحقال الصحية ،والحقال السياسية.

-

الطفل :يعرف ال ا في القانا الدولي اءنساني " ك إنسا لم يبل الثامنة عشرة من عمره ،وفي اءسيجم ال اي كي
إنسا لم يبل الحلم.

-

كتاب اللغة العربية :كتاب اللغة العربية الطي أقرته وزارة التربية والتعليم في االرد للصف السابع األساسي بيدءاً مين
العام الدراسي (.)6102/6102

حدود الدراسة ومحدداتها:
تقتصر الدراسة على:
-

الاودة الحادية عشرة (الصحة تاج) من كتاب اللغة العربية للصف السابع األساسي في االرد الجيزء الثياني فيي العيام
الدراسي .6102-6102

-

تعمم نتائد الدراسة في ضاء قائمة مااهيم وقال ال ا التي تم ت ايرها لتحقيق أهداف الدراسة بعد الت كد مين

يدقها

و بات تحليلها.

األدب النظري والدراسات السابقة:
يتناو هطا الجزء األدب الن ري المتعليق بماهيام وقيال ال اي وأهميتيه ،ون يرة اءسيجم لل اي ووقاقيه ،كميا يتنياو
الدراسات السابقة ذات الصلة.
أوالً :األدب النظري
لقد و يت مرولة ال االة باهتمام الماكرين و العلماء ،كما أ البحاث والدراسات الناسية والترباية أكدت أهمية هطه
المرولة في بناء اءنسا وتكاين شخصيته وتحديد اتجاهاته في المستقب  .وجاءت الن ريات لتضع ال ا في بؤرة اهتمامات
اءنسانية ،وتؤكد على واجاته األساسية التي تم التا

إليها من اج دراسة ال ا وإمكانياته ومراو نماه .فالحاجة هي

شعار الارد بنقص شيء ما ،بحيث إذا ما أدرن الار د افتقاره له أ بص بحاجة إلى إشباعه ،فبذا ما وقق هطا اءشباى شعر
بالرضا والراوة ،والحاجة بالنسبة لإلنسا شيء ضروري الستقرار وياته (جااد والخ يب.)6112 ،
إ وقال ال ا ليست مناصلة عن وقال اءنسا بصاة عامة ،فهي وقال اءنسا في مرولة من مراو عمره،
وتعرف وقال اءنسا بانها " :فرى اان من فروى العلام االجتماعية وماضاعه دراسة العجقات القائمة بين األشخان وفق
الكرامة اءنسانية" (عباهرة .)001 ،6106 ،أما وقال ال ا بصاة اا ة فتعرف ب نها " :عبارة عن مجماعة الحقال الاردية
والشخصية لل ا  ،وتركز على
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كما يعرفها عبد الهادي ( ) 362 ،6106ب نها " :مجماعة من الحقال المتكاملة التي تؤدي لسعادة اءنسا ورقيه في الدنيا
وكرامة منزلته في اآلارة ،فمن تمسك بهطه الحقال كا له أجر ومكانة في الدنيا و ااب ع يم في اآلارة" .كما يعرفها لهلاب
( )26 ،6106ب نها " :و ه ونصيبه الطي فرف له ،وما كالته له الشريعة اءسجمية من واجة ضرورية تضمن له شخصية
ساية متكاملة ،ووياة سعيدة مستقرة وهادئة بين أفراد المجتمع اءسجمي وغيره من المجتمعات".
وترى الباوثة من اج هطه التعرياات أ وقال ال ا هي :األمار الثابتة الااجبة الافاء ،التي وجه إليها الدين
الحنيف في السلان الطي ينبغي أ يلتزم به المسلم تحقيقا ً ألهداف الحياة وفق التصار اءسجمي.
وأل األطاا وفي جميع أنحاء العالم يعانا من أزمات كبيرة تمثلت في ارتااى معدالت الاقر بين األسر ،وتشرد نسبة
عالية جداً منهم وتعرضهم إلى الجرائم ،والتسا  ،والسرقة والمخدرات ،إضافة إلى اآل ار المدمرة التي تركتها الحروب عليهم،
بسبب ذلك كله بدأت المجتمعات الدولية تهتم بسن التشريعات و ياغة الماا يق واالتااقيات ،لتؤكد على وقال ال ا ضمن
إطار عالمي ،فاألطاا لهم وقال إنسانية اا ة تت لبها ال بيعة الخا ة بمرولة ال االة (القاضي وأومد.)6109 ،
ويعد

دور إعج جنيف ( )0261عن االتحاد الدولي لحماية وقال ال ا الطي تبنته الجمعية العامة لعصبة األمم

المتحدة اءعج الاضعي األو الطي يصف األطاا كائة لها اصا يتها ،وأو إعج وضعي دولي يؤكد على وقال ال ا
في القانا الدولي اءنساني (عبد

 .) 6119 ،أما المبادئ التي جاء به إعج جنيف فقد تمثلت في ضرورة إشباى واجات

ال ا المادية والرووية ،وضرورة تغطية ال ا  ،وعججه وإياائه ،وإنقاذ ال ا اليتيم ،ومساعدة ال ا المتخلف ،وإعادة تربية
ال ا الضا  ،وعججه ،وإياائه ،وأ يكا لل ا األولاية في اءسعاف واءنقاذ في أوقات الحروب والكاارث ،وضرورة
وماية ال ا من جميع

ار االستغج والمعاملة السيئة ،وضرورة تربية ال ا على اءفادة من مااهبه وقدراته في ادمة

البشرية ).(Children Rights, 2011
ون راً للااقع الصعب الطي كا يعيشه مجييين األطايا المحكيام علييهم بحيياة مليئية بالمعانياة واآلالم ،وعيدم وصيالهم
على الحد األدنى من الغيطاء والعنايية ال بيية الكافيية أو التعلييم أو الحمايية القانانيية ،جياء ياني إعيج يتحيدث عين ال االية وهيا
(إعج وقال ال اي ) اليطي أ يدرته الجمعيية العماميية لألميم المتحيدة فيي  61تشيرين الثياني سينة  ،0292وأكيد اءعيج عليى
مجماعة من المبادئ وتمثلت في وق ال ا في التمتع بكافة الحقال دو أي تمييز بسبب العنصر أو اللا أو الجينس أو اللغية،
ووقه في التمتع بالحماية القانانية لمساعدته على النما جسيدياً ،وروويياً ،واجتماعييا ً بصيارة طبيعيية تتايق ميع وريتيه وكرامتيه،
كما أكد على وق ال ا منط ماليده فيي االنتمياء السيم وجنسيية ،ووقيه فيي التمتيع بمزاييا الضيما االجتمياعي والصيحي والعنايية
والاقايية الخا ية ليه وألميه قبي الياالدة وبعيدها ،ووقيه فييي التغطيية الكاملية ،وفيي السيكن والرياضيية ،ووقيه فيي المحبية والتمتييع
برعاية والديه ،والت كيد على واجب الدولة في ت مين إعالة األطاا اليتامى والاقراء مع مساعدة العائجت المحتاجة ،ووق ال اي
المعال في العجج والرعاية ،ووق ال اي فيي التعلييم المجياني اا ية فيي مراوليه األوليى ،عليى أ يسيتهدف التعلييم رفيع قافية
ال ا العامة لمساعدته على تنمية قدراته وتقديره الشخصي لألمار ).(Children Rights, 2011
ولقد جاءت االتااقية لتؤكد الحقال اءنسانية األساسية لألطاا أينما كاناا والمتمثلة في وقهم في البقاء ،ووقهم في
النما والتنشئة ،ووقهم في الحماية من المؤ رات التي تعيق نماهم ،وجاءت االتااقية لحماية هطه الحقال (القاضي واومد،
 .)6109أما الحقال التي جاء بها االتااقية فقد تمثلت في اآلتي :وق ال ا في البقاء ،ووق ال ا في النما والتنشئة ،ووق
ال ا في الحماية.
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ثانياً :الدراسات السابقة:
يتناو هطا الجيزء الدراسيات السيابقة ذات الصيلة بماضياى الدراسية الحاليية .وقيد تيم عيرف الدراسيات وفقيا ً للتسلسي
الزمني من األودث فاألقدم.
هدفت دراسة عمرو ( )6102تحديد وقال ال ا المتضمنة فيي كتيب التربيية اءسيجمية للصيااف األربعية األوليى فيي
األرد  .ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباوث ببعداد قائمة تضمنت ( )62وقا ً من وقال ال ا  ،وزعت على أربعة مجاالت هي:
مجا البقاء ( )2فقرات ،ومجا النماء ( )00وقاً ،ومجا الحماية ( )9وقال ،ومجا المشاركة ( )1وقال .وتم فيي ضياء هيطه
القائمة تحلي كتب التربية االسجمية للصااف االربعة األولى من مرولة التعليم األساسيي وفيق طريقية تحليي المحتياى ،وكانيت
الاكرة هي وودة التحلي .
وأشارت النتائد إلى تضمين كتب التربية اءسجمية لحقال ال ا بشك متااوت وأ أعليى نسيبة تتضيمن عليى وقيال
ال ا فيي هيطه الكتيب كانيت للحقيال فيي مجيا النمياء ومنهيا :الحيق فيي تنميية العااطيف والمشياعر ،والحيق فيي تنميية القيدرات
الجسيمية .ييم مجيا البقيياء ومنهييا :الحيق فييي الرعايية الصييحية الكامليية ،والعيي

مييع عائلتيه ال بيعييية ،والحييق فيي الحييياة .فمجييا

المشاركة ومنها :الحق في المشاركة في الحياة الثقافية ،والحصا على المعلامات من شتى المصادر.
وأجرت المكي ( )6101دراسة هدفت إلى تحلي كتب التربية الدينيية وذليك مين ايج الكشيف عين ميدى تياافر ماياهيم
وقيال ال اي فيي كتيب التربيية الدينيية فيي مرولية التعلييم األساسيي – الحلقية الثانيية – فيي الجمهاريية العربيية السيارية ،وميدى
كاايتها من وجهة ن ر المدرسيين والماجهين االاتصا يين .وقد اعتمد في هطه الدراسة المنهد الا اي التحليلي .وقد تضمنت
عينة الدراسية ( )691معلميا ً ومعلمية للتربيية الدينيية و( )21ماجهيا ً وماجهية فيي العيام الدراسيي 6101/6112م .وكانيت أدوات
الدراسة هي :أوالً :قائمة مااهيم وقال ال ا  ،أداة تحلي المحتاى التي اشتملت على ( )9مجماعيات لحقيال ال اي تمثليت فيي:
وقيال ال اي المدنيية والسياسيية ،وقيال ال اي االجتماعيية ،وقيال ال اي فيي الحييياة ،وقيال ال اي االقتصيادية ،وقيال ال اي
العلمية والثقافية .انياً :استبانة راء في مدى كااية مااهيم وقال ال ا في كتب التربية الدينية في مرولة التعليم األساسيي الحلقية
الثانية ،وقد أرهرت نتائد الدراسة أ مجماعة وقال ال ا في الحياة اوتلت المرتبة األولى وجاءت الحقال المدنيية والسياسيية
فيي المرتبيية الثانييية ،وفييي المرتبيية الثالثيية جيياءت الحقييال االجتماعييية .أمييا المايياهيم األساسييية فقييد جيياء ماهييام الحييياة فييي المرتبيية
األولى ،واوت ماهام التعليم المرتبة الثانية وجاء في المرتبة الثالثة ماهام الحرية.
وقام الصليلي ( )6102بدراسة هدفت إلى تعرف مدى تضمن كتب التربية اءسجمية لمبادئ وقال ال ا فيي المرولية
االبتدائية في دولة الكايت .وشملت عينة الدراسة كتب التربية اءسجمية جميعها للمرولة االبتدائية في دولة الكايت ،من الصيف
األو االبتدائي ووتى الصف الخامس االبتيدائي ،وقيام الباويث ببعيداد أداة التحليي التيي تيم تحليي الكتيب اسيتناداً إليهيا ،وشيملت
األداة ( )22وقا ً لل ا  ،تازعت على امسة مجاالت .وأشارت نتائد تحلي كتب التربيية اءسيجمية للمرولية االبتدائيية فيي دولية
الكايت إلى أ مجا الحقال االجتماعية واءنسانية قد وردت في كتاب الصف الخامس ب على تكرار ،ووردت في كتاب الصف
األو االبتدائي ب ق تكرار .أما الحقال التربايية فقيد وردت فيي كتياب الصيف الثاليث بي على تكيرار .ووردت فيي كتياب الصيف
األو ب ق تكرار ،وفيما يتعلق بيالحقال االقتصيادية والصيحية فقيد وردت فيي كتياب الصيف الرابيع بي على تكيرار ،ووردت فيي
كتاب الصف األو ب ق تكرار.
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وهدفت دراسة عبد الرزاق ( )6106تعرف مبادئ وقال اءنسا الااردة في كتب اللغة العربية القائمة عليى االقتصياد
المعرفي للمرولة األساسية في األرد وميدى تمثي طلبية نهايية المرولية األساسيية لهيا .ولتحقييق أهيداف الدراسية أعيدت الباوثية
قائمة بمبادئ وقال اءنسا استناداً إلى القائمة التيي اعتميدتها فيرل البحيث العربيية لحقيال اءنسيا ( )0222والا يائق األردنيية
الرسمية ،وفي ضائها تم تحلي الكتب عينة الدراسة ،وذلك باسيتخدام الاكيرة وويدة للتحليي  .وأوضيحت النتيائد أ المبيادئ التيي
اوتلت المراكز الثج ة األولى هي :الحق فيي الثقافية واءفيادة مين التقنيية الحديثية ،والحيق فيي التعلييم ب نااعيه ،والحيق فيي وريية
المعتقد وممارسة الشعائر الدينية .أما المبادئ التي اوتلت المراكز الثج ة األايرة هي :وق المساواة بين المرافق العامة ،ووريية
الصحافة ،والحق في االنتخاب والترشيص.
وهدفت دراسة صويص والشوا وحجايا ( )6106الكشف عن واقع وقال اءنسا بشك عام ،وال ا بشك اان في
األرد  ،ومدى ت ابقه مع مضامين الكتب المدرسية في المرولة األساسية،
وقد تم تحلي مضامين كتب التربية االجتماعية والاطنية للمرولة األساسية والثانايية ،وكتيب اللغية العربيية ،باءضيافة
إلى كتب الثقافة العامة والثقافة اءسجمية ،واستخدمت الدراسة الاكرة كاودة للتحلي  ،وفيما يتعلق ب داة التحليي فقيد شيملت عيدداً
من مااهيم وقيال اءنسيا اليااردة فيي اءعيج العيالمي ،مثيا  :الحقيال السياسيية ،واالقتصيادية ،واالجتماعيية ،وأشيارت نتيائد
الدراسة إلى أ كتب التربية الاطنية واالجتماعية واللغة العربية شهدت تحسنا ً ملحارا ً وتركيزاً عليى بعيا الجاانيب المرتب ية
بحقال اءنسا ؛ كالديمقراطية ،والمااطنة ،والتعريف اءعج العالمي لحقال اءنسا ووقال ال ا .
وأجرى الخريشة ( )6106دراسة هدفت إلى تحديد تركيز التربية االجتماعيية والاطنيية للصيااف األربعية األوليى مين
مرولية التعليييم األساسيي فييي األرد عليى وقييال ال اي  ،وإلييى معرفية مييا إذا كانيت هنييان فيرول ذات دالليية إوصيائية بييين نسييبة
التركيز هطه وبين ما ها متاقع .ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباوث ببعداد قائمية تضيمنت ( )20وقيا ً مين وقيال ال اي وزعيت
في ج ة مجاالت هي :مجا األسر ( )60وقاً ،والمجا الاطني العالمي ( )60وقاًًً  ،ومجا المدرسة ( )62وقاً .وتم في ضاء
هطه القائمة تحلي كتب التربية االجتماعية والاطنية للصااف األربعة األولى مين مرولية التعلييم األساسيي .وقيد اسيتخدم الباويث
الاكرة وودة للتحلي  ،وتم استخراج مجماى التكرارات والنسب المئاية لك وق من وقال ال اي  ،وأشيارت نتيائد هيطه الدراسية
إلى أ أعلى نسبة تركييز عليى وقيال ال اي فيي هيطه الكتيب كانيت فيي مجيا المدرسية ،واقي نسيبة تركييز للحقيال فيي المجيا
الاطني والعالمي.
وقامت أبو زيد ( ) 6119بدراسة هدفت إلى تعرف الدور الطي يلعبه مقرر اللغة اءنجليزية في تعريف ال ا بقيم
وقال اءنسا  ،وتقييم مدى نجا المقرر في تعزيز إيمانه بها .واستخدمت هطه الدراسة تحلي الاقرة كاودة لتحلي المضما ،
وبل عدد الكتب التي تم تحليلها ( )61كتابا ً من كتب اللغة اءنجليزية للمرولة األساسية في مصر ،وأشارت نتائد التحلي إلى أ
كتب الصف الرابع ركزت على وق المساواة ،والتسامص ،والق قافة سياوية لدى ال ا  ،أما كتب الصف الخامس االبتدائي فقد
أرهرت ارتااعا ً في نسبة كثافة وق الحرية ،وأرهرت نتائد كتب الصف الثالث ااتااء فئة التسامص ،وكطلك ورية االنتماء
لألديا والتعبير عنها.
وهدفت دراسة كارول ( ) Carol, 2008إلى الكشف عن مدى تضمن وقال اءنسا في كتب ومناهد الصف الرابع
االبتدائي في الااليات المتحدة األمريكية .وقام الباوث ببناء أداة تحلي مستندة إلى اءعج العالمي لحقال اءنسا  .واستخدم
فقرة واودة للعد .وبعد تحلي المحتاى تبين أنها ال تهتم بشك كاف بالمبادئ والمااهيم المتعلقة بحقال ال ا .
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وأجرى أوغندير ( )Ogundare, 2005دراسة هدفت إلى الكشف عن مدى تضمن الكتب الدراسية للمرولة الثاناية
في نيجيريا لمبادئ وقال اءنسا  ،إضافة إلى وعي المعلمين وال لبة لهطه المبادئ .وقام الباوث باستخدام أداة لتحلي مضما
الكتب مستندة إلى اءعج العالمي لحقال اءنسا  ،إضافة إلى بعا المبادئ التي نص عليها الدستار النيجيري والمتعلقة
بحقال اءنسا  .وشملت عينة الدراسة جميع كتب المرولة الثاناية ،كما بل عدد أفراد عينة المعلمين وال لبة ( .)622وأشارت
النتائد إلى وجاد عدد كبير من مااهيم وقال اءنسا في المناهد النيجيرية واصا اً ما يتعلق منها بالجانب االجتماعي
واءنساني.

تعقيب على الدراسات السابقة
يتضص من الدراسات السابقة أنها ركزت على مجاالت وقال اءنسا وال ا وتناولها مااد دراسية متعددة ،فبعضها
تناو وقال ال ا في التربية اءسجمية كدراسة ك من عمرو ( )6102والمكي ( )6101والصليلي (.)6102
وتناولت دراسة الخريشة ( ) 6106وقال ال ا في التربية االجتماعية والاطنية للصااف االربعة األولى .بينما
تناولت دراسة عبد الرزال ( )6106مبادئ وقال اءنسا في كتب اللغة العربية .وتناولت دراسة أبا زيد ( )6119دور مقرر
اللغة اءنجليزية في التعريف بقيم وقال اءنسا  .بينما ذهبت دراسة

ايص و ارو ( )6106للكشف عن وقال االنسا في

مااد دراسية متعددة كاللغة العربية والتربية االجتماعية والاطنية .في وين تناولت دراسة أوغندير ()Ogundare, 2005
وقال اءنسا في كتب المرولة الثاناية في نيجيريا.
وبالمقارنة بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة يجوال أ أبرز ما يميز هطه الدراسة عن الدراسات السابقة وإ
أفادت من المنهجية المتبعة في بعا الدراسات أنها

نّات مجاالت وقال ال ا إلى أربعة مجاالت رئيسة وهي :الحقال

الدينية واالجتماعية ،والحقال التعليمية ،والحقال الصحية ،والحقال السياسية .وهطا التصنيف يختلف عن تصنيف الخريشة
( ) 6106الطي

نف وقال ال ا إلى ج ة مجاالت رئيسة وهي :وقال المدرسة ووقال األسرة ،والحقال الاطنية والعالمية.

كما تتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في هدفها وها الكشف عن مدى تضمن كتاب اللغة العربية المقرر تدريسه
للصف السابع األساسي في االرد لمااهيم وقال ال ا  ،ويث إ الدراسات السابقة لم تدرس وقال ال ا وكتاب اللغة العربية
إنما اقتصرت على وقال اءنسا بشك عام .كما يمكن أ تع ٌد الدراسة الحاليّة الدراسة األولى – في ودود اطجى الباوثة –
التي تناولت كتاب اللغة العربية للصف السابع األساسي ،فهي من الكتب الحديثة التي أقرت وزارة التربية والتعليم تدريسها بد ًءا
من العام الدراسي .6102/6102

الطريقة واإلجراءات
يتناو هطا الجزء من الدراسة و اا ً لمجتمع الدراسة وعينتها كما يتعرف لألداة التي استخدمت في هطه الدراسة،
وهي أداة تحلي المحتاى ويشتم على إجراءات التحقق من

دل األداة و باتها ،ويتضمن أيضا ً إجراءات ت بيق الدراسة،

وتحلي النتائد ومعالجتها إوصائيا ً من أج اءجابة عن أسئلة الدراسة.

منهجية الدراسة:
تهدف هطه الدراسة إلى تعرف درجة تضمين كتاب اللغة العربية للصف السابع األساسي لمااهيم وقال ال ا ،
ولإلجابة على أسئلة الدراسة تم استخدام المنهد الا اي التحليلي (أسلاب تحلي المحتاى).
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مجتمع الدراسة وعينتها:
تكا مجتمع الدراسة وعينتها من الاودة الحادية عشرة (الصحة تاج) من كتاب اللغة العربية للصف السابع األساسي
للجزء الثاني المقرر تدريسه بدءاً من العام الدراسي .6102/6102

أداة الدراسة:
لتحديد مااهيم وقال ال ا التي ينبغي تضمينها في وودات كتاب اللغة العربية للصف السابع األساسي قامت الباوثة
باالطجى على القر

الكريم ،والسنة النباية ،والدراسات السابقة التي تناولت وقال ال ا في اءسجم كدراسة (عبدة)6101 ،

كما قامت الباوثة باالطجى على اءعج العالمي لحقال اءنسا واالتااقيات والماا يق الدولية واتااقية وقال ال ا ؛ كما قامت
باالطجى على األدب الترباي والدراسات السابقة التي تناولت وقال ال ا  ،كدراسة الصليلي ( )6102ودراسة عمرو
( .) 6102وعلى ضاء ذلك تم ت اير قائمة بمااهيم وقال ال ا ماضاى الدراسة وتكانت األداة في

ارتها األولية من ()12

وقا ً مازعة على مجاالت الحقال (التعليمية ،والدينية واالجتماعية ،والصحية ،والسياسية).
صدق أداة الدراسة
للت كد من الصدل ال اهري ألداة الدراسة (قائمة مااهيم وقال ال ا ) ،قامت الباوثة بعرضها بصارتها األولية على
اربعة محكمين من ذوي االاتصان في مناهد اللغة العربية وأساليب تدريسها ،باءضافة إلى معلمين في وزارة التربية
والتعليم ،للحكم على درجة مجءمة الحقال الااردة في القائمة من ويث الصياغة اللغاية وانتماء ك وق للمجا المراد قياسه.
وبعد استرجاى االستجابات ومراجعة راء المحكمين ،تم ااتيار الحقال التي أجمع المحكما على مناسبتها بنسبة ( ،)%99وتم
تعدي بعضها ووطف اآلار وأ بحت األداة مكانة من ( )69وقا ً مازعة على المجاالت (الحقال التعليمية ،والحقال الدينية
واالجتماعية ،والحقال الصحية ،والحقال السياسية).
ثبات التحليل
وللت كد من بات عملية التحلي قامت الباوثة باءجراءات اآلتية:
أوالً-قيام الباوثة بااتيار عينة عشاائية من كتاب اللغة العربية وتحليلها ،وبعد مضي أسباعين أعادت الباوثة تحلي العينة ناسها
من أج معرفة بات تحلي الباوثة مع ناسها بحساب نسبة الثبات وسب معادلة ):)Holisti ,1969
عدد الحقوق المتفق عليها
نسبة االتاال = _______________________________________ %011 x

عدد الحقوق المتفق عليها  +عدد الحقوق المختلف عليها
وقد بلغت نسبة اتاال الباوثة مع ناسها ()%20.2
انيا ً-الثبات عبر األشخان ( بات المحللين) :وييث قاميت الباوثية بااتييار ج ية محلليين وبينيت لهين أهيداف الدراسية وأهميتهيا،
وطلبت إليهن القيام بتحلي نايس العينية التيي قاميت الباوثية بتحليلهيا بشيك مسيتق  ،وتيم وسياب نسيبة االتايال بيين تحليي الباوثية
وتحلي ك واويدة مين المحكميين وفيق المعادلية السيابقة .وبعيد أ أجيرى المحلليا الثج ية والباوثية تحليي العينية المشيار إليهيا،
وسبت النسب ،وفرغت في جداو اا ة ،للا ا إلى نتيجة تحلي ك محل على اناراد ،م جرى عقد مقارنة بين نتيجية كي
محللين للحصا على معام االتاال .والجدو ( )0ياضص معامجت االتاال:

337

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-5-5 :م
ISSN: 2706-6495

الجدول ( )2معامالت االتفاق بين الباحث والمحللين
االتفاق/المحللين

المحلل األول

المحلل الثاني

المحلل الثالث

معدل االتفاق

نسبة االتاال

1.26

1.20

1.92

1.21

وتعد هطه النسبة مناسبة ءجراء الدراسة.
وحدة التحليل
ألغراف هطه الدراسة اعتمدت الاكرة وودة للتحلي  ،ن راً ل بيعة الدراسة وهدفها.

إجراءات تطبيق الدراسة
اتبعت الباوثة في تنايط الدراسة اءجراءات اآلتية:
-

االطجى على عدد من الدراسات السابقة ذات الصلة بماضاى الدراسة.

-

ت اير أداة الدراسة التي تمثلت بقائمة نماذج التحلي الطي يعرف للمجاالت المكانة ألداة الدراسة بجاانبها الارعية.

-

التحقق من

-

ت بيييق أداة الدراسيية والقيييام بعملييية التحليي  ،ويييث قاميت الباوثية بيياالطجى علييى كتيياب اللغيية العربييية للصييف السييابع

دل األداة و بات تحليلها.

األساسي وقراءة درس الصحة تاج والتعرف إلى درجة تضمينها لمااهيم وقال ال ا واعتميدت الباوثية وويدة الاكيرة
ووييدة للتحلي ي  ،ييم ن م يت الباوث ية المضييامين فييي جييداو كمييية بالنتييائد ،والمتضييمنة تكييرارات مايياهيم وقييال ال ا ي
الارعية المدرجة تحت ك مجا من المجاالت الرئيسة التي ضمها نماذج التحلي .
-

تاري النتائد وعرضها في جداو وسب أسئلة الدراسة بعد المعالجة اءوصائية لها.

-

تم مناقشة النتائد المستخلصة من التحلي وا المااهيم المتضمنة في كتاب اللغة العربية وتقديم التا يات.

المعالجة اإلحصائية:
استخدمت الباوثة التكرارات والنسب المئاية والترتيب لإلجابة عن أسئلة الدراسة

نتائج الدراسة ومناقشتها:
تضمن هطا الجزء عرضا ً للنتائد التي تا لت إليها الدراسة ،بعد تحلي بياناتها ومعالجتها اوصائيا ً ومناقشتها ،وفيما
يلي عرف لهطه النتائد ومناقشتها.
نتائج السؤال األول ومناقشته :ما درجة تضمين كتاب اللغة العربية للصف السابع األساسي لمفاهيم حقوق الطفل؟
ولإلجابة عن السؤا األو تم ر د تكرارات مااهيم وقال ال ا في ك مجا من المجاالت ،ووسبت النسب
المئاية لك منها ،وياضص الجدو ( )6مااهيم وقال ال ا المتضمنة في الكتاب.
جدول ( )0مفاهيم حقوق الطفل في كتاب اللغة العربية للصف السابع األساسي مرتبة تنازليا ً وفقا ً لمجاالت الحقوق
رقم المجال
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الترتيب

التكرارات

النسبة المئوية

مجاالت مفاهيم حقوق الطفل

6

وقال ال ا الصحية

0

10

%20

0

وقال ال ا الدينية واالجتماعية

6

06

%60

2

وقال ال ا التعليمية

2

9

%9
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1

1

وقال ال ا السياسية

%1

1

%222
55
المجموع
يتضص من الجدو ( )6أ مجا وقال ال ا الصحية قد وص على المرتبة األولى بين المجاالت كلها ويث بلغت
( )10تكرار وبنسبة مئاية ( )%20من مجماى التكرارات الكلية والبالغة ( .)99وجاء مجا وقال ال ا الدينية واالجتماعية
في المرتبة الثانية ( )06تكراراً وبنسبة مئاية بلغت ( ،)60في وين جاء بالمرتبة الثالثة مجا وقال ال ا التعليمية ( )9تكراراً
وبنسبة مئاية بلغت ( ،)%9وجاء في المرتبة الرابعة واألايرة مجا وقال ال ا السياسية ( )1تكراراً وبنسبة مئاية بلغت
(.)%1
وقد يكا السبب في هطه النتيجة إيما مخ

ي مناهد اللغة العربية ومؤلاي كتبها بالدور الطي تلعبه المدرسة

كمؤسسة ترباية ومادة اللغة العربية في بناء الجاانب الصحية والدينية واالجتماعية والتعليمية لدى األبناء وتنشئتهم على
العادات االجتماعية السليمة ،ومادة اللغة العربية لها دور مميز في هطا المجا  ،إذ أ معلمي اللغة العربية متاقا على أ هدفها
ها إعداد ال ا إعداداً لغايا ً وروويا ً وجسديا ً وعقلياً بشك متااز  .وترى الباوثة مجيء هطه النتيجة يتاق مع أهداف مناهد
اللغة العربية في إطارها العام للتعليم األساسي في االرد التي أكدت على مبادئ االسجم السمحة في االهتمام بالنما الصحي
والع قلي والديني لل ا واكسابه العادات الصحية ،وكطلك االهتمام بالنما االجتماعي في أسرته ال بيعية الصالحة .ويث أكدت
األهداف العامة لمنهد اللغة العربية على االنتقا بال الب من األطر الن رية للمادة التعليمية إلى الدائرة االجتماعية ،وتهطيب
نزعته لحب التملك ،وتربية المتعلم على تحم المسؤولية ،وإكسابه الاهم الصحيص للسل ة في اءسجم ،وإكسابه القيم التي تحكم
سلاكه وغيرها من األهداف.
إضافة لطلك فقد أكدت و يقة السياسات الترباية الم ارة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم على تنمية وعي ال الب
ليدرن ما عليه من واجبات وما له من وقال في ودود سنه واصائص المرولة التي يمر بها .ويمكن القا إ كتب اللغة
العربية في االرد للمرولة األساسية تم ت ايرها وديثا ً نتيجة لمتغيرات عدة في المجاالت السياسية واالقتصادية والعلمية
والثقافية واالجتماعية.
نتائج السؤال الثاني :كيف توزعت مفاهيم حقوق الطفل في كتاب اللغة العربية للصف السابع األساسي؟
ولإلجابة عن هطا السؤا تم وصر مااهيم وقال ال ا المتضمنة في كتاب اللغة العربية في ك مجا من مجاالت
أداة الحقال ،وتم ر د التكرارات والنسب المئاية لك منها ،وياضص الجدو ( )2تازيع مااهيم وقال ال ا في مجاالت
الدراسة.
جدول ( )3توزيع مفاهيم حقوق الطفل المتضمنة في كتاب اللغة العربية للصف السابع األساسي
المجا األو وقال ال ا الدينية واالجتماعية
الرقم
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التكرار

نسبة المئاية

الحق

0

وقه في وسن المعاملة

0

%9

6

وقه في الحياة

2

%69

2

وقه في التنشئة االجتماعية اءسجمية

0

%9
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1

وقه في إكسابه قيم المجتمع وعاداته

6

%01.202

9

وقه في اللعب

0

%9

2

وقه في تكاين

6

%02

2

وقه في الحنا والرعاية األسرية

1

%1

9

وقه في الحماية من المااد الخ رة والمخدرة

6

%02

06

%011

داقات اا ة به وفق الضاابال

مجماى تكرارات المجا
المجا الثاني وقال ال ا التعليمية
2

وقه في التعليم المجاني

1

%62.2

01

وقه في المساواة مع بقية األطاا في المؤسسات التعليمية

1

%1.2

00

وقه في اوترام البيئة الثقافية الخا ة به

0

%61

06

وقه في استخدام التكنالاجيا الحديثة بشك هادف

0

%61

02

وقه في الحاار على كرامته

0

%0.261

01

وقه في الحماية من المعلامات الضارة

6

%11

09

وقه في التاجيه الديني من والديه

1

%1.2

9

%011

مجماى تكرارات المجا
المجا الثالث وقال ال ا الصحية
02

وقه بالت مين الصحي

9

%06

02

وقه في الرعاية الصحية والعججية

02

%26

09

وقه في الاقاية من األمراف واءدما

2

%02

02

وقه في التثقيف الصحي من قب الاسائ المختلاة

09

%22

61

وقه في السكن الصحي

1

%1

60

وقه في إع ائه األولاية في الغاث والاقاية عند الكاارث

0

%6

10

%011

مجماى تكرارات المجا
المجا الرابع وقال ال ا السياسية

340

66

وقه في ورية التعبير عن رأيه

1

%9.2

62

وقه في الجنسية

1

%1.0

61

وقه في الداا والخروج إلى أي بلد بهدف جمع الشم أو السياوة

1

%1.0

69

وقه في المساعدة والحماية

1

%06.9
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62

وقه في الحماية من عقابة اءعدام

1

%1

62

وقه في الحماية أ ناء النزاعات المسلحة

1

%06.9

69

وقه في الحماية من الخ ف واالوتجاز

1

%9.2

%1
1
مجماى تكرارات المجا
يتضص من الجدو ( )2وفيما يتعلق بكتاب اللغة العربية للصف السابع األساسي وفي مجا وقال ال ا الدينية
واالجتماعية؛ فقد وصلت الاقرة ( )6التي تنص على (وقه في الحياة) على أعلى تكرار بل ( )2تكرارات وبنسبة مئاية
( ،)%69ويجوال وصا

ج ة وقال هي (( )9 ،2 ،1وقه في إكسابه قيم المجتمع وعاداته ،وقه في تكاين

داقات اا ة به

وفق الضاابال ،وقه في الحماية من المااد الخ رة والمخدرة) على تكرارات متساوية بلغت تكرارين لك منها .كما وصلت
الحقال ( )9 ،2 ،0على تكرار واود لك منها .في وين لم تحص الاقرة ( )2على أي تكرار.
أما مجا وقال ال ا التعليمية فقد وصلت الاقرة ( )9التي تنص على (وقه في الحماية من المعلامات الضارة) على
أعلى تكرار بين مااهيم وقال هطا المجا وبل ( )6تكرارين وبنسبة مئاية ( ،)%11ويجوال وصا الحقال ()02 ،06 ،00
على تكرار واود بلغت لك منها ،في وين لم تتضمن الحقال ( )09 ،01 ،2في الكتاب.
وفيما يتعلق بمجا وقال ال ا الصحية فقد وصلت الاقرة ( )02التي تنص على (وقه في التثقيف الصحي من قب
الاسائ المختلاة) على أعلى تكرار في هطا المجا وبل ( )09تكراراً وبنسبة مئاية ( ،)%22تلتها الاقرة ( )02التي تنص على
(وقه في الرعاية الصحية والعججية) ويث وصلت على ( )02تكرار وبنسبة مئاية ( .)%26ووصلت الاقرة ( )09على
الترتيب الثالث من ويث عدد التكرارات والتي بلغت ( )2تكرارات بنسبة مئاية بلغت ( .)%02تلتها الاقرة ( )02والتي تنص
على (وقه بالت مين الصحي) بمجماى تكرارات بل ( )9تكرارات بنسبة مئاية بلغت ( .)%06وجاءت الاقرة ( )60والتي تنص
على (وقه في إع ائه األولاية في الغاث والاقاية عند الكاارث) بمجماى تكرار واود فقال .في وين لم تضمن فقرة واودة
( )61في الكتاب.
ويتضص من الجدو ( )2أيضا ً وفي مجا وقال ال ا السياسية عدم وصا هطا المجا على اي تكرار .ولع السبب
في ذلك يعاد إلى أ هطه وقال مشروعة تقرها الشريعة اءسجمية السمحة وعادات وتقاليد المجتمع والقاانين واألن مة
المعما بها ،لطا تم تركيز مؤلاي الكتاب عليها .وقد تعزو الباوثة ذلك إلى طبيعة المجتمع االردني ،فاألسرة تع ي هطه الحقال
ألبنائها وتعدها وقا ً طبيعيا ً مسلما ً به .أما بقية الحقال في مجا الحقال الدينية واالجتماعية كحقه في وسن المعاملة والحنا
والرعاية االسرية والحماية من المااد الخ رة ووقه في المساواة ،ووقه في النسب ووقه في الحضانة لم تضمن في الكتاب،
فحصلت على تكرارات متدنية وقد يعاد السبب في ذلك إلى اعتقاد مؤلاي الكتاب ب
دراسية غير اللغة العربية أو في

هطه الحقال يمكن تضمينها في كتب ومااد

ااف الوقة.

وقد يعزى ذلك أيضا ً إلى قناعة مخ

ي مناهد اللغة العربية ومؤلاي الكتاب ب همية الدور الطي تلعبه البيئة الثقافية

المدرسية كمؤسسة ترباية في بناء جاانب الشخصية لدى ال ا في الصف السابع األساسي وتنشئتهم على العادات االجتماعية
السليمة .وتتاق نتائد هطه الدراسة مع نتائد دراسة الصليلي ( )6102التي أكدت تضمين كتب التربية اءسجمية لمبادئ وقال
ال ا بدولة الكايت بشك متااوت .كما جاء وقه في الحماية من المعلامات الضارة بتكرارات متدنية أيضاً،
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وقد يعاد من وجهة ن ر الباوثة إلى قناعة مؤلاي الكتاب وتمشيا ً مع األفكار السائدة في المجتمع أ هطه الحقال ال تتناسب مع
المرولة العمرية التي يمر بها طلبة الصف السابع األساسي وأ مكانها في

ااف الوقة .أما مجا وقال ال ا الصحية فقد

جاءت الاقرات وقه في التثقيف الصحي ،والرعاية الصحية والعججية ،والاقاية من األمراف واءدما من أعلى التكرارات.
وتختلف مع نتائد دراسة الصليلي ( )6102التي جاء فيها مجا الحقال الصحية ب على التكرارات .وتتاق نتائد هطه الدراسة مع
نتائد دراسة عمرو ( )6102التي أرهرت أ درجة تضمين كتب التربية اءسجمية لحقال ال ا في مجا الحماية جاءت
بالمرتبة األايرة.

التوصيات والمقترحات:
بنا ًء على النتائد التي تا ّ لت إليها الدراسة فب الباوثة تا ي بما ي تي:
-

الدعاة إلى ضرورة مراعاة التااز والشما في تضمين مااهيم وقال ال ا فيي كتياب اللغية العربيية للصيف السيابع
األساسي وتضمينه مزيداً من مااهيم الحقال في المجا السياسي.

-

تضمين كتاب اللغة العربية بمااهيم وقال ال ا في المجاالت كافة والتي جاء تضمينها منخاضا ً أو لم تضمن أساساً.

-

تقتر الباوثة إجراء مزيد من البحاث والدراسات وا واقع تضمين كتب اللغة العربية في المراو األايرى لماياهيم
وقال ال ا .

قائمة المراجع:
المراجع العربية:
-

ابيين رمضييا  ،عمييارة ( .)6100التخ يييال التربيياي فييي كياييية إدميياج قافيية وقييال اءنسييا فييي منيياهد التعليييم .المجلةةة
العربية لحقوق اإلنسان .العدد(.022-069 :)9

-

أبا زيد ،عج ( .)6119دور مقررات اللغة اإلنجليزية في تعزيز قيم حقوق اإلنسان .القاهرة :مركز دراسيات وبحياث
الدو النامية.

-

استيتية ،سمير ( .)6100معايير تحلي مناهد اللغة العربية .مجلة جامعة دمشق لآلداب والعلوم اإلنسانية والتربويةة،
.090-000 :)6 ،0(06

-

جااد ،محمد والخ يب ،محمد ( .)6112سيكولوجية الطفولة ،غزة :مكتبة فال.

-

ومدا  ،عبد الم لب ( .)6106الحقوق المتعلقة بالطفل في الشريعة اإلسالمية ،االسكندرية :دار الاكر الجامعي.

-

الخريشة ،عليي ( .)6106وقيال ال اي فيي كتيب التربيية االجتماعيية والاطنيية للصيااف األربعية األوليى مين مرولية
التعليم األساسي في األرد  .مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية واالجتماعية واإلنسانية.012-21 :)0( 01 ،

-

الشييافعي ،جاسييم ( .)6106موقةةف الشةةريعة اإلسةةالمية مةةن اتفاقيةةة حقةةوق الطفةةل .نةةدوة رعايةةة الطفولةةة فةةي اإلسةةالم
والمؤسسات المتخصصة ،جامعة الشارقة ،اءمارات العربية المتحدة.

-

شييعبا  ،زكريييا ( .)6112التطبيقةةات الحياتيةةة للغةةة فةةي كتةةب اللغةةة العربيةةة فةةي مرحلةةة التعلةةيم األساسةةي فةةي األردن.
أطرووة دكتاراه غير منشارة ،الجامعة األردنية ،عما  ،األرد .

-

الصليلي ،علي ( .)6102مدى تضمين كتب التربية اإلسالمية لمبادئ حقةوق الطفةل فةي المرحلةة االبتدائيةة فةي دولةة
الكويت .رسالة ماجستير غير منشارة ،جامعة عما العربية ،عما  ،األرد .
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-

ايص ،سيليما  ،والشياا ،غيادة ،ووجاييا ،ع يا

( .)6112واقةع تعلةيم حقةوق اإلنسةان .متيافر فيي مركيز ع ّميا

لدراسات وقال اءنسا . newsview.asp?News10=330http://www.achrs.org/arabic/.
-

ال راونيية ،مخلييد ( .)6101حقةةوق الطفةةل دراسةةة مقارنةةة فةةي اةةوء أحكةةام القةةانون الةةدولي والشةةريعة اإلسةةالمية
والتشريعات األردنية ،منشارات مجلس النشر العلمي ،جامعة الكايت ،الكايت.

-

طعيميية ،رشييدي ( .)0292تحليةةل المحتةةوى فةةي العلةةوم اإلنسةةانية :مفهومةةه وأسةةس اسةةتخدامه .القيياهرة :دار الاكيير
العربي.

-
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الشعر الصوفي عند أبي العتاهية وحمزة شينواري األفغاني
Sufi poetry of Abu Al-Ataheh and Hamza Shinwari Al-Afghani

الباحث /نجيب هللا عرب
األستاذ المحاضر ،قسم اللغة العربية ،کلية التعليم والتربية ،جامعة سيد جمال الدين األفغاني ،أفغانستان
الباحث /عبد هللا نوري
األستاذ المحاضر ،قسم اللغة العربية ،کلية التعليم والتربية ،جامعة سيد جمال الدين األفغاني ،أفغانستان
Khanmohammad269@ymail.com

خالصة البحث
هذه الدراسة كما هو معلوم لدى الجميع من األدباء القدامى والمعاصرين أن التصوو

لوش نوكن كفيرفوي أدع العورع والعجوم و

سيما في الشعرالعربي والفشعرالفشتوي.
وإن التصو

لوش نوكن فوى ةيواش الشواير أبوي العتاهيوة والشواير ةموةش نوياواري األفغواني ،بيود أن الدراسواا الحدي وة لوم وتاواول

موضوع الةهد والتصو

في الشعر با هتمام والدراسة.

وااولوووذ هوووذا الفحووو (الموازنوووة بوووين الشوووعر الصووووفي ياووود أبوووي العتاهيوووة وةموووةش نوووياواري األفغووواني) وفووول المووواقا المقوووارن
التحليلي،ووحوود ذ يوون معاووى التصووو
والفشتوي استعملوا كلمة التصو

لغووة واص و

ةا ووووك يره فووي الشووعر العربووي و الشعرالفشووتوي ،ونووعراانا موون العوورع

والةهد في أنعارهم م و أبوي العتاهيوة وةموةش نوياواري األفغواني ونوجعوا الاواع يلوى هوذا

الماوال إلى ا ستعداد لآلخرش ،وايضا قدمذ بإيجوازين وواري الشوايرين أبوو العتاهيوة وةموةش نوياواري األفغواني،وذكرا آراء
السابقين والمحد ين من األدباء والشعراء بالترويب ةول أبو العتاهية وةمةش نياواري األفغاني،ويربذ أنوعار ةموةش نوياواري
األفغاني -ةولتقوا إلوى العربيوة ص بصوياهة سوقلة مقوروءش وأللواة مدلولوة لجوي

يواجوش القوارة أيوة مشوجلة ،ووقلوذ يلوى أوجوش

التشابش والتفاين في المضمون بين األدبين (العربي والفشتوي) وفى األخير ذكرا نتائا الفح .
هذا بح جديد في ةق الدراساا المقارنة بين األدبين العربي والفشتوي ،اجتقودا أك ور مون الو زم أن أخوري بح وي هوذا دقيقوا،
وأن يجون نافعا للجميع القارئين.
يجشف الفح لاا ةقيقة واضحة فى أن الدراساا المقارنية أمر صعب يحتواي إلوى جقود كفيور وأن التعواون والتفوادل بوين األدبوين
أمر طفيعي ودراستش يجشف لاا يفقرية الجاوب أو المحل أو الفاة  ،والقد

من هوذا الفحو هوو بيوان الةهود والتصوو

موضويان يشترك فيقما األدع العربي واألدع الفشتوي األفغاني ومما يجذع الجتاع والقراء ستجشا

ألنقموا

مواضع قيموة مشوتركة

بياقما.
الكلمات المفتاحية :الشعر ،الةهد ،الشاير أبو العتاهية ،الشايار ةمةش نياواري األفغاني.
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Sufi poetry of Abu Al-Ataheh and Hamza Shinwari Al-Afghani

Abstract
This study is also Known to everyone who and contemporary litearature to be sincere in Arabs
and aggregates, especially in Arab poetry and poetry Sufism has a significance in the life the
pote? Abu Al-Ataheya and the poet Hamza Shinwari Al-Afghani- but recent studies have not
dealt with the subject of asceticism and mysticism in poetry with interest and study.
I dealt with this research (the balance between Sufi poetry according to Abi Al-Ataheh and
Hamza Shinwa Re Al-Afghani) according to the comparative analytical meaning of Sufism in
language and idiim and its effect on Arabic poetry and pashto poetry, And our Arab and pashto
poets used the word Sufism and asceticism in their poems, such ad Abi Al- Ataheya and Hamza
ShinwariAl-Afghani, and they encouraged people in this manner to prepare for the hereafter,and
also brired the history of the poets Abu Al-Atahya and Hamza Shinwari Al-Afghani,The
opinions of former writers and poets talked aboud Abu Al-Ataheya and Hamza Shinwari AlAfghani ,and the poetfy of Hamza Shinwari Al-Afghani was expessed in the order.
With an easy –to read and educed editionso that the reader does not face any problem, and
stopped on the similarities and contrast in the content between the literature (Arab and Bashtw)
and in the latter research results.
This is a new research in the field of comparative studies between the Arab and Pashto, s
literature.
The aim of this research is the synthesis and the seizure because they are involved in th Arab
literature and the litera of the Afghan Pashto and attracted the writers and readers to explore their
common valuable positions.

Keywords: Poetry, Zuhd, poet Abu Al-Ataheya and poet Hamza Shinwari Al-Afghani.

www.ajrsp.com

346

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-5-5 :م
ISSN: 2706-6495

المقدمة
الحمد هلل رع العلمين والعاقفة للمتقين والصلوش والس م يلى رسولش محمد ويلى آلش وأصحابش أجمعين أمابعد!
كما هوو معلووم لودى الجميوع مون األدبواء القودامى والمعاصورين أن التصوو

لوش نوكن كفيرفوي أدع العورع والعجوم و سويما فوي

الشعرالعربي والفشتوي.
إن التصووو
والتصو

لووش نووكن فووى ةيوواش الشوواير أبووي العتاهيووة وةمووةش نووياواري ،بيوود أن الدراسوواا الحدي ووة لووم وتاوواول موضوووع الةه ود
في الشعر با هتمام والدراسة .

وموضوع هذه األطروةة (أبوالعتاهية وةمةش نياواري ) آن أي م أدباء الةهد اللذين لم يو

األدباء ةققما ولوم يتعرضووا إلوى

أدبقما بالدرع العميل .
وهرض هذه األطروةة قف ك نئ المقارنة في أدع هذين الشايرين وبيان معالمقما من خ ل نعرهما و أزيم أني أة ذ
في هذا الفحو القصوير المتواضوع بجو نوئ يون الورجلين وزهودهما ،فوالواقع الوذي

أوواضوع فيوش و أجامو وأن فوي الفحو

فقواا يديدش ولجااي نفقذ األذهان إلى هذا الموضوع الشائك المقم  ،ووضعذ لفاة صغيرش قد ةم هيري من ط ع الحقيقوة
وخدامقا يلى أن يوطدوا ديائمقا ويقيموا فوققا بايانا متياا نامخا.
وضحذ موضوع المقارنة بين الشايرين –أبوي العتاهيوة وةموةش نوياواري فوى الفحو وحوذ ياووان (الشوعر الصووفي ياود أبوي
العتاهيوووة وةموووةش نوووياواري)ةي بياوووذ أن التصوووو
ياحصرالتصو

أوالةهووود معووورو

لووودل الجميوووع وخاصوووة فوووى ب دنوووا -أفغانسوووتان  -و

أوالةهد في الموضوياا الدياية فقط ب دخ في الموضوياا األدبية  -نعرية ون رية  -أيضا

أبوالعتاهية فاسمش إسمايي بن القاسم بن سويد بن كيسا ن ،وأما نسفش فياتقي إلى ياةش بوا لوو ء مون قفو أبيوش ،وإلوى باوي زهورش
من قف أمش التي كانذ مو ش لقم ،ويتاهية لقب هلب يليش بعد أن دياه بش المقدي يوما..

مشكلة البحث:
فى هذه اللترش ياجر الفعض فى بلدنا(أفغانستان) من اسم الصوفية والةهد بشج يام ويقولون إن هذا المصو ل لوم يجون موجوودا
فى الماضي ،ةتى الشعراء لم يذكروا هوذا ا سوم فوى قصوائدهم ،ولحو هوذه المشوجلة أردا وسومية نوايرين كفيورين مون العورع
واألفغووان فووى مجووال التصووو

والةهوود ،فألج و هووذه المشووجلة يجووب الفح و لمعالجووة هووذه الموضوووع فووى ضوووءاألدع العربووي

واألفغاني.

أسئلة البحث:
من هو أبو العتاهية وکيف کانذ ةياوش العلمية واألدبية ؟
من هو ةمةش نياواري وکيف کانذ ةياوش العلمية واألدبية ؟
لماذا اخترا الفح ياقما ؟
ه هما من الشعراء الةهاد ؟
ما أوجش التشابش والتفاين بين الشايرين في التصو ؟

 .أهداف البحث:
لقد جاء موضوع الشعر الصوفي ياد أبي العتاهية وةمةش نياواري لتحقيل يدد من األهدا  ،أهمقا:
1صإبراز أهمية الشعر في العصر الحاضر فى األدع األفغاني.
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2ـ الکشف ين مکانة الشايرين (أبي العتاهية وةمةش نياواري) بين نعراء يصرهما.
3ـ محاولة الربط بين األدع الحدي واألدع القديم من خ ل و فيل ملاهيمقما الحدي ة فى التراث الشعري.
-4الوقو

يلى أوجش التشابش والتفاين بين أنعارهما.

أهمية البحث:
اروفاط الموضوع الذي كتفذ فيش الفح متعلل بالتصو

والةهد الذي يُعد أك رانتشارا في األمة اإلس مية وبيان صولتش بالشوعر

العربي والفشتوي ،وأيضا األمور أ ک ور أهميوة هوو إيصوال الشواير المعاصور األفغوانإ إلوإ األدع العربوإ ،والمقارنوة بياوش وبوين
الشايرالعربي أبي العتاهية ،الذي دفعاي إلإ أن أکتب ةولقما بح فى هذا المجال.

الدراسات السابقة:
يمجن ا دياء أن هذا الفح هي أول بح في هذا الموضوع ،و يست يع أةد أن ياجور محواو ا الفواة ين فوي مجوال دراسوة
نووعر التصووو

(الةهوود)ألبي العتاهيووة وةمووةش نووياواري ،فقوود سووفقذ دراسوواا ولجاقووا مختللووة يوون ولووك الدراسووة بموضووويقا

وماقجقا.
وموون الدراسوواا التووي وااولووذ أبووا العتاهيووة :دراسووة الوودكتور فيص و نووجري بعاوووان (أبووو العتاهيووة أنووعاره وأخفوواره) ،ودراسووة
ةمسياوي بعاوان (أبوالعتاهية وخصائص نعره).
ومن الدراساا التي وااولذ ةمةش نياواري :دراسة األستاد فض ولي نوا ګوار بعاووان (ةموةش بابوا يرفوان أو الغوةل) ،ودراسوة
هميش خلي بعاوان (األديب الفشتون).
ما وجدا کتابا قوارن بوين أدبوي هوذين الشوايرين العم قوين ،مون ةيو

التصوو

والةهود ،موع کو المشواک قموذ بکتابوة هوذا

الفح و وبووذلذ جقوودا كفيوورا ألروووب الموضوووع ةووول هووذين الشووايرين بصووورش واضووحة و سووقلة ،فالموضوووع بکوور وجديوود،
واستلدا من الجتب المعتفرش في هذا الموضوع وإومامقا وأوماإ أن يصف مصدرا يلميا للجي القادم في هذ ا الميدان .
التمهيد:
قف أن نفدأ فى أص الموضوع الرئيسوي ،نحتواي إلوى فقوم بعوض المصو لحاا المتعلقوة بالموضووع وهوالتصوو

وأهميتوش فوى

الفيئة العربية وا فغانية:
ک را األ قوال فوإ انوتقاا التصوو  :قوال ابون فوارع (صوو ) ( )1الصواد والوواو واللواء أصو واةود صوحي  ،وهوو الصوو
المعرو .
أصل كلمة التصوف واشتقاقها:
اختلف العلماء والفاة ون في أص كلمة التصو
أ-قي إن التصو

وانتقاققا يلى يدش أقوال ،سكذكرها مفياا ما قي فيقا:

مشتل من "الصلاء" أي سموا صوفية لصلاء أسورارهم ونورص صودورهم ،وهوذا القوول بعيود مون جقوة اللغوة،

ألناا لو نسفاا أةدا إلى الصلاء لقلاا صلائي)2( .
عصقيو إن التصوو

مشوتل من"الصووف "أي سوموا صووفية ألنقوم فووي الصوف األول بوين يودي ه بإرولوواع هممقوم إليوش وإقفووالقم

بقلوبقم يليش ولجن اللغة ورد هذه القول .فإن الاسفة إلى كلمة "صف" صلي(.)3
صلة :أي أنقم سموا صوفية لقرع أوصافقم من أوصا
يصقي إنش نسفة إلى أه ال َ

صلة ،الوذين كوانوا يلوى رسوول ه -
أه ال َ

صلى ه يليش وسلم -وهو هلط ،ألنش لو كان كذلك لقي صُلي(.)4
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دصقي إنش مشتل من الصو  ،فيقال :وصو

الصوو

إذا لوف

كموا يقوال :وقموص إذا لوف

القمويص ،وهوو اختيوار الج يورين مون

الصوفية وهيره.
هـصقي إنش نسفة إلى الصلوش:أي بايتفارهم صةسب زيمقمصصلوش ه من خلقش ،وأنقوم الاخفوة المصو لاش مون األموة ،وهوو هلوط
ألنش لو كان كذلك لقي صلوي(.)5
التصوف اصطالحا:
قال القاضي ني اإلس م زکريا األنصا ري رةمش ه وعالإ :التصو

يلم وعر

بوش أةووال وةکيوة الالووع ،ووصولية األخو ا

ووعمير الظاهر والفاطن لاي السعادش األبدية)6(.
وقال صاةب کشف الظاون:
هو يلم يعر

الکمال من الاوع اإل نساني في مداري سعاداوقم)7(.
بش کيلية ورقي أه
ِ

مولد أبي العتاهية
اسمش أبواسحاا إسمايي بن القاسم بن سويد بن كيسا ن ،وأما نسفش فياتقي إلى ياةش با لو ء من قف أبيش ،وإلى باوي زهورش مون
قف أمش التي كانذ مو ش لقم ،ويتاهية لقب هلب يليش بعد أن دياه بش المقدي يوما ،وهو يقال للرج المتخذ لل( .متخذلل:الوذي
يديي أك ر مما ياده من الحذا والمقارش أو من يولي اهتماما زائدا للتفاهي.
ولد في بلدش وديى "يين التمر " قرع المدياة فى الحجاز .ويقول ابن خلجان "وقي إنقا من أيمال سقي اللراا "  .وقال يواقوا
الحموي في كتابش المشترك إنقا قرع األنفار ،وه ايلم  .والراج أن يين التمور فوي العوراا هوي مسوقط رأسوش "فإنوش نشوك فوى
الجوفة والجوفة ويين التمر كلتاهما من سقي العراا .و يؤيد هذا القول ياقوا فى معجوم الفلودان أنقوا "قريوة مون األنفوار هربوي
الجوفة .....أما واري مولده فالجميع يليش أنش ساة مائة و

ين( )131للقجرش)8(.

فا صلقاني يروى أنش " كانذ ألبي العتاهية باتان " اسم أةدهما "هلل "واألخرى "با هلل .وكان أل بإ العتاهية إبون يقوال لوش محمود
وكان نايرا.
 :هااک خ

يسير ةول واري هذه الوفاش .وهي يلى ک ةال

وخري فيما يود ون ين اللترش فيما بوين 215ص  213للقجورش،

ودفن ةيال قا رش الةياوين في الجانب الغربي بفغداد .
رآي الاقاد القدامى في أبي العتاهية:
-1قال :أةمد بن زهير سمعذ مصعب بن يفد ه بن الةبير رضي ه ياش يقول :أبوو العتاهيوة أنوعر الاواع ،قلوذ لوش :بوكي نوئ
من الرجة

استحل ذلك يادك؟ فقال بقولش:
ُ
وعلقذ بآما ل

ي آما ِل
طوال أ َ

وأقفلذ يلى الدنيا

ُملحا أي إقفا ِل

فيا هُذا وجقة ل

فراا األه والمال

ف بُد من الموا

يلى ةال من الحال

م قال مصعب:هذا ك م ةل

ةشو فيش و نقصان يعرفش العاق  ،و يعرفش الجاه )9(.

-2قال المفرد :كان إسمايي بن القاسم أبو العتاهية ةسن الشوعر قريوب المكخوذ ،لشوعره ،ويخوري القوول ماوش كمخوري الوال

قووش

وسقولة واقتدارا)11( .
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-3وذكر اليةيدي ين اللراء قال :دخلذ يلى جعلر بن يحيى فقال :يا أبا ذكريا ،ما وقول فيما أقول؟ قلذ وما وقول:قوال أزيوم أن
أبا العتاهية أنعر أه هذا العصر .فقلذ:هو وه قولي ،وهو أنعرهم يادي)11(.
رأي النقاد المعاصرين فيه
-1يقول األستاذ يفد المتعال الصعيدي ناير يالمي في فاونوش الشوعرية :واواول أبوو العتاهيوة ألول أمور مون فاوون ا لشوعر الغوةل
والمدص والر اء والقجاء والعتاع واإلستع ا

وما إلى ذلك مما يتااولش هيره من الشوعراء ،وم اسوتلرع بعود ذلوك جو نوعره فوي

الةهد والويظ والحجمة والم  ،فكي ى الشعر العربي من ذلك روش يظيمة كانذ واقصش.
فكما هةلش فجان يذهب فيش مذهب الشعراء العشاا كجمي ب ياة وهيره وإن لم يجن صادا العشل م لقم ولجن سوجيتش التوي كانوذ
واازيش من أول أمره إلى قول الةهد ،لم وجن لترضى لش أن يذهب في هةلش مذهب فساا الشوعراء كوامرة ا لقوي
ربيعة وهيرهما ،فجاءهةلش يليلا بعيد ين اللحش واللجور ،لي

ويموربن ابوي

فيش إ الشجوى الصفابة و ألم الصد و يذاع اللراا ونحو ذلك

من وجداناا أه العشل ولع هذا أيضا مما كان يرهب المقدي والرنيد فوي هوةل أبوي العتاهيوة ،و يجعلقموا يغضوفان يليوش إذا
ياظران إلى هةل أةد هيره بتلك العين التوي نظورا بقوا إلوى هةلوش ،وأمور المقودي موع

أراد أن يتركش إلى الةهد ،مع أنقما كانا

بشار في هةلش معلوم .و كذلك أمر الرنيد مع أبي نواع ،وقد ناع الغةل بالمذكر في يصر أبي العتاهية فصان نلسش ياش ،و لم
نعره بش .هذه نقادش مسلم بن الوليد فوي هوةل أبوي العتاهيوة ،ذكرأبوواللري أن مسولما قال:كاوذ مسوتخلا بشوعرأبي العتاهيوة

يدن

فلقياي يوموا فسوكلاي أن أصوير إليوش :فجواءني بلوون واةود فككلاوا ،وأخضورني ومورا فاكلاواه ،وجلسواا نتحودث ،وأنشودوش أنوعارا فوي
الغةل ،وسكلتش أن ياشدني ،فك نشدني ()12
قولش:
با هلل يا قرش العياين زور ياي

قف المماا و إ

ةب يقر ياي
إني أليجب من َ

ممن يفايدني ماش و يعصياي

أما الج ير فما أرجوه ماك ولو

فا ستةيرياي

أطمعتاي في قلي كان يجلياي()13

مولد حمزة شينواري األفغاني
ةمةش نياواري بن ملك باز مير خان ولد في خيفر ايجاسي ،في ما قة لوارجي (بيشاورباكستان) يام 1917م فوي نقردسومفر،
يادما بلو يموره ا اوان والاصوف ووفيوذ أموش ،،وجلو وربيتوش أخووه األکفور بلخوي خوان وأدخلوش فوي إةودل المودارع ا بتدائيوة فوي
لوارجي ذلك المکان الذل ولد ،ةتإ وخ ّري ماش ،ماا يام 1994م في نقر ففروري بسفب المرض الذي ة َ بش)14(.
آثار حمزة شينواري الشعرية والنثرية
ورك لاا ةمةش نياواري آ ارا في الشعر والا ر والللسلة والتصوو

وفوي سوائر فاوون األدع ،وهوذه اآل وار كتفوش باللغوة الفشوتوية

واللارسية واألردية ،وهذه اآل ارطفعذ بعضقا و ما طفعذ بعضقا األخرى ةتى اآلن ويص إلى

ين كتابا ،ماقا:

1صهةونى( :رفع األيياء) هذه مجموية من الغةل.
 -2د زړه آواز (نداء القلب):هذا الکتاع مجموية من مدص ا لرسو ل -صلإ ه يليش وسلم.
 -3يون( :الحرکة)مجموية من الغةل ال انية)15(.
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آراء النقاد فى حمزة شينواري األفغاني
-1قال الدكتور يار محمد مغموم)16( :
هةل ةمةش نياوارل هةل مالرد ،و هو اکتشف في هةلش ي مواا جديودش وأدخو اسوتعاراا رائعوة ،و کاايواا متقاربوة ،وهوو
ناير بارع في هذا العصر ،وهو ةامي لغةل ورا ي ومؤس

لغةل الجديد.

2صقال الع مة ةفيفي)17( :
أنا أرل الةييم الفشتوي ذا قلب الصافي ال اهروأنظرإليش بعين اإلةترام ،هوکان يعويش فوي قلوب خيفرفوي بيشواور ،و أوصو
صوا قوم الفشتون اِلإ اآلخرين ويريقم ال قافة الفشتوية فوإ التم يو الاقوي ال واهر و أيتقود أن أکفور الشخصوية ةموةش كانعةموش
ال قافي الفشتوي وإيمانش الراس  ،و ةمةش نياواري أديب ونايرممتاز،و ملکر صوفي وکان يحب الللسلة)18(.
3ص قال بوهاند صديل ه رنتين)19(:
إن ةمةش نياوارل هو استاد الغوةل الفشوتوي فوي العصور الحاضور .و فوي هةلياووش يظقور الخيوال الرائوع والوذوا الجديود ،ةيو
يست يع أن يتلذذ بقا الشيوخ والشفاع يلإ السواء.و هوو کوذلك ذو ةوظ کفيور فوي الا ور الفشوتوي،و هوو نواير صووفي فوي أصو
طفيعتش و أفعالش ،ةي يتلقم في أنعاره من مرکة العشل والمحفة،و ةياوش مکتشلة من اللکر الللسلي.
4ص قال بروفيسور بريشان ختك)21(:
ةمةش نياوارل أمير الشعراء في الغةل ،کاوب ممتاز،يالم کفير ،فلسلي يميل،صوفي طيب .وذو نقرش يالمية.
 1أوجه التشابه بينهما في المضمونإن ك الشايرين يتمتع بال قافة ا س مية والمعار

الدياية ،ةي وتك ران بقا فجريا كفيورا ،إذ أنقموا ايتمودا ايتموادا كفيورا يلوى

القرآن الجريم والساة الافوية في معاني أنعارهما وأللاةقما ،مما أفضى يلى نعرهما ج َوا اس ميا خالصا ،ولقما فض اإلبداع
في ووسيع التصو

ك هما اقتف

الصور الشعرية من يااصر الحياش العادية العامة.

نرى كليقما أفرع المعقو ا في سفيجة محسوسة ،ليقرّع المعاى إلى ذهن السامع ،وإن كان اسوتخدام التشوفيش بمختلوف ضوروبش
أك ر في نعر أبي العتاهية ماش في نعر ةمةش نياواري.
ةرص ك مون أبوي العتاهيوة وةموةش نوياواري يلوى ةو المسولمين يلوى فعو الخيوراا ووورك الماجوراا ،ألنوش يقوربقم مون ه
يةوج وورفع نكنقم ياده ووجافقم العذاع ،فح يلى التمسك بال اياا واجتااع المعاصي في نعرهما ،فيقول أبو العتاهية:
رفض الحياش يلإ ة ووقا
يکليش ما بل المح بش
فا ندد يديك لن ةلرا بش

واختار ما فيش لش الخلد
يشتجي أنا بش جقد
ما العيش ا القصد والةهد

فكبوالعتاهية يقول ين األمراض ا جتمايية في قولش:
إيَاك والفغي والفقتان والغيفة

والشك والشرك وال غيان والريفة

ويقول ايضا في مدص الرسول صلى ه يليش وسلم:
نف َي هدانا ه بعد ض لة
351

بش ،لم نجن لو هٌداه لاقتدي
www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-5-5 :م
ISSN: 2706-6495

فجان رسول ه ملتاص رةمة
وكان رسول ه أفض من مشى
نقدا يلى أن

نفوش بعده

من ه أهداها لج ُموةد
يلى األرض إ أنش لم يُخلد
وأن لي

ة َي بعده بمخلد

ويقول ةمةش نياواري األفغاني في هذا المعاى:
وكيف هذا الضوء بكن ذهفوذ الظلمواا ،وطلعوذ الشوم

وذهفوذ مون الاجووم أضوواء السوروي ،أةقور األنوياء ةقائققوا ،وةقور

الفش ُر بكن ذهفذ أهشية الجق  ،لم وظقر ةقيقة اإلنسان ونرافتش ما لم يظقر الافي-صلى ه يليوش وسولم ،-أةقورا ةقيقوة وةودش
الوجود وأ فذ الافي األكرم -صلى ه يليش وسلم-وةدش اإلنسان.
ويقول ةمةش نياواري في هذا المعاى:
ما وم يين ةريص ،وما اطمكن قلب ةريص ما ب من دنياه وكن قانعا .
2أوجه التباين بينهما فى المضمون:1صإن وةدش الاسيا وصور الخيوال فوي نوعر ةموةش نوياواي أقوـوى موـن نوـعر أبوـي العتاهيوـة ،ووةوـدش الموضووع وانسوجام
األبياا فيش أبرزماش.
 2صأك وور اهتمووام الشوواير العربووي فووي يووـرض الصـورالشووـعرية يتركووة يلووى ال فيعووة الحيووة الالووور ،بووين مووا يعتاووي الشوواير
األفغاني في هـذا األمـر باألنـياء الصـااييةالوضعية ياايتش الجفرى مما ياقص نعره ةيوية ووحركا.
3صقوود أقف و أبوالعتاهيووة يلووى ا سووتعارش أك وور مووـن نظيووـره األفغوواني ،ولووـش وشووـفيقاا أدا وأروع وأك وور ممووا أورد الشوواير
األفغاني في ديوانش (ديوان الحمةش).
4صأما في الموسيقى الشعرية فحمةش يلتلذ أك ـرما يلتلذ إلى وجرار الحرو  ،إ أن أك ـر ياايـة أبـي العتاهيوـة وجموـن فوـي
وجووـرار العفووـاراا والجلموواا .وممووا يوليووش ةمووةش بووال إهتمامووش هووو ياصوور التضووـاد فووـي الصووـورش الشووـعرية ،وهووـو مووـا يمتلجش
أبوالعتاهية في نعره.
5صيفدو ةمةش من خ ل نعره يارفا محفا ،وةجيما فذا ،ووايظوـا مشوـلقا ،وناقوـدااجتماييا ،وفيلسووفا طويو الفواع ،ومتجلموا
متفحرا ،ووظقر نخصية أبي العتاهية يفر نـعره زاهـداةجيما ،ووايظا مشلقا ،ناقدا اجتماييا ،وخ يفا مصقعا.
6صياظر أبوالعتاهية إلى الدنيا نظـرش الخـائف المتشائم الحذر ،ولجن الحمةش راية نمولية يميقوة إلوى هوذه القضوايا ،رهوم أن
أبا العتاهيـة يل ّجـرفي الموضوياا بصورش أبسط وأك ر قشرية.
7صقد ير

ةمةش أن أفض وسيلة لاق التجارع والمشاير في الةهد والعرفـان هوـو التوسوـ بالروايوة والحجايوة والتم يو ،

فلم يشك في استخدام هذه العااصر بياما نجد هذا اللع في نـعرأبي العتاهية إ في األق الاادر.
8صوطريقووة نووعر أبووي العتاهيووـة بفحووـور وأوزان نووـتى ،وةمووةش إنمووـااستلاد موون أسوواليب وهووو المااسووب لمختلووف األهووراض
الشعرية وماقا الملاهيم التعليمية.
9صإن األسلوع الخ ابي في نعر أبي العتاهية أقوى ولغة نعره أقرع إلى اللغة العامية ،كما أنـش أك ر من استخدام
أساليب الخ اع نحو الاداء واإلستلقام والتعجب والتجرار ما ةـطّ فـي بعـض المواضع من قيمة نعره.
-10قد أقف ةمةش نياواري يلى الشعر الغةل أك ر من نعر أبي العتاهية.
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11ص إن ةمةش نياواري األفغاني يديو اإلنسانية إلإ الوةدش والحرية وايضا إلإ التصوو

خاصوة کموا يظقور مون نوعره .كوان

ةمةش نياواري صادقا مما وظقر من أنعاره ،وأيده جميع نعراء يصره بوا لتصوو  ،وأموا أبوالعتاهيوة فجوان فوي زهوده نوايرا
ولم يجن ناسجا.لم يجن ياتمي إلى طائلة الةهاد المتصوفين العاكيلين يلى العفادش،
فإذا كان في نعره مرائيا فقو وريااه وأنعاره من مظاهر التصو  ،ألن التخلل بوكخ ا الةهواد

يجوون إ أن صو لقوم رسوم

وصيذ ،و جدال في أن الةهاد كان لقم سل ان في ذلك العقد ،وكان يسر أبا العتاهية أن يقف من الخللاء ذلك الموقف.
ولع أك ر الااع معرفة بكسلوع أبي العتاهية في الحياش هوأبو الع ء المعري ،وقد دون رأيش في مق ويتين من الشعر يقول
في إةداهما:
ه يرفع من يشا ء
أةقر العتاهي نسجاُ.
والخو

ألةم سليا

روفة من بعد روفة
وواع ين ةب يتفة
ن أن يحرا كتفش

فكنذ ورى نك أبوالع ء في نسك أبي العتاهية وسخريتش ماش فوي الفيتوين األولوين ،ويةيود الفيوذ ال الو ذلوك الشوك وككيودا بموا
يعتقده من مقارنش بين ةال نايرنا وةال سليان ال وري الذي دفعش خوفش من الخليلة إلى وحريل كتفوش .وكوكن أبوا العو ء يريود أن
يشير إنارش ل يلة إلى أن أباالعتاهية إنموا وظواهر بالةهود ،وأك ور مون القوول فيوش ليسوتر موا كوان يضومره للخليلوة ،خ صوة القوول
بياقما فرقا كفيرا بوين زهودياا أبوي العتاهيوة وةموةش نوياواري ،كوان أبوو العتاهيوة يجوري بشوعره وراء هور ض موادي ،وةموةش
صادقا في سيروش وقولش.
المقارنة بينهما في الموضوعات اآلتية
ياد دراستاا لشعر الةهد والتصو

ياد أبي العتاهية وةمةش نياواري وجدناه يشتم يلى الموضوياا اآلوية:

أ :زهد الشاعرين
يقول الع مة ةفيفي :يعد ةمةش نياواري من الشعراء الذين فاا يلى أقرانش في الشعر والتصو

وكان يحب الللسلة .

و إنووش كووان زاهوودا معتوود بالاسووفة للمووام الغةالووي وخواجووش يفوود ه األنصوواري وهيوورهم موون المتصوووفة ،وأنووش أورد معوواني
العرفان والةهد في نعر الفشتو ،وكان ج َ نعره وعليمي.
وقال قيام الدين خادم :ةمةش نياواري ذو مقام يال في الا ر واألدع والشعر ،وصوفش وفلسلتش نئ واةد ،ولش قصوائد طويلوة
في هذا المجال.
ولحمةش نياواري كتاع وربايياا ةول الةهد والتصو

ماقا :الوجود والشقود ،نسيم الخيفر ،وجلياا محمديوة ،مودص الرسوول

صلى ه يليش وسلم .فقذه األيمال األدبية (في الا ر والشعر) ودل يلى صدا زهده ووصوفش
ولجن زهد أبي العتاهية ماذ بداية نايريتش إلى آخر ةياوش موضع ريفة ونك ،فتضواربذ اآلراء فيموا إذا كوان الشواير زاهودا
خالصا صادقا أم يشوبش رياء ووصاع ،فالفعض اوقمش بالرياء والسمعة أو ال انوية والمانوية والفوذية كما ذكر صاةب األهاني.
وايضا يروي صاةب األهاني رواية ودل يلى صدا زهده وووةيده ،فيقول األصلقاني :جاء أبوالعتاهية إلى ماةل خلي بون
أسد ،فقال :زيم الااع أني زنديل وه ما دياي إ ٌ التوةيد ،فقال الخلي لش :فق نيئا نتحدث بش ياك ،فقال أبو العتاهية:
أ إناا كلاا بائد

353

ي باي آدم خالد
وأ َ

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-5-5 :م
ISSN: 2706-6495

وبداُهم كان من ربقم

وك َ إلى ربَش يائد
هُ أم كيف يجحدهُ الجاة ُد

فيا يجفا كيف يُعصى اإلل

ودل يلى أنش واةد ُ

وفي ك نئ لشُ آية

ومع ك هذه ا وقاماا نرى في نعر أبي العاهية وسيروش ما يؤيد صدا ادائش فوي الةهود ،وآخور نوعر قالوش أبوو العتاهيوة فوي
مرضش الذي ماا فيش يدل يلى صدا زهده ،ةي يقول:
إلقي

وعذ باي فإني

فما لي ةيلة إ َ رجائي

ُمق ٌر بالذي قد كان ماي
لعلوك إن يلوا و ُةسنُ ةاي

وكم من زلة لي في الخ ايا
إذا ف َجرا في ندمي يليقا

وأنذ يل َي ذوفض ومن
ُ
يضضذ أناملي وقريذ ساي

ُ
وةاهدا في الدنيا وإني لراهب

أرى رهفتي ممةجة بةهادوي

وي َوا نلسي يادشٌ فلةمتقا

أراهُ يظيما ْ
أن أفارا يادوي

ويرى أبو العتاهية أن خير زهد يجون ماف قا ين قلب اإلنسان كما العلو هو جمي ياد المقدرش والقوش ،كما
وأفض الةهد ُزهد ٌكان ين جدش

يقول:

وأفض العلو يل ٌو ياد مقدر ِش

ويظقر أبو العتاهية في زهدياوش خ يفا وايظا متكم ذا وجربة قيمة ،يلقي موايظوش يلوى الاواع فوي أسولوع خ وابي خواص،
والااع يقفلون يلى كلماوش إقفا واسعا.
وك الشايرين أفاد في زهدياوقما بظرافة وذكاء من اآلياا القرانية واآلةادي الافوية الشريلة وآ ار السلف الصال .
ب_قضية الموت عند الشاعرين
إن أبا العتاهية وةمةش نياواري وحد ا ين الموا ك يرا ولجن أبوا العتاهيوة هوو أك ور الجو م فوي المووا ،رايوة سولفية بالاسوفة
للموا ،فالموا في نظره لقيب نار متوقدش وتسع ووتلظى ووحرا ك نئ و ياجو ماقا أةد ،كما يقول:
ك يوم قد وةيد التقابا

نارُهذا الموا في الااع طرا

فقو يفجي بذكر الموا يلى هذا المصير األسود الم َر الذي ياتظره ،ةي يقول:
ل لموقن بالموا أ
وة َ

يُسوهش ال عام و الشرابا

وأما ةمةش نياواري فلش نظروان إلى الموا ،الاظرش األولى للموا هو القو ك والخوو

واللوةع ،وهوو نوام وقويوش ةوتم،

كما هو نكن أبي العتاهية ،ةي يقول:
إذا أردا أن ورى سادواا هو في ةالة سجرش الموا ،فقو مرقد في فرانش ،والوقذ

ياتظور ألةود ،فقوو يسوير أياموا أراد و

يتوقف ألةد ،يستصحب بش إذا كان طل أو ولدا أونابا الذي أفاى العمر فيقوا بوالتماي وسويكوي يليوش يووم

لقوو فيوش و الحدا وة

والملك فيش ،يتحرك مادام القم والحةن وراءه.
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وأيضا يقول:
ك ير من األمور فاا ماش بسفب اليوم والغد ،هو ايضا ويم هذا اليوم فاا ماش ،من أج القم والتحسر يكخذ لحيتش ويقول:يوا
أسلى بقى ماي هذا المال والدنيا ،ةياما وضعش في القفر يقابلش األيمال التي أيملش فيما مضوى،ويقدم لوش جميوع أيموال التوي قدموش
في ةياوش ،يلموا بش جميع الااع بإروحالش إلى دارالفقاء وما بقي من يمره إ هذه الحظة .
و أما الاظرش ال انية لحمةش بالاسفة للموا فاظرش يرفانية و راية صوفية ،وهو يرى إلى الموا من الجوانب السولفية فقوط بو
يرى من الجوانب ا يجابية ،والجوانب السلفية ياده وختلف يلى اخوت

ةوا ا األنوخاص ،إن المووا ماجوي لوفعض و ُمعوذع

آلخر .
كما يقول:
يظقوور العق و واللجوور إذا أخوور الوقووذ ،نحووو المصووفاص يشووتد نوووره فووي وقووذ الصووفاص ،إذا قاب و الموووا ياووور جميووع ةووواع
األيضاء ،ويجمع ةولش ك الااع في مح التعةية.
ويت ورا أبووو العتاهيووة فووي ديوانووش بشووئ موون التلوورا والتشووتذ فوي هووذا الموضوووع ،وأمووا ةمووةش نووياواري وحوودث يوون الموووا
ماسقاوماسجما دون التشتذ والتلرا.
ج_الدنيا
الدنيا ياد نعراء الةهد متاع زائ  ،ووماوي الوال

أمواني يُلاوي اإلنسوان يموره فوي سوفي وحقيققوا ،أبوو العتاهيوة يحتقور الحيواش

الدنيا ويُعظم اآلخرش ،فيقول في هرور الدنيا:
ذ لاا دون التلجر يا دنيا
نصف ِ

أماني يلاي العمر من قف أن ولاى

ولش أيضا في فااء الدنيا وزوالقا:
يا طالب الدنيا
وما وصاع با لدنيا

دع الدنيا أ لشانيجا
وة اللي يجليجا

استخدم أسلوع اإلستلقام وي لب من المخاطب ورك الدنيا ،ككنش يقول :ماذا وصاع أيقا اإلنسان بقذه الدنيا؟ فقي زائلة .
وةمةش نياواري أيضا يذم الدنيا ،فالدنيا ياده ة زائ  ،ةي يقول:
خواهش او طلب مش کړه ددنيا،دنيا بش رانإ

پش زوراو پش کونش پش روښان نش نإ د بخذ ستورل

چې نمر وش مخام نإ اوول سورل بش دې ناوش

چې څټ کړل وروش مخکإ مخکإ ځإ بش دروش سورل

وتماى ل لب الدنيا ،فإنقا وكوي و وتاور نصيفك بسفب جور واإلجتقاد ،مقما وقاب الشوم
الشم

والظو وراءك واياموا ووذهب أموام

والظ يقفك.

ن ةوظ مون خو ل هوذا العوورض وشوابش فوي المعواني فوي نووعر الشوايرين ،كلاواء الودنيا ويودم خلودهووا ،ووشوابش فوي األسولوع ياوود
الشايرين العربي والفشتوني.
د :الوعظ والنصح
يرى القارة لشعر أبي العتاهية فيقا قدرا كفيرا من الويظ والاص  ،وكان يقدم الاصو والوويظ ةتوى للخللواء والحجوام ،وهوا
هو يعظ هارون الرنيد بقولش:
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ع والحرع
وإن وماعذ بالحُجا ِ

وكمن الموا في طر ِ و نل
فما زال سقا ُم الموا نافذش
ورجو الاجاش ولم وسلك مسالجقا

في جاب ُمدرع ماقا و ُمترع
إن السلياة

وجري يلى اليف

فلما سمعقا الرنيد وقفلقا ،وبجى ةتى ابت كمش.
وأما ةمةش نياواري يخاطب ك إنسان ،فيقول:
نقاية ييش اإلنسان هو التراع مقما كان ياش في القصر األبيض ،وهذا اإلنسوان ياظور إلوى كو نوئ بغورور ةتوى السوماء،
وهو

يتلجر سيكوي يليش يوم بةوال ةياوش و يفقى أ ره في هذا العالم.

فكسوولوع الشووايرين يتااسووب مووع موضوووع الاصو والووويظ ،لقوود واوووع أسوولوبقما بووين الخفووري واإلنشووائي ،وأمووا موووايظ أبووي
العتاهية وحم في طياوش الحذر من الموا ،ألن زهدياا أبوي العتاهيوة زادا يلوى أربعوة وخمسوين قصويدش ومق ويوة وياودر أن
وخلو قصيدش من ةدي الموا والتذكير بش ،ولجن ةمةش نياواري لم يستخدم الموا ك يرا ككبي العتاهية.

نتائج البحث
كان أبوالعتاهية في القرنين ال اني وال ال للقجرش ،وبعود ذهواع المرةلوة األولوى مون الحيواش فوـي الوـف ط وموـدص خللواء العصور،
ايتروش ورش نلسية إ ر وحو ا الروةية فيش ،وسلك في طريل العرفـان والةهـد والتصو  .يتم

إنجاز هوذه اللتورش ال انيوة مون

ةياوش في أنعار اختصذ بالةهد والمويظ .وذكـرالموا والحجمة واألخ ا.
وأما ةمةش نوياواري األفغواني الشواير يواش فوي قورن العشورين وأبوي العتاهيوة الشوـايرالعراقي أخلول آ ارهموا فوي ولوك اللتورش
بالتةام أدبي قـائم يلـى ماظومة التعاليم الدياية والشريعة ،وو ورا هوذا المقوال إلوى دراسوة ا لتةامواا والتشوابقاا الموضوويية
والفيانية في ةديقة الحقيقة وطريقة الشريعة ةمةش نياواري ،وأبي العتاهية ،مما أسـلر يـن نتـائا وكويجم يلى الاحواآلوي:
1ـو إن الشووايرين كانووا ملتووةمين بالتعوواليم الديايووة والشووريعة وأقامووا أيمالقمووا يلووى أسوواع ماقووـا ،وإن كووان أبوالعتاهيووة ايترضووش
التلريط واإلفراط في بعض المواضع.
2ـ ياظر ةمةش نوياواري إلوى المووا نظورش يرفانيوة الحجميوة الديايوة ،ولجون أبوا العتاهيوة ياظور إليوـش باظورش بواردش مالعلوة وةيود
ا وجاه.
3ـ يفرز الخو

من الموا في نعر ك الشايرين بج ء ووضوص ،ونجده في نعر أبي العتاهية أك ر مفالغة.

4ـ إن ا نسجام والتااسل بين الموضوياا المتعلقة بالموا أك ر ماقما في ديـوان أبي العتاهية الذي يعواني مون نويء مون ولورا
المواضيع هاا وهااك.
5ـ نرى كليقما أفرع المعقو ا في سفيجة محسوسوة ،ليقورّع المعاوى إلوى ذهون السوـامع ،ولقموـافض اإلبوداع فوي مجوال ووسويع
الةهد وذكر الموا ،باستخدام يااصر الحياش العادية العامة.
6ـ قد أقف أبوالعتاهية يلى ا ستعارش أك ر من ةمةش نياواري ،ولـکليقما وشـفيقاا أدا وأروع في ديوانقما.
 _ 7يفدوةمةش نياواري األفغاني من خو ل نوعره يارفوا ،ونوايرا ،وةجيموا ،ومعلموا ةاذقوـا ،وفيلسوـوفا ،بياموا بودا أبوالعتاهيوة
يفر نعره زاهدا وايظا ،ودقيقا ،ةاذقا.
8ص ـظقور األ ر الدياي في نعر أبإ العتاهية رهم القدص فإ ايمانش من القدماء والمحد ين مما يظقرةقيقة ايمان الشاير.
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9صالةهد قد نشك نشكش إس مية خالصة مستمدا أصولش من القرآن الجريم والسواة الافويوة الشوريلة قوو
اإليجابي الذي

ويمو  ،وهوذا هوو الةهود

يعاي ا نق اع ين الدنيا وين الااع وانتقلذ هذه الظاهرش الى الااع مع يلماء الدين والصحابة.

التوصيات
يوصي الفاة أه العلم ،والفاة ين ،والمقتمين ،بما يكوي:
1ـ يلى ال

ع وال الفاا الذين يتعلمون العلوم األدبية أن يجتقدوا في دراسة العلوم األدبية وفقمقا.

2ـ الجتابة التي كتفذ ةول المقارنة من العلماء محدودش ولم وکن کافيوة ولوذلك أرجوو مون العلمواء اللغوة واألدع أن يجتفووا ويقيووا
الکتب األدبية ل

ع العلم.

3ـ يرجو الفاة من ال

ع الجامعة ونائقين اللغة العربية أن يشتركوا في ك األيمال المااسفة باللغة العربية وآدابقا.

المصادروالمراجع
( )1ابووون فوووارع ،أبوالحسوووين أةمووود بووون فوووارع بووون زكريوووا القةوياوووي الووورازي1399( ،هوووـ 1979/م) معجوووم مقوووايي

اللغوووة

داراللجر،بيروا – لفاان322/ 3 ،
( )2الج باذي ابن إسحاا أبوبجر محمد بن إسحاا1993(،م) ،التعر

لمذهب أه التصو ،ضف ش ويلول يليوش :أةمود نوم

الدين ،دارالجتب العلمية ،بيروا  .ط ، 1ص. 10
( )3ابن يجيفة يفود ه أةمود بون يجيفيوة ( )1224التشوو

إلوى ةقوائل التصوو  ،وقوديم ووحقيول :يفود المجيود خيوالي ،مركوة

التراث ال قافي المغربي،الدارالفيضاء،معراي .ص . 26
( )4القشيري أبو القاسم يفد الجريم بن هوازن المتوفى (465هـ) الرسالة القشيرية في التصو

ص .11

( )5نلسش المصدر ص .11
( )6الشوووووووي يفووووووود القوووووووادر بووووووون ييسوووووووى 2111(،م) ةقوووووووائل يووووووون التصوووووووو  ،دار اللجووووووور بيوووووووروا لفاوووووووتن ص . 8
.
( )7ةا ّي خليلة للع ّ مة المولى ابن يفد ه مص لى بن يفد ه القس ا ا ّى الروموى الحالوى ،الشوقير ع (المو ّ كاووب الجلفوى)،
والمعوورو

ع (ةووا ّي خليلووة)  1167 -1117( .هووـ) ،كشووف الظاووون موون أسووامى الجتووب واللاووون) دار الجتووب العلميووة ،بيووروا.

ال فعة :األولى ،ص .8
( )8األصلقاني أبو اللري 1417(،الموافل 1981م) ،األهاني ،ط األولى ،دار الجتب العلمية بيروا .88/4
( )9نجري فيص  2119 (،م ).أبو العتاهية أنعاره وأخفاره .بيروا :دارالل ص لل فاية والاشر(،د.ط)  .ص.27 :
( )11نل

المصدر ،ص . 27

( )11فيص نجري ،أبو العتاهية أنعاره وأخفاره  .ص . 29- 27
()12أبو العتاهية أخفاره وأنعاره ،ص . 32
( )13نل
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( )14هميش خلي  2111 (،م) ،األديب الفشوتون ،ال فوع ال الو  ،باكسوتان بيشواور :يونورسوتي افغوان ماركيوذ ،.ي األول،ص
 198ص . 211
( )15ناكار ،فضو ولوي 1395( ،هوـ) .ةموةش بابوا يرفوان أو الغوةل .أفغانسوتان ج آبواد :المجموع العلميوة ناجرهوار(،د.ط)،ص
.62–58
( )16يارمحمد مغموم هو ناير فلسلي ولد في بيشاور باكستان يام  1961م.
()17بوهاند استاد يفد الحي ةفيفوي بون يفود الحول اخونود زاده ولود فوي كاودهار فوي قريوة مواميةو يوام  1328الموافول  1911م
وكان أةد نجوم الخمسة المشقورين في األدع الفشتو https; // m . f ace book. com, author .
( )18ناكار ،فض ولي 1395( ،هوـ) .ةموةش بابوا يرفوان أو الغوةل .أفغانسوتان ج آبواد :المجموع العلميوة ناجرهوار(،د.ط) .ص
192 – 183
( )19بوهاند استاد صديل ه رنتين بن المولوي واي محمود ولود فوي ناجرهوار فوي مدريوة موماودرش هوازي آبواد يوام  1298هوـ
الموافل  1998م،وكان أةد الاجوم الخمسوة المشوقورين فوي األدع الفشوتو.

ويجيفيوديا https:// ps.m. wikpedia .org, .

wiki.
()21بريشان ختك ولد فى بيشاور باكستان يام  1931م وووفي  2119م وكان نايرا ،اديفا وناقدا وورك ا ارا ماقا :واواكي،دوه
م لي ستركي https: m. youtube.com, watch

جميع الحقوا محلوةة  ،© 2021الفاة  /نجيب ه يرع ،الفاة  /يفد ه نوري ،المجلة األكاديمية لألبحاث والاشر
العلمي(CC BY NC) .

358

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-5-5 :م
ISSN: 2706-6495

جودة االختبارات النهائية في المدارس األساسية األردنية من وجهة نظر معلمي اللغة العربية في
لواء الموقر
The quality of the final exams in the Jordanian basic schools from the point of view of Arabic
language teachers in the Muwaqqar region

الباحثة /رحمة هالل محمد الجبور
وزارة التربية والتعليم االردنية

ملخص الدراسة:
هدفت هذه الدراسةةةة لح ف

جودة االختبارات النهائية في المدارس األسةةةاسةةةية األردنية ة وجهة نمر ةعلمي الل ة

العربيةة في لوا المورر وةةد ةاةةةةةةاهمة ةت يرات الجنس وسةةةةةةنوات ال برة لد ةعلمي الل ة العربية في لوا المورر في هذه
الدراسة.
ولت قيق ذلة مم اختيةار نينةة نئةةةةةةوائيةة رواةهةا ( )06ةعلمةا وةعلمة ة ةعلمي الل ة العربية في لوا المورر وراةت
الباحثة بعمل اسةةةةتبانة حو (جودة االختبارات النهائية في المدارس األسةةةةاسةةةةية األردنية ة وجهة نمر ةعلمي الل ة العربية في
لوا المورر) ونرضةةةةةةت نلح الم تصةةةةةةي ة ةئةةةةةةرفي مربو ي في وزارة التربية والتعليم االردنية حيث مم جرا بعض
التعد الت الالزةة نليها.
وأشةةةارت نتائل الدراسةةةة لح ةا لي :ن اسةةةتجابات ةعلمي الل ة العربية في لوا المورر ن و جودة االختبارات النهائية
في المدارس األساسية األردنية ة وجهة نمر ةعلمي الل ة العربية في لوا المورر كانت ةرمفعة.
ورةد خرجةت البةاحثةة بعةدة مومةةةةةةيةات ة أهمهةا :اسةةةةةةت ةدا أدوات القياس والتقو م في االختبارات المعدة ووضةةةةةة
االختبارات التربو ة بما تال

ة طبيعة المقررات الدراسية.

الكلمات المفتاحية :جودة االختبارات النهائية المدارس األساسية األردنية ةعلمي الل ة العربية لوا المورر.
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The quality of the final exams in the Jordanian basic schools from the point of view of Arabic
language teachers in the Muwaqqar region

Abstract
This study aimed to examine the quality of the final exams in the Jordanian basic schools
from the point of view of Arabic language teachers in the Muwaqqar Brigade, and the extent of
the contribution of gender variables and years of experience of Arabic language teachers in the
Muwaqqar Brigade in this study.
To achieve this, a random sample of (60) teachers was selected from among the teachers
of the Arabic language in the Muwaqqar District. The researcher made a questionnaire about (the
quality of the final exams in the Jordanian basic schools from the viewpoint of Arabic language
teachers in the Muwaqqar District),
and it was presented to specialists from educational supervisors in The Jordanian Ministry
of Education, where some necessary amendments were made to it.
The results of the study indicated the following: The responses of Arabic language teachers
in the Muwaqqar Brigade towards the quality of the final exams in the Jordanian basic schools
from the point of view of Arabic language teachers in the Muwaqqar Brigade were high.
The researcher came up with several recommendations, the most important of which are:
the use of measurement and evaluation tools in the prepared tests, and the development of
educational tests in line with the nature of the curricula.

Keywords: Quality of final exams, Jordanian Basic Schools, Arabic Language Teachers,
Muwaqqar Brigade.
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المقدمة:
معد االختبارات وسةةةيلا هاةة ة وسةةةائل التقو م التي معتمد نليا نملية التعلم والتعليم في المدارس والجاةعات وف
الماةةةتو ات في الم اوالت الم تلفة كما معد خطوة ةهمة في نملية مصةةةميم التعليم وهي مئةةةال ال طوة الاةةةادسةةةة في نموذ
مصميم التعليم وهي مأمي ةباشرة بعد وض األهداف الالوكية وذل ل رص المصمم التعليمي نلح أن مقيس االختبارات جمي
األهداف التعليمية وال م فل ن أي ةنها.
واالختبارات كذل

عتمد نليها في رياس ومقو م ردرات الطالب وةعرفة ةد ةاةتواهم الت صةيلي ونلح أسةاسها تم

م د د األهداف الاةةةةلوكية وم قيقها وةا قد المعلم ة وسةةةةائل ماةةةةاند في رف الافا ات الت صةةةةيلية لد الطالب واالختبارات
جب أن متميز بجودة نالية وأن ماون خالية ة المالحمات حتح تم القياس نليها بئةةةةةةال مةةةةةة يج و ال كانت ةجرد اختبارات
شالية وهمية.

مشكلة الدراسة:
مام ةئةةالة الدراسةةة في رياس جودة االختبارات ة حيث العلم لم ددات القياس والتقو م وضةةبا الئةةمولية وةفهوةها
في االختبارات.
وتحدد الباحثة مشكلة الدراسة في سؤالين هما:
 oةا ةاتو جودة االختبارات النهائية في المدارس األساسية األردنية ة وجهة نمر ةعلمي الل ة العربية في لوا المورر.
 oهل وجد فروق ذات داللة حصةائية نند ةاةتو ( )6.60 = αفي اسةتجابات أفراد نينة الدراسة ن و جودة االختبارات
النهةائيةةة في المةةدارس األسةةةةةةةاسةةةةةةيةة األردنيةةة ة وجهةةة نمر ةعلمي الل ةة العربيةةة في لوا المورر معز

لح ةت يرات

(الجنس سنوات ال برة).

أهداف الدراسة:
 oةعرفة ةاةةةةتو جودة االختبارات النهائية في المدارس األسةةةةاسةةةةية األردنية ة وجهة نمر ةعلمي الل ة العربية في لوا
المورر.
 oةعرفة وجود فروق ذات داللة حصةةةةةةائية نند ةاةةةةةةتو ( )6.60 = αفي اسةةةةةةتجابات أفراد نينة الدراسةةةةةةة ن و جودة
االختبةارات النهةائية في المدارس األسةةةةةةاسةةةةةةية األردنية ة وجهة نمر ةعلمي الل ة العربية في لوا المورر معز

لح

ةت يرات (الجنس سنوات ال برة)

فرضيات الدراسة:
 oال موجد فروق ذات داللة حصةائية نند ةاةتو ( )6.60 = αبجودة االختبارات النهائية في المدارس األسةاسية األردنية
ة وجهة نمر ةعلمي الل ة العربية في لوا المورر معز

لح ةت ير الجنس.

 oال موجد فروق ذات داللة حصةائية نند ةاةتو ( )6.60 = αبجودة االختبارات النهائية في المدارس األسةاسية األردنية
ة وجهة نمر ةعلمي الل ة العربية في لوا المورر معز
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حدود الدراسة:
مت دد الدراسة بما أمي:
 oالحدود الزمانية :الفصل األو ة العاد الدراسي ()0602/0606
 oالحدود المكانية :المدارس األساسية األردنية في لوا المورر.

أهمية الدراسة:
مام أهمية الدراسة فيما أمي:
 oالتأكد ة ضبا نونية االختبارات.
 oالقدرة نلح م ليل نتائل االختبارات التي منب ة جودة األسئلة.
 oلقا الضو نلح النمر ات ال د ثة في م ليل االختبارات.
 oمنمية الوني لد ةعلمي المرحلة األساسية نلح طبيعة الجودة.

مصطلحات الدراسة:
 oاالختبارات :هي األداة التي ن صةل بوساطتها نلح ةعلوةات وبيانات متعلق بتعليم الطالب وم صيلا وة ثم ال ام نلح
ةد م قيقا لألهداف التعليمية المرسةةوةة وخامةةة ذا كانت هذه االختبارات ةوضةةونة بطر قة مةةادرة وثابتة وطبقت
نلح الطلبة بطر قة م ي ة( .جاةعة القدس المفتوحة )0622
 oاللغة العربية :شةةةأنها شةةةأن ل ات العالم لها نماةها ال اص بها الذي

امها و تام ليا بناؤها ولها رواندها وروانينها

التي ماير نليها وأمو اترشد بها ةات دةوها في كل شأن ة شؤونها( .جاةعة القدس المفتوحة )0626

اإلطار النظري:
هتم جمي العاةلي في المجا التربوي بعمليات مةةةةةةن القرار فالمعلم والمرشةةةةةةد وةد ر المدرسةةةةةةة والقائمي نلح
نمليات التدر ب ةعنيون جميعا بئال دائم بام اذ ررارات ةتعددة م

الطلبة كنجاحهم أو رسوبهم

أو م د د نقطة البد في دراسةةةة ةوضةةةوأ ةا أو مصةةةنيفهم في فئات ةعينة وفق سةةةمة أو ردرة ة ددة أو م د د ةواط
الضةةةةةعا ونواحي القوة أو م د د أسةةةةةباب فئةةةةةل الطلبة في م قيق األهداف المنئةةةةةودة ة العملية التعليمية التعلمية( .الايالني
.)2991
ولاي ماون القرارات التربو ة سةةةليمة جب أن مرماز لح مقو م سةةةليم بنح نلح بيانات وةعلوةات دريقة وذات مةةةةلة
بموضةةةةةةوأ التقو م ذ أن درةة القرارات التي ت ةذهةا المربون في جوانةب ةتعةددة ة العمليةة التربو ةة معتمد نلح البيانات التي
مزودهم بها أدوات القياس والتقو م ووسةائلهم المتنونة التي معد ننصةرا أسةاسةيا ة ننامر أي نموذ ة نماذ التدر س كما
معد ةاونا أساسيا ة ةاونات أي نما مربوي( .الايالني وندس )2991
ورد ارترن ةفهو التقو م نند غالبية الناس باالختبارات ذ أن ة الواضةةةج أن االختبارات هي الوسةةةيلة األكثر شةةةيونا
ة بي وسةةةةةةائل التقو م ة أن ثمة وسةةةةةةائل مقو م أخر ةنها نلح سةةةةةةبيل المثا  :روائم الرمةةةةةةد وةقا يس التقد ر والمالحمة
واالستبيان والمقابلة.
وانتمادا نلح نتائل الطلبة في االختبارات ووسةةةةائل التقو م األخر التي اةةةةت دةها المعلمون فرنهم صةةةةدرون أحااةا
ترمب نليها ررارات ذات أهمية متصةةل بجوانب ة تلفة ة أبعاد العملية التعليمية ةثل نجاح الطلبة ومعد ل في أسةةلوب التعليم
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وموز الطلبة في ةجمونات .لح غير ذل ة األةور التربو ة ذل ألن ةفهو التقو م نطوي التومةةل لح أحاا بالفانلية ن
األنئةطة أو األفراد أو البراةل وحتح ماون هذه األحاا دريقة وةوضةونية فرننا نعتمد نلح بيانات كمية مجم باست دا أدوات
القياس والتقو م الم تلفة( .نودة )2991
التقويم
معد نملية القياس والتقو م ة العمليات المهمة والقد مة رد مار خ اإلناان نفاا ةنذ أن ُو ِج َد نلح وجا الارة األرضية
فقد اسةت د اإلناةان القد م الطرق البدائية الااذجة البايطة في نملية القياس والتقو م فعندةا كان

او امطياد حيوان ةا كان

نليا أن قدر الماةافات وم د د حجم الصة رة التي قذفا بها المةطياده ونندةا كان نمر لح جمانتا ة حولا فرنا عرف أن
زةيلا الض م أرو ة في الجمانة وأن اآلخر أسرنهم في العدو كل هذه األةور ال يامية وغيرها م توي نلح نمليات القياس
والتقو م.
واسةت دةت الصي القد مة نما لالةت انات الت ر ر ة ربل أكثر ة ثالثة الالف نا كأساس للقبو في ال دةة المدنية
ولد اإلغر ق اسةةةةةةت د التقو م للاةةةةةةيطرة نلح المهارات البدنية والعقلية ونرف العرب القداةح ةعنح التقو م ةنذ ال ِقد وممثل
ذل بتقو م نتاجامهم الفار ة شةةةةعرا ونثرا ة خال نقد الندوات في األسةةةةواق كاةةةةوق نااا وفي ةواسةةةةم ال ل ثم قو ال بير
برمةةدار أحااةا ةعتمدا نلح ةعا ير ةتفق نليها فمهرت نلح هذا األسةةاس م المعلقات الاةةب م التي انتبرت ة القصةةائد القمم.
(أبو الرز )2991
ثم جا اإلسةةال الذي عد نماةا مربو ا شةةاةال فأمةةبج العرب الماةةلمون قوةون سةةلون اإلناةةان بنا نلح ةد انطباق
معاليم اإلسةةةال نلح سةةةلوكا وموجد الاثير ة اآل ات القرالنية التي متضةةةم شةةةارات مةةةر ة لح نملية القياس والتقو م وفق
ةعا ير اإلسال .
وفي الورةت ال ةاضةةةةةةر عنح النمةا التربوي والتعليمي بعمليةة القياس والتقو م

ذ أن نتائل التقو م موجا المربي ن و

اختيار أهداف ةعينة وم قيقها فهي نملية ضةةرور ة للمعلم والمتعلم ضةةرور ة للمتعلم ألنا بتقو م أدائا اةةتطي أن تعرف نلح
ةاةةةةةتواه و قارنا بما بذلا ة جهد األةر الذي

فزه نلح بذ المز د ة المثابرة والت صةةةةةيل لت قيق طموحا وضةةةةةروري

للمعلم أن تما ة خاللا القيا بعملية مقو م م صةةيل مالةذما وةاةةتو امهم العقلية والنفاةةية و اةةاندهم نلح اكتئةةاف أنفاةةهم ة
جهةة ونلح م قيق أهةداف التربية ة جهة أخر
وضة االختبارات النفاةية والتربو ة بما متال

كما أنها ضةةةةةةرور ة للقائمي نلح أةر التربية والتعليم ألنا اةةةةةةاندهم نلح
ة طبيعة البراةل التدر اةية والتربو ة واإلرشةاد ة وأن طالب الدراسات العليا

تا أ ضةةا خال سةةنوات دراسةةتا لح اإلحاطة بصةةورة ةعمقة بموضةةونات وةفاهيم القياس والتقو م وأسةةاليب بنا االختبارات
والمقا يس النفاية والتربو ة ( .نئوان )2990
مفهوم التقويم:
ر (سةةةتافلبيم  )Stufflebeamأن التقو م نملية ال صةةةو نلح ةعلوةات ةفيدة ومهيئتها لتاةةةاند نلح المفاضةةةلة بي
ندد ة الماارات البد لة.
و ر ( بةل  )Ebelأن التقو م هو حام لا أهميتا ب يث بنح نلح القياس والربا بي القياسةةةةةةات الم تلفة وورائ ذات
أهمية( .جاةعة القدس المفتوحة )2991
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و عرّفا نئةةةوان أنا نملية مئةةة يصةةةية معاونية ةاةةةتمرة مهدف لح مةةةدار األحاا ذا كان النما التربوي رادرا نلح
م قيق األهداف لد التالةيذ( .نئوان )2990
و ر الايالني بأنا نملية جم البيانات بطرق القياس الم تلفة ثم اسةت داةها في التومل لح أحاا ن فانلية العمل
التربوي سةةةةةةوا كةةان مةةدر اةةةةةةيةةا أو غيره وماةةةةةةتنةةد هةةذه األحاةةا لح ةعةةا ير الفةةانليةةة بةةداللةةة ةةةد م قق األهةةداف التربو ةةة.
(الايالني )2991
و ما أن نجمل ةفهو التقو م بأنا نملية مئةةةةةة يصةةةةةةية نالجية مهدف لح م د د جوانب القوة ونواحي الضةةةةةةعا في
االختبارات وأدوات التقو م األخر ة خال ةعا ير ة ددة ةابقا ة أجل م اينها ومطو رها.
رياس بعض العمليات العقلية أو الامات النفاية؛ ة خال ةجمونة ة المثيرات ال ُمعدة لتقيس بطر قة كمية أو كيفية.
أةا التقو م مهو بيان ريمة الئةةةي و اةةةت د في المجا العلمي لومةةةا نملية مةةةدار حام ةا؛ ة أجل غر

ةعي

تعلق بقيمة القدرات والمعلوةات واألفاار واألنما وال لو والطرق والمواد ..الخ .وذل باسةةةةةةت دا الم اات والماةةةةةةتو ات
والمعا ير لتقد ر ةد كفا ة األشيا وال صائ

ودرة فعاليتها( .نودة )2991

وبعبارة أخر م التقو مم هو :نطا ريمة لئةةي ةا وفق ةاةةتو ات وضةةعت أو حددت سةةلفا .ومعر ا م التقو مم في
المجا العلمي التربوي نلح وجا ال صةوص هو :بيان ريمة م صيل الطالب أو ةد م قيقا ألهداف مربو ة ةعينة .و مالتقو مم
ال تأمح بدون مرياسم فهما وال الة هذه ةترابطان( .نودة )2991
أنواع التقويم التربوي:
 oمقو م النمم والبراةل التعليمية .تضم جانبي أساسيي هما :الجانب الامي والجانب النوني.
 oمقو م المدرس
 oمقو م الطالب و ئمل:
 التقو م التمهيدي التقو م البنائي التقو م التجميعي التقو م المعياري التقو م الم ايأدوات التقويم:
أةةا أدوات التقو م فهي نبارة ن أدوات قصةةةةةةد بها جم بيانات وةعلوةات ن ااهرة ةا وذل ة األفراد الذ

لهم

ملة بها وةنها :المالحمة والمقابلة واالستبيان واالختبارات وم ائا التقد ر.
القياس والتقويم:
م القيةةاسم ةئةةةةةةتق ة رةةاس أي رةةدر .قةةا رةةاس الئةةةةةةي ب يره أو نلح غيره أي رةةدره نلح ةثلةةا( .ةجم الل ةةة
العربية  )0661ومالقياسم بهذا المعنح ةمارسة ناانية وةية؛
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متجلح في ة تلا العمليةات التي نقو بهةا ة أجةل مقةد ر أو وزن ةعطيةات حيةامنةا وةةا

يا بنةا سةةةةةةوا أكانت أشةةةةةةيا ةاد ة

كاألحجا واألوزان أ ةعنو ة كعالرتنا باآلخر ؛ وذل كلا بهدف ضبا التعاةل فيما بيننا وة نالمنا.
وة ةجةاالت م القيةاسم ريةاس ةاةةةةةةتو المعةارف نلح نطاق واسةةةةةة في نمو البالد أو نند فئة أو فئات ةعينة ة
الااان والقيا بقياسات مات د للترخي

بممارسة ةه ةعينة كالتعليم الجاةعي والتقني والفني.

وال ت قق م القياسم أ اًَ كان بال ةقا يس ةتعارف نليها سةةةلفا .فن

نلح سةةةبيل المثا

ناةةةت د وحدة المتر لت د د

الماافات ونقيس األثقا استنادا لح وحدة الجرا ونعرف الورت بوحدة الاانة وأجزائها.
وة النةاحيةة العلمية م تلا معر فات القياس ناةةةةةةبيا؛ باختالف الئةةةةةةي المراد رياسةةةةةةا والمقا يس الماةةةةةةت دةة فيا
وضوابطا وأهدافا وة ذل ( :أبو لبدة )2919
 oمقد ر األشيا والماتو ات مقد را كميا وفق طار ةعي ة المقا يس المتدرجة وذل بنا نلح القاندة الاائدة القائلة
بأن كل ةا

يا بنا وجد بمقدار وكل ةقدار ما رياسا.

 oممثيل الصفات أو ال صائ

بأررا ؛ ووفقا لقواني ةعينة.

االختبارات:
معتبر االختبارات وسةيلة ة الوسةائل الهاةة التي عو نليها في رياس ومقو م ردرات الطالب وةعرفة ةد ةاتواهم
الت صةةةةيلي هذا ة ناحية وة ناحية أخر

تم بوسةةةةاطتها أ ضةةةةا الوروف نلح ةد م قيق األهداف الاةةةةلوكية أو النوامل

التعليميةة وةا قدةا المعلم ة نئةةةةةةاطات معليمية ة تلفة ماةةةةةةاند نلح رف الافا ات الت صةةةةةةيلية لد الطالب لذل حرص
المئةةةرفون التربو ون وغيرهم ة التربو ي نلح أن ماون هذه االختبارات ذات كفا ة نالية في نملية القياس والتقو م وهذه
الافا ة ال متأمح ال ة خال نداد اختبارات نموذجية وفانلة م لو ة المالحمات .
مفهوم االختبار:
كان ةفهو االختبارات رد ما أخذ ةن ح ة ا را لما مر ده التربية المعامةةةةةةرة لتقو م الطالب فقد كانت سةةةةةةابقا معني –
فيما معني – ال وف والقلق والتومر والرهبة لما عد لها ة أجوا ةدرسةةية وأسةةر ة مئةةعر الم تبر بأنها الل مات ال اسةةمة التي
ترمب نليها النجاح أو الفئةل لذل كان الم تبرون عيئون فترة االختبار وهم في أشد التومر العصبي وال االت النفاية الايئة
واالستنفار األسري واألجوا المئ ونة بال وف والقلق نما مافر ننا مل االختبارات( .ا م ابو النجيب )0661
أةا اليو وفي ال التربية المعامةرة م يير ةفهو االختبارات بل حرمت كل الجهات التربو ة والتعليمية نلح م يير
ةفهوةهةا لح األةثةل ليواكب التطور ال ضةةةةةةاري والتقد العلمي والتانلوجي القائم نلح م قيق نوامل معليمية ناج ة فأمةةةةةةبج
االختبار عني رياس ومقو م العملية المتمثلة في جمي األنما التي قو بها المعلم ة أجل ال ام نلح ةاةةتو م صةةيل الطالب
واسةةتيعابهم وفهمهم للموضةةونات التي درسةةوها وهي وسةةيلة أسةةاسةةية ماةةاند نلح م قيق األهداف التعليمية وهي أ ضةةا روة
فانلة مائا ن ةد فانلية التدر س والمناهل والاتب الدراسية وأساليب التدر س ( .ا م ابو النجيب )0661
االختبارات هي نملية ةنممة قو بها ةعلم أو ةجمونة ة المعلمي

م ت شراف جهة رسمية هي المدرسة .و ما

أن مجر أو منفذ لمرة واحدة أو لمرات ند دة وفي أورات ة تلفة حاب وض الطالب الذ
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واالختبارات نملية مقيس مقد الطالب في ناحية ة نواحي الت صةةةيل الدراسةةةي ةثال أو مقيس الذكا أو االمجاهات أو
الميو نند طالب أو ةجمونة ة الطالب بواسةطة ةجمونة ة األسئلة أو المئاالت أو التمر نات وممهر نتائجها بعد أن متم
نلح شال درجات أو مقد رات موض ةابقا ة ربل المئرفي نليها.
واالختبار هو وسةةةيلة المعلم في رياس ةاةةةتو م صةةةيل طلبتا والتومةةةل ة ذل

لح ررار أو حام حو ةد م قيقهم

لألهداف المنئودة( .ةنئورات جاةعة القدس المفتوحة )2991
وةجمل القو االختبار أداة رياس ل ر

ا لتقو م متضم ةجمونة ة البنود أو األسئلة المصممة ب اب ةعا ير ة ددة

قد لفرد أو لجمانة لتعيي الدرجة التي موجد فيها ردرة ةعينة أو ةعرفة ة ددة أو ةهارة تمت بها الفرد أو مل الجمانة.
ولمةا كةانةت االختبةارات هي أكثر أدوات القياس اسةةةةةةت داةا في المدارس والمعاهد والجاةعات فقد نالت حما وافرا ة
الب ث والتطو ر وبالرغم ة ذل فرن الاثير ةنها ةا زا تصةةةةا بال مو

و عاني ة نق

في ممثيل األهداف وضةةةةعا

في ردرمها التمييز ة.
وبةذلة فةان االختبةار أداة مقو م تم ندادها وفق طرق ةنهجيا ةنممة تم نداد هذه األداة ل ر

م د د درجة اةتالن

الطالب لاةةةةمة أو ردرة ةعينة وذل ة خال جاباما نلح نينة ة المثيرات ذات العالرة بالاةةةةمة أو القدرة المرغوب رياسةةةةها.
(هيا ة مد نبد النور )0622
االختبارات وسيلة من وسائل التقويم:
متضةةم العملية التربو ة والتعليمية كثيرا ة الم اور األسةةاسةةية التي م قق لها النجاح الالز لتنئةةئة األجيا البئةةر ة
منئئة مال ة فانلة في ةجتمعها ة ققة لذامها ول يرها التقد والرخا واالزدهار.
ومبدأ هذه الم اور بت د د أهداف التعليم والت طيا لا ثم الوسائل وأوجا المناشا التي تبعها المعلم والمدرسة لت قيق
هذه األهداف ثم أخيرا مأمي نملية التقو م لما مم منفيذه في ضو األهداف لت د د المراحل التالية الالزةة الستمرار ة التعليم.
ومعد االختبارات واحدة ة وسةةائل التقو م المتنونة وهي وسةةةيلة رئياةةة معمل نلح رياس ةاةةةتو م صةةةيل الطالب
والتعرف نلح ةد م قيق المنهل الدراسةةي لألهداف المرسةةوةة لا والائةةا ن ةواط القوة والضةةعا في ذل
الذي أحرزما المدرسةة وبذل

وةد التقد

ما نلح ضو العمل نلح م اي ومطو ر العملية التربو ة والتعليمية والاير بها لح األفضل.

(ا م ابو النجيب )0661
أهداف االختبارات:
ن أهم أهداف االختبارات ما جمالها فيما لي:
 oالدافعية :ومعني أن االختبارات منمي لد الطالب روح الجد والمذاكرة واالجتهاد والمثابرة والرغبة في مص يج
األخطا

كما أنها متيج الفرمة لهم لممارسة التعبير ن الرائهم بوضوح وطالرة وسرنة ومجبرهم في الورت ذاما

نلح منميم أفاارهم ومنمية ردرامهم نلح التركيز.
 oمهدف لح م اي التعليم والتعلم باونها مجعلنا نلح درا ة بماتو ات الطالب وةد نجاح أو فئل المعلم والمنهل
وطرق التدر س وخالفا.
o

ما أن ماون نتائجها أساسا للقرارات اإلدار ة الم تلفة والمرمبطة بالعملية التربو ة والتعليمية بئال نا .

 oةما أن معطينا بعض المؤشرات ن الماتقبل التعليمي لاثير ة الطالب
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 oبواسطتها ممنج الئهادات.
 oالائا ن الفروق الفرد ة بي الطالب سوا المتفورون ةنهم أ العاد ون أ بطيئو التعليم
 oالتعرف نلح ةجاالت التطو ر للمناهل والبراةل والمقررات الدراسية.
أنواع االختبارات( :هيا ة مد نبد النور )0622
 oاختبار اختيار من متعدد Multiple Choice Test :اختبار رد لال سؤا فيا بد الن أو أكثر ة اإلجابات البد لة
ونلح الطالب أن

تار اإلجابة الص ي ة ة بي مل اإلجابات البد لة نلما بأنا ال وجد سو

جابة واحدة م ي ة

لال سؤا  .مامح اإلجابات غير الص ي ة بالمئتتات ( )distractersو امح رأس الاؤا بالجذر (.)Stem
 oاختبار األداء Performance Test :اختبار طلب ةم

تم اختبارهم منفيذ و نجاز بعض المها ال قيقية العملية

وهو صمم ليقيم االستعدادات أو الذكا العا  .تاون اختبار األدا أساسا ة بنود حركية (متطلب حركة) و دراكية
(متطلب مفايرا) .القدرات اللفمية في هذا النوأ ة االختبارات ليس لها دور ذكر .هذا النما ة االختبارات – وهو ةا
عرف اآلن بالتقو م األميل (- )Authentic Assessmentأمبج أكثر شيونا وحل بد ال لالختبارات ة نوأ اختيار
ة ةتعدد .نداد اختبارات األدا تطلب نداد المعا ير ( )Standardsالتي م دد األدا المتور ة الطالب و تطلب
كذل

نداد رواند التص يج ( )Rubricsالتي في ضوئها تم م د د ةاتو ات األدا الممانة.

 oاختبار االستعدادAptitude Test :
 oاختبار ةقن ( :)standardizedقيس ردرة الطالب الااةنة نلح كاب ةهارة أو ةعلوةات أو قيس أ ة سمات أخر
متنبأ بأدائا الماتقبلي .اختبار االستعداد بهذا التعر ا تلا ن االختبار الت صيلي فاألخير قيس التعلم الاابق .اختبار
االستعداد اتهدف مقر ر ةد استعداد الفرد ورابليتا ألن تعلم أو طور ةهارات ةعينة في ةجا ةعي ةتح ةا حصل
نلح التدر ب المناسب .اختبارات االستعدادات م طي مل القدرات ال امة بالت صيل العا (المدرسي) أو مل المتعلقة
بقدرات خامة كالقدرة المياانياية .هنان اختبارات مقيس ةد استعداد الفرد للتعلم وأخر مقيس كال ة القدرة ال الية
والتعلم الاابق وذل ب ر

التنبؤ باألدا الماتقبلي في ةجاالت ة ددة( :معلم الل ات األجنبية التمر ض ةثال).

ومعد اختبارات الذكا نونا ة اختبارات االستعداد (أي االستعداد للتعلم) ال أن اختبارات االستعداد م تلا ن
اختبارات الذكا في كون األولح متضم ة تو أكثر م د دا.
 oاختبار الجاهزية Readness Test :هو ةقياس لدرجة النضل التي ومل ليها الفرد أو هو ةقياس لما اكتابا ة
ةهارات أو ةعلوةات

تاجها لاي نفذ بعض المها التعليمية بنجاح.

 oاختبار الحد األدنى من الكفايات Minimum Competency Test :اختبارات ة اية المرج (أي ماتند لح
ة اات ة ددة) ومركز نلح ةهارات ةهمة جب نلح الطالب مقانها ك د أدنح لاي تأهلوا لماتو دراسي أنلح أو
للت ر .
 oاختبار الذكاء Intelligence Test :أحد أنواأ االختبارات المقننة ةعيار ة المرج التي مقيس القدرة الذهنية العاةة
للفرد واستعداده المدرسي .مع طي نتيجة هذا االختبار ةؤشرا ندد ا د نلح ردرة الفرد الذهنية العاةة نلح التعلم
والتجر د وحل المئاالت .تم حاليا احتااب درجة الفرد نلح اختبار الذكا بمقارنة أدائا بأدا ةجمونة ةعيار ة
( )Normsفي نفس العمر.
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وفي األمل ما

ال صو

نلح نابة الذكا

بقامة العمر العقلي ( )Mental ageنلح العمر الزةني

 )chronological ageوضرب النامل في  . 266مئير بعض األدبيات لح أن اختبارات الذكا المعروفة مقيس فقا
بعض جوانب الذكا (كالقدرة الر اضية والت ليلية واللفمية) ومتجاهل جوانب أخر ة الالون اإلنااني التي ما
أن مام ماحبها بالذكا  .ةتوسا نابة ذكا الفرد في حدود  %90 .226ة الناس ق ذكائهم بي ( )06و ()216
و وما ة وملت نابة ذكائا ( )Q.Iلح  216بأنا ةوهوب (.)gifted
 oاختبار السرعة Speed Test :اختبار قاس األدا فيا بعدد المها التي ما

نهاؤها في ورت ة دد( .اختبار سرنة

الط بانة) ةثال نا اختبار ة دد بورت رصير ب يث أن نددا كبيرا ة المف ومي ال اتطيعون اإلجابة نلح كل
ةفرداما في الورت المتاح.
 oاختبار الصواب والخطأ True-False Test :اختبار طلب فيا ة التلميذ اختيار جابة واحدة ة بي بد لي (مواب
–خطأ).
 oاختبار القدرة Ability Test :اختبار صمم و بنح ليقيس ةاانات الطالب الت صيلية والمهار ة ال الية أو ليتنبأ
بقدرما الماتقبلية في أحد المجاالت المعرفية (الر اضيات ةثال) وغالبا ةا تم موايا نتيجة هذا االختبار ألغرا
ةثل :مااي الطالب ( )placementأو مقد م برناةل نالجي لا (.)Remedial program
 oاختبار القوة Power Test :هو اختبار ال عد الورت فيا ناةال ةؤثرا نلح ةاتو أدا الطالب في االختبار و تم
مرميب أسئلتا مصاند ا حاب معوبتها .أي أن الطالب في هذا االختبار ال قد أدا أفضل فيما لو أنطي ورتا ضافيا.
قابل هذا االختبار اختبار الارنة الذي عتبر الورت فيا ننصرا جوهر ا في مقييم األدا  .و تم مص يج هذا االختبار بنا
نلح درجة معوبة بنوده.
 oاختبار الكفايات Competency Test :اختبار مقو مي اتهدف مقر ر ةا اكتابا الطالب (أو المعلم) ة المعارف
والمهارات وذل وفقا لمعا ير ة ددة مقررها المنطقة التعليمية بما جعلا ةات قا للتررية لح ةاتو دراسي أنلح أو
للت ر

أو لل صو نلح ةؤهل ة دد أو لل صو نلح مرخي

بممارسة ةهنة التعليم .الافا ات هي المعا ير التي

معدها المدرسة أو المنطقة التعليمية لت دد ومصا الماتو المهاري المطلوب الذي جب أن متلاا الطالب أو المعلم.
ومعد حركة الافا ات ( )Movement Competencyأحد أهم التوجهات التي اهرت في براةل نداد المعلمي

مؤكد

مل ال ركة نلح مطو ر ردرة ال ر ل ليتما ة أدا حد أدنح ة المهارات (الافا ات) التدر اية.
 oاختبار بعدي Post Test :اختبار أو مقو م نفذ بعد انتها فترة التجربة أو المعالجة ( )Treatmentأو فترة التدر س
بر

رياس أثر التجربة أو فانلية طر قة التدر س.

 oاختبار تحصيلي Achievement Test :أسلوب مقو مي او أن قيس بموضونية ةقدار ةا اكتابا أو حققا الطالب
ة ةعرفة وةهارات معليمية نتيجة للتدر س في ل مة ة ددة وفي ةوضوأ ةعي

ةثل القرا ة أو العلو أو الر اضيات.

وبنا نلح نتائل االختبارات الت صيلية تم نادة ال ام نلح ةاتو م صيل الطالب الدراسي أو مطو ر أساليب التدر س
لتتوافق ة حاجات الطالب وردرامهم .االختبارات الت صيلية رد بنيها المعلمون أنفاهم في المروف المعتادة داخل
الفصل ورد تم ندادها ومقنينها نلح الماتو الوطني.
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 oاختبار تشخيصي Diagnostic Test :اختبار ة دد تم نداده ليائا ن أ ة معوبات في معلم الطالب أو ليائا
ن أي أنماط ةتاررة ة األخطا رد ممهر لد

الطالب .تم نداد هذا االختبار لياون ةفصال وة ددا ولي طي

ةوضونات ة ددة .مات د نتائل االختبار التئ يصي ل صر ةواط الضعا والقوة لد الطالب ليتم في ضوئها
مقد ر احتياجامهم التعليمية ومقد م م ذ ة راجعة لهم ودروس نالجية ةركزة.
 oاختبار تقويم األداء المدرسي ) :Scholastic Achievement Test (SATاختبار ةقن
ة الموضونات المدرسية تقد لهذا االختبار نادة الطالب الذ

قيس الت صيل في ندد

ب ثون ن ربو في الجاةعات األةر اية .هنان

نونان ة هذا االختبار SAT1 :وهو اختبار قيس القدرة اللفمية والقدرة الر اضية والقدرة نلح التفاير تنبأ هذا
االختبار بماتو أدا الطالب في الجاةعة .أةا اختبار  SAT2فهو اختبار قيس القدرة نلح الت صيل المدرسي في ندد
ة المواد الدراسية في المرحلة الثانو ة.
 oاختبار تكويني Formative Test :اختبار عطح لمرات ةتعددة خال فترة التدر س ( )Instructionب ر

رياس

ةا معلما الطالب وة ثم التعرف نلح نقاط الضعا لد ا بهدف ةعالجتها .نتائل االختبار التاو ني موضج ةد مقد
الطالب الدراسي .هذا النوأ ة االختبارات ااند المعلم في الت طيا الماتقبلي للتدر س .االختبار التاو ني هو خالف
االختبار ال تاةي ( )summative testواألخير اتهدف مقييم م صيل الطالب في نها ة المقرر الدراسي بقصد مدار
ررار بترريتا لح ةاتو دراسي أنلح .درجات االختبار التاو ني ال مدخل غالبا في االختبار النهائي.
 oاختبار حاسم High Stakes Test :اختبار تقد لا الطالب و ترمب نلح ةا

ققا فيا ة درجات ررارات ةهمة

وحاسمة وهي غالبا ررارات م دد لح حد كبير ةاار الطالب الماتقبلي .هذا النوأ ة االختبارات ما أن فاد نملية
التقو م

دث هذا نندةا متابب ض وط االختبار في موجيا التدر س ل دةة االختبار فقا أو في جعل االختبار سهال.

االختبار ال اسم هو اختبار غالبا ةا اون ثم ضعا األدا فيا ةالفا .وة أةثلة االختبارات ال اسمة اختبار (.)SAT
االختبار ال اسم هو اختبار مات د نتيجتا (دون غيرها (ل ر

مدار أحاا ةهمة جدا متعلق بماتقبل األفراد أو

بماتقبل البراةل أو المؤساات التي طبق نليها االختبار.
 oاختبار خارجي External Examination :اختبار شةةةةةاةل عد خار المدرسةةةةةة وغالبا ةا اون ال ر

ة هذا

االختبار ام اذ ررار بئأن مررية الطالب لح ةاتو دراسي أنلح.
االختبار ال ارجي هو حد األدوات التي ملجأ ليها الاةلطة التعليمية لالطمئنان لح أن المدرسةة مقد المنهل بالصورة
المرضية المطلوبة التي متفق ة المعا ير الوطنية.

مجتمع الدراسة:
ماون ةجتم الدراسةةة ة ةعلمي المدارس األسةةاسةةية األردنية في لوا المورر خال الفصةةل األو ة العا الدراسةةي
(.)0602/0606

عينة الدراسة:
أجر ت الدراسةةةة نلح نينة رواةها ( )06ةعلما وةعلمة ة ةعلمي المدارس األسةةةاسةةةية األردنية في لوا المورر خال
الفصةل األو ة العا الدراسةةي ( )0602/0606ومم اختيارهم بطر قة نئةةوائية والجداو ( )0( )2مبي موز نينة الدراسةةة
مبعا لمت يرامها الماتقلة.
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جدول رقم ( :)2موز نينة الدراسة مبعا لمت ير الجنس
التكرار

النسبة المئوية ()%

ذكر

25

42

أنثح

35

58

المجموع

60

100

جدول رقم ( :)0موز نينة الدراسة مبعا لمت ير سنوات ال برة
التكرار

النسبة المئوية ()%

أرل ة ( )0سنوات

14

23

ة ( )26-60سنوات

17

28

ة ( )20-22سنة

20

33

أكثر ة ( )20سنة

69

15

المجموع

60

100

منهج الدراسة:
امب في هذه الدراسةةةةةة المنهل الومةةةةةفي نمرا لمال ةتا طبيعتها حيث تم في هذا المنهل جم البيانات و جرا الت ليل
اإلحصائي الست را النتائل المطلوبة.

أداة الدراسة:
انتمادا نلح أدبيات الب ث والدراسةةةات الاةةةابقة واسةةةتئةةةارة ال برا مم بنا اسةةةتبانة لجم البيانات ة نينة الدراسةةةة
اشتملت نلح ( )06فقرة ةوزنة لح اربعة أبعاد كما في الجدو ررم (.)1
جدول رقم ( :)3فقرات االستبانة تبعا لمجاالت الدراسة
عدد الفقرات

الفقرات

البعد

#
2

انداد االختبارات

0

60-62

0

شمولية االختبارات

0

26-60

1

مص يج االختبارات

0

20-22

1

ال اسب الفني

0

06-20

صدق األداة:
مم نر

أداة الدراسةة نلح ة تصةي وةئةرفي مربو ي في وزارة التربية والتعليم األردنية وأومةوا بصالحيتها بعد

جرا معد الت أشار ليها ورد مم جرا مل التعد الت و خرا االستبانة بصورمها النهائية.
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ثبات األداة
للت قق ة ثبات األداة اسةةةةةت دةت ةعادلة كرونباا ألفا السةةةةةت را الثبات فبل ت ناةةةةةبتا الالية نلح فقرات االسةةةةةتبانة
( )6.11وهي نابة ثبات مؤكد ةاانية است دا األداة.

المعالجة اإلحصائية:
بعد جم البيانات مم دخا بيانامها لل اسةةةةةب لتعالل بواسةةةةةطة البرناةل اإلحصةةةةةائي للعلو االجتمانية ( )SPSSورد
است دةت الناب المئو ة والمتوسطات ال اابية الموزونة واختبار (ت) وم ليل التبا

األحادي.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
أوال :النتائج المتعلقة بالسؤؤال األول الذي نصؤ  :ةا ةاتو جودة االختبارات النهائية في المدارس األساسية األردنية ة وجهة
نمر ةعلمي الل ة العربية في لوا المورر.
ة أجل اإلجابة ن هذا الاةةؤا

اسةةت دةت المتوسةةطات ال اةةابية والناةةب المئو ة لال فقرة ة فقرات كل ةجا ة

ةجاالت االستبانة.
ورد أنطي للفقرات ذات المضةةةةةمون اإل جابي ( )0درجات ن كل جابة (ةوافق بئةةةةةدة) و( )1درجات ن كل جابة
(ةوافق) و( )1درجةات ن كةل جةابةة (ة ةا ةد) ودرجتةان ن كةل جةابةة (ةعةار

) ودرجة واحدة ن كل جابة (ةعار

بئدة) وة أجل مفاير النتائل أنتمد الميزان اآلمي للناب المئو ة لالستجابات:
جدول رقم ( :)4ميزان النسب المئوية لالستجابات
النسبة المئوية

درجة االستجابات

أرل ة %06

ةن فضة جدا

ة %09-%06

ةن فضة

ة %09- %06

ةتوسطة

ة %09- %06

ةرمفعة

ة  %16فما فوق

ةرمفعة جدا

ومبي الجداو ( )1( )0( )0( )0النتائل و بي الجدو ( )9خالمة النتائل.
 )2النتائج المتعلقة بالبعد األول (إعداد االختبارات)
جدول رقم ( :)5المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد األول
متوسط

النسبة

درجة

رقم

االستجابة*

المئوية

االستجابة

2

عد ناةل الورت هاةا في نداد االختبارات.

4.37

87.40

ةرمفعة جدا

0

ُرانح في نداد االختيار ةاانات الطالب الت صيلية.

4.10

82.00

ةرمفعة جدا

1

مقيس االختبارات ةاتو النضل لد الطالب.

3.67

73.40

ةرمفعة

الفقرات

الفقرة
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1

ُرانح في نداد االختبارات الائا ن الفروق الفرد ة.

0

ُرانح في االختبارات الوضوح وند ال مو

.

الدرجة الكلية

3.83

76.60

ةرمفعة

3.83

76.60

ةرمفعة

3.96

79.20

مرتفعة

أرصح درجة للفقرة ( )0درجات
تبي ة الجدو ررم ( )0الاةةابق أن جودة االختبارات النهائية في المدارس األسةةاسةةية األردنية ة وجهة نمر ةعلمي
الل ة العربية في لوا المورر كانت ةرمفعة جدا نلح الفقرة ( )0 2حيث كان ةاةةتو االسةةتجابة نليها أكثر ة ( )%16وكانت
ةرمفعة نلح الفقرات ( )0 1 1حيث كانت ناةةةبتها المئو ة بي ( )%09-%06وكانت الناةةةبة المئو ة لالسةةةتجابة نلح الدرجة
الالية ةرمفعة بداللة النابة المئو ة (.)%09.06
ومر الباحثة أن سةةبب ذل هو أن ال البية العممح ة الطلبة تذةرون ة ناةل الورت وند ةناسةةبتا لطو األسةةئلة
حيث مجدهم نتقدون ورت االةت ان وأنا غير ةوزأ نلح اإلةاانات الت صيلية نند الدراسة.
 )0النتائج المتعلقة بالبعد الثاني (شمولية االختبارات)
جدول رقم ( :)6المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد الثاني
متوسط

النسبة

درجة

رقم

االستجابة*

المئوية

االستجابة

0

رانح أن مئمل األسئلة نما االختيار ة ةتعدد.

4.23

84.60

ةرمفعة جدا

0

ُرانح أن مئمل األسئلة نما األسئلة المقالية.

4.00

80.00

ةرمفعة جدا

1

ُرانح أن مئمل األسئلة نما االستنباط االست را .

3.30

66.00

ةرمفعة جدا

9

ُرانح أن مئمل األسئلة نما جابة نعم أو ال.

4.03

80.60

ةرمفعة جدا

26

ُرانح أن مئمل األسئلة نما التوافيق بي نمود .

3.83

76.60

ةرمفعة

3.88

77.60

مرتفعة

الفقرات

الفقرة

الدرجة الكلية
أرصح درجة للفقرة ( )0درجات

تبي ة الجدو ررم ( )0الاةةابق أن جودة االختبارات النهائية في المدارس األسةةاسةةية األردنية ة وجهة نمر ةعلمي
الل ة العربية في لوا المورر كانت ةرمفعة جدا نلح الفقرة ( )9 1 0 0حيث كان ةاةةتو االسةةتجابة نليها أكثر ة ()%16
وكانت ةرمفعة نلح الفقرات ( )26حيث كانت ناةةبتها المئو ة بي ( )%09-%06وكانت الناةةبة المئو ة لالسةةتجابة نلح الدرجة
الالية ةرمفعة بداللة النابة المئو ة (.)%00.06
ومر البةاحثة أن سةةةةةةبب ذل
نمود

عود لح أن الطلبة ميلون لح منوأ األسةةةةةةئلة التي وردت في الجدو بينما التوفيق بي

رد تناسب ة المدارس.

 )3النتائج المتعلقة بالبعد الثالث (تصحيح االختبارات)

372

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-5-5 :م
ISSN: 2706-6495

جدول رقم ( :)7المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد الثالث
متوسط

النسبة

درجة

رقم

االستجابة*

المئوية

االستجابة

22

رانح في التص يج الجانب المعرفي.

3.30

66.00

ةتوسطة

20

رانح في التص يج جوانب الذكا .

3.43

68.60

ةتوسطة

21

رانح في التص يج جوانب القدرات اإلبدانية.

3.53

70.60

ةرمفعة

21

رانح في التص يج الجانب الل وي واألخطا .

3.67

73.40

ةرمفعة

20

رانح في التص يج جانب األفاار.

3.77

75.40

ةرمفعة

الدرجة الكلية

3.54

70.80

مرتفعة

الفقرات

الفقرة

أرصح درجة للفقرة ( )0درجات
تبي ة الجدو ررم ( )0الاةةابق أن جودة االختبارات النهائية في المدارس األسةةاسةةية األردنية ة وجهة نمر ةعلمي
الل ة العربية في لوا المورر كانت ةرمفعة نلح الفقرات ( )20 21 21حيث كانت ناةةةةبتها المئو ة بي ( )%09-%06وكانت
ةتوسةةةطة نلح الفقرة ( )20 22حيث كانت ناةةةبتها المئو ة بي ( )%09-%06وكانت الناةةةبة المئو ة لالسةةةتجابة نلح الدرجة
الالية ةرمفعة بداللة النابة المئو ة (.)%06.16
ومعزو الباحثة ذل

لح أن أسةةئلة الذكا هي رليلة ناةةبيا رد مصةةل لح سةةؤا ة بي سةةبعة أسةةئلة بينما مصة يج األسةةئلة
الذكا .

المتعلقة باألخطا الل و ة ماون أكثر نددا ولفتا لالنتباه ةنها في األسئلة المتعلقة بالجوانب المعرفية وف
 )4النتائج المتعلقة بالبعد الرابع (الحاسب الفني)
جدول رقم ( :)8المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد الرابع
متوسط

النسبة

درجة

رقم

االستجابة*

المئوية

االستجابة

20

مئمل االةت انات نلح أسئلة رصيرة.

3.90

78.00

ةرمفعة

20

مئمل االةت انات نلح أسئلة رصيرة.

3.20

64.00

ةتوسطة

21

متوزأ العالةات نلح األسئلة بئال ةتااوي وةوضوني.

3.67

73.40

ةرمفعة

29

عطح كل نوأ أسئلة نالةات ة ددة.

3.67

73.40

ةرمفعة

06

متنوأ البدائل في أسئلة االختيار ة ةتعدد.

3.33

66.60

ةتوسطة

3.55

71.07

مرتفعة

الفقرات

الفقرة

الدرجة الكلية
أرصح درجة للفقرة ( )0درجات

تبي ة الجدو ررم ( )1الاةةابق أن جودة االختبارات النهائية في المدارس األسةةاسةةية األردنية ة وجهة نمر ةعلمي
الل ة العربية في لوا المورر كانت ةرمفعة نلح الفقرات ( )29 21 20حيث كانت نابتها المئو ة بي ()%09-%06
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وكانت ةتوسةطة نلح الفقرة ( )06 20حيث كانت نابتها المئو ة بي ( )%09-%06وكانت النابة المئو ة لالستجابة
نلح الدرجة الالية ةرمفعة بداللة النابة المئو ة (.)%02.60
ومر الباحثة أن سبب ذل أن الطلبة ميلون لح الوضوح في األسئلة وند ال مو

.

 )5خالصة النتائج وترتيب األبعاد والدرجة الكلية لالستجابات:
جدول رقم ( :)9المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لألبعاد والدرجة الكلية لالستجابات
متوسط االستجابة*

النسبة المئوية

درجة االستجابة

البعد

الرقم
2

نداد االختبارات

3.96

79.20

ةرمفعة

0

شمولية االختبارات

3.88

77.60

ةرمفعة

1

مص يج االختبارات

3.54

70.80

ةرمفعة

1

ال اسب الفني

3.55

71.07

ةرمفعة

3.73

74.60

مرتفعة

الدرجة الكلية
أرصح درجة للفقرة ( )0درجات

تبي ة الجدو ررم ( )9الاةةابق أن جودة االختبارات النهائية في المدارس األسةةاسةةية األردنية ة وجهة نمر ةعلمي
الل ةة العربيةة في لوا المورر كةانةت ةرمفعةة نلح جمي االبعةاد( )1-2حيةث كةانةت ناةةةةةةبتها المئو ة بي ( )%09-%06وكانت
النابة المئو ة لالستجابة نلح الدرجة الالية ةرمفعة بداللة النابة المئو ة (.)%01.06
ثانيا :النتائل المتعلقة بالاةةؤا الثاني الذي نصةةا :هل وجد فروق ذات داللة حصةةائية نند ةاةةتو ( )6.60 = αفي اسةةتجابات
أفراد نينة الدراسةةة ن و جودة االختبارات النهائية في المدارس األسةةاسةةية األردنية ة وجهة نمر ةعلمي الل ة العربية في لوا
المورر معز

لح ةت يرات (الجنس سنوات ال برة)؟

ومتعلق بهذا الاؤا فرضيات الدراسة والجداو ( )22 26بي نتائل ف صها.
الفرضةةةةية األولح التي نصةةةةها :ال موجد فروق ذات داللة حصةةةةائية نند ةاةةةةتو ( )α = 6.60بجودة االختبارات

نتائل ف

النهائية في المدارس األساسية األردنية ة وجهة نمر ةعلمي الل ة العربية في لوا المورر معز
لف

لح ةت ير الجنس.

الفرضية مم است دا اختبار ( )tوالجدو ررم ( )26بي النتائل:
جدول رقم ( :)22نتائج اختبار (ت) تبعا ً لمتغير الجنس
البعد

رقم

انثى

ذكر

(ت)

الداللة
.609

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

2

نداد االختبارات

3.9000

.77287

4.0286

.55391

-.517

0

شمولية االختبارات

3.8625

.56906

3.9000

.48833

-.192

.849

1

مص يج االختبارات

3.4375

.74911

3.6571

.61982

-.867

.393

1

ال اسب الفني

3.5125

.69654

3.6000

.47717

-.395

.696

3.6781

.46403

3.7964

.37951

-.757

.455

الدرجة الكلية
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دا حصائيا نند ةاتو الداللة ()6.60
تبي ة الجدو ررم ( )26الاةةابق ند وجود فروق ذات داللة حصةةائية نند ةاةةةتو الداللة ( )6.60 = αأن جودة
االختبةارات النهةائيةة في المةدارس األسةةةةةةاسةةةةةةيةة األردنيةة ة وجهةة نمر ةعلمي الل ة العربية في لوا المورر معز

لح ةت ير

(الجنس) نلح جمي األبعاد ونلح الدرجة الالية حيث كان ةاةتو الداللة لقيم (ت) نليها أكبر ة ( )6.60وبهذا نقبل الفرضية
الصفر ة.
الفرضةةةةةية الثانية التي نصةةةةةها :ال موجد فروق ذات داللة حصةةةةةائية نند ةاةةةةةتو ( )α = 6.60بجودة االختبارات

نتائل ف

النهائية في المدارس األساسية األردنية ة وجهة نمر ةعلمي الل ة العربية في لوا المورر معز
لف

الفرضية است د م ليل التبا

لح ةت ير سنوات ال برة.

األحادي ( )ANOVAوالجدو ( )22بي النتائل

الجدول ( :)22نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق أن جودة االختبارات النهائية في المدارس األساسية األردنية من
وجهة نظر معلمي اللغة العربية في لواء الموقر تعزى إلى متغير سنوات الخبرة
البعد

2

0

1

1
الدرجة الالية

مجموع مربعات

درجات

متوسط

قيمة

مستوى

االنحراف

الحرية

المربعات

(ف)

الداللة

بي المجمونات

1.915

6

.638

1.487

.241

داخل المجمونات

11.157

52

.429

المجموأ

13.072

58

بي المجمونات

.419

6

.140

داخل المجمونات

7.549

52

.290

المجموأ

7.968

58

بي المجمونات

.963

6

.321

داخل المجمونات

12.809

52

.493

المجموأ

13.772

58

بي المجمونات

.906

6

.302

داخل المجمونات

9.389

52

.361

المجموأ

10.295

58

بي المجمونات

.322

6

.107

داخل المجمونات

4.885

52

.188

المجموأ

5.207

58

مصدر التباين

.481

.652

.836

.571

.699

.589

.486

.639

دا حصائيا نند ةاتو (ANOVA)6.60
تبي ة الجدو ررم ( )26الاةةابق ند وجود فروق ذات داللة حصةةائية نند ةاةةةتو الداللة ( )6.60 = αأن جودة
االختبةارات النهةائيةة في المةدارس األسةةةةةةاسةةةةةةيةة األردنيةة ة وجهةة نمر ةعلمي الل ة العربية في لوا المورر معز
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(سةةةنوات ال برة) نلح جمي األبعاد ونلح الدرجة الالية حيث كان ةاةةةتو الداللة لقيم (ف) نليها أكبر ة ( )6.60وبهذا نقبل
الفرضية الصفر ة.
ومر الباحثة أن سةةةبب ذل

عود لح أن سةةةنوات ال برة ال مؤثر نلح امجاهات المعلمي فيما تعلق بجودة االختبارات

النهائية.

التوصيات:
ورد خرجت الباحثة بعدة موميات وهي كالتالي:
 oمومي الباحثة باست دا أدوات القياس والتقو م في االختبارات ال ُمع ّدة.
 oمومي الباحثة برجرا نتائل لالختبارات لتقو م ةواط الضعا في المجاالت التي نب ث فيها االختبارات.
 oمومي الباحثة بوض االختبارات التربو ة بما تال

ة طبيعة البراةل التربو ة.

 oمومي الباحثة بت قيق أهداف االختبارات في الجاةعات حتح م ر االختبارات بنتائل أفضل.

المصادر والمراجع:
المراجع العربية- :
 oأبو الرز جما ( )2991التقو م التربوي – ةفهوةا وواائفا األونروا  /اليونااو نمان ةعهد التربية.
 oنودة احمد ( )2991القياس والتقو م في العملية التربو ة نمان دار األةل للنئر والتوز .
 oالايالني نبد هللا دندس نبد الرحم ( )2991القياس والتقو م نمان :جاةعة القدس المفتوحة.
 oالايالني نبةد هللا ز ةد ( )2991التقو م التربوي واختبةارات الت صةةةةةةيةل االونروا  /اليوناةةةةةةاو نمان دائرة التربية
والتعليم ةعهد التربية.
 oةجم الل ة العربية ( )2991المعجم الوسةةةةةةيا بيروت دار الفار ةادة ريس أبو لبده سةةةةةةب

ةبادا القياس النفاةةةةةةي

والتقو م نمان.
o

المفتوحة ( )2991القياس والتقو م نمان برناةل التربية.

 oةقرر الل ة العربية ط 0626 0ةنئورات جاةعة القدس المفتوحة نداد أ.د نصرت نبد الرحم

أ.د نهاد الموس د.

حمودة .ةنئورات جاةعة فلاطي
 oنئوان عقوب ( )2990المنهل التربوي ة ةنمور اسالةي ط 2نمان :دار الفرران.
جمي ال قوق ة فواة  © 2021الباحثة /رحمة هال ة مد الجبور المجلة األكاد مية لألب اث والنئر العلمي.
)(CC BY NC
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معيقات اإلدارة المدرسية في متابعة التعليم االلكتروني من وجهة نظر مدراء مدارس لواء سحاب
Obstacles to the school administration in pursuing e-learning from the point of view of
Sahab district school principals
الباحثة /زين نايف سالم األغوات
وزارة التربية والتعليم األردنية

الملخص:
يعد التعليم المدرسي من القضايا الكبيرة والتي يهتم بها المجتمع ككل؛ لما له من أهمية في تنشئة األجيال ،ونقل الثقافة،
والتزود بالمعارف الحديثة ،وتربية األبناء على األخالق الرفيعة ،مما يسهم إيجابا في بناء شخصياتهم ،فينعكس ذلك على المجتمع
بنا ًء ورفعة وتنمية.
جاءت هذه الدراسة للكشف عن معيقات اإلدارة المدرسية في متابعة التعليم االلكتروني من وجهة نظر مدراء مدارس لواء
سحاب .حيث تتحدد مشكلة البحث في السؤال الرئيس التالي  :ما معيقات اإلدارة المدرسية في متابعة التعليم االلكتروني من وجهة
نظر مدراء مدارس لواء سحاب؟
تم استخدام العينة العشوائية البسيطة في اختيار ( )82مديراً ومديرة من مجتمع الدراسة خالل الفصل الثاني من العام
الدراسي (.)8282/8282
وبناء على نتائج الدراسة توصلت الباحثة لمجموعة من التوصيات من أهمها :تحديد الخطوات اإلجرائية إلدخال التعليم
االلكتروني بجدول زمني في كل مدرسة.
الكلمات المفتاحية :اإلدارة المدرسية ،التعليم االلكتروني ،مدراء المدارس ،تربية لواء سحاب.
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Obstacles to the school administration in pursuing e-learning from the point of view of
Sahab district school principals

Abestract:
School education is one of the big issues that society as a whole is concerned with; Because
of its importance in the upbringing of generations, the transmission of culture, the provision of
modern knowledge, and the education of children on high morals, which contributes positively to
building their personalities, and this is reflected in the community in terms of building, elevation
and development.
This study came to reveal the obstacles of the school administration in pursuing e-learning
from the point of view of the school principals of Sahab District. Where the research problem is
determined in the following main question: What are the obstacles to the school administration in
pursuing e-learning from the point of view of the school principals of the district of Sahab?
A simple random sample was used to select (28) managers and directors from the study
community during the second semester of the academic year (2020/2021).
Based on the results of the study, the researcher reached a set of recommendations, the most
important of which are: Determining the procedural steps for introducing e-learning into a
timetable in each school.

Key words: School administration, e-learning, school principals, the Sahab brigade breeding.

:المقدمة
، ونقل الثقافة،يعد التعليم المدرسي من القضايا الكبيرة والتي يهتم بها المجتمع ككل؛ لما له من أهمية في تنشئة األجيال
 فينعكس ذلك على المجتمع، مما يسهم إيجابا في بناء شخصياتهم، وتربية األبناء على األخالق الرفيعة،والتزود بالمعارف الحديثة
)2 ص،8222 ، (سالمه.بنا ًء ورفعة وتنمية
ال شك ان اإلدارة المدرسية تلعب دورا هاما ً ومميزاً في إحداث التغيير لنجاح العملية التعليمية التالكليات العلميةة عبر ما
 ونتيجة للتغيير في وظيفة اإلدارة المدرسية وجدت الحاجة الماسة لبروز الدور الجديد،تقوم به من مهام ومسؤوليات مناطة بها
 يمتلك مهارات تخطيطية وتنظيمية ولديه حس ديمقراطي فاعل يترجم في،لمدير المدرسة بصفته قياديا مبدعا ومفكرا بارعا
.مقدرته على إتاحة الفرص للعاملين معه وسواهم للمساهمة في تطوير العمل المدرسي وتجديده
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إن هذا الدور الجديد يتطلب درجة من السلطة والمسئولية وصالحيات واسعة ومنح مديري المدارس التمكين االداري
الكافي حتى يقوموا بهذا الدور بفاعلية وتميز ( .الجرايدة والمنوري  ،8222 ،ص)2
أوجدت جائحة كوفيد ) (19أكبر انقطاع في نظم التعليم في التاريخ ،وهو ما تضرَّر منه نحو ) (1,6بليون من طالبي العلم
في أكثر من ( (190بلداً وفي جميع القارات .وأثرت عمليات إغالق المدارس وغيرها من أماكن التعلُّم على( )94في المائة من
الطالب في العالم ،وهي نسبة ترتفع لتصل إلى ( (99في المائة في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة
الدنيا.
وتُفاقِم األزمة الفوارق التعليمية القائمة أصالً عن طريق الحد من فرص الكثير من األطفال والشباب والبالغين المنتمين
إلى أشد الفئات ضعفا – أولئك الذين يعيشون في مناطق فقيرة أو ريفية والفتيات والالجئون واألشخاص ذوو اإلعاقة والمشردون
قسراً في مواصلة تعلُّمهم.
وثمة خوف من أن تمتد الخسائر في التعلُّم إلى ما يتجاوز هذا الجيل وتمحو عقودا من التقدم في مجاالت ليس أقلها دعم
فرص الفتيات والشابات في االلتحاق بالتعليم والبقاء فيه .وقد يتسرب من التعليم نحو ( )23,8مليون طفل وشاب آخرين) من
مرحلة ما قبل التعليم االبتدائي إلى التعليم العالي (أو قد ال يتمكنون من االلتحاق بالمدارس في العام المقبل بسبب التأثير االقتصادي
للجائحة وحده.
وبالمثل ،كان لالنقطاع في التعليم وسيظل له آثار كبيرة تتجاوز التعليم .ويؤدي إغالق مؤسسات التعليم إلى عرقلة تقديم
خدمات أساسية لألطفال والمجتمعات المحلية ،بما في ذلك القدرة على الحصول على الغذاء المغذي ،ويؤثر على قدرة الكثير من
أولياء األمور على العمل ،ويزيد من مخاطر العنف ضد النساء والفتيات (.األمم المتحدة ،8282 ،ص)8
وبعد ما شهد العالم توسعا كبيرا في مفاهيمه واتجاهاته ،وتطبيقاته العملية بحكم ما أملته الظروف والتغيرات والمستجدات،
أصبحت اإلدارة هي العنصر الحاسم في تقدم األمم ،وأصبح المدير هو العقل المدبر لتوجيه األنشطة بما يعود على مؤسسته
والمجتمع ككل بالخير والتقدم.
وعلى اعتبار أن التغيرات المدرسية جزء من اإلدارة التعليمية التي تقوم بمسئوليات كبيرة من أجل تنفيذ السياسة العامة
للتعليم لتحقيق األهداف العامة والعليا للمجتمع ،فأنها وسيلة مهمة لتنظيم الجهود الجماعية في المدرسة من اجل تنمية الطالب تنمية
شاملة متكاملة ومتوازنة وفقا لقدراته واستعداداته وظروف البيئة التي يعيش فيها ،كما يحتاجها المعلم لتسيير أموره وأمور أسرته.
إن التغيرات الحديثة التي طرأت على اإلدارة التعليمية بشكل عام واإلدارة المدرسية بشكل خاص أظهرت عدم اقتصار
دور مدير المدرسة على الجوانب اإلدارية الروتينية فقط ،بل يتعدى ذلك ليشمل الجوانب القيادية واالجتماعية.
إن اإلدارة المدرسية هي المرتكز األساسي الذي يعتمد عليه تقدم المدرسة ،وبغيرها ال يمكن تحقيق أي تغيير فعال ،أو
إصالح حقيقي في هذه المؤسسة ،فاإلدارة المدرسية تتعامل مع أفراد مختلفي الثقافات ،متعددي االتجاهات ،وهذا يتطلب منها
القدرة على التعامل ،بغض النظر عن اختالف هؤالء األفراد مع ضرورة تنسيق جهودهم من اجل بلوغ الغايات المرسومة.
(العاجز وعساف ،8222 ،ص)8
لهذا جاءت هذه الدراسة لتبحث في معيقات اإلدارة المدرسية في متابعة التعليم االلكتروني من وجهة نظر مدراء مدارس
لواء سحاب.
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مشكلة الدراسة:
لقد أصبح التعليم االلكتروني من األمور التي تأخذ حيزاً كبيراً من اهتمامات األردن ،وخاصة في ضوء المتغيرات العالمية
المتسارعة وما يترتب عليها من انعكاسات على أداء المنظمات ،ووزارة التربية كجهاز حكومي يعّول عليه في التنمية االقتصادية
واالجتماعية والسياسية كانت من الوزارات السباقة في مجال استخدام الحاسوب في التعليم وفي الوظائف اإلدارية.
منذ تعليق الدراسة في المدارس مطلع مارس الماضي بسبب تفشي جائحة كرونا ،لجأت المؤسسات التعليمية إلى استخدام
المنصات االلكترونية لتعويض الطالب رغم المعوقات ،خاصة انقطاع الكهرباء وضعف اإلنترنت وضعف استخدام وسائل
االتصال.
غير أن لمدراء المدارس كان دوراً مختلفا خالل هذه العملية التعليمية الطارئة ،حاولنا استطالع آراء البعض منهم في
األردن.
لذا جاءت هذه الدراسة للكشف عن معيقات اإلدارة المدرسية في متابعة التعليم االلكتروني من وجهة نظر مدراء مدارس
لواء سحاب .حيث تتحدد مشكلة البحث في السؤال الرئيس التالي  :ما معيقات اإلدارة المدرسية في متابعة التعليم االلكتروني من
وجهة نظر مدراء مدارس لواء سحاب ،والذي تفرع عنه مجموعة من األسئلة الفرعية اآلتية:
 oما درجة توظيف مدراء المدارس األردنية في التعليم االلكتروني من وجهة نظر مدراء مدارس تربية لواء سحاب خالل
جائحة كورونا ؟
 oهل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )2.20≤αبين متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة في درجة توظيف
مدراء المدارس األردنية في التعليم االلكتروني من وجهة نظر مدراء مدارس تربية لواء سحاب خالل جائحة كورونا
تعزى لمتغيرات (الجنس ،والمؤهل العلمية ،وسنوات الخبرة في اإلدارة  ،والتخصص ،وسنوات الخبرة)؟

أهمية الدراسة:
تنبع أهمية الدراسة من تناولها لمفهوم مهم وله دور كبير في العملية التعليمية في عصرنا الحالي يتمثل في التعليم
االلكتروني ،وتنبع أهميتها العملية في أنها تسهم في تقديم تصور واضح حول درجة توظيف مدراء المدارس األردنية في التعليم
االلكتروني من وجهة نظر مدراء مدارس تربية لواء سحاب خالل جائحة كورونا ،وبالتالي قد تفيد المخططين وواضعي السياسات
في وزارة التربية والتعليم األردنية لتعريفهم على واقع هذا التوظيف ومن ثم تحديد نقاط القوة والضعف التي تواجه مديري
المدارس في تطبيقهم للتعلم االلكتروني في مدارسهم ،والعمل على تعميم مواطن القوة ومعالجة مواطن الضعف فيها.
أما األهمية النظرية لهذه الدراسة فتكمن في أنها قد تكون منطلقا ً لدراسات أخرى ،بما توفره من أدب نظري ودراسات
سابقة ذات عالقة ،وأداة تم التحقق من صدقها وثباتها في مجالي اإلدارة التربوية وتكنولوجيا التعليم .ويؤمل أن تشكل هذه الدراسة
إضافة معرفية نوعية للمكتبة العربية بشكل عام ،والمكتبة األردنية بشكل خاص.
كما تعد هذه الدراسة ،من الدراسات العربية القليلة التي تطبق على المدارس األردنية التي تبحث في دور مديري المدارس
في توظيف التعليم االلكتروني في مدراءة تربية لواء سحاب.

حدود الدراسة:
 oالحد البشري :يتمثل بمعلمي ومعلمات المدارس األردنية.
 oالحد المكاني :المدارس في تربية لواء سحاب..
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 oالحد الزماني :يتمثل بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي (.)8282-8282
محددات الدراسة:
تحددت نتائج الدراسة بدرجة صدق األداة المستخدمة لجمع البيانات وثباتها ،ودقة إجابة أفراد العينة عن فقرات األداة،
وموضوعيتهم ،وأن نتائج الدراسة ال يمكن تعميمها إال على المجتمع الذي سحبت منه العينة ،والمجتمعات المماثلة األخرى.

مصطلحات الدراسة:
 oالتعليم االلكتروني :يعرف بأنه " االستخدام التكاملي الفعال لجميع تقنيات المعلومات واالتصاالت ،لتسهيل وتسريع
التعامالت بدقة عالية داخل الجهات الحكومية"( .العنزي ،8222 ،ص)69
 oالدور :هو مجموعة المهام والواجبات الرسمية وغير الرسمية أو األطر السلوكية التي تحقق ما هو يراد أو متوقع من
مديري المدارس.
 oالمدير :وهو القائد اإلداري والتربوي للعملية التعليمية التالكليات العلميةة في مدرسته الذي يعمل على تطوير أهداف
المدرسة باستمرار ويبث فيه عوامل االبتكار والتجديد بما يضمن تطورها ويوظف التجديدات التربوية التعليمية بمختلف
جوانبها ويربط بين المدرسة والبيئة المحيطة التي يعمل بها .

الدراسات السابقة:
أجرى باريت وسككوت  )Barrett & Scott, 2001دراسةة كان الهدف منها الكشف عن العوامل المؤثرة في استفادة
مدراء المدارس في والية تكسةاس األمريكية من نظم المعلومات اإلدارية ،وقد تم تطوير اسةتبانة حول المجاالت التالية :مستوى
المدرسةةةةةةة ،الجنس ،العمر ،سةةةةةةنوات اإلفادة من نظم المعلومات اإلدارية ،خبرة المدير ،وتكرار اسةةةةةةتعمال نظم المعلومات
اإلدارية ونوعيتها ووظيفتها.
وتكونت عينة الدراسةةةة من مدراء المدارس الحكومية والذين يسةةةتخدمون نظم المعلومات اإلدارية والبالم عددهم ()311
مديراً .وتوصةةةةلت الدراسةةةةة إلى عدة نتائج منها :أن زيادة الفائدة لنظم المعلومات اإلدارية تشةةةةترم مع قيمة المعلومات وفائدتها،
فعاليتها ووظيفتها.
أما دراسةة وايت  )White, 2001كان الهدف منها استقصاء آراء مديري المدارس المتوسطة حول استعمال الحاسوب
وتطبيقاته في اإلدارة المدرسةةية ،حيث اسةةتخدم الباحث اسةةتبانة كأداة للمسةةح حيث أرسةةلت إلى ( )627مدير مدرسةةة أسةةاسةةية في
أوهايو .وتوصةةةل الباحث في دراسةةةته إلى أن مدراء المدارس المتوسةةةطة في أوهايو كانت لهم درجات مختلفة حول اسةةةتخدامهم
للحواسيب ،في حين أن مدراء المدارس المتوسطة الحديثين يفضلون استخدام الحواسيب في إدارة أعمالهم اإلدارية المدرسية.
أجرت آل إبراهيم  )0220دراسةةةة هدفت إلى التعرف على مدى اسةةةتخدام الحاسةةةب اآللي في أعمال اإلدارة المدرسةةةية،
ومعوقاته ،في المدارس الثانوية ،من وجهة نظر المديرين ومسةاعديهم بسةلطنة عمان ،واسةتخدمت الدراسةة المنهج الوصةفي،
وكانت األداة اسةتبانة أعدت لغر

الدراسةة ،وطبقت عينة مكونة  262مديراً ومديرة و 202مسةاعداً ومساعدة مدير .ومن أهم

نتائج الدراسةة أن تقديرات المديرين والمسةاعدين على المجاالت الخمس الستخدامات الحاسب اآللي في أعمال اإلدارة المدرسية
تراوحت بين (غالبا ً وأحياناً) ،وأن المعوقات المادية والتقنية والمعوقات التنظيمية يشةةكالن إعاقة بدرجة (عالية) ،بينما يشةةكل محور
المعوقات التي تتعلق بشةةةةخصةةةةية العاملين إعاقة بدرجة (متوسةةةةطة) ،وأوصةةةةت الدراسةةةةة بضةةةةرورة توفير متطلبات اسةةةةتخدام الحاسةةةةب،
وتدريب العاملين باإلدارة عليها.
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وفي دراسةةةة الزبيدي  )2006والتي هدفت إلى التعرف على تصةةةورات مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة
إربةةد لةةدرجةةة إمكةةانيةةة تطبيق اإلدارة االلكتروني ةة في مةةدارسةةةةةةهم ،كمةةا هةةدفةةت إلى التعرف على أثر الجنس ،والتخصةةةةةةص،
والمديرية ،والخبرة على هذه التصةةةةورات .ولتحقيق أهداف الدراسةةةةة قامت الباحثة بدعداد وتصةةةةميم اسةةةةتبانة تكونت من ()35
فقرة ،موزعة على ثالثة مجاالت هي (البنية التحتية ،كفايات مدير المدرسةةةةةةة االلكترونية ،وتوفر قوانين وتشةةةةةةريعات اإلدارة
االلكترونية) .وتكونت عينة الدراسة من ( )186مديراً هم مجتمع الدراسة الكلي ،وتوصلت الدراسة إلى أن هنام إمكانية بدرجة
متوسةةةةطة لتطبيق اإلدارة االلكترونية في المدارس الثانوية في محافظة إربد ،كما كشةةةةفت نتائج الدراسةةةةة عن عدم وجود فروق
ذات داللة إحصةائية في تصةورات أفراد العينة تعزى لمتغير الجنس باسةتثناء مجال توفر قوانين وتشةريعات اإلدارة االلكترونية ،وجاءت
الفروق لصالح الذكور.
وأجرى الفرا  )2008دراسةةةةةةة هدفت إلى التعرف على أثر اإلدارة االلكترونية في تطوير االتصةةةةةةال اإلداري لمديري
المدارس الثانوية بمحافظات غزة ،ولتحقيق أهداف الدراسةةةةةة اتبع الباحث المنهج الوصةةةةةفي التحليلي ،وقام بتصةةةةةميم اسةةةةةتبانة
ووزعها على عينة الدراسةةة المكونة من جميع مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة والبالم عددهم ( )87مديراً وقد توصةةل
الباحث إلى النتائج التالية :إن درجة توافر متطلبات تنفيذ االتصال اإلداري االلكتروني في المدارس الثانوية بمحافظات غزة من
وجهة نظر مديري المدارس الثانوية ضعيفة .كما أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات مديري
المةدارس الثةانويةة بمحةافظةات غزة لةدرجةة توافر متطلبات تنفيذ االتصةةةةةةال اإلداري االلكتروني تعزى لمتغير الجنس ،والمؤهل
العلمية ،ومدة الخدمة.
وقامت الغامدي  )0222بدراسة هدفت إلى التعرف على واقع تطبيق اإلدارة االلكترونية في مدارس تعليم البنين بمدينة
ينبع الصةةناعية ودرجة مسةةاهمتها في تجويد العمل اإلداري ،واتبعت الدراسةةة المنهج الوصةةفي التحليلي ،واسةةتخدمت االسةةتبانة
أداة لجمع المعلومةات ،وطبقةت على عينة مكونة من( )20مديراً و( )42وكيالً بمدارس البنين االبتدائية والمتوسةةةةةةطة والثانوية.
وتوصةةلت نتائج الدراسةةة إلى أن تطبيق اإلدارة االلكترونية كان بدرجة عالية ،كما أشةةارت النتائج إلى اتفاق المديرين والوكالء
على أن اسةتخدام اإلدارة االلكترونية يجود األداء في العمل اإلداري بدرجة عالية ،وعدم وجود فروق بين عينة الدراسة تبعا ً لمتغيرات
الدراسة.
وهدفت دراسةةةةةة خلوف  )0222إلى التعرف على واقع تطبيق اإلدارة االلكترونية في المدارس الحكومية الثانوية في
الضةةةفة الغربية بأقل من ( )22سةةةنوات من وجهة نظر المديرين والمديرات ،واتبعت الدراسةةةة المنهج الوصةةةفي ،واسةةةتخدمت
االسةةةةةتبانة أداة لجمع المعلومات ،وطبقت على عينة مكونة من( )488مديراً ومديرة .وأظهرت نتائج الدراسةةةةةةة أن هنام واقعا ً
منخفضةةةا ً لتطبيق اإلدارة االلكترونية في المدارس الحكومية الثانوية في الضةةةفة الغربية ،من وجهة نظر المديرين والمديرات،
مع وجود فروق في واقع تطبيق اإلدارة االلكتروني ةة تعزى لمتغير الجنس ،ولصةةةةةةةالح الةةذكور ،ولمتغير المؤهةةل العلميةةة،
ولصةةةةالح حملة الماجسةةةةتير فأعلى .ولمتغير الموقع الجغرافي ،ولصةةةةالح المدينة ،ولمتغير عدد الدورات التدريبية في مجال
اإلدارة االلكترونية ،ولصالح الذين تدربوا دورة تدريبية واحدة أو أكثر في مجال اإلدارة االلكترونية.
أجرت جري بوين ) )Grey-Bowen, 2010دراسةةةةة في فلوريدا بالواليات المتحدة األمريكية هدفت إلى الكشةةةةف عن
مدى امتالم مديري المدارس األسةةةةةةاسةةةةةةية في مقاطعة ميامي -دايد لقدرات تطبيق اإلدارة االلكترونية وقيادتها في مدارسةةةةةةهم.
واتبعت الدراسة المنهج الوصفي،
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تكونت عينة الدراسة من ( )103مدير ومديرة ( %70ذكور %30 ،إناث) استجابوا الستبانة إدارة التكنولوجيا اإلدارية
التربويةةة المكون من ( )31فقرة موزعةةة على المجةةاالت التةةاليةةة :تصةةةةةةورات المةةديرين نحو اإلدارة االلكترونيةة ،أهميةةة تطبيق
اإلدارة االلكترونية ،وأثر تطبيق اإلدارة االلكترونية .وبعد جمع البيانات وتحليلها إحصةةةائيا بينت الدراسةةةة ما يلي :وجود عالقة
ارتباط دالة إحصةةةةةائيا ً بين الخبرة السةةةةةابقة في الحاسةةةةةوب واالتجاهات نحو اإلدارة االلكترونية .كما بينت عدم وجود فروق دالة
إحصائيا ً في متوسطات استجابات عينة الدراسة حول االتجاهات نحو اإلدارة االلكترونية وأهميتها تعزى لمتغير الجنس.
وأجرى القرني  )0222دراسةةةة هدفت إلى التعرف على مهارة اسةةةتخدام الحاسةةةب اآللي لدى مديري المدارس االبتدائية
بمدينة جدة ودرجة أهميتها وانعكاسةةةةها على تطوير العمل اإلداري .واتبعت الدراسةةةةة المنهج الوصةةةةفي التحليلي ،واسةةةةتخدمت
االسةةةةةتبانة أداة لجمع المعلومات ،وطبقت على جميع مديري المدارس االبتدائية الحكومية بنين داخل مدينة جدة والبالم عددهم
( )260مديراً .وأشةةةةارت نتائج الدراسةةةةةة إلى اتفاق جميع المديرين على أهمية امتالم مدير المدرسةةةةة لمهارات الحاسةةةةةب اآللي
وتطبيقها في مهام اإلدارة المدرسةةةية ،ووجدت الدراسةةةة أن هنام صةةةعوبات توجه مديري المدارس االبتدائية بمدينة جدة وتحد
من اسةتخدام الحاسب اآللي في المهام اإلدارية ،ومن أهمها ندرة الدورات التدريبية لإلداريين في مجال تطبيقات الحاسب اآللي
اإلدارية ،وضعف عملية صيانة أجهزة و برامج الحاسب اآللي المدرسية.
وأجرى اشككككتيات  )2011دراسةةةةة هدفت إلى الكشةةةةف عن درجة اسةةةةتخدام مديري المدارس في مديرية تربية بني كنانة
ألدوات االتصةال االلكتروني في التواصةةل مع مدراء مدارس تربية لواء سةحاب وأولياء أمور الطلبة والصةةعوبات التي تواجههم
من وجهة نظر مديري المدارس في مديرية تربية بني كنانة ،والكشةةةةةةف عن عالقتها بمتغيرات (المؤهل العلمية ،الجنس وعدد
الةدورات) .وتكونت عينة الدراسةةةةةةة من ( )91مديراً ومديرة من مديري المدارس التابعين لمديرية التربية والتعليم في بني كنانة
من العام الدراسي  .2011/2010وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لمالءمته ألغرا

الدراسة.

وأشةارت نتائج الدراسةة إلى أن درجة اسةتخدام مديري المدارس في مديرية تربية بني كنانة ألدوات االتصال االلكتروني
في التواصةةةل مع مدراء مدارس تربية لواء سةةةحاب وأولياء أمور الطلبة والصةةةعوبات التي تواجههم كانت بدرجة متوسةةةطة .كما
بينت نتائج الدراسةة بأن مديري المدارس يواجهون مجموعة من الصعوبات تتمثل بعدم وجود خدمة أدوات االتصال االلكتروني
في جميع المنازل ،وعدم تقديم الحوافز لمديري المدارس من أجل اسةةتخدام أدوات االتصةةال االلكتروني ،والكلفة المادية العالية
والزائدة ،وعدم القدرة على الوصول إلى أدوات االتصال االلكتروني بشكل سهل ويسير.
وأجرى روبرت ) )Robert, 2011دراسةةةة في مدينة هيوسةةةتن األمريكية هدفت إلى تحليل تصةةةورات مديري المدارس
حول اسةةةتخدام تكنولوجيا اإلدارة االلكترونية في مدارسةةةهم المعاصةةةرة .واتبع الباحث المنهج الوصةةةفي التحليلي ،وتكونت عينة
الدراسةة من ( )310مدير ومديرة استجابوا الستبانة مكون من ( )32فقرة حول تطبيقات اإلدارة االلكترونية ،ثم استجابوا ألسئلة
مقةابلةة نوعيةة حول دور اإلدارة االلكترونيةة في عملهم اإلداري .وبعد جمع البيانات وتحليلها بينت الدراسةةةةةةة أن % 62.3 :من
المديرين إلى أهمية تطبيق اإلدارة االلكترونية في مدارسةةهم بسةةبب دورها في تطوير أدائهم اإلداري وتخفيف عبء العمل عنهم.
كما بينت عدم وجود فروق ذات داللة إحصةةائية في تصةةورات المديرين حول أهمية اإلدارة االلكترونية في المدارس المعاصةةرة
تعزى لمتغيرات الجنس ،وحجم المدرسة ،وخبرات المدير.
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تعقيب على الدراسات السابقة:
من خالل اطالع الباحثة على الدراسات السابقة حيث ركزت بعض الدراسات على استخدام الحاسوب في األعمال
اإلدارية كدراسةةةةةةة آل إبراهيم( )8228ودراسةةةةةةة القرني( ،)8222ودراسةةةةةةة قام بها وايت( )White, 2001كما تناولت بعض
الدراسةةات تصةةورات واتجاهات مديري المدارس نحو اإلدارة االلكترونية كدراسةةة الزبيدي ( )2006ودراسةةة الغامدي ()8226
ودراسةةةة خلوف ( )8222ودراسةةةة ) )Grey-Bowen, 2010وركزت بعض الدراسةةةات على االتصةةةال االلكتروني كدراسةةةة
اشةةةتيات ( ،)2011وقد تميزت الدراسةةةة الحالية عن الدراسةةةات السةةةابقة العربية واألجنبية في أنها تحاول الكشةةةف عن معيقات
اإلدارة المدرسةية في متابعة التعليم االلكتروني من وجهة نظر مدراء مدارس لواء سحاب ،كما تختلف عن الدراسات السابقة من
حيث مجتمع الدراسة ،وتتفق معها في بعض متغيرات الدراسة.

منهجية الدراسة:
لتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام منهج البحث الوصفي المسحي بوصفه المنهج المالئم للدراسة الحالية ،وهي معيقات
اإلدارة المدرسية في متابعة التعليم االلكتروني من وجهة نظر مدراء مدارس لواء سحاب ،والمعتمد على االستبانة.

مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من جميع مدراء ومديرات المدارس األردنية في لواء سحاب خالل الفصل الثاني من العام الدراسي
( )8282/8282والبالم عددهم ( )40مديراً ومديرة منهم ( )24مدير و( )88مديرة..

عينة الدراسة:
تم استخدام العينة العشوائية البسةةةيطة في اختيار ( )82مديراً ومديرة من مجتمع الدراسة خالل الفصةةةةل الثاني من العام
الدراسي ( ،)8282/8282والجدول( )2يبين توزع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرا تها.
جدول  )2توزيع افراد عينة الدراسة حسب متغيراتها
المتغير
ذك ر

28

أنثى

82

دراسات عليا

25

بكالوريوس فأقل

23

الكليات العلمية

12

الكليات اإلنسانية

16

سنوات الخبرة في

أقل من ( )22سنوات

18

اإلدارة

( )22سنوات فأكثر

10

أقل من ( )5سنوات

10

من ( )5سنوات إلى ( )10سنوات

12

أكثر من ( )10سنوات

26

الجنس
المؤهل العلمي
التخصص

عدد سنوات الخبرة
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أداة الدراسة:
قامت الباحثة بدعداد استبانة عن معيقات اإلدارة المدرسةةية في متابعة التعليم االلكتروني من وجهة نظر مدراء مدارس
لواء سةةحاب ،وبعد االطالع على األدبيات والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة ،حيث تكونت االستبانة األولية من
) (43فقرة موزعة على ) (6مجاالت وهي )توظيف التعليم االلكتروني ،وممارسة التخطيط االستراتيجي ،نشر ثقافة التعلّم
االلكتروني ،وجاهزية البنية التحتية والرقمية تحقيق االحتياجات التدريبية للمعلمين ،وتأهيل المعلمين( .وبعد عر
االستبانة في صورتها األولية على محكمين من أعضاء هيئة التدريس المختصين تم اختيار الفقرات التي حصلت على موافقة
بنسبة ) (80%من المحكمين .وتم استخدام االستبانة في صورتها النهائية كما هو وموضح بالجدول ( )8وتتكون من أربعة مجاالت
باإلضافة للمعلومات الديموغرافية األساسية للبحث مقسمة لعدة فقرات ،وهي كما يأتي:
جدول رقم  )0فقرات االستبانة تبعا لمجاالت البحث
عدد الفقرات

المجال
2

دعم ونشر ثقافة التعليم االلكتروني

11

8

ممارسة التخطيط االستراتيجي

4

4

جاهزية البنية التقنية التحتية

12

2

تحقيق االحتياجات التدريبية للمعلمين وتأهيلهم

9

المجموع

36

وقد تكونت االستبانة في صورتها النهائية من ) (36فقرة موزعة على أربعة مجاالت.وتم اعتماد سلم ليكرت الخماسي،
إذ حددت خمسة مستويات وهي (5) :كبيرة جداً (4) ،كبيرة (3) ،متوسطة (2) ،منخفضة (1) ،منخفضة جداً ،إذا تمثل الدرجة
) (5درجة توافر مرتفعة في توظيف التعليم االلكتروني ،كما تمثل الدرجة ) (1درجة متدنية في توظيف التعليم االلكتروني.
صدق األداء:
قامةت الباحثة باستخدام الصدق الظاهري عن طريق عر

االستبانة بصورتها األولية على محكمين من أعضاء هيئة

التدريس المختصين بلم عددهم ) (13عضو هيئة تدريس للتأكد من وضوح فقرات االستبانة وصالحيتها لقياس ما صممت لقياسه.
وقد طلب من المحكمين إبداء آرائهم ومالحظاتهم بصدد صحة هذه الفق ارت ،ومدى مناسبتها لقياس درجة دور مديري المدارس
في توظيف التعليم االلكتروني من وجهة نظر مدراء مدارس تربية لواء سةةحاب ،وقدتم أخذ الفقرات التي حصلت على الموافقة،
مع األخذ بعين االعتبار التعديالت والمالحظات واإلضافات التي اقترحها المحكمون ،إذ تم اختيار الفقرات التي حصلت على
موافقة بنسبة ) (80%من المحكمين ،وتم إجراء الالزم مع الفقرات التي اقترح تعديلها أو صياغتها أو حذفها .أما صدق االتساق
الداخلي وهو مدى اتساق كل عبارة من عبارات االستبيان مع البعد الذي تنتمي إليه هذه العبارة فقد تم حساب معامالت االرتباطيين
كل عبارة من عبارات أبعاد االستبيان والدرجة الكلية للبعد نفسه.
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جدول رقم  )3االتساق الداخلي بين الفقرات والدرجة الكلية للبعد نفسﻪ
رقم
الفقرة
28
29
30
31
32
33
34
35
36
المجال

المجال
رقم
المجال
رقم الفقرة
المجال األول
رقم الفقرة
الﺛالث
الفقرة
الﺛاني
0.86
0.79
16
0.91
12
0.86
1
0.90
0.83
17
0.93
13
0.89
2
0.91
0.86
18
0.89
14
0.91
3
0.89
0.85
19
0.92
15
0.90
4
0.88
0.88
20
0.91
0.90
5
المجال
0.89
0.91
21
0.89
6
0.85
0.89
22
0.88
7
0.87
0.87
23
0.89
8
0.90
0.88
24
0.91
9
0.95
0.86
25
0.85
10
0.87
26
0.87
11
0.90
27
0.96
المجال
المجال 0.97
يظهر جدول االتساق الداخلي بين الفق ارت والمجاالت المختلفة للد ارسة بأن درجة صدق األداة هو) (0.95أي أنه مرتفع،
المجال الرابع

كما يظهر بأن المجال األول يمتلم قيمة اتساق داخلي بدرجة ) (0.96وتتراوح كافة قيم الترابط الداخلي للفقرات ما بين (-2.20
 )2.62بينما المجال الثاني اتساقه الداخلي بدرجة ) (0.91وتتراوح كافة قيم الترابط الداخلي للفق ارت ما بين ).(0.93 – 0.89
أما المجال الثالث فيحظى باتساق داخلي وقدرة ) .(0.97وتتراوح كافة قيم الترابط الداخلي للفقرات ما بين ) )2.62- 0.79أما
المجال الرابع فيحظى باتساق وقدره ) (0.95وتتراوح كافة قيم الترابط الداخلي للفقرات ما بين ).(0.92 – 0.85
ﺛبات األداء:
للتأكد من ثبات أداة الدارسة ،تم استخدام طريقة االختبار واعادة االختبار ) ،(test-retestإذ طبقت االستبانة على عينة
استطالعية مكونة من ) (20معلماً ،بفاصل زمني مدته أسبوعين ،وتم حساب معامل الثبات باستخدام معامل ارتباط بيرسون ،كما
تم استخدام طريقة االتساق الداخلي كرونباخ ألفا  ،Cronbach-Alphaالجدول ( )2يبين معامالت ثبات االستبانة.
جدول رقم  )4معامل الﺛبات االستبانة
عدد الفقرات

المجال

معامل ارتباط

معامل ألفا

بيرسون

كرونباخ

2

دعم ونشر ثقافة التعليم االلكتروني

11

0.96

0.96

8

ممارسة التخطيط االستراتيجي

4

0.91

0.97

4

جاهزية البنية التقنية التحتية

12

0.92

0.93

2

تحقيق االحتياجات التدريبية للمعلمين وتأهيلهم

9

0.95

0.97

المجموع

36

0.95
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يالحظ من الجدول السابق أن معامل ثبات االستبانة لدور مديري المدارس الثانوية في توظيف التعليم االلكتروني من
وجهة نظر المعلمين باستخدام معامل ارتباط بيرسون بلم ) ،(0.95للدرجة الكلية ،وكرونباخ ألفا بلم ) (0.97 -0.93للدرجة
الدراسة الحالية ،في ضوء ما توصلت إليه الد ارسات السابقة .حيث تكونت االستبانة من

الكلية ،وهذه القيم تّعد مقبولة ألغ ار
) (36فقرة موزعة على أربع مجاالت.

اجراءات الدراسة
لتحقيق أهداف الد ارسة من خالل اإلجابة عن أسئلتها ،قامت الباحثة باإلج ارءات اآلتية:
 oاالطالع على األدبيات التربوية بما فيها الكتب العربية واألجنبية والد ارسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة.
 oتحديد مجتمع الد ارسة وعينتها ،اختيرت بالطريقة العنقودية الطبقية العشوائية من مدارس مديريات تربية العاصمة عمان.
 oإعداد أداة الد ارسة والتحقق من الصدق والثبات لالستبانة.
 oتوزيع االستبانة على أفراد عينة الدراسة ،ثم جمعها.
 oجمع البيانات ورصدها في جداول خاصة.
 oجمع البيانات فور االنتهاء من إعداد االستبانة عن طريق توزيع ) (650نسخة لمعلمي ومعلمات المدارس الثانوية .وتم
استرداد).(610لكن تبين تلف ) (24منها لعدم استكمال اإلجابة.
 oتحليل البيانات إحصائياً باستخدام الرزمة اإلحصائية ) (SPSSالحقيبة اإلحصائية للعلوم اإلنسانية واإلجتماعية.الجدول
( )0يوضح درجة الموافقة ،وفئات الدرجات المقابلة.
 oتم الحكم على درجة التوظيف في ضوء المتوسط الحسابي لكل عبارة وفقاً للدرجات المعطاة لفئات اإلجابة التي رتبت
من  1-5تنازلياً ،وتم تحديد طول الفئة كالتالي :طول الفئة= المدى مقسوماً على عدد الفئات.
 oتحديد معيقات اإلدارة المدرسية في متابعة التعليم االلكتروني من وجهة نظر مدراء مدارس لواء سحاب.
جدول رقم  )5درجات وحدود فئات معيار نتائج الدراسة وفقا لمقياس ليكرت الخماسي
معيار الحكم على درجة التوظيف

فئة المتوسط
من
4.20
3.40

الى
5
أقل من4.20

متوسطة

2.60

أقل من3.40

منخفضة

1.80

أقل من2.60

كبيرة جداً
كبيرة

منخفضة جداً

أقل من1.80

نتائج الدراسة ومناقشتها:
فيما يأتي عرضاً للنتائج التي توصلت إليها هذه الد ارسة من خالل اإلجابة عن السؤالين ،ومناقشتهما ،وعلى النحو اآلتي:
السؤال األول :ما درجة توظيف مديري المدارس الثانوية للتعلم االلكتروني من وجهة نظر مدراء مدارس تربية لواء سحاب ؟
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لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنح ارفات المعيارية والرتب لدور مديري المدارس في توظيف
التعليم االلكتروني من وجهة نظر مدراء مدارس تربية لواء سحاب على الدرجة الكلية ولكل مجال من مجاالت االستبانة،
والجدول ( )9يظهر ذلم.
جدول رقم  )6معامل الﺛبات االستبانة
المجال

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

درجة
التوظيف

2

جاهزية البنية التقنية التحتية

3.34

1.15

1

متوسطة

8

دعم ونشر ثقافة التعليم االلكتروني

3.28

1.17

2

متوسطة

4

ممارسة التخطيط االستراتيجي

3.16

1.17

3

متوسطة

2

تحقيق االحتياجات التدريبية للمعلمين وتأهيلهم

2.91

1.05

4

متوسطة

المجموع

3.17

1.89

متوسطة

يتضح من الجدول ( )9أن معيقةات اإلدارة المدرسةةةةةةية في متابعة التعليم االلكتروني من وجهة نظر مدراء مدارس لواء
سةةةحاب كان متوسطا على الدرجة الكلية ،إذا بلم المتوسط الحسابي ) (3.17واالنحراف المعياري ) ،(1.89وجاءت
مجاالت االستبانة في كافة المجاالت متوسطة ،إذا تراوحت المتوسطات الحسابية بين ) (2.91 - 3.34وجاء في المرتبة األولى
مجال" جاهزية البنية التقنية التحتية" ،بمتوسط حسابي ) (3.34وانحراف معياري ) (1.15وبمستوى متوسط ،وفي المرتبة الثانية
جاء مجال” دعم ونشر ثقافة التعليم االلكتروني” بمتوسط حسابي ) (3.28وانحراف معياري ) (1.17وبمستوى متوسط والمرتبة
الثالثة جاء مجال” ممارسة التخطيط االستراتيجي” بمتوسط حسابي ) (3.16وانحراف معياري ) (1.17وبمستوى متوسط،
والمرتبة األخيرة جاء مجال" تحقيق االحتياجات التدريبية للمعلمين وتأهيلهم” بمتوسط حسابي ) (2.91وانحراف معياري
) (1.05وبمستوى متوسط ،وبذلم تكون أهم نقاط الضعف ضمن هذا المجال ،وقد يعزى السبب إلى :عدم االلت ازم بتنفيذ
خطط تطبيق التعليم االلكتروني ،وعدم تزويد المعلمين بنشر اتدورية في مجال تطبيق التعليم االلكتروني ،وعدم تكوين فريق
إعالمي لنشر ثقافة التعليم االلكتروني ،وعدم تحديد الخطوات اإلج ارئية إلدخال التعليم االلكتروني بجدول زمني ،وقلة عقد
جلسات للعصف الذهني لتحديد التوجهات المستقبلية في مجال التعليم االلكتروني ،وقلة التواصل مع أولياء األمور من خالل
البريد االلكتروني.
أما بالنسبة لفقرات كل مجال فكانت على النحو اآلتي:
 .1مجال ثقافة التعليم االلكتروني:
تبين من التحليل أن متوسط دعم ونشر ثقافة التعليم االلكتروني لدى مدراء مدارس تربية لواء سحاب كان متوسط الدرجة
الكلية ،إذا بلم المتوسط الحسابي ) (3.28واالنحراف المعياري ) .(1.17وجاءت فقرات هذا المجال في المستوى المتوسط ،إذا
تراوحةةةت المتوسطات الحسابية بين ) ،(3.08 – 3.38أي أنه يوجد ضعف عام في هذا المجال ،حيث جاءت فقرة” يصدر
قرارات صريحة تدعم توظيف التعليم االلكتروني” في المرتبة األولى بمستوى متوسط بقيمة متوسط حسابي وقدره ) (3.38أما
االنحراف المعياري لها فكان ) (1.26وهذا يعني أن درجة تطبيق هذه الفقرة متوسط ،ويعزى السبب لرواج هذا األسلوب في
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المدارس ،أما في المرتبة الثانية من حيث الرتبة فقد جاءت الفقرة التي تنص على” يعتمد مدير المدرسة نمط التعليم االلكتروني"
بمتوسط حسابي وقدره ) (3.37وبالمستوى المتوسط أيضا ،لكن جاءت الفقرة” يكون فريق إعالمي لنشر ثقافة الةةتةةعةةلةةيةةم
االلكتروني” في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ) (3.08لكن ضمن المستوى المتوسط أيضا ،ويعزى السبب الهتمام مدير
المدرسة بهذا النمط لحصول المدرسة على السمعة الطيبة والتنافس مع المدارس األخرى ،وقد تعزى النتيجة إلى حث مدير
المدرسة المعلمين على التواصل باألساليب اإللكترونية ،ومتابعتها لمستمرة الستخدام المعلمين لتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت ،والتركيز على استخدام تكنولوجي االمعلومات واالتصاالت لمتابعة مستويات الطلبة أوال بأول ،وتشجيع المدير
إلصدار الصحف والمجالت اإللكترونية المدرسية وتشجيع الطلبة للمشاركة والنشر فيها .والعمل على تزويد المدرسة بنش ارت
توعوية في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتثقيف المعلمين والطلبة .وهنا يمكن إجمال الفارق في المتوسطات بين أعلى
قيمة وأدنى قيمة ) (0.30التي تدل على استق ارر في الحكم على هذا المجال .وتتفق هذه النتيجة مع د ارسة الص اريرة وأبو حميدة
) (2016وتختلف مع د ارسة الزيود ) (2012التي أشارت نتائجها إلى وجود مستوى مرتفع في ممارسة تكنولوجيا المعلومات
لدى المديرين.
 .2مجال ممارسة التخطيط االستراتيجي:
تبين أن مستوى ممارسة التخطيط االستراتيجي للتعلم االلكتروني لدى مدارس تربية لواء سةةةةةحاب كان متوسط الدرجة
الكلية ،إذا بلم المتوسط الحسابي ) (3.16واالنحراف المعياري ) ،(1.17وجاءت فقرات هذا المجال في المستوى المتوسط ،إذا
تراوحت المتوسطات الحسابية بين )،(3.04 – 3.25
حيث جاءت الفقرة التي نص على ”ينشﺊ وحدة للتخطيط االستراتيجي للتعلم االلكتروني" في المرتبة األولى بمتوسط
حسابي ) (3.25وانحراف معياري ) (1.3بينما عبارة ”يكون فرق عمل من المعلمين للتخطيط للتعلم االلكتروني" في المرتبة
الثانية بمتوسط حسابي ) (3.18وانحراف معياري ) (1.23وبالمستوى المتوسط ،لكن الفقرة”يحدد الخطوات اإلج ارئية إلدخال
الةتعليم االلكتروني بجدول زمني" بالمرتبة الثالثة بمتوسط حسابي ) (3.17وانحراف معياري ) (1.27وبالدرجة المتوسطة
أيضا ،لكن في المرتبة األخيرة جاءت الفقرة" يعقد جلسات للعصف الذهني لتحديد التوجهات المستقبلية في مجال الةةتةةعةةلةةيةةم
االلكتروني" بمتوسط حسابي ) (3.04وانحراف معياري ) (1.29وبالدرجة المتوسطة أيضا وللمالحظة أن مقدار الفرق بين
أعلى متوسط وأدنى متوسط هو) (0.21وهنا درجة االستقرار في هذا المجال أعلى من المجال السابق .ويمكن تفسير ذلم بان
الوزارة تطلب أحيانا من الميدان تقارير حول تنفيذ مشاريع التعليم االلكتروني لمتابعة خطة . ERfKوكذلم تشكيل لجنة التعليم
االلكتروني في المدرسة التي تعمل على وضع خطط تطبيق التعلّم االلكتروني
 .3مجال جاهزية البنية التقنية التحتية:
نالحظ من التحليل أن مستوى جاهزية البنية التقنية التحتية لدى مدارس تربية لواء سةةةةحاب كان متوسط الدرجة الكلية،
إذا بلم المتوسط الحسابي ) (3.34واالنحراف المعياري ) ،(1.15وجاءت فقرات هذا المجال في المستوى الموافق والمتوسط،
إذا تراوحةةت المتوسطات الحسابية بين ) ،(3.19 – 3.58ويتضح بأن الفقرة” يوفر أجهزة الحاسوب وملحقاتها" في المرتبة
األولى وبالدرجة الموافقة ،وهذا يؤكد توفر أجهزة الحاسوب وملحقاتها لدى األغلبية العظمى من عينة الد ارسة بشكل تام حيث
بلم المتوسط الحسابي ) (3.58واالنحراف المعياري ) (1.34أما الفقرة”يوفر البرمجيات الالزمة للتعلم االلكتروني" وفي المرتبة
الثانية وبدرجة الموافقة أيضا لكن المتوسط الحسابي لها كان ) (3.41واالنحراف المعياري ) (1.32وهنا تأكيد على توفر
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البرمجيات ضمن األغلبية من عينة البحث ،لكن لباقي الفق ارت فقط درجة المتوسط وبالتالي هنالم ضعف فيها حيث جاءت
الفقرة” يتواصل مع أولياء األمور من خالل البريد االلكتروني" بمتوسط حسابي ) (3.19وانحراف معياري ) (1.35وبالدرجة
المتوسطة حيث أن الفرق في المتوسط الحسابي بين أعلى وأدنى قيمه هي  0.20أي أنه يوجد استقرار في القيم المتوسطة.
ويمكن تفسير ذلم بأن وزارة التربية والتعليم قامت بتوفير أجهزة الحاسوب والبرمجيات في غالبية المدارس الحكومية ضمن
المشاريع والمباد ارت المتعددة ،وأن المدارس الخاصة تعّد توفيرها من أولويات الدعاية لها واستقطاب الطلبة فيها ،وكذلم قناعة
مدير المدرسة بأهمية توفير أجهزة الحاسوب والبرمجيات في المدرسة ،ومتابعته المستمرة مع المعنيين لتوفير الدعم الفني الالزم
للمعلمين .أما استخدام البريد االلكتروني فقد جاء بالمرتبة األخيرة كون مدير المدرسة يعهد بهذه المهمة إلى مربي الصف
والمرشد التربوي في المدرسة ،وناد ًر ما يتواصل المدير بنفسه مع أولياء األمور.
 .4مجال تحقيق االحتياجات التدريبية للمعلمين وتأهيلهم:
يحظى هذا المجال بالدرجة المتوسطة ولكن فيه الفقرة رقم ) (34التي تنص على أنه "ي ارعي أخالقيات استخدام الحاسوب
" بدرجة كبيرة بمتوسط حسابي ) (3.48وانحراف معياري وقدره ) (1.35حيث تت اروح متوسطات هذا المجال ما بين 3.09
و .3.48وقد يعود ذلم حرص المدارس بتطبيق تعليمات استخدام التكنولوجيا التي تفرضها و ازرة التربية والتعليم ،إضافة إلى
حجب الو ازرة للكثير من المواقع اإللكترونية .أما الفق ارت األخرى فقد جاءت بمستوى متوسط ،وهذا يتفق مع د ارسة الص
اريرة وأبو حميد ).(2016
وقد يعزى السبب إلى قيام المدير بتشكل لجنة التعليم االلكتروني التي تعمل على تدريب المعلمين على استخدام
التكنولوجيا في الحصة الصفية إضافة إلى تشجيع المدير معلمي المدرسة لحضور الدو ارت التدريبية التي تعقدها الو ازرة في
مجال التعليم االلكتروني.
السؤال الثاني :هل هنام فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات استجابة أفراد عينة الد ارسة عند مستوى ) (0.05≥αفي
درجة توظيف مديري المدارس الثانوية للتعلم االلكتروني تعزى لمتغي ارت الجنس والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة في اإلدارة
والتخصص وعدد سنوات الخبرة؟
تمت اإلجابة عن هذا السؤال على النحو اآلتي:
 .1متغير الجنس:
تم حساب المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لمستوى معيقات اإلدارة المدرسةةةةةية في متابعة التعليم االلكتروني
من وجهة نظر مدراء مدارس لواء سةةحاب ،تبعا لمتغير الجنس ،كما تم اختبار ) (t-testلعينتين مستقلتين ،ويظهر الجدول ذلم
(.)2
جدول رقم  )7نتائج اختبار ت) لمعيقات اإلدارة المدرسية في متابعة التعليم االلكتروني من وجهة نظر مدراء مدارس لواء
سحاب واختبار ) ،(t-testتبعا لمتغير الجنس
المجال

النوع االجتماعي
ذك ر
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المتوسط

االنحراف

قيمة

مستوى

الحسابي

المعياري

ت

الداللة

3.02

1.22

4.82

*0.00
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أنثى

دعم ونشر ثقافة التعليم

3.48

1.08

االلكتروني
ذك ر

2.94

1.21

أنثى

3.33

1.12

ذك ر

3.07

1.22

أنثى

3.56

1.05

تحقيق االحتياجات التدريبية

ذك ر

3.00

1.24

للمعلمين وتأهيلهم

أنثى

3.44

1.07

ذكر

3.02

1.18

أنﺛى

3.48

1.02

التخطيط

ممارسة
االستراتيجي

جاهزية البنية التقنية التحتية

الدرجة الكلية

4.05

0.11

5.17

*0.00

4.56

*0.00

4.99

*0.00

تشير النتائج في الجدول السابق إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (0.05≥αفي معيقات اإلدارة
المدرسةةةةةةية في متابعة التعليم االلكتروني من وجهة نظر مدراء مدارس لواء سةةةةةةحاب ،تبعا لمتغير الجنس ،لصالح فئة اإلناث
باستثناء ممارسة التخطيط التربوي لم يكن هنام فروق.
ويمكن أن يعزى السبب إلى أن المعلمات يلتزمن أكثر من المعلمين بتعليمات اإلدارة المدرسية ،وفي الغالب ال يفضلن
المناصب اإلدارية كما هو عند الذكور ،وجود وقت كا ٍف لديهن الستخدام التعليم االلكتروني ،مما انعكس ايجاباً على األداء .وقد
اختلفت هذه الد ارسة مع نتائج أبو ربيع ) (2015والص اريرة وأبو حميد ) (2016حيث أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق
ذات داللة إحصائية ت ُعزى لمتغير الجنس.
 .2متغير التخصص:
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنح ارفات المعيارية لمستوى معيقات اإلدارة المدرسةةةية في متابعة التعليم االلكتروني
من وجهة نظر مدراء مدارس لواء سةةةةةحاب ،تبعاً لمتغير التخصص ،كما تم اختبار ) (t-testلعينتين مستقلتين ،ويظهر الجدول
( )2ذلم.
جدول رقم  )8نتائج اختبار )ت( لمعيقات اإلدارة المدرسية في متابعة التعليم االلكتروني من وجهة نظر مدراء مدارس لواء
سحاب واختبار ) ،(t-testتبعا لمتغير التخصص
المتوسط

االنحراف

قيمة

مستوى

الحسابي

المعياري

ت

الداللة

1.15

2.63

0.87

2.42

0.37

المجال

النوع االجتماعي

دعم ونشر ثقافة التعليم

الكليات اإلنسانية

3.39

االلكتروني

الكليات العلمية

3.13

1.19

الكليات اإلنسانية

3.26

1.17

االستراتيجي

الكليات العلمية

3.03

1.17

جاهزية البنية التقنية التحتية

الكليات اإلنسانية

3.44

1.14

ممارسة
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الكليات العلمية

3.21

1.17

تحقيق االحتياجات التدريبية

الكليات اإلنسانية

3.33

1.16

للمعلمين وتأهيلهم

الكليات العلمية

3.12

1.17

الكليات اإلنسانية

3.38

1.10

الكليات العلمية

3.14

1.13

الدرجة الكلية

0.96
2.13

0.56

2.53

0.87

تشير النتائج في الجدول السابق إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (0.05≥αفي معيقات
اإلدارة المدرسةةةية في متابعة التعليم االلكتروني من وجهة نظر مدراء مدارس لواء سةةةحاب ،تبعا لمتغير التخصص ،استنادا إلى
قيمة )ت( المحسوبة على الدرجة الكلية ،إذا بلغت ) (2.53وبمستوى داللة ) ،(0.87وكذلم في جميع المجاالت.وقد يعزى السبب
إلى أن البيئة التعليمية واحدة ،واهتمام جميع التخصصات بتوظيف التعليم االلكتروني ،كما أن جميع المعلمين والمعلمات من أف
ارد عينة الد ارسة بمختلف تخصصاتهم لديهم نظرة مشابهة لدور مديري المدارس الثانوية في توظيف التعليم االلكتروني.
 3متغير المؤهل العلمي:
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنح ارفات المعيارية لمستوى معيقات اإلدارة المدرسةةةية في متابعة التعليم االلكتروني
من وجهةةة نظر مةةدراء مةةدارس لواء سةةةةةةحةةاب ،تبعا لمتغير المؤهل العلمي ،كما تم اختبار ) (t-testلعينتين مستقلتين ،ويظهر
الجدول التالي:
جدول رقم  )2نتائج اختبار )ت( لمعيقات اإلدارة المدرسية في متابعة التعليم االلكتروني من وجهة نظر مدراء مدارس لواء
سحاب واختبار ) ،(t-testتبعا لمتغير التخصص
النوع

المتوسط

االنحراف

االجتماعي

الحسابي

المعياري

بكالوريوس

3.27

1.15

دارسات عليا

3.29

1.23

بكالوريوس

3.18

1.20

دارسات عليا

3.11

1.09

بكالوريوس

3.32

1.14

دارسات عليا

3.39

1.20

تحقيق االحتياجات التدريبية

بكالوريوس

3.23

1.19

للمعلمين وتأهيلهم

دارسات عليا

3.25

1.14

بكالوريوس

3.27

1.11

دارسات عليا

3.29

1.13

المجال
دعم

ونشر

ثقافة

التعليم

االلكتروني
ممارسة التخطيط االستراتيجي
جاهزية البنية التقنية التحتية

الدرجة الكلية

مستوى

قيمة
ت

الداللة

-0.15

0.10

0.61

*0.02

-0.60

0.27

-0.21

0.20

-0.25

0.60

تشير النتائج في الجدول السابق إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (o.o5≥αفي معيقةةات
اإلدارة المدرسية في متابعة التعليم االلكتروني من وجهة نظر مدراء مدارس لواء سحاب ،تبعاً لمتغير المؤهل العلمي،
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فئة إستناداً إلى قيمة )ت( المحسوبة على الدرجة الكلية ،إذا بلغت ) (-0.25وبمستوى داللة ) ،(0.60وكذلم في جميع
المجاالت باستثناء مجال ممارسة التخطيط اإلست ارتيجي والذي بلغت قيمة )ت( المحسوبة له ) (0.61عند مستوى داللة )(0.02
لصالح بكالوريوس فأقل.وقد يعزى السبب أنهم خريجون منظومة تعليمية واحدة ،وبسبب وجود فجوة بين ما يتم د ارسته وما يتم
تطبيقه.
 .4متغير سنوات الخبرة في اإلدارة:
تم حساب المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لمستوى معيقات اإلدارة المدرسةةةةةية في متابعة التعليم االلكتروني
من وجهة نظر مدراء مدارس لواء سةةةةحاب ،تبعاً لمتغير سةةةةنوات الخبرة في اإلدارة ،كما تم إختبار ) (t-testلعينتين مستقلتين،
ويظهر الجدول التالي:
الجدول  )22المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لمعيقات اإلدارة المدرسية في متابعة التعليم االلكتروني من وجهة
نظر مدراء مدارس لواء سحاب واختبار ) ،(t-testتبعا لمتغير سنوات الخبرة في اإلدارة
سنوات الخبرة في اإلدارة المتوسط الحسابي

المجال

اإلنحراف

قيمة ت مستوى الداللة

المعياري
دعم ونشر ثقافة التعليم أقل من ( )22سنوات

2.67

1.08

( )22سنوات فأكثر

3.75

1.01

التخطيط أقل من ( )22سنوات

2.63

1.13

( )22سنوات فأكثر

3.58

1.03

أقل من ( )22سنوات

2.73

1.10

( )22سنوات فأكثر

3.82

0.96

تحقيق اإلحتياجات التدريبية أقل من ( )22سنوات

2.68

1.15

( )22سنوات فأكثر

3.68

0.99

أقل من  )22سنوات

2.69

1.06

 )22سنوات فأكثر

3.74

0.93

االلكتروني
ممارسة
االستراتيجي
جاهزية البنية التقنية التحتية

للمعلمين وتأهيلهم
الدرجة الكلية

-12.40

*0.04

-10.56

*0.03

-12.68

*0.00

-11.04

*0.00

-12.57

*0.00

تشير النتائج في الجدول السابق إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة) (0.05≥αفي معيقات اإلدارة
المدرسةةةةةية في متابعة التعليم االلكتروني من وجهة نظر مدراء مدارس لواء سةةةةةحاب ،تبعا لمتغير سةةةةةنوات الخبرة في اإلدارة،
إستنادا إلى قيمة )ت( المحسوبة على الدرجة الكلية ،إذا بلغت ) (12.57-وبمستوى داللة ) ،(0.00وكذلم في جميع المجاالت
لصالح ( )22سةةنوات فأكثر .وقد يعزى السبب إلى الدعم المادي التي تقدمة ( )22سةةنوات فأكثر للحوكمة االلكترونية ،وحرصها
على السمعة الطيبة في المجتمع.
متغير عدد سنوات الخبرة:
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنح ارفات المعيارية لمستوى معيقات اإلدارة المدرسةةةية في متابعة التعليم االلكتروني
من وجهة نظر مدراء مدارس لواء سحاب ،تبعا لمتغير عدد سنوات الخبرة ،ويظهر الجدول ) (17ذلم.
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الجدول  )22المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعيقات اإلدارة المدرسية في متابعة التعليم االلكتروني من وجهة
نظر مدراء مدارس لواء سحاب ،تبعا لمتغير عدد سنوات الخبرة
عدد السنوات

المجال

المتوسط الحسابي اإلنحراف المعياري

أقل من  5سنوات

3.64

1.11

من  5إلى  10سنوات

3.30

1.13

أكثر من  10سنوات

2.83

1.13

أقل من  5سنوات

3.52

1.15

من  5إلى  10سنوات

3.18

1.10

أكثر من  10سنوات

2.70

1.13

أقل من  5سنوات

3.74

1.07

من  5إلى  10سنوات

3.30

1.10

أكثر من  10سنوات

2.91

1.16

أقل من  5سنوات

3.59

1.12

تحقيق اإلحتياجات التدريبية للمعلمين وتأهيلهم من  5إلى  10سنوات

3.23

1.11

أكثر من  10سنوات

2.83

1.17

أقل من  0سنوات

3.65

1.05

من  0إلى  22سنوات

3.27

1.06

أكثر من  22سنوات

2.84

1.10

دعم ونشر ثقافة التعليم االلكتروني

ممارسة التخطيط االست ارتيجي

جاهزية البنية التقنية التحتية

الدرجة الكلية

يالحظ من الجدول السابق وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لمستوى معيقةات اإلدارة المةدرسةةةةةةية في
متابعة التعليم االلكتروني من وجهة نظر مدراء مدارس لواء سةةةةةحاب ،تبعا لمتغير عدد سنوات الخبرة ،إذا حصل أصحاب فئة
)أقل من  5سنوات ( على أعلى متوسط حسابي حيث بلم ) (3.65وبالرتبة األولى ،وجاء أصحاب الفئة )من  5إلى 10
سنوات ( بالرتبة الثانية بمتوسط حسابي بلم ) ( 3.27وبالرتبة األخيرة جاء المتوسط الحسابي لفئة )أكثر من  10سنوات ( إذ بلم
) ،( 2.84ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين المتوسطات ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  0.05تم إج ارء تحليل التباين
األحادي ،وجاءت نتائج التحليل على النحو التالي الموضح بالجدول (: )28
الجدول  )20تحليل التباين األحادي إليجاد داللة الفروق لمعيقات اإلدارة المدرسية في متابعة التعليم االلكتروني من وجهة
نظر مدراء مدارس لواء سحاب ،تبعا لمتغير عدد سنوات الخبرة

394

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

2.00

3772.08

583.00

153.48

المجال

مصدر التباين

دعم ونشر ثقافة

بين المجموعات

7544.17

التعليم االلكتروني

داخل المجموعة

89478.85

قيمة ف

24.58

مستوى
الداللة
*0.00
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المجموع

97023.02

585.00

ممارسة التخطيط

بين المجموعات

1021.55

2.00

510.77

االستراتيجي

داخل المجموعة

11822.57

583.00

20.28

المجموع

12844.12

585.00

9339.85

2.00

4669.92

داخل المجموعة

103005.38

583.00

176.68

المجموع

112345.23

585.00

بين المجموعات

4465.38

2.00

2232.69

التدريبية للمعلمين داخل المجموعة

60555.86

583.00

103.87

المجموع

65021.24

585.00

بين المجموعات

79449.43

2.00

39724.71

داخل المجموعة

866273.22

583.00

1485.89

المجموع

945722.65

585.00

جاهزية البنية التقنية بين المجموعات
التحتية
تحقيق االحتياجات
وتأهيلهم
الدرجات الكلية

25.19

26.43

21.50

26.73

*0.00

*0.00

*0.00

*0.00

تشير النتائج بالجدول السابق إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنويه ) (0.05≥αفي معيقات اإلدارة
المدرسةةةةية في متابعة التعليم االلكتروني من وجهة نظر مدراء مدارس لواء سةةةةحاب ،تبعا لمتغير عدد سنوات الخبرة ،واستنادا
إلى قيمة )ف( المحسوبة على الدرجة الكلية إذ بلغت ) ،(26.73وبمستوى داللة ).(0.00
الجدول  )23نتائج اختبار شيفيﻪ للمقارنات البعدية لمعيقات اإلدارة المدرسية في متابعة التعليم االلكتروني من وجهة نظر
مدراء مدارس لواء سحاب ،تبعا لمتغير عدد سنوات الخبرة

المجال

دعم ونشر ثقافة
التعليم االلكتروني

المجال

ممارسة التخطيط
االستراتيجي
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الخبرة

المتوسط
الحسابي

أقل من 5

من  5إلى 10

أكﺛر من 10

سنوات

سنوات

سنوات

3.64

3.30

2.83

أقل من  5سنوات

3.64

-

من  5إلى  10سنوات

3.30

*0.00

-

أكثر من  10سنوات

2.83

*0.01

*0.00

الخبرة

المتوسط
الحسابي

أقل من 5

-

10إلى  5من أكﺛر من 10

سنوات

سنوات

سنوات

3.52

3.18

2.70

أقل من  5سنوات

3.52

-

من  5إلى  10سنوات

3.18

*0.00

-

أكثر من  10سنوات

2.70

*0.01

*0.00

-
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المجال

جاهزية البنية التقنية
التحتية

الخبرة

المتوسط
الحسابي

أقل من 5

10إلى  5من أكﺛر من 10

سنوات

سنوات

سنوات

3.74

3.30

2.91

أقل من  5سنوات

3.74

-

من  5إلى  10سنوات

3.30

*0.00

-

أكثر من  10سنوات

2.91

*0.00

*0.00

المجال

الخبرة

المتوسط
الحسابي

أقل من 5

10إلى  5من أكﺛر من 10

سنوات

سنوات

سنوات

3.59

3.23

2.83

تحقيق اإلحتياجات

أقل من  5سنوات

3.59

-

التدريبية للمعلمين

من  5إلى  10سنوات

3.23

*0.00

-

وتأهيلهم

أكثر من  10سنوات

2.83

*0.01

*0.00

المجال

الخبرة

الدرجات الكلية

المتوسط
الحسابي

-

أقل من 5

10إلى  5من أكﺛر من 10

سنوات

سنوات

سنوات

3.65

3.27

2.84

أقل من  5سنوات

3.65

-

من  5إلى  10سنوات

3.27

*0.00

-

أكﺛر من  10سنوات

2.84

*0.00

*0.00

-

يظهر من الجدول ( )24أنه يوجد فروق في الدرجة الكلية لمتغير سنوات الخبرة لصالح فئتي خبرة أقلمن  5سنوات ،و5
إلى  10سنوات ،لجميع مجاالت األداة .وقد يعزى السبب إلى أن فئة أقل من  5سنوات أكثر اهتماماً من باقي الفئات كونهم حديثي
التخرج ،ويميلون إلى استخدام التكنولوجيا بشكل عام أكثر من الفئات العمرية األكبر ،ويحاولون إثبات جدارتهم لكي يحصلوا
على مناصب أرفع في الوزارة.

التوصيات:
في ضوء النتائج توصي الباحثة باآلتي:
 oتحديد الخطوات اإلجرائية إلدخال التعليم االلكتروني بجدول زمني في كل مدرسة.
 oتسهيل برامج التدريب المستمر للمديرين والمعلمين في مجال التعليم االلكتروني.
 oتوفير المعلومات الكافية عن المنصات التعليمية عن التعلم االلكتروني.
 oتوفير الدعم المعنوي والمالي الالزم لنشر ثقافة استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المجتمع المدرسي.
 oإجراء دراسات تتناول معيقات تطبيق التعليم االلكتروني في المدارس الثانوية في األردن من وجهة نظر مديري المدارس.
 oالتدريب الفعال للتعليم لمدراء المدارس في عملية التعليم االلكتروني .
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 oتفعيل استخدام الحاسوب في البيئة التعليمية بجميع عناصرها عمليا ً لينعكس ذلك على زيادة التفاعل بين العاملين في
المدرسة لتحقيق أهدافها المنشودة.
 oاستخدام الحاسوب في التدريس لتفعيل المواقف التعليمية التفاعلية.
 oتعزيز مفهوم اإلدارة االلكتروني ة لدى العاملين وذلك بتحقيق أهدافهم الشخصية من خالل عملهم ،وزيادة فرص تحقيق
مايصبون إليه بخلق الفرص المتكافئة بينهم.
 oإجراء دراسات حول استخدامات الحاسوب في اإلدارة المدرسية وربطها بمتغيرات أخرى مثل دافعية اإلنجاز ،التحصيل،
التفاعل ،األنماط القيادية.

المصادر والمراجع:
 oأبو سماحة ،كمال ،المنجزات المرحلية لبرنامج التطوير التربوي ،رسالة المعلم ،2282 ،بديل العددين ()42( ،)2 ،8
ص .02-09
 oأحمد ،أحمد إبراهيم ،اإلدارة المدرسية في مطلع القرن الحادي والعشرين ،ط ،2القاهرة ،دار الفكر العربي8224 ،م.
 oاشتيات ،سامح محمد يوسف" ،درجة استخدام مديري المدارس في مديرية تربية بني كنانة ألدوات االتصال االلكتروني
في التواصل مع مدراء مدارس تربية لواء سحاب وأولياء أمور الطلبة والصعوبات التي تواجههم من وجهة نظر
المديرين ومدراء مدارس تربية لواء سحاب وأولياء أمور الطلبة"( ،رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة اليرموم،
اربد2011 ،م.
 oآل إبراهيم  ،آمال بنت أحمد بن علوي " ،واقع ومعوقات استخدام الحاسب اآللي في أعمال إدارة المدارس الثانوية في
سلطنة عمان من وجهة نظر المديرين ومساعديهم"( ،رسالة ماجستير) ،جامعة الخليج العربي ،البحرين8228 ،م.
 oالبدري ،طارق عبد الحميد( .)8220االتجاهات الحديثة لإلدارة المدرسية في تنمية القيادة التدريسية .عمان :دار الثقافة.
 oالبياتي ،فارس .محاسبة األداء في تنمية المؤسسات والموارد البشرية .عمان :دار أيلة للنشر والتوزيع8222 ،م.
 oالحراحشة ،محمد ( )8224درجة استخدام الحاسوب في اإلدارة المدرسية لدى مدراء مديريات التربية والتعليم في محافظة
المفرق  /األردن ،كلية العلوم التربوية ،جامعة آل البيت.
 oخلوف ،إيمان" ،واقع تطبيق اإلدارة االلكترونية في المدارس الحكومية الثانوية في الضفة الغربية من وجهة نظر
المديرين والمديرات"( ،رسالة ماجستير غير منشورة) ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،أقل من ( )22سنوات8222 ،م.
 oالخميسي ،السيد سالمة " ،قراءات في اإلدارة المدرسية أسسها النظرية وتطبيقاتها الميدانية والعلميةة.ط .2اإلسكندرية،
دار الوفاء8228 ،م.
 oالزبيدي ،سحاب حسن ،تصورات مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية في محافظة اربد إلمكانية تطبيق اإلدارة
االلكترونية في مدارسهم( ،رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة اليرموم ،اربد8229 ،
 oسعادة جودت والسر طاوي عادل ،استخدام الحاسوب واالنترنت في ميادين التربية والتعليم ،عمان ،د.ن8224 ،م.
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 oالشناق ،قسيم محمد ( )8229واقع استخدام الوسائط التعليمية االلكترونية في تعليم العلوم بدولة األمارات العربية المتحدة
من وجهة نظر مدراء مدارس تربية لواء سحاب ،كلية التربية-جامعة األمارات العربية المتحدة.
 oعبد الباري ،لينا جمال علي ( )2017دور مديري المدارس الثانوية في توظيف التعليم االلكتروني من وجهة نظر مدراء
مدارس تربية لواء سحاب بمحافظة العاصمة عمان ،رسالة ماجستير غير منشورة من جامعة الشرق االوسط ،عمان،
االردن.
 oالعجمي ،محمد حسنين ،اإلدارة المدرسية ومتطلبات العصر .القاهرة ،العالمية للنشر والتوزيع8224 ،م.
 oعطوي ،جودت عزت ،اإلدارة المدرسية الحديثة ،مفاهيمها النظرية وتطبيقاتها العملية .عمان :الدار العلم للنشر.
 oالغامدي ،عزال محمد مطلق" ،واقع تطبيق اإلدارة االلكتروني ة في مدارس تعليم البنين بمدينة ينبع الصناعية ودرجة
مساهمتها في تجويد العمل اإلداري"( ،رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة أم القرى ،مكة المكرمة ،السعودية،
8226م.
 oالفار ،إبراهيم عبد الوكيل .استخدام الحاسوب في التعليم ،عمان ،دار الفكر8228 ،م.
 oالفرا ،نعيم حسن حماد " ،تطوير االتصال اإلداري لمديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة في ضوء اإلدارة
االلكترونية"( ،رسالة ماجستير غير منشورة) ،الجامعة اإلسالمية ،غزة8222 ،م.
 oالقرني ،حسن بن حجر " ،مهارة استخدام الحاسب اآللي لدى مديري المدارس االبتدائية بمدينة جدة درجة أهميتها
وانعكاسها على تطوير العمل اإلداري"( ،رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة أم القرى ،مكة المكرمة ،السعودية،
8222م.

جميع الحقوق محفوظة  ،© 2021الباحثة /زين نايف سالم األغوات ،المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي.
)(CC BY NC
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الخرائط المفاهيمية وأثرها على تحصيل طلبة المدارس األساسية األردنية من وجهة نظر معلمي اقليم
الوسط باألردن
Conceptual maps and their impact on the achievement of Jordanian basic school students from
the viewpoint of teachers in the middle region in Jordan

الباحثة /عائشة منيزل خليفة بني خالد
وزارة التربية والتعليم االردنية

الملخص:
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة الخرائط المفاهيمية وأثرها على تحصيل طلبة المدارس األساسية األردنية من وجهة نظر
معلمي اقليم الوسط باألردن ،وكذلك عالقة متغيرات (الجنس ومكان السكن) باستجابات المعلمين واإلجابة عن أسئلة هذه الدراسة.
ولإلجابة عن هذه األسئلة استخدمت أداة لدراسة وهي عبارة عن استبانة تحتوي على ( )02فقرة موزعة على أربعة
أبعاد (الفهم واالستيعاب ،مساعدة الطالب ،إمكانية استخدامها وشموليتها).
تكون مجتمع الدراسة من معلمي اقليم الوسط باألردن وتكونت عينة الدراسة من ( )02معلما ً ومعلمة من معلمي اقليم
الوسط باألردن ،تم اختيارهم بطريقة عشوائية ،وأدخلت البيانات التي حصلت عليها الباحثة من عينة الدراسة للحاسوب لتعالج
بواسطة البرنامج اإلحصائي للعلوم االجتماعية ( ،)SPSSأظهرت النتائج أن الخرائط المفاهيمية وأثرها على تحصيل طلبة
المدارس األساسية األردنية من وجهة نظر معلمي اقليم الوسط باألردن كانت مرتفعة.
وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة فإن الباحثة توصي بما يأتي :قيام واضعي المنهاج باستخدام خرائط المفاهيم
أثناء إعداد المقررات الدراسية ،وتوعية الطلبة إلى أن خرائط المفاهيم ،تزيد من استيعابهم وتوليد أفكار جديدة.
الكلمات المفتاحية :الخرائط المفاهيمية ،طلبة المدارس األساسية األردنية ،معلمي اقليم الوسط ،األردن.

399

www.ajrsp.com

 م0202-5-5 :المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والعشرون | تأريخ اإلصدار
ISSN: 2706-6495

Conceptual maps and their impact on the achievement of Jordanian basic school students from
the viewpoint of teachers in the middle region in Jordan

Abstract:
This study aimed to know the conceptual maps and their impact on the achievement of
Jordanian basic school students from the teachers 'point of view in the middle region in Jordan, as
well as the relationship of the variables (gender and place of residence) with the teachers' responses
and the answers to the questions of this study.
To answer these questions, I used a study tool, which is a questionnaire that contains (20)
items divided into four dimensions (comprehension, comprehension, student assistance, usability
and comprehensiveness).
The study population consisted of teachers from the central region in Jordan, and the study
sample consisted of (02) teachers from the central region in Jordan, who were randomly selected,
and the data obtained by the researcher from the study sample were entered into a computer to be
processed by the Statistical Program for Social Sciences (SPSS). That the conceptual maps and
their impact on the achievement of Jordanian basic school students from the viewpoint of teachers
in the middle region in Jordan was high.
In light of the findings of the study, the researcher recommends the following: Curriculum
developers use concept maps while preparing curricula, and educate students that concept maps
increase their understanding and generate new ideas.

Keywords: conceptual maps, Jordanian basic school students, teachers in the Central Region,
Jordan.

:المقدمة
 وتضفي المعنى على المفاهيم،تعتبر الخرائط المفاهيمية أدوات مفيدة في تعزيز التحصيل الدراسي وتدعيمه وتقويته
.وتعمق فهم الطلبة للمفاهيم في أي وحدة دراسية وتوفر عامل االرتباط واالنسجام بين عناصر المادة التعليمية
.وبالنسبة للمعلم فإنها تساعد على مالحظة سير الطلبة وقدراتها في بناء المعرفة العلمية الجديدة عليهم
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وتمثل خرائط المفاهيم منظما ً تمهيديا ً للتعلم وأداة تخطيط بصرية محسوسة يتمكن المتعلم من دمج المفاهيم الجديدة ضمن
بنية المعرفة من خالل نمط أو سياق يتواءم مع طبيعة عمل الدماغ الذي يضع باستمرار ترتيبات متسلسلة سريعة الستخالص أو
تكوين األنماط ،ويبدو أن هذه الرغبة لتكوين األنماط شيئا ً فطريا ً في سلوك اإلنسان شاهدها في األطفال والراشدين على حد سواء.
وعالوة على ما سبق يمكن النظر لخريطة المفهوم باعتبارها سلة من المعينات التي ينبغي إتقانها من قبل المعلمين
والمتعلمين .وإذا عرفنا أن ( )%02من المتعلمين يصنفون كمتعلمين بصريين وأن الرغبة في تكوين األنماط المنطقة تبدو شيئا ً
فطريا ً في سلوك اإلنسان وأن الطالب يتعلمون بشكل أفضل عندما تقدم لهم المفاهيم بشكل مخطط بصري منظم ،تغدو خرائط
المفهوم تقنية تربوية تعليمية تعلمية فاعلة وضرورية.

مشكلة الدراسة:
 ما هي الخرائط المفاهيمية وأثرها على تحصيييل طلبة المدارس األسيياسييية األردنية من وجهة نظر معلمي اقليم الوسييطباألردن؟
 هل يوجد فروق ذات داللة إحصييائية عند مسيييتوال الداللة ( )α=0.05في اسيييتجابات أفراد عينة الدراسييية نحو الخرائطالمفاهيمية وأثرها على تحصييييل طلبة المدارس األسييياسيييية األردنية من وجهة نظر معلمي اقليم الوسيييط باألردن تعزال
لمتغير (الجنس ،ومكان السكن)؟

أهداف الدراسة:
 معرفة الخرائط المفاهيمية وأثرها على تحصيييل طلبة المدارس األسيياسييية األردنية من وجهة نظر معلمي اقليم الوسييطباألردن.
 فحص وجود فروق ذات داللة إحصيييييائية عند مسيييييتوال الداللة ( )α= 0.05في اسيييييتجابات أفراد عينة الدراسييييية نحوالخرائط المفاهيمية وأثرها على تحصييل طلبة المدارس األسياسيية األردنية من وجهة نظر معلمي اقليم الوسط باألردن
تعزال إلى متغيرات (الجنس ومكان السكن).

أهمية الدراسة:
تعمل الخرائط المفاهيمية على:
 ربط المفاهيم الجديدة بالمفاهيم السابقة في مجال التدريس ،مما يزيد في أهميتها. اكتساب مهارة التصنيف والترتيب للمفاهيم لدال الطلبة. تقود الدراسة لتوصيات ستخرج من خالل النتائج تقدم للمسؤولين لحل المشكلة. -الدراسات في هذا الموضوع حسب الباحثة قليلة في األردن.

فرضيات الدراسة:
 ال توجد فروق ذات داللة إحصيييائية عند مسيييتوال الداللة ( )α= 0.05في اسيييتجابات أفراد عينة الدراسييية نحو الخرائطالمفاهيمية وأثرها على تحصييييل طلبة المدارس األسييياسيييية األردنية من وجهة نظر معلمي اقليم الوسيييط باألردن تعزال
لمتغير (الجنس)؟

401

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-5-5 :م
ISSN: 2706-6495

 ال توجد فروق ذات داللة إحصيييائية عند مسيييتوال الداللة ( )α= 0.05في اسيييتجابات أفراد عينة الدراسييية نحو الخرائطالمفاهيمية وأثرها على تحصييييل طلبة المدارس األسييياسيييية األردنية من وجهة نظر معلمي اقليم الوسيييط باألردن تعزال
لمتغير (مكان السكن)؟

حدود الدراسة:
 الحدود الزمنية :الفصل الثاني من العام الدراسي (.)0202/0202 الحدود البشرية :معلمي ومعلمات اقليم الوسط باألردن. -الحدود المكانية :المدارس األساسية األردنية.

مصطلحات الدراسة:
 الخرائط المفاهيمية :تمثل عالقة ذات معنى بين المفاهيم في شيييييكل محتويات ،وهذه المحتويات عبارة عن مفهومين أوأكثر متصل ببعضها بواسطة الكلمات في إطار معين( .نوفاك)2890 ،

الدراسات السابقة:
الدراسات العربية:
دراسة الشهراتي( .)0225هدفت الدراسة إلى إعداد وحدة التلوث البيئي وفقاً الستخدام خرائط المفاهيم كإستراتيجية
للتدريس أيضا ً التعرف على الفرق بين تحصيل الطالب الذين تم تدريسهم بواسطة خرائط المفاهيم والطالب الذين يتم تدريسهم
وفقا ً لطريقة متبعة باإلضافة معرفة أثر استخدام معلم األحياء خرائط المفاهيم على اتجاه الطالب نحو مادة األحياء،
واستخدام الباحث المنهج شبة التجريبي وبلغ حجم العينة ( )200من طالب مكان السكن مدينة لمدرسة األمير عبد هللا
بحث عبد العزيز الثانوية بمنطقة أبها التعليمية وثم تقسيمهم إلى ( )66للمجموعة الضابطة ( )09للمجموعة التجريبية .وأسفرت
نتائج الدراسة عن :عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة الضابطة ومتوسط درجات المجموعة
التجريبية في االختبار التحصيلي البعدي ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة الضابطة ومتوسط
درجات المجموعة التجريبية في مقياس االتجاه نحو مادة األحياء البعدي.
دراسة الوسيمي( .)0222هدفت الدراسة إلى تدريب بعض تالميذ المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية على
استخدام إستراتيجية خرائط المفاهيم من خالل دراستهم لوحدة الطاقة وتحوالتها وانتقالها وأيضا ً استهدفت الدراسة أثر استخدام
إستراتيجية خرائط المفاهيم على تحصيل التالميذ في المرحلة المتوسطة لمادة العلوم ،واالحتفاظ بالتعلم للمفاهيم العلمية المتضمنة
في الوحدة المذكورة ،واستخدام الباحث المنهج التجريبي وبلغ حجم العينة ( )222تلميذ من تالميذ مكان السكن الثالث بمدارس
المرحلة المتوسطة التابعة إلدارة أبها التعليمية .وأسفرت نتائج الدراسة عن :أن التدريس باستخدام استراتيجية خرائط المفاهيم
أفضل من التدريس بالطريقة التقليدية (المعتادة) فيما يتعلق بالتحصيل واالحتفاظ بالتعليم واالتجاه نحو مادة العلوم.
الدراسات األجنبية:
دراسة ) (Heinze _ fry – and Novak, 1995استهدفت الدراسة البحث أثر استخدام خرائط المفاهيم في تعزيز
التعلم ذو المعنى لطالب المرحلة الجامعية في مادة األحياء ومعرفة اتجاه الطالب نحو استخدام هذه االستراتيجية .وقد أسفرت
نتائج الدراسة عن أن هناك فروق ذات داللة إحصائية في تحصيل الطالب في المجموعتين.

402

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-5-5 :م
ISSN: 2706-6495

دراسة ( .)Mason,9982أوضحت الدراسة أن خرائط المفاهيم لها أثر في تحسين المهارات التدريسية وزيادة اإللمام
بالمفاهيم العلمية ،في مادة التخصص والكشف عن التصورات الخاطئة للمفاهيم لدال الطالب المتعلمين .وقد أسفرت نتائج هذه
الدراسة عن أن خرائط المفاهيم لها دور في الربط بين المفاهيم العلمية وتكون البنية المعرفية.

مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع الييدراسييييييية من معلمي ومعلمييات إقليم الوسييييييط بيياألردن خالل الفصيييييييل الثيياني من العييام الييدراسييييييييية
(.)0202/0202

عينة الدراسة:
أجريت الدراسيية على عينة قوامها ( )02معلما ً ومعلمة من معلمي ومعلمات إقليم الوسيييط باألردن خالل الفصيييل الثاني
من العام الدراسييية ( ،)0202/0202تم اختيارهم بطريقة عشييوائية والجداول( )0( ،)2تبين توزيع عينة الدراسيية تبعا ً لمتغيراتها
المستقلة
جدول رقم ( :)2توزيع عينة الدراسة تبعا ً لمتغير الجنس
الجنس

التكرار

النسبة المئوية ()%

ذكر

32

46

أنثى

38

54

المجموع

02

100

جدول رقم ( :)0توزيع عينة الدراسة تبعا ً لمتغير مكان السكن
مكان السكن

التكرار

النسبة المئوية ()%

مدينة

42

60

قرية

28

40

المجموع

02

100

منهج الدراسة:
اتبع في هذه الدراسييييية المنهج الوصيييييفي نظرا لمالءمته طبيعتها حيث يتم في هذا المنهج جمع البيانات وإجراء التحليل
اإلحصائي الستخراج النتائج المطلوبة.

أداة الدراسة:
اعتمادا على أدبيات البحث والدراسيييات السيييابقة واسيييتشيييارة الخبراء تم بناء اسيييتبانه لجمع البيانات من عينة الدراسييية
اشتملت على ( )02فقرة موزعة إلى اربعة أبعاد كما في الجدول رقم (.)3
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جدول رقم ( :)3فقرات االستبانة تبعا لمجاالت الدراسة
عدد الفقرات

الفقرات

البعد

#
2

الفهم واالستيعاب.

5

25-22

0

مساعدة الطالب.

5

22-26

3

إمكانية استخدامها.

5

25-22

0

شموليتها.

5

02-26

صدق األداة:
تم عرض أداة الدراسيية على مختصييين ومشييرفين من وراز التربية والتعليم األردنية ،وأوصييوا بصييالحيتها بعد إجراء
تعديالت أشار إليها ،وقد تم إجراء تلك التعديالت وإخراج االستبانة بصورتها النهائية.
ثبات األداة
للتحقق من ثبات األداة اسيييييتخدمت معادلة كرونباا ألفا السيييييتخراج الثبات فبلغت نسيييييبته الكلية على فقرات االسيييييتبانة
( )2.90وهي نسبة ثبات تؤكد إمكانية استخدام األداة.

المعالجة اإلحصائية:
بعد جمع البيانات تم إدخال بياناتها للحاسيييييب لتعالج بواسيييييطة البرنامج اإلحصيييييائي للعلوم االجتماعية (ٍ ،)SPSSوقد
استخدمت النسب المئوية والمتوسطات الحسابية الموزونة واختبار (ت) وتحليل التباين األحادي.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
أوال :النتائج المتعلقة بالسؤؤؤؤاال األول ال

نصؤؤؤؤ  :ما هي الخرائط المفاهيمية وأثرها على تحصيييييل طلبة المدارس األسيييياسييييية

األردنية من وجهة نظر معلمي اقليم الوسط باألردن؟
من أجل اإلجابة عن هذا السييؤال ،اسييتخدمت المتوسييطات الحسييابية والنسييب المئوية لكل فقرة من فقرات كل مجال من
مجاالت االستبانة.
وقد أعطي للفقرات ذات المضيييييمون اإليجابي ( )5درجات عن كل إجابة (موافق بشيييييدة) ،و( )0درجات عن كل إجابة
(موافق) ،و( )3درجيات عن كيل إجيابية (محياييد) ،ودرجتيان عن كيل إجيابية (معيارض) ،ودرجة واحدة عن كل إجابة (معارض
بشدة) ،ومن أجل تفسير النتائج أعتمد الميزان اآلتي للنسب المئوية لالستجابات:
جدول رقم ( :)4ميزان النسب المئوية لالستجابات
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درجة االستجابات

النسبة المئوية

منخفضة جدا

أقل من %52

منخفضة

من %58-%52

متوسطة

من %68- %62
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مرتفعة

من %08- %02

مرتفعة جدا

من  %92فما فوق

وتبين الجداول ( )9( )0( ،)6( ،)5النتائج ،ويبين الجدول ( )8خالصة النتائج.
 )2النتائج المتعلقة بالبعد األول (الفهم واالستيعاب)
جدول رقم ( :)5المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد األول
متوسط

النسبة

درجة

رقم

االستجابة*

المئوية

االستجابة

2

تزيد خرائط المفاهيم من فهم الطلبة واستيعابهم لمادة الدرس.

4.40

88.00

مرتفعة جدا

0

تشجيع خرائط المفاهيم قدرة الطلبة على التفكير والتأمل.

4.40

88.00

مرتفعة جدا

3

تقوي خرائط المفاهيم ذاكرة المتعلم وتزيد نشاطه.

4.20

84.00

مرتفعة جدا

0

تزيد خرائط المفاهيم من إمكانية التحصيل الدراسي واالحتفاظ بالتعلم.

3.91

78.20

مرتفعة

5

تزيد خرائط المفاهيم من إمكانية الطلبة في توليد أفكار جديدة.

3.83

76.60

مرتفعة

4.15

82.97

مرتفعة جدا

الفقرات

الفقرة

الدرجة الكلية
أقصى درجة للفقرة ( )5درجات

يتبين من الجدول رقم ( )5السيابق أن اسيتجابات أفراد عينة الدراسية نحو الخرائط المفاهيمية وأثرها على تحصيل طلبة
المدارس األسيياسييية األردنية من وجهة نظر معلمي اقليم الوسييط باألردن كانت مرتفعة جدا على الفقرات ( )3 ،0 ،2حيث كانت
نسييييييبتها المئوية أكبر من ( )%92وكانت مرتفعة على الفقرات ( )5 ،0حيث كانت نسييييييبتها المئوية بين ( )%08-%02وكانت
النسبة المئوية لالستجابة على الدرجة الكلية مرتفعة جدا بداللة النسبة المئوية (.)%90.80
وتعزو الباحثة هذا االرتفاع إلى تأثير خرائط المفاهيم بشيييكل سييييليم على الطلبة حيث زادت من اسييييتيعابهم ومن قدرتهم
على توليد أفكار جديدة مكنتهم من فهم المادة بشكل أفضل.
 )0النتائج المتعلقة بالبعد الثاني (مساعدة الطالب)
جدول رقم ( :)6المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد الثاني
متوسط

النسبة

درجة

رقم

االستجابة*

المئوية

االستجابة

4.00

80.00

مرتفعة جدا

0

خرائط المفاهيم وسيلة سهلة للطالب في االستخدام.

3.89

77.80

مرتفعة

9

تزيد خرائط المفاهيم من إمكانية االحتفاظ بالمعلومات لفترة طويلة.

4.03

80.60

مرتفعة جدا

8

تزيد خرائط المفاهيم من نشاط الطلبة نحو األفضل.

3.94

78.80

مرتفعة

الفقرات

الفقرة
6

الخرائط المفاهيمية تساعد في معرفة أوجه الشبه واالختالف بين
المفاهيم.
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22

تعرف خرائط المفاهيم الطلبة على المفاهيم األكثر أهمية والمفاهيم
األقل أهمية.
الدرجة الكلية

3.69

73.80

مرتفعة

3.91

78.17

مرتفعة

أقصى درجة للفقرة ( )5درجات
يتبين من الجدول رقم ( )5السيابق أن اسيتجابات أفراد عينة الدراسية نحو الخرائط المفاهيمية وأثرها على تحصيل طلبة
المدارس األسييييياسيييييية األردنية من وجهة نظر معلمي اقليم الوسيييييط باألردن كانت مرتفعة جدا على الفقرات ( )9 ،6حيث كانت
نسييييييبتهيا المئويية أكبر من ( )%92وكيانيت مرتفعية على الفقرات ( )22 ،8 ،0حيث كانت نسييييييبتها المئوية بين ()%08-%02
وكانت النسبة المئوية لالستجابة على الدرجة الكلية مرتفعة بداللة النسبة المئوية (.)%09.20
وتعزو الباحثة هذا االرتفاع إلى أن خرائط المفاهيم تسييياعد الطلبة على اسيييتيعاب المادة التعليمية واالحتفاظ بالمعلومات
لمدة طويلة.
 )3النتائج المتعلقة بالبعد الثالث (إمكانية استخدامها)
جدول رقم ( :)0المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد الثالث
متوسط

النسبة

درجة

رقم

االستجابة*

المئوية

االستجابة

22

استخدام المعلم لخرائط المفاهيم يشجع الطلبة على استخدامها

3.91

78.20

مرتفعة

20

تمكن خرائط المفاهيم الطلبة من استخدامها في أي وقت.

3.54

70.80

مرتفعة

23

يختلف استخدام خرائط المفاهيم من مدرسة ألخرال.

2.60

52.00

منخفضة

20

تستخدم الخرائط المفاهيمية ألي مادة دراسية دون استثناء.

2.80

56.00

منخفضة

25

يساعد استخدام خرائط المفاهيم في توليد أفكار جديدة.

3.91

78.20

مرتفعة

3.35

67.09

متوسطة

الفقرات

الفقرة

الدرجة الكلية
أقصى درجة للفقرة ( )5درجات

يتبين من الجدول رقم ( )0السيابق أن اسيتجابات أفراد عينة الدراسية نحو الخرائط المفاهيمية وأثرها على تحصيل طلبة
المدارس األسيياسييية األردنية من وجهة نظر معلمي اقليم الوسييط باألردن كانت مرتفعة على الفقرات ( )25 ،20 ،22حيث كانت
نسبتها المئوية بين ( )%08-%02وكانت منخفضة على الفقرة ( )20 ،23حيث كانت نسبتها المئوية بين ( )%58-%52وكانت
النسبة المئوية لالستجابة على الدرجة الكلية متوسطة بداللة النسبة المئوية (.)%60.28
وتعزو الباحثة ذلك إلى أن هناك توجه إلى استخدام خرائط المفاهيمية لمواد دراسية أكثر من غيرها.
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 )4النتائج المتعلقة بالبعد الرابع (شموليتها)
جدول رقم ( :)8المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد الرابع
متوسط

النسبة

درجة

رقم

االستجابة*

المئوية

االستجابة

4.14

82.80

مرتفعة جدا

3.94

78.80

مرتفعة

29

تكون خرائط المفاهيم شاملة لجميع المادة الدراسية.

3.03

60.60

متوسطة

28

يمكن استخالص أسئلة شاملة للمادة من الخرائط المفاهيمية.

3.00

60.00

متوسطة

02

تغني الخرائط المفاهيمية عن مراجعة المادة الدراسية.

2.26

45.20

منخفضة جدا

3.27

65.49

متوسطة

الفقرات

الفقرة

تختلف طريقة استخدام خرائط المفاهيم من طالب إلى آخر حسب

26

فهمه لمحتوال المادة.
توفر خرائط المفاهيم عامل الربط بين المفاهيم واالنسجام بين

20

عناصر المادة التعليمية.

الدرجة الكلية
أقصى درجة للفقرة ( )5درجات

يتبين من الجدول رقم ( )9السيابق أن اسيتجابات أفراد عينة الدراسية نحو الخرائط المفاهيمية وأثرها على تحصيل طلبة
المدارس األسياسية األردنية من وجهة نظر معلمي اقليم الوسط باألردن كانت مرتفعة جدا على الفقرات ( )26حيث كانت نسبتها
المئوية اكبر من ( )%92وكانت مرتفعة على الفقرات ( )20حيث كانت نسيييييبتها المئوية بين ( )%08 -%02وكانت متوسيييييطة
على الفقرة ( )28 ،29حيث كانت نسيبتها المئوية بين ( )%68 -%62وكانت منخفضة جدا على الفقرة ( )02حيث كانت نسبتها
المئوية اقل من ( )%52وكانت النسبة المئوية لالستجابة على الدرجة الكلية متوسطة بداللة النسبة المئوية (. )%65.08
وتعزو الباحثة هذه التوسيط إلى أن الطلبة يقوموا باستخدام الخرائط المفاهيمية في أشياء معينة من المادة الدراسية ،ليس
في كل المادة الدراسية.
 )5خالصة النتائج وترتيب األبعاد والدرجة الكلية لالستجابات:
جدول رقم ( :)9المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لألبعاد والدرجة الكلية لالستجابات
متوسط االستجابة*

النسبة المئوية

درجة االستجابة

البعد

الرقم
2

الفهم واالستيعاب.

4.15

82.97

مرتفعة جدا

0

مساعدة الطالب.

3.91

78.17

مرتفعة

3

إمكانية استخدامها.

3.35

67.09

متوسطة

4

شموليتها.

3.27

65.49

متوسطة

3.67

73.40

مرتفعة

الدرجة الكلية
أقصى درجة للفقرة ( )5درجات
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يتبين من الجدول رقم ( )8السيابق أن اسيتجابات أفراد عينة الدراسية نحو الخرائط المفاهيمية وأثرها على تحصيل طلبة
المدارس األسيييياسييييية األردنية من وجهة نظر معلمي اقليم الوسييييط باألردن كانت مرتفعة جدا على البعد ( )2حيث كانت نسييييبتها
المئوية أكبر من ( )%92وكانت مرتفعة على البعد ( )0حيث كانت نسيييييبتها المئوية بين ( )%08-%02وكانت متوسيييييطة على
البعد ( )0 ،3حيث كانت نسيييبتها المئوية بين ( )%68-%62وكانت النسيييبة المئوية لالسيييتجابة على الدرجة الكلية مرتفعة بداللة
النسبة المئوية (.)%03.02
وتعزال الباحثة هذا االرتفاع إلى اهتمام الطلبة بخرائط المفاهيم وإقبالهم عليها لتسهيل تعلمهم لموادهم الدراسية.
ثانيا :النتائج المتعلقة بالسؤؤؤاال الثاني ال

نصؤؤؤ  :هل يوجد فروق ذات داللة إحصيييائية عند مسيييتوال الداللة ( )α = 0.05في

اسييتجابات أفراد عينة الدراسييية نحو الخرائط المفاهيمية وأثرها على تحصيييل طلبة المدارس األسييياسيييية األردنية من وجهة نظر
معلمي اقليم الوسط باألردن تعزال لمتغيري (الجنس ،ومكان السكن)؟
وتتعلق بهذا السؤال فرضيات الدراسة ،والجداول ( )22 ،22يبين نتائج فحصها.
نتائج فحص الفرضؤؤية األولى التي نصؤؤها :ال توجد فروق ذات داللة إحصييائية عند مسييتوال الداللة ( )α = 0.05في اسييتجابات
أفراد عينة الدراسيية نحو الخرائط المفاهيمية وأثرها على تحصيييل طلبة المدارس األسيياسييية األردنية من وجهة نظر معلمي اقليم
الوسط باألردن تعزال لمتغير (الجنس)؟
لفحص الفرضية تم استخدام اختبار ( )tوالجدول رقم ( )22يبين النتائج:
جدول رقم ( :)22نتائج اختبار (ت) تبعا ً لمتغير الجنس
ذكر
البعد

رقم

انثى
(ت)

الداللة
.452

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

2

الفهم واالستيعاب.

4.2167

.36639

4.1130

.38999

.761

0

مساعدة الطالب.

3.6667

.65690

4.0348

.54155

-1.774

.085

3

إمكانية استخدامها.

3.3333

.70496

3.3652

.68663

-.129

.898

0

شموليتها.

3.3667

.73773

3.2261

.61290

.601

.552

3.6458

.47743

3.6848

.41600

-.250

.804

الدرجة الكلية

دال إحصائيا عند مستوال الداللة ()2.25
يتبين من الجيدول رقم ( )23السييييييابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصييييييائية عند مسييييييتوال الداللة ( )2.25 = αفي
اسييتجابات أفراد عينة الدراسييية نحو الخرائط المفاهيمية وأثرها على تحصيييل طلبة المدارس األسييياسيييية األردنية من وجهة نظر
معلمي اقليم الوسييييط باألردن تعزال لمتغير (الجنس) على جميع األبعاد وعلى الدرجة الكلية حيث كان مسييييتوال الداللة لقيم (ت)
عليها أكبر من ( )2.25وبهذا نقبل الفرضية.
نتائج فحص الفرضؤؤية الثانية التي نصؤؤها :ال توجد فروق ذات داللة إحصييائية عند مسييتوال الداللة ( )α = 0.05في اسييتجابات
أفراد عينة الدراسيية نحو الخرائط المفاهيمية وأثرها على تحصيييل طلبة المدارس األسيياسييية األردنية من وجهة نظر معلمي اقليم
الوسط باألردن تعزال لمتغير (مكان السكن)؟
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لفحص الفرضية تم استخدام اختبار ( )tوالجدول رقم ( )22يبين النتائج:
جدول رقم ( :)22نتائج اختبار (ت) تبعا ً لمتغير مكان السكن
البعد

رقم

قرية

مدينة

(ت)

الداللة
.980

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

2

الفهم واالستيعاب.

4.1467

.43072

4.1500

.34868

-.025

0

مساعدة الطالب.

3.7733

.64083

4.0100

.56373

-1.159

.255

3

إمكانية استخدامها.

3.3200

.81696

3.3800

.58364

-.254

.801

0

شموليتها.

3.0667

.71581

3.4300

.56671

-1.677

.103

الدرجة الكلية

3.5767

.47429

3.7425

.39346

-1.130

.267

دال إحصائيا عند مستوال الداللة ()2.25
يتبين من الجيدول رقم ( )23السييييييابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصييييييائية عند مسييييييتوال الداللة ( )2.25 = αفي
اسييتجابات أفراد عينة الدراسييية نحو الخرائط المفاهيمية وأثرها على تحصيييل طلبة المدارس األسييياسيييية األردنية من وجهة نظر
معلمي اقليم الوسيييط باألردن تعزال لمتغير (مكان السيييكن) على جميع األبعاد وعلى الدرجة الكلية حيث كان مسيييتوال الداللة لقيم
(ت) عليها أكبر من ( )2.25وبهذا نقبل الفرضية.

التوصيات:
 قيام واضعي المنهاج بتوضيح المادة الدراسية باستخدام خرائط المفاهيم ليس بالشرح فقط. تشجيع المعلمين الطلبة على استخدام الخرائط المفاهيمية في جميع المواد الدراسية. تنبيه الطلبة بأن استخدام خرائط المفاهيم تجعل دراسة المادة التعليمية أسرع وأسهل. استخدام المعلمين لخرائط المفاهيم أثناء شرحهم لمادة الدرس. توعية الطلبة إلى استخدام خرائط المفاهيم يزيد من اإلبداع وتوليد األفكار الجديدة. -تشجيع الطلبة بأن خرائط المفاهيم تزيد من إمكانية االحتفاظ بالمعلومات لفترة أطول.

قائمة المصادر والمراجع:
أوالً :المراجع العربية:
 بلوشي ،زعيمة ( :)0229خرائط المفاهيم ،التربية والتعليم والبحث العلمي ،الحوار المتمدن العدد (.)0082 عبد السالم ،مصطفى( :)0222االتجاهات الحديثة في تدريس العلوم ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،مصر. عريمي ،باسمة ( :)0228استخدام خرائط المفاهيم في التدريس ،دائرة تنمية الموارد البشرية ،وزارة التربية والتعليم.سلطنة عمان.
 عماد الدين عبد المجيد الوسييمي ( :)0222أثر اسؤتخدام إستراتيجية خرائط المفاهيم على التحصيل واالحتفا بالتعليموتنمية االتجاه نحو مادة العلوم لدى تالمي المرحلة المتوسؤؤؤؤطة بالمملكة العربية السؤؤؤؤؤعودية ،دراسيييييات في المناهج،
طرق التدريس ،جامعة عين شمس ،كلية التربية ،العدد الخامس والسبعون ،نوفمبر.
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 الفارسيييييي ،خديجة محمد سيييييالم ( :)0223أثر اسؤؤؤؤؤتخدام خرائط المفاهيم في تدريس طالبات المرحلة اإلعداد في مادةالجغرافيا ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة السلطان قابوس.
 قاسييم ،بشييرال محمود ( :)2888أثر خرائط المفاهيم في تحقيق الجانب المعرفي للرياضؤؤيات في المرحلة المتوسؤؤطة،مجلة العلوم التربوية والنفسية ،العدد .32
 كردي ،أحمييد السيييييييييد ( :)0222خرائط المفؤؤاهيم ،التعليم ،التؤؤدريس المهؤؤارات ،موقع البيياحييث محمييد النبوي محمييدالمسيمي.
 محمد سييعيد آل عطاف الشييهراتي ( :)0225فعالية اسؤؤتخدام خرائط المفاهيم في تدريس وحدة التلوث على التحصؤؤيلواالتجاه نحو مادة األحياء لدى طالب مكان السكن األول (الثانو ) دراسات في المناهج وطرق التدريس ،جامعة عين
شمس .كلية التربية ،العدد الثاني بعد المائة ،ابريل.
 نوفيياك ،جوزف ،جودين ،بوب :)2885( ،تعلم كيف تتعلم (ترجميية :إبراهيم محمييد الشيييييييافعي ،أحييد عصيييييييام مكييانالسكندي) ،الرياض ،المملكة العربية السعودية ،جامعة الملك سعود.
ثانياً :المراجع األجنبية:
Bolte. Linda (1999): using concept Maps and Intev Prestige Essays for Asses Sment –in

-

Mathematics, school science and Mathematics, vol (99), Issue, (1) p 19-30.
Heinze – fry, J.A (1990):"Concept Mapping Brings Lang – 28 Term Movement toward

-

Meaningful Learning" Science Education. (74) (4), 416 – 472.
Mason, C.l (1992): "Concept Mapping. A Tool to Develop Reflective – 29. Science

-

Instruction" science Education, 76 (1) – 51 – 63
جميع الحقوق محفوظة  ،© 2021الباحثة /عائشة منيزل خليفة بني خالد ،المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي.
)(CC BY NC
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درجة تضمين حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في منهاج تاريخ األردن للصف الثاني عشر
The degree to which the rights of persons with disabilities are included in the curriculum
for the history of Jordan for the twelfth grade
 عبير محمد عبد هللا الشوابكة/الباحثة
وزارة التربية والتعليم االردنية
Email: abeer.shwabke@gmail.com

:الملخص
هدفت الدراسة إلى الكشف عن درجة تضمين كتاب تاريخ األردن للصف الثاني عشر لفروع التعليم كافة لحقوق
 وتم تصميم معيار (أداة. حيث اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي،األشخاص ذوي اإلعاقة ممثلة بوحدة تحليل الموضوعات
التحليل) لتوزيع الموضوعات وخاصة المتعلقة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وذلك بالرجوع إلى األدبيات في الدراسات السابقة
 وتكونت عينة الدراسة من موضوعات كتاب تاريخ األردن للصف الثاني عشر لفروع،المتعلقة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
 وأظهرت نتائج الدراسة أن تضمين حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.) موضوعًا08(  والبالغ عدد الموضوعات فيه.التعليم كافة
.)%5..1( جاء بنسبة ضئيلة جدًا إذ بلغت
. الثاني عشر، محتوى كتاب التاريخ، حقوق ذوي اإلعاقة:الكلمات المفتاحية

ABSTRACT
The study aimed to reveal the degree to which Jordan's history book for the second grade
included a secondary for all branches of education for the rights of persons with disabilities
represented by the Topic Analysis Unit, where the researcher adopted the descriptive analytical
curriculum. The standard (analysis tool) for the distribution of topics, particularly related to the
rights of persons with disabilities, was designed by reference to literature in previous studies on
the rights of persons with disabilities, and the study sample consisted of the subjects of the Second
Grade History of Jordan secondary to all branches of education. There are 80 topics. The results
of the study showed that the inclusion of the rights of persons with Disabilities was very small,
reaching (1.25%).

Keywords: Rights of persons with Disabilities - History Book Content - II Secondary.
www.ajrsp.com
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مقدمة:
الحياة هي حق لكل إنسان موجود على وجه الكرة االرضية ،ومن حقه أن يشعر بوجوده وكيانه ونستمد ذلك من كتاب
ضي ًًل".
ت َوفَض َّْلنَاهُ ْم َعلَى َكثِير ِّم َّم ْن َخلَ ْقنَا تَ ْف ِ
هللا ﷻ بقوله " َولَقَ ْد َك َّر ْمنَا بَ ِني آ َد َم َو َح َم ْلنَاهُ ْم فِي ْالبَرِّ َو ْالبَحْ ِر َو َر َز ْقنَاهُم ِّمنَ الطَّيِّبَا ِ
ضى َو َال َعلَى الَّ ِذينَ َال يَ ِج ُدونَ َما يُن ِفقُونَ َح َر ٌج إِ َذا نَ َ
ْس َعلَى الضُّ َعفَا ِء َو َال َعلَى ْال َمرْ َ
(االسراء ،)08 ،وقوله تعالى "لَّي َ
صحُوا ِ َّّلِلِ
َو َرسُولِ ِه ۚ َما َعلَى ْال ُمحْ ِسنِينَ ِمن َسبِيل ۚ َو َّ
صرونَ
َّحي ٌم" (التوبة )15،وقال النبي ﷻ" :ابغوني الضُّ عفا َء ،فإنَّما تُر َزقونَ وتُن َ
هللاُ َغفُو ٌر ر ِ
بضُعفائِ ُكم" (سنن أبي داود) ،كما أن الشريعة االسًلمية حثت على االهتمام بالشخص المعاق ورعايته ومساندته .فًل أحد معصوم
من بًلء اإلعاقة بكل أشكالها ،فلَطالما أصبح أشخاص يم ُشون انتهَوا على ُمقعدين مع نهاية النهار ،أو َمن أصبَح سلي ًما في عقله
فإذا به يُبتلَى بأمور نفسية أو عصبية تؤثِّر في حياته.
وحيث أن عالمنا الحالي وفي ظل االنفجار المعرفي أبدى خطوات متسارعة جدًا في االهتمام بهذه الفئة وأخذهم بعين
االعتبار؛ لما أصبحت المنظمات والجمعيات العالمية توصي بإقرار عدد من القوانين والمواثيق الهادفة ،والتي كلها تصب في إناء
واحد أال وهو ضرورة تمتع هذه الفئة بكامل حقوقهم كأفراد وحق للعيش الكريم.
تدعم المناهج الدراسية الخبرات والممارسات واألنشطة المتعلمين في ضوء االنفجارات العلمية والمعرفية والتكنولوجية
المتسارعة ،فالظروف الحياتية المتغيرة تستدعي ضرورة استثمار العقل البشري إليجاد الحلول وتوليد البدائل واألفكار الخًلًقة
التي تسهم في حل المشكًلت وتنمية القدرات العقلية ولما كانت التربية عملية مستمرة تستمر مع اإلنسان في أوجه حياته المختلفة
استدعت الحاجة إلى مواكبة االنفتاحات والمستجدات العلمية من هنا اكتسب الجانب العقلي والذهني والمعرفي اهتمام الباحثين
والمهتمين بجوانب المعرفة والتربية( .نوفل الحيلة.).880 ،
وتعد الكتب المدرسية من أهم عناصر العملية التربوية والتعليمية؛ فهي العصب األساسي للتعلم المنتظم في كافة مستويات
المرحلة الدراسية؛ وهذا األمر يستوجب ضرورة العناية بهذه الكتب من قبل مطوري المناهج الدراسية لتواكب عجلة التطور
والتقدم لتزويد الطلبة باحتياجاتهم المعرفية وإدرا ًكا للمستجدات في عصرنا الحالي (سعادة وعبد هللا.)5110 ،
كما إن لمواد الدراسات االجتماعية خصوصية تنفرد بها عن باقي المواد الدراسية؛ الهتمامها باإلنسان بجوانبه الشخصية كافة،
وعًل قته باخآخرين في كافة مراحله العمرية منذ الطفولة وحتى الممات ،وعًلقته بمحيطه الذي يعيش ،وبالعالم بأسره ،فهي تهدف
إلى بناء وإعداد اإلنسان وتنمية جوانب الصًلح والفكر وتعمل على تزويده بالقدرات التي تجعل منه إنسانًا صالحًا منتميًا لوطنه
وأمته ،ومقد ًرا للقيم األخًلقية واالجتماعية التي تحف حقوقه ،وتطالبه بتأدية واجباته نحو اخآخرين

( طًلفحة.).858 ،

وتعد القضايا المرتبط بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة من أهم القضايا التي استحوذت على اهتمام الباحثين ،والمهتمين
في هذا المجال سواء على المستوى المجتمعي أو الرسمي؛ ألهميتها الكبيرة في آثارها السلبية على الصحة النفسية للشخص ذو
اإلعاقة ،وكذلك اخآثار االجتماعية واالقتصادية وانعكاساتها على أسرته ،وبالتالي على باقي أفراد المجتمع (الزهيري.).881 ،
وبرز دور المناهج التربوية في تسليط الضوء على حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والتركيز على تطوير قراتهم التعليمية
خًلل العقدين اخآخرين من القرن الماضي والقائم على نظرية الدمج في التعليم إقرارًا بحق كل طفل بااللتحاق بالنظام التعليمي
الرسمي بدون أي تفريق بين أي نوع من اإلعاقة فالتعليم للجميع (رستم.)5110 ،
وتعتبر قضية حقوق االشخاص ذوي اإلعاقة من أهم القضايا التي ال بد من أخذها بعين االعتبار لما لهذه الفئة من حقوق بمد
يد العون ،والمساعدة لهم ودمجهم في المجتمع واتاحة فرص التعليم أمامهم ،وأال نقف عائقًا في طريقهم.

412

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-5-5 :م
ISSN: 2706-6495

فاألشخاص الذين يعانون من إعاقات هم ضحايا وغير مسؤولين عن أسباب إعاقتهم وموقف المجتمع منهم ،وانطًلقا من
هذا الوضع الذي تتعايشه هذه الفئة ،البد أن يبرز في هذا الصدد دور وزارة التربية والتعليم في منح هذه الفئة كافة التسهيًلت
وإعطاؤهم حقوقهم ودمجهم تعليميًا ،بتهيئة البنية التحتية في مدارسهم وتضمين المناهج لكافة حقوقهم ،وذلك بمساواتهم مع أقرانهم
األسوياء ومساعدتهم على النمو االجتماعي واألكاديمي.

مشكلة الدراسة:
من خًلل عمل الباحثة كمسؤول لغرف المصادر في تربية لواء سحاب ،و َّدت تسليط الضوء على أهمية إبراز حقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة في الكتاب المدرسي ،إذ تُعد الكتب المدرسية هي صلب العملية التدريسية.
كما جاء مقال صحفي في ظل عنوان يوضح زيادة دافعية عمل هذه الدراسة إذ يقول" :حضور خجول لحقوق ذوي اإلعاقة في
المناهج المدرسي" (صحيفة الرأي األردنية ،).850 ،وفي دراسة للحديدي ( ).885هدفت إلى التعرف إلى مشكًلت أسر
المعوقين عقليًا من( ) 50-8سنة دراسة على األمهات في محافظة العاصمة ،أظهرت النتائج أن أبرز المشكًلت هي المشكًلت
االقتصادية تليها النفسية ،ثم االجتماعية ،وأوصت الدراسة بضرورة زيادة الخدمات المقدمة لتلك األسر.
مما سبق تتأتى عملية أهمية تحليل محتوى موضوعات كتاب تاريخ األردن للصف الثاني عشر لفروع التعليم كافة وفقًا
لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لتشخيص مدى تضمين وتوزيع مؤشراتها وأسسها ومبادئها ممثلة بوحدة التحليل(الموضوعات)،
وتتلخص مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي :ما درجة تضمين كتاب تاريخ األردن للصف الثاني عشر لفروع التعليم كافة
لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ممثلة بوحدة الموضوعات؟

أهداف الدراسة:
تتلخص أهداف هذه الدراسة باخآتي:
-

لفت النظر إلى اهتمام الكتب المدرسية بحقوق ذوي اإلعاقة.

-

التعرف إلى درجة تضمين كتاب تاريخ األردن للصف الثاني عشر لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ممثلة بوحدة تحليل
الموضوعات.

أهمية الدراسة:
تنطلق أهمية هذه الدراسة من طبيعة الموضوع الذي تتناوله ،فهي تناولت موضوع محوري ومركزي؛ لرفع معنوية من
ابتلوا باإلعاقة بأن الكتب المدرسية تدعم هذه الفئة من الناس من خًلل تسليط الضوء على أهمية إيًلءهم الرعاية واالهتمام
بأمورهم وقضاياهم واحتياجاتهم.
فالكتاب المدرسي يُعد جوهر عملية التعليم بوصفه مصد ًرا للمعرفة ،ويحتوي على موضوعات تعزز من فهم ،واستيعاب
الطالب للمادة الدراسية ،وقد أُقر كتاب تاريخ األردن كبديل لكتاب الثقافة العامة في العام الدراسي ( .).850-.852وهذا يفرض
ضرورة دراسته وتحليله من جميع النواحي ،ويؤكد (سعيد )5112 ،على أن الهدف من عملية تحليل المحتوى هو تحليل وكشف
المدلوالت والمضامين التي تتسم بالغموض وتفسيرها .فالموضوعات تمثل جوهر الكتاب المدرسي فهي تهدف إلى زيادة دافعية
الطلبة نحو التعليم ،وتتنوع بتنوع الوحدات الدراسية .وتبرز أهمية الدراسة في أنها:
-

من الممكن ان تساهم في تقويم كتاب تاريخ األردن فـي ضـوء معـايير وأسس ومبادئ حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

-

قد تزيد مستوى مساهمتها بفتح آفاق جديدة للباحثين ومطوري المناهج والكتب المدرسية.

413

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-5-5 :م
ISSN: 2706-6495

-

تقديم مقترحات مستقبلية يمكن لوزارة التربية والتعليم اخذها بعين االعتبار في موضوع تضمين حقوق االشخاص ذوي
اإلعاقة في ضوء نتائج الدراسة.

-

 .العمل على تطوير وتحسين محتوى الكتاب من خًلل التعديل والحذف أو االضافة.

مصطلحات الدراسة
-

تحليل المحتوى :أسلوب يستخدم في وصف المحتوى الظاهري للكتب التعليمية من خًلل أهداف التحليل ووحدة التحليل؛
للتوصل إلى درجة شيوع ظاهرة ما ،أو أحد المصطلحات أو المفاهيم ،أو إحدى األفكار أو أكثر من أجل تحديد مؤشراتها
بقصد التوجيه للتطوير والتحديث فيما بعد (المنيزل ،والعتوم.).858 ،
وتعرّف الباحثة تحليل المحتوى إجرائيًا بأنه :نمط من أنماط البحث العلمي المرتكز على المنهج الوصفي ،والذي اعتمدته
الباحثة لتحليل موضوعات محتوى تاريخ األردن للصف الثاني عشر لفروع التعليم كافة بحسب حقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة ،ووحدة الموضوع المتوفرة في كل وحدة دراسية من وحدات الكتاب.

-

الكتاب المدرسي :ويعرَّف بأنه الوثيقة الرسمية المتفق عليها من قبل المؤسسة المشرفة على التعليم بوصفها المرجع
الساسي لكل من المعلم والمتعلم (الخوالدة وعيد.852 ،ص.)3:

-

الشخص ذو اإلعاقة :هو كل من ينحرف في مستوى أدائه في جانب أو أكثر من جوانب شخصيته عن متوسط أقرانه
العاديين إلى الحد الذي يحتم معه ضرورة تقديم خدمات ،أو وجود رعاية خاصة كالخدمات التربوية أو الطبية أو التأهيلية
أو االجتماعية أو النفسية (القرميطي .)52:5112
وتُعرّف الباحثة الكتاب المدرسي إجرائيًا :بأنه كتاب مقرر يتضمن مواضيع متنوعة في كافة المجاالت العلمية،
ً
متسلسًل حسب األهمية صمم من قبل وزارة التربية والتعليم
واالجتماعية ،واالقتصادية ،والثقافية ،والدينية ،والسياسية
األردنية لطلبة الصف الثاني عشر للعام ( ).850/.852م.

حدود الدراسة:
الحدود الموضوعية :تقتصر الدراسة الحالية على تحليل موضوعات كتاب تاريخ األردن للصف الثاني عشر لفروع التعليم كافة
بحسب تضمين حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
الحدود الزمانية :تم تطبيق الدراسة خًلل الفصل األول من العام الدراسي (.).8.8 /.851
الحدود المكانية :المدارس األردنية.

اإلطار النظري:
ال بد هنا في هذا الفصل من تعريف مفهوم اإلعاقة في التشريعات والمواثيق الدولية المعاصرة تعرف منظمة الصحة
العالمية مفهوم اإلعاقة بأنه العجز أو عدم القدرة في سياق النشاط البشري إلى وجود عاهات جسمانية أو عقلية نشأت نتيجة لمرض
أو عنف أو سبب وراثي يؤدي إلى إعاقة الوظائف الحياتية ،أو مستويات أدائها المرتبطة بمكان ونوع العاهة وهو ما يعني فقدان
أو إقًلل لفرص إحراز التقدم في العناية بالنفس ،أو التعلم أو العمل ،وغيرها من األنشطة اإلنسانية (زيدان.)501 :.882 ،
ويعرّف النواصرة ( ).882ذوي اإلعاقة بأنهم فئة من األشخاص الذين لديهم اختًلفات عن األشخاص العاديين في
صفاتهم وقدراتهم العقلية أو النفسية أو الجسدية مما يتطلب ذلك حاجتهم الملحة إلى تقديم يد العون والمساعدة من األسرة والمجتمع
لتقديم كافة اإلمكانيات العامة والخاصة لتمكينهم من تحقيق عملية التكيف مع الواقع،
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ويوضح زيدان ( ).881بش يء من التفصيل جوانب اختًلف ذوي اإلعاقة عن األصحاء بستة جوانب رئيسة وهي:
العقلي والجسدي ،واللغوي والوجداني االنفعالي ،والحركي ،واالجتماعي ،ويؤكد جرجس ( ).888على أن المقصود باإلعاقة
هي الضرر الذي يصيب اإلنسان بسبب المرض أو بسبب حادث مادي يؤدي إلى خلل واعتًلل في أحد األعضاء يمنع قيام المعاق
بأداء الدور الطبيعي في الحياة وبحسب فهمي ( ).881فإن معظم اإلعاقات تمر بعدة مراحل أو سلسلة أحداث هامة متتالية وهي:
المرض ثم الضعف يليه العجز ،وأخي ًرا حدوث اإلعاقة.
وعرَّف قانون حقوق األشخاص المعوقين( ).880الشخص المعوق بأنه ":كل شخص مصاب بقصور كلي أو جزئي
مستقر في حواسه ،أو قدراته الجسمية ،أو النفسية ،أو العقلية إلى المدى الذي يحد من إمكانية التعلم أو التأهيل أو العمل بحيث ال
يستطيع تلبية متطلبات حياته العادية في ظروف أمثاله من غير المعوقين".
وفي مجال المسوحات إلى نسبة اإلعاقة في األردن فقد تباينت اخآراء؛ إذ أوضح تقرير البنك الدولي للعام ( ).880إلى
أن نسبة اإلعاقة بكافة أشكالها الحركية والسمعية والبصرية والشلل الدماغي قد بلغت ( )%1.3بمعدل ( ).18ألف من مجموع
السكان (عمان نت ،).881 ،بينما أشارت دائرة اإلحصاءات العامة أن نسبة اإلعاقة قد بلغ ( )%5..3بمعدل ( )508ألف شخص
وبغض النظر عن العدد فقد كفل الدستور األردني من خًلل المادة السادسة الفقرة الثانية الحق لجميع المواطنين في التعليم والعمل
وتكافؤ الفرص.
مفهوم ذوي اإلعاقة
ذوو بمعنى أصحاب ،مفردها "ذو الذي بمعنى صاحب" (عطار ،)5100 ،واإلعاقة تعني :الضرر الناجم عن الفرق بين
توقعات الجماعة للشخص ،وما هو قادر على القيام به فعليًا ( ،)5112 ،Canoui & alكما أن مفهوم ذوي االحتياجات الخاصة
أو الفئات الخاصة أفضل من مفهوم المعاقين؛ ألن مفهوم المعاقين يدل على اإلعاقة االجتماعية لعدة فئات مثل :المجرمين الكبار
واألحداث ،والمشردين ،والمدمنين (أبو النصر.).882 ،
وقد أوضح كل من كانيو وآخرون ( )5112 ،Canoui & alثًلثة مصطلحات لمفهوم اإلعاقة وهي:
-

القصور :ويعني اضطراب في البنية أو الوظيفة التشريحية أو النفسية.

-

العجز :وهو الذي يحد من قدرات الشخص على القيام بمهامه الحياتية.

-

اإلعاقة :وهي خلل ناتج عن الفرق ما بين قدرة الشخص الحقيقية وتوقعات األشخاص اخآخرين.

أصناف اإلعاقة
صنف العلماء والباحثون اإلعاقة وفق المجاالت اخآتية:
ا
أوًل :اإلعاقة العقلية:
وهي تشير إلى نقص في درجة ذكاء الشخص ،ويكون غالبا موروثًا مما يؤدي إلى توقف نمو خًليا الدماغ لديه ،وقد
تشير إلى عدم اكتمال نمو الجهاز العصبي مما يؤدي إلى عدم قدرة الشخص على التكيف مع نفسه والبيئة من حوله (الزيود،
 .) 51:5118كما صنفت اإلعاقة العقلية في المجال النفسي االجتماعي إلى عدة تصنيفات منها :التخلف العقلي البسيط والمتوسط
والشديد وهنالك التخلف العقلي الحاد (االعتمادي) (عبيد .).882 ،وفي مجال التصنيفات التربوية لإلعاقة الذهنية فقد صنفت إلى:
فئة المورين أو القابلين للتعلم ،وفئة البلهاء أو القابلين للتدريب وفئة المعتوهين أو الحاالت االعتمادية أو حاالت الرعاية (أبو
الفخر.).882 ،
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ثانياا :اإلعاقة السمعية:
وتشير إلى انحراف في السمع يحد من القدرة على التواصل السمعي ،واللفظي ،وشدة اإلعاقة السمعية إنما هي نتاج
لضعف في السمع وتفاعله مع عوامل أخرى مثل العمر عند فقدان السمع ،والعمر عند اكتشاف الفقدان السمعي ومعالجته ،والمدة
الزمنية التي استغرقها حدوث الفقدان السمعي ،ونوع االضطراب الذي أدى إلى فقدان السمع وفاعليته ،واستخدام أدوات تضخم
الصوت والخدمات التأهيلية المقدمة ،والعوامل األسرية والقدرات التعويضية أو التكيفية (الخطيب والحديدي.).8:.881 ،
ثالثاا :اإلعاقة الجسمية:
تشير إلى عجز أو قصور يؤثر على قدرة الشخص على الحركة ،أو التنقل ،أو يؤثر في قدرته على تناسق حركات
الجسم ،أو التخاطب ،أو التواصل مع اخآخرين سواء باللغة المنطوقة أو المكتوبة ،أو عدم القدرة على التعليم ،أو التوافق الشخصي
(السكران.)581:.858 ،
راب اعا :اإلعاقة البصرية:
وهي حالة يفقد فيها الشخص المقدرة على استخدام حاسة البصر بفاعلية مما يؤثر سلبًا في أدائه ونموه ،وتشير اإلعاقة
البصرية أيضا إلى حالة عجز أو ضعف في الجهاز البصري ،أو تغير أنماط النمو عند اإلنسان ،فاألطفال المعاقين بصريًا هم من
يحتاجون إلى تربية خاصة بسبب مشكًلتهم البصرية ،األمر الذي يستدعي إحداث تعديًلت خاصة على أساليب التدريس والمناهج
ليستطيعوا النجاح تربويًا (السكران.)5.2:.858 ،
سا :اإلعاقة النفسية:
خام ا
تشير إلى األشخاص الذين يعانون من أمراض نفسية مثل الخوف المرضي ،والقلق ،والهوس واالضطرابات العصابية
(أبو النصر.)35:.881
سا :اإلعاقة اًلجتماعية:
ساد ا
وتشير إلى عجز االشخاص عن التفاعل السليم مع بيئتهم فينحرفوا عن معايير وثقافة مجتمعهم مثل المتشردين،
والجانحين ،والمجرمين وغيرهم (فهمي.).0:5111 ،

الدراسات السابقة:
هدفت دراسة خريسات ( )8102إلى التعرف على درجة تضمين كتاب تاريخ األردن للصف الثاني العشر للقضايا
المعاصرة ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،وتمثلت عينة الدراسة بكتاب تاريخ األردن المقرر من قبل وزارة
التربية والتعليم للعام الدراسي ( ،).850-.850وتكونت أداة الدراسة من قائمة رصد تتضمن ( )2مجاالت ،هي :المواطنة،
والتعصب ،والحرية والسياسة واإلرهاب ،وأبرزت نتائج الدراسة إلى أن تكرار القضايا المعاصرة في كتاب تاريخ األردن للصف
الثاني العشر قد بلغت ( )21.تكرا ًرا ،إذ بلغت قضايا المواطنة ( )303تكرا ًرا وبنسبة ( )%10,02وقضايا التعصب ()553
تكرا ًرا بنسبة ( ،)%50,33وقضايا الحرية السياسية ( )05بنسبة ( ،)%5.,2.وقضايا اإلرهاب (  )01بنسبة (.)%55,18
وتمحورت دراسة العساف ( )8102حول تقصي درجة مراعاة كتب التاريخ للمرحلة العشرة لمفاهيم األمن الفكري من
خًلل تحليل محتواها ،والسلوكيات التدريسية المرتبطة بها من قبل معلمي التاريخ في األردن ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي
التحليلي ،والمنهج الوصفي المسحي ،وتمثلت أداتي الدراسة بقائمة رصد لتحليل محتوى كتابي تاريخ األردن الحديث والمعاصر
(المستويان األول والثاني) للصف األول،
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تاريخ العرب الحديث والمعاصر (المستويا ن الثالث والرابع) للصف الثاني العشر األدبي ،واستبانة وزعت على عينة
الدراسة والمكونة من ( )552معل ًما ومعلمة ،من تربية لواء الجامعة في العاصمة عمان تم اختيارهم بالطريقة العشوائية،
وأوضحت النتائج أن أكثر المجاالت تواف ًرا في كتابي التاريخ للمرحلة العشرة في كافة المستويات هو الثقافي والعلمي ،وجاء
المجال اإليماني في المرتبة األخيرة في المستويين األول والثاني ،والمجال اإلنساني واالجتماعي في المستويين الثالث والرابع،
أ َّما سلوكيات المعلمين المرتبطة بمفاهيم األمن الفكري فقد جاءت متوسطة ،وأظهرت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية
في سلوكيات المعلمين المرتبطة باألمن الفكري تعزى لمتغير الخبرة ،ولصالح المعلمين ذوي الخبرة ( )58-2سنوات.
وفي سياق مشابه اهتمت دراسة دويكات ومغربي ( )8102بمدى تضمين حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في منهاج
التربية المدنية الفلسطيني في المرحلة األساسية الدنيا (مرحلة التهيئة من الصف  )2-5واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي
التحليلي ،وتكون مجتمع الدراسة وعينتها من مقررات التربية المدنية من الصف األول ولغاية الصف الرابع األساسي والمعتمدة
خًلل العام الدراسي (  ).853-.85.والبالغ عددها ( )2مباحث ،واعتمدت أداة التحليل على معيار تحليل كثافة المفاهيم وتتبعها
وتنوعها ،ومعيار تحديد حقوق رئيسة لذوي اإلعاقة ،وأبرزت النتائج عن تدني في مجمل الحقوق التي تخص األفراد ذوي اإلعاقة،
وإن المحتوى يكرس الصورة النمطية باإلعاقة الحركية واإلعاقة البصرية ،ووجود اختًلفات في استخدامات المصطلح في تلك
المباحث.
وركزت دراسة يعيش ( )8112على تحليل محتوى كتب تاريخ العرب الحديث في المرحلة األساسية العليا في األردن
في ضوء مكونات البنية المعرفية ومهارات التفكير العلمي ،والمقرر تدريسه في األردن للعام الدراسي (،).882-.881
واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،وتحددت عينة الدراسة في كتاب التاريخ للصف العاشر األساسي ،وأظهرت نتائج
الدراسة بتفوق الحقائق على باقي مكونات البنية المعرفية ،تلتها المفاهيم ،ثم التعميمات ،وجاءت المبادئ والنظريات بالمرتبة
األخيرة ،وتفوقت مهارة التصنيف على باقي المهارات المذكورة في الكتاب ،تلتها مهارة االستنباط ،ثم مهارة االتصال ،واالستقراء
والمًلحظة ،وأخي ًرا مهارة التنبؤ.
وكان هدف دراسة طالفحة ( )8112الكشف عن الموضوعات العالمية في كتب تاريخ المرحلة العشرة في األردن،
وتكون مجتمع الدراسة من قسمين :القسم األول معلمي مادة التاريخ للمرحلة العشرة ،والقسم الثاني كتب التاريخ للمرحلة العشرة،
واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،والمنهج الوصفي المسحي ،وتمثلت أدوات الدراسة بقائمة رصد لتحليل محتوى
كتابي تاريخ األردن المعاصر للصف األول العشر األدبي  ،وتاريخ العرب والعالم المعاصر للصف الثاني العشر األدبي  ،واستبانة
وزعت على عينة الدراسة والمكونة من ( )520معل ًما ومعلمة من معلمي التاريخ في مديريات التربية والتعليم التابعة للعاصمة
عمان ،وبينَّت النتائج أن الموضوعات العالمية في كتاب التاريخ للصف الثاني عشر أكثر توافرًا من كتاب الصف األول العشر،
وكان أكثر موضوعًا متواف ًرا بحسب نتائج التحليل ووجهة نظر المعلمين هو الموضوع السياسي.
وأجرت بني عطا ( )8112دراسة هدفت إلى التعرف على مدى مراعاة كتب التاريخ للمرحلة العشرة في األردن للمعايير
العالمية للكتب المدرسية من وجهة نظر معلمي التاريخ ،وبناء نموذج مقترح لتطويرها في ضوء هذه المعايير ،واستخدمت
ال دراسة المنهج الوصفي التحليلي ،والمنهج الوصفي المسحي ،وتمثلت أدوات الدراسة بقائمة رصد لتحليل محتوى كتابي تاريخ
العرب المعاصر للصف األول والثاني العشر األدبي  ،واستبانة وزعت على عينة الدراسة والمكونة من ( )00معل ًما ومعلمة،
و( ).18طالبًا وطالبة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية من محافظات الشمال :أربد والمفرق وجرش وعجلون،
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وأظهرت النتائج في ضوء تحليل المحتوى تدني في مدى مراعاة كتاب تاريخ العرب والعلم المعاصر للصف الثاني
عشر األدبي للمعايير العالمية للكتب المدرسية مقارنة مع كتاب تاريخ األردن المعاصر للصف األول العشر األدبي خاصةً في
مجال اإلخراج ،وأظهرت النتائج أن درجة مراعاة كتابي التاريخ للمرحلة العشرة للمعايير العالمية كانت بدرجة كبيرة من وجهة
نظر المعلمين.
هدفت دراسة يامسكي ( )8118 ,Yamasakiإلى التعرف إلى مفاهيم حقوق اإلنسان في كتب المواد االجتماعية
المقررة على طلبة المرحلة العشرة في والية (منيسوتا) في الواليات المتحدة األمريكية في محاولة منه لوضع استراتيجية فعالة
تتضمنها مناهج تلك المواد للحد من االنتهاكات لحقوق اإلنسان ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خًلل تحليل
المحتوى ،وتمثلت أداة الدراسة بمعيار للتحليل ،وأظهرت نتائج الدراسة عن فاعلية المناهج في المساهمة في الحد من انتهاكات
حقوق اإلنسان.

التعقيب على الدراسات السابقة:
يتضح من العرض السابق أن الدراسات التي تناولت تحليل المحتوى بصـورة مباشرة قليلة إلى حد ما ،في حدود اطًلع
الباحثة على الرغم مـن أهميـة موضـوع كهـذا وحداثته ،وستقوم الباحثة بالتعليق على هذه الدراسات من عدة نواحي.
من حيث األهداف :تعددت أهداف هذه الدراسات ،وإن اتفقت معظمها في تحليل وتقويم الكتب المدرسية ولقد اختلف
أهداف الدراسات باختًلف موضـوعها ،وباختًلف المنهج الذي تقيسه ،فمنها ما كان يحمل عنوان درجة تضمين كتاب تاريخ
األردن للصف الثاني العشر للقضايا المعاصرة (دراسة خريسات  ،)).850ودراسة العساف ( ).850التي هدفت إلى تقصي
حول تقصي درجة مراعاة كتب التاريخ للمرحلة العشرة لمفاهيم األمن الفكري من خًلل تحليل محتواها ،والسلوكيات التدريسية
المرتبطة بها من قبل معلمي التاريخ في األردن  ،ودراسة دويكات ومغربي ( ).853والتي هدفت إلى التعرف إلى مدى تضمين
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في منهاج التربية المدنية الفلسطيني في المرحلة األساسية الدنيا (مرحلة التهيئة من الصف ،)2-5
ودراسة بني عطا ( ) .882التي هدفت إلى التعرف على مدى مراعاة كتب التاريخ للمرحلة العشرة في األردن للمعايير العالمية
للكتب المدرسية من وجهة نظر معلمي التاريخ ،وبناء نموذج مقترح لتطويرها في ضوء هذه المعايير ،ودراسة يعيش ().880
إذ هدفت إلى تحليل محتوى كتب تاريخ العرب الحديث في المرحلة األساسية العليا في األردن في ضوء مكونات البنية المعرفية
ومهارات التفكير العلمي ،والمقرر تدريسه في األردن للعام الدراسي ( ،).882-.881أ َّما دراسة طًلفحة (  ).880فقد هدفت
إلى الكشف عن الموضوعات العالمية في كتب تاريخ المرحلة العشرة في األردن ،وأخي ًرا دراسة يامسكي ().88. ،Yamasaki
التي هدفت إلى التعرف إلى مفاهيم حقوق اإلنسان في كتب المواد االجتماعية المقررة على طلبة المرحلة العشرة .إذن نًلح
من الدراسات السابقة أنها اختلفت من حيث المرحلة الدراسية التي تقومها فمنها ما قوم المرحلة األساسية ومنها المرحلة العشرة.
أ َّما من حيث المنهجية لم تجد الباحثة بين الدراسات السابقة اختًلفًا من حيث المنهج فجميعها اسـتخدمت المنهج الوصفي
في تفسير النتائج.
من حيث العينة :من المًلح من خًلل هذه الدراسات تشابه المجتمعات التي أخذت منها العينات وهي الكتب المدرسية،
واختلفت مع دراسة العساف ( ،).850وبني عطا ( ،).882وطًلفحة ( ).880حيث تكونت العينات باإلضافة للكتب من الطلبة
والمعلمين.
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من حيث األدوات :معظم الدراسات استخدمت أحد األداتين التـاليتين :بطاقـة تحليـل ،أو اسـتبانة فدراسـة (خريسات،
 ،).850ودراسة (دويكات والمغربي) ،و(دراسة يعيش  ،).880ودراسة يامسكي ( ).88. ،Yamasakiاستخدمت بطاقة
تحليل ،ومنهـا اسـتخدم بطاقة تحليل واستبانة كدراسة (العساف ،).850 ،ودراسة (بني عطا ،).882 ،ودراسة (طًلفحة،
 ،).880أما الدراسة الحالية فاستخدمت بطاقة المًلحظة.
وضع الدراسة الحالية بالنسبة للدراسات السابقة :تتفق هذه الدراسة مع دراسة (دويكات والمغربي) من حيث الهدف،
فقد هدفت إلى تحليل وتقويم الكتب المدرسية في ضوء حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،وهذا ما يتفـق مـع هدف هذه الدراسة
حيث هدفت إلى تحليل موضوعات محتوى تاريخ األردن للصف الثاني عشر لفروع التعليم كافة وفقًا لحقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة.

منهجية الدراسة:
اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي مستخدمة أسلوب تحليل المحتوى ،بتحليل مدى تضمين حقوق االشخاص ذوي
اإلعاقة في مبحث تاريخ األردن للصف الثاني عشر.

مجتمع الدراسة وعينتها:
تكونت عينة الدراسة من نفس مجتمع الدراسة ،حيث تمثل بكتاب تاريخ األردن للصف الثاني عشر ،والذي تم البدء
بتدريسه بد ًءا من العام الدراسي (.).850/.852

أداة الدراسة:
لإلجابة على أسئلة البحث صممت الباحثة أداة شملت جميع العناصر التي يهدف منهج التحليل للتعرف عليها بعد مراجعة
األدبيات والدراسات ذات الصلة وتم استخدام قائمة بحقوق ذوي اإلعاقة.
صدق األداة
تم التحقق من صدق األداة بعرضها على خمسة من المشرفين التربويين في وزارة التربية والتعليم االردنية ،وقد تم
األخذ بجميع المًلحظات والتعديًلت لتصبح في صورتها النهائية.
ثبات األداة
للتأكد من ثبات أداة الدراسة تمت عملية التحليل من قبل الباحثة للوصول إلى المؤشرات األكثر ارتباطًا بعناصر حقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة في كتاب تاريخ األردن للصف الثاني عشر .وفي نفس الوقت استعانت الباحثة بمحلل لديه الخبرة والمهارة
في التحليل إلجراء عملية التحليل .وقد تم التأكد من ثبات أداة التحليل من خًلل ثبات التحليل عبر األفراد باستخدام معادلة كوبر
للثبات ( ،)5102 ،Cooperحيث تبين معامل ثبات األداة ( ،)%11وهي نسبة عالية ومطمئنة ،وبعد مرور ثًلثة أسابيع أعادت
الباحثة عملية التحليل ،وباستخدام معادلة كوبر إليجاد معامل ثبات التحليل عبر الزمن تبين أن معامل ثبات األداة ( ،)%1.وهي
نسبة عالية ومطمئنة لتطبيق األداة.
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متغيرات الدراسة:
-

المتغير المستقل :بطاقة مًلحظة تضمين موضوع حقوق ذوي اإلعاقة.

-

المتغير التابع :محتوى كتاب تاريخ األردن للصف الثاني عشر.

إجراءات تطبيق الدراسة
-

جرى اعتماد وحدة الموضوع في التحليل ،كونها تكون شاملة لوحـدات تحليل المحتوى ،من حيث التركيب والمعنى،
فالموضوع بوصفه وحدة التحليل يعد وحدة معنوية مستقلة ،من حيث التعبير بشمولية وصدق سواء كانت صريحة أو
ضمنية.

-

تحديد الموضوع بحسب تضمينه للمفهوم حقوق ذوي اإلعاقة الخاص به.

-

جمع تكرارات كل موضوع في الجزء الواحد ،وحساب النسبة المئوية لها.

األساليب اإلحصائية المستخدمة:
استخدمت الباحثة في إجراءات تحليل بيانات الدراسة األساليب اإلحصائية اخآتية:
-

التكرارات :استخدمت من أجل إحصاء تكرارات حقوق ذوي اإلعاقة في تاريخ األردن للصف الثاني عشر عينة الدراسة.

-

النسب المئوية :استخدمت لمعرفة كيفية توزيع حقوق ذوي اإلعاقة في تاريخ األردن للصف الثاني عشر عينة الدراسة.

نتائج الدراسة:
بعد تحليل كتاب تاريخ األردن للصف الثاني عشر بجزئية األول والثاني جاءت النتائج مبينة بالجدول(.)5
الجدول ( ) 0التكرارات والنسب المئوية لتوافر حقوق اًلشخاص ذوي اإلعاقة في مبحث تاريخ األردن للصف الثاني عشر

عدد الوحدات

عدد الفصول

عدد الموضوعات

اًلشخاص ذوي اإلعاقة

عدد الموضوعات لحقوق

عدد الصور لذوي اًلعاقة

التكرار

النسب المئوية للتكرار

8

24

80

1

2

1

1.25

يتبين من الجدول( )5أن تضمين كل من موضوع حقوق ذوي اإلعاقة في تاريخ األردن للصف الثاني عشر في الفصلين
الدراسيين األول والثاني كانت بنسبة ضعيفة جدًا إذ تكرر مرة واحدة وبنسبة مئوية (.)%5..1
أظهرت النتائج بما ال يدع مجال للشك أن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة مضمنة في كتب تاريخ األردن ممثلة بوحدة
تحليل الموضوع لكنها ظهرت بشكل ضئيل جدًا.

التوصيات:
االستفادة من نتائج هذه الدراسة من حيث أهمية زيادة التركيز على حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في محتوى
موضوعات مادة كتاب التاريخ للصف الثاني عشر.
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المراجع:
المراجع العربية
-

أبو الفخر ،غسان ( .).881التربية الخاصة بالطفل ،ط ،.منشورات جامعة دمشق ،سوريا.

-

أبو النصر ،مدحت محمد ( .).882تأهيل ورعاية متحدي اإلعاقة ،مصر الجديدة :ايترك للنشر والتوزيع.

-
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المعايير العالمية للكتب المدرسية .رسالة ماجستير غير منشورة .جامعة عمان العربية ،عمان.

-
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العاصمة .رسالة ماجستير غير منشورة .الجامعة األردنية.

-

خريسات ،مها( .).850درجة تضمين كتاب تاريخ األردن للصف الثاني العشر للقضايا المعاصرة ،البلقاء للبحوث
والدراسات21(2) 63-85.،

-

الخوالدة ،ناصر أحمد وعيد ،يحيى إسماعيل( .).852تحليل المحتوى في المناهج والكتب الدراسية ،ط ،5زمزم
ناشرون وموزعون ،عمان األردن.

-

دويكات ،فخري ومغربي ،عبد الرحمن ( .).853مدى تضمين حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في منهاج التربية
المدنية الفلسطيني في المرجل األساسية الدنيا (مرحلة التهيئة من الصف  ،)2-0مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث
والدراسات التربوية والنفسية2(1) 173-202.،

-

رستم ،رسمي عبد الملك ( .)5110نحو خطة تربوية لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين لذوي اًلحتياجات
الخاصة ،المؤتمر السابع التحاد هيئات الفئات الخاصة والمعوقين ،القاهرة.

-

الزهيري ،إبراهيم ( .).881فلسفة ذوي اًلحتياجات الخاصة وتربيتهم ،ط ،2القاهرة :دار الفكر العربي.

-

زيدان ،زكي ( .).881ا لحماية الشرعية والقانونية لذوي اًلحتياجات الخاصة دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي
والقانون الوضعي ،جامعة طنطا ،دار الكتاب القانوني.

-

سعادة ،جودت أحمد وعبد هللا ،محمد إبراهيم ( .)5110المنهج المدرسي في القرن الحادي والعشرين ،عمان :مكتبة
الفًلح.

-

السعدي ،بهاء الدين وآخرون( .).883حقوق المعاقين في المجتمع الفلسطيني ،الهيئـــة الفلسطينيـة المستقلة لحقوق
المواطن.

-

سعيد ،محمود عمار( .)5112معايير تحليل الكتب المدرسية في إطار منهج البحث التربوي ،دار المعراج الدولية للنشر،
الرياض ،السعودية.

-

طًلفحة ،حامد ( .).880الكشف عن الموضوعات العالمية في كتب تاريخ المرحلة العشرة في األردن ،مجلة اتحاد
الجامعات العربية للتربية وعلم النفس5(2) 1-55.،

-

عبيد ،ماجدة السيد ( .).888اإلعاقة العقلية ،عمان :دار صفاء للنشر والتوزيع.
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والنفسية26(2) 130-153.،

-

عطار ،أحمد عبد الغفور ( .)5100الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،ط ،2بيروت :دار العلم للمًليين.

-
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الجامعة الجديدة.

-

القريطي ،عبد المطلب ( .)5112سيكولوجية ذوي اًلحتياجات الخاصة في تربيتهم ،القاهرة :دار الفكر العربي.

-
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-
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-

نوفل ،محمد والحيلة ،محمد( .).880الفروق في الدعاءات المتعددة لدى طلبة السنة األولى الدراسي في مؤسسات
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-

يعيش ،فوزية علي ( .).880تحليل محتوى كتب تاريخ العرب الحديث في المرحلة األساسية العليا في األردن في ضوء
مكونات البنية المعرفية ومهارات التفكير العلمي .رسالة ماجستير غير منشورة .جامعة عمان العربية ،عمان.

المراجع األجنبية
Canoui, Messerschmitt, Ramos O. (1994) Psychiatry de L'Enfant et de l’odolescent,

-

Malouine, Paris.
Yamasaki, M. (2002).Human Rights Education – An Elementary Level Case Study,

-

Dissertation Abstracts International, University of Minnesota.63 (5) 1721-A.
المواقع اإللكترونية
-

حضور خجول لحقوق ذوي اإلعاقة في المناهج الدراسية -صحيفة الرأيhttp://alrai.com/article/10443799 .

-

قانون حقوق األشخاص المعوقين( .) .880المجلس األعلى لرعاية األشخاص المعوقين .استرجع من الموقع.
/http://www.hcd.gov.jo

جميع الحقوق محفوظة  ،© 2021الباحثة /عبير محمد عبد هللا الشوابكة ،المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي.
)(CC BY NC

422

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-5-5 :م
ISSN: 2706-6495

األلعاب التعليمية وأثرها على تحصيل طلبة المدارس األساسية األردنية من وجهة نظر معلمي المرحلة
األساسية الدنيا في اقليم الوسط باألردن
Educational games and their impact on the achievement of Jordanian basic school students
from the point of view of teachers of the lower primary stage in the middle region of
Jordan
الباحثة /مالينا محمد عبد الكريم الخالدي
وزارة التربية والتعليم االردنية

الملخص:
هدفت الدراسة إلى معرفة األلعاب التعليمية وأثرها على تحصيل طلبة المدارس األساسية األردنية من وجهة نظر معلمي
المرحلة األساسية الدنيا في اقليم الوسط باألردن ،كما وهدفت إلى معرفة ما إذا كان لكل من تغيرات الجنس ،المؤهل العلمي ،دور
في معرفة أثر األلعاب التعليمية على تحصيل طلبة المدارس األساسية األردنية.
ولتحقيق أغراض الدراسة قامت الباحثة بتصميم استبانة ( )02فقرة وموزعة على أربعة أبعاد ،وتم توزيع االستبانة على
عينة مكونة من ( )02معلمة ومعلمة من معلمي المرحلة األساسية الدنيا في إقليم الوسط باألردن ،وقد تم جمع االستبانات وإدخالها
إلى الحاسوب ومعالجتها إحصائيا باستخدام البرامج االحصائية للعلوم االجتماعية ( )SPSSومن أجل الحصول على نتائج،
استخدمت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية.
وأظهرت نتائج الدراسة ما يلي :آراء معلمي المرحلة األساسية الدنيا في إقليم الوسط باألردن نحو أثر استخدام األلعاب التعليمية
على تحصيل طلبة المدارس األساسية األردنية كانت إيجابية.
واعتماداً على نتائج الدراسة أوصت الباحثة بعدد من التوصيات والمقترحات كان الغرض منها توجيه األنظار إلى أهمية
استخدام األلعاب التعليمية ،ومن هذه التوصيات :ضرورة استخدام األلعاب التعليمية في تعليم المرحلة األساسية الدنيا ،وتدريب
الطلبة على االستعمال اللغوي السليم ،و مراعاة واضعي المناهج للمرحلة األساسية الدنيا بأن تتضمن الكتب المدرسية كثيرا من
األلعاب التعليمية وأن يلتزم المدرسون بها ويزيدون عليها ويبتكروا غيرها بما يتناسب مع بيئات الطلبة المختلفة.
الكلمات المفتاحية :األلعاب التعليمية ،طلبة المدارس األساسية األردنية ،معلمي المرحلة األساسية الدنيا ،اقليم الوسط ،األردن.
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Educational games and their impact on the achievement of Jordanian basic school
students from the point of view of teachers of the lower primary stage in the middle
region of Jordan

Abstract
The study aimed to know the educational games and their impact on the achievement of
Jordanian basic school students from the point of view of teachers of the lower primary stage in
the central region of Jordan. It also aimed to find out whether each of the gender changes, academic
qualification, has a role in knowing the effect of educational games on school students
’achievement. Jordanian core.
To achieve the objectives of the study, the researcher designed a questionnaire (20) items
distributed in four dimensions, and the questionnaire was distributed to a sample consisting of (40)
female and male teachers from the lower primary stage teachers in the Central Region in Jordan.
The questionnaires were collected, entered into the computer and processed statistically using
statistical programs. For the Social Sciences (SPSS), in order to obtain results, I used arithmetic
means, standard deviations, and percentages.
The results of the study revealed the following: The opinions of lower primary school
teachers in the central region of Jordan regarding the impact of using educational games on the
achievement of Jordanian basic school students were positive.
And based on the results of the study, the researcher recommended a number of
recommendations and proposals aimed at drawing attention to the importance of using educational
games, and among these recommendations: the necessity of using educational games in teaching
the lower primary stage, training students in the correct linguistic use, and taking into account the
curriculum developers for the lower primary stage to include School books are a lot of educational
games, and teachers should adhere to them and add to them and innovate others in line with
different student environments.

Keywords: educational games, Jordanian primary school students, lower primary school teachers,
the Middle Region, Jordan
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المقدمة:
العملية التعليمية كل متكامل ال ينفصل فيها الفكر عن العمل ويتفاعل الجانب النظري مع الجانب التطبيقي لتكون الحصيلة
متوازنة وفاعلة ،والمدرسة مجتمع صغير متكامل يدرب الفرد على حياة المجتمع بألوانها وأنواعها ،بجدها وهزلها ،بخبراتها
وتجاربها ،وأصبح دور المدرسة هو الموازنة بين الجانب العقلي والمعرفي والجوانب االنفعالية والجسمية واالجتماعية ،ويكتسب
الجانب التطبيقي للمعرفة أهمية تتزايد يوما بعد يوم.
وبالنظر الى أدوات المدرسة نجدها متعددة ومتنوعة ولعل األلعاب التعليمية من أدواتها المهمة ،فهي تككل أحد ركائز
التربية الحديثة ،فإحداث تغييرات ايجابية في شخصية الطالب يتطلب تغييرا في مسار الحياة الدراسية ،ومن هنا يالحظ معلمي
ومعلمات المرحلة األساسية الدنيا أثر استخدام األلعاب التعليمية على تحصيلهم ،حيث لوحظ أن الطفل يتعلم ساعة واحدة في العمل
اليدوي أكثر مما يتعلمه في يوم كامل من التعلم النظري.

مشكلة الدراسة:
بالرغم مما نكهده من ثورة العلم والتكنولوجيا وما أصبح للعلوم التطبيقية من أهمية ،اال أننا عندما نلقي نظرة على وجهة
نظر معلمي ومعلمات المرحلة األساسية الدنيا على تحصيل طلبة المدارس األساسية األردنية ،نجدهم يهتمون بالتحصيل ويهملون
الجوانب األخرى ،حيث يرتبط التدريس في أذهانهم بصفوف دراسية ذات أربعة جدران ،فهم ال يلتفتون لأللعاب التعليمية التي
يجب أن يستخدمها الطلبة ألنهم يعدونها نوعا من الترفيه والتسلية ،فهم ال يدركون أن الطالب يحتاج لخبرات حسية مباشرة عند
تدريس المعلومات ،وال زال هناك فجوة قائمة بين المعلومات والمهارات الالزمة لمواصلة حياتهم ،حيث نواجه قلة الوعي عند
معلمي ومعلمات المرحلة األساسية حول أهمية األلعاب التعليمية ،ونواجه أيضا قلة الوسائل والمعدات المعينة عند تنفيذ هذه
األلعاب.

أهمية الدراسة:
تكمن في معرفة األلعاب التعليمية وأثرها على تحصيل طلبة المدارس األساسية األردنية من وجهة نظر معلمي المرحلة
األساسية الدنيا في اقليم الوسط باألردن حيث تؤدي الى- :
 oرفع مستوى تحصيل الطلبة.
 oتيسر للطلبة تعلم الكثير من المهارات واالتجاهات التي ال يمكن ان تتحقق لهم عن طريق الدراسة النظرية وحدها.
 oضرورة االهتمام باأللعاب التعليمية في مرحلة التعليم االساسي بالمتابعة المستمرة.

اهداف الدراسة:
 oمعرفة أثر استخدام االلعاب التعليمية على تحصيل طلبة المرحلة االساسية الدنيا من وجهة نظر معلمي المرحلة
األساسية الدنيا.
 oتكخيص واقع االنكطة والوسائل التعليمية والصعوبات التي تعترض التدريس باستخدامها في المدارس األساسية
األردنية.

أسئلة الدراسة:
 oما هي األلعاب التعليمية وأثرها على تحصيل طلبة المدارس األساسية األردنية من وجهة نظر معلمي المرحلة
األساسية الدنيا في اقليم الوسط باألردن؟
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 oما هو أثر متغير الجنس لمعلمي ومعلمات المرحلة االساسية الدنيا في معرفة أثر استخدام االلعاب التعليمية على
تحصيل طلبة المدارس األساسية األردنية؟
 oما هو أثر متغير المؤهل العلمي لمعلمي ومعلمات المرحلة االساسية الدنيا في معرفة أثر استخدام االلعاب التعليمية
على تحصيل طلبة المدارس األساسية األردنية؟

فرضيات الدراسة:
 oال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )20 .0=2ألثر األلعاب التعليمية على تحصيل طلبة المدارس
األساسية األردنية من وجهة نظر معلمي المرحلة األساسية الدنيا في اقليم الوسط باألردن تعنى لمتغير الجنس.
 oال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ( )20 .0=2ألثر األلعاب التعليمية على تحصيل طلبة المدارس
األساسية األردنية من وجهة نظر معلمي المرحلة األساسية الدنيا في اقليم الوسط باألردن تعنى لمتغير المؤهل العلمي.

حدود الدراسة:
حدود الدراسة باإلبعاد االتية:
 oالبعد المكاني :المدارس األساسية االردنية في اقليم الوسط باألردن.
 oالبعد البشري :معلمي المرحلة األساسية الدنيا في المدارس األساسية االردنية.
 oالبعد الزماني :الفصل األول من العام الدراسي (.)0202/020
مصطلحات الدراسة:
 oالوسائل التعليمية :هي كل ما يستخدم من مواد لنقل مادة الدرس من المعلم للطالب على ان تكون هذه المواد متضمنة
في سياق استراتيجية التدريس ولها دور واضح في تحقيق اهداف هذا الدرس (الحصين.)0220 ،
 oالتحصيل الدراسي :مدى استيعاب الطالب لما اكتسبوه من خبرات معينة من خالل مقررات دراسية ويقاس بالدرجة
التي يحصل عليها الطالب في االختبارات التحصيلية المعدة لهذا الغرض( .القاني.)2111 ،

مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من معلمي ومعلمات المرحلة األساسية الدنيا في المدارس األساسية األردنية في إقليم الوسط باألردن
خالل الفصل األول من العام الدراسي (.)0202/0202

عينة الدراسة:
أجريت الدراسة على عينة قوامها ( )02معلما ً ومعلمة من معلمي ومعلمات المرحلة األساسية الدنيا في المدارس األساسية
األردنية في إقليم الوسط باألردن خالل الفصل األول من العام الدراسي ( ،)0202/0202وتم اختيارهم بطريقة عكوائية
والجداول( )0( ،)2تبين توزيع عينة الدراسة تبعا ً لمتغيراتها المستقلة
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جدول رقم ( :)1توزيع عينة الدراسة تبعا ً لمتغير الجنس
التكرار

النسبة المئوية ()%

الجنس
ذكر

18

45

أنثى

22

55

40

100

المجموع

جدول رقم ( :)2توزيع عينة الدراسة تبعا ً لمتغير المؤهل العلمي
التكرار

النسبة المئوية ()%

المؤهل العلمي
دبلوم

8

20

بكالوريوس

25

63

دراسات عليا

7

18

40

100

المجموع

منهج الدراسة:
اتبع في هذه الدراسة المنهج الوصفي نظرا لمالءمته طبيعتها حيث يتم في هذا المنهج جمع البيانات وإجراء التحليل
اإلحصائي الستخراج النتائج المطلوبة ،واستخالص التوصيات.

أداة الدراسة:
اعتمادا على أدبيات البحث والدراسات السابقة واستكارة الخبراء تم بناء استبانة لجمع البيانات من عينة الدراسة اشتملت
على ( )02فقرة موزعة أربعة أبعاد كما في الجدول رقم ()3
جدول رقم ( :)3فقرات االستبانة تبعا لمجاالت الدراسة
عدد الفقرات

الفقرات

البعد

#
2

أهداف األلعاب التعليمية

0

20-22

0

تكلفة األلعاب التعليمية ومدى توافرها

0

22-26

3

دور المعلم في تطبيق األلعاب التعليمية

0

20-22

0

دور األلعاب التعليمية في الجانب اإلبداعي بالنسبة للطالب

0

02-26

صدق األداة:
تم عرض أداة الدراسة على مختصين من مكرفين تربويين ومدراء مدارس في وزارة التربية والتعليم األردنية واوصوا
بصالحيتها بعد إجراء تعديالت أشار إليها ،وقد تم إجراء تلك التعديالت وإخراج االستبانة بصورتها النهائية.
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ثبات األداة:
للتحقق من ثبات األداة استخدمت معادلة كرونباخ ألفا الستخراج الثبات فبلغت نسبته الكلية على فقرات االستبانة ()2.862
وهي نسبة ثبات عالية تؤكد إمكانية استخدام األداة.

المعالجة اإلحصائية:
بعد جمع البيانات تم إدخال بياناتها للحاسب لتعالج بواسطة البرنامج اإلحصائي للعلوم االجتماعية ( ،)SPSSوقد استخدمت
النسب المئوية والمتوسطات الحسابية الموزونة واختبار (ت) وتحليل التباين األحادي.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
أوال :النتائج المتعلقة بالسؤال األول الذي نصه :ما هو األلعاب التعليمية وأثرها على تحصيل طلبة المدارس األساسية األردنية
من وجهة نظر معلمي المرحلة األساسية الدنيا في اقليم الوسط باألردن؟
من أجل اإلجابة عن هذا السؤال ،استخدمت المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لكل فقرة من فقرات كل مجال من
مجاالت االستبانة.
وقد أعطي للفقرات ذات المضمون اإليجابي ( )0درجات عن كل إجابة (موافق بكدة) ،و( )0درجات عن كل إجابة
(موافق) ،و( )3درجات عن كل إجابة (محايد) ،ودرجتان عن كل إجابة (معارض) ،ودرجة واحدة عن كل إجابة (معارض
بكدة) ،ومن أجل تفسير النتائج أعتمد الميزان اآلتي للنسب المئوية لالستجابات:
جدول رقم ( :)4ميزان النسب المئوية لالستجابات
النسبة المئوية

درجة االستجابات

أقل من %05

منخفضة جدا

من %05-%05

منخفضة

من %05- %05

متوسطة

من %05- %05

مرتفعة

من  %05فما فوق

مرتفعة جدا

وتبين الجداول ( )8( ،)7( ،)6( )0النتائج ،ويبين الجدول ( )1خالصة النتائج.
 )1النتائج المتعلقة بالبعد األول (أهداف األلعاب التعليمية)
جدول رقم ( :)0المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد األول
رقم

الفقرات

الفقرة
2
0

428

تعمل األلعاب التعليمية على تكويق الطالب وتنمية االستعداد لديه
للتعلم واكتساب المهارات الجديدة.
تسهم األلعاب التعليمية في تعليم الطفل المهارات االجتماعية،
خاصة مهارة اتخاذ القرار.

متوسط

النسبة

درجة

االستجابة*

المئوية

االستجابة

4.1

82.00

مرتفعة جدا

3.73

74.60

مرتفعة
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تساعد األلعاب التعليمية على ترويض الجسم وتمرين عضالته

3

وجهازه العصبي.
تكعر األلعاب التعليمية الطالب بالمتعة والبهجة والسرور.

0

تهيئ األلعاب التعليمية الطالب للتكيف مع المستقبل من خالل

0

االستجابات الجديدة التي يقوم بها في لعبة.
الدرجة الكلية

4.25

85.00

مرتفعة جدا

4.47

89.40

مرتفعة جدا

3.33

66.60

متوسطة

3.975

79.50

مرتفعة

أقصى درجة للفقرة ( )0درجات
يتبين من الجدول رقم ( )0السابق أن األلعاب التعليمية وأثرها على تحصيل طلبة المدارس األساسية األردنية من وجهة
نظر معلمي المرحلة األساسية الدنيا في اقليم الوسط باألردن كانت مرتفعة جدا على الفقرات ( )0 ،3 ،2حيث كانت نسبتها المئوية
أكبر من ( )%82وكانت مرتفعة على الفقرة ( )0حيث كانت نسبتها المئوية بين ( )%71-%72وكانت متوسطة على الفقرة ()0
حيث كانت نسبتها المئوية بين ( )%61-%62وكانت النسبة المئوية لالستجابة على الدرجة الكلية مرتفعة بداللة النسبة المئوية
(.)%71.02
 )2النتائج المتعلقة بالبعد الثاني (تكلفة األلعاب التعليمية ومدى توافرها)
جدول رقم ( :)0المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد الثاني
متوسط

النسبة

رقم

االستجابة*

المئوية

6

تتوفر األلعاب التعليمية في السوق الفلسطينية.

2.83

56.60

منخفضة

7

األلعاب التعليمية المتوافرة تغطي كافة المقررات.

2.25

45.00

منخفضة جدا

3.8

76.00

مرتفعة

1

تحرص المدارس على توفير معظم األلعاب التعليمية.

2.5

50.00

منخفضة

22

قلة اجهزة العرض الخاصة باأللعاب التعليمية.

3.97

79.40

مرتفعة

3.07

61.40

متوسطة

الفقرات

الفقرة

المستوى االقتصادي ودخل األسرة أحد األسباب التي تؤثر في

8

مستوى التحصيل الدراسي للطالب.

الدرجة الكلية

درجة االستجابة

أقصى درجة للفقرة ( )0درجات
يتبين من الجدول رقم ( )6السابق أن األلعاب التعليمية وأثرها على تحصيل طلبة المدارس األساسية األردنية من وجهة
نظر معلمي المرحلة األساسية الدنيا في اقليم الوسط باألردن كانت مرتفعة على الفقرات ( )22 ،8حيث كانت نسبتها المئوية بين
( )%71-%72وكانت منخفضة على الفقرة ( )1 ،6حيث كانت نسبتها المئوية بين ( )%61-%62وكانت منخفضة على الفقرة
( )1 ،6حيث كانت نسبتها المئوية بين ( )%61-%62وكانت منخفضة جدا على الفقرة ( )7حيث كانت نسبتها المئوية أقل من
( )%62وكانت النسبة المئوية لالستجابة على الدرجة الكلية متوسطة بداللة النسبة المئوية (.)%62.02
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 ) 3النتائج المتعلقة بالبعد الثالث (دور المعلم في تطبيق األلعاب التعليمية)
جدول رقم ( :)0المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد الثالث
رقم

الفقرات

الفقرة

يجب على المعلم إجراء دراسة لأللعاب المتوفرة في بيئة الطالب.

22

يقوم المعلم بترتيب المجموعات الستخدام األلعاب التعليمية وتحديد

20

األدوار لكل طالب.
يقدم المعلم المساعدة للطالب ويتدخل في الوقت المناسب.

23

يختار المعلم ألعاب هادفة تعليمية تربوية محددة وفي نفس الوقت

20

ممتعة.
تكون اللعبة التي اختارها المعلم مناسبة لقدرات وميول الطالب

20

وقواعدها واضحة.
الدرجة الكلية

متوسط

النسبة

درجة

االستجابة*

المئوية

االستجابة

4

80.00

مرتفعة جدا

4.07

81.40

مرتفعة جدا

3.93

78.60

مرتفعة

3.85

77.00

مرتفعة

4.13

82.60

مرتفعة جدا

3.995

79.90

مرتفعة

أقصى درجة للفقرة ( )0درجات
يتبين من الجدول رقم ( )7السابق أن األلعاب التعليمية وأثرها على تحصيل طلبة المدارس األساسية األردنية من وجهة
نظر معلمي المرحلة األساسية الدنيا في اقليم الوسط باألردن كانت مرتفعة جدا على الفقرات ( )20 ،20 ،22حيث كانت نسبتها
المئوية أكبر من ( )%82وكانت مرتفعة على الفقرات ( )20 ،23حيث كانت نسبتها المئوية بين ( )%71-%72وكانت النسبة
المئوية لالستجابة على الدرجة الكلية مرتفعة بداللة النسبة المئوية (.)%71.12
 ) 4النتائج المتعلقة بالبعد الرابع (دور األلعاب التعليمية في الجانب اإلبداعي بالنسبة للطالب)
جدول رقم ( :)0المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد الرابع
رقم

الفقرات

الفقرة
26
27
28
21

430

تنمي األلعاب التعليمية حب االستطالع واالستفسار والحماس
المستمر والمثابرة في حل المككالت.
تؤثر األلعاب التعليمية في قدرة الطالب على انتاج االفكار الجديدة
واإلبداعية.
توفر األلعاب التعليمية للطالب روح المخاطرة والقبول بالتحديات.
تدريب الطالب على االستفادة من خامات البيئة وتطوير لعبة ما
لألفضل.

متوسط

النسبة

درجة

االستجابة*

المئوية

االستجابة

3.85

77.00

مرتفعة

3.7

74.00

مرتفعة

4.05

81.00

مرتفعة جدا

3.2

64.00

متوسطة
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تساعد األلعاب التعليمية في تدريب الطالب على أداء وإتقان العمل

02

بجهد أقل ووقت أقصر.
الدرجة الكلية

4.15

83.00

مرتفعة جدا

3.79

75.80

مرتفعة

أقصى درجة للفقرة ( )0درجات
يتبين من الجدول رقم ( )8السابق أن األلعاب التعليمية وأثرها على تحصيل طلبة المدارس األساسية األردنية من وجهة
نظر معلمي المرحلة األساسية الدنيا في اقليم الوسط باألردن كانت مرتفعة جدا على الفقرات ( )02 ،28حيث كانت نسبتها المئوية
أكبر من ( )%82وكانت مرتفعة على الفقرات ( )27 ،26حيث كانت نسبتها المئوية بين ( )%71-%72وكانت متوسطة على
الفقرة ( )21حيث كانت نسبتها المئوية بين ( ) %61-%62وكانت النسبة المئوية لالستجابة على الدرجة الكلية مرتفعة بداللة
النسبة المئوية (.)%70.82
 )0خالصة النتائج وترتيب األبعاد والدرجة الكلية لالستجابات:
جدول رقم ( :)5المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لألبعاد والدرجة الكلية لالستجابات
متوسط

النسبة

درجة

االستجابة*

المئوية

االستجابة

2

أهداف األلعاب التعليمية

3.975

79.50

مرتفعة

0

تكلفة األلعاب التعليمية ومدى توافرها

3.07

61.40

متوسطة

3

دور المعلم في تطبيق األلعاب التعليمية

3.995

79.90

مرتفعة

0

دور األلعاب التعليمية في الجانب اإلبداعي بالنسبة للطالب

3.79

75.80

مرتفعة

3.7075

74.15

مرتفعة

البعد

الرقم

الدرجة الكلية
أقصى درجة للفقرة ( )0درجات

يتبين من الجدول رقم ( )1السابق أن األلعاب التعليمية وأثرها على تحصيل طلبة المدارس األساسية األردنية من وجهة
نظر معلمي المرحلة األساسية الدنيا في اقليم الوسط باألردن كانت مرتفعة على المجاالت ( )0 ،3 ،2حيث كانت نسبتها المئوية
بين ( )%71-%72وكانت متوسطة على المجال ( )0حيث كانت نسبتها المئوية بين ( )%61-%62وكانت النسبة المئوية
لالستجابة على الدرجة الكلية مرتفعة بداللة النسبة المئوية (.)%70.20
وتعزو الباحثة ان قليل من الدراسات ركزت على تأثير االلعاب التعليمية على تحصيل العلوم للمرحلة االساسية حيث
لوحظ ان الطالب يتأثرون ايجابيا بككل كبير في فهم المفاهيم العلمية االساسية وارتفع مستوى تحصيلهم وابداعهم.
ثانيا :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني الذي نصه :ما هو أثر متغيرات (الجنس ،المؤهل العلمي) لمعلمي ومعلمات المرحلة
األساسية الدنيا في معرفة أثر األلعاب التعليمية على تحصيل طلبة المدارس األساسية األردنية؟
وتتعلق بهذا السؤال فرضيات الدراسة ،والجداول ( )22 ،22يبين نتائج فحصها.
نتائج فحص الفرضية األولى التي نصها :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0=2. 20ألثر األلعاب
التعليمية على تحصيل طلبة المدارس األساسية األردنية من وجهة نظر معلمي المرحلة األساسية الدنيا في اقليم الوسط باألردن
تعنى لمتغير الجنس.
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لفحص الفرضية تم استخدام اختبار ( )tوالجدول رقم ( )22يبين النتائج:
جدول رقم ( :)15نتائج اختبار (ت) تبعا ً لمتغير الجنس
رقم

ذكر

البعد

المتوسط

أهداف األلعاب التعليمية

2

3.8900

تكلفة األلعاب التعليمية ومدى توافرها

0

3.1800

دور المعلم في تطبيق األلعاب التعليمية

3

3.9800

دور األلعاب التعليمية في الجانب اإلبداعي

0

بالنسبة للطالب

3.7200
3.6925

الدرجة الكلية

انثى

(ت)

الداللة

-.855

.398

االنحراف

المتوسط

االنحراف

.6600

4.060

.5950

6

0

7

.5727

2.960

.4185

1.38

1

0

2

7

.6614

4.010

.6373

2

0

5

.5327

3.860

.5985

2

0

9

.4525

3.722

.3771

6

5

3

.174

-.146

.885

-.781

.439

-.228

.821

دال إحصائيا عند مستوى الداللة ()2.20
يتبين من الجدول رقم ( )22السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )2.20 = αلمعلمي المرحلة
األساسية الدنيا في إقليم الوسط باألردن في معرفة أثر استخدام األلعاب التعليمية على تحصيل طلبة المدارس األساسية األردنية
تعزى لمتغير الجنس على جميع األبعاد وعلى الدرجة الكلية حيث كان مستوى الداللة لقيم (ت) عليها أكبر من ( )2.20وبهذا نقبل
الفرضية الصفرية.
وترجع الباحثة ذلك الى تكابه اراء واهتمامات اولياء امور الطلبة
نتائج فحص الفرضية الثانية التي نصها :ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ( )0=2. 20ألثر األلعاب
التعليمية على تحصيل طلبة المدارس األساسية األردنية من وجهة نظر معلمي المرحلة األساسية الدنيا في اقليم الوسط باألردن
تعنى لمتغير المؤهل العلمي.
لفحص الفرضية استخدم تحليل التباين األحادي ( )ANOVAوالجدول ( )22يبين النتائج
الجدول ( :)11نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق لمعلمي المرحلة األساسية الدنيا في إقليم الوسط باألردن في معرفة
أثر استخدام األلعاب التعليمية على تحصيل طلبة المدارس األساسية األردنية تعزى لمتغير المؤهل العلمي
البعد
2

432

مجموع مربعات

درجات

متوسط

االنحراف

الحرية

المربعات

بين المجموعات

5.422

2

2.711

داخل المجموعات

9.873

37

.267

مصدر التباين

قيمة (ف)
10.161

مستوى
الداللة
.051
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0

3

0

الدرجة الكلية

المجموع

15.295

39

بين المجموعات

1.629

2

.815

داخل المجموعات

8.415

37

.227

المجموع

10.044

39

بين المجموعات

2.860

2

1.430

داخل المجموعات

13.179

37

.356

المجموع

16.039

39

بين المجموعات

2.328

2

1.164

داخل المجموعات

10.068

37

.272

المجموع

12.396

39

بين المجموعات

2.665

2

1.332

داخل المجموعات

3.938

37

.106

المجموع

6.603

39

3.581

4.015

4.277

12.519

.058

.056

.051

.152

دال إحصائيا عند مستوى (ANOVA)2.20
يتبين من الجدول رقم ( )22السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )2.20 = αلمعلمي المرحلة
األساسية الدنيا في إقليم الوسط باألردن في معرفة أثر استخدام األلعاب التعليمية على تحصيل طلبة المدارس األساسية األردنية
تعزى لمتغير المؤهل العلمي على جميع األبعاد وعلى الدرجة الكلية حيث كان مستوى الداللة لقيم (ف) عليها أكبر من ()2.20
وبهذا نقبل الفرضية الصفرية.
وترجع الباحثة ذلك الى ارتفاع نسب ة الوعي لدى اولياء االمور حول اهمية االلعاب التعليمية ومدى تأثيرها وحضورهم
اجتماعات تربوية هادفة وكذلك التطور التكنولوجي المتزايد الذي ادى الى االنفتاح المعرفي لدى الجميع بغض النظر عن
مستوياتهم العلمية.

التوصيات:
o

ضرورة استخدام األلعاب التعليمية في تعليم المرحلة األساسية الدنيا ،وتدريب الطلبة على االستعمال اللغوي السليم.

o

مراعاة واضعي المناهج للمرحلة األساسية الدنيا بأن تتضمن الكتب المدرسية كثيرا من األلعاب التعليمية وأن يلتزم
المدرسون بها ويزيدون عليها ويبتكروا غيرها بما يتناسب مع بيئات الطلبة المختلفة.

o

ال بد أن تزيد الوزارة والجهات المعنية من دعمها لأللعاب التعليمية والتركيز عليها وان تؤمن هذه األلعاب بككل دائم
ومستمر.

o

من المهم أن يراقب المعلم الطالب أثناء اللعب ليسجل مالحظاته ويكتكف خصائصه وميوله وهواياته.

o

اختيار العاب مسلية وممتعة للطالب الن الطفل بطبعه يحب التسلية والمتعة.

o

ضرورة تكجيع الطالب على المكاركة في االلعاب التعليمية لما فيها من فوائد تربوية وعلمية وسلوكية.

o

مراعاة اولياء االمور لتوزيع وقت الطفل بين الدراسة واللعب.
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ضرورة متابعة اولياء االمور لمستوى طلبة المدارس األساسية األردنية في المدرسة ومساعدتهم على االندماج مع استخدام

o

االلعاب التعليمية.

المصادر والمراجع
المراجع العربية:
o

أبو ريا ،محمد" .)2113( .أثر استخدام التعلم باللعب المنفذة من خالل الحاسوب في اكتساب مهارات العمليات الحسابية
األربع لطلبة الصف السادس األساسي في المدارس الخاصة في عمان" .رسالة ماجستير غير منكورة .الجامعة األردنية.
عمان ،األردن.

o

بلقيس ،احمد .مرعي ،توفيق :)2187( .سيكولوجية اللعب دار الفرقان عمان.

o

بوفحوص وعبيد (")2117فاعلية استخدام االلعاب التعليمية على تحصيل تالميذ المرحلة االبتدائية في مادة العلوم في
دولة البحرين "مجلة العلوم التربوية ،تصدر عن عمادة البحث العلمي في الجامعة االردنية ،ايلول ،المجلد( ،)00العدد
الثاني.

o

جامعة القدس المفتوحة (" :)2110سيكولوجية اللعب" جامعة القدس المفتوحة عمان.

o

الحيلة محمد .)0220( .االلعاب التربوية وتقنيات انتاجها :سيكولوجيا وتعليميا وعمليا دار المسيرة للنكر والتوزيع
والطباعة ،عمان.

o

زهوري ،بهاء الدين ( .)2118التعلم باللعب ،مجلة اقالم الثقافية ،المجلد  0العدد .3

o

العناني ،حنان عبد الحميد( ،)2117الدراما والمسرح في تعليم الطفل ،دار الفكر ،عمان.

o

قطامي ،يوسف ( ،)0222نمو الطفل المعرفي واللغوي ،ط ،١االهلية للنكر والتوزيع ،عمان.

o

لعناني حنان .)0220( .اللعب عند االطفال ،االسس النظرية والتطبيق ،دار الفكر للطباعة والنكر عمان.

o

مجلة جامعة النجاح لألبحاث ( ،)0227العلوم االنسانية ،المجلد  ،02اإلصدار .2

o

مرجية ،بكارة ( ،)0222اللعب عند االطفال يحقق اآلمال ،دار الهدى للطباعة والنكر ،كفر قرع.

o

نجم ،خميس" .)0222( .أثر استخدام األلعاب التربوية الرياضية عند طلبة الصف السابع األساسي على كل من تحصيلهم
في الرياضيات واتجاهاتهم نحوها" .رسالة ماجستير غير منكورة .الجامعة األردنية .عمان ،األردن.
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فهم المبادئ الرياضية للعمليات الحسابية وأثره على تحصيل طلبة المدارس األساسية األردنية من
وجهة نظر معلمي الرياضيات في اقليم الوسط باألردن
Understanding the mathematical principles of arithmetic operations and its impact on the
achievement of Jordanian basic school students from the point of view of mathematics
teachers in the Central Region in Jordan
الباحثة /فاتن يعقوب عبد الرحمن المحاسنة
وزارة التربية والتعليم االردنية

الملخص:
هدفت هذه الدراسة لمعرفة فهم المبادئ الرياضية للعميات الحسابية وأثره على تحصيل طلبة المدارس األساسية األردنية
من وجهة نظر معلمي الرياضيات في اقليم الوسط باألردن خالل الفصل الثاني من العام الدراسي ( ،)0202/0202وكذلك عالقة
متغيرات الجنس والتخصص والتخصص وسنوات الخبرة بهذه االتجاهات.
استخدمت الباحثة أداة الدراسة وهي عبارة عن استبيانه تحتوي على( )02فقرة موزعة على أربعة أبعاد وهي (طريقة
العرض ،المحتوى ،الوسائل األساليب التقويم).
تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي المدارس األساسية األردنية في اقليم الوسط باألردن ،وأجريت الدراسة على
عينة قوامها ( )02معلم ومعلمة من معلمي الرياضيات في المدارس األساسية األردنية في اقليم الوسط باألردن ،وتم اختيار العينة
بطريقة عشوائية حسب المتغيرات المستقلة ،وبعد عملية جمع البيانات عولجت إحصائيا ً باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم
االجتماعية (.)SPSS
وفي ضوء النتائج التي أسفرت عنها الدراسة أوصت الباحثة إلى عدة توصيات منها :ضرورة مناسبة محتوى الكتاب
مع محتوى الطلبة من حيث الصف والمرحلة التي اعد لها ،وتوعية المعلمين بأهمية التنويع في األسئلة وعدم االقتصار على نوع
واحد ،وضرورة وجود إرشاد في كتاب الرياضيات توجه الطالب للحل الصحيح حيثما لزم.
الكلمات المفتاحية :المبادئ الرياضية للعميات الحسابية ،طلبة المدارس األساسية األردنية ،معلمي الرياضيات ،اقليم الوسط،
األردن.
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Understanding the mathematical principles of arithmetic operations and its impact on the
achievement of Jordanian basic school students from the point of view of mathematics
teachers in the Central Region in Jordan

Abstract
This study aimed to understand the mathematical principles of arithmetic operations and
its effect on the achievement of Jordanian basic school students from the point of view of
mathematics teachers in the middle region in Jordan during the second semester of the academic
year (2020/2021), as well as the relationship of the variables of gender, academic qualification,
specialization and years of experience with these trends.
The researcher used the study tool, which is a questionnaire that contains (20) items divided
into four dimensions, namely (presentation, content, methods, methods, and evaluation).
The study population consisted of all teachers of Jordanian basic schools in the central
region of Jordan,
and the study was conducted on a sample of (30) teachers from mathematics teachers in
Jordanian basic schools in the central region in Jordan, and the sample was randomly selected
according to the independent variables, and after the data collection process was processed
Statistically using the Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) program.
In light of the results of the study, the researcher recommended several recommendations,
including: the necessity of adapting the content of the book to the content of students in terms of
the class and stage for which it was prepared, and educating teachers about the importance of
diversification in questions and not being limited to one type, and the need for guidance in the
mathematics book that directs students to the solution Right where needed.

Keywords: Mathematical Principles for Arithmetic Operations, Jordanian Basic Schools
Students, Mathematics Teachers, Middle Region, Jordan.
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المقدمة:
تلعب الرياضيات دورا هاما في حياة البشرية وتقدمها وتدرس بشكل رئيسي في جميع المراحل التعليمية والجامعية
وهي تعد من المواضيع الصعبة نسبيا التي تحتاج إلى تركيز خاص من قبل الدارس والى اهتمام متزايد من قبل المدرس في كيفية
توصيل المعلومات فيها إلى الدارس( .جامعه القدس المفتوحة )2007،
ونظرا لما يتميز به الرياضيات من طبيعة تراكمية في موضوعاتها وما تتصف به من تجريد في المفاهيم والعالقات
فإنها تعتبر حقال معرفيا معقدا بالنسبة للمتعلم ،بمعنى أن تعلمها يثير العديد من المشاكل والصعوبات أمام المتعلمين ،فمن المالحظ
أن األطفال والتالميذ يجدون صعوبات حادة وشائعة في مجال الرياضيات إلى حد أن صعوبات الرياضيات تمثل أكثر صعوبات
التعلم أهمية وشيوعا واستقطابا لالهتمام اإلنساني على اختالف أنماطه وتوجيهاته.
ومن أكثر الصعوبات التي يواجهها الطلبة في تعلم الرياضيات صعوبات التعلم النمائيه وتتمثل في اضطرابات االنتباه
واضطرابات الذاكرة واضطرابات ادراكيه واضطرابات ادراكيه حركيه واضطرابات اللغة ،ومن الصعوبات أيضا صعوبات
التعلم األكاديمية وتتضمن صعوبات القراءة والحساب والكتابة والتعبيرات المكتوبة والتهجي( .خالد زيادة (2006 ،

مشكله الدراسة:
تسهم هذه الدراسة في الكشف عن الصعوبات في فهم المبادئ الرياضية للعميات الحسابية وأثره على تحصيل طلبة
المدارس األساسية األردنية من وجهة نظر معلمي الرياضيات في اقليم الوسط باألردن
ولتحقيق أهداف الدراسة يجب اإلجابة عن األسئلة التالية:
 oما هو أثر فهم المبادئ الرياضية للعميات الحسابية على تحصيل طلبة المدارس األساسية األردنية من وجهة نظر معلمي
الرياضيات في اقليم الوسط باألردن؟
 oهل هناك دور لمتغيرات (الجنس ،التخصص ،المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة) في فهم المبادئ الرياضية للعميات
الحسابية وأثره على تحصيل طلبة المدارس األساسية األردنية من وجهة نظر معلمي الرياضيات في اقليم الوسط
باألردن؟

فرضيات الدراسة:
انبثقت عن أسئلة الدراسة الفرضيات الصفرية التالية:
-

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )502.2αبين المتوسطات الحسابية في فهم المبادئ الرياضية
للعميات الحسابية وأثره على تحصيل طلبة المدارس األساسية األردنية من وجهة نظر معلمي الرياضيات في اقليم
الوسط باألردن تعزى لمتغير الجنس.

-

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )502.2αبين المتوسطات الحسابية في فهم المبادئ الرياضية
للعميات الحسابية وأثره عل ى تحصيل طلبة المدارس األساسية األردنية من وجهة نظر معلمي الرياضيات في اقليم
الوسط باألردن تعزى لمتغير التخصص.
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-

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )502.2αبين المتوسطات الحسابية في فهم المبادئ الرياضية
للعميات الحسابية وأثره على تحصيل طلبة المدارس األساسية األردنية من وجهة نظر معلمي الرياضيات في اقليم
الوسط باألردن لمتغير المؤهل العلمي.

-

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )502.2αبين المتوسطات الحسابية في فهم المبادئ الرياضية
للعميات الحسابية وأثره على تحصيل طلبة المدارس األساسية األردنية من وجهة نظر معلمي الرياضيات في اقليم
الوسط باألردن تعزى لمتغير سنوات الخبرة

أهمية الدراسة:
تكمن أهميه الدراسة في فهم المبادئ الرياضية للعميات الحسابية وأثره على تحصيل طلبة المدارس األساسية األردنية
من وجهة نظر معلمي الرياضيات في اقليم الوسط باألردن والبحث عن طريق عالجها والن الطلبة يعانون من ضعف في فهم
والتعامل مع العمليات حيث أنها مشكلة عامه عند بعض الطلبة حيث يواجه مدرسو الرياضيات في المرحلة األساسية عند الطلبة
صعوبة التعامل مع العمليات الحسابية واستيعابها وتعتبر العمليات الرياضية األساس في تعلم الرياضيات ومن الصعب تعلم
الرياضيات من دون معرفه العمليات الحسابية األربعة حيث أن صعوبة استيعاب العمليات الحسابية والتعامل معها يعود إلى
ضعف هذه العمليات وافتقارها إلى معايير معينه ولهذا رأت الباحثة ضرورة البحث في هذا الموضوع والوقوف على أسباب هذا
الضعف وإيجاد الحلول المناسبة ورفع التوصيات للجهات المختصة.

أهداف الدراسة:
تهدف هذا الدراسة لمعرفة المشاكل التي تواجه طالب المرحلة األساسية في تعليم العمليات الحسابية وذلك للعمل على
تقليل تلك المشاكل والصعوبات والتي يكون لها تأثير سلبي في تعلم العمليات الحسابية وفي التحصيل الدراسي.
كما تهدف لمعرفة أسباب ضعف الطلبة في العمليات الحسابية وعالجها.
وكذلك تهدف الدراسة لتعرف على عالقة (الجنس ،التخصص ،التخصص ،سنوات الخبرة) في تقليل المشاكل التي
تواجهه طالب المرحلة األساسية في تعلم العمليات الحسابية.

حدود الدراسة:
تم تحديد إطار هذه الدراسة باألبعاد التالية:
 oالبعد الزماني :الفصل الثاني من العام الدراسي (.)0202/0202
o

البعد المكاني :المدارس األساسية األردنية في إقليم الوسط باألردن.

 oالبعد البشري :معلمي الرياضيات المدارس األساسية األردنية في إقليم الوسط باألردن.

مصطلحات الدراسة:
 oالفهم :من الناحية السيكولوجية هو معرفة العالقات القائمة في موقف يجابه الفرد وإدراك هذا الموقف ككل مترابط.
والفهم من الناحية العملية هو التكيف الناجح لموقف يجابه الفرد وهذا التكيف الناجح ال يتأتى إال نتيجة لفهم العالقات
القائمة في الموقف وتمييز العناصر الرئيسية فيه وعالقتها بالهدف العام وتمييزها عن العناصر البعيدة عن الهدف ،وفهم
الموقف ككل مترابط في نفس الوقت( .محمد حسين علي)1974،
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 oالمبادئ :إطار مرجعي فلسفي تربوي نفسي اجتماعي يضبط السلوك ويوجهه عند مطبق المنهاج ومنفذه( .جامعة القدس
المفتوحة)1990 ،
 oالعمليات الحسابية :هي عمليه الجمع والطرح والضرب والقسمة.

الدراسات السابقة:
الدراسات العربية:
دراسة صوفان ) :(1995التي هدفت إلى" تحليل أخطاء طلبة الصفين الخامس والسادس األساسيين في جمع الكسور
العادية وطرحها "وأجرت الدراسة على عينة من المدارس الحكومية في محافظة نابلس وبلغ عدد أفراد العينة ) (256طالبا
وطالبة ،واستخدمت الباحثة في هذه الدراسة اختبارا تحصيليا ،حيث تم التحقق من صدقه عن طريق عرضه على لجنة من
المحكمين من ذوي االختصاص .كما تم حساب معامل الثبات لالختبار باستخدام معادلة " كوضر تيشاردسون "بعد تطبيقه على
عينة تجريبية حيث بلغ معامل الثبات في العينة التجريبية في الصف السادس ) (0.90وفي الصف الخامس )(0.91وقد تم فحص
الفرضيات باستخدام اختبار (ت) لعينتين مستقلتين ،تحليل التباين الثنائي واختبار توكي للمقارنات الثنائية البعدية .ودلت النتائج
على أن نسبة األخطاء تزيد حسب موقع المدرسة حيث أن نسبة األخطاء عند طلبة القرى أكبر من نسبة األخطاء عند طلبة المدن
لطلبة الصفي الخامس والسادس األساسيين .كما دلت النتائج على أن نسبة األخطاء لدى طلبة الصف الخامس تفوق عنها لدى
طلبة الصف السادس .وان هناك ) (9أخطاء في عملية الجمع و) (17خطأ في عملية الطرح.
دراسة رندة العالم ) .(1996هدفت إلى "معرفة إثر تدريس طلبة الصف الثاني األساسي استراتيجيات متنوعة لحل
المسائل اللفظية على عملتي الجمع والطرح (من نوع الضم ،الفصل ،المقارنة ،وجزء جزء كل) في القدرة على استخدامها في
حل هذه المسائل ،واستقصاء إثر الجنس ومستوى التحصيل في الرياضيات في قدرتهم على حلها والكشف عن العالقة بين تحصيل
الطلبة في الرياضيات من خالل استجاباتهم في المقابلة العيادي" .وحاولت هذه الدراسة اختبار الفرضيات الصفرية التالية :ال
يوجد فروق دالّة إحصائيا على مستوى الداللة اإلحصائية ( )α = 0.05بين تحصيل الطلبة في الرياضيات والمقابلة تعزى لمتغير
الجنس ومستوى التحصيل والمعلم والتفاعل بينهما .وال يوجد عالقة بين تحصيل الطلبة في الرياضيات وتحصيلهم في المقابلة.
أسفرت هذه الدارسة عن النتائج التالية :استخدمت استراتيجيات متنوعة في حل المسائل اإلحدى عشره وهي :ضم الكل ،الضم
إلى العدد صعودا من األصغر ،الضم إلى العدد صعودا إلى األكبر

العد صعودا إلى ،العد نزوال ،العد نزوال إلى ،الحقائق

العددية الفصل من ،الفصل إلى ،المزاوجة .وتفوق الذكور على اإلناث ،وطلبة مستوى التحصيل المرتفع على طلبه مستوى
التحصيل المنخفض في المقابلة بينما تفوقت اإلناث على الذكور وتفوق طلبة مستوى التحصيل المرتفع على طلبة مستوى التحصيل
المنخفض في الرياضيات .وال يوجد فروق ذات داللة إحصائية ( )502.2αفي تحصيل الطلبة في المقابلة تعزى للتفاعل بين
متغيري الجنس ومستوى التحصيل.
دراسة محاسن جودة السعيد ) .(2003هدفت إلى "التعرف على أنماط األخطاء الشائعة لدى طلبة الصفين الخامس
والسادس األساسيين ،وفيما يتعلق بالعمليات الحسابية األربع ( ،+ــ )÷ ،× ،على الكسور العشرية والعادية ومدى درجة شيوع
مثل هذه األخطاء وأثر كل منها على جنسي (الذكور واإلناث) ،والمستوى التعليمي (الخامس والسادس)".
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وبالتحديد فان الدراسة هدفها اإلجابة عن األسئلة التالية :ما درجة شيوع األخطاء بين الطلبة والطالبات لدى قيامهم بالعمليات
المتعلقة بالمفاهيم والحقائق األساسية والعمليات الحسابية على الكسور (العادية والعشرية) ؟؟ وهل تختلف درجة شيوع األخطاء
أو أنواعها باختالف الجنس؟ وهل تختلف درجة شيوع األخطاء باختالف المستوى التعليمي (الخامس ،السادس)؟ ولإلجابة عن
هذه األسئلة المرتبطة بفرضيات الدراسة تم بناء اختبار تشخيصي يتألف من مسمين أحدهما متعلق بالكسور العادية ،واألخر
بالكسور العشرية ،يتألف القسم من ( )16فقرة والثاني من ( )14فقرة وتم التحقق من صدق االختبار وثباته .وتم رصد النسب
المئوية في الصفين لألخطاء الشائعة ونسبة شيوعها ،وتم وضع ذلك في جداول إحصائية بنسبة مئوية )66.4%( .في العمليات
الحسابية على الكسور العشرية و( )71.65%في العمليات الكسور العادية .ولفحص الفرضيات لهذه الدراسة قامت الباحثة بتحليل
النتائج باستخدام اختبار (كاي تربيع) .وتوصلت الدراسة إلى انه ال توجد فروق في درجة شيوع األخطاء لدى الطلبة والطالبات
في الصفين الخامس والسادس في العمليات الحسابية األربع على الكسور العادية والعشرية وان درجة األخطاء لدى طلبة الصف
الخامس أكثر شيوعا منها عند طلبة الصف السادس في العمليات الحسابية على الكسور العادية.

الدراسات األجنبية
دراسة دوناهو  :1982)،(DONNAHUEهدفت دونا هو في دراستها عن " طرق حل األسئلة التي يستخدمها طالب
الصفوف االبتدائية في حل األسئلة المألوفة في الشكل والغير مألوفة " تكونت عينه الدراسة من ( )30طالبا في الصف الثاني،
و( )30طالبا في الصف الرابع ،وقد حلت الطلبة عشرة أسئلة (خمسه منها ذات الشكل المألوف والباقي من غير المألوف) بصوت
مرتفع لتسجيل الحل على أشرطه.
دراسة توماس ورفاقه  :1981)،al،et،(THOMASدراسة تهدف إلى "معرفة طرق حل األطفال الناجحين ألنواع
مختلفة من مسائل الجمع والطرح قبل التدريس الرسمي ،وتحديد أي أنواع المسائل هي األكثر صعوبة لهؤالء األطفال" .وحاولت
هذه الدراسة اإلجابة عن السؤال التالي :ما االستراتيجيات التي يستخدمها طلبه الصف األول االبتدائي في حل مسائل الجمع
والطرح ،وما درجة شيوع كل منها؟ وتكونت عينه الدراسة من () 43طفال من أطفال الصف األول االبتدائي في مدرسه بارشيل،
وضعت عشرة مسائل لفظيه في الجمع والطرح مصنفه كاالتي :مسالتان في المساواة ،مسالتان من نوع المقارنة ،مسالتان من
نوع جزء-جزء-كل ،أربع مسائل من نوع الربط /الفصل.
مقابالت فرديه مع األطفال لتحديد االستراتيجيات التي يستخدمونها في حل المسالة ،حيث تم تقديم عشرة مسائل في
جلسة واحدة تستمر من عشره إلى خمس عشرة دقيقة .يتم خاللها قراءه كل مسالة أكثر من مره ،مع توفير مكعبا من لونين مختلفين
لمساعدتهم في حل المسالة ،وكان الباحث يسجل الجواب على أشرطه تسجيل ويالحظ االستراتيجية المستخدمة وبينت الدراسة:
وأن االستراتيجيات التي استخدمها األطفال في حل مسائل الجمع هي :جمع الكل ،وجمع من العدد األكبر ،الجمع من العدد
األصغر ،وعدم تحديد االستراتيجيات بالرغم من صحة اإلجابة .وإن ) (88%من الطلبة استخدموها االستراتيجيات الصحيحة في
الربط ومسائل جزء-جزء-كل .وإن مسائل المقارنة هي األكثر صعوبة بالنسبة لألطفال ،حيث لم يكن نجاح األطفال ظاهرا في
مسائل الطرح بقدر نجاحهم في مسائل الجمع ،وان مسائل الطرح كانت كلها بنفس الصعوبة وقد استخدم األطفال كلها استراتيجيات
"الفصل من"" ،الفصل إلى"" ،الضم إلى"" ،والمزاوجة".
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مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من معلمي الرياضيات في المدارس األساسية األردنية في إقليم الوسط باألردن ،خالل الفصل
الثاني من العام الدراسي (.)0202/0202
عينة الدراسة:
أجريت الدراسة على عينة قوامها ( )30من معلمي الرياضيات في المدارس األساسية األردنية في إقليم الوسط باألردن،
خالل الفصل الثاني من العام الدراسي ( ،)0202/0202وتم اختيارهم بطريقة عشوائية والجداول( )4( ،)3( ،)2( ،)1تبين توزيع
عينة الدراسة تبعا ً لمتغيراتها المستقلة
جدول رقم ( :)1توزيع عينة الدراسة تبعا ً لمتغير الجنس
التكرار

النسبة المئوية ()%

الجنس
ذكر

15

50

أنثى

15

50

30

100

المجموع

جدول رقم ( :)2توزيع عينة الدراسة تبعا ً لمتغير التخصص
التكرار

النسبة المئوية ()%

التخصص
رياضيات

12

40

أساليب رياضيات

10

33

غير ذلك

28

27

30

100

المجموع

جدول رقم ( :)3توزيع عينة الدراسة تبعا ً لمتغير المؤهل العلمي
التكرار

النسبة المئوية ()%

المؤهل العلمي
دبلوم

8

27

بكالوريوس

18

60

ماجستير فأعلى

24

13

30

100

المجموع

جدول رقم ( :)4توزيع عينة الدراسة تبعا ً لمتغير سنوات الخبرة
التكرار

النسبة المئوية ()%

سنوات الخبرة
أقل من  5سنوات

27

23

ممن ( )2α-2αسنة

17

57

أكثر من ( )2αسنة

26

20

30

100

المجموع
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منهج الدراسة:
اتبع في هذه الدراسة المنهج الوصفي نظرا لمالءمته طبيعتها حيث يتم في هذا المنهج جمع البيانات وإجراء التحليل
اإلحصائي الستخراج النتائج المطلوبة.

أداة الدراسة:
اعتمادا على أدبيات البحث والدراسات السابقة واستشارة الخبراء تم بناء استبانة لجمع البيانات من عينة الدراسة اشتملت
على ( )20فقرة موزعة إلى أربعة أبعاد كما في الجدول رقم ()5
جدول رقم ( :)5فقرات االستبانة تبعا لمجاالت الدراسة
عدد الفقرات

الفقرات

#

المجال

 1طريقة العرض

5

05-01

 2المحتوى

5

10-06

 3الوسائل واألساليب

5

15-11

 4التقويم

5

20-16

صدق األداة:
تم عرض أداة الدراسة مختصين من مشرفين ومدراء مدارس في وزارة التربية والتعليم األردنية واوصوا بصالحيتها
بعد إجراء تعديالت أشار إليها ،وقد تم إجراء تلك التعديالت وإخراج االستبانة بصورتها النهائية.
ثبات األداة
للتحقق من ثبات األداة استخدمت معادلة كرونباخ ألفا الستخراج الثبات فبلغت نسبته الكلية على فقرات االستبانة ()0.83
وهي نسبة ثبات تؤكد إمكانية استخدام األداة

المعالجة اإلحصائية:
بعد جمع البيانات تم إدخال بياناتها للحاسب لتعالج بواسطة البرنامج اإلحصائي للعلوم االجتماعية ( ،)SPSSوقد
استخدمت النسب المئوية والمتوسطات الحسابية الموزونة واختبار (ت) وتحليل التباين األحادي.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
أوال :النتائج المتعلقة بالسؤال األول الذي نصه :ما هو أثر فهم المبادئ الرياضية للعميات الحسابية على تحصيل طلبة
المدارس األساسية األردنية من وجهة نظر معلمي الرياضيات في اقليم الوسط باألردن؟
من أجل اإلجابة عن هذا السؤال ،استخدمت المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لكل فقرة من فقرات كل مجال من
مجاالت االستبانة.
وقد أعطي للفقرات ذات المضمون اإليجابي خمس درجات عن كل إجابة (موافق جدا) ،وأربع درجات عن كل إجابة
(موافق) ،وثالث درجات عن كل إجابة (محايد) ،ودرجتان عن كل إجابة (معارض) ،ودرجة واحدة عن كل إجابة (معارض
جدا) ،ومن أجل تفسير النتائج أعتمد الميزان اآلتي للنسب المئوية لالستجابات:
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جدول رقم ( :)6ميزان النسب المئوية لالستجابات
النسبة المئوية

درجة االستجابات

أقل من %50

منخفضة جدا

من %59-%50

منخفضة

من %96- %60

متوسطة

من %96- %70

مرتفعة

من  %80فما فوق

مرتفعة جدا

وتبين الجداول ( )10( ،)9( ،)8( ،)7النتائج ،ويبين الجدول ( )11خالصة النتائج.
 )1النتائج المتعلقة بالبعد األول (طريقة العرض)
جدول رقم ( :)7المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للمجال األول
متوسط

النسبة

درجة

رقم

االستجابة*

المئوية

االستجابة

1

يتدرج المعلم في عرض المادة من السهل إلى الصعب.

4.90

98.00

مرتفعة جدا

2

يتم عرض مهارات العمليات الحسابية بطريقه تراعي الفروق الفردية.

4.76

95.20

مرتفعة جدا

3

يطرح المعلم أسئلة مثيره للجدل )التفكير(

3.87

77.40

مرتفعة

3.63

72.60

مرتفعة

4.33

86.60

مرتفعة جدا

4.30

85.96

مرتفعة جدا

الفقرات

الفقرة

4
5

يلجأ المعلم لتوضيح مهارات العمليات الحسابية في بداية العام
الدراسي.
يراعي الخبرات السابقة أثناء عرض العمليات.
الدرجة الكلية للمجال

أقصى درجة للفقرة ( )αدرجات
يتبين من الجدول رقم ( )9السابق أن فهم المبادئ الرياضية للعميات الحسابية وأثره على تحصيل طلبة المدارس األساسية
األردنية من وجهة نظر معلمي الرياضيات في اقليم الوسط باألردن كانت مرتفعة جدا على الفقرات ( )α ،0 ،2حيث كان مستوى
االستجابة عليها أكثر من ( )%02وكانت مرتفعة على الفقرات ( )4 ،0حيث كانت نسبتها المئوية بين ( )%96-%92وكانت
النسبة المئوية لالستجابة على الدرجة الكلية مرتفعة جدا بداللة النسبة المئوية (.)%0α.69
ويعود ذلك في نظر الباحثة إلى اهتمام المعلم بطريقة عرض المهارات الحسابية ولكنه يفضل أن يسير وفق الخطة
الدراسية الموضوعة فيشعر بضيق الوقت إذا قام بتوضيح المهارات في بداية العام الدراسي.
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 )2النتائج المتعلقة بالبعد الثاني (المحتوى)
جدول رقم ( :)8المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للمجال الثاني
متوسط

النسبة

درجة

رقم

االستجابة*

المئوية

االستجابة

3.13

62.60

متوسطة

3.50

70.00

مرتفعة

8

يشجع المنهاج على التفكير واالبتكار.

3.33

66.60

متوسطة

9

يركز المنهاج على أساسيات المعرفة الرياضية.

3.76

75.20

مرتفعة

10

يتضمن المنهاج كثافة في مفاهيم ومهارات العمليات الحسابية.

4.27

85.40

مرتفعة جدا

الدرجة الكلية للمجال

3.60

71.96

مرتفعة

الفقرات

الفقرة
6

7

يتناسب محتوى الكتاب مع محتوى الطلبة من حيث الصف والمرحلة
التي اعد لها.
يربط المنهاج خبرات المحتوى الرياضي بمواقف وظواهر علميه
حياتيه.

أقصى درجة للفقرة ( )5درجات
يتبين من الجدول رقم ( )8السابق أن فهم المبادئ الرياضية للعميات الحسابية وأثره على تحصيل طلبة المدارس األساسية
األردنية من وجهة نظر معلمي الرياضيات في اقليم الوسط باألردن كانت مرتفعة جدا على الفقرات ( )10حيث كان مستوى
االستجابة عليها أكثر من ( )%80وكانت مرتفعة على الفقرات( )9.7حيث كانت نسبتها المئوية بين ( )%79-%70وكانت
متوسطة على الفقرة ( )8،6حيث كانت نسبتها المئوية بين ( ) %96-%60وكانت النسبة المئوية لالستجابة على الدرجة الكلية
مرتفعة بداللة النسبة المئوية (.)%73.96
ويعود ذلك في نظر الباحثة إلى أن المنهاج ال يراعي الفروق الفردية بين الطلبة وال يأخذ بعين االعتبار نسبة الوعي التي
تختلف من مرحلة إلى أخرى ولكنه يهتم بكمية المفاهيم التي يجب أن تعطى لكل طالب في كل مرحلة.
 )3النتائج المتعلقة بالبعد الثالث (الوسائل واألساليب)
جدول رقم ( :)9المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للمجال الثالث
متوسط

النسبة

درجة

رقم

االستجابة*

المئوية

االستجابة

3.47

69.40

متوسطة

3.93

78.60

مرتفعة

13

لغة الكتاب سهلة وواضحة للطالب

3.73

74.60

مرتفعة

14

يستخدم المعلم خامات البيئة لتوضيح مهارات العمليات الحسابية

4.00

80.00

مرتفعة جدا

15

األنشطة تُأخذ بعين االعتبار إمكانيات المدرسة المتاحة.

3.67

73.40

مرتفعة

الفقرات

الفقرة
11
12
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الدرجة الكلية للمجال

3.76

75.20

مرتفعة

أقصى درجة للفقرة ( )αدرجات
يتبين من الجدول رقم ( )9السابق أن فهم المبادئ الرياضية للعميات الحسابية وأثره على تحصيل طلبة المدارس األساسية
األردنية من وجهة نظر معلمي الرياضيات في اقليم الوسط باألردن كانت مرتفعة جدا على الفقرات ( )14حيث كان مستوى
االستجابة عليها أكثر من ( )%80وكانت مرتفعة على الفقرات ( )15 ،13 ،12حيث كانت نسبتها المئوية بين ()%96-%70
وكانت متوسطة على الفقرة ( )11حيث كانت نسبتها المئوية بين ( )%96-%60وكانت النسبة المئوية لالستجابة على الدرجة
الكلية مرتفعة بداللة النسبة المئوية ()%75.20
ويعود ذلك في نظر الباحثة إلى أن خامات البيئة تساعد المعلم في تقريب المعنى للطالب وألنها أشياء محسوسة بالنسبة
للطالب وسهلة الحصول عليها بخالف الصور والرسومات التي تكون أشياء مجردة وان المعلم ال يبذل جهداً في تصميم الصور
والرسومات وألنه يحبب األمور الجاهزة والمصنعة.
 )4النتائج المتعلقة بالبعد الرابع (التقويم)
جدول رقم ( :)10المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للمجال الرابع
متوسط

النسبة

درجة

رقم

االستجابة*

المئوية

االستجابة

16

عدد األسئلة كافيه من حيث الكم والنوع

3.63

72.60

مرتفعة

17

تناسب أساليب التقويم مستوى الطلبة وقدراتهم العقلية

3.50

70.00

مرتفعة

3.23

64.60

متوسطة

3.80

76.00

مرتفعة

3.55

71.00

مرتفعة

3.54

70.84

مرتفعة

الفقرات

الفقرة

18

19
20

تنمي أسئلة الكتاب مهارات البحث واالستقصاء لدى
الطلبة
تسهم األسئلة والتدريبات في إكساب الطلبة فهم وتطبيق مهارات
العمليات الحسابية
تثير أسئلة الكتاب مهارات التفكير لدى الطلبة
الدرجة الكلية للمجال

أقصى درجة للفقرة ( )5درجات
يتبين من الجدول رقم ( )11السابق أن فهم المبادئ الرياضية للعميات الحسابية وأثره على تحصيل طلبة المدارس
األساسية األردنية من وجهة نظر معلمي الرياضيات في اقليم الوسط باألردن كانت مرتفعة على الفقرات ()20 ،19 ،17 ،16
حيث كانت نسبتها المئوية بين ( )%96-%70وكانت متوسطة على الفقرة ( )18حيث كانت نسبتها المئوية بين ()%96-%60
وكانت النسبة المئوية لالستجابة على الدرجة الكلية مرتفعة بداللة النسبة المئوية (.)%70.84
ويعود ذلك في نظر الباحثة إلى أن أسئلة التقويم هي تطبيق مباشر لما تم شرحه في الدرس وان مؤلفو المنهاج ال يهتمون
بكون أسئلة الكتاب تنمي مارات التفكير واإلبداع لدى الطالب
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 )5خالصة النتائج وترتيب األبعاد والدرجة الكلية لالستجابات:
جدول رقم ( :)11المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لألبعاد والدرجة الكلية لالستجابات
متوسط

النسبة

درجة

االستجابة*

المئوية

االستجابة

1

طريقة العرض

4.30

85.96

مرتفعة جدا

2

المحتوى

3.60

71.96

مرتفعة

3

الوسائل واألساليب

3.76

75.20

مرتفعة

4

التقويم

3.54

70.84

مرتفعة

3.80

76.00

مرتفعة

المجال

الرقم

الدرجة الكلية

يتبين من الجدول رقم ( )11السابق أن فهم المبادئ الرياضية للعميات الحسابية وأثره على تحصيل طلبة المدارس
األساسية األردنية من وجهة نظر معلمي الرياضيات في اقليم الوسط باألردن كانت مرتفعة جدا على البعد ) (1حيث كان مستوى
االستجابة عليها أكثر من ( )%80وكانت مرتفعة على األبعاد ( )4 ،3 ،2حيث كانت نسبتها المئوية بين ( )%96-%70وكانت
النسبة المئوية لالستجابة على الدرجة الكلية مرتفعة بداللة النسبة المئوية (.)%76.00
ثانيا :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني الذي نصه :هل هناك دور لمتغيرات (الجنس ،التخصص ،المؤهل العلمي ،سنوات
الخبرة) في فهم المبادئ الرياضية للعميات الحسابية وأثره على تحصيل طلبة المدارس األساسية األردنية من وجهة نظر معلمي
الرياضيات في اقليم الوسط باألردن؟
وتتعلق بهذا السؤال فرضيات الدراسة ،والجداول ( )15( ،)14( ،)13( ،)12تبين نتائج فحصها.
نتائج فحص الفرضية األولى التي نصها :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )502.2αبين المتوسطات
الحسابية في فهم المبادئ الرياضية للعميات الحسابية وأثره على تحصيل طلبة المدارس األساسية األردنية من وجهة نظر
معلمي الرياضيات في اقليم الوسط باألردن تعزى لمتغير الجنس.
لفحص الفرضية تم استخدام اختبار ( )tوالجدول رقم ( )12يبين النتائج:
جدول رقم ( :)12نتائج اختبار (ت) تبعا ً لمتغير الجنس
ذكر
المجال

رقم

أنثى
(ت)

الداللة
0.55

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

1

طريقة العرض

4.25

0.48

4.34

0.28

-0.60

2

المحتوى

3.67

0.71

3.52

0.39

0.70

0.49

3

الوسائل واألساليب

3.83

0.59

3.69

0.70

0.56

0.58

4

التقويم

3.59

0.74

3.51

0.49

0.35

0.73

3.83

0.63

3.77

0.47

0.25

0.59

الدرجة الكلية
دال إحصائيا عند مستوى الداللة ()0.05
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يتبين من الجدول رقم ( )12السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α=0.05في فهم المبادئ
الرياضية للعميات الحسابية وأثره على تحصيل طلبة المدارس األساسية األردنية من وجهة نظر معلمي الرياضيات في اقليم
الوسط باألردن تعزى إلى متغير الجنس على جميع األبعاد وعلى الدرجة الكلية حيث كان مستوى الداللة لقيم (ت) عليها أكبر من
( )0.05وبهذا نقبل الفرضية الصفرية.
تعزو الباحثة هذه النتيجة إلى إن المعلمين والمعلمات يبحثون في أسباب ضعف الطلبة في العمليات الحسابية.
نتائج فحص الفرضية الثانية التي نصها :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )502.2αبين المتوسطات
الحسابية في فهم المبادئ الرياضية للعميات الحسابية وأثره على تحصيل طلبة المدارس األساسية األردنية من وجهة نظر
معلمي الرياضيات في اقليم الوسط باألردن تعزى لمتغير التخصص.
لفحص الفرضية استخدم تحليل التباين األحادي ( )ANOVAوالجدول ( )13يبين النتائج
الجدول ( :)13نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في فهم المبادئ الرياضية للعميات الحسابية وأثره على تحصيل
طلبة المدارس األساسية األردنية من وجهة نظر معلمي الرياضيات في اقليم الوسط باألردن تعزى إلى متغير التخصص
المجال

1

2

3

4

الدرجة
الكلية

مجموع مربعات

درجات

متوسط

قيمة

مستوى

االنحراف

الحرية

المربعات

(ف)

الداللة

بين المجموعات

.056

1

.056

.362

.552

داخل المجموعات

4.353

28

.155

المجموع

4.410

29

بين المجموعات

.161

1

.161

داخل المجموعات

9.157

28

.327

المجموع

9.319

29

بين المجموعات

.133

1

.133

داخل المجموعات

11.739

28

.419

المجموع

11.872

29

بين المجموعات

.048

1

.048

داخل المجموعات

11.067

28

.395

المجموع

11.115

29

بين المجموعات

.035

1

.035

داخل المجموعات

5.768

28

.206

المجموع

5.803

29

مصدر التباين

.493

.318

.121

.170

.488

.577

.730

.683

دال إحصائيا عند مستوى (ANOVA)0.05
يتبين من الجدول رقم ( )13السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )502.2αفي فهم المبادئ
الرياضية للعميات الحسابية وأثره على تحصيل طلبة المدارس األساسية األردنية من وجهة نظر معلمي الرياضيات في اقليم
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الوسط باألردن تعزى إلى متغير التخصص على جميع األبعاد وعلى الدرجة الكلية حيث كان مستوى الداللة لقيم (ف) عليها أكبر
من ( )0.05وبهذا نقبل الفرضية الصفرية.
وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن معلمي الرياضيات باختالف تخصصهم يبحثون في أسباب ضعف الطلبة في العمليات
الحسابية في المرحلة األساسية
نتائج فحص الفرضية الثالثة التي نصها :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )502.2αبين المتوسطات
الحسابية في فهم المبادئ الرياضية للعميات الحسابية وأثره على تحصيل طلبة المدارس األساسية األردنية من وجهة نظر
معلمي الرياضيات في اقليم الوسط باألردن لمتغير المؤهل العلمي.
لفحص الفرضية استخدم تحليل التباين األحادي ( )ANOVAوالجدول ( )14يبين النتائج
الجدول ) :)14نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في فهم المبادئ الرياضية للعميات الحسابية وأثره على تحصيل
طلبة المدارس األساسية األردنية من وجهة نظر معلمي الرياضيات في اقليم الوسط باألردن تعزى إلى متغير المؤهل العلمي
المجال

1

2

3

4

الدرجة
الكلية

مجموع مربعات

درجات

متوسط

قيمة

مستوى

االنحراف

الحرية

المربعات

(ف)

الداللة

بين المجموعات

.032

2

.016

.100

.905

داخل المجموعات

4.377

27

.162

المجموع

4.410

29

بين المجموعات

.073

2

.037

داخل المجموعات

9.245

27

.342

المجموع

9.319

29

بين المجموعات

.196

2

.098

داخل المجموعات

11.676

27

.432

المجموع

11.872

29

بين المجموعات

.879

2

.439

داخل المجموعات

10.236

27

.379

المجموع

11.115

29

بين المجموعات

.026

2

.013

داخل المجموعات

5.777

27

.214

المجموع

5.803

29

مصدر التباين

.107

.227

1.159

.062

.899

.799

.329

.940

دال إحصائيا عند مستوى (ANOVA)0.05
يتبين من الجدول رقم ( )14السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )502.2αفي فهم المبادئ
الرياضية للعميات الحسابية وأثره على تحصيل طلبة المدارس األساسية األردنية من وجهة نظر معلمي الرياضيات في اقليم
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الوسط باألردن تعزى إلى متغير المؤهل العلمي على جميع األبعاد وعلى الدرجة الكلية حيث كان مستوى الداللة لقيم (ف) عليها
أكبر من ( )0.05وبهذا نقبل الفرضية الصفرية.
تعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن المعلمين الحاصلين على درجة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير فأعلى يبحثون في
أسباب ضعف الطلبة في العمليات الحسابية لدى طالب المرحلة األساسية.
نتائج فحص الفرضية الرابعة التي نصها :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )502.2αبين المتوسطات
الحسابية في فهم المبادئ الرياضية للعميات الحسابية وأثره على تحصيل طلبة المدارس األساسية األردنية من وجهة نظر
معلمي الرياضيات في اقليم الوسط باألردن تعزى لمتغير سنوات الخبرة.
لفحص الفرضية استخدم تحليل التباين األحادي ( )ANOVAوالجدول ( )15يبين النتائج
الجدول ( :)15نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في فهم المبادئ الرياضية للعميات الحسابية وأثره على تحصيل
طلبة المدارس األساسية األردنية من وجهة نظر معلمي الرياضيات في اقليم الوسط باألردن تعزى إلى متغير سنوات الخبرة
المجال

1

2

3

4

الدرجة
الكلية

مجموع مربعات

درجات

متوسط

قيمة

مستوى

االنحراف

الحرية

المربعات

(ف)

الداللة

بين المجموعات

.141

2

.071

.447

.644

داخل المجموعات

4.268

27

.158

المجموع

4.410

29

بين المجموعات

.241

2

.120

داخل المجموعات

9.078

27

.336

المجموع

9.319

29

بين المجموعات

.055

2

.027

داخل المجموعات

11.817

27

.438

المجموع

11.872

29

بين المجموعات

1.648

2

.824

داخل المجموعات

9.467

27

.351

المجموع

11.115

29

بين المجموعات

.235

2

.117

داخل المجموعات

5.568

27

.206

المجموع

5.803

29

مصدر التباين

.358

.063

2.350

.569

.702

.939

.115

.572

دال إحصائيا عند مستوى (ANOVA)0.05
يتبين من الجدول رقم ( )14السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )502.2αفي فهم المبادئ
الرياضية للعميات الحسابية وأثره على تحصيل طلبة المدارس األساسية األردنية من وجهة نظر معلمي الرياضيات في اقليم
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الوسط باألردن تعزى إلى متغير سنوات الخبرة على جميع األبعاد وعلى الدرجة الكلية حيث كان مستوى الداللة لقيم (ف) عليها
أكبر من ( )0.05وبهذا نقبل الفرضية الصفرية.
تعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن المعلمين والمعلمات يبحثون ي أسباب ضعف الطلبة في العمليات الحسابية لدى طالب
المرحلة األساسية ويخضعون لظروف عمليه موحده.

التوصيات:
في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة فان الباحثة توصيان بما يلي:
 oضرورة لجوء المعلم إلى توضيح مهارات العمليات الدراسية في بداية العام الدراسي.
 oعند تطوير كتب الرياضيات يجب أن تكون أسئلة الكتاب تنمي مهارات البحث واالستقصاء لدى الطلبة.
 oضرورة مناسبة محتوى الكتاب مع محتوى الطلبة من حيث الصف والمرحلة التي اعد لها.
 oتوعية المعلمين بأهمية التنويع في األسئلة وعدم االقتصار على نوع واحد.
 oتوفير الظروف واألوضاع المناسبة في مدارسنا من حيث عدد الطلبة والكفاءات التعليمية التي يستطيع أن تقوم بعملية
التعليم والوسائل الالزمة لعرض مهارات العمليات الحسابية
 oضرورة وجود إرشاد في كتاب الرياضيات توجه الطالب للحل الصحيح حيثما لزم

قائمة المصادر والمراجع:
أوال :المراجع العربية:
 oأبو زينه .فريد كامل :مناهج الرياضيات المدرسية وتدريسها ،مكتبة الفالح.1994 ،
 oاألمين .إسماعيل محمد :طرق تدريس الرياضيات نظريات وتطبيقات ،الطبعة األولى ،دار الفكر العربي ،القاهرة،
.2001
 oالبستنجي .مصطفى عيسى طه" :أنماط أخطاء طلبة الصفوف الرابع والخامس والسادس في مفاهيم الضرب والقسم
ومهارات حسابها "رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة األردنية ،عمان ،األردن.1993،
 oسعيد .محاسن جودة رفيق" :األخطاء الشائعة في العمليات الحسابية األربع على الكسور العادية والعشرية لدى طالب
الصفين الخامس والسادس األساسيين في مدارس الحكومية في محافظة نابلس" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة
النجاح الوطنية ،نابلس ،فلسطين.2003 ،
 oصوفان .أمل" :أخطاء طلبة الصفين الخامس والسادس األساسيين ومقارنتها في جمع الكسور العادية وطرحها في
مدارس لواء نابلس" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،دامعة النجاح الوطنية ،نابلس ،فلسطين.1995 ،
 oالعالم .رندة" :أثر تدريس طلبة الصف الثاني األساسي في مدينة سلفيت استراتيجيات متنوعة ومستوى تحصيلهم في
قدرتهم على استخدامها في حل مسائل الجمع والطرح اللفظية" رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعه النجاح الوطنية،
نابلس ،فلسطين.1996 ،
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المشكالت اإلمالئية التي تواجه طلبة المرحلة األساسية في المدارس الحكومية األردنية
من وجهة نظر المعلمين
Spelling problems that face primary school students in Jordanian public schools from the
teachers' point of view
الباحث /عماد إبراهيم الحواتمة
وزارة التربية والتعليم االردنية
Email: emad.ebraheem123@gmail.com

الملخص:
اللغة أداة مهمة من أدوات التعلم والتعليم ويعتمد عليها في تعليم الطلبة المواد التعليمية المختلفة في مراحل دراسته
جميعها ،وهي تحفظ لألمة تراثها األدبي والديني والعلمي وفي الوقت ذاته تطلعنا على تراث األمم األخرى.
وينتج الضعف اإلمالئي في المرحلة األساسية عن العديد من األسباب والمشكالت ،ويعد تحديد هذه األسباب من األمور
المهمة للوصول إلى أساليب العالج للقضاء هذه المشكلة.
لذلك تحاول الدراسة الحالية اإلجابة عن السؤال الرئيسي التالي :ما هي المشكالت اإلمالئية التي تواجه طلبة المرحلة
األساسية في المدارس الحكومية األردنية من وجهة نظر المعلمين؟
وبناء على نتائج الدراسة خلص الباحث لمجموعة من التوصيات منها :التركيز على أسلوب تدريس اإلمالء ألهميته في
نسب األخطاء لدى الطالب ،والتركيز على حصص اإلمالء وعدم إهمالها.
الكلمات المفتاحية :المشكالت اإلمالئية ،طلبة المرحلة األساسية ،المدارس الحكومية األردنية ،المعلمين.
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Spelling problems that face primary school students in Jordanian public schools from the
teachers' point of view

Abstract
Language is an important tool for learning and education, and it depends on it in teaching
students the various educational materials in all stages of their studies. It preserves the nation’s
literary, religious and scientific heritage, and at the same time informs us about the heritage of
other nations.
Spelling weakness in the primary stage results from many causes and problems, and
identifying these causes is one of the important things to reach treatment methods to eliminate this
problem.
Therefore, the current study tries to answer the following main question: What are the
spelling problems that primary school students face in Jordanian public schools from the teachers'
point of view?
Based on the results of the study, the researcher concluded a set of recommendations,
including: Focusing on the method of teaching spelling because of its importance in the rates of
errors among students, and focusing on dictation lessons and not neglecting them.

Keywords: spelling problems, primary school students, Jordanian government schools, and
teachers.

:المقدمة
اللغة أداة مهمة من أدوات التعلم والتعليم ويعتمد عليها في تعليم الطلبة المواد التعليمية المختلفة في مراحل دراسته
. وهي تحفظ لألمة تراثها األدبي والديني والعلمي وفي الوقت ذاته تطلعنا على تراث األمم األخرى،جميعها
،واإلمالء فرع من فروع اللغة العربية ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بمادة اللغة العربية من جهة والمواد األخرى من جهة ثانية
، وعليه أن يقرأ بشكل صحيح، ألن الطالب ال يمكنه فهم ما هو مكتوب من دون معرفة النطق به،فهو مرتبط بالقراءة والفهم
.ليصل إلى األفكار والمعاني التي يقصدها هذا النص أو ذلك الموضوع
 وبها تنمو الخبرات وتتوسع،والمهارة اإلمالئية تساعد في فهم ما هو مكتوب فهي تساعد في الوقوف على أفكار غيره
 فهو يكشف قدرة المتعلم على التمييز بين األصوات اللغوية المتشابهة، واإلمالء هو تدريب على الكتابة الصحيحة.اآلفاق المعرفية
. فأي تغيير في حركة أو حرف في اللغة العربية يغير المعنى، الصاد والسين والظاء والضاد:رس ًما ونطقًا مثل
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وقد حظي موضوع اإلمالء وقواعده باهتمام المجامع اللغوية والمؤسسات التعليمية وكثير من الباحثين ،وذلك بالرجوع
إلى عدد من الدراسات السابقة مثل دراسة لـ (فردوس عواد ،وحبيبة عبد الرحيم).
وظاهرة الضعف اإلمالئي مشكلة انتشرت بشكل كبير ،لما لإلمالء من أثر كبير في حياة الطلبة ،وذلك التصاله بجميع
المواد الدراسية ،والكتابة اإلمالئية الصحيحة ضرورة ألجل الفهم الصحيح ،والخطأ اإلمالئي يؤدي إلى تغيير المعنى.

مشكلة الدراسة:
الحظ الباحث من خالل تجربته في عمله مديرا للمدرسة ومدرسا سابقا لمادة اللغة العربية بأن هناك مشكالت إمالئية
متعددة .يقع فيها طلبة المرحلة األساسية وخصوصًا في بعض القواعد الكتابية.
وينتج الضعف اإلمالئي في المرحلة األساسية عن العديد من األسباب والمشكالت ،ويعد تحديد هذه األسباب من األمور
المهمة للوصول إلى أساليب العالج للقضاء هذه المشكلة.
لذلك تحاول الدراسة الحالية اإلجابة عن السؤال الرئيسي التالي :ما هي المشكالت اإلمالئية التي تواجه طلبة المرحلة
األساسية في المدارس الحكومية األردنية من وجهة نظر المعلمين؟

أسئلة الدراسة
 ما أسباب ضعف اإلمالء عند طالب المرحلة األساسية؟ -ما المشكالت اإلمالئية التي تواجه طالب المرحلة األساسية؟

أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى:
 معرفة أسباب ضعف اإلمالء عند طالب المرحلة األساسية؟ -الكشف عن المشكالت اإلمالئية التي تواجه طالب المرحلة األساسية؟

أهمية الدراسة:
تسعى هذه الدراسة إلى مساعدة المعلمين والمشرفين التربويين على معرفة أسباب ضعف اإلمالء لدى طالب المرحلة
األساسية ،ومعرفة المشكالت اإلمالئية التي تواجه طلبة المرحلة األساسية ،كما أنها تساعد وزارة التربية وخبراء المناهج على
رصد ومعرفة أسباب ضعف اإلمالء بحيث تشكل نتائج الدراسة مؤش ًرا يدفع خبراء المناهج بأن يطوروا المناهج الدراسية كي
تعالج جوانب الضعف في اإلمالء.
التعريف اإلجرائي
-

المشككككككالت اإلمالئية :عدم استتتتتتفادة الطالب من الدروس اإلمالئية والقدرة على تطبيقها في كتابته ،وعدم قدرة الطالب
على التمييز بين صوت وشكل الحرف للتوصل إلى الكتابة بالشكل السليم مجردًا من األخطاء.

حدود الدراسة:
يقتصر البحث على:
 مدرسة المستندة الثانوية للبنين. -اختيار طلبة المرحلة األساسية (الصف الرابع والخامس والسادس) ،الفصل الثاني من العام الدراسي ()9191 /9102
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اإلطار النظري والدراسات السابقة:
اإلطار النظري:
يتضمن هذا الجانب من البحث تعريف اإلمالء وأنواعها ،وأسباب األخطاء اإلمالئية وطرق عالجها.
اإلمالء :إن قواعد اإلمالء نظام لغوي معين ،موضوعه الكلمات التي يجب فصلها ،وتلك التي ينبغي وصلها ،والحروف التي
تزاد ،وتلك التي تحذف ،والهمزة بأنواعها المختلفة ،سواء أكانت مفردة ،أم على أحد حروف اللين الثالثة ،واأللف اللينة ،وهاء
التأنيث ،وعالمات الترقيم ،ومصطلحات المواد الدراسية والتنوين بأنواعه والمد بأنواعه ،وقلب الحركات الثالثة ،وإبدال
الحروف ،والالم الشمسية والقمرية (حسن الرحيم 0290م)
الخطأ اإلمالئي :هو عدم قدرة الفرد على تمثل القواعد اإلمالئية بشكل سليم في أثناء الكتابة (شحاته0222 ،م)
الخطأ اإلمالئي يؤدي إلى:
 تحريف المعنى وغموض الفكرة. يشوه الكتابة. يعوق فهم الجملة يدعو إلى زعزعة ثقة القارئ بالكاتبأنواع اإلمالء:
 اإلمالء المنقول (النسككخ  :وهو أن ينستتا الطالب النص من كتاباتهم أو من الستتبورة ،وينتهي بنهاية الصتتف الثالث ،إالفي حاالت خاصة فيستمرون على التدريب.
 اإلمالء المنظور :أن تعرض القطعتة ،فتقرأ وتفهم ثم تتهجى كلمتاتها الصتتتتتتعبة ،وتبرز على الستتتتتتبورة ثم تحجب وتملىوينتهي هذا اللون من اإلمالء بنهاية الصف الرابع.
 اإلمالء غير المنظور :وهو أن يستمع الطالب للقطعة دون أن يروها ،ويناقشوا معناها وكلماتها الصعبة ،ثم تملى عليهم،ويعطى ً
قليال في الثالث والرابع وكثي ًرا في الخامس والسادس.
 اإلمالء االختبككاري :والغرض منتته تقويم الطالب في اإلمالء ،ويقوم بتصتتتتتتحيحتته المعلم لتقويم طالبتته ويعطى في جميعالصتتتتتتفوف لغرض التقويم ،وليس له فائدة تدريبيه ،ولذلك يجب اإلقالل منه ،بحدود مرة في كل شتتتتتتهر ،وهو إمالء غير
منظور ،ولكن ال تناقش الكلمات الصعبة.
اختيار نص اإلمالء
يراعى في اختيار نص اإلمالء ما يأتي:
 الجانب التربوي السلوكي :أن يدور حول موضـوعات علميـة وثقافيـة ودينية واجتماعية وما يتصل بالبيئة. الجانب المعرفي :أن يكون الموضوع مشوقا ً للطـالب ،منتزعـا ً مـن خبرتهم مفيداً في تنميتها. الجانب اللغوي :أن يكون بعيداً عن التكلف ،لغته مستمدة من الحيـاة ال من األلفاظ المهجورة . -الجانب الوجداني :أن يختار من نـصوص القـراءة ،ويحـسن ذلـك ،وقد يكون شعراً أو نثراً .
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الهدف من درس اإلمالء:
 تعويد الطالب الكتابة الصحيحة المنظمة السريعة للكلمات . ربط عملية الكتابة بالفهم واإلفهام أي بوظيفة اللغة األساسية. توضيح الصلة الوثيقة بين النحو ومبادئ اإلمالء ،فكالهما وسيلة لـضبط اللغة. االستفادة من نص اإلمالء في حسن التعبير الشفوي والكتابي. إكسابهم عادات ومهارات من درس اإلمالء ،منها :حسن اإلصغاء ودقة المالحظة. تنمية قدرات التالميذ الخطية واإلمالئية بحيث يستطيعون الكتابة بـشكل صحيح من الناحيتين الهجائية والخطية.أساليب تعليم اإلمالء
 أوال :األسلوب الوقائي :وتسمى هذه الطريقة الجديدة (الوقائية) ألنهـتتتتا تقـتتتتي الطالب من الخطأ أومن رؤيته .وتقوم علىالمبدأ التالي (ال تطلب من الطفل كتابة كلمة لم تعرض عليه ،بل يجب أن يكـتتتتتتتتتتتون قد ستتتتتمعها ور ها مكتوبة وتلفظ بها
(قطاوي )9119
-

ثانيا :أسلوب الحواس :وهو االعتماد على الحواس اذ يعتمد على توظيـتتتتتتف الحواس وذلك باستخدام العين لرؤية الكلمة
واألذن لسماعها جيدا واللسان لنطقها واليد لكتابتها والكلمة هي وحدة المالحظة والتلميذ هو المنفذ ويعتمد فـتي ذلـك على
الذاكرة والتخيل وبذلك ننمي لديه أكثر من مهارة في كتابة الكلمة.

-

ثالثا :أستتتلوب التهجئة :وقد يرتبط باألستتتتلوب الستتتتابق بان نطلب من التلميـتتتتتتتتتذ بعد قراءة الكلمات تحليلها إلى حروفها
األصلية حيـتث يبـترز التلميـذ بعـض الحروف المكتوبة وغير المنطوقة كالالم في الشمس واأللف بعد واو الجماعـة مثل
ذهبوا وهكذا.

أسباب ضعف الطالب في اللغة العربية:
أوال :أسباب خاصة بالطالب :وترجع األسباب الخاصـة بالطالـب إلـى:
-

أستباب عقلية :خاصتة ضتعف الذكاء وبطء التحصيل الضعف العقلي يؤدي الضعف العقلي إلى تأخر الطالب عن أقرانه
في كل مجاالت التعلم فيكون بطيء التعلم وسريع النسيان.

 أستباب صتحية وجستمية :كاضتطراب النمو الجسمي وضعف البنية واعتالل الصحة فالضعف العام يؤدي ضعف صحتهإلى عدم التركيز والميل إلى الكـسل والخمول
 اإلعاقات الجسمية: oالضعف البصري :يؤدي إلى عدم الرؤية الـسليمة الحروف والكلمات
 oالضعف السمعي- :يؤدي إلى عدم معرفة التمييز بين الحـروف والمقـاطع.
 أسباب نفسية ومن الممكن تقسيمها إلى: oخاصةً بما يعايـشه الطالـب مـن قلـق وخـوف ومـشكالت داخليـة.
 oالنظرة السلبية التي يحملها من األهل عن اللغـة العربيـة وصـعوبتها .
 oميل الطالب إلى الراحة واللعب والتمرد على أي أنظمة أو قيود تحد مـن حريته.

457

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-5-5 :م
ISSN: 2706-6495

 oكثرة الغياب والهروب من مقعد الدراسة.
o

أن غياب الدافعية للتعلم تؤدي إلى ضعف التحصيل الدراسي ومنه الضعف اإلمالئي.

ثانيا :أسباب خاصة بالمعلم:
 عدم التنويع في طرق التدريس. عدم اهتمام عدد من مدرسي اللغة العربية بتصحيح األخطاء اللغوية التـي يقع فيها الطالب. ضعف المستوى األكاديمي والتربوي لعدد من معلمي اللغة العربية نظـتتتتتر ألن معظم من يلتحقون بقسم اللغة العربية فيمعاهد المعلمين والمعلمـات هـم ممن لم تقبلهم األقسام األخرى.
 خوف بعض المعلمين من زيارات المـتتتتتشرفين التربـتتتتتويين والعمـتتتتتل علـتتتتتى إرضائهم أفقد المعلم أهم شيء في العمليةالتعليمية وهو إبداع المعلم وابتكاراتـتتتتته بل وأعدم المصداقية لدى البعض وأهمل الطالب وسـتتتتتط هـتتتتتذه االضـتتتتتطرابات
وضعف مستواه التعليمي ومنه اإلمالء.
 عدم قدرة البعض على تحديد المهارات المفقودة إمالئيـا وفقـدان الـصبر والمثابرة في حل مشكلة الطالب. عدم استخدام الوسائل التعليمية البصرية في تدريس قواعد اللغـة العربيـة وخاصة اإلمالء. إقصاء الطالب عن البحث والمساهمة الفعالة فـي مجـال اللغـة العربيـة ،وتحديده بالتلقي.ثالثًا :أسباب خاصة بالمنهاج:
 كبر حجم وصعوبة المنهاج الدراسي مع خفض عدد الحصص المقـررة لمادة اللغة العربية افتقار المناهج لعنصر اإلثارة والتشويق وإعمال الفكر.راب ًعا :أسباب تتعلق بمادة اإلمالء:
 الكتابة والقراءة هما العنصران الرئيسان في عملية التعلـتتتيم وخاصـتتتة فـتتتي المرحلة األولى والمتأمل في توزيع درجاتاللغة العربية يجد عجبا؛ أيعقل أن تكون درجة اإلمالء عشتتر درجات فقط في المرحلة االبتدائيـتتتتتتتتة وفـتتتتتتتتي المرحلـتتتتتتتتة
اإلعتداديتة؟ علمتا بتأن الدرجة الكلية لمادة اللغة العربية مئة درجة إن ذلك يحتاج إلى إعادة النظر في توزيع الدرجات إن
هذا التوزيع مـن األسـباب الرئيـسة لضعف الطالب في فرع اإلمالء وبالتالي المادة ككل.
 تقتديم الكثير من المهتارات اإلمالئيتة في قطعتة واحتدة تملى على الطتالتب تحدث نوعا من الصتتتتتتعوبة ونفور الطالب منذالوهلة األولى فالطالـتتب يحتـتتاج إلـتتى أن يستمع إلى كلمات الثناء والتشجيع على ما يحصل عليه من مهارات وخبـتترات،
فعند تقديم العديد من المهارات في قطعة واحدة تفقدنا مواصلة الطالب متحمسا وحريصا على التحصيل والتقدم.
 صتعوبة معاني القطعة اإلمالئية على فهم الطالب واستتيعابهم وعدم إشـتتتتتتباع رغبة لهم أو حاجة من حاجاتهم تؤدي إلىالفتور والملل وعدم التحمس للقطعـتتتتة اإلمالئية وبذلك يفقد الدرس اإلمالئي الهدف المرجو منه وبهما يفقـتتتتد الطالـتتتتب.
المهارات اإلمالئية شيئا فشيئا.
 اعتماد النظام الحالي على اإلمالء التعليمي واألمثلة البسيطة وإغفال اإلمالء االختباري الذي يصقل مهارات الطالب فيهذا الجانب فبعد أن كـتتتان الطالـتتتب يأخذ قطعة اختبارية كل أسبوع أو أسبوعين على األكثر مما يوجد نوعا من المنافسة
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اإليجتابيتة أصتتتتتتبح يأخذ قواعد إمالئية مع األمثلة والتدريبات البستتتتتتيطة التي ال تؤهل الطالب أن يكون على المستتتتتتتوى
المطلوب في اإلمالء.
أساليب العالج:
 ومن الحلول توزيع قواعد اإلمالء على مناهج وكتب مراحل التعلـتتتتيم العـتتتتام وإعادة التركيز على هذه القواعد في معاهدإعداد المعلمين والمعلمات وكليات التربية وخاصتتتتتتة تخصتتتتتتص معلم اللغة العربية ،وإغناء هذا التوجه بالتـتتتتتتتتتتتتدريبات
الوظيفية.
 التزام معلمي المواد المختلفة بالتركيز على سالمة كتابة الطلبة والعمل على تصحيحها وبشكل مستمر. كثرة التدريبات والتطبيقات المختلفة على المهارات المطلوب االهتمام بجودة الخط وسالمة الكتابة من األخطاء النحوية واإلمالئية . أن يقرأ المعلم النص قراءة صحيحة واضحة ال غموض فيها. تكليف التالميذ بواجبات منزلية تتضمن مهارات مختلفة كأن يجمع عـشرين كلمة تنتهي بالتاء المربوطة وهكذا. تشجيع الطالب على صياغة األفكار بألفاظ محدودة مفهومة وتركيبها لتكون ذات معنى معين. تدريب األذن على حسن اإلصغاء لمخارج الحروف ،واللسان على النطـق الصحيح. تدريب اليد المستمر على الكتابة ،والعين على الرؤية الصحيحة للكلمة . أن يعتني المعلم بتدريب تالميذه على أصوات الحروف والسيما المتقاربـة في مخارجها وفي رسمها . تنويع طرق تدريس اإلمالء لطرد الملل والسآمة ومراعاة الفروق الفردية. االهتمام بالوسائل المتنوعة في تدريس اإلمالء والسيما السبورة الشخصية والبطاقات ولوحة الجيوبالبرامج العالجية المقترحة:
 فكرة التعليم اإللكتروني كحل أساسي لتطوير المستوى التعليمي. وهي استتتتتتتعمال التقنيات والوستتتتتتائل الحديثة في التعليم لتعلم الطالب ذاتيًا وجماعيًا وجعله محور المحاضتتتتتترة ،بد ًءا منالتقنيتتات المستتتتتتتختتدمتتة للعرض داختتل الصتتتتتتف وتعمتتل هتتذه البيئتتة على خلق رو اإلبتتداع وتحفز على التفكير وتحمتتل
المسؤولية لدى المتعلمين ،حيث تزيد من خبرات الطلبة ودافعهم نحو التعامل مع المواد التعليمية.
 إقامة الدورات المستتمرة للمعلمين والمعلمات ،ألنهم األستاس في العملية التربوية ،للتوصل إلى إتقان المهارات وطرائقتدريس اللغة العربية.
 -استخدام الوسائل التعليمية البصرية في تدريس قواعد اللغة العربية وخاصة اإلمالء

الدراسات السابقة:
قامت دراسة الصوافي ( )9112بهدف التعرف إلى ضعف الطالب في المراحل التأسيسية األولى في بعض المهارات
الكتابية أو ما يطلق عليه مشكلة اإلمالء التي تؤثر على التحصيل بشكل أو بآخر ،وقد تكونت عينة الدراسـة مـن معلمـي الصف
األول والثاني االبتدائي من مدرستي العين النموذجية للبنين ومدرسة فلج هزاع النموذجية للبنين ومعلمـات الـصف األول والثاني
االبتدائي من مدرسة اإلمارات النموذجية للبنات .وقد أظهرت نتائج الدراسة أن األخطاء اإلمالئية الشائعة لدى التالميذ هي:
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عدم التمييز بين الثاء والتاء والسين ،وعدم التفريق بين الغاء والظاء ،وعدم التمييز بين الالم الشمـسية والـالم القمرية،
وعدم التمييز بين المدود والحركات في الكتابة ،وعدم التمييز بين األلف الممدودة واأللف المقـصورة ،وصـعوبة كبيرة في كتابة
الهمزة المتوسطة على السطر ،وصعوبة في كتابة الهمزة المتطرفة بأشكالها المختلفة ،وصعوبة في التمييـز بين التاء المربوطة
والتاء المفتوحة ،وعدم التمييز بين نوع التنوين والنون .كما بينت النتائج عدم وجود فرق في االخطـاء اإلمالئية ومتغير الجنس
ومتغير المعدل الدراسي .
وهدفت دراسة الظفيري ( )9119إلى التعرف على األخطاء اإلمالئية الشائعة في اللغة العربية عند طالب الصفين
الثالث والرابع في المرحلة المتوسطة بدولة الكويت .وكذلك تحديد العالقة بين نوع األخطاء كما ً ونوعا ً بين متغيرات جـنس
الطالب ،وخبرة المعلم ،والتحصيل الدراسي ،والصف المدرسي .وقد تكونت الدراسة من (( 64طالبا ً وطالبـة مـن عـشر مدارس
تم اختيارها بشكل عشوائي ،وقد توصلت النتائج إلى وجود قائمة باألخطاء اإلمالئية الشائعة عند طـالب وطالبـات الصفين الثالث
والرابع بلغت (( 22خطأً ،وبلغت نسبة الخطأ األكبر شيوعا (( ،24%وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة دالة إحصائيا ً بين
األخطاء اإلمالئية وبين بعض المتغيرات كالجنس وخبرة المعلم والتحصيل الدراسي للطالب والصف المدرسي .
مناقشة الدراسات السابقة:
من خالل ما تقدم من الدراسات السابقة تبين مدى االهتمام بتقصي األخطاء اإلمالئية وأسبابها وفي إيجاد الحلول الناجعة
من أجل التخلص من هذا الداء الذي يفتك بأجمل اللغات لغة القر ن ،ونستفيد من نتائج البحوث السابقة في أن أسباب األخطاء
اإلمالئية عند الطلبة تعود إلى الضعف اللغوي العام في حديثهم وكتاباتهم ،إن تلك البحوث والدراسات على الرغم من كثرتها
واتباع أساليب مختلفة للتخلص من أسباب األخطاء اإلمالئية ،إال أن الخطأ ما زال موجودًا يعاني منه الطالب ويتذمر منه المعلم.

منهجية الدراسة:
تهدف الدراسة لمعرفة أسباب األخطاء اإلمالئية التي يقع فيها الطالب أثناء تعلمهم لمادة اإلمالء وتحديدا تحاول الدراسة
اإلجابة عن السؤال التالي:
 هل أسلوب التدريس يؤثر في نسب األخطاء اإلمالئية لدى الطالب؟تم إجراء اختبار تشخيصي للتأكد من وجود المشكلة وتحديدها ،ومن ثـم بناء نموذجي استبيان لقياس أسباب الضعف
اإلمالئي عند طالب الصف الثـاني متوسط ،االستبيان األول عن أسلوب التدريس ،واالستبيان الثاني عن المطالعـة الذاتية ،وتم
توزيعها على الطالب وعددهم مئة وثالثون طالبا ،وتم شر االستبيان وتوضيحه للطالب وكيفية اإلجابة عنه ،وتم عرض
نموذجي االستبيان على بعض مدرسي اللغة العربية للتأكد من أنهما يقيسان المطلوب في الدراسة .وتم تحليل النتائج باستخدام
النسب المئوية والمتوسطات الحسابية.

مجتمع الدراسة:
يتم إجراء هذه الدراسة على طالب الصفوف الرابع والخامس والسادس في مدرسة المستندة الثانوية للبنين ،وعدد الطالب
مئة وعشرون طالبًا ،وذلك خالل الفصل الثاني من العام الدراسي (.)9191/9102
تم استخدام العينة القصدية كون الباحث مديراً في مدرسة المستندة الثانوية للبنين ،وذلك خالل الفصل الثاني من العام
الدراسي (.)9191/9102
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أدوات البحث :
-

اختبار تشخيصي .

إجراءات أدوات الدراسة.
 أداة االختبار التشخيصي (القطعة اإلمالئية)بنى الباحث اختبا ًرا لمعرفة األخطاء اإلمالئية التي يقع فيها طالب المرحلة األساسية وهو عبارة عن قطعة إمالئية
تضمنت أكثر األنماط اإلمالئية التي يخطأ بها الطالب وحرص الباحث على أن تكون قطعة شاملة مترابطة واضحة المعاني
مألوفة لدى الطالب .وكي نستطيع أن نحل مشكلة من المشكالت يجب أوال أن نحدد حجم المشكلة وما المهارات المفقودة لدى
الطالب :الهمزة المتوسطة ،الهمزة المتطرفة ،همزة الوصل والقطع ،ألف ،واو الجماعة ،الالم الشمسية والالم القمرية ،التاء
المربوطة والتاء المفتوحة والهاء المربوطة ،التنوين.
تجربة االختبار.
قبل تطبيق االختبار اراد الباحث أن يأخذ االختبار ً
شكال واحدًا في الشعب جمي ًعا ولتجنب السرعة في اإلمالء قسم الباحث
القطعة إلى مقاطع مراعيا معنى القطعة ومالءمتها للمستوى الدراسي للطالب ،وللتأكد من صحة التقطيع عرضه الباحث ،على
لجنة من مدرسي اللغة العربية وبعد التداول معهم اتخذ التقطيع شكله النهائي وأصبح جاه ًزا.
وحرص الباحث على توفير الجو المناسب إلجراء االختبار.
نص اإلمالء :في إحدى الغابات البعيدة كانت شجرة لوز صغيرة تعيش إلى جانب أشجار الصنوبر ،وعندما حل الشتاء
نظرت شجرة اللوز إلى شجرة الصنوبر وقالت لها :أنا حزينة جدًا ،انظري كل أوراقي الخضراء كيف يبست وتحول لونها إلى
أصفر ،فاقتربت منها شجرة الصنوبر وقالت :ال تحزني يا أختي فإن أوراقك تموت لتعود وتحيا من جديد ،وأنا أتمنى أن أكون
مثلك ألبدل كل سنة ثوبًا جديدًا ،ألنني أشعر بالملل من ثوبي القديم هذا ،ومنذ ذلك اليوم عرفت شجرة اللوز أنها تجدد جمالها في
كل عام حتى لو سقطت أوراقها.

المعالجة اإلحصائية:
تم استخدام المتوسطات الحسابية والنسب المئوية.

نتائج الدراسة:
صحح الباحث االختبار التشخيصي (القطعة اإلمالئية) التي أمليت على الطالب ثم جمع األخطاء وصنفها إلى أنماطها
المختلفة وقد تطلب هذا الخطوات اآلتية:
 تصحيح اإلجابات. إيجاد النسب المئوية للطالب المخطئين في كل نمط من أنماط األخطاء اإلمالئية.وكانت نتائج االختبار التشخيصي (القطعة اإلمالئية) كاآلتي:
أظهرت نتائج البحث الحالي إن هناك عددًا من الطالب اخطئوا عند كتابة الهمزة بأنواعها:
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 الهمزة المتوسكطة :كانت هناك أخطاء في كتابتها فكان عدد المخطئين ( )75طالب ونستبتهم المئوية ( )%58وهي نسبةعالية ويرجع إلى ارتفاع النستتبة في كتابتها إلى تعدد صتتور كتابة هذا النمط من الهمزة وصتتعوبة إدراك الطالب في هذا
ً
فضال من عدم إلمام بعض المعلمين بقواعد اإلمالء الذين درسوهم.
المستوى لقواعد كتابتها
 الهمزة المتطرفكة :ولهتا أربعتة أشتتتتتتكتال وكتانتت هنتاك أخطتاء في كتتابتها فكان عدد المخطئين والمخطئات ( (75طالبونسبتهم المئوية ( )%58وهي نسبة عالية ويرجع إلى ارتفاع النسبة في كتابتها إلى نفس األسباب السابقة الذكر.
 همزة الوصككككك والقطع :كانت هناك أخطاء في كتابتها فكان عدد المخطئين ( (70طالبًا ونستتتتتبتهم المئوية ( )%54وتعدنستتتتتبة عالية ويعود هذا إلى عدم التمييز بين همزة الوصتتتتتل والقطع وقلة التدريب وأن الطالب يكتبون ما ينطقون وليس
مبنيًا على القواعد اإلمالئية.
 ألف واو الجماعة :كانت هناك أخطاء في كتابتها فكان عدد المخطئين ( )76طالبًا ونستتتبتهم المئوية ( )%92وتعد نستتتبةعالية ويعود هذا إلى عدم تمييز األفعال عن األسماء.
 الالم الشككمسككية والالم القمرية :كانت هناك أخطاء في كتابتها فكان عدد المخطئين ( )54طالبًا ونستتبتهم المئوية ()%42وتعد نستتتبة متوستتتطة االرتفاع ويعود هذا إلى عدم التمييز بين الحرفين وقلة التدريب وعدم النطق الستتتليم من قبل المعلم
وكذلك المدرس.
 والتكاء المربوطكة ؤ التكاء المفتوحكة :كتانتت هناك اخطاء في كتابتها فكان عدد المخطئين ( )74طالبًا ونستتتتتتبتهم المئوية( )%57وهي نستتتتتتبة عالية ويعود ذلك إلى عدم معرفة قواعد كتابة كل منهما ،والخلط بينهما منذ بداية إعطائهم قاعدتها
في المرحلة االبتدائية.
 التفريق بين الضاد والظاء :كانت هناك أخطاء في كتابتها فكان عدد المخطئين ( )99طالبًا ونسبتهم المئوية ( )%60وتعد نسبة عالية ويعود هذا إلى صعوبة التمييز بينهما والخلط بين صورهما ،وإلىعدم النطق السليم لهاتين الحرفين من قبل المعلم وكذلك المدرس.
 الهاء المربوطة :كانت هناك أخطاء في كتابتها فكان عدد المخطئين ( )73طالبًا ونستتتتتبتهم المئوية ( )%56وتعد نستتتتتبةعالية ويعود هذا إلى عدم التمييز بينها وبين التاء المربوطة وإلى قلة التدريب عليها في المرحلة االبتدائية.
 التنوين (تنوين الفتح ،تنوين الضككككككم ،تنوين الكسككككككر  :كتانت هناك أخطاء في كتابتها فكان عدد المخطئين ( )57طالبًاونستتبتهم المئوية ( )%66وتعد نستتبة متوستتطة االرتفاع ،ويعود هذا إلى صتتعوبة التمييز بين صتتوت النون والتنوين وهو
عبارة عن نون تلفظ وال تكتب.
 حروف تنطق وال تكتب :كانت هناك أخطاء في كتابتها فكان عدد المخطئين ( )57طالبًا ونستتتتتبتهم المئوية ( )%44وتعدنسبة متوسطة االرتفاع ،ويعود إلى صعوبة التمييز بين صوت النون والتنوين وهو عبارة عن نون تلفظ وال تكتب.
وهذا إن دل فإنما يدل على شتتتيوع األخطاء اإلمالئية في كتابة الطالب وعدم استتتتطاعتهم التخلص منها وهذا يرجع إلى
تدني المستتتوى التعليمي لبعض معلمات الصتتفوف األولى ،مما يشتتق على مدرستتي الستتنوات الالحقة النهوض والتخلص من هذه
األخطاء.
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االستنتاجات:
في ضوء نتائج البحث الحالي استنتج الباحث اآلتي:
 أخطاء في الكتابة واإلمالء ،وهناك أخطاء إمالئية ال يستطيع الطالب تجاوزها في كتابته. إن درس اإلمالء مهمش في مدارسنا على اعتبار إن الطالب أكمل تعلم الكتابة في المرحلة االبتدائية. ال يوجد اهتمام من قبل مدرسي باقي المواد الدراسية بتصحيح أخطاء إمالئية. -استخدام العامية بلهجاتها الكثيرة داخل الصف وخارجه.

التوصيات:
 التركيز على أسلوب تدريس اإلمالء ألهميته في نسب األخطاء لدى الطالب. يوصي للمعلمين بالتركيز على حصص اإلمالء وعدم إهمالها. يجب أن يكون اإلمالء مرتين كل أسبوع. أن يركز المدرس على ضبط الطالب لحركات كل حرف في الكلمة أواخر الكلمات. من المفضتتتتل بين الحين واآلخر أن يصتتتتحح الطالب دفاتر اإلمالء بشتتتتكل ذاتي ليتعرفوا على أخطائهم وبالتالي يقومونبتصحيحها بأنفسهم.
 -من المفضل بين الحين واآلخر أن يقوم المعلم بإدخال قطع خارجية بحيث تكون مالئمة وهادفة.

المقترحات:
 الكتب اإللكترونية المتحدثة بحيث يعرض نص الكتاب على شتاشتة الكمبيوتر في نفس وقت عرض صتور ثابتة وإصدارأصتتتتتتوات تعبر عن العبتارات المكتوبتة ،وتعمتل هتذه التقنيتة على تتدعيم صتتتتتتحة قراءة الطالب من خالل نطق الكلمات
الصعبة صوتيًا.
 إقامة الدورات المستتتتمرة لمعلمي ومعلمات الصتتتفوف االبتدائية ألنهم األستتتاس في العملية التربوية ،للتوصتتتل إلى إتقانالمهارات وطرائق تدريس اللغة العربية.
 -استخدام الوسائل التعليمية البصرية في تدريس قواعد اللغة العربية وخاصة اإلمالء.

المصادر والمراجع:
 تائه ،خضر( .)0222الهادي في اإلمالء العربي .دار الضياء. جمعة ،صتابر( .)9119اإلخطاء اإلمالئية الشائعة لدى تالميذ المرحلة االبتدائية في العراق ومقترحات عالجها ،رسالةماجستير.
 حكمي ،يحيى( .)9112األخطاء اإلمالئية الشائعة ،أسبابها وطرائق عالجها. رحيم ،حسن (0290م) .أصول تدريس اللغة العربية .النجف :مطبعة اآلداب.-

روسان ،سليم ( .)0211أساسيات في تعليم مبادئ اإلمالء والترقيم .عمان.

-

شحاته ،حسن( .)0222تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيق ،الدار المصرية اللبنانية.

-

شحاته ،حسن( .)0222تعليم اإلمالء في الوطن العربي أسسه وتقويمه وتطويره ،الدار المصرية اللبنانية.
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-

شعالن ،راشد( .)9111األخطاء اإلمالئية الشائعة أسبابها وعالجها .مكتبة لسان العرب.

 عواد ،فردوس( .)9109األخطاء اإلمالئية أسبابها وطرائق عالجها .مجلة دراسات تربوية909.ـ.991 قطاوي ،محمد( .)9119طرق تدريس الدراسات االجتماعية .األردن :دار الفكر.جميع الحقوق محفوظة  ،© 2021الباحث /عماد إبراهيم الحواتمة ،المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي.
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المعوقات التي تواجه مديري المدارس الثانوية الحكومية في تطبيق اإلدارة اإللكترونية وعالقتها بكفاءتهم
اإلدارية في محافظة البلقاء– األردن
Obstacles that face government secondary school principals in implementing electronic
– administration and its relationship to their administrative efficiency in Balqa Governorate
Jordan

الباحث /عالء محمد محمود الغراغير
ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟتربﻮيﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟرش ،ﺍﻟممﻠكﺔ ﺍألردنﻴﺔ ﺍﻟهﺎشمﻴﺔ

الملخص :
هدفت ﺍﻟدرﺍسﺔ إﻟى تﻌرف درﺟﺔ ﺍﻟمﻌﻮقﺎت ﺍﻟتي تﻮﺍﺟه ﻣديري ﺍﻟمدﺍرس ﺍﻟثﺎنﻮيﺔ ﺍﻟحكﻮﻣﻴﺔ في تطبﻴق ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ وعالقتهﺎ
بكفﺎءتهم ﺍإلدﺍريﺔ في ﻣحﺎفظﺔ ﺍﻟبﻠقﺎء ﻣن وﺟهﺔ نظر ﺍﻟمديرين أنفسهم .ﺍستخدﻣت ﺍﻟدرﺍسﺔ ﺍﻟمنهج ﺍﻟﻮصفي ﺍﻟتحﻠﻴﻠي ذﺍ ﺍﻟﻌالقﺔ
ﺍالرتبﺎطﻴﺔ ،وتكﻮنت عﻴنﺔ ﺍﻟدرﺍسﺔ ﻣن ﺟمﻴع ﻣديري ﺍﻟمدﺍرس ﺍﻟثﺎنﻮيﺔ ﺍﻟحكﻮﻣﻴﺔ في ﻣديريﺔ ﺍﻟتربﻴﺔ وﺍﻟتﻌﻠﻴم بمحﺎفظﺔ ﺍﻟبﻠقﺎء ﻟﻠﻌﺎﻡ
ﺍﻟدرﺍسي  6102/6102وﺍﻟبﺎﻟغ عددهم ( )01ﻣديرﺍً .وﻟتحقﻴق أهدﺍف ﺍﻟدرﺍسﺔ ﺍستخدﻣت ﺍالستبﺎنﺔ ﻟقﻴﺎس درﺟﺔ ﻣﻌﻮقﺎت تطبﻴق
ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ ،ودرﺟﺔ ﺍﻟكفﺎءة ﺍإلدﺍريﺔ ﻟمديري ﺍﻟمدﺍرس ﺍﻟثﺎنﻮيﺔ ﺍﻟحكﻮﻣﻴﺔ .وقد تم ﺍﻟتأﻛد ﻣن صدق ﺍألدﺍة وثبﺎتهﺎ وﺍستخدﻡ
برنﺎﻣج ﺍﻟتحﻠﻴل ﺍإلحصﺎئي (( spssﻟمﻌﺎﻟجﺔ ﺍﻟبﻴﺎنﺎت إحصﺎئﻴﺎً .وتﻮصﻠت ﺍﻟدرﺍسﺔ ﺍﻟى ﺍﻟنتﺎئج ﺍآلتﻴﺔ :أن درﺟﺔ ﺍﻟمﻌﻮقﺎت ﺍﻟتي تﻮﺍﺟه
ﻣديري ﺍﻟمدﺍرس ﺍﻟثﺎنﻮيﺔ ﺍﻟحكﻮﻣﻴﺔ في تطبﻴق ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ في ﻣحﺎفظﺔ ﺍﻟبﻠقﺎء ﺟﺎءت ﻣرتفﻌﺔ ،وأن درﺟﺔ ﻛفﺎءة ﻣديري
ﺍﻟمدﺍرس ﺍﻟثﺎنﻮيﺔ ﺍﻟحكﻮﻣﻴﺔ في ﻣحﺎفظﺔ ﺍﻟبﻠقﺎء ﺟﺎءت ﻣتﻮسطﺔ ،وعدﻡ وﺟﻮد فروق ذﺍت دالﻟﺔ إحصﺎئﻴﺔ عند ﻣستﻮى ﺍﻟدالﻟﺔ تﻌزى
ألثر ﺍﻟخبرة وﺍﻟجنس في درﺟﺔ تحديد ﺍﻟمﻌﻮقﺎت بﻴنمﺎ تﻮﺟد فروق دﺍﻟﺔ ﺍحصﺎئﻴﺎ ً بﻴن ﻣتﻮسطﺎت ﺍﺟﺎبﺎت أفرﺍد عﻴنﺔ ﺍﻟدرﺍسﺔ تﻌزى
إﻟى ﺍﻟمؤهل ﺍﻟﻌﻠمي وﻟصﺎﻟح حمﻠﺔ ﺍﻟدﻛتﻮرﺍة ،وتﻮﺟد فروق ذﺍت دالﻟﺔ إحصﺎئﻴﺔ عند ﻣستﻮى ﺍﻟدالﻟﺔ تﻌزى ألثر ﺍﻟخبرة وﺍﻟجنس
وﺍﻟمؤهل ﺍﻟﻌﻠمي ،في تحديد درﺟﺔ ﻛفﺎءة ﺍﻟمديرين ﻟصﺎﻟح  01سنﻮﺍت فأقل وﺍإلنﺎث وحمﻠﺔ ﺍﻟدﻛتﻮرﺍة .وفي ضﻮء هذه ﺍﻟنتﺎئج تﻮصﻠت
ﺍﻟدرﺍسﺔ ﻟمجمﻮعﺔ ﻣن ﺍﻟتﻮصﻴﺎت أبرزهﺎ ﺍﻟﻌمل عﻠى تشجﻴع وتحفﻴز ﻣديري ﺍﻟمدﺍرس ﺍﻟحكﻮﻣﻴﺔ في ﺍالستمرﺍر بﺎستخدﺍﻡ ﺍإلدﺍرة
ﺍإلﻟكترونﻴﺔ في ﺍﻟﻌمل ﺍإلدﺍري
الكلمات المفتاحية :ﺍإلدﺍرة ﺍالﻟكترونﻴﺔ ،ﻣﻌﻮقﺎت تطبﻴق ﺍإلدﺍرة ﺍالﻟكترونﻴﺔ ،ﺍﻟكفﺎءة ﺍإلدﺍريﺔ.
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Obstacles that face government secondary school principals in implementing electronic
administration and its relationship to their administrative efficiency in Balqa
Governorate – Jordan

Abstract:
The study aimed to identify the degree of obstacles facing the public secondary school principals
in applying the electronic management, and their relationship with their Administrative Effeciency
As Perceived by Them. The study used the descriptive and analytical method with correlation
relationship; the study sample consisted of all secondary and governmental school principals in
the Directorate of Education in Balqa governorate for the academic year 2016/2017 totaling (90)
principals. To achieve the objectives of the study we used the questionnaire to measure the degree
of obstacles in applying the electronic management and the degree of administrative efficiency for
principals of public secondary schools, it has ensured the veracity of the tool and persistence using
the Statistical Package (spss) to address the data statistically,
the findings of the study were: the degree of obstacles that face the Public secondary school
principals in applying the electronic management in Balqa governorate was high, and that the
degree of efficiency of the public secondary school principals in Balqa governorate came medium.
No statistically significant differences at the level of significance due to the experience and gender
in the degree of identify constraints while there are significant differences in the academic
Qualification for the Doctorate, There are significant differences at the level of significance due
to the experience, gender and the academic Qualification In determining the degree of competence
of managers for (10) years and less also for female and the Doctorate, In view of these results,
researcher introduced recommendations, the most notably is to encourage and stimulate public
secondary schools principals to continue using the electronic management in administrative work.

Keywords: Electronic management, the obstacles of applying electronic management,
Administrative Effeciency
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المقدمة:
تؤدي ﺍﻟمؤسسﺎت ﺍﻟتربﻮيﺔ دورﺍً ﻣهمﺎ ﺟدﺍ في ﺍﻟمجتمﻌﺎت ،حﻴث أنهﺎ ﺍﻟجهﺔ ﺍﻟمسؤوﻟﺔ عن شؤون ﺍﻟتﻌﻠﻴم وإدﺍرته .وﺍﻟسبب
في ذﻟك أن ﺍﻟتربﻴﺔ وﺍﻟتﻌﻠﻴم همﺎ ﺍﻟمدخل إﻟى إﺟرﺍء عمﻠﻴﺔ ﺍﻟتغﻴﻴر وﺍﻟتطﻮير ،ﺍﻟتي تحﺎول ﺍﻟمجتمﻌﺎت ﺍﻟﻮصﻮل ﺍﻟﻴهﺎ .وتﻌد ﺍإلدﺍرة
ﺍﻟتربﻮيﺔ ﺍألدﺍة ﺍﻟحﻴﻮيﺔ ،وﻣفتﺎح عمﻠﻴﺔ ﺍإلصالح وﺍﻟتطﻮير ﻟﻠتﻌﻠﻴم ،ﻟﻴتمﺎشى ﻣع حﺎﺟﺎت ﺍﻟمجتمع وتطﻠﻌﺎته ،ﻣن خالل ﺍستخدﺍﻡ
ﺍألسﺎﻟﻴب وﺍﻟﻮسﺎئل ﺍإلدﺍريﺔ ﺍﻟحديثﺔ ،وﺍﻟتنسﻴق ﺍﻟفﻌّﺎل بﻴن ﻣكﻮنﺎت ﺍﻟنظﺎﻡ ﺍﻟتربﻮي وﺍﻟمجتمع ،وﺍﻟتفﺎعل ﻣع ﺍﻟقضﺎيﺎ وﺍﻟتﻮﺟهﺎت
ﺍإلقﻠﻴمﻴﺔ وﺍﻟﻌﺎﻟمﻴﺔ ﻣن خالل ﺍﻟتﻮسع في ﺍستخدﺍﻡ ﺍﻟتكنﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟمﻌﻠﻮﻣﺎتﻴﺔ ﻟتحقﻴق ﺍالستثمﺎر ﺍألﻣثل ﻟﻠمﻮﺍرد ﺍﻟبشريﺔ ﺍﻟمتﺎحﺔ بإدﺍرتهﺎ
إﻟكترونﻴﺎً.
إن ﻟتكنﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟمﻌﻠﻮﻣﺎت دورﺍً ﻛبﻴرﺍً في حﻴﺎة ﺍﻟمجتمﻌﺎت سﻮﺍء أﻛﺎن ذﻟك عﻠى ﻣستﻮى ﺍﻟفرد ،أﻡ ﺍﻟجمﺎعﺔ ،أﻡ عﻠى ﻣستﻮى
ﺍﻟمنظمﺎت وﺍﻟمؤسسﺎت ،فقد سﺎعد ﺍستخدﺍﻡ ﺍﻟتكنﻮﻟﻮﺟﻴﺎ في إحدﺍث تغﻴﻴرﺍت ﻣهمﺔ ﺟدﺍً ،تمثﻠت في ﺍﻟجﻮﺍنب ﺍالﺟتمﺎعﻴﺔ ،وﺍﻟثقﺎفﻴﺔ،
وﺍﻟحض ﺎريﺔ ،إال أن ﻟهذه ﺍﻟتغﻴﻴرﺍت ﺍنﻌكﺎسﺎتهﺎ عﻠى ﺍﻟﻌمﻠﻴﺔ ﺍﻟتربﻮيﺔ بشكل عﺎﻡ ،وعﻠى طبﻴﻌﺔ عمل ﺍإلدﺍرة ﺍﻟمدرسﻴﺔ ودورهﺎ
وﻣكﺎنتهﺎ بشكل خﺎص ،إذ غدت تكنﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟمﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣطﻠبﺎ ً أسﺎسﻴﺎ ً وﻟﻴس ترفﺎ ً ﻟإلدﺍرﺍت ﺍﻟبﺎحثﺔ عن ﺍﻟكفﺎءة وﺍﻟفﺎعﻠﻴﺔ في أدﺍء
وظﺎئفهﺎ ،وﺍﻟرﺍغبﺔ في إﺟرﺍء ﺍﻟتطبﻴق ﺍﻟﻌﻠمي في ﺍﻟتﻌﺎﻣل ﻣع ﺍﻟبﻴﺎنﺎت وﺍﻟمﻌﻠﻮﻣﺎت ،بمﺎ يمكن ﺍﻟمنظمﺎت ﻣن ﺍتخﺎذ ﺍﻟقرﺍرﺍت ﺍﻟفﻌﺎﻟﺔ
في ﺍﻟمستﻮيﺎت ﺍإلدﺍريﺔ ﻛﺎفﺔ ،وفي شتى ﻣجﺎالت أنشطتهﺎ .وقد سﺎعدت ﺍﻟتطﻮرﺍت ﺍإلﻟكترونﻴﺔ في تحسﻴن ﻣستﻮى أدﺍء ﺍﻟمنظمﺎت،
وزيﺎدة إنتﺎﺟﻴتهﺎ وﻛفﺎءتهﺎ ،وتحسﻴن ﻣستﻮى ﺟﻮدة ﺍﻟخدﻣﺎت وتﻌرف حﺎﺟﺎت ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴن ورغبﺎتهم فﻴهﺎ (حريم وﺍﻟسﺎعد،6112 ،
.)01
ﻟقد شﺎع ﺍستخدﺍﻡ ﻣصطﻠح ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ نتﻴجﺔ ﻟتطﻮر تقنﻴﺎت ﺍﻟمﻌﻠﻮﻣﺎت وﺍالتصﺎالت ﺍﻟذي أدى إﻟى تحقﻴق نقﻠﺔ نﻮعﻴﺔ
هﺎئﻠﺔ في ﻣجﺎل تطﻮير ﺍﻟﻌمل ،وﻛفﺎءته وأﻣنه ،وزيﺎدة إنتﺎﺟﻴته بﺎستخدﺍﻡ ﺍﻟتقنﻴﺎت ﺍﻟحديثﺔ ،ﺍﻟمتمثﻠﺔ في ﺍﻟحﺎسب ﺍآلﻟي (ﺍﻟﻌبﻮد،
 )62،6112ﻛمﺎ أن ﺍستخدﺍﻡ ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ يسهم في تبسﻴط إﺟرﺍءﺍت ﺍﻟﻌمل ﻣن خالل ،إﻟغﺎء بﻌض ﺍإلﺟرﺍءﺍت ﺍﻟمﻌقدة غﻴر
ﺍﻟمفﻴدة ،وتﻮفﻴر إﺟرﺍءﺍت سريﻌﺔ ودقﻴقﺔ ﻟتأديﺔ ﺍﻟﻌمل ،وتقﻠﻴل تكﻠفﺔ إﺟرﺍءﺍت ﺍﻟﻌمل ،وﺍختصﺎر ﺍﻟﻮقت ﺍﻟالزﻡ إلنهﺎء ﺍﻟمﻌﺎﻣالت
وﺍﻟتخﻠص ﻣن بطء ﺍألنظمﺔ ﺍﻟتقﻠﻴديﺔ في إﺟرﺍءﺍت ﺍﻟﻌمل (ﺍﻟمغربي.)62 ،6112 ،
وقد أدى إدخﺎل ﺍﻟنهج ﺍالﻟكتروني في ﺍألعمﺎل ﺍإلدﺍريﺔ إﻟى تطﻮير ﺍﻟﻌمل ﺍإلدﺍري ،وذﻟك عن طريق تقديم خدﻣﺎت أﻛثر
ﺍتسﺎقﺎً ،وﻣﻮثﻮقﻴﺔ بسبب غﻴﺎب ﺍألخطﺎء ،وأﻛثر سرعﺔ وتقﻠﻴل ﺍﻟﻮقت ﺍﻟالزﻡ إلنهﺎء ﺍﻟمهﺎﻡ ﺍﻟروتﻴنﻴﺔ ﺍﻟمختﻠفﺔ ،وتﻮفﻴر ﺍﻟجهد ،ﺍألﻣر
ﺍﻟذي يتﻴح ﺍﻟفرصﺔ ﻟﻠمديرين ﻣن ﻣمﺎرسﺔ ﺍألعمﺎل ﺍإلشرﺍفﻴﺔ ،ﻛمﺎ تﻌمل عﻠى تقﻠﻴل ﺍﻟتكﺎﻟﻴف ،وتهﻴئﺔ ﻣكﺎن ﺍﻟﻌمل ﻟمزيد ﻣن ﺍإلنتﺎﺟﻴﺔ
نظرﺍً ﻟتمﻴزه بﺎﻟنظﺎﻡ ،وتقﻠﻴل ﺍستخدﺍﻡ ﺍألورﺍق ،وتﻮفﻴر نظﺎﻡ فﻌّﺎل ﻟحفظ ﺍﻟمﻠفﺎت وإدﺍرة ﺍﻟمﻌﻠﻮﻣﺎت بطريقﺔ يسهل ﺍﻟرﺟﻮع إﻟﻴهﺎ
(تﻮفﻴق.)61 ،6116 ،
إن ﻣن ﺍﻟمتﻌﺎرف عﻠﻴه أن إدﺍرﺍت ﺍﻟمدﺍرس في ﺍألردن سبﺎقﺔ في تبني فكرة ﺍستخدﺍﻡ ﺍﻟتقنﻴﺎت ﺍإلﻟكترونﻴﺔ إلنجﺎز أعمﺎﻟهﺎ
ﺍإلدﺍريﺔ ،وذﻟك إيمﺎنﺎ ً ﻣنهﺎ بمكﺎنتهﺎ في تطﻮير ﺍﻟنظﺎﻡ ﺍﻟتربﻮي ﺍﻟﻌﺎﻡ في ﺍﻟممﻠكﺔ ،وتحديثه بﻮصفهﺎ رﺍفدﺍً ﻟﻠتﻌﻠﻴم ،وحﺎفزﺍً ﻟه عﻠى
ﺍﻟتحديث وﺍﻟتنﻮيع ،وقد عمﻠت وزﺍرة ﺍﻟتربﻴﺔ وﺍﻟتﻌﻠﻴم ﺍألردنﻴﺔ عﻠى تأسﻴس نظم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎتﻴﺔ ،وأوعﻴﺔ حفظ فﻌّﺎﻟﺔ تﻮظف ﺍﻟتقنﻴﺎت،
ووسﺎئل ﺍالتصﺎل ﺍﻟمتطﻮرة ،ﺍﻟتي تتﻴح ﻟصﺎنﻌي ﺍﻟقرﺍر ،وﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴن في ﺍﻟمؤسسﺎت ﺍﻟتربﻮيﺔ،
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إﻣكﺎنﻴﺔ ﺍﻟحصﻮل عﻠى ﺍﻟمﻌﻠﻮﻣﺔ ﺍﻟسريﻌﺔ ﺍﻟدقﻴقﺔ ،وتم ّكن ﺍﻟﻮسﺎئل وﺍألدوﺍت ﺍﻟتكنﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻟمﻌﻠمﻴن وﺍﻟمﻌنﻴﻴن ﻣن تﻮفﻴر ﺍﻟمحتﻮى
ﺍﻟتﻌﻠﻴمي بﻌدة أنمﺎط تتمثل بﻌرض ﺍﻟمﻌﻠﻮﻣﺎت بطريقﺔ عمﻠﻴﺔ ﻟمسﺎعدة ﺍﻟمتﻌﻠمﻴن عﻠى ﺍﻟتﻌﻠم عن طريق ﺍﻟﻌمل بشكل أﻛثر ﺟﻮده و
فﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣن خالل ﺍﻟﻮسﺎئل ﺍإلﻟكترونﻴﺔ ويتمكنﻮن ﻛذﻟك ﻣن ﺍسترﺟﺎع ﺍﻟمﻌﻠﻮﻣﺎت وتﻮظﻴفهﺎ ضمن أدﺍئهم إيمﺎنﺎ ً ﻣنهﺎ بأهمﻴﺔ تكنﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﺍﻟمﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﻣن حﻴث تأثﻴرهﺎ في أدﺍء ﺍﻟمدﺍرس و تطﻮيرهﺎ ﻟﻠبنﻴﺔ ﺍﻟتحتﻴﺔ ﻟتكنﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟمﻌﻠﻮﻣﺎت وﺍالتصﺎالت ﺍﻟدﺍعمﺔ ﻟﻌمﻠﻴﺔ ﺍﻟتﻌﻠﻴم
وﺍﻟتﻌﻠم وﺍإلدﺍرة ﺍﻟتربﻮيﺔ .وعﻠى ﺍﻟرغم ﻣن ﺍﻟمزﺍيﺎ وﺍإليجﺎبﻴﺎت ﺍﻟﻌديدة ﺍﻟتي تمتﺎز بهﺎ ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ ،وﻣﺎ تقﻮﻡ به وزﺍرة
ﺍﻟتربﻴﺔ وﺍﻟتﻌﻠﻴم ﺍألردنﻴﺔ اإال أنه يﻠحظ أن بﻌض ﺍﻟمدﺍرس ال تﻮظف ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ بفﺎعﻠﻴﺔ في ﺍﻟمﻴدﺍن ﺍﻟتربﻮي (وزﺍرة ﺍﻟتربﻴﺔ
وﺍﻟتﻌﻠﻴم.)6102 ،
وﻟهذﺍ ﺟﺎءت هذه ﺍﻟدرﺍسﺔ ﻣحﺎوﻟﺔ ﺍﻟتﻌرف عﻠى ﺍﻟمﻌﻮقﺎت ﺍﻟتي تﻮﺍﺟه ﻣديري ﺍﻟمدﺍرس ﺍﻟثﺎنﻮيﺔ ﺍﻟحكﻮﻣﻴﺔ في تطبﻴق ﺍإلدﺍرة
ﺍإلﻟكترونﻴﺔ وﻣﻌرفﺔ عالقﺔ تطبﻴق ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ بكفﺎءتهم ﺍإلدﺍريﺔ.

مشكلة الدراسة:
يﻮﺟد ضﻌف وقﻠﺔ ﺍستخدﺍﻡ ﻟﻠتكنﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﺍﻟحﺎسﻮب في ﻛثﻴر ﻣن ﺍألﻣﻮر ﺍإلدﺍريﺔ ﻣثل ﺍﻟمرﺍسالت وﺍﻟكتب ﺍﻟرسمﻴﺔ ،وﺟدﺍول
ﺍﻟﻌالﻣﺎت ،وحصﻮل ﺍﻟمﻮﺍطنﻴن عﻠى شهﺎدﺍتهم ﻣن سنﻮﺍت سﺎبقﺔ ﻣن أﺟل إﻛمﺎل ﻣﻌﺎﻣالت رسمﻴﺔ تتطﻠب ﺍﻟحصﻮل عﻠى هذه ﺍﻟﻮثﺎئق
ﻣن ﺍﻟمدرسﺔ ﺍﻟتي ﺍﻟتحقﻮﺍ بهﺎ سﺎبقﺎ ً أو ألبنﺎئهم ﺍﻟذين ﻣﺎ زﺍﻟﻮﺍ عﻠى ﻣقﺎعد ﺍﻟدرﺍسﺔ .وبﺎﻟرغم ﻣن إدرﺍج بند تحسﻴن ﺍﻟمرﺍسالت
وﺍﻟبريد ﻣن وﺍﻟى ﺍﻟمديريﺔ في ﺍﻟخطﺔ ﺍﻟسنﻮيﺔ ﻟمدير ﺍﻟمدرسﺔ ،بﺎإلضﺎفﺔ إﻟى إدرﺍك فريق تطﻮير ﺍﻟمدرسﺔ ﻟمﺎ تمثﻠه ﺍﻟتقنﻴﺎت ﺍﻟحديثﺔ
ﻣن أهمﻴﺔ في ﺍﻟﻌصر ﺍﻟحﺎضر ،وﺍﻟمتمثل في ﺍختصﺎر ﺍﻟﻮقت ،وتقﻠﻴل ﺍﻟجهﻮد ﺍﻟبشريﺔ وﺍﻟمﺎديﺔ في تأديﺔ ﺍألعمﺎل بﺎستخدﺍﻡ ﺍإلنترنت،
وﺍﻟحﻠﻮل ﺍإلﻟكترونﻴﺔ ﺍألخرى بهدف إعﺎدة صﻴﺎغﺔ ﻣختﻠف ﺍﻟمﻌﺎﻣالت وﺍﻟخدﻣﺎت بسبب تﻌدد ﺍستخدﺍﻡ ﺍﻟتكنﻮﻟﻮﺟﻴﺎ في ﻣختﻠف
وظﺎئف ﺍﻟﻌمﻠﻴﺔ ﺍإلدﺍريﺔ ،حﻴث تم تﻮظﻴفهﺎ في عمﻠﻴﺎت ﺍإلدﺍرة ،وﻣﺎ يرتبط بهﺎ ﻣن قرﺍرﺍت إدﺍريﺔ ،ترتبط بجمﻴع ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴن ،بﺎإلضﺎفﺔ
إﻟى ﺟمﻴع ﺍﻟمستفﻴدين ،وفي ﻣقدﻣتهم ﺍﻟطﻠبﺔ (أبﻮ عﺎشﻮر و ﺍﻟنمري .)6102 ،وﻣن خالل عمل ﺍﻟبﺎحث ﻛمﻌﻠم وﺟد أن هنﺎك ضﻌفﺎً
في ﺍستخدﺍﻡ ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ ﻣن قبل ﺍإلدﺍرة ﺍﻟمدرسﻴﺔ ،وﻣن خالل ﺍستطالع آرﺍء ﺍﻟﻌديد ﻣن ﻣديري ﺍﻟمدﺍرس في ﻣحﺎفظﺔ
ﺍﻟبﻠقﺎء أﻛد ﺍﻛثرهم أن هنﺎك ضﻌفﺎ ً وقﻠﺔ ﺍستخدﺍﻡ ﻟﻠتكنﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﺍﻟحﺎسﻮب في ﻛثﻴر ﻣن ﺍألﻣﻮر ﺍإلدﺍريﺔ في أغﻠب ﺍﻟمدﺍرس.
ﻣن هنﺎ برزت ﺍﻟحﺎﺟﺔ إﻟى هذه ﺍﻟدرﺍسﺔ بهدف ﺍﻟكشف عن درﺟﺔ ﺍﻟمﻌﻮقﺎت وأهمﻴﺔ ﺍإلدﺍرة في تأديﺔ تﻠك ﺍﻟخدﻣﺎت إﻟكترونﻴﺎً
ﻟالستفﺎدة ﻣنهﺎ ،وﻣﻌرفﺔ ﺍﻟمﻌﻮقﺎت ﺍﻟتي تﻮﺍﺟه ﻣديري ﺍﻟمدﺍرس ﺍﻟثﺎنﻮيﺔ في تطبﻴق ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ وعالقتهﺎ بكفﺎءتهم ﺍإلدﺍريﺔ.
وفي ضﻮء ذﻟك تم تحديد ﻣشكﻠﺔ ﺍﻟدرﺍسﺔ بﺎإلﺟﺎبﺔ عن ﺍﻟسؤﺍل ﺍآلتي :ﻣﺎ ﺍﻟمﻌﻮقﺎت ﺍﻟتي تﻮﺍﺟه ﻣديري ﺍﻟمدﺍرس ﺍﻟثﺎنﻮيﺔ ﺍﻟحكﻮﻣﻴﺔ
في تطبﻴق ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ في ﻣحﺎفظﺔ ﺍﻟبﻠقﺎء وﻣﺎ عالقتهﺎ بكفﺎءتهم ﺍإلدﺍريﺔ ﻣن وﺟهﺔ نظرهم؟

أسئلة الدراسة:
تسﻌى ﺍﻟدرﺍسﺔ ﻟإلﺟﺎبﺔ عن ﺍألسئﻠﺔ ﺍآلتﻴﺔ:
 .1ﻣﺎ درﺟﺔ ﺍﻟمﻌﻮقﺎت ﺍﻟت ي تﻮﺍﺟه ﻣديري ﺍﻟمدﺍرس ﺍﻟثﺎنﻮيﺔ ﺍﻟحكﻮﻣﻴﺔ في تطبﻴق ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ بمحﺎفظﺔ ﺍﻟبﻠقﺎء ﻣن وﺟهﺔ
نظرهم؟
 .2ﻣﺎ درﺟﺔ ﺍﻟكفﺎءة ﺍإلدﺍريﺔ في تطبﻴق ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ ﻟدى ﻣديري ﺍﻟمدﺍرس ﺍﻟثﺎنﻮيﺔ ﺍﻟحكﻮﻣﻴﺔ في ﻣحﺎفظﺔ ﺍﻟبﻠقﺎء ﻣن وﺟهﺔ
نظرهم؟
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 .3هل تﻮﺟد فروق ذﺍت دالﻟﺔ إحصﺎئﻴﺔ بﻴن ﻣتﻮسطﺎت إﺟﺎبﺎت أفرﺍد عﻴنﺔ ﺍﻟدرﺍسﺔ عند ﻣستﻮى ﺍﻟدالﻟﺔ ( )α ≥1.12في تقديرهم
ﻟدرﺟﺔ ﺍﻟمﻌﻮقﺎت ﺍﻟتي تﻮﺍﺟه ﻣديري ﺍﻟمدﺍرس ﺍﻟثﺎنﻮيﺔ ﺍﻟحكﻮﻣﻴﺔ في تطبﻴق ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ في ﻣحﺎفظﺔ ﺍﻟبﻠقﺎء تﻌزى
ﻟمتغﻴرﺍت ﺍﻟجنس وﺍﻟمؤهل ﺍﻟﻌﻠمي وﺍﻟخبرة؟
 .4هل تﻮﺟد فروق ذﺍت دالﻟﺔ إحصﺎئﻴﺔ بﻴن ﻣتﻮسطﺎت إﺟﺎبﺎت أفرﺍد عﻴنﺔ ﺍﻟدرﺍسﺔ عند ﻣستﻮى ﺍﻟدالﻟﺔ ( )α ≥1.12في تقديرهم
ﻟدرﺟﺔ ﺍﻟكفﺎءة ﺍإلدﺍريﺔ ﻟمديري ﺍﻟمدﺍرس ﺍﻟثﺎنﻮيﺔ ﺍﻟحكﻮﻣﻴﺔ في ﻣحﺎفظﺔ ﺍﻟبﻠقﺎء تﻌزى ﻟمتغﻴرﺍت ﺍﻟجنس وﺍﻟمؤهل ﺍﻟﻌﻠمي
وﺍﻟخبرة؟
 .5هل هنﺎك عالقﺔ ﺍرتبﺎطﻴﺔ ذﺍت دالﻟﺔ إحصﺎئﻴﺔ عند ﻣستﻮى ﺍﻟدالﻟﺔ ( )α ≥1.10بﻴن درﺟﺔ ﺍﻟمﻌﻮقﺎت ﺍﻟتي تﻮﺍﺟه ﻣديري
ﺍﻟمدﺍرس ﺍﻟثﺎنﻮيﺔ ﺍﻟحكﻮﻣﻴﺔ في ﻣمﺎرستهم ﻟإلدﺍرة ﺍالﻟكترونﻴﺔ وبﻴن درﺟﺔ ﻛفﺎءتهم ﺍإلدﺍريﺔ في ﺍﻟمدﺍرس ﺍﻟثﺎنﻮيﺔ ﺍﻟحكﻮﻣﻴﺔ
في ﻣحﺎفظﺔ ﺍﻟبﻠقﺎء؟

أهداف الدراسة:
هدفت ﺍﻟدرﺍسﺔ إﻟى:
 .0ﺍﻟتﻌرف درﺟﺔ ﺍﻟمﻌﻮقﺎت ﺍﻟتي يﻮﺍﺟههﺎ ﻣديرو ﺍﻟمدﺍرس ﺍﻟثﺎنﻮيﺔ ﺍﻟحكﻮﻣﻴﺔ في ﻣحﺎفظﺔ ﺍﻟبﻠقﺎء في ﻣمﺎرسﺔ ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ
ﻣن وﺟهﺔ نظرهم.
 .6ﺍﻟتﻌرف درﺟﺔ ﻛفﺎءة ﺍﻟمديرين ﺍإلدﺍريﺔ في تطبﻴق ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ في ﻣحﺎفظﺔ ﺍﻟبﻠقﺎء.
 .2ﺍﻟكشف عمﺎ إذﺍ ﻛﺎنت هنﺎك فروق ذﺍت دالﻟﺔ إحصﺎئﻴﺔ بﻴن ﻣتﻮسطﺎت إﺟﺎبﺎت عﻴنﺔ ﺍﻟدرﺍسﺔ في تقديرهم ﻟدرﺟﺔ ﺍﻟمﻌﻮقﺎت
ﺍﻟتي تﻮﺍﺟه ﻣديري ﺍﻟمدﺍرس ﺍﻟثﺎنﻮيﺔ ﺍﻟحكﻮﻣﻴﺔ في تطبﻴق ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ في ﻣحﺎفظﺔ ﺍﻟبﻠقﺎء تﻌزى ﻟمتغﻴرﺍت ﺍﻟجنس،
وﺍﻟمؤهل ﺍﻟﻌﻠمي ،وﺍﻟخبرة.
 .2ﺍﻟكشف عمﺎ إذﺍ ﻛﺎنت هنﺎك فروق ذﺍت دالﻟﺔ إحصﺎئﻴﺔ عند ﻣستﻮى ﺍﻟدالﻟﺔ (  )α ≥1.12بﻴن ﻣتﻮسطﺎت إﺟﺎبﺎت أفرﺍد عﻴنﺔ
ﺍﻟدرﺍسﺔ في تقديرهم ﻟدرﺟﺔ ﺍﻟكفﺎءة ﺍإلدﺍريﺔ ﻟمديري ﺍﻟمدﺍرس ﺍﻟثﺎنﻮيﺔ ﺍﻟحكﻮﻣﻴﺔ في ﻣحﺎفظﺔ ﺍﻟبﻠقﺎء تﻌزى ﻟمتغﻴرﺍت ﺍﻟجنس،
وﺍﻟمؤهل ﺍﻟﻌﻠمي ،وﺍﻟخبرة.
 .2ﺍﻟكشف عمﺎ إذﺍ ﻛﺎنت هنﺎ ك عالقﺔ ﺍرتبﺎطﻴﺔ بﻴن درﺟﺔ ﺍﻟمﻌﻮقﺎت ﺍﻟتي تﻮﺍﺟه ﺍﻟمديرين في ﻣمﺎرستهم ﻟإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ وبﻴن
درﺟﺔ ﻛفﺎءتهم ﺍإلدﺍريﺔ في ﺍﻟمدﺍرس ﺍﻟثﺎنﻮيﺔ ﺍﻟحكﻮﻣﻴﺔ.

أهمية الدراسة:
تتﻠخص أهمﻴﺔ ﺍﻟدرﺍسﺔ فﻴمﺎ يأتي:
 .1تنﺎوﻟت ﻣﻮضﻮع ذﺍت أهمﻴﺔ ﻛبﻴرة في ﺍﻟدرﺍسﺎت ﺍإلدﺍريﺔ ﺍﻟتربﻮيﺔ ﺍﻟحديثﺔ وﺍﻟتي تخص زيﺎدة فﺎعﻠﻴﺔ ﺍإلدﺍرة ﺍﻟمدرسﻴﺔ.
 .2تسﻠط ﺍﻟضﻮء عﻠى وﺍقع ﺍﻟمﻌﻮقﺎت ﺍﻟتي تﻮﺍﺟه ﻣديري ﺍﻟمدﺍرس ﺍﻟثﺎنﻮيﺔ ﺍﻟحكﻮﻣﻴﺔ في ﻣحﺎفظﺔ ﺍﻟبﻠقﺎء في تطبﻴق ﺍإلدﺍرة
ﺍإلﻟكترونﻴﺔ.
 .3ﻣن ﺍﻟمؤﻣل أن تفﻴد ﺍﻟبﺎحثﻴن في ﻣجﺎل ﺍإلدﺍرة ﺍﻟتربﻮيﺔ وتفتح ﺍﻟمجﺎل أﻣﺎﻣهم إلﺟرﺍء بحﻮث ﻣشﺎبهﺔ في ﻣجﺎل ﺍستخدﺍﻡ ﺍﻟتقنﻴﺎت
ﺍإلﻟكترونﻴﺔ في ﺍﻟمجﺎل ﺍﻟتﻌﻠﻴمي وﺍإلدﺍري ﺍﻟتربﻮي.
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 .4ﻣن ﺍﻟمؤﻣل أن تسهم هذه ﺍﻟدرﺍسﺔ في تقديم تﻮصﻴﺎت ألصحﺎب ﺍﻟقرﺍرﺍت في وزﺍرة ﺍﻟتربﻴﺔ وﺍﻟتﻌﻠﻴم وﻣديريﺎتهﺎ ﻟﻠحد ﻣن
ﺍﻟمﻌﻮقﺎت ﺍﻟتي تﻮﺍﺟه ﺍإلدﺍرة ﺍﻟحديثﺔ في تطبﻴقهم ﻟإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ.
 .5ﻣن ﺍﻟمؤﻣل أن تثري ﺍألدب ﺍﻟتربﻮي بمزيد ﻣن ﺍﻟمﻌﻠﻮﻣﺎت حﻮل ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ.

حدود الدراسة:
تتحدد ﺍﻟدرﺍسﺔ بﺎﻟحدود ﺍآلتﻴﺔ:
 .1ﺍﻟحد ﺍﻟمﻮضﻮعي :إقتصرت هذه ﺍﻟدرﺍسﺔ عﻠى درﺍسﺔ درﺟﺔ ﺍﻟمﻌﻮقﺎت ﺍﻟتي تﻮﺍﺟه ﻣديري ﺍﻟمدﺍرس ﺍﻟثﺎنﻮيﺔ ﺍﻟحكﻮﻣﻴﺔ في
ﻣحﺎفظﺔ ﺍﻟبﻠقﺎء في تطبﻴقهم ﻟإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ وعالقتهﺎ ﻣع ﻛفﺎءة ﺍﻟمديرين.
 .2ﺍﻟحد ﺍﻟبشري :طبقت هذه ﺍﻟدرﺍسﺔ عﻠى ﻣديري ﺍﻟمدﺍرس ﺍﻟثﺎنﻮيﺔ ﺍﻟحكﻮﻣﻴﺔ في ﻣحﺎفظﺔ ﺍﻟبﻠقﺎء.
 .3ﺍﻟحد ﺍﻟمكﺎني :طبقت هذه ﺍﻟدرﺍسﺔ عﻠى ﺍﻟمدﺍرس ﺍﻟثﺎنﻮيﺔ ﺍﻟحكﻮﻣﻴﺔ في ﻣحﺎفظﺔ ﺍﻟبﻠقﺎء.
 .4ﺍﻟحد ﺍﻟزﻣﺎني :طبقت هذه ﺍﻟدرﺍسﺔ خالل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟدرﺍسي .6102/6102
مصطلحات الدراسة:
تستدعي ﺍﻟدرﺍسﺔ ﺍﻟتﻌريف بﺎﻟمصطﻠحﺎت ﺍﻟتﺎﻟﻴﺔ:
ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ" :هي ﻣجمﻮعﺔ ﺍألﺟهزة وﺍﻟبرﻣجﻴﺎت وقﻮﺍعد ﺍﻟبﻴﺎنﺎت وﺍﻟشبكﺎت ﺍﻟتي تستخدﻣهﺎ ﺍإلدﺍرة ﺍﻟمدرسﻴﺔ في أدﺍئهﺎ
ألعمﺎﻟهﺎ ﺍﻟمختﻠفﺔ" (ﺍﻟهﻮش.)01 ،6112 ،
ﺍﻟمﻌﻮقﺎت" :هي عبﺎرة عن ﺍﻟحﺎﺟز أو ﺍﻟمﺎنع ﺍﻟمﺎدي أو ﺍﻟمﻌنﻮي أو ﺍﻟنفسي أو ﺍالﺟتمﺎعي ﺍﻟذي يقف ﻛﺎﻟسد بﻴن ﺍﻟمرء وبﻴن طمﻮحه
أو تحقﻴق حﺎﺟﺎته" (ﺟرﺟس.)22 ،6112 ،
ﻣﻌﻮقﺎت تطبﻴق ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ إﺟرﺍئﻴﺎً :ﺍﻟدرﺟﺔ ﺍﻟتي يتم ﺍﻟحصﻮل عﻠﻴهﺎ ﻣن ﺍﺟﺎبﺎت عﻴنﺔ ﺍﻟدرﺍسﺔ عﻠى فقرﺍت ﺍالستبﺎنﺔ ذﺍت
ﺍﻟصﻠﺔ بﺎﻟمﻌﻮقﺎت
ﺍﻟكفﺎءة ﺍإلدﺍريﺔ ﺍﺟرﺍئﻴﺎً :ﺍﻟدرﺟﺔ ﺍﻟتي تم ﺍﻟحصﻮل عﻠﻴهﺎ ﻣن إﺟﺎبﺎت عﻴنﺔ ﺍﻟدرﺍسﺔ عﻠى فقرﺍت ﺍالستبﺎنﺔ ذﺍت ﺍﻟصﻠﺔ بﺎﻟكفﺎءة
ﺍإلدﺍريﺔ.
ﺍﻟمدرسﺔ ﺍﻟثﺎنﻮيﺔ :هي إحدى ﻣرﺍحل ﺍﻟتﻌﻠﻴم ﺍﻟمدرسي ،ﺍﻟتي تﻠي ﺍﻟمرحﻠﺔ ﺍألسﺎسﻴﺔ وهي ﺍﻟمدرسﺔ ﺍﻟتي تضم ﺍﻟصفﻴن ﺍﻟحﺎدي عشر
وﺍﻟثﺎني عشر ،أو ﻛحد أدنى ﺍﻟحﺎدي عشر وقد يضم بﻌض صفﻮف ﺍﻟمرحﻠﺔ ﺍألسﺎسﻴﺔ (وزﺍرة ﺍﻟتربﻴﺔ وﺍﻟتﻌﻠﻴم.)6112 ،

اإلطار النظري:
أوالً :أهمﻴﺔ ﺍإلدﺍرة ﺍالﻟكترونﻴﺔ:
تكمن أهمﻴﺔ ﺍستخدﺍﻡ ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ في ﻣقدرتهﺎ عﻠى تأديﺔ أعمﺎل ﺍإلدﺍرة ﺍﻟمدرسﻴﺔ بكفﺎءة عﺎﻟﻴﺔ ﻣن خالل ﺍﻟسرعﺔ
وﺍﻟدقﺔ في تخزين ﺍﻟمﻌﻠﻮﻣﺎت ،وتكﻮين ﻣﺎ يسمى ببنك ﺍﻟمﻌﻠﻮﻣﺎت ،وﻣﻌﺎﻟجﺔ وتشغﻴل ﺍﻟبﻴﺎنﺎت ،وﺍسترﺟﺎع ﺍﻟنتﺎئج في وقت قصﻴر
ﻣقﺎرنﺔ بﺎﻟنظﺎﻡ ﺍﻟﻴدوي ،وﺍال ستجﺎبﺔ ﻟحﺎﺟﺎت ورغبﺎت ﺍﻟمستفﻴدين ﻣن ﺍﻟﻌمﻠﻴﺔ ﺍﻟتﻌﻠﻴمﻴﺔ بكفﺎءة وفﺎعﻠﻴﺔ .ﺍألﻣر ﺍﻟذي يؤدي إﻟى تحقﻴق
رضﺎ ﺍﻟمستفﻴدين وتقديم خدﻣﺎت شﺎﻣﻠﺔ بأقل ﺍﻟتكﺎﻟﻴف ،وﺍﻟجهد وﺍﻟﻮقت (نﻮفل.)22 ،6112 ،
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ويمكن ﻟمدير ﺍﻟمدرسﺔ ﺍستخدﺍﻡ ﺍالتصﺎل ﺍإلﻟكتروني في أعمﺎل ﺍإلدﺍرة ﺍﻟمدرسﻴﺔ ،ﻣن خالل إطالع أوﻟﻴﺎء أﻣﻮر ﺍﻟطالب عﻠى
ﻣستﻮى تحصﻴل أبنﺎئهم ،وﺍنتظﺎﻣهم في ﺍﻟدرﺍسﺔ ،وﻣﻌرفﺔ وﺟهﺎت نظر أوﻟﻴﺎء أﻣﻮر ﺍﻟطالب عن ﺍﻟخدﻣﺎت ﺍﻟتي تقدﻡ ألبنﺎئهم ،ﻣمﺎ
يؤدي إﻟى تﻮثﻴق ﺍﻟﻌالقﺔ بﻴن ﺍﻟمنزل وﺍﻟمدرسﺔ ،وتقديم خدﻣﺎت تﻌﻠﻴمﻴﺔ ذﺍت ﺟﻮدة عﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠطالب ،ﻛمﺎ يستخدﻣه ﺍﻟمديرون ﻛﻮسﻴﻠﺔ
ﺍتصﺎل بمديريﺎت ﺍﻟتﻌﻠﻴم بإرسﺎل وﺍستقبﺎل ﺍﻟتﻌﺎﻣﻴم وﺍﻟﻮثﺎئق (غﻠﻮﻡ.)20 ،6112 ،
عنﺎصر ﺍإلدﺍرة ﺍالﻟكترونﻴﺔ:
تقﻮﻡ ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ عﻠى عنﺎصر أسﺎسﻴﺔ هي ،ﺍﻟحﺎسﻮب ،وﻣكﻮنﺎته ﺍﻟمﺎديﺔ ،وﻣﻠحقﺎته وبرﺍﻣج ﺍﻟحﺎسﻮب ،وشبكﺎت
ﺍالتصﺎل ،وصنﺎع ﺍﻟمﻌرفﺔ ﻣن ﺍﻟخبرﺍء ،وﺍﻟمختصﻴن ،ﺍﻟذين يمثﻠﻮن ﺍﻟبنﻴﺔ ﺍإلنسﺎنﻴﺔ ،وﺍﻟﻮظﻴفﻴﺔ ﻟمنظﻮﻣﺔ ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ.
ﺍﻟحﺎسﻮب هﻮ آﻟﺔ ﺍﻟكترونﻴﺔ ذﺍت سرعﺔ عﺎﻟﻴﺔ ﺟدﺍً ،ودقﺔ ﻣتنﺎهﻴه ،يمكنهﺎ قبﻮل ﺍﻟبﻴﺎنﺎت وتخزينهﺎ وﻣﻌﺎﻟجتهﺎ ﻟﻠﻮصﻮل ﺍﻟى
ﺍﻟنتﺎئج ﺍﻟمطﻠﻮبﺔ ويتكﻮن ﻣن وحدﺍت ﺍإلدخﺎل :ﺍﻟتي تستخدﻡ ﻟتغذيﺔ ﺍﻟحﺎسب بﺎﻟبﻴﺎنﺎت عﻠى ﺍختالف صﻮرهﺎ ،وﻣنهﺎ ﻟﻮحﺔ ﺍﻟمفﺎتﻴح،
وﺍﻟمﺎسحﺎت ﺍﻟضﻮئﻴﺔ ،وﺍﻟكﺎﻣﻴرﺍت ﺍﻟرقمﻴﺔ ،وﺍﻟفأرة ووحدﺍت ﺍﻟمﻌﺎﻟجﺔ :وهي ﺍﻟتي تقﻮﻡ بمﻌﺎﻟجﺔ ﺍألوﺍﻣر ،وتنفﻴذ ﺍﻟﻌمﻠﻴﺎت ﺍﻟحسﺎبﻴﺔ،
وﺍﻟمنطقﻴﺔ ،وﺍﻟتي تصﻠهﺎ ﻣن قبل ﺍﻟمستخدﻣﻴن عﻠى هﻴئﺔ تﻌﻠﻴمﺎت ﻟﻠبرنﺎﻣج .ﻛذﻟك وحدﺍت ﺍﻟتخزين وﺍﻟتي يتم ﺍستخدﺍﻣهﺎ في عمﻠﻴﺔ
تخزين ﺍﻟمﻌﻠﻮﻣﺎت و ﺍﻟبﻴﺎنﺎت وﻣن ثم ﺍسترﺟﺎعهﺎ عند ﺍﻟحﺎﺟﺔ و وحدﺍت ﺍإلخرﺍج ﺍﻟتي تستخدﻡ هذه ﺍﻟﻮحدﺍت إلظهﺎر ﺍﻟبﻴﺎنﺎت،
وﺍﻟمﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠمستخدﻣﻴن ،وﻣن أﻣثﻠتهﺎ شﺎشﺎت ﺍﻟﻌرض ،وﺍﻟطﺎبﻌﺎت وﺍﻟسمﺎعﺎت ﺍﻟصﻮتﻴﺔ وﺍﻟرﺍسمﺎت (نجم.)02 ،6112 ،
شبكﺎت ﺍالتصﺎل عبﺎرة عن ﻣجمﻮعﺔ ﻣن ﺍﻟحﻮﺍسﻴب ﻣتصﻠﺔ ﻣﻌﺎ بشكل ﻣبﺎشر بﻮﺍسطﺔ ﻛﻴبل ﻣخصﻮص ،أو عن طريق
خطﻮط ﺍﻟهﺎتف ﺍﻟسﻠكﻴﺔ ،وﺍﻟالسﻠكﻴﺔ ،أو عن طريق ﺍألقمﺎر ﺍﻟصنﺎعﻴﺔ ،بغرض ﺍﻟحصﻮل عﻠى ﺍﻟمﻌﻠﻮﻣﺎت وﺍﻟبﻴﺎنﺎت ،وتبﺎدﻟهﺎ فﻴمﺎ
بﻴن هذه ﺍﻟحﻮﺍسﻴب .ويمكن أن تكﻮن ﺍﻟشبكﺎت عﻠى شكل ﻣجمﻮعﺔ ﻣن ﺍﻟحﻮﺍسﻴب تتصل ﻣع بﻌضهﺎ ،وهي ﻣﺎ تسمى بﺎﻟشبكﺔ
ﺍﻟمحﻠﻴﺔ .وقد تكﻮن ﺍﻟمسﺎفﺔ أبﻌد فﻴمﺎ بﻴن ﺍألﺟهزة حﻴث تصل فﻴهﺎ ﻣسﺎحﺔ ﺍالتصﺎل بﻴن ﺍﻟحﻮﺍسﻴب إﻟى أﻛثر ﻣن عشرة ﻛﻴﻠﻮﻣترﺍت
وغﺎﻟبﺎ ﻣﺎ تستخدﻡ بهﺎ ﻛﺎبالت ﺍألﻟﻴﺎف ﺍﻟبصريﺔ ،ﻟربط أﺟهزة ﺍﻟحﺎسﻮب يبﻌضهﺎ وهي تسمى شبكﺔ ﺍﻟمدن .وعﻠى نطﺎق أوسع تﻮﺟد
ﺍﻟشبكﺔ ﺍﻟﻮﺍسﻌﺔ ،فهي تغطي ﻣسﺎحﺔ ﺟغرﺍفﻴﺔ ﻛبﻴرة ،تقﻮﻡ بهﺎ ﺍﻟحﻮﺍسﻴب ﺍﻟشخصﻴﺔ ،أو ﺍﻟشبكﺎت ﺍﻟصغﻴرة ،بﺎالتصﺎل بحﻮﺍسﻴب
ﻣرﻛزيﺔ ،تسمى بﺎﻟحﺎسب ﺍﻟمضﻴف ،بﻴنمﺎ تسمى ﺍﻟحﻮﺍسﻴب ﺍﻟمتصﻠﺔ بهﺎ بﺎﻟحﺎسبﺎت ﺍﻟطرفﻴﺔ ،ويكﻮن ﺍﻟحﺎسب ﺍﻟمرﻛزي ﻣﻮصل
بأﺟهزة وخطﻮط هﺎتف ﻣحمﻠﺔ ببرﺍﻣج خﺎصﺔ ،تمكن ﺍﻟحﻮﺍسﻴب ﺍﻟطرفﻴﺔ بﺎالتصﺎل بهﺎ ،ويمكن ﻟﻠحﻮﺍسﻴب ﺍﻟطرفﻴﺔ ﺍﻟحصﻮل عﻠى
أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣتﻮفرة عﻠى ﺍﻟحﺎسب ﺍﻟمضﻴف ،وتسمى هذه ﺍﻟﻌمﻠﻴﺔ بﺎﻟتحمﻴل ،وهي أﻣكﺎنﻴﺔ نقل ﺍﻟبﻴﺎنﺎت ،وﺍﻟمﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣن ﺍﻟحﺎسب
ﺍﻟمضﻴف ﺍﻟى ﺍﻟحﺎسب ﺍﻟطرفي .أﻣﺎ بﺎﻟنسبﺔ ﻟشبكﺔ ﺍإلنترنت فهي شبكﺔ ضخمﺔ ﻣن ﺍﻟحﻮﺍسﻴب ﺍﻟمنتشرة عبر ﺍﻟﻌﺎﻟم ،ﻣرتبطﺔ ببﻌضهﺎ
ﺍﻟبﻌض ﻣن خالل ﺍﻟشبكﺎت ﺍﻟمحﻠﻴﺔ ،وﺍﻟشبكﺎت ﺍﻟﻮﺍسﻌﺔ ﻣهمتهﺎ نقل ﺍﻟمﻌﻠﻮﻣﺎت ،وﺍﻟبﻴﺎنﺎت عﻠى هذه ﺍﻟشبكﺔ ،ﻛمﺎ أن ﺍإلنترنت عبﺎرة
عن شبكﺔ عمالقﺔ ،تضم عشرﺍت ﺍألﻟﻮف ﻣن ﺍﻟشبكﺎت ،وﺍﻟحﻮﺍسﻴب ﺍﻟمرتبطﺔ ﻣع بﻌضهﺎ ﺍﻟبﻌض في عشرﺍت ﺍﻟدول ،تزود
ﺍﻟمستخدﻣﻴن بﺎﻟﻌديد ﻣن ﺍﻟخدﻣﺎت ،ﻛﺎﻟبريد ﺍإلﻟكتروني ونقل ﺍﻟمﻠفﺎت وﺍألخبﺎر (.)61162212،O'brien
فمن دوﺍعي تطبﻴق ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ في ﺍإلدﺍرة ﺍﻟمدرسﻴﺔ بأنه ﺍستخدﺍﻡ ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ يؤدي دورﺍً فﺎعالً في تطﻮير
ﺍﻟﻌمل ﺍإلدﺍري ﺍﻟمدرسي ،ويؤﻛد فﺎيربﺎنك وآخرون ( )00 ،6112 ،Fairbanks & Othersعﻠى ضرورة إدخﺎل تغﻴرﺍت أسﺎسﻴﺔ
في أنظمﺔ ﺍﻟﻌمل وﺍﻟهﻴﺎﻛل ﺍﻟتنظﻴمﻴﺔ ،وتقديم ﺍﻟخدﻣﺎت ﻟﻠمستفﻴدين ﻟتحسﻴن أدﺍئهﺎ ،وتحقﻴق ﺍألهدﺍف بكفﺎءة وفﺎعﻠﻴﺔ حﻴث أن ﺍإلدﺍرة
ﺍإلﻟكترونﻴﺔ تستخدﻡ في تصمﻴم ﺍﻟخطط ﺍﻟتربﻮيﺔ ،وتﻮزيع ﺍﻟخدﻣﺎت ﺍﻟتربﻮيﺔ ،وﺍﻟبريد ﺍالﻟكتروني وﺍﻟصﻮتي،
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وتﻮزيع ﺍﻟقﻮى ﺍﻟبشريﺔ وفق ﺍﻟتخصصﺎت ،وإنجﺎز ﺍألعمﺎل عبر ﺍﻟشبكﺎت ﺍﻟدﺍخﻠﻴﺔ وﺍﻟخﺎرﺟﻴﺔ .ويؤﻛد رودنت
( ) 6112262،Rodentأن ﺍستخدﺍﻡ ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ في ﺍﻟﻌمل ﺍإلدﺍري ﺍﻟمدرسي يحسن ﻣن ﺍألدﺍء ،ويﻌﻮد بفﻮﺍئد عديدة عﻠى
ﺍﻟﻌمل وﻣنهﺎ ،ﺍستثمﺎر ﺍﻟتكنﻮﻟﻮﺟﻴﺎ في تطﻮير وتحديث ﺍﻟﻌمل ﺍإلدﺍري وﺍﻟتﻌﻠﻴمي في ﺍﻟمدرسﺔ ،بمﺎ يتنﺎسب وﻣﻌطﻴﺎت ﺍﻟمرحﻠﺔ
ﺍﻟحﺎﻟﻴﺔ ،وﺍﻟتي أصبحت ﺍألسﺎﻟﻴب ﺍﻟتقﻠﻴديﺔ؛ وحتى ﺍﻟتطﻮير ﺍﻟجزئي ال يﻠبي ﺍالحتﻴﺎﺟﺎت ﺍﻟمدرسﻴﺔ ﺍﻟمستقبﻠﻴﺔ .هذﺍ بﺎإلضﺎفﺔ إﻟى أن
ﺍستخدﺍﻡ ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ يمد ﺟسﻮر ﺍﻟتﻮﺍصل ﺍﻟفﻌّﺎل بﻴن ﺍﻟمدرسﺔ وﺍﻟبﻴت ،عبر ﺍﻟشبكﺎت ﺍﻟمحﻮسبﺔ ﺍﻟتي تتسم بطﺎبع شمﻮﻟي.
دور ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ في تطﻮير ﺍﻟﻌمل ﺍإلدﺍري بﺎﻟمدرسﺔ:
إن تطبﻴق ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ في ﺍﻟمدرسﺔ ،يسﺎعد ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴن فﻴهﺎ عﻠى ﻣﻌرفﺔ ﻛل ﻣﺎ هﻮ ﺟديد ،ﻛمﺎ أن ﺍﻟتﻮﺍصل عبر ﺍﻟﻮسﺎئط
ﺍإلﻟكترونﻴﺔ ،يﻮﺟد ﺟﺎنبﺎ ً ﺍﺟتمﺎعﻴﺎ ً تجﺎه هذه ﺍﻟمستحدثﺎت ،ويحسن ﻣهﺎرﺍت ﺍالتصﺎل .وﻣن ﺍﻟممكن أن يؤدي تطبﻴق ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ
في ﺍﻟمدرسﺔ ،ﺍﻟى ﺍﻟحصﻮل عﻠى ﻣمﻴزﺍت وفقﺎ ً ﻟمﺎ أوردهﺎ ﻛالً ﻣن ،غنﻴم ( ،)22 ،6112وﺍﻟحﻠفﺎوي ( )02 ،6112وهي ﻛمﺎ يأتي:
 .0ت حقﻴق رضﺎ ﺍﻟمستفﻴدين ﺍﻟذين تقدﻡ ﻟهم ﺍﻟمدرسﺔ خدﻣﺎتهﺎ ،وتسﻌى إﻟى تحقﻴق رضﺎهم وتفﺎعﻠهم ﻣﻌهﺎ ،وتطبﻴق ﺍإلدﺍرة
ﺍإلﻟكترونﻴﺔ في أعمﺎل ﺍﻟمدرسﺔ ﻟﻴس هدفﺎ بحد ذﺍته ،وإنمﺎ هﻮ وسﻴﻠﺔ ﻟتحقﻴق ﺍﻟرضﺎ ﻟﻠمستفﻴدين ،وذﻟك عن طريق تقديم خدﻣﺎت
تﻌﻠﻴمﻴﺔ تتمﻴز بتبسﻴط ﺍألدﺍء ،وسرعﺔ ﺍإلنجﺎز ،وﺍﻟحصﻮل عﻠى ﺍﻟخدﻣﺔ بأقل ﺟهد ،وفي أي وقت.
 .6تﻌدد ﻣصﺎدر ﺍﻟمﻌرفﺔ بصﻮرهﺎ ﺍﻟمختﻠفﺔ ﺍﻟسمﻌﻴﺔ ،وﺍﻟمرئﻴﺔ ،وﺍﻟمكتﻮبﺔ ،ﻣع تﻮفر إﻣكﺎنﻴﺔ تسجﻴﻠهﺎ ونسخهﺎ ،وطبﺎعتهﺎ وسهﻮﻟﺔ
تخزينهﺎ وحفظ ﺍﻟبﻴﺎنﺎت ،وﺍﻟمﻌﻠﻮﻣﺎت ،وحمﺎيتهﺎ ﻣن ﺍﻟكﻮﺍرث ،وﺍﻟﻌﻮﺍﻣل ﺍﻟطبﻴﻌﻴﺔ ،ﻣن خالل ﺍالحتفﺎظ بﺎﻟنسخ ﺍالحتﻴﺎطﻴﺔ ،في
أﻣﺎﻛن خﺎرج ﺍﻟمدرسﺔ.
 .2إتﺎحﺔ ﺍﻟفرصﺔ ﻟﻠمﻌﻠمﻴن ﻟالتصﺎل بزﻣالئهم ،وﻛذﻟك ﻣﻌرفﺔ أحدث ﺍإلصدﺍرﺍت في ﻣجﺎل ﺍﻟمﺎدة ،ﻣع تكﻮين ﺟمﺎعﺎت ذﺍت
ﺍهتمﺎﻡ عﻠمي ﻣشترك ،وتﻠقي ﺍﻟتدريب عبر وسﺎئط ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ وﻣسﺎعدتهم في إﺟرﺍء ﺍﻟبحﻮث ،وتبﺎدل ﺍﻟمﻌﻠﻮﻣﺎت،
وتﻌزيز ﻣهﺎرﺍتهم ،وتﻮﺟﻴه ﻣطﺎﻟبهم.
ﺍﻟمهﺎرﺍت ﺍﻟالزﻡ تﻮﺍفرهﺎ في ﺍﻟهﻴئﺔ ﺍإلدﺍريﺔ ﺍﻟمدرسﻴﺔ ﻟتطبﻴق ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ:
ينبغي عﻠى ﺟمﻴع أعضﺎء ﺍﻟهﻴئﺔ ﺍإلدﺍريﺔ ،وﺍﻟذين يمثﻠﻮن أصحﺎب ﺍﻟقرﺍر في ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ في ﺍﻟمدرسﺔ ،أن يمتﻠكﻮﺍ
ﺍﻟثقﺎفﺔ ﺍإلﻟكترونﻴﺔ ،حتى يتمكنﻮﺍ ﻣن ﺍﻟمشﺎرﻛﺔ ﺍﻟفﺎعﻠﺔ في ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ ،وتتضمن ﺍﻟثقﺎفﺔ ﺍإلﻟكترونﻴﺔ ﻣجمﻮعﺔ ﻣن ﺍﻟمهﺎرﺍت
ﺍﻟتي ينبغي عﻠﻴهم إتقﺎنهﺎ ،وﻣنهﺎ ﺍستخدﺍﻡ ﺍﻟبريد ﺍإلﻟكتروني وﺍﻟمقدرة عﻠى ﺍستخدﺍﻡ برﺍﻣج ﺍﻟمحﺎدثﺔ عﻠى ﺍإلنترنت ،وﺍﻟتي تسﺎعد
في ﺍﻟتحدث ﻣع ﺍآلخرين ،وﻣﻌرفﺔ ﺍستخدﺍﻡ ﺍﻟشبكﺔ ﺍﻟﻌنكبﻮتﻴﺔ ﺍﻟتي تمثل ﻣرﻛز ﺍﻟمﻌﻠﻮﻣﺎت ﺍﻟﻌﺎﻟمﻴﺔ ،حﻴث يمكن ﻣن خالﻟهﺎ ﺍﻟحصﻮل
عﻠى ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت نصﻴﺔ ،وسمﻌﻴﺔ ،وﻣرئﻴﺔ عن طريق ﺍﻟتصفح .ﻛذﻟك ﺍستخدﺍﻡ تطبﻴقﺎت ﺍﻟحﺎسب ﺍآلﻟي ﻟمﻌﺎﻟجﺔ ﺍﻟنصﻮص ،وقﻮﺍعد
ﺍﻟبﻴﺎنﺎت وﺍﻟجدﺍول ﺍإلﻟكترونﻴﺔ وﺍﻟنﺎشر ﺍﻟمكتبي وبرﺍﻣج ﺍﻟرسﻮﻡ وﺍﻟﻮسﺎئط ﺍﻟمتﻌددة ،إضﺎفﺔ إﻟى أنه ينبغي أن يكﻮن ﻟديهم ﺍﻟمقدرة
عﻠى ﺍﻟتطﻮير ،وﺍﻟتجديد ،وﺍﻟتﻌﺎﻣل ﻣع ﺍﻟتقنﻴﺔ ﺍﻟحديثﺔ .وﺍستخدﺍﻡ ﺍﻟمﺎسحﺎت ﺍﻟضﻮئﻴﺔ وﺍﻟكﺎﻣﻴرﺍت ﺍﻟرقمﻴﺔ ونﺎسخ ﺍألقرﺍص ﺍﻟمدﻣجﺔ
ﻛذﻟك ينبغي أن يكﻮن ﻟديهم ﺍﻟمقدرة عﻠى تفﻌﻴل شبكﺎت ﺍالتصﺎل ﺍﻟمحﻠﻴﺔ ،في تنفﻴذ ﺍألسﺎﻟﻴب ﺍإلشرﺍفﻴﺔ وﺍﻟمقدرة عﻠى ترﻛﻴب،
وصﻴﺎنﺔ ﺍألﺟهزة ﺍﻟحﺎسﻮبﻴﺔ ،وﻣﻠحقﺎتهﺎ ،وشبكﺎت ﺍالتصﺎل ( .ﺍﻟخﺎن)02 ،6112،
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تطبﻴقﺎت ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ في إدﺍرة ﺍﻟمدرسﺔ
صنفت تطبﻴقﺎت ﺍإلﻟكترونﻴﺔ في ﺍإلدﺍرة ﺍﻟمدرسﻴﺔ ،وفقﺎ ً ﻟمﺎ أوردهﺎ ﻛل ﻣن ﺍﻟمﻮسى ( )2 ،6112وشريفي ( )22 ،6111وﺍﻟفﺎر
( )02 ،6116وهي ﻛمﺎ يﻠي:
 .0ﺍﻟتطبﻴقﺎت ﺍﻟطالبﻴﺔ  :وتتضمن تطبﻴقﺎت ﺍﻟحﺎسب ﺍآلﻟي ،وبرﻣجﻴﺎته ،وﺍﻟشبكﺎت في تنظﻴم ﺍﻟجدﺍول ﺍﻟمدرسﻴﺔ ،وﺍﻟفصﻮل،
وﺍﻟتقﺎرير ﺍﻟمختﻠفﺔ ﻟﻠدرﺟﺎت ،وﺍﻟحضﻮر ﺍﻟﻴﻮﻣي ،وتصحﻴح ﺍالختبﺎرﺍت وﺍﻟسجالت ﺍﻟصحﻴﺔ ،وﺍﻟتنظﻴم ﺍﻟتﻌﻠﻴمي ،وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺍﻟتﻮزيع ﺍﻟطالبي ،وﺍﻟبﻴﺎنﺎت ﺍألوﻟﻴﺔ ﻟﻠطالب وﺍﻟتﻮﺍصل ﻣع أوﻟﻴﺎء أﻣﻮر ﺍﻟطالب.
 .6ﺍﻟمﻌﻠمﻴن وﺍﻟمﻮظفﻴن :وتتضمن ﺍﻟتطبﻴقﺎت في ﺍﻟبﻴﺎنﺎت ﺍألوﻟﻴﺔ ﻟﻠمﻌﻠمﻴن وﺍﻟمﻮظفﻴن ،وبﻴﺎنﺎت ﺍﻟمؤهالت ﺍﻟﻌﻠمﻴﺔ ،وﻣستحقﺎتهم،
وتقﺎرير ﺍألدﺍء ﺍﻟﻮظﻴفي ،وﺍﻟحﺎﻟﺔ ﺍﻟصحﻴﺔ ،وتقﺎرير ﺍألعمﺎل ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ وتﻌﻴﻴنﺎتهم ،وﻣتﺎبﻌﺔ ﺍﻟغﻴﺎب وﺍﻟتأخر.
 .2ﻣسﺎر ﺍﻟتﻌﻠم وﺍﻟمكتبﺎت  :وتتضمن تطبﻴقﺎت ﺍﻟحﺎسب ﺍآلﻟي ،وبرﻣجﻴﺎته ،وﺍﻟشبكﺎت في تﻮفﻴر قﺎعدة بﻴﺎنﺎت ﻟﻠبحث عن ﺍﻟكتب،
وﺍﻟمصﺎدر ،وﺍﻟمرﺍﺟع ،وتنظﻴم ﺍالستﻌﺎرة ،وﺍﻟزيﺎرة ،وإعدﺍد ﺍﻟﻌروض ﺍﻟتقدﻣﻴﺔ ﻟﻠدروس ،وﺍﻟﻮسﺎئل ﺍﻟتﻌﻠﻴمﻴﺔ ،وتنظﻴمهﺎ.
 .2ﺍﻟتطبﻴقﺎت ﺍﻟمكتبﻴﺔ :وتتضمن ﺍﻟتطبﻴقﺎت في ﻣﻌﺎﻟجﺔ ﺍﻟنصﻮص ،وأنظمﺔ ﺍﻟمﻠفﺎت ،وﺍﻟﻮثﺎئق وقﻮﺍعد ﺍﻟبﻴﺎنﺎت ،وﺍﻟبريد
ﺍإلﻟكتروني ،وﺍﻟصﻮتي ،وﺍﻟرسﻮﻡ ﺍﻟبﻴﺎنﻴﺔ ﻟتمثﻴل ﺍﻟنتﺎئج ﺍﻟطالبﻴﺔ ،وﺍﻟجدﺍول ﺍإلﻟكترونﻴﺔ ،وبرﺍﻣج ﺍﻟنﺎشر ﺍﻟمكتبي ،وﺍﻟﻮسﺎئط
ﺍﻟمتﻌددة.
 .2ﺍالتصﺎالت :تتضمن تطبﻴقﺎت ﺍﻟحﺎسب ﺍآلﻟي ،وﺍﻟبرﻣجﻴﺎت ،وﺍﻟتﻮﺟﻴهﺎت ﺍﻟتي ترتبط بأدﺍء ﺍﻟﻌمل ﺍﻟﻴﻮﻣي دﺍخل ﺍﻟمدرسﺔ،
وﺍﻟتﻮﺍصل ﻣع أوﻟﻴﺎء أﻣﻮر ﺍﻟطﻠبﺔ ،وﻛذﻟك ﺍﻟتﻮﺍصل ﻣع ﺍﻟﻮزﺍرة وﻣديريﺎت ﺍﻟتربﻴﺔ وﺍﻟتﻌﻠﻴم ،وﺍﻟمدﺍرس ﺍألخرى ،وﺍﻟدوﺍئر
ﺍﻟحكﻮﻣﻴﺔ ،عن طريق ﺍﻟبريد ﺍإلﻟكتروني ،وﻣﻮقع ﺍﻟمدرسﺔ عﻠى ﺍإلنترنت ،وتفﻌﻴل ﺍﻟرسﺎئل ﺍإلخبﺎريﺔ ،وﺍﻟمكﺎﻟمﺎت ﺍﻟهﺎتفﻴﺔ
ﺍآلﻟﻴﺔ وﺍﻟرسﺎئل ﺍﻟصﻮتﻴﺔ وﺍﻟنصﻴﺔ.
واقع اإلدارة اإللكترونية بالمملكة األردنية الهاشمية
قﺎﻣت وزﺍرة ﺍﻟتربﻴﺔ وﺍﻟتﻌﻠﻴم بربط ﺍﻟمدﺍرس بخدﻣﺔ ﺍإلنترنت ﻣن خالل ﺍﻟمجﻠس ﺍﻟﻮطني ﻟﻠمﻌﻠﻮﻣﺎت عبر ﺍﻟﻮاليﺎت ﺍﻟمتحدة
ﺍألﻣريكﻴﺔ ﻣبﺎشرة ﻣن خالل ﻣؤسسﺔ سبرنت ﻟﻴنك ﺍألﻣريكﻴﺔ ( )Sprint Linkﺍألﻣر ﺍﻟذي سهل ﺍالتصﺎل ﻣع ﻣؤسسﺎت ﺍﻟقطﺎع
ﺍﻟﻌﺎﻡ ،وﺍﻟجﺎﻣﻌﺎت ثم ﺍنتشر ﻟﻴشمل ﺍﻟقطﺎع ﺍﻟخﺎص عبر هﻴئﺔ تنظﻴم قطﺎع ﺍالتصﺎالت (سﻌﺎدة وﺍﻟسرطﺎوي.)22 ،6112 ،
وهذﺍ يستدعي أن تتﻮﺍفر في قﻴﺎدة ﺍﻟمدرسﺔ ﻣهﺎرﺍت ﻣحددة ﻟﻠتﻌﺎﻣل ﻣع ﺍﻟمستجدﺍت وﺍﻟتجهﻴزﺍت ،ﻟالستفﺎدة ﻣنهﺎ في
تطﻮير ﺍألدﺍء ﺍإلدﺍري ﻟﻴنسجم ﻣع ﺍالحتﻴﺎﺟﺎت ﺍﻟﻮطنﻴﺔ ،وﺍﻟتحديﺎت ﺍﻟﻌﺎﻟمﻴﺔ في ﺍﻟﻌصر ﺍﻟحﺎضر .ﻛمﺎ أن وزﺍرة ﺍﻟتربﻴﺔ وﺍﻟتﻌﻠﻴم
ﺍألردنﻴﺔ عمﻠت عﻠى ﻣﻮﺍﻛبﺔ ﺍﻟتطﻮرﺍت ،حﻴث نفذت عددﺍً ﻣن ﺍﻟﻮرشﺎت ،وﺍﻟندوﺍت ﺍﻟتدريبﻴﺔ ﻟمديري ﺍﻟمدﺍرس الطالعهم عﻠى ﻛل
ﻣﺎ هﻮ ﺟدي د ،وعﻠى تجﺎرب بﻌض ﺍﻟدول في ﻣجﺎل ﺍﻟتطﻮير ﺍإلدﺍري وﺍﻟتﻌﻠﻴمي ﻣن ﺍﺟل ﺍﻟﻌمل عﻠى تحسﻴن عمﻠﻴﺔ ﺍﻟتﻌﻠم وﺍﻟتﻌﻠﻴم
حﻴث وضﻌت نظﺎﻡ رتب ﺍﻟمﻌﻠمﻴن رقم ( )20ﻟسنﺔ ( 6116وزﺍرة ﺍﻟتربﻴﺔ وﺍﻟتﻌﻠﻴم )6116،ﺍﻟذي ينص عﻠى تحسﻴن أدﺍء ﺍﻟمﻌﻠمﻴن
و تشجﻴﻌهم عﻠى ﺍﻛتسﺎب ﺍﻟمﻌﺎرف ،وﺍﻟمهﺎرﺍت ،وﺍﻟخبرﺍت ﺍﻟجديدة ﺍﻟتي تؤهﻠهم ﻟﻠقﻴﺎﻡ بﻮﺍﺟبﺎتهم ،وفقﺎ ألحكﺎﻡ ﺍﻟنظﺎﻡ (وزﺍرة
ﺍﻟتربﻴﺔ وﺍﻟتﻌﻠﻴم .) 6112 ،أﻣﺎ ﺍﻟمﺎدة ﺍﻟخﺎﻣسﺔ ﻣن ﺍﻟنظﺎﻡ ﺍﻟجديد فتشترط إن يحصل ﺍﻟمﻌﻠم عﻠى شهﺎدة ﻣﻌتمدة دوﻟﻴﺎ في ﺍستخدﺍﻡ
ﺍﻟحﺎسﻮب في ﺍﻟﻌمﻠﻴﺔ ﺍﻟتربﻮيﺔ ،أو تكنﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟمﻌﻠﻮﻣﺎت بمﻌدل ( )021سﺎعﺔ ﻟﻴحصل عﻠى رتبﺔ ﻣﻌﻠم أول ،وقد بﺎشرت ﺍﻟﻮزﺍرة
بتدريب ﺍﻟمﻌﻠمﻴن ،وﺍإلدﺍريﻴن قبل صدور هذه ﺍﻟتﻌﻠﻴمﺎت (وزﺍرة ﺍﻟتربﻴﺔ وﺍﻟتﻌﻠﻴم.)6112 ،
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ﻟذﺍ أصبح ﻣن ﺍﻟضروري عﻠى ﻣدير ﺍﻟمدرسﺔ ،حسب نظﺎﻡ ﺍﻟرتب ﺍﻟمﻌمﻮل به في وزﺍرة ﺍﻟتربﻴﺔ وﺍﻟتﻌﻠﻴم ،ﺍﻟحصﻮل عﻠى
ﺍﻟرخصﺔ ﺍﻟدوﻟﻴﺔ ﻟقﻴﺎدة ﺍﻟحﺎسﻮب ( ،) I.C.D.Lأو ﻣﺎ يﻌﺎدﻟهﺎ وذﻟك ﻟمسﺎعدة ﺍإلدﺍريﻴن ،وﺍﻟمﻌﻠمﻴن في ﺍستخدﺍﻡ برﺍﻣج تكنﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﺍﻟمﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣن خالل حقﺎئب تﻌﻠﻴمﻴﺔ تقﻮﻡ عﻠى ﺍﻟتخطﻴط ،وﺍﻟتنفﻴذ ،وﺍﻟمتﺎبﻌﺔ .ﻛمﺎ قﺎﻣت ﺍﻟﻮزﺍرة ،بﺎﻟﻌمل عﻠى تطﻮير دور ﺍإلدﺍرة
ﺍﻟمدرسﻴﺔ ﻟخدﻣﺔ ﺍﻟﻌمﻠﻴﺔ ﺍﻟتﻌﻠﻴمﻴﺔ بﺎستخدﺍﻡ برﺍﻣج تكنﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟمﻌﻠﻮﻣﺎت ،حﻴث قﺎﻣت بإعدﺍد ﺍﻟﻌديد ﻣن ﺍﻟمشﺎريع ،وﺍﻟمكتبﺎت
ﺍالﻟكترونﻴﺔ ،وﻣرﺍﻛز ﻟتكنﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟمﻌﻠﻮﻣﺎت ،وﺍﻟبﻮﺍبﺎت ﺍالﻟكترونﻴﺔ (وزﺍرة ﺍﻟتربﻴﺔ وﺍﻟتﻌﻠﻴم.)6116 ،
معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية
إن ﻣجرد وﺟﻮد إسترﺍتﻴجﻴﺔ ﻣتكﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠتحﻮل إﻟى نمط "ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ ال يﻌني أن ﺍﻟطريق ﻣمهدة ﻟتطبﻴق وتنفﻴذ هذه
ﺍالسترﺍتﻴجﻴﺔ بسهﻮﻟﺔ وسالسﺔ وبشكل سﻠﻴم ،وذﻟك ألن ﺍﻟﻌديد ﻣن ﺍﻟﻌﻮﺍئق وﺍﻟمشكالت ستﻮﺍﺟه تطبﻴق ﺍﻟخطﺔ ،ﻣمﺎ يستﻮﺟب عﻠى
ﺍﻟمسئﻮﻟﻴن عند وضع وتنفﻴذ ﻣشروع" ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ" ﺍﻟتمتع بفكر شﺎﻣل ،وﻣحﻴط بكﺎفﺔ ﺍﻟﻌنﺎصر ،وﺍﻟمتغﻴرﺍت ﺍﻟتي يمكن أن
تطرأ ،وتﻌﻴق خطﺔ عمل وتنفﻴذ ﺍسترﺍتﻴجﻴﺔ ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ ،وذﻟك إﻣﺎ ﻟتفﺎديهﺎ ،أو إليجﺎد ﺍﻟحﻠﻮل ﺍﻟمنﺎسبﺔ ﻟهﺎ ،وقد تم تصنﻴفهﺎ،
وفقﺎ ً ﻟآلتي:
 .0ﺍﻟمﻌﻮقﺎت ﺍإلدﺍريﺔ تتمثل هذه ﺍﻟمﻌﻮقﺎت في ضﻌف ﺍهتمﺎﻡ ﺍإلدﺍرة ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ بتقﻴﻴم وﻣتﺎبﻌﺔ تطبﻴق ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ .وغﻴﺎب
ﺍﻟتنسﻴق بﻴن ﺍألﺟهزة وﺍإلدﺍرﺍت ﺍألخرى ذﺍت ﺍﻟﻌالقﺔ بنشﺎط ﺍﻟمنظمﺔ (ﺍﻟﻌمري .)6112،66،ﻛذﻟك عدﻡ ﺍﻟتدرج في تطبﻴق
ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ ،وضﻌف ﺍﻟدعم ﺍﻟسﻴﺎسي ﻣن ﺍﻟقﻴﺎدﺍت ﺍﻟسﻴﺎسﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟمشروع ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ (ﺟبر،)610 ،6116 ،
وعدﻡ تﻮفر ﺍﻟمرونﺔ في ﺍختﻴﺎر ﺍﻟحل ﺍألفضل بسبب ﺍﻟطرق ﺍﻟمتبﻌﺔ في نظﺎﻡ ﺍﻟمشتريﺎت ﺍﻟحكﻮﻣﻴﺔ وعقﻮد ﺍﻟصﻴﺎنﺔ وﺍﻟتشغﻴل
(ﺍﻟهمﻴﻠي ،)020 ،6112 ،وعدﻡ تﻮﺍفر ﺍﻟتدريب ﺍﻟمتخصص بشكل وﺍسع في ﺍﻟمﻮﺍقع ﺍﻟمرغﻮبﺔ (ﻣفتى.)62 ،6112،
 .6ﻣﻌﻮقﺎت بشريﺔ :تتمثل هذه ﺍﻟمﻌﻮقﺎت وفقﺎ ً ﻟمﺎ أورده ،أحمد ( )62،6110في ﻣقﺎوﻣﺔ هﺎئﻠﺔ ﻟﻠتغﻴر ﻣن قبل ﺍﻟمﻮظفﻴن ﺍﻟذين
يخشﻮن عﻠى عمﻠهم بﻌد تبسﻴط ﺍالﺟرﺍءﺍت ،ﻛذﻟك قﻠﺔ عدد ﺍﻟمﻮظفﻴن ﺍﻟمﻠمﻴن بﺎﻟمهﺎرﺍت ﺍألسﺎسﻴﺔ الستخدﺍﻣﺎت ﺍﻟحﺎسبﺎت ﺍالﻟﻴﺔ،
وشبكﺔ ﺍالنترنت .وﻛمﺎ أورد ﺍﻟﻌمﺎر ( )022 ،6112قﻠﺔ برﺍﻣج ﺍﻟتدريب في ﻣجﺎل ﺍﻟتقنﻴﺔ ﺍﻟحديثﺔ ﺍﻟمتطﻮرة ،وضﻌف ﻣهﺎرﺍت
ﺍﻟﻠغﺔ ﺍإلنجﻠﻴزيﺔ ﻟدى بﻌض ﺍﻟمﻮظفﻴن ،وﺍﻟرهبﺔ ﻣن ﺍﻟتﻌﺎﻣل ﻣع ﺍألﺟهزة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ (ﺍﻟﻌمري .)62،6112 ،وﻛمﺎ أورد رضﻮﺍن
( ) 2 ،6112ضﻌف دور ﺍﻟحﻮﺍفز ﺍﻟمﺎديﺔ وﺍﻟمﻌنﻮيﺔ ﻟتشجﻴع ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴن في ﻣجﺎل نظم ﺍﻟمﻌﻠﻮﻣﺎت ﺍإلدﺍريﺔ عﻠى ﺍﻟتطﻮير وﻣتﺎبﻌﺔ
ﺍﻟتﻌﻠﻴم وﺍﻟتدريب ،وتقﺎدﻡ ﻣهﺎرﺍت ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴن ﺍﻟتقنﻴﺔ ،وﻣقﺎوﻣتهم الستخدﺍﻡ ﺍﻟتقنﻴﺔ ﺍﻟحديثﺔ.
 .2ﻣﻌﻮقﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ :وتتمثل هذه ﺍﻟمﻌﻮقﺎت وفقﺎ ً ﻟمﺎ ذﻛره (ﻣفتي )62 ،6112 ،قﻠﺔ ﺍﻟمﻮﺍرد ﺍﻟمتﺎحﺔ بسبب ﺍالرتبﺎط بمﻴزﺍنﻴﺎت ثﺎبتﺔ
وﻣحدد فﻴهﺎ أوﺟه ﺍإلنفﺎق وﺍرتفﺎع تكﺎﻟﻴف تﻮفﻴر ﺍﻟبنﻴﺔ ﺍﻟتحتﻴﺔ ﻣن شرﺍء ﺍألﺟهزة وﺍﻟبرﺍﻣج ﺍﻟتطبﻴقﻴﺔ وإنشﺎء ﺍﻟمﻮﺍقع وربط
ﺍﻟشبكﺎت .ﻛذﻟك ﻣحدوديﺔ ﺍﻟمخصصﺎت ﺍﻟمﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟمخصصﺔ ﻟتدريب ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴن في ﻣجﺎل نظم ﺍﻟمﻌﻠﻮﻣﺎت .وﺍرتفﺎع تكﺎﻟﻴف خدﻣﺔ
ﺍﻟصﻴﺎنﺔ ألﺟهزة ﺍﻟحﺎسبﺎت ﺍآلﻟﻴﺔ.
 .2ﻣﻌﻮقﺎت فنﻴﺔ :تتمثل هذه ﺍﻟمﻌﻮقﺎت ،ﻛمﺎ وردت في عبﺎس ( )22 ،6110في صﻌﻮبﺔ وﻣشكالت تشغﻴل ﺍﻟحﺎسبﺎت ﺍآلﻟﻴﺔ
وﺍالفتقﺎر إﻟى ﻣهﺎرﺍت صﻴﺎنﺔ أﺟهزة ﺍﻟحﺎسبﺎت ﺍآلﻟﻴﺔ ،وتطﻮيرهﺎ ،وعدﻡ ﻣنﺎسبﺔ بﻌض تقنﻴﺎت نظم ﺍﻟمﻌﻠﻮﻣﺎت الستخدﺍﻣﺎت
ﺍﻟﻠغﺔ ﺍﻟﻌربﻴﺔ ،ﺍضﺎفﺔ ﺍﻟى عدﻡ تﻮﺍفر ﻣﻮﺍصفﺎت ،وﻣﻌﺎيﻴر ﻣحددة ﻟتحديد ﺍألﺟهزة ،وﺍﻟبرﺍﻣج في ﻣجﺎل تقنﻴﺔ ﺍﻟمﻌﻠﻮﻣﺎت.
 .2ﻣﻌﻮقﺎت حضﺎريﺔ :تتمثل هذه ﺍﻟمﻌﻮقﺎت ﻛمﺎ وردت عند ﺍﻟضﺎفي (،)62 ،6112

474

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-5-5 :م
ISSN: 2706-6495

 .2في حدﺍثﺔ ﺍﻟتقنﻴﺔ ﺍﻟمﻌﻠﻮﻣﺎتﻴﺔ في ﺍﻟمجتمﻌﺎت ﺍﻟنﺎﻣﻴﺔ ،ﻣمﺎ يثﻴر ﺍﻟتردد ،وﺍﻟتخﻮف ﻣن ﺍﻟتﻌﺎﻣل ﻣﻌهﺎ وﺍنتشﺎر ﺍألﻣﻴﺔ ﺍﻟرقمﻴﺔ بﻴن
ﺍﻟﻌديد ﻣن أفرﺍد ﺍﻟمجتمع .ﻛذﻟك قﻠﺔ ﺍﻟﻮعي عن ﺍﻟمزﺍيﺎ ﺍﻟنﺎﺟمﺔ ﻣن تطبﻴق ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ في ﺍﻟمنظمﺎت ﺍﻟحكﻮﻣﻴﺔ ،وﺍﻟفجﻮة
ﺍﻟحضﺎريﺔ بﻴن ﻣﺎﻟكي تقنﻴﺔ ﺍﻟمﻌﻠﻮﻣﺎت ،وبﻴن ﺍﻟذين ال يمﻠكﻮنهﺎ.

منهجية الدراسة:
ﺍعتمدت ﺍﻟدرﺍسﺔ ﻣنهج ﺍﻟبحث ﺍﻟﻮصفي ﺍﻟمسحي ذﺍ ﺍﻟﻌالقﺔ ﺍالرتبﺎطﻴﺔ ﺍﻟذي يُﻌتبر ﻣن أﻛثر ﺍﻟمنﺎهج ﺍﻟبحثﻴﺔ ﻣالءﻣﺔً ﻟتحقﻴق
هدف ﺍﻟدرﺍسﺔ في تحديد درﺟﺔ ﺍﻟمﻌﻮقﺎت ﺍﻟتي تﻮﺍﺟه ﻣديري ﺍﻟمدﺍرس ﺍﻟثﺎنﻮيﺔ ﺍﻟحكﻮﻣﻴﺔ في تطبﻴق ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ وعالقتهﺎ
بكفﺎءتهم ﺍإلدﺍريﺔ في ﻣحﺎفظﺔ ﺍﻟبﻠقﺎء ﻣن وﺟهﺔ نظر ﺍﻟمديرين أنفسهم.

ُمجت َمع الدّراسة:
تكﻮن ُﻣجت امع ﺍﻟدرﺍسﺔ ﻣن ﺟمﻴع ﻣديري ﺍﻟمدﺍرس ﺍﻟثﺎنﻮيﺔ ﺍﻟحكﻮﻣﻴﺔ في ﻣحﺎفظﺔ ﺍﻟبﻠقﺎء ،وﺍﻟبﺎﻟغ عددهم ( )01ﻣديرﺍً حسب
إحصﺎئﻴﺎت قسم ﺍﻟتخطﻴط في ﻛل ﻣن ﻣديريﺔ تربﻴﺔ ﻟﻮﺍء ديرعال وﻟﻮﺍء ﺍﻟشﻮنﺔ ﺍﻟجنﻮبﻴﺔ وﻣديريﺔ ﺍﻟتربﻴﺔ ﻟمنطقﺔ ﺍﻟسﻠط وﻟﻮﺍء عﻴن
ﺍﻟبﺎشﺎ ﺍﻟمﻠحق (.)0

عينة الدراسة:
تكﻮنت عﻴنﺔ ﺍﻟدرﺍسﺔ ﻣن ﺟمﻴع أفرﺍد ﻣجتمع ﺍﻟدرﺍسﺔ وﺍﻟبﺎﻟغ عددهم ( )01ﻣديرﺍ ﻣن ﻣديري ﺍﻟمدﺍرس ﺍﻟثﺎنﻮيﺔ ﺍﻟحكﻮﻣﻴﺔ في
ﻣحﺎفظﺔ ﺍﻟبﻠقﺎء ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟدرﺍسي 6102/6102

أداة الدراسة:
ﺍستخدﻣت ﺍالستبﺎنﺔ ﻛأدﺍة رئ ﻴسﻴﺔ ﻟتحديد درﺟﺔ ﺍﻟمﻌﻮقﺎت ﺍﻟتي تﻮﺍﺟه ﻣديري ﺍﻟمدﺍرس ﺍﻟثﺎنﻮيﺔ ﺍﻟحكﻮﻣﻴﺔ في تطبﻴق ﺍإلدﺍرة
ﺍإلﻟكترونﻴﺔ وعالقتهﺎ بكفﺎءتهم ﺍإلدﺍريﺔ في ﻣحﺎفظﺔ ﺍﻟبﻠقﺎء ﻣن وﺟهﺔ نظر ﺍﻟمديرين أنفسهم ،حﻴث ﺍشتمﻠت عﻠى ثالثﺔ أقسﺎﻡ:
ﺍﻟقسم ﺍألول :ﺍﻟبﻴﺎنﺎت ﺍألوﻟﻴﺔ ﻟمجتمع ﺍﻟدرﺍسﺔ تكﻮن ﻣن ( )2ﻣتغﻴرﺍت هي( :ﺍﻟجنس ،وﺍﻟمؤهل ﺍﻟﻌﻠمي ،وسنﻮﺍت ﺍﻟخبرة).
ﺍﻟقسم ﺍﻟثﺎني :وتشمل عﻠى ﻣجمﻮعﺔ ﻣن ﺍﻟفقرﺍت بﻠغت ( )62فقرة تمت صﻴﺎغتهﺎ ﻟﻮصف درﺟﺔ ﻣﻌﻮقﺎت تطبﻴق ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ
ﻟدى ﻣديري ﺍﻟمدﺍرس ﺍﻟثﺎنﻮيﺔ ﺍﻟحكﻮﻣﻴﺔ في ﻣحﺎفظﺔ ﺍﻟبﻠقﺎء.
ﺍﻟقسم ﺍﻟثﺎﻟث :ويشمل ﻣجمﻮعﺔ ﻣن ﺍﻟفقرﺍت بﻠغت ( ) 22فقرة تمت صﻴﺎغتهﺎ ﻟﻮصف درﺟﺔ ﺍﻟكفﺎءة ﺍإلدﺍريﺔ في ﺍﻟمدﺍرس ﺍﻟثﺎنﻮيﺔ
ﺍﻟحكﻮﻣﻴﺔ في ﻣحﺎفظﺔ ﺍﻟبﻠقﺎء .وصﻴغت ﺟمﻴع فقرﺍت ﺍﻟقسم ﺍﻟثﺎني وﺍﻟثﺎﻟث ﻣن ﺍالستبﺎنﺔ في ﺍالتجﺎه ﺍإليجﺎبي حﻴث تم ﺍستخدﺍﻡ ﻣقﻴﺎس
ﻟﻴكرت ( )Likertﺍ ﻟخمﺎسي ﺍﻟتدرج (أوﺍفق بشدة ،أوﺍفق ،أوﺍفق ﻟحد ﻣﺎ ،ال أوﺍفق ،ال أوﺍفق بشدة) .ﻟﻴختﺎر ﺍﻟمستجﻴب (ﺍﻟمدير)
إحدﺍهﺎ حسب تقديره ﻟدرﺟﺔ ﺍﻟمﻌﻮق ودرﺟﺔ ﺍﻟكفﺎءة ﺍإلدﺍريﺔ.
صدق أداة الدراسة:
 .2صدق االستبانة:
تم ﺍﻟتحقق ﻣن صدق ﺍﻟمحتﻮى الستبﺎنﺔ ﺍﻟمﻌﻮقﺎت ﺍﻟتي تﻮﺍﺟه ﻣديري ﺍﻟمدﺍرس ﺍﻟثﺎنﻮيﺔ ﺍﻟحكﻮﻣﻴﺔ في تطبﻴق ﺍإلدﺍرة
ﺍإلﻟكترونﻴﺔ وعالقتهﺎ بكفﺎءتهم ﺍإلدﺍريﺔ في ﻣحﺎفظﺔ ﺍﻟبﻠقﺎء ﻣن وﺟهﺔ نظر ﺍﻟمديرين ﺍنفسهم في صﻮرتهﺎ ﺍألوﻟﻴﺔ ﻣﻠحق رقم ()6
ﻣن خالل عرضهﺎ عﻠى ﻣجمﻮعﺔ ﻣن ﺍﻟمحكمﻴن ﻣن ذوي ﺍالختصﺎص في ﻣجﺎل ﺍإلدﺍرة ﺍﻟتربﻮيﺔ وﺍﻟقﻴﺎس وﺍﻟتقﻮيم في ﺍﻟجﺎﻣﻌﺎت
ب إﻟﻴهم درﺍسﺔ ﺍألدﺍة،
ﺍالردنﻴﺔ وﺍﻟبﺎﻟغ عددهم( )06ﻣحكمﺎ ً ﺍﻟمﻠحق ( ،)2وطُﻠِ ا
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وتنﻮع
وإبدﺍء رأيهم فﻴهﺎ ﻣن حﻴث :درﺟﺔ ﻣنﺎسبﺔ ﺍﻟفقرة ﻟﻠمحتﻮى ،و درﺟﺔ ﻛفﺎيﺔ أدﺍة ﺍﻟدرﺍسﺔ ﻣن حﻴث عدد ﺍﻟفقرﺍت ،وشمﻮﻟﻴّتهﺎُّ ،
نﺎسبﺔ فﻴمﺎ يتﻌﻠق بﺎﻟتّﻌديل ،أو ﺍﻟتّغﻴﻴر ،أو ﺍﻟحذف وفق ﻣﺎ يرﺍه ﺍﻟمحكم الزﻣﺎً .حﻴث تم ﺍختﻴﺎر
ﻣحتﻮﺍهﺎ ،أو أيَّﺔ ﻣالحظﺎت يا اروناهﺎ ُﻣ ِ
نسبﺔ ﺍتفﺎق ( ) 21%فأعﻠى ﻣنﺎسبﺔ ﻟﻠحكم عﻠى قبﻮل ﺍو حذف ﺍو تﻌديل ﺍﻟفقرﺍت وتبﻌﺎ ﻟذﻟك تم ﺍالخذ بمالحظﺎتهم وإعﺎدة صﻴﺎغﺔ
بﻌض ﺍﻟفقرﺍت ،حﻴث تم ﺍﻟتﻮصل ﻟﻠصﻮرة ﺍﻟنهﺎئﻴﺔ ألدﺍة ﺍﻟدرﺍسﺔ.
 .0صدق االتساق الداخلي:
تم ﺍﻟتحقق ﻣن صدق ﺍالتسﺎق ﺍﻟدﺍخﻠي في ﻛل فقرﺍت أدﺍة ﺍﻟدرﺍسﺔ ،ﻣن خالل إيجﺎد درﺟﺔ ﺍالرتبﺎط بﻴن ﺍﻟفقرﺍت وﺍﻟدرﺟﺔ
ﺍﻟكﻠﻴﺔ ،وﺍﻟتأﻛد ﻣن عدﻡ ﺍﻟتدﺍخل بﻴنهﺎ ،وتم ﺍﻟتحقق ﻣن ذﻟك بإيجﺎد ﻣﻌﺎﻣالت ﺍالرتبﺎط بﺎستخدﺍﻡ ﻣﻌﺎﻣل ﺍالرتبﺎط بﻴرسﻮن
(.)Pearson
ﻟمقﻴﺎس درﺟﺔ ﺍﻟكفﺎءة ﺍإلدﺍريﺔ ﻟدى ﻣديري ﺍﻟمدﺍرس ﺍﻟثﺎنﻮيﺔ ﺍﻟحكﻮﻣﻴﺔ في ﻣحﺎفظﺔ ﺍﻟبﻠقﺎء تم ﺍﻟتحقق ﻣن صدق ﺍالتسﺎق ﺍﻟدﺍخﻠي
في ﻛل فقرﺍت أدﺍة ﺍﻟدرﺍسﺔ.
ثبﺎت أدﺍة ﺍﻟدرﺍسﺔ:
تم حسﺎب ﻣﻌﺎﻣل ثبﺎت ﺍدﺍة ﺍﻟدرﺍسﺔ في ﺟزأيهﺎ ﻣن خالل ﻣﻌﺎﻣل ﺍرتبﺎط ﻛرونبﺎخ أﻟفﺎ ،ﺍذ بﻠغ ( )1.20ألدﺍة ﺍﻟمﻌﻮقﺎت
وبﻠغ ( )1.00ألدﺍة ﻛفﺎءة ﺍﻟمديرين وﺍعتبرت هذه ﺍﻟقﻴم ﻣالئمﺔ ﻟغﺎيﺎت هذه ﺍﻟدرﺍسﺔ.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
أوالً :النتائج المتعلقة بالسؤال األول:
بﻴّنت نتﺎئج ﺍﻟسؤﺍل ﺍالول َّ
أن ﺍﻟمتﻮسطﺎت ﺍﻟحسﺎبﻴﺔ قد ترﺍوحت ﻣﺎ بﻴن ( ،)2.22-2.22حﻴث ﺟﺎءت ﺍﻟفقرة رقم ( )2وﺍﻟتي
تنص عﻠى "ضﻌف ﺍﻟتحفﻴز بنﻮعﻴه (ﺍﻟمﺎدي وﺍﻟمﻌنﻮي) الستخدﺍﻡ ﺍﻟتقنﻴﺎت ﺍإلﻟكترونﻴﺔ" في ﺍﻟمرتبﺔ ﺍألوﻟى وبمتﻮسط حسﺎبي بﻠغ
( ،)2.22وبدرﺟﺔ ﻣرتفﻌﺔ ،بﻴنمﺎ ﺟﺎءت ﺍﻟفقرة رقم ( ) 0وﺍﻟتي تنص عﻠى "ﺍالفتقﺎر ﺍﻟى ﺍﻟتخطﻴط ﺍﻟسﻠﻴم ﻟﻌمﻠﻴﺔ ﺍﻟتحﻮل نحﻮ ﺍإلدﺍرة
ﺍإلﻟكترونﻴﺔ" في ﺍﻟمرتبﺔ ﺍﻟثﺎنﻴﺔ وبمتﻮسط حسﺎبي بﻠغ ( ،)2.22وبدرﺟﺔ ﻣرتفﻌﺔ ،وﺟﺎءت ﺍﻟفقرة ( )2وﺍﻟتي تنص عﻠى "ﺍﻟمرﻛزيﺔ
ﺍﻟشديدة في ﺍإلدﺍرة" في ﺍﻟمرتبﺔ ﺍﻟثﺎﻟثﺔ وبمتﻮسط حسﺎبي بﻠغ ( )2.62وبدرﺟﺔ ﻣرتفﻌﺔ ،وﺟﺎءت ﺍﻟفقرة رقم ( )6وﺍﻟتي تنص عﻠى
"ضﻌف ﺍﻟتنسﻴق بﻴن ﺍﻟﻮحدﺍت ﺍإلدﺍريﺔ" في ﺍﻟمرتبﺔ ﺍﻟرﺍبﻌﺔ وبمتﻮسط حسﺎبي بﻠغ ( )2.61وبدرﺟﺔ ﻣرتفﻌﺔ.
ثانياُ :تفسير النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:
ﻛشفت نتﺎئج هذﺍ ﺍﻟسؤﺍل إﻟى ﺍن ﺍﻟمتﻮسطﺎت ﺍﻟحسﺎبﻴﺔ قد ترﺍوحت ﻣﺎ بﻴن ( ،)2.21-2.02حﻴث أن درﺟﺔ ﻛفﺎءة ﻣديري
ﺍﻟمدﺍرس ﺍﻟثﺎنﻮيﺔ ﺍﻟحكﻮﻣﻴﺔ في ﻣحﺎفظﺔ ﺍﻟبﻠقﺎء ﺟﺎءت ﻣتﻮسطﺔ وبمتﻮسط حسﺎبي بﻠغ ( ،)2.26بﺎنحرﺍف ﻣﻌﻴﺎري ( ،)220.ويﻌزى
ﺍﻟسبب في ذﻟك أن ﻣديري ﺍﻟمدﺍرس ﺍﻟثﺎنﻮيﺔ ﺍﻟحكﻮﻣﻴﺔ في ﻣحﺎفظﺔ ﺍﻟبﻠقﺎء يقﻮﻣﻮن بمﺎ هﻮ ﻣطﻠﻮب ،وﻟكن ﺍﻟمﻌﻴقﺎت ﻣثل ضﻌف
ﺍﻟبنﻴﺔ ﺍﻟتحتﻴﺔ وعدﻡ ﺟﺎهزيتهﺎ وقﻠﺔ ﺍﻟمﻮﺍرد ﺍﻟمﺎﻟﻴﺔ يحﻮل دون أدﺍئهم ﻟﻌمﻠهم بسرعﺔ وإتقﺎن ﺍو عدﻡ رضﺎ ﺍﻟمستفﻴدين ﺟﺎءت ﺍﻟفقرة
رقم ( ) 02وﺍﻟتي تنص عﻠى "أقﻮﻡ بﺎستخدﺍﻡ ﺍالنترنت في عمﻠﻴﺔ (قبﻮل وﺍنتقﺎل ﺍﻟطﻠبﺔ)" في ﺍﻟمرتبﺔ ﺍألوﻟى وبمتﻮسط حسﺎبي بﻠغ
( ،)2.21وبدرﺟﺔ ﻣرتفﻌﺔ ،وﺟﺎءت ﺍﻟفقرة رقم ( ) 0وﺍﻟتي تنص عﻠى "أقﻮﻡ بتﻌبئﺔ ﻣﻠفﺎت خﺎصﺔ ﻟكل ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴن في ﺍﻟمدرسﺔ عﻠى
ﺍﻟحﺎسﻮب" في ﺍﻟمرتبﺔ ﺍﻟثﺎنﻴﺔ وبمتﻮسط حسﺎبي ( )2.02وﺟﺎءت ﻣرتفﻌﺔ،
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وﺟﺎءت ﺍﻟفقرة رقم ( )2وﺍﻟتي تنص عﻠى "أقﻮﻡ بتﻮظﻴف ﺍﻟبرﺍﻣج ﺍﻟالزﻣﺔ ألعدﺍد قﻮﺍئم ﻣحﻮسبﺔ بأسمﺎء ﺍﻟطﻠبﺔ" في ﺍﻟمرتبﺔ ﺍﻟثﺎﻟثﺔ،
وبمتﻮسط حسﺎبي بﻠغ ( )2.02وﺟﺎءت ﻣرتفﻌﺔ.
ثالثا :نتائج اإلجابة عن السؤال الثالث:
ﻟإلﺟﺎبﺔ عﻠى هذﺍ ﺍﻟسؤﺍل تم ﺍستخرﺍج ﺍﻟمتﻮسطﺎت ﺍﻟحسﺎبﻴﺔ وﺍالنحرﺍفﺎت ﺍﻟمﻌﻴﺎريﺔ ﻟدرﺟﺔ ﺍﻟمﻌﻮقﺎت ﺍﻟتي تﻮﺍﺟه ﻣديري
ﺍﻟمدﺍرس ﺍﻟثﺎنﻮيﺔ ﺍﻟحكﻮﻣﻴﺔ في ﻣحﺎفظﺔ ﺍﻟبﻠقﺎء حسب ﻣتغﻴرﺍت ﺍﻟجنس وﺍﻟمؤهل ﺍﻟﻌﻠمي وﺍﻟخبرة ،أظهرت ﺍﻟنتﺎئج تبﺎينﺎ ً ظﺎهريﺎ ً في
ﺍﻟمتﻮسطﺎت ﺍﻟحسﺎبﻴﺔ وﺍالنحرﺍفﺎت ﺍﻟمﻌﻴﺎريﺔ ﻟدرﺟﺔ ﺍﻟمﻌﻮقﺎت ﺍﻟتي تﻮﺍﺟه ﻣديري ﺍﻟمدﺍرس ﺍﻟثﺎنﻮيﺔ ﺍﻟحكﻮﻣﻴﺔ في ﻣحﺎفظﺔ ﺍﻟبﻠقﺎء
بسبب ﺍختالف فئﺎت ﻣتغﻴرﺍت ﺍﻟجنس وﺍﻟمؤهل ﺍﻟﻌﻠمي وﺍﻟخبرة .
فﻴمﺎ يتﻌﻠق بمتغﻴر ﺍﻟجنس فقد تبﻴن عدﻡ وﺟﻮد فروق ذﺍت دالﻟﺔ إحصﺎئﻴﺔ عند ﻣستﻮى ﺍﻟدالﻟﺔ ( )α ≥ 1.12تﻌزى ألثر
ﺍﻟجنس ،حﻴث بﻠغت قﻴمﺔ ف ( )0.201وبدالﻟﺔ إحصﺎئﻴﺔ بﻠغت ( .)1.600وهذﺍ يﻌني أن أفرﺍد عﻴنﺔ ﺍﻟدرﺍسﺔ ﺍﻟذﻛﻮر وﺍإلنﺎث يتفقﻮن
حﻮل درﺟﺔ ﺍﻟمﻌﻮقﺎت ﺍﻟتي تﻮﺍﺟه ﻣديري ﺍﻟمدﺍرس ﺍﻟثﺎنﻮيﺔ ﺍﻟحكﻮﻣﻴﺔ في ﻣحﺎفظﺔ ﺍﻟبﻠقﺎء ألن ﺍﻟمﻌﻮقﺎت عﺎﻣﺔ ﻟﻴست خﺎصﺔ وتشمل
ﺍﻟجمﻴع وﻟهذﺍ ﺍﻟكل ينظر ﻟهﺎ بﺎﻟمستﻮى نفسه .و فﻴمﺎ يتﻌﻠق بمتغﻴر ﺍﻟمؤهل ﺍﻟﻌﻠمي فقد تبﻴن وﺟﻮد فروق ذﺍت دالﻟﺔ إحصﺎئﻴﺔ عند
ﻣستﻮى ﺍﻟدالﻟﺔ (≥  )1.12 αتﻌزى ألثر ﺍﻟمؤهل ﺍﻟﻌﻠمي.
أﻣﺎ فﻴمﺎ يتﻌﻠق بمتغﻴر سنﻮﺍت ﺍﻟخبرة فقد تبﻴن عدﻡ وﺟﻮد فروق ذﺍت دالﻟﺔ إحصﺎئﻴﺔ عند ﻣستﻮى ﺍﻟدالﻟﺔ (  )≥ α1.12تﻌزى
ألثر ﺍﻟخبرة ،حﻴث بﻠغت قﻴمﺔ ف( )1.622وبدالﻟﺔ إحصﺎئﻴﺔ بﻠغت ( )1.202في ﺟمﻴع ﺍﻟفقرﺍت وفي ﺍﻟدرﺟﺔ ﺍﻟكﻠﻴﺔ وهذﺍ يﻌني أن
أفرﺍد عﻴنﺔ ﺍﻟدرﺍسﺔ وبغض ﺍﻟنظر عن ﺍالختالف في سنﻮﺍت خبرتهم إالا أنهم يتفقﻮن عﻠى ﺍﻟدرﺟﺔ ﺍﻟمرتفﻌﺔ ﻣن ﺍﻟمﻌﻮقﺎت ﺍﻟتي
تﻮﺍﺟههم في تطبﻴق ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ.
رابعاً :نتائج االجابة عن السؤال الرابع:
ﻟإلﺟﺎبﺔ عن هذﺍ ﺍﻟسؤﺍل تم ﺍستخرﺍج ﺍﻟمتﻮسطﺎت ﺍﻟحسﺎبﻴﺔ وﺍالنحرﺍفﺎت ﺍﻟمﻌﻴﺎريﺔ ﻟدرﺟﺔ ﻛفﺎءة ﻣديري ﺍﻟمدﺍرس ﺍﻟثﺎنﻮيﺔ
ﺍﻟحكﻮﻣﻴﺔ في ﻣحﺎفظﺔ ﺍﻟبﻠقﺎء حسب ﻣتغﻴرﺍت ﺍﻟجنس وﺍﻟمؤهل ﺍﻟﻌﻠمي وﺍﻟخبرة ،وأظهرت ﺍﻟنتﺎئج تبﺎينﺎ ً ظﺎهريﺎ ً في ﺍﻟمتﻮسطﺎت
ﺍﻟحسﺎبﻴﺔ وﺍالنحرﺍفﺎت ﺍﻟمﻌﻴﺎريﺔ ﻟدرﺟﺔ ﻛفﺎءة ﻣديري ﺍﻟمدﺍرس ﺍﻟثﺎنﻮيﺔ ﺍﻟحكﻮﻣﻴﺔ في ﻣحﺎفظﺔ ﺍﻟبﻠقﺎء بسبب ﺍختالف فئﺎت ﻣتغﻴرﺍت
ﺍﻟجنس وﺍﻟمؤهل ﺍﻟﻌﻠمي وﺍﻟخبرة .فﻴمﺎ يتﻌﻠق بمتغﻴر ﺍﻟجنس فقد تبﻴن وﺟﻮد فروق ذﺍت دالﻟﺔ إحصﺎئﻴﺔ عند ﻣستﻮى ﺍﻟدالﻟﺔ ( ≥1.12
 ،)αتﻌزى ألثر ﺍﻟجنس .أﻣﺎ فﻴمﺎ يتﻌﻠق بمتغﻴر ﺍﻟمؤهل ﺍﻟﻌﻠمي فقد تبﻴن وﺟﻮد فروق ذﺍت دالﻟﺔ إحصﺎئﻴﺔ عند ﻣستﻮى ﺍﻟدالﻟﺔ (
 ) α ≥1.12تﻌزى ألثر ﺍﻟمؤهل ﺍﻟﻌﻠمي .أﻣﺎ فﻴمﺎ يتﻌﻠق بمتغﻴر سنﻮﺍت ﺍﻟخبرة ،فقد تبﻴن وﺟﻮد فروق ذﺍت دالﻟﺔ إحصﺎئﻴﺔ بﻴن
ﻣتﻮسطﺎت إﺟﺎبﺎت أفرﺍد عﻴنﺔ ﺍﻟدرﺍسﺔ عند ﻣستﻮى ﺍﻟدالﻟﺔ (  )≥ α1.12تﻌزى ألثر ﺍﻟخبرة.
خامساً :نتائج اإلجابة عن السؤال الخامس:
ﻟإلﺟﺎبﺔ عن هذﺍ ﺍﻟسؤﺍل تم ﺍستخرﺍج ﻣﻌﺎﻣل ﺍرتبﺎط بﻴرسﻮن بﻴن درﺟﺔ ﺍﻟمﻌﻮقﺎت ﺍﻟتي تﻮﺍﺟه ﺍﻟمديرين في ﻣمﺎرستهم
ﻟإلدﺍرة ﺍالﻟكترونﻴﺔ ودرﺟﺔ ﻛفﺎءتهم في ﺍﻟمدﺍرس ﺍﻟثﺎنﻮيﺔ ﺍﻟحكﻮﻣﻴﺔ في ﻣحﺎفظﺔ ﺍﻟبﻠقﺎء ،وأظهرت ﺍﻟنتﺎئج إﻟى عدﻡ وﺟﻮد عالقﺔ
دﺍﻟﺔ إحصﺎئﻴﺎ بﻴن درﺟﺔ ﺍﻟمﻌﻮقﺎت ﺍﻟتي تﻮﺍﺟه ﺍﻟمديرين في ﻣمﺎرستهم ﻟإلدﺍرة ﺍالﻟكترونﻴﺔ وبﻴن درﺟﺔ ﻛفﺎءتهم ﺍإلدﺍريﺔ في ﺍﻟمدﺍرس
ﺍﻟثﺎنﻮيﺔ ﺍﻟحكﻮﻣﻴﺔ في ﻣحﺎفظﺔ ﺍﻟبﻠقﺎء .وتبﻴن أن ﺍﻟدرﺟﺔ ﺍﻟمرتفﻌﺔ ﻣن ﺍﻟمﻌﻮقﺎت ﻟﻴس بﺎﻟضرورة أن تؤثر في ﺟﻮهر ﺍﻟكفﺎءة ﺍإلدﺍريﺔ
ﻛكل،
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وﻟكنهﺎ قد تؤثر في بﻌض ﺍﻟجﻮﺍنب ﺍﻟمهمﺔ ﻣثل ﺍختصﺎر ﺍﻟجهد وﺍﻟﻮقت ﺍﻟالزﻣﻴن ﻟتقديم ﺍألعمﺎل ﺍإلدﺍريﺔ وتقديم ﺍﻟخدﻣﺎت بشكل
عﺎﻡ ﻟﻠمستفﻴدين بكل يسر وسهﻮﻟﺔ .وتكمن أهمﻴﺔ ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ في أنهﺎ تﻌمل عﻠى تحسﻴن فﺎعﻠﻴﺔ ﺍألدﺍء ،وﺍتخﺎذ ﺍﻟقرﺍر بسرعه
ﻣن خالل إتﺎحﺔ ﺍﻟمﻌﻠﻮﻣﺎت ،وﺍﻟبﻴﺎنﺎت ﻟمن أرﺍدهﺎ ،وتسهﻴل ﺍﻟحصﻮل عﻠﻴهﺎ بأقل ﻣجهﻮد وأقل وقت ﻣن خالل وسﺎئل ﺍﻟبحث ﺍآلﻟي
ﺍﻟمتﻮفرة ،وهذﺍ يؤدي ﺍﻟى ﺍﻟمرونﺔ في عمل ﺍﻟمدير.

ملخص البحث
هدفت ﺍﻟدرﺍسﺔ إﻟى تﻌرف عﻠى درﺟﺔ ﺍﻟمﻌﻮقﺎت ﺍﻟتي تﻮﺍﺟه ﻣديري ﺍﻟمدﺍرس ﺍﻟثﺎنﻮيﺔ ﺍﻟحكﻮﻣﻴﺔ في تطبﻴق ﺍإلدﺍرة
ﺍإلﻟكترونﻴﺔ وعالقتهﺎ بكفﺎءتهم ﺍإلدﺍريﺔ في ﻣحﺎفظﺔ ﺍﻟبﻠقﺎء ﻣن وﺟهﺔ نظر ﺍﻟمديرين أنفسه ،وتتجﻠى أهمﻴﺔ ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ في
ﺍﻟممﺎرسﺎت ﺍإلدﺍريﺔ ﺍﻟتربﻮيﺔ ﺍﻟحديثﺔ وﺍﻟتي تﻌمل عﻠى زيﺎدة فﺎعﻠﻴﺔ ﺍإلدﺍرة ﺍﻟمدرسﻴﺔ وتكﻮين ﺍتجﺎهﺎت حديثﺔ وﻣتطﻮرة ﻟمﻮﺍﻛبﺔ
ﺍﻟتطﻮرﺍت وتفﺎدي ﺍﻟتحديﺎت ﺍﻟتي تﻮﺍﺟههم .ﻛمﺎ أنهﺎ تسﻠط ﺍﻟضﻮء عﻠى وﺍقع ﺍﻟمﻌﻮقﺎت ﺍﻟتي تﻮﺍﺟه ﻣديري ﺍﻟمدﺍرس ﺍﻟثﺎنﻮيﺔ
ﺍﻟحكﻮﻣﻴﺔ ،وتفتح ﺍﻟمجﺎل أﻣﺎﻡ ﺍﻟبﺎحثﻴن إلﺟرﺍء بحﻮث في ﻣجﺎل ﺍستخدﺍﻡ ﺍﻟتقنﻴﺎت ﺍإلﻟكترونﻴﺔ في ﺍﻟمجﺎل ﺍﻟتﻌﻠﻴمي وﺍإلدﺍري
ﺍﻟتربﻮي وإبرﺍز فﺎعﻠﻴتهﺎ وتطﻮيرهﺎ.
التوصيات:
بنﺎ ًء عﻠى هذه ﺍﻟنتﺎئج فقد أوصت ﺍﻟدرﺍسﺔ بمﺎ يأتي:
 .0تشجﻴع وتحفﻴز ﻣديري ﺍﻟمدﺍرس ﺍﻟثﺎنﻮيﺔ ﺍﻟحكﻮﻣﻴﺔ ،نحﻮ ﺍالستمرﺍر في ﺍستخدﺍﻡ ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ في ﺍﻟﻌمل ﺍإلدﺍري
ﺍﻟتربﻮي ،وﺍالهتمﺎﻡ بﺎﻟمستجدﺍت ﺍﻟﻌصريﺔ بﺎستمرﺍر ﻟالرتقﺎء بﺎﻟﻮﺍقع ﺍإلدﺍري ﺍﻟحﺎﻟي.
 .6زيﺎدة ﺍالهتمﺎﻡ بمستﻮى ﺍﻟبنﻴﺔ ﺍﻟت حتﻴﺔ ،ﺍﻟالزﻣﺔ ﻟتطبﻴق ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ ،وﺍإلﻣكﺎنﻴﺎت ﺍﻟمﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟالزﻣﺔ ﻟتطبﻴق ﺍإلدﺍرة
ﺍإلﻟكترونﻴﺔ.
 .2عقد ﺍﻟدورﺍت وﺍﻟتـدريب ﺍﻟمـستمر ﻟﻠمديرين بهـدف تـطﻮير ﻣﻌﻠﻮﻣﺎتهم ﻣن خالل ﺍﻟدورﺍت ﺍﻟتدريبﻴﺔ ﺍﻟتي يﻠتحقﻮن بهﺎ،
ويكتسبﻮن ﻣن خالﻟهـﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﻣهﺎرﺍت وﻣﻌﺎرف ﻣختﻠفﺔ في ﺍﻟمجﺎل ﺍﻟتخصصي بﺎﻟدرﺟـﺔ ﺍألوﻟـى ،وﺍﻟمجﺎالت ﺍﻟمهنﻴﺔ
وﺍﻟثقﺎفﻴﺔ بﺎﻟدرﺟﺔ ﺍﻟثﺎنﻴﺔ

قائمة المصادر والمراجع:
اوالً .المراجع بالعربية:
أبﻮ عﺎشﻮر ،خﻠﻴفﺔ وﺍﻟنمري ،ديﺎنﺎ ( .)6102ﻣستﻮى تطبﻴق ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ في ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻴرﻣﻮك ﻣن وﺟهﺔ نظر ﺍﻟهﻴئﺔ ﺍﻟتدريسﻴﺔ
وﺍإلدﺍريﻴن .ﺍﻟمجﻠﺔ ﺍألردنﻴﺔ في ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟتربﻮيﺔ .)6(0 .ﺍربد ،ﺍالردن.
أحمد ،ﻣحمد سمﻴر ( .)6110ﺍإلدﺍرة ﺍالﻟكترونﻴﺔ .عمﺎن :دﺍر ﺍﻟمسﻴرة ﻟﻠنشر وﺍﻟتﻮزيع وﺍﻟطبﺎعﺔ.
تﻮفﻴق ،عبد ﺍﻟرحمن ( .)6112ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ وتحديﺎت ﺍﻟمستقبل .ﺍﻟقﺎهرة :ﻣرﻛز ﺍﻟخبرﺍت ﺍﻟمهنﻴﺔ ﻟإلدﺍرة.
تﻮفﻴق ،ﻣحمد شريف ( .) 6116درﺟﺔ ﺍﻟحﺎﺟﺔ ﻟتنظﻴم ﺍﻟتﻮزيع ﺍالﻟكتروني ﻟمﻌﻠﻮﻣﺎت تقﺎرير ﺍالعمﺎل بﺎﻟتطبﻴق عﻠى ﺍﻟقطﺎع
ﺍﻟمصرفي وﺍسﺎﻟﻴب ﺍﻟتنفﻴذ وﺍﻟمحﺎسبﺔ عن عمﻠﻴﺎت ﺍﻟتجﺎرة ﺍالﻟكترونﻴﺔ .ﻣـؤتمر ﺍﻟتجـﺎرة ﺍالﻟكترونﻴﺔ ﺍآلفﺎق وﺍﻟتحدي ،ﻛﻠﻴﺔ
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ﺍﻟتجﺎرة – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍإلسكندريﺔ 6-2 ،تمﻮز.
ﺟرﺟس ،ﻣﻴشﺎل ( .)6112ﻣﻌجم ﻣصطﻠحﺎت ﺍﻟتربﻴﺔ وﺍﻟتﻌﻠﻴم عربي-فرنسي –إنجﻠﻴزي .دﺍر ﺍﻟنهضﺔ ﺍﻟﻌربﻴﺔ ،بﻴروت ،ﻟبنﺎن.
ﺟبر ،ﻣحمد صدﺍﻡ ( .)6116ﺍﻟمﻮﺟﺔ ﺍإلﻟكترونﻴﺔ ﺍﻟقﺎدﻣﺔ :ﺍﻟحكﻮﻣﺔ ﺍإلﻟكترونﻴﺔ .ﻣجﻠﺔ ﺍإلدﺍري ،)0(62 ،ﻣﻌهد ﺍإلدﺍرة ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ،
ﻣسقط ،عُمﺎن.
حريم ،حسﻴن وﺍﻟسﺎعد ،رشﺎد ( .)6112نظرة ﺍﻟمديرين ﻟﻠمسؤوﻟﻴﺔ ﺍالﺟتمﺎعي ودرﺟﺔ ﻣسﺎهمﺔ ﻣنظمﺎتهم في تحمﻠهﺎ بحث ﻣﻴدﺍني
في عﻴنﺔ ﻣن ﺍﻟمنظمﺎت ﺍﻟصنﺎعﻴﺔ ﺍالستخرﺍﺟﻴﺔ بﺎألردن .ﻣجﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟتطبﻴقﻴﺔ ،)6( 2 ،عمﺎن ،ﺍالردن.
ﺍﻟحﻠفﺎوي ،وﻟﻴد ( .)6112ﻣستحدثﺎت تكنﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟتﻌﻠﻴم في عصر ﺍﻟمﻌﻠﻮﻣﺎتﻴﺔ .عمﺎن :دﺍر ﺍﻟفكر.
ﺍﻟخﺎن ،بدر ﺍﻟهدى .)6112( .ﺍسترﺍتﻴجﻴﺎت ﺍﻟتﻌﻠم ﺍإلﻟكتروني .سﻮريﺎ :شﻌﺎع ﻟﻠنشر وﺍﻟﻌﻠﻮﻡ.
رضﻮﺍن ،رأفت .)6112( .ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ .ﺍﻟمﻠتقى ﺍإلدﺍري ﺍﻟثﺎني ﻟﻠجمﻌﻴﺔ ﺍﻟسﻌﻮديﺔ ﻟإلدﺍرة ﺍإلدﺍرة وﺍﻟمتغﻴرﺍت ﺍﻟﻌﺎﻟمﻴﺔ
ﺍﻟجديدة .ﺍﻟريﺎض ،ﺍﻟممﻠكﺔ ﺍﻟﻌربﻴﺔ ﺍﻟسﻌﻮديﺔ.
سﻌﺎدة ،ﺟﻮدة وﺍﻟسرطﺎوي ،عﺎدل ( .)6112ﺍستخدﺍﻡ ﺍﻟحﺎسﻮب وﺍإلنترنت في ﻣﻴﺎدين ﺍﻟتربﻴﺔ وﺍﻟتﻌﻠﻴم .عمﺎن :دﺍر ﺍﻟشروق ﻟﻠنشر
وﺍﻟتﻮزيع.
شريفي ،هشﺎﻡ ( .)6111درﺍسﺔ ﻟﻮﺍقع ﺍستخدﺍﻡ ﺍﻟحﺎسب ﺍآلﻟي في إدﺍرة ﺍﻟمدﺍرس ﺍﻟتﺎبﻌﺔ إلدﺍرة ﺍﻟثقﺎفﺔ وﺍﻟتﻌﻠﻴم بﻮزﺍرة ﺍﻟدفﺎع
وﺍﻟطﻴرﺍن وسبل تطﻮيره .رسﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟستﻴر غﻴر ﻣنشﻮرة ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟمﻠك سﻌﻮد ،ﺍﻟريﺎض ،ﺍﻟممﻠكﺔ ﺍﻟﻌربﻴﺔ ﺍﻟسﻌﻮديﺔ.
ﺍﻟضﺎفي ،ﻣحمد ( .)6112درﺟﺔ ﺍﻣكﺎنﻴﺔ تطبﻴق ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ في ﺍﻟمديريﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠجﻮﺍزﺍت في ﻣدينﺔ ﺍﻟريﺎض .ﺍطروحﺔ
دﻛتﻮرﺍه ،غﻴر ﻣنشﻮرة ،ﺟﺎﻣﻌﺔ نﺎيف ﺍﻟﻌربﻴﺔ ،ﺍﻟممﻠكﺔ ﺍﻟﻌربﻴﺔ ﺍﻟسﻌﻮديﺔ.
عبﺎس ،هشﺎﻡ عبد هللا ( .)6110ﺍﻟﻌرب وعصر ﺍﻟمﻌﻠﻮﻣﺎت :تحديﺎت وﻣﻮﺍﺟهﺔ .درﺍسﺎت عربﻴﺔ في ﺍﻟمكتبﺎت وعﻠم ﺍﻟمﻌﻠﻮﻣﺎت2 ،
( ،)6ﺍﻟممﻠكﺔ ﺍﻟﻌربﻴﺔ ﺍﻟسﻌﻮديﺔ.
ﺍﻟﻌبﻮد ،فهد ( .)6112ﺍﻟحكﻮﻣﺔ ﺍإلﻟكترونﻴﺔ بﻴن ﺍﻟتخطﻴط وﺍﻟتنفﻴذ .ﻣجﻠﺔ ﻣكتبﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟمﻠك فهد ﺍﻟﻮطنﻴﺔ ،ﺍﻟريﺎض-220 ،)6(06 ،
.222
ﺍﻟﻌمﺎر ،عبد هللا سﻠﻴمﺎن ( .)6112ﺍإلدﺍرة ﺍﻟتقﻠﻴديﺔ وﺍﻟتحﻮل ﺍإلﻟكتروني .ﻣجﻠﺔ ﺍﻟجزيرة ﻟﻠصحﺎفﺔ وﺍﻟطبﺎعﺔ وﺍﻟنشر ،ﺍﻟممﻠكﺔ ﺍﻟﻌربﻴﺔ
ﺍﻟسﻌﻮديﺔ .ﻣن خالل رﺍبط ﻣبﺎشر:
https://www.al-jazirah.com/2008/20081111/cu7.htm
ﺍﻟﻌمري سﻌﻴد ﻣﻌال ( .)6112ﺍﻟمتطﻠبﺎت ﺍألدريﺔ ﺍألﻣنﻴﺔ ﻟتطبﻴق ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ .رسﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟستﻴر غﻴر ﻣنشﻮرة ﺍﻛﺎديمﻴﺔ نﺎيف
ﺍﻟﻌربﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺍألﻣنﻴﺔ ،ﺍﻟريﺎض ،ﺍﻟسﻌﻮديﺔ.
غﻠﻮﻡ ،ﻣنصﻮر ( .)6112ﺍﻟتﻌﻠم ﺍإلﻟكتروني في ﻣدﺍرس وزﺍرة ﺍﻟتربﻴﺔ .ﺍﻟكﻮيت :دﺍر ﺍﻟقﻠم ﻟﻠنشر وﺍﻟتﻮزيع.
ﺍﻟفﺎر ،ﺍبرﺍهﻴم .)6116( .ﺍستخدﺍﻡ ﺍﻟحﺎسﻮب في ﺍﻟتﻌﻠﻴم .عمﺎن :دﺍر ﺍﻟفكر ﻟﻠنشر وﺍﻟتﻮزيع.
ﺍﻟمغربي ،عبد ﺍﻟحمﻴد .)6112( .وظﺎئف ﺍﻟمديرين في ﻣنظمﺎت ﺍﻟقرن ﺍﻟحﺎدي وﺍﻟﻌشرين .ﺍﻟقﺎهرة :ﺍﻟمكتبﺔ ﺍﻟﻌصريﺔ.
ﻣفتي ،ﻣحمد حسن ( 2004).ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ وتطبﻴقﺎتهﺎ ،ﺍﻟمجﻠﺔ ﺍﻟﻌربﻴﺔ ،)89( ،ﺍﻟريﺎض ،ﺍﻟسﻌﻮديﺔ.
نجم ،عبﻮد .)6112( .ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ ﺍالسترﺍتﻴجﻴﺔ وﺍﻟﻮظﺎئف وﺍﻟمشكالت .ﺍﻟممﻠكﺔ ﺍﻟﻌربﻴﺔ ﺍﻟسﻌﻮديﺔ :دﺍر ﺍﻟمريخ ﻟﻠنشر.
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نﻮفل ،ﻣحمد حسن .)6112( .ﺍﻟحكﻮﻣﺔ ﺍإلﻟكترونﻴﺔ بﺎﻟمدينﺔ ﺍﻟﻌربﻴﺔ بﻴن ﺍﻟطمﻮحﺎت وﺍﻟمحﺎذير .ﻣؤتمر ﺍﻟحكﻮﻣﺔ ﺍإلﻟكترونﻴﺔ :ﺍﻟﻮﺍقع
وﺍﻟتحديﺎت ،في ﺍﻟفترة  06-01ﻣﺎيﻮ ،ﻣسقط ،سﻠطنﺔ عُمﺎن.
ﺍﻟهﻮش ،أبﻮ بكر ﻣحمﻮد ( .)6112ﺍﻟحكﻮﻣﺔ ﺍإلﻟكترونﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍقع وﺍآلفﺎق .ﻣجمﻮعـﺔ ﺍﻟنﻴل ﺍﻟﻌربﻴﺔ .ﻣصر ،ﺍﻟقﺎهرة.
ﺍﻟهمﻴﻠي ،يﻮسف ﺟﺎسم .)6112( .وﺍقع ﺍالستفﺎدة ﻣن ﺍﻟحﺎسب ﺍآلﻟي في ﺍﻟقطﺎع ﺍﻟحكﻮﻣي بﺎﻟممﻠكﺔ ﺍﻟﻌربﻴﺔ ﺍﻟسﻌﻮديﺔ :ﺍﻟمﻌﻮقﺎت
وﺍﻟحﻠﻮل .ﻣﻌهد ﺍإلدﺍرة ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺍﻟريﺎض ،ﺍﻟسﻌﻮديﺔ.
وزﺍرة ﺍﻟتربﻴﺔ وﺍﻟتﻌﻠﻴم .)6102( .إطﺎر ﺍسترﺍتﻴجﻴﺔ تكــنﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟمﻌــﻠﻮﻣﺎت وﺍالتصﺎالت في وزﺍرة ﺍﻟتربﻴﺔ وﺍﻟتﻌﻠﻴم .ﻣن خالل
ﺍﻟرﺍبط:
http://www.moe.gov.jo/Departments/DepartmentNewsDetails.aspx?DepartmentNewsID=6
41&DepartmentID=22 .
وزﺍرة ﺍﻟتربﻴﺔ وﺍﻟتﻌﻠﻴم .)6112( .تﻌﻠﻴمﺎت وصف وتصنﻴف ﺍﻟﻮظﺎئف ﻟﻠمدﺍرس ﺍﻟحكﻮﻣﻴﺔ رقم ( .)2عمﺎن ،ﺍﻟممﻠكﺔ ﺍالردنﻴﺔ
ﺍﻟهﺎشمﻴﺔ.
وزﺍرة ﺍﻟتربﻴﺔ وﺍﻟتﻌﻠﻴم .)6116( .نظﺎﻡ رتب ﺍﻟمﻌﻠمﻴن في وزﺍرة ﺍﻟتربﻴﺔ وﺍﻟتﻌﻠﻴم رقم ( )20ﻟسنﺔ  .6116عمﺎن ،ﺍﻟممﻠكﺔ ﺍالردنﻴﺔ
ﺍﻟهﺎشمﻴﺔ.
وزﺍرة ﺍﻟتربﻴﺔ وﺍﻟتﻌﻠﻴم ﺍﻟﻌﺎﻟي .)6112( .تشخﻴص ﺍﻟﻮﺍقع ﺍﻟتربﻮي .رﺍﻡ هللا ،فﻠسطﻴن.
ثانيا ً -المراجع باإلنجليزية
Fairbanks J.: Spangler, W. and Williams. S. (2004) .Motivating Creativity through a Computer
Mediate Employee Suggestion Management System. Behavior & Information Technology,
22 (2) 305-314.
O'Brien, James A. (2002). Management Information Systems, McGraw-Hill Irwin, New York,
USA.
Rodent. J. (2004). Training School Leaders to be Technology Leaders: Abest proposal. Technology
and Teacher Education Anual. 1(5) 240-241.
ﺟمﻴع ﺍﻟحقﻮق ﻣحفﻮظﺔ  ،© 2021ﺍﻟبﺎحث /عالء ﻣحمد ﻣحمﻮد ﺍﻟغرﺍغﻴر ،ﺍﻟمجﻠﺔ ﺍألﻛﺎديمﻴﺔ ﻟألبحﺎث وﺍﻟنشر ﺍﻟﻌﻠمي.
)(CC BY NC
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أثر مشاهدة التلفاز على تحصيل طلبة المدارس األساسية األردنية من وجهة نظر معلمي اللغة
اإلنجليزية في لواء القويسمة
The Effect of Watching TV on the Achievement of Jordanian Basic Schools Students from
the Viewpoint of English Language Teachers in the Qweismeh District
الباحثة /تحرير سمير مصطفى مطالقة
وزارة التربية والتعليم االردنية

الملخص:
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر مشاهدة التلفاز على تحصيل طلبة المدارس األساسية األردنية من وجهة نظر معلمي
اللغة االنجليزية في لواء القويسمة ومعرفة دور كل من المتغيرات التالية( :الجنس ،المؤهل العلمي) ،في معرفة أثر مشاهدة التلفاز
على تحصيل طلبة المدارس األساسية األردنية من وجهة نظر معلمي اللغة االنجليزية في لواء القويسمة.
وأجريت الدراسة على عينة مكونة من ( )04معلمة ومعلمة من معلمي اللغة االنجليزية في لواء القويسمة تم اختيارهم
بطريقة عشوائية وأدخلت البيانات التي حصلت عليها الباحثة من عينة الدراسة للحاسب وأجريت عليها العمليات اإلحصائية
باستخدام البرنامج اإلحصائي للعلوم االجتماعية (.)SPSS
وقد تقدمت الباحثة بعدد من التوصيات منها :أن يعمل ذوي الطلبة على توفير ما يمكن توفيره من وسائل التعليم المنزلية
ليقضي الطلبة أوقات فراغهم في تعلمها ،بدالً من مشاهدة التلفاز لفترة طويلة .وأن تهتم اإلدارات المدرسية والمعلمين بعمل
ندوات ألولياء أمور الطلبة لتوعيتهم من أخطار التلفاز.
الكلمات المفتاحية :التلفاز ،طلبة المدارس األساسية األردنية ،معلمي اللغة االنجليزية ،لواء القويسمة.

The Effect of Watching TV on the Achievement of Jordanian Basic Schools Students from
the Viewpoint of English Language Teachers in the Qweismeh District

Abstract
This study aimed to know the effect of watching television on the achievement of Jordanian
basic school students from the point of view of English language teachers in the Qweismeh district,
and to know the role of each of the following variables: (gender, academic qualification), in
knowing the effect of watching television on the achievement of Jordanian primary school students
from the point of view. English language teachers looked at the Qweismeh Brigade.
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The study was conducted on a sample of (40) female teachers from the English language
teachers in the Qweismeh district, who were randomly selected. The data obtained by the
researcher from the study sample were entered into the computer and statistical operations were
performed using the Statistical Program for Social Sciences (SPSS).
The researcher made a number of recommendations, including: That the students ’parents
work to provide what can be saved from home education methods so that students spend their
spare time learning it, instead of watching TV for a long time. And that school administrations and
teachers take care of holding seminars for students ’parents to make them aware of the dangers of
television.

Keywords: Television, Jordanian elementary school students, English language teachers,
Qweismeh Brigade.

المقدمة:
يحتل التلفاز في وقتنا الحاضررررر مكانة كبيرة في كافة المجتمعات ،على اختالف ثقافتها وأنماط حياتها ،وذلك ألنه وسرررريلة
االتصال والتواصل المتواجدة في كل بيت.
وإذا ويحتل التلفاز هذه المكانة المهمة ،ألن له تأثير قوي في كل من يشرررراهده ويشرررراهد ما يعرض عليه ،وخاصررررة الطلبة
وذلك ألنهم أكثر فئة تتأثر به وذلك لكون أفكارهم وعقولهم في طور النمو ،ويتميز التلفاز أنه وسرررررريلة اتصررررررال متميزة ألنه ينقل
الفكرة بالصوت والصورة مما يعطيه مصداقية وتأثير أكبر على كل من يشاهده ،والتلفاز هو وسيله من وسائل اإلعالم التي تهتم
بهرا الردول ،وبردأت الكثير من الردول توجره اهتمرامها إلى اإلعالم التربوي الهادف ،ولقد قطعت محطات التلفاز في عدد كبير من
الدول شوطا ً مهما ً في إعداد وتقديم البرامج التربوية والمفيدة والمبتكرة ،فالمكانة المهمة هذه تعود إلى تلك العوامل الذكورة .
ولذلك يجب أن يقوم اإلعالم والفلسرررفة التربوية على االنفتاح ،على أن يكون هذا االنفتاح مدروسرررا ً ،بحيث يكون انفتاحا ً
على النفس أوالً بحيث تكون الفلسفة التربوية نابعة من واقع حياتنا ومن تراثنا الثقافي ومن مواردنا المتاحة ثم يتلوه االنفتاح على
العالم ونأخذ من الغرب ما يتناسب مع تربيتنا الوطنية والدينية ،وواقع مجتمعنا ثقافيا ً ودينيا ً واجتماعياً.
ومما ال شرك فيه أن التلفاز يلعب دوراً ايجابيا ً وسرلبيا ً في نفس الوقت ،ولذلك يجب أن تحرص كل أسرة على مراقبة كل
ما يشرراهده أبنائها ألن ذلك قد يحدد اتجاه أفكارهم ويوجهها إما في االتجاه السررليم أو الخاطئ ،ألن وسررائل اإلعالم ال تسررعى دائما ً
إلى نقل صورة صحيحة ،بل إن بعضها ينشر أفكاراً هدامة ومتطرفة قد تحدث شرخا ً في المجتمع من خالل تخريب جيل بأكمله،
عبر غزو عقولهم بأفكار وأنماط حياة ال تناسب تربيتنا.

مشكلة الدراسة:
حددت الباحثة مشكلة الدراسة باألسئلة التالية:
-

ما أثر مشررررراهدة التلفاز على تحصررررريل طلبة المدارس األسررررراسرررررية األردنية من وجهة نظر معلمي اللغة االنجليزية في لواء
القويسمة؟
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-

هل يوجد دور لكل من متغيرات (الجنس ،المؤهل العلمي) ألثر مشررررراهدة التلفاز على تحصررررريل طلبة المدارس األسررررراسرررررية
األردنية من وجهة نظر معلمي اللغة االنجليزية في لواء القويسمة؟

فرضيات الدراسة:
-

ال توجد فروق ذات داللة إحصرررررائية عند مسرررررتوال الداللة ( )4.40=αألثر مشررررراهدة التلفاز على تحصررررريل طلبة المدارس
األساسية األردنية من وجهة نظر معلمي اللغة االنجليزية في لواء القويسمة تعزال لمتغير (الجنس).

-

ال توجد فروق ذات داللة إحصرررررائية عند مسرررررتوال الداللة ( )4.40=αألثر مشررررراهدة التلفاز على تحصررررريل طلبة المدارس
األساسية األردنية من وجهة نظر معلمي اللغة االنجليزية في لواء القويسمة تعزال لمتغير (المؤهل العلمي).

أهداف الدراسة:
-

التعرف على أثر مشراهدة التلفاز على تحصريل طلبة المدارس األسراسررية األردنية من وجهة نظر معلمي اللغة االنجليزية في
لواء القويسمة

-

التعرف على عالقة متغيرات (الجنس ،المؤهل العلمي) على أثر مشرررراهدة التلفاز على تحصرررريل طلبة المدارس األسرررراسررررية
األردنية من وجهة نظر معلمي اللغة االنجليزية في لواء القويسمة.

أهمية الدراسة:
-

الدراسات في هذا الموضوع قليلة في المجتمع األردني حسب علم الباحثة.

-

تقدم هذه الدراسة توصيات للمعنيين من أجل العمل على تطوير وتحسين برامج التلفاز وخاصة الموجة لطلبة المدارس.

-

يفتح هذا المجال مستقبالً أمام الباحثين لدراسة جوانب أخرال لم تتطرق إليها الباحثة.

حدود الدراسة:
-

الحدود الزمانية :خالل الفصل الثاني من العام الدراسي (.)0402/0404

-

الحدود المكانية :جرت هذه الدراسة في المدارس األساسية األردنية بلواء القويسمة.

-

الحدود البشرية :معلمي اللغة االنجليزية بلواء القويسمة.

مصطلحات الدراسة:
-

التلفراز :كلمرة مركبرة من مقطعين " ،تلي" ومعنراهرا بعرد" ،وفزيون" ومعنراهرا الرايرا .ولهرذا يكون معنى كلمة التلفزيون هو
الرايا عن بعد( .الحديدي)2501 ،

مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع الدراسررررررة من جميع معلمي اللغة االنجليزية في لواء القويسررررررمة خالل الفصررررررل الثاني من العام الدراسرررررري
(.)0402/0404

عينة الدراسة:
أجريت الدراسرررة على عينة مكونة من ( )04معلمة ومعلمة من معلمي اللغة االنجليزية في لواء القويسرررمة خالل الفصرررل
الثاني من العام الدراسرري ( ،)0402/0404وقد تم اختيار عينة الدراسررة باسررتخدام طريقة العينة العشرروائية البسرريطة على مسررتوال
الجنس ،المؤهل العلمي ،والجداول  .2.0توضح وصفا ً لعينة الدراسة تبعا ً لمتغيراتها المستقلة.
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الجدول ( :)2توزيع عينة الدراسة تبعا ً لمتغير الجنس
الجنس

التكرار

النسبة المئوية ()%

ذكر

18

45

أنثى

22

55

المجموع العام

04

244

الجدول ( :)0توزيع عينة الدراسة تبعا ً للمؤهل العلمي
المؤهل العلمي

التكرار

النسبة المئوية ()%

دبلوم

8

20

بكالوريوس

12

30

بكالوريوس مع دبلوم تأهيل تربوي

10

25

دراسات عليا

10

25

04

244

المجموع العام

منهج الدراسة:
هذه الدراسرة وصرفية هدفت إلى التعرف إلى أثر مشاهدة التلفاز على تحصيل طلبة المدارس األساسية األردنية من وجهة
نظر معلمي اللغة االنجليزية في لواء القويسمة.

أداة الدراسة:
قامت الباحثة بتطوير اسررتبانة لمعرفة إلى أثر مشرراهدة التلفاز على تحصرريل طلبة المدارس األسرراسررية األردنية من وجهة
نظر معلمي اللغة االنجليزية في لواء القويسررمة وتكونت االسررتبانة من ( )04فقرة ،وقد تم اعتماد طريقة ليكرت الخماسرري لتحديد
مردال االسررررررتجابة على أداة ،وقد أعطيت درجات خمس لإلجابة موافق بشرررررردة وأربع درجات لموافق و 3درجات لإلجابة محايد
ودرجتين لإلجابة أعارض ودرجة لإلجابة أعارض بشدة
صدق أداة الدراسة:
للتأكد من صردق األداة ولمعرفة ما إذا كانت االستبانة تقيس ما وضعت لقياسه وهو أثر مشاهدة التلفاز على تحصيل طلبة
المدارس األسرررراسررررية األردنية من وجهة نظر معلمي اللغة االنجليزية في لواء القويسررررمة فقد تم عرض االسررررتبانة مختصررررين من
مشرفين ومدراء مدارس بوزارة التربية والتعليم األردنية واوصوا بصالحيتها.
ثبات األداة:
اسررررررتخدمت الباحثة معامل الثبات كرونبا ألفا وقد بلل معامل الثبات( ).92وهي معمل ثبات عالية جدا ،تبين صررررررالحية
األداء للدراسة.
مكونات األداة:
-

البعد النفسي
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-

هدر الوقت

-

البعد السلوكي

-

التفكير واالستيعاب

المعالجات اإلحصائية:
من اجل معالجة البيانات تم اسرررتخدام حزمة البرامج اإلحصرررائية للعلوم االجتماعية (ٍ )SPSSوذلك باسرررتخدام المعالجات
اإلحصائية التالية:
-

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية.

-

اختبار ت لمجموعتين مستقلتين (.)Independent-Samples T-test

-

تحليل التباين األحادي). (One Way ANOVA

-

اختبار ( )LSDألبعاد أكبر فروق.

نتائج الدراسة ومناقشتها
هدفت الدراسررة للتعرف على أثر مشرراهدة التلفاز على تحصرريل طلبة المدارس األسرراسررية األردنية من وجهة نظر معلمي
اللغة االنجليزية في لواء القويسمة .إضافة إلى تحديد أثر متغير كل من "الجنس ،المؤهل العلمي".
وبعد عملية جمع المعلومات عولجت إحصرررررائيا باسرررررتخدام البرنامج اإلحصرررررائي للعلوم االجتماعية ( )SPSSوفيما يلي
عرضا ً للنتائج التي توصلت إليها الدراسة:
أوال :النتائج المتعلقة بالسؤال األول والذي نصه :ما أثر مشاهدة التلفاز على تحصيل طلبة المدارس األساسية األردنية من وجهة
نظر معلمي اللغة االنجليزية في لواء القويسمة؟
لإلجابة عن السررررؤال اسررررتخدمت المتوسررررطات الحسررررابية والنسررررب المئوية لكل فقرة ولكل من المجاالت والدرجة الكلية
لالستبانة حيث نتائج الجداول رقم( )7( )1( )0( )0( )3تبين ذلك .ومن اجل تفسير النتائج اعتمدت النسب المئوية كما يلي:
الجدول ( :)3ميزان النسب المئوية لالستجابات
الدرجة

النسب المئوية

قليلة جدا

 % 04اقل من

قليلة

من %05.5-%04

متوسط

من %15.5-%14

كبيرة

من %75.5-%74

كبيرة جدا

من %04فأعلى

جدول( :)4المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ودرجة مجال النفسي
المتوسطات

%

الدرجة

فقرات مجال النفسي

الرقم
0

يؤدي طول فترة الجلوس الطالب امام التلفاز الى تشتت ذهنه

0.30

07.

كبيرة جدا

3

من الممكن ان يكون التلفاز من اسباب كون الطالب متوترا

0.00

01.

كبيرة جدا
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2

الجلوس الى فترة طويلة يؤدي الى عدم قدرة الطالب من التواصل االجتماعي

0.24

00.

كبيرة جدا

0

يصبح الطالب من النوع الصامت والهادئ تسبب طول فترة جلوس امام التلفاز

3.10

73.

كبيرة

0

تسبب مشاهدة التلفاز أمراضا مزمنا للطلبة

3.00

15.

متوسطة

الدرجة الكلية

3.966

0.79

كبيرة

أعلى درجة للفقرة لالستجابة هي ( )0درجات .واعلى درجة للمجال هي ( )00درجةيتضرح من خالل الجدول رقم ( )0أن درجة أثر مشراهدة التلفاز على تحصيل طلبة المدارس األساسية األردنية من وجهة
نظر معلمي اللغرة االنجليزيرة في لواء القويسررررررمرة تبعرا لمجرال النفسرررررري كبيرة جردا على الفقرات ( )2-3-0إذ تراوحت النسرررررربة
(من %04فأعلى) وكانت الدرجة كبيرة على الفقرة ( )0إذ تراوحت النسررربة بين (من  )%75.5-%74وكانت الدرجة متوسرررطة
على الفقرة ( )0إذ تراوحت النسبة بين ( )%15.5- %14أما بالنسبة للدرجة الكلية فلقد كانت الدرجة (كبيرة) حيث كانت النسبة
()%75
وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أنه بالفعل يوجد للتلفاز تأثير كبير وقوي على نفسية الطلبة
جدول( :)5المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ودرجة مجال هدر الوقت
المتوسطات

%

الدرجة

فقرات مجال النفسي

الرقم
7

مشاهدة الطالب للتلفاز فترة طويل تؤدي الى تقصيره في واجباته

0.00

50.

كبيرة جدا

1

مشاهدة التلفاز تؤدي هدر وقت الطالب

0.30

00.

كبيرة جدا

0

تؤدي مشاهدته الطالب الى التلفاز فترة طويل الى اهمال االساسية

0.33

07.

كبيرة جدا

0.24

00.

كبيرة جدا

3.70

70.

كبيرة

4.228

0.84

كبيرة جدا

ان مشاهدة الطالب الى التلفاز من الممكن ان يكون سبب في عدم ممارسة طفولته

5

بالشكل الطويل

24

مشاهدة الطالب الى البرامج التلفزيونية تؤدي الى عدم تفاعله مع بقية الطلبة
الدرجة الكلية

أعلى درجة للفقرة لالستجابة هي ( )0درجات .واعلى درجة للمجال هي ( )00درجةيتضررح من خالل الجدول رقم ( )0أن أثر مشرراهدة التلفاز على تحصرريل طلبة المدارس األسرراسررية األردنية من وجهة نظر
معلمي اللغة االنجليزية في لواء القويسمة تبعا لمجال هدر الوقت كبيرة جدا على الفقرات ( )5-0-1-7إذ تراوحت النسبة المئوية
(من %04فأعلى) وكانت الدرجة كبيرة على الفقرة ( )24إذ تراوحت النسبة بين (من  )%75.5-%74أما بالنسبة للدرجة الكلية
فلقد كانت الدرجة (كبيرة جدا) حيث كانت النسبة المئوية ()%00
وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أنه بالفعل يؤدي طول فترة جلوس الطلبة أمام التلفاز إلى هدر وقتهم وضياعه.
جدول( :)6المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ودرجة مجال السلوكي
المتوسطات

%

الدرجة

فقرات مجال النفسي

الرقم
20

تؤدي مشاهدته البرامج المتنوعة الى التقليد األعمى للطفل لها

0.04

00.

كبيرة جدا

20

تؤدي مشاهدته الطالب للتلفاز ويصبح مضطربا ومتوترا

3.73

70.

كبيرة
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22

يؤدي جلوس الطالب امام التلفاز الى جعله عصبي المزاج

3.74

70.

كبيرة

23

تؤدي التلفاز الى تصرف الطالب يشكل غير الئق

3.74

70.

كبيرة

20

يصبح من الصعب ضبط سلوك الطالب يسبب مشاهدته التلفاز

3.10

70.

كبيرة

3.802

0.76

كبيرة

الدرجة الكلية
-أعلى درجة للفقرة لالستجابة هي ( )0درجات .وأعلى درجة للمجال هي ( )34درجة

يتضرح من خالل الجدول رقم ( )1أن درجة أثر مشراهدة التلفاز على تحصيل طلبة المدارس األساسية األردنية من وجهة
نظر معلمي اللغة االنجليزية في لواء القويسررررمة تبعا لمجال السررررلوكي كبيرة جدا على الفقرات ( )20إذ تراوحت النسرررربة المئوية
(من %04فرأعلى) وكرانرت الردرجرة كبيرة على الفقرات ( )20-23-22-20إذ تراوحرت النسرررررربة بين (من  .)%75.5-%74أما
بالنسبة للدرجة الكلية فلقد كانت الدرجة (كبيرة) حيث كانت النسبة المئوية ()%71
وتعزو البراحثة هذه النتيجة إلى أن ما يشرررررراهده الطلبة على قنوات التلفاز وال يكون مراقبا ً من قبل األهل ينعكس بشرررررركل
واضح على تصرفاتهم السلبية وغير الالئقة
جدول( :)7المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ودرجة مجال التفكير واالستيعاب
المتوسطات

%

الدرجة

الرقم
20

مشاهدة الطالب لبرامج العنف تجعل منه شخصا عنيفا

0.34

01.

كبيرة جدا

25

يؤدي مشاهدة الطالب للتلفاز على المامه بالمناهج المعاكسة للعادات والتقاليد

3.50

75.

كبيرة

04

تؤدي مشاهدة الطالب للتلفاز الى تقبل الطالب افكارا مخالفة ومناقضة لمجتمعه

3.00

77.

كبيرة

3.10

73.

كبيرة

3.14

70.

كبيرة

3.87

 0.77كبيرة

21
27

فقرات مجال النفسي

من الممكن ان تؤدي مشاهدة التلفاز الى التأثير بشكل ايجابي في تحصيل الطالب
العلمي
مشاهدة الطالب للتلفاز تؤدي بشكل الى تكون شخصية
الدرجة الكلية

أعلى درجة للفقرة لالستجابة هي ( )0درجات .وأعلى درجة للمجال هي ( )00درجةيتضرح من خالل الجدول رقم ( )7أن درجة أثر مشراهدة التلفاز على تحصيل طلبة المدارس األساسية األردنية من وجهة
نظر معلمي اللغة االنجليزية في لواء القويسرمة تبعا لمجال التفكير واالسرتيعاب كبيرة جدا على الفقرات ( )20إذ تراوحت النسربة
المئوية (من %04فأعلى) وكانت الدرجة كبيرة على الفقرة ( )27-21-04-25إذ تراوحت النسبة بين (من  .)%75.5-%74أما
بالنسبة للدرجة الكلية فلقد كانت الدرجة (كبيرة) حيث كانت النسبة المئوية ()%77
وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن هذه النتيجة مرتبطة باألبعاد التي سرررررربقتها وذلك لطول فترة جلوس الطالب أمام التلفاز
باإلضررررررافة إلى سررررررلوكه غير الجيد وتشررررررتت أفكاره وذهنه هذا كله سرررررريؤدي في النهاية إلى الحد من قدرة الطالب على التفكير
واالستيعاب.
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جدول( :)8المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ودرجة المجال الكلي أثر مشاهدة التلفاز على تحصيل طلبة المدارس
األساسية األردنية من وجهة نظر معلمي اللغة االنجليزية في لواء القويسمة
المتوسطات

%

الدرجة

فقرات المجال الكلي

الرقم
1

مجال النفسي

3.966

0.79

كبيرة

2

مجال هدر الوقت

4.228

0.84

كبيرة جدا

3

مجال السلوكي

3.802

0.76

كبيرة

0

مجال التفكير واالستيعاب

3.87

0.77

كبيرة

3.966

0.79

كبيرة

الدرجة الكلية

يتضرح من خالل الجدول رقم ( )0أن درجة أثر مشراهدة التلفاز على تحصيل طلبة المدارس األساسية األردنية من وجهة
نظر معلمي اللغة االنجليزية في لواء القويسرررمة كبيرة جدا على المجال (هدر الوقت) حيث تراوحت النسرررربة بين ( %04فأعلى)
وكانت الدرجة كبيرة على المجاالت (النفسرري ،السررلوكي ،التفكير واالسررتيعاب) إذ تراوحت النسرربة بين (من  )%75.5-%74أما
بالنسبة للدرجة الكلية فلقد كانت الدرجة (كبيرة) إذ كانت النسبة المئوية ()%75
ثانيا :النتائج المتعلقة بالسررؤ ال الثاني الذي نصرره :هل يوجد دور لكل من متغيرات (الجنس ،المؤهل العلمي) ألثر مشرراهدة التلفاز
على تحصيل طلبة المدارس األساسية األردنية من وجهة نظر معلمي اللغة االنجليزية في لواء القويسمة؟
وتتعلق بهذا السؤال فرضيات الدراسة،
مناقشرة النتائج المتعلقة بالفرضرية األولى :ال يوجد فروق ذات داللة إحصرائية عند مستوال داللة ( )α=0.05ألثر مشاهدة التلفاز
على تحصيل طلبة المدارس األساسية األردنية من وجهة نظر معلمي اللغة االنجليزية في لواء القويسمة تبعا ً لمتغير الجنس.
من أجل فحص الفرضررية اسررتخدم اختبار (ت) لمجموعتين مسررتقلتين Independent T-testحيث نتائج الجدول ()5
تبين ذلك
جدول رقم ( :)9نتائج اختبار (ت) لدراسة الفروق ألثر مشاهدة التلفاز على تحصيل طلبة المدارس األساسية األردنية من
وجهة نظر معلمي اللغة االنجليزية في لواء القويسمة تبعا ً لمتغير الجنس.
الجنس

أنثى

ذكر

(ت)

مستوال

المجاالت

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

المحسوبة

الداللة

مجال النفسي

3.5444

7070.

0.4444

7027.

.30-

.77

مجال هدر الوقت

0.0007

0020.

0.2503

0150.

.04

.71

مجال السلوكي

3.1203

5702.

3.5444

0072.

.51-

.03

مجال التفكير واالستيعاب

3.7444

5235.

3.5120

5021.

4.004-

.50

3.0704

7424.

0.4230

7430.

4.050-

.01

المجال الكلي

(ت) الجدولية عند مستوال الداللة ()1.960( )α=0.05
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يتضررح من الجدول رقم ( )5أن قيمة (ت) المحسرروبة كانت وعلى التوالي (.)-4.050 ،-4.004 ،-4.51 ،4.04 ،-4.30
وجميع هرذه القيمرة أصررررررغر من قيمرة ت الجردوليرة ( )1.960أي أنره ال توجد فروق ذات داللة إحصررررررائية عند مسررررررتوال الداللة
( )α=0.05ألثر مشراهدة التلفاز على تحصريل طلبة المدارس األسراسرية األردنية من وجهة نظر معلمي اللغة االنجليزية في لواء
القويسمة تبعا ً لمتغير الجنس.
وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى طبيعة الواقع االجتماعي الذي جعل من الذكر واألنثى متساويان ،وأن هذه المشكالت تؤثر
على اإلناث والذكور بصورة متساوية.
مناقشررة النتائج المتعلقة بالفرضررية الثانية :ال يوجد فروق ذات داللة إحصررائية عند مسررتوال داللة ( )α=0.05ألثر مشرراهدة التلفاز
على تحصررريل طلبة المدارس األسررراسرررية األردنية من وجهة نظر معلمي اللغة االنجليزية في لواء القويسرررمة تبعا ً لمتغير المؤهل
العلمي.
من أجل فحص الفرضررررررية تم اسررررررتخدام تحليل التباين األحادي حيث نتائج الجدول رقم ( )22تبين المتوسررررررطات بينما
الجدول رقم ( )24يبين نتائج تحليل التباين األحادي.
جدول رقم ( :)22المتوسطات الحسابية ألثر مشاهدة التلفاز على تحصيل طلبة المدارس األساسية األردنية من وجهة نظر
معلمي اللغة االنجليزية في لواء القويسمة تبعا ً لمتغير المؤهل العلمي.
المؤهل العلمي
المجاالت

دبلوم

بكالوريوس

بكالوريوس مع

دراسات عليا

دبلوم تأهيل تربوي

مجال النفسي

0.2333

3.7403

0.4117

0.1072

مجال هدر الوقت

0.2117

0.2333

0.0333

0.0072

مجال السلوكي

3.5444

3.0117

3.7333

0.0005

مجال التفكير واالستيعاب

0.4117

3.0403

0.0444

0.7203

المجال كلي

0.4117

3.7050

0.2033

0.0505

جدول رقم ( :)22نتائج تحليل التباين األحادي لدراسة الفروق ألثر مشاهدة التلفاز على تحصيل طلبة المدارس األساسية
األردنية من وجهة نظر معلمي اللغة االنجليزية في لواء القويسمة تبعا ً لمتغير المؤهل العلمي.
المجاالت

مجال النفسي
مجال هدر الوقت
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درجات

مجموع مربعات

متوسط

(ف)

الحرية

االنحراف

االنحراف

المحسوبة

بين المجموعات

3

0.231

2.720

3.310

داخل المجموعات

31

20.050

040.

المجموع العام

35

03.032

بين المجموعات

3

000.

050.

داخل المجموعات

31

22.234

345.

المجموع العام

35

20.420

مصدر التباين

500.

مستوال الداللة
.405

.000
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مجال السلوكي

مجال التفكير
واالستيعاب

مجال كلي

بين المجموعات

3

0.003

2.700

داخل المجموعات

31

00.077

725.

المجموع العام

35

32.204

بين المجموعات

3

5.040

3.410

داخل المجموعات

31

00.504

150.

المجموع العام

35

30.200

بين المجموعات

3

0.055

2.033

داخل المجموعات

31

20.107

041.

المجموع العام

35

20.501

0.032

0.030

3.007

.402

.445

.400

(ف) الجدولية عند درجات حرية (.)2.68( )132،3
يتضرررح من الجدول رقم ( )22السرررابق وجود فروق ذات داللة احصرررائية عند مسرررتوال الداللة ( )0.05= αفي أثر قنوات
الطلبة في التحصررريل الدراسررري للطلبة كما يراها أهلي طلبة المرحلة األسررراسرررية الدنيا في مدينة قلقيلية على األبعاد ( )0 ،2وعلى
الدرجة الكلية ،حيث كان مسرتوال الداللة لقيم (ف) عليها أقل من ( )4.40وبهذا ترفض الفرضرية الصرفرية ولم توجد فروق على
األبعاد ( ،)3 ،0حيث كان مسررررررتوال الداللة لقيمة (ف) عليها أكبر من ( .)4.40ولمعرفة أكبر فروق على األبعاد ( )0 ،2وعلى
الدرجة الكلية استخدم اختبار (( )LSDوالجدول رقم ( )24يبين ذلك.
أوالً-مجال النفسي
جدول رقم ( :)20نتائج اختبار  LSDللمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية ألثر مشاهدة التلفاز على تحصيل طلبة
المدارس األساسية األردنية من وجهة نظر معلمي اللغة االنجليزية في لواء القويسمة تبعا ً لمتغير المؤهل العلمي.
المؤهل العلمي
دبلوم

دبلوم

بكالوريوس

بكالوريوس مع دبلوم تأهيل تربوي

دراسات عليا

4.000

4.411

4.003

4.300

*.500

بكالوريوس
بكالوريوس مع دبلوم تأهيل تربوي

4.054

دراسات عليا
يتضح من الجدول رقم ( )20ما يلي- :
-

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوال (.)α=0.05

 بين (بكالوريوس) و (دراسات عليا) حيث الفروق لصالح (بكالوريوس).
-

ال توجد فروق داللة إحصائية عند المستوال ( )α=0.05بين باقي فئات المؤهل العلمي األخرال.

ثانيا ً-مجال التفكير واالستيعاب.
جدول رقم ( :)23نتائج اختبار  LSDللمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية ألثر مشاهدة التلفاز على تحصيل طلبة
المدارس األساسية األردنية من وجهة نظر معلمي اللغة االنجليزية في لواء القويسمة تبعا ً لمتغير المؤهل العلمي.
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المؤهل العلمي

دبلوم

بكالوريوس

بكالوريوس مع دبلوم تأهيل تربوي

دراسات عليا

4.000

4.333

4.107

دبلوم

4.052

بكالوريوس
بكالوريوس مع دبلوم تأهيل تربوي

*2.040
4.320

دراسات عليا
يتضح من الجدول رقم ( )23ما يلي- :
-

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوال (.)α=0.05

 بين (بكالوريوس) و (دراسات عليا) حيث الفروق لصالح (بكالوريوس).
-

ال توجد فروق داللة إحصائية عند المستوال ( )α=0.05بين باقي فئات المؤهل العلمي األخرال.

ثالثا ً-المجال الكلي.
جدول رقم ( :)24نتائج اختبار  LSDللمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية ألثر مشاهدة التلفاز على تحصيل طلبة
المدارس األساسية األردنية من وجهة نظر معلمي اللغة االنجليزية في لواء القويسمة تبعا ً لمتغير المؤهل العلمي.
المؤهل العلمي

دبلوم

دبلوم

بكالوريوس

بكالوريوس مع دبلوم تأهيل

4.337

بكالوريوس

تربوي
4.221
4.000

بكالوريوس مع دبلوم تأهيل تربوي

دراسات عليا
4.001
*4.013
4.045

دراسات عليا
يتضح من الجدول رقم ( )20ما يلي- :
-

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوال (.)α=0.05

 بين (بكالوريوس) و (دراسات عليا) حيث الفروق لصالح (بكالوريوس).
-

ال توجد فروق داللة إحصائية عند المستوال ( )α=0.05بين باقي فئات المؤهل العلمي األخرال.

التوصيات:
بناءات على ما سبق فقد أوصت الباحثة بما يلي:
-

أن يعمل ذوي الطلبة على توفير ما يمكن توفيره من وسررررائل التعليم المنزلية ليقضرررري الطلبة أوقات فراغهم في تعلمها ،بدالً
من مشاهدة التلفاز لفترة طويلة.

-

أن تهتم اإلدارات المدرسية والمعلمين بعمل ندوات لآلباء لتوعيتهم من أخطار التلفاز.

-

االسرررتفادة من ايجابيات التلفاز من خالل توجيه الطالب إلى البرامج المفيدة له مثل البرامج التعليمية ،والثقافية ،والرياضرررية،
والحياة البرية.

-

أن تقوم قنوات الطلبة المتخصصة بعرض ما يصقل شخصية الطالب ويوجهها في االتجاه الصحيح.
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-

أن يقوم اآلباء بتحديد فترات جلوس الطلبة أمام التلفاز بحيث ال تكون طويلة.

المصادر والمراجع:
المصادر والمراجع العربية:
-

إبراهيم ،عواطف ( :)2503التعليم في دور الحضانة بين النظرية والتطبيق ،مكتبة االنجلو المصرية ،مصر.

-

البسيوني ،محمد ( :)2500سيكولوجية الطلبة ،دار المعارف ،القاهرة.

-

رضررروان ،أبو الفتوح ( :)2570رياض الطلبة فلسرررفتها وأسرررسرررها وبرامجها وأسررراليب العمل بها ،منشرررورات وزارة التربية
والتعليم ،الكويت.

-

رضوان ،أبو الفتوح ( :)2500اإلعالم والرسالة التربوية ،مكتب التربية العربي لدول الخليج ،الرياض.

-

عياد ،مواهب ( :)2551النشاط التعبيري للطفل ما قبل المدرسة ،دار المعارف باإلسكندرية ،مصر.

ثانياً :المراجع االجنبية
1. Graft,D.J ,and Robert ,D.H,(1975) ,An activities hand book for teachers of young children.2nd
houghton mifflin company.
2. Arlond P.J ,(1979).Menning in movement , sport 8 physical education heimmann,London.
ثالثاً :المواقع اإللكترونية:
http://dahbel7ob.lolbb.com/t495-topic

جميع الحقوق محفوظة  ،© 2021الباحثة /تحرير سمير مصطفى مطالقة ،المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي.
)(CC BY NC
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درجة تطبيق مديرات رياض األطفال الحكومية في العاصمة عمان لنظام الجودة الشاملة
من وجهة نظر المعلمات
The degree of application of government kindergarten directors in the capital Amman to
the comprehensive quality system from the point of view of the parameters
الباحثة /ناديا عودة هللا مرجي الهمالن
وزارة التربية والتعليم األردنية

ملخص الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى تَ َعرُّ ف درجة تطبيق مديرات رياض األطفال الحكومية في العاصمة عمان لنظام الجودة الشاملة
من وجهة نظر المعلمات وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية :ما مدى فاعلية تطبيق مديرات رياض األطفال الحكومية في
العاصمة عمان لنظام الجودة الشاملة من وجهة نظر المعلمات؟ ،وهل وجدت فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
( ) 0.05≤αبين المتوسطات الحسابية عن مستوى تطبيق مديرات رياض األطفال الحكومية في العاصمة عمان لنظام الجودة
الشاملة من وجهة نظر المعلمات تعزى لمتغيري( :المؤهل العلمي ،وسنوات الخبرة)؟
و تطرق األطار النظري للدراسة الى ثالثة محاور رئيسة هي :رياض األطفال ،نظام الجودة الشاملة ،نظام الجودة
الشاملة لرياض األطفال الحكومية في المملكة االردنية الهاشمية كما تناول عرضا للدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع
الدراسة بنوعيها العربية واألجنبية من االقدم الى األحدث ،وقد تم استخدام المنهج الوصفي المسحي ،وذلك لمالءمته لطبيعة
الدراسة وكانت اداة التحليل استبانة تم اعدادها وتوزيعها على عينة الدراسة واظهرت النتائج أن التقدير الكلي لدرجة تطبيق
مديرات رياض األطفال الحكومية في العاصمة عمان لنظام الجودة الشاملة من وجهة نظر المعلمات بمستوى مرتفع و أظهرت
نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α ≤ 0.05على جميع المجاالت تعزى لمتغير
المؤهل العلمي او متغير الخبرة .
الكلمات المفتاحية :رياض االطفال ،رياض االطفال الحكومية ،نظام الجودة الشاملة.
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The degree of application of government kindergarten directors in the capital
Amman to the comprehensive quality system from the point of view of the parameters

Abstract:
This study aims to know the degree to which government kindergarten managers in
Amman apply the comprehensive quality system from the point of view of teachers by
answering the following questions: How effective is the application of the comprehensive quality
system by government kindergarten managers in Amman from the point of view of teachers?،
Have there been statistically significant differences at the level of significance (α≤0.05) between
the calculation averages of the level of application of government kindergarten managers in the
capital Amman to the comprehensive quality system from the point of view of teachers due to
the variables: (scientific qualification، years of experience)?
The theoretical framework of the study touched on three main themes: kindergarten،
comprehensive quality system، comprehensive quality system of government kindergartens in
the Hashemite Kingdom of Jordan as well as a presentation of previous studies related to the
subject of the study in both arabic and foreign types of the oldest to the latest، the descriptive
method was used survey، in order to suit the nature of the study and the analysis tool was a
questionnaire prepared and distributed to the sample of the study and the results showed that the
total estimate of the degree of application of government kindergarten managers in the capital
Amman for the comprehensive quality system from a destination The parameters looked at a
high level and the results of the study showed that there are no statistically significant differences
at the level of indication (α≤0.05) in all areas attributable to the variable of scientific
qualification or experience variable

Keywords: kindergartens، governmental kindergartens، comprehensive quality system.

www.ajrsp.com

494

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-5-5 :م
ISSN: 2706-6495

مقدمة:
ان االهتمام بالطفولة المبكرة على مستوى العالم في ازدياد ،فلم يعد االهتمام بالطفل ترفا ً يمارس بل أصبح من
الضرورات الملحة ،وتعتبر مرحلة الطفولة المبكرة من أهم مراحل النمو في حياة اإلنسان ألنها تمثل القاعدة الثابتة لتربية الطفل
وتهذيبه وتعليمه وإعداده للحياة ،ألن أطفال اليوم هم رجال الغد .منحت وزارة التربية والتعليم في األردن جل االهتمام بمرحلة
رياض األطفال من سن( 5إلى  )6سنوات ،ألنها تعتبر جزءاً من النظام التعليمي الرسمي غير اإللزامي في قانون التربية
والتعليم رقم(  )3لعام ( (1998المستند ألحكام المادة )/8ب) ،ونحن في هذه المرحلة نهدف إلى تنمية األطفال من كافة
النواحي ،ونسعى للعمل على تنشئتهم على أسس تعليمية سليمة ،لذا قامت بتأسيس نظام الجودة الشاملة للبرامج والخدمات
المختلفة التي تقدم لألطفال في الرياض الحكومية التابعة لها والتي بدأت ببناء نظام لالعتماد في عام ) )2005بحيث يطبق في
جميع رياض األطفال في المملكة وخاصة رياض القطاع الخاص ،في عام ) )2007تم التركيز على بناء نظام جودة لرياض
األطفال الحكومية( .وزارة التربية والتعليم المملكة االردنية الهاشمية).www.moe.gov.jo2015
تمتاز مرحلة الطفولة المبكرة بخطورتها مما يتطلب االهتمام برياض األطفال والحرص على تحسين مخرجاتها
وتطويرها بشكل مستمر ومتتابع فالطفل في هذه السن المبكرة بحاجة إلى من يحقق له احتياجاته ،وهنا تأتي مسؤولية من
يتحملون رعاية الطفل وتربيته كاألسرة والمربين واألجهزة الرسمية وغير الرسمية المعنية برعاية الطفل وتربيته ،وقيام تلك
الجهات بدورها في تربية الطفل والوفاء بحاجاته األساسية يعكس مدى االلتزام بتحمل مسؤولية رعاية الطفل وتربيته (القرعان،
.)4002
تكمن أهمية الجودة الشاملة في التعليم المبكر من خالل تحديد فلسفة مرحلة رياض األطفال والهدف منها ،وتحديد
األساليب والممارسات الخاصة بها ،والعمل على تهيئة الطفل لمرحلة التعليم االبتدائي ،والتركيز على أهمية البرامج التي تُسهم
بتحسين التعليم المبكر وتطويره وتنمية المهارات والمعرفة االجتماعية والعاطفية لدى أطفال ما قبل المدرسة،
وهكذا فإن مرحلة رياض األطفال سوف تتضمن برامج تتسم بالمرونة بما فيه الكفاية للتكيف مع مستويات التنمية
الفردية ،وتساعد على تحسين نتائج المعرفة في مرحلة الطفولة المبكرة على المدى البعيد (Francisco& Arias &Villers
2005).،
وذكر محجوب ) )2007أن استخدام نظام الجودة الشاملة في تطوير إدارة مؤسسات رياض األطفال
يؤدي إلى:
-

الحصول على مخرجات ذات سمات تنافسية.

 وجود فلسفة تنظيمية تتيح بيئة مناسبة لتحقيق الجودة المستهدفة للعمليات التعليمية.-

ان تسهم الجودة الشاملة في اشتراك اإلدارة بالمؤسسة بمهمات التخطيط والتنفيذ والتوجيه والرقابة.

وهذا ما سوغ

للباحثة دراسة مستوى تطبيق مديرات رياض األطفال الحكومية لنظام الجودة الشاملة في العاصمة عمان من وجهة نظر
المعلمات.

مشكلة الدراسة:
ان لرياض األطفال أهمية بالغة في تهيئة الفرص لتنمية مناخ التفكير العلمي ألطفال الروضة ،ونظرا لتلك األهمية
قامت الباحثة بزيارة عدد من رياض األطفال وكون الباحثة مديرة لمدرسة تضم روضة أطفال قامت بتطبيق نظام الجودة
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الشاملة (اإلصدار )2012 ،الذي اعتمدته وزارة التربية والتعليم لرياض األطفال الحكومية ،لذا شعرت بأهمية دراسة مستوى
تطبيق مديرات رياض األطفال الحكومية لنظام الجودة الشاملة ،وبعد إطالع الباحثة على كثير من الدراسات التي تناولت أهمية
الجودة الشاملة في المجال التربوي كدراسة ياو وتشينج ( )2013،cheng،Yauالتي أوصت بأهمية تطبيق نظام الجودة الشاملة
ضية التي تظهر على األطفال ،و دراسة
و تطبيق الجودة وعناصرها ومعاييرها وأدواتها لضمان الحصول على النتائج ال ُمرْ ِ
قهوجي ( )2012التي أوصت بأن استخدم معايير الجودة يسهم في تطوير األداء العام للروضة ،وذلك لمن اجل تحسين نوعية
مخرجات النظام التربوي ،ومن هنا تكمن مشكلة الدراسة لإلجابة عن السؤال الرئيسي :ما هي درجة تطبيق مديرات رياض
األطفال الحكومية في العاصمة عمان لنظام الجودة الشاملة من وجهة نظر المعلمات؟

أهمية الدراسة:
أهمية الدراسة :تكمن أهمية هذه الدراسة في النقاط اآلتية- :
-

االستفادة من نتائج هذه الدراسة لل مديرات في رياض األطفال في مديريات التربية والتعليم من خالل تزويدهم بتغذية
راجعة عن ممارستهم لمجاالت نظام الجودة الشاملة .مما يعزز العملية التعليمية ويطور االداء.

-

أن تفيد نتائج هذه الدراسة القائمين على رياض االطفال في وزارة التربية والتعليم من خالل اطالعهم على مستوى فاعلية
تطبيق مديرات رياض األطفال الحكومية في العاصمة عمان لنظام الجودة الشاملة.

-

أن تكون هذه الدراسة مركزا النطالق دراسات أخرى حول هذا الموضوع واستخدامها كمرجع.

التعريفات االجرائية:
اشتملت هذه الدراسة على مجموعة من المصطلحات تم تعريفها مفاهيميا ً وإجرائيا ً وعلى النحو اآلتي:
 الروضة :أية روضة حكومية أو خاصة في المملكة وهي المؤسسة التربوية التعليمية التي يلتحق بها االطفال الذين تتراوحأعمارهم ما بين  3سنوات و 8أشهر (بستان) ،و 5سنوات و 8أشهر (تمهيدي) بموجب تعليمات وزارة التربية والتعليم
وهي المرحلة التي تسبق مرحلة التعليم األساسي (قانون التربية والتعليم رقم ( )3لسنة (.))4992
 الروضة الحكومية  :كل روضة تقوم وزارة التربية والتعليم بإنشائها وتقدم خدمات تربوية لألطفال قبل مرحلة التعليماألساسي بسنة)www.moe.gov.jo(2015)( .
 الجودة الشاملة )Total Quality( :هي فلسفة ومجموعة من المبادئ اإلرشادية التي تعبر عن تأسيس منظمة مستمرةالتحسين ،وهي تطبيق للطرائق الكمية واستخدام الموارد البشرية لتحسين مستوى الموارد والخدمات المقدمة للمنظمة،
تتضمن تحسين جميع العمليات داخل المنظمة والدرجة التي يتحقق فيها اشباع حاجات الزبائن في الحاضر وفي المستقبل،
كما وتحقق الجودة الشاملة التكامل بين األساليب اإلدارية األساسية ،وجهود التحسين الحالية ،واألساليب أو الوسائل التقنية
في ظل تدخل نظامي يركز على التحسين المستمر (الحداد.)2009 ،
يمكن تعريف درجة تطبيق نظام الجودة الشاملة إجرائياً :بأنه المستوى التي حصلت عليها مديرات المدارس من خالل
إجابات عينة الدراسة من المعلمات على فقرات االستبانة التي اعدتها الباحثة ألغراض الدراسة.

حدود الدراسة ومحدداتها:
حدود الدراسة :وجهت هذه الدراسة الى معلمات رياض األطفال الحكومية في العاصمة عمان للفصل الدراسي الثاني
من العام الدراسي (.)2015/2014
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محددات الدراسة:
 تم تحديد نتائج الدراسة بدرجة صدق أداة الدراسة وثباتها. تم تحديد نتائج الدراسة بالموضوعية واالمانة العلمية للمستجيبين. -ان نتائج هذه الدراسة ستعمم على المجتمع الذي اخذت منه العينة والمجتمعات المشابهة.

اإلطار النظري والدراسات السابقة
أوالً :اإلطار النظري:
الذي تناول موضوعات تتعلق بمؤسسات رياض األطفال من مفهومها ودورها التربوي ،والخصائص والمهارات التي
تتمتع بها مديرات رياض األطفال ،وتطورها ،كما وتناول موضوعات تتعلق بنظام الجودة الشاملة من حيث مفهومها ،وأهدافها،
وفلسفتها ،ومبادئ إدارة الجودة عند ديمنج ( )Demingفي المؤسسات التعليمية ،ونتائجها ومن ثم تطرق الى نظام الجودة
الشاملة في المملكة االردنية الهاشمية.
أ -مؤسسات رياض األطفال:
رياض األطفال :هي مؤسسات تربوية وتنموية لها دور مهم في تنشئة الطفل وإكسابه فن الحياة باعتبار أن دورها
امتداد لدور األسرة ،فالروضة توفر للطفل الرعاية بكل صورها وتحقق مطالب نموه وتشبع حاجاته وتتيح له فرص
ْرف مقدراته ويعمل على تنميتها ويتشرب ثقافة مجتمعه ،فيعيش سعيدا متوافقا مع
اللَ ِعب المتنوعة ليكتشف ذاته ويَع ِ
ذاته ومجتمعه (البدري.2010)،
الدور التربوي لرياض األطفال ):وفقا لموقع ادارة التعليم وزارة التربية والتعليم)4045
http://www.moe.gov.jo/Departments/DepartmentsMenuDetails.aspx?MenuID=471&Department
ID=17
إن أهداف التربية في رياض األطفال تتوافق مع أهداف التربية بشكل عام ،فالتربية تهدف إلى بناء المواطن الصالح
الذي يبني وطنه بشخصية متكاملة ،ولدور التربوي لرياض األطفال يتمثل في:
 العمل على تطوير شخصية الطفل من النواحي الجسمية والعقلية والحركية واللغوية واالنفعالية. تمنح الطفل الفرصة في التعبير عن نفسه بالرموز الكالمية ،وعن خياالته وتطويرها. تسهم في دمج على الطفل مع األقران ،وتتعاون مع االسرة في تربية االطفال. تعمل على تأهيل االطفال للتعليم النظامي وإكسابه المفاهيم والمهارية الخاصة بالتعليم.الخصائص والمهارات التي يجب أن تتمتع بها مديرة الروضة
ذكر حجي وطلبة ( )2007الخصائص والمهارات الفنية التي تميز مديرة الروضة يمكن إيجاز بعضها على النحو
اآلتي:


تعمل على رفع مستوى العملية التربوية في الروضة واإللمام بالتطورات التربوية الحديثة.



تخطط االختبارات والمقاييس لقياس األداء وتنفذها وتلخص نتائجها ،ورفع تقارير للمسؤولين ،وأولياء األمور لتبين
مدى تقدم أبنائهم.
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ب -نظام الجودة الشاملة
يعد نظام الجودة الشاملة نظام إداري حديث يبنى على المفاهيم التي تستند الى الدمج بين الطرق اإلدارية األساسية
والجهود االبتكارية والمهارات الفنية من أجل تطوير مستوى األداء.
إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات التعليمية:
يتحدد مفهوم إدارة الجودة الشاملة في التعليم بناء على ثالثة عناصر أساسية كما ذكرها الغامدي ( )2007على النحو اآلتي:
 -1تبني فلسفة إدارة الجودة الشاملة :ي َعتبر التعليم بيئة تنافسية ،حيث تسعى النظم التعليمية إلى منافسة التحديات االقتصادية
العالمية وإدخالها في المنظومة التعليمية ،ويتوجب على األفراد التهيؤ لقبول تحديات الجودة وأن يتحملوا مسؤولية تطوير
المنتجات والخدمات المقدمة للعميل ،والتي تعود بالفائدة على الطالب انه ال يعد في األصل هو المنتج العائد بل ان المنتج العائد
هو ما اكتسبه الطالب خالل عملية التربية والتعليم من معارف ومهارات تعمل على تطويره ذاتيا ً في كل الجوانب المتصلة
بامتالك المعارف والمهارات التربوية.
 -2الهدف :والذي يشير الى كل منتج أو خدمة تصل إلى أيا من المستهلكين داخل المؤسسة التعليمية أو خارجها يشترط أن
يكون بأعلى درجة ممكن من الجودة ،ويتطابق مع عناصر نظام الجودة العالمية.
 -3العملية :وهي التغذية الراجعة من جانب المساهمين من أولياء األمور والطلبة وأفراد المجتمع لتحديد درجة جودة المنتجات
والخدمات المقدمة ،واستخدامها بما يٌرضي المستهلك إلى أقصى درجة.
أهداف إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات التعليمية:
ذكر العويسي ( )4009إن إدخال إدارة الجودة الشاملة في منظومة التربية والتعليم بهدف تطوير كفاءة العمل التربوي،
وإيجاد مخرجات تتميز بالكفاءة واإلبداع ،وتحقيق اآلتي:
-

جعل منظومة العمل التربوي (وخاصة عملية التعليم والتعلم) أفضل مما هي عليه في الوقت الحاضر.

-

إدخال التعديالت الالزمة في حجم ونوع المتطلبات التعليمية ونوعها وفقا ً الحتياجات الطلبة.

-

زيادة المقدرة على التنافس ،إذ أن الجودة تستطيع أن تحقق إستراتيجية متكاملة لتطوير التعليم ألنها تركز على أداء
العمل بأسلوب أنموذجي تجنبا ً لضياع الموارد.

إن أهمية الجودة الشاملة في مؤسسات رياض األطفال تتمثل في ضبط النظام اإلداري وتطويره في الروضة نتيجة
لوضوح األدوار وتحديد المسؤوليات.
ج-

نظام الجودة الشاملة في رياض األطفال الحكومية في المملكة االردنية الهاشمية

رياض األطفال الحكومية االصدار(  )4044قامت وزارة التربية والتعليم بإنشاء رياض األطفال في المدارس الحكومية عام
 4000/4999تنفيذا للمادة ( )8الفقرة(ب) من قانون التربية والتعليم رقم (()3لعام  )4992وتعديالته التي تنص على اآلتي
"تنشئ الوزارة رياض األطفال في حدود امكانياتها وفق خطة مرحلية" وذلك في المدارس األساسية للبنات أو المختلطة او
الثانوية – ان تعذر -في المناطق األكثر حاجة وغير المخدومة من قبل القطاع الخاص ،ثم اسست نظام الجودة الشاملة للبرامج
والخدمات المختلفة التي تقدم لألطفال في الرياض الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم في العام (4044وزارة التربية
والتعليم المملكة االردنية الهاشمية .)www.moe.gov.jo2015
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التعريف بنظام الجودة الشاملة لرياض االطفال الحكومية :كما أشار له دليل نظام الجودة الشاملة لرياض األطفال االصدار
( :)4044هو نظام تم اعداده من قبل فرق فنية من وزارة التربية والتعليم في المملكة االردنية الهاشمية ومن مؤسسات
وطنية ودولية متخصصة في الطفولة المبكرة والجودة .يحدد كل اجراء مسؤوليات ادارات الوزارة المختلفة الى جانب
المديريات ومديرات المدارس التي يوجد فيها روضة لألطفال ومعلمات الروضة ،تم بناء المعايير ومؤشرات األداء في
الجانب الفني على وثيقة الكفايات الوطنية لرياض األطفال التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم عام ( ،)4044وتنقسم
مؤشرات االداء الى أربع مجاالت فنية رئيسة هي :التخطيط ،والتوجيه ،والتنظيم ،والتقييم والمتابعة .وسبعة أبعاد إدارية
هي :االدارة والقيادة ،والصحة والتغذية ،والبيئة المادية ،والمعلمة ،والتعليم ،والتقييم ،والعالقة مع المجتمع المحلي
وأولياء األمور ،وتناولت الدراسة الحالية البحث في المجاالت الفنية لإلدارة والقيادة والذي يتكون من المجاالت الفنية
اآلتية:
ذكرت الحريري ( )4004أن نجاح أعمال إدارة مؤسسات رياض األطفال وتجويد خدماتها تكمن في عدة مجاالت تقوم بها
إدارة هذه الرياض وهذه المجاالت هي:
 -4التخطيط :وهو التفكير المنظم السابق لكل الوظائف اإلدارية ،والذي يبدأ بتحديد األهداف الخاصة بالمؤسسة التي توضح
البرامج الخاصة بالعمل ،وهو عملية مستمرة منظمة وآخذة بعين االعتبار التنبؤات الالزمة باحتمال التغيير ،على أن
يالزمها التقويم المستمر.
 -4التنظيم :وهو توزيع المهام على العاملين داخل الروضة ،بعد تحديد دقيق لكل عمل ،ووصف سلطة كل عامل ومسؤوليته،
بحيث يكون هناك تكافؤ بين السلطة والمسؤولية.
 -3التوجيه :هو عملية تواصل الرئيس بمرؤوسيه بهدف مساعدتهم لتحقيق الكفاية في عملهم وتشجيعهم على أداء عملهم في
جو مرن ويدفعهم للعمل الدؤوب الناتج عن الرضا الشخصي.
 -2الرقابة والمتابعة :وتعني اإلشراف على التنفي ذ والتأكد من أن األعمال تسير بشكل سليم فيه تطبيق للخطة بشكل جيد
ويتماشى مع البرنامج الزمني والمكاني المحدد.
 -5التقويم :إن التقويم هو عملية تشخيص وعالج من خالل اكتشاف نقاط القوة وتعزيزها ومعرفة نقاط الضعف والعمل على
تطويرها ،وهو عملية دائمة تساعد في اكتشاف الخلل والعمل على إزالته.
إن االهتمام بالطفل يجب أن يبدأ منذ السنوات األولى من حياته؛ ألنها تعد اللبنات األولى في التشكيل األساسي لمستقبله
طيلة حياته ،وأن الشخصية ال تعد شيئا ثابتا ً ال تقبل التغيير ،فمن الخصائص األساسية لإلنسان قدرته على التغيير نتيجة لما
يمر به من خبرات وتعلم ،فالطفل عندما يقوم بدوره ويقلد أدوار اآلخرين ،يحدث أثر مهم في عملية التطبيع االجتماعي
والتثقيف الذي يحتاج إليه اإلنسان في حياته بعد ذلك (أحمد.)4003 ،

ثانيا ً الدراسات السابقة ذات الصلة:
تم االطالع على الدراسات السابقة ذات الصلة بمتغير الدراسة وفيما يأتي عرض لهذه الدراسات وفق تسلسل زمني من
األقدم إلى األحدث -:هدفت دراسة مورا وسارايفا  ) 2001)،Moura & Saraivaالى التطوير المثالي لرياض األطفال من
خالل الطرق الهندسية وأساليب تطوير الجودة وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي ،وتكونت عينة الدراسة من ( ) 7رياض
أطفال ،وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من بينها تحديد أسلوب تطوير إدارة الجودة والتخطيط الجيد لها،
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ألنه يعد من أهم العوامل اإلدارية المساعدة على تطوير مهارات األطفال االجتماعية  ،فضالً عن كون هذه الدراسة
تحاول اإلجابة عن العديد من األسئلة المتوقعة من العمالء والمتعاملين مع مؤسسات رياض األطفال من عاملين ومعلمين .
وهدفت دراسة السعود ( )2002إلى اقتراح أنموذج إلدارة الجودة الشاملة لتطبيقها في المدرسة األردنية وبيان أهم
الصعوبات التي تعيق ذلك التطبيق ،واتبع األسلوب التحليلي التركيبي الذي يقوم على مراجعة األدب اإلداري والتربوي في هذا
المجال  ،وقد توصلت الدراسة إلى تحديد مفهوم إدارة الجودة الشاملة على صعيد اإلدارة المدرسية ،وأن هناك إمكانية لتطبيقها
في المدرسة األردنية  ،كما توصلت الدراسة إلى تصميم أنموذج إلدارة الجودة الشاملة في المدرسة األردنية يقوم على ستة
مبادئ وهي (القيادة  ،والهدف  ،واإلستراتيجية  ،والنشاطات  ،والعمليات  ،والنتيجة  ،والتغذية الراجعة ) وتم تحديد أبرز
المعوقات التي تواجه تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المدرسة األردنية وهي التغير الدائم في القيادات اإلدارية العليا  ،وعدم
قناعة بعض القيادات اإلدارية العليا بالتدريب  ،وجمود القوانين واألنظمة وعدم مرونتها ،وصعوبة قياس نتائج العمل وتقييمها
بشكل دقيق وضعف اإلمكانات المادية.
وأجرت أبو دقة وصبح والحولي والطهراوي وأحمد ( )2006دراسة تقويمية لجودة التعليم في رياض األطفال في
قطاع غزة ،والتعرف الى واقع رياض األطفال من حيث جودة التعليم في جميع عناصر العملية التعليمية ،ومشاركة أولياء
األمور ،وتحديد معوقات جودة التعليم من وجهة نظر مديرات رياض األطفال والمربيات،
تحديد نتائج تحسن األد اء المتوقع في رياض األطفال؛ واستخدم المنهج الوصفي واستخدمت المقابلة واالستبانة وسيلتان
لجمع البيانات وتكونت عينة الدراسة من ( ) 15مديرة و( ) 106مربيات و( )112ولي أمر ،وأشارت نتائج الدراسة الى وجود
العديد من المعوقات اإلدارية بالنسبة لنظام الصف التقليدي ونظام الحصص وهيمنة البعدين االجتماعي والمعرفي كأهداف
رئيسة للروضة من وجهة نظر المديرات والمربيات ،وأن أغلبية اإلداريات والمعلمات حاصالت على شهادة الثانوية العامة،
وثلث أفراد العينة لديهن مؤهل جامعي ،وبالنسبة للموارد المالية فأنها غير متوفرة بشكل كاف في رياض األطفال ،أما بالنسبة
لمشاركة أولياء األمور فإنها ال تتعدى سوى دفع الرسوم ،وضعف عملية التنسيق بين إدارة رياض األطفال وأولياء األمور،
وتقادم الهياكل التنظيمية في مؤسسات رياض األطفال.
أما دراسة سبلوكا( )Seplocha 2008،فقد هدفت إلى استكشاف أثر تنفيذ إستراتيجيات إدارة الجودة الشاملة في
الصفوف الدراسية لرياض األطفال بوالية نيوجيرسي ،وتكونت عينة الدراسة من( )135صفا ً دراسيا ً لرياض األطفال ،وقد
توصلت الدراسة إلى أن إدارة الجودة الشاملة كان لها آثار إيجابية على تحديث سياسات اإلداريين والمعلمين وممارساتهم في
رياض األطفال ،إذ تم اتباع إستراتيجيتين للتأكد من تنفيذ خطوات الجودة الشاملة بدقة وهي :تقييم الممارسات التفاعلية بين
األطفال والمعلمين داخل رياض األطفال ،ومراقبة التطور والتقدم الذي يحرزه كل من األطفال والمعلمين واإلداريين.
وقامت قهوجي ( )2012بدراسة هدفت إلى ترجمة المقاييس العالمية من أجل تصميم أداة لتقويم الجودة الشاملة في
رياض االطفال في المملكة العربية السعودية ،وذلك للحاجة الماسة لتوفير أداة باللغة العربية تعتمد على معايير محددة ومقننة
يمكن استخدامها لتقويم مستوى الخدمات المقدمة من قبل رياض األطفال الحكومية واألهلية بناء على المؤشرات البنائية
والمتغيرة للجودة ،وحيث أن طبيعة الدراسة تفرض التطبيق الميداني في رياض األطفال الحكومية والخاصة فقد تم تعريب
المقياس األمريكي الشهير وتقنينه لتقويم بيئة رياض األطفال في الرياض،

500

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-5-5 :م
ISSN: 2706-6495

وقد توصلت الدراسة إلى أ ن معايير الجودة الشاملة تتوافق مع طبيعة رياض األطفال في المملكة العربية السعودية والمنهج
اإلسالمي وتدعم نقاط الضعف التي ال تتوفر في المقاييس العالمية.
أما دراسة وي ،وجينق( )2014 ،Jing،Weiفقد هدفت إلى معرفة أثر تطبيق معايير الجودة على التعليم في رياض
األطفال في الصين ،وقد تكونت العينة من ( )466روضة أطفال ،وقد أظهرت نتائج الدراسة أن لرياض األطفال التي تم تطبيق
معايير الجودة على التعليم فيها أثراً إيجابيا على أسس التعليم وطرقه التي أدت إلى استخدامه العملية التعليمية ،وبينت النتائج أنه
من الضروري تطبيق كل شيء يتعلق بالجودة وعناصرها ومعاييرها وأدواتها وذلك لضمان الحصول على النتائج المرضية
والتي تظهر مباشرة على األطفال في رياض األطفال ،وقد توضح أن هناك نقصا ً في البحوث التجريبية على هذا الموضوع بين
العلماء الصينيين وذلك ي ساعد على تحول النظريات إلى ممارسات عملية تعزز التفاعلية بين البحث العلمي األكاديمي
واإلصالحات العملية التطبيقية والذي يؤدي إلى صياغة السياسات واإلستراتيجيات المناسبة.

التعقيب على الدراسات السابقة:
من خالل عرض الدراسات السابقة اتضح وجود تشابه بين بعضها مع الدراسة الحالية من حيث تناولها موضوع
الجودة الشاملة في رياض األطفال ،ويتضح أن هناك تنوعا ً في الموضوعات واألهداف والنتائج ،وذلك تبعا لتنوع الجوانب التي
عالجتها كل دراسة من الدراسات ،فبعضها تناول تطبيق الجودة الشاملة ،كدراسة دراسة السعود ( )4004التي هدفت إلى
تحديد مفهوم الجودة الشاملة واقتراح أنموذج لتطبيقها في المدرسة األردنية وبيان أهم الصعوبات التي تعيق ذلك التطبيق ،
ودراسة قهوجي ( )4044التي هدفت إلى ترجمة المقاييس العالمية من أجل تصميم أداة لتقويم الجودة الشاملة في رياض
االطفال في المملكة العربية السعودية،وبعضها تناول تقييم الجودة الشاملة في المجال التربوي كدراسة فلورنس وأوموتي(
 )2009،Florence & Omotayالتي هدفت إلى تقييم الجودة في تعليم الطفولة المبكرة في والية أكيتي بنيجيريا ،ودراسة
بيناتا ،إن استعراض الدراسات السابقة قد أفادت الباحثة إلى استنتاج ما يأتي:
 ان الدراسات في تباينت في أهدافها وذلك تبعا الختالف وجهات نظر الباحثين إلى مشكلة البحث. ان الدراسات السابقة تشابهت في اجراءاتها من حيث العينة وطريقة اختيارها ،واألداة وكيفية بنائها وصدقها وثباتها. ان الدراسات السابقة اعتمدت على االستبانة كأداة لتحقيق أهدافها كونها األنسب لطبيعة بحث الدراسة.الباحثة في الدراسة الحالية افادت من الدراسات السابقة ،إذ أعطت رؤية واقعية عن مفهوم الجودة الشاملة في رياض
األطفال ،باإلضافة الى التعرف إلى المنهجية العلمية المستخدمة في هذه الدراسة ،وطريقة عرض النتائج ،والطرق اإلحصائية
المستخدمة كما تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة :بانفرادها بتناولها موضوع درجة تطبيق مديرات رياض األطفال
الحكومية لنظام الجودة الشاملة في العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمات ،وتطرقت للجانب الفني لعمل مديرات رياض
األطفال.

مجتمع الدراسة:
تَ َكوَّن من جميع معلمات رياض األطفال الحكومية في العاصمة عمان خالل الفصل الدراسي للعام ()2015/2014
والبالغ عددهن ( )111معلمة.
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عينة الدراسة:
اخذت عينة الدراسة بالطريقة العشوائية ،وتكونت عينة الدراسة من ( )86معلمة في ضوء عدد أفراد المجتمع ،واستنادا
إلى جدول تحديد حجم العينة من حجم المجتمع الذي أعده كرجيسي ومرجان ( )1970،Krejcie&Morganوالجدول ()4
يبين ذلك.
الجدول ( :)1توزع أفراد عينة الدراسة من معلمات رياض األطفال في العاصمة عمان
المديرية

عدد المعلمات

لواء القويسمة
لواء سحاب

13
10

لواء ماركا
لواء وادي السير
لواء ناعور
الموقر
الجيزة

10
9
13
12
49

المجموع

80

أداة الدراسة:
تم تطوير استبانة تتعلق بمستوى تطبيق نظام الجودة الشاملة في رياض األطفال في العاصمة عمان وذلك بعد الرجوع
إلى األدب النظري (دليل نظام الجودة رياض األطفال الحكومية).
صدق أداة الدراسة:
تم التأكد من صدق أداة الدراسة بإيجاد الصدق الظاهري ،حيث تم عرض االستبانة على عدد من المحكمين من ذوي
االختصاص والخبرة في العلوم التربوية في جامعة الشرق األوسط ،وجامعة العلوم اإلسالمية للتأكد من مدى انتماء الفقرات
لهدف الدراسة ومدى صالحيتها ،وما هي اقتراحات التعديل وتم اختيار الفقرات التي حصلت على موافقة بنسبة ( )%80من
المحكمين أو أكثر ،وتعديل الفقرات التي حصلت على الموافقة بنسبة ( )%00-%00وحذف الفقرات التي حصلت على نسبة
( %50أو أقل )  ،ثم الحكم على مدى انتماء الفقرات التي تم تحديدها ،ومدى صالحية الفقرات ،وهل هي بحاجة إلى تعديل،
والتعديل المقترح ،وتم اختيار الفقرات التي حصلت على موافقة بنسبة  %80فأكثر من المحكمين  ،و تم إجراء الالزم مع
الفقرات التي اقترح تعديلها أو صياغتها أو حذفها.
ثبات أداة الدراسة:
تم التحقق من ثبات أداة الدراسة باستخدام معادلة كرونباخ ألفا( )Cronbach-Alphaلالتساق الداخلي ،وطريقة
االختيار وإعادة االختيار ) ،(test-retestإذ تم تطبيق االستبانة على ( )20معلمة من خارج عينة الدراسة  ،وإعادة تطبيقها
عليهن بعد مضي أسبوعين وبعد ذلك تم حساب معا مل الثبات باستخدام معامل ارتباط بيرسون بين نتائج التطبيقين وبعد تطبيق
االستبانة مرتين تم حساب معامل االرتباط والذي يساوي (،)0.89
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كما استخدمت طريقة االتساق الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ ألفا( )Cronbach-Alphaوبلغت قيمتها()0.94
ويالحظ أن معامالت الثبات جاءت بقيمة مقبولة ألغراض الدراسة في ضوء الدراسات السابقة والجدول ( )4يبين ذلك.
الجدول ( :)2قيم معامالت الثبات وقيم االتساق الداخلي لمجاالت أداة الدراسة
قيمة معامل الثبات

قيمة معامل االتساق الداخلي باستخدام كرونباخ الفا

المجال
التخطيط

0.90

0.92

التنظيم

0.89

0.91

التوجيه

0.88

0.89

التقويم

0.83

0.90

المتابعة والتوجيه

0.95

0.92

الدرجة الكلية

0.89

متغيرات الدراسة:
احتوت الدراسة على المتغيرات اآلتية:
 المتغيرات المستقلة :متغير المؤهل العلمي :وله فئتان (بكالوريوس ،دراسات عليا) متغير الخبرة :وله ثالث فئات (أقل من 5سنوات)( ،من  5إلى أقل من 10سنوات)( ،من 10فأكثر). المتغير التابع :تقدير المستجيبين لمستوى تطبيق مديرات رياض األطفال الحكومية لنظام الجودة الشاملة في العاصمةعمان

إجراءات تنفيذ الدراسة:
 تحديد مجتمع الدراسة وحجم عينة الدراسة إعداد أداة الدراسة والتحقق من صدقها وثباتها وتم توزيع االستبانة على عينة الدراسة من معلمات رياض األطفال الحكومية في المديرات اآلتية (القويسمة ،ولواءماركا ،وسحاب ،وناعور ،ووادي السير ،والموقر ،والجيزة) وقد طلب من أفراد عينة الدراسة وضع إشارة (√) في
المكان المناسب وفقا ً لسلم (ليكرث الخماسي) ،وقد أعطي البديل بدرجة كبيرة جداً ( )5درجات ،وبدرجة كبيرة (،)2
وبدرجة متوسطة ( )3درجات ،وبدرجة قليلة ( )4درجتين ،وبدرجة قليلة جداً ( )4درجة واحدة.
-

جمع البيانات ورصدها في جداول خاصة.

 تم عرض النتائج ومناقشتها ووضع التوصيات. وألغراض تحليل البيانات استخدم الباحث ترتيب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينةالدراسة عن كل مجال من مجاالت أداة الدراسة ،وتم تصنيف (تقدير) الفقرات وترتيبها باعتماد المعايير وفق المعادلة
اآلتية:
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الحد األعلى  -الحد األدنى = 1-5
3

= 1.33

3

وبذلك تكون المستويات كاآلتي:
 مستوى منخفض إذا تراوحت المتوسطات الحسابية بين (.(2.33)-1 مستوى متوسط إذا تراوحت المتوسطات الحسابية بين (.(3.67)-2.34 -مستوى مرتفع إذا تراوحت المتوسطات الحسابية بين (.)5-3.68

المعالجات اإلحصائية:
تم االعتماد على برنامج الحزمة اإلحصائية ( )SPSSفي التحليل اإلحصائي باستخدام المعالجات اإلحصائية اآلتية:
 لإلجابة عن السؤال األول ما مستوى تطبيق مديرات رياض األطفال الحكومية في العاصمة عمان لنظام الجودة الشاملةمن وجهة نظر المعلمات؟ تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لكل مجال من مجاالت أداة
الدراسة والدرجة الكلية وفقرات المجاالت.
 لإلجابة عن السؤال الثاني هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05≤αبين المتوسطات الحسابيةعن مستوى تطبيق مديرات رياض األطفال الحكومية في العاصمة عمان لنظام الجودة الشاملة من وجهة نظر المعلمات
تعزى لمتغيرات :المؤهل العلمي وسنوات الخبرة؟ فيما يتعلق بمتغير المؤهل العلمي :تم حساب المتوسطات الحسابية
واالنحرافات المعيارية لمستوى تط بيق مديرات رياض األطفال الحكومية في العاصمة عمان لنظام الجودة الشاملة من
وجهة نظر المعلمات حسب متغير المؤهل العلمي وتحليل التباين األحادي المتعدد وتم استخدام اختبار(ت) الختبار داللة
الفروق .اما متغير الخبرة تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية تحليل التباين األحادي المتعدد لمتغير
الخبرة والدرجة الكلية واستخدم معامل ارتباط بيرسون ومعادلة كرونباخ الفا ( )Cronbach-Alphaإليجاد ثبات أداة
الدراسة ومعامل االتساق الداخلي

نتائج الدراسة:
فيما يلي عرضا ً لنتائج الدراسة التي هدفت الى تعرف مستوى تطبيق مديرات رياض األطفال الحكومية في العاصمة
عمان لنظام الجودة الشاملة من وجهة نظر المعلمات ،من خالل اإلجابة عن أسئلتها ،وعلى النحو اآلتي.
السؤال األول :ما مستوى تطبيق مديرات رياض األطفال الحكومية في العاصمة عمان لنظام الجودة الشاملة من وجهة نظر
المعلمات؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب وتحديد مستوى تطبيق مديرات
رياض األطفال الحكومية في العاصمة عمان لنظام الجودة الشاملة من وجهة نظر المعلمات بشكل عام ولكل مجال من مجاالت
أداة الدراسة ،ويظهر الجدول ( )3ذلك
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الجدول ( :)3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لمستوى تطبيق مديرات رياض األطفال الحكومية في
العاصمة عمان لنظام الجودة الشاملة من وجهة نظر المعلمات للدرجة الكلية والمجاالت مرتبة تنازلياً
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الرتبة

المستوى

المجال

رقم المجال
5

الرقابة والمتابعة

4.51

0.51

4

مرتفع

2

التقويم

4.47

0.49

4

مرتفع

3

التوجيه

4.43

0.56

2

مرتفع

4

التنظيم

4.42

0.48

3

مرتفع

4

التخطيط

4.41

0.49

5

مرتفع

الدرجة الكلية

4.45

0.44

مرتفع

يتضح من الجدول ( )3أن درجة تطبيق مديرات رياض األطفال الحكومية في العاصمة عمان لنظام الجودة الشاملة كان
مرتفعا ً ،إذ بلغ قيمة المتوسط الحسابي له ( )4.45بانحراف معياري ( )0.44وجاءت مجاالت األداة في المستوى المرتفع ،إذ
تراوحت المتوسطات الحسابية بين( )2.24-2.54وجاء في الرتبة األولى مجال الرقابة والمتابعة وبلغت قيمة المتوسط الحسابي
له ( )4.51بانحراف معياري ( ،)0.51وجاء في الرتبة الثانية مجال التقويم وبلغت قيمة المتوسط الحسابي له ( )2.20بانحراف
معياري ( ،)0.29وجاء في الرتبة الثالثة مجال التوجيه وبلغت قيمة المتوسط الحسابي له ( )2.23بانحراف معياري (،)0.50
وجاء في الرتبة الرابعة مجال التنظيم وبلغت قيمة المتوسط الحسابي له ( )4.41بانحراف معياري ( )0.49وكانت الرتبة
الخامسة لمجال التخطيط ،إذ بلغت قيمة المتوسط الحسابي له ( ،)4.41بانحراف معياري (،)0.49
السؤؤؤؤؤال الثؤؤؤؤاني :هؤؤؤؤل توجؤؤؤؤد فؤؤؤؤروق ذات داللؤؤؤؤة إحصؤؤؤؤائية عنؤؤؤؤد مسؤؤؤؤتوى الداللؤؤؤؤة ( )0.05≤αبؤؤؤؤين المتوسؤؤؤؤطات الحسؤؤؤؤابية
لمسؤؤؤؤتوى تطبيؤؤؤؤق مؤؤؤؤديرات ريؤؤؤؤاض األطفؤؤؤؤال الحكوميؤؤؤؤة فؤؤؤؤي العاصؤؤؤؤمة عمؤؤؤؤان لنظؤؤؤؤام الجؤؤؤؤودة الشؤؤؤؤاملة مؤؤؤؤن وجهؤؤؤؤة نظؤؤؤؤر
المعلمات تعزى لمتغيري :المؤهل العلمي وسنوات الخبرة؟
المؤهل العلمي :احتسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى تطبيق مديرات رياض األطفال
الحكومية في العاصمة عمان لنظام الجودة الشاملة من وجهة نظر المعلمات حسب متغير المؤهل العلمي ،والجدول ( )9يبين
نتائج ذلك.
الجدول ( :)9المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى تطبيق مديرات رياض األطفال الحكومية في العاصمة
عمان إلدارة الجودة الشاملة من وجهة نظر المعلمات للمجاالت حسب متغير المؤهل العلمي
المجال
التخطيط
التنظيم

505

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المستوى
بكالوريوس

04

4.42

0.51

دراسات عليا

42

4.38

0.45

المجموع

80

4.41

0.49

بكالوريوس

04

4.45

0.48
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التوجيه

التقويم

الرقابة والمتابعة

دراسات عليا

42

4.30

0.46

المجموع

80

4.42

0.48

بكالوريوس

04

4.43

0.59

دراسات عليا

42

4.42

0.44

المجموع

80

4.43

0.56

بكالوريوس

04

4.49

0.49

دراسات عليا

42

4.38

0.49

المجموع

80

4.47

0.49

بكالوريوس

04

4.52

0.51

دراسات عليا

42

4.47

0.52

المجموع

80

4.51

0.51

يتضح من الجدول ( )9وجود اختالف ظاهري في قيم المتوسطات الحسابية ومستوى تطبيق مديرات رياض األطفال
الحكومية في العاصمة عمان لنظام الجودة الشاملة من وجهة نظر المعلمات للمجاالت حسب متغير المؤهل العلمي.
الجدول ( :)01المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى تطبيق مديرات رياض األطفال الحكومية في
العاصمة عمان لنظام الجودة الشاملة من وجهة نظر المعلمات للمجاالت حسب متغير الخبرة
المجال

التخطيط

التنظيم

التوجيه

التقويم

506

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المستوى
أقل من  5سنوات

48

4.53

0.34

 40-5سنوات

35

4.36

0.56

 40سنوات فأكثر

43

4.36

0.54

المجموع

80

4.41

0.49

أقل من  5سنوات

48

4.41

0.39

 40-5سنوات

35

4.40

0.49

 40سنوات فأكثر

43

4.46

0.55

المجموع

80

4.42

0.48

أقل من  5سنوات

48

4.47

0.57

 40-5سنوات

35

4.37

0.58

 40سنوات فأكثر

43

4.48

0.54

المجموع

80

4.43

0.56

أقل من  5سنوات

48

4.58

0.39

 40-5سنوات

35

4.32

0.51
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الرقابة والمتابعة

 40سنوات فأكثر

43

4.55

0.51

المجموع

80

4.47

0.49

أقل من  5سنوات

48

4.62

0.40

 40-5سنوات

35

4.37

0.54

 40سنوات فأكثر

43

4.60

0.55

الكل

80

4.51

0.51

يظهر الجدول ( )40وجود اختالف ظاهري في قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تطبيق مديرات رياض األطفال
الحكومية في العاصمة عمان لنظام الجودة الشاملة من وجهة نظر المعلمات حسب متغير الخبرة.

مناقشة النتائج والتوصيات
مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول :ما مستوى تطبيق مديرات رياض األطفال الحكومية في العاصمة عمان لنظام الجودة
الشاملة من وجهة نظر المعلمات؟
اظهرت النتائج أن التقدير الكلي لدرجة تطبيق مديرات رياض األطفال الحكومية في العاصمة عمان لنظام الجودة
الشاملة من وجهة نظر المعلمات بمستوى مرتفع ،ويعزى ذلك الهتمام مديرات رياض األطفال بمرحلة رياض األطفال حيث
تشكل اللبنة االساسية لبناء شخصية الطفل ووعيهن بأهمية هذه المرحلة والحرص على تجويد خدماتها ودور الجودة الشاملة في
تحسين العمل واإلنتاج.
مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05≤αبين المتوسطات
الحسابية عن مستوى تطبيق مديرات رياض األطفال الحكومية في العاصمة عمان لنظام الجودة الشاملة من وجهة نظر
المعلمات تعزى لمتغير :المؤهل العلمي؟
أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α ≤ 0.05على جميع المجاالت
تعزى لمتغير المؤهل العلمي ويعزى ذلك إلى أن المعلمات ،جميعهن لديهن نظرة ايجابية لتطبيق نظام الجودة الشاملة في
رياض األطفال  ،وجميع المعلمات يشتركن بالرأي بضرورة تدريب مديرات رياض األطفال على تطبيق نظام الجودة الشاملة
لما في ذلك من دور كبير في انجاح عملهن وتحسين أداء رياض األطفال كما أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات
داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α ≤ 0.05على جميع المجاالت تعزى لمتغير الخبرة ويعزى ذلك إلى أن جميع المعلمات
بغض النظر عن خبرتهن مشتركات في أهدافهن التي تؤدي بمؤسساتهن التربوية إلى بر األمان والسير إلى طريق النجاح
والتقدم وتعزى هذه النتيجة إلى أن متغير الخبرة ليس من المتغيرات المؤثرة في إدراك هذه الممارسة اإلدارية.

التوصيات:
توصي الدراسة الحالية باآلتي:
 أن نتائج درجة تطبيق مديرات رياض األطفال الحكومية في العاصمة عمان لنظام الجودة الشاملة مرتفعاً ،ويوصىبالمحافظة على هذا المستوى وتعزيز المديرات بدورات إنعاشيه لهذا النظام وتدريب المديرات الجدد.
 يجب ان يتم تطبيق مبادئ نظام الجودة الشاملة على كافة المراحل التعليمية وذلك من اجل تحسين المخرجات. تدريب مديرات رياض االطفال وتطويرهن مهنياَ ،توعيتهم بأهمية تطبيق مبادئ نظام الجودة الشاملة507
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 إجراء المزيد من الدراسات حول مستوى نظام الجودة الشاملة في محافظات مختلفة ولمجاالت مختلفة ذلك لقلةالدراسات التي تناولت الموضوع.

قائمة المراجع:
المراجع العربية
 البدري ،طارق عبد الحميد .)2010( ،إدارة دور الحضانة ورياض األطفال ،عمان :دار الفكر للطباعة والنشروالتوزيع.
 بودقة ،سناء ،والحولي ،عليان ،وصبح ،فاطمة ،والطهراوي ،جميل ،وأحمد ،ياسر .)2006( ،دراسة تقويمية لجودةالتعليم في رياض األطفال بقطاع غزة :مجلة الجامعة االسالمية925-978 ،(15)2 ،
 حجي ،احمد وطلبة ،ابتهاج) (2007إدارة دور الحضانة ورياض األطفال وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية،الرياض :دار الزهراء.
 الحداد ،عاطف .)2009( ،إدارة الجودة الشاملة ،عمان :دار الفكر للطباعة. الحريري ،رافده .)4004( ،نشأة وإدارة رياض من المنظور اإلسالمي العلمي ،الرياض :مكتبة العبيكان ،ط4 حسن ،داليا ،)2008( ،إدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي المصري في ضوء الفكر اإلداري المعاصر ،جامعة قناةالسويس( ،رسالة ماجستير غير منشورة) ،القاهرة ،مصر.
 حسين ،سالمة ،)2004( ،اتجاهات حديثة في اإلدارة المدرسية الفعالة ،عمان :دار الفكر العربي الزهيري ،محمد ،) 2008( ،تطبيق إدارة الجودة الشاملة بأندية الحاسب اآللي بإدارة التربية والتعليم بمنطقة مكةالمكرمة – المكانية( .رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة أم القرى ،مكة المكرمة ،المملكة العربية السعودية.
 السعد ،رضا ،والباز ،أحمد ماهر .)4040( ،معايير الجودة الشاملة في رياض األطفال ،القاهرة :دار التعليم الجامعيط.4
 السعود ،راتب .) 2002( ،إدارة الجودة الشاملة :نموذج مقترح لتطوير اإلدارة المدرسية في األردن :مجلة جامعةدمشق104-55 :)18(2 ،
 الشريف ،عبد القادر .)2014( ،ادارة رياض االطفال وتطبيقاتها ،عمان :دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة. الصليبي ،محمود .) 2008( ،الجودة الشاملة وأنماط القيادة التربوية وفق نظرية هيرسي وبالنشارد وعالقتهما بمستوىالرضا الوظيفي لمعلميهم ،عمان :دار الحامد للنشر والتوزيع.
 طاهر ،علوي .)2007( ،النموذج القيادي التربوي اإلسالمي ،عمان :دار المسيرة. عبد الحي ،رمزي .) 2007( ،تقييم آدا اإلدارة الجامعية في ضوء إدارة الجودة الشاملة ،اإلسكندرية :دار الوفاء للنشروالتوزيع.
 عبود ،عبد الغني ،والضحاوي ،بيومي ،وسالمة ،عادل ،وبكر ،عبد الجواد ( .(2000التربية المقارنة واأللفية الثالثةاأليدلوجيا والتربية والنظام العالمي الجديد ،القاهرة :دار الفكر العربي.
 علي ،فاطمة .) 2007( ،الكفيات التربوية الالزمة لتقديم المفاهيم الدينية للطفل لدى معلمات رياض األطفال في ضوءمعايير الجودة الشاملة( ،رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة المنصورة ،المنصورة ،مصر.
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 العويسي ،رجب .)4009( ،ثقافة اإلد ارة المدرسية باستخدام معايير جودة أداء العاملين بالمؤسسات التربوية ،كليةالتربية ،مجلة وزارة التربية والتعليم ،سلطنة عمان ،العدد.45
 الغامدي ،عادل .) 2009( ،أهمية معايير الجودة الشاملة لمعلمي التربية االسالمية في المرحلة االبتدائية من وجهة نظرالمختصين( ،رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة أم القرى ،مكة ،المملكة العربية السعودية.
 الغامدي ،علي .) 2007( ،تصور مقترح لتطبيق نظام الجودة الشاملة في المؤسسات التربوية والتعليمية السعودية فيضوء مواصفة الدولية للجودة ( ،ISO9002دراسة مقدمة لمؤتمر الجودة في التعليم العام) ،الجمعية السعودية للعلوم
التربوية والنفسية ،الرياض.
 قاسم ،مجدي .) 2011( .وثيقة معايير ضمان الجودة واالعتماد لمؤسسات التعليم وثيقة رياض األطفال ،الهيئة القوميةلضمان جودة التعليم واالعتماد لجمهورية مصر العربية ،االصدار الثالث.
 القرعان ،احمد خليل .)4002( ،الطفولة المبكرة ،عمان :دار االسراء للنشر والتوزيع. قهوجي ،نهلة .) 2012( ،فعالية تعريب وتقنين مقاييس لتقويم الجودة الشاملة لرياض األطفال( .اطروحة دكتوراه غيرمنشورة) ،جامعة االمام محمد بن سعود ،الرياض ،المملكة العربية السعودية.
 الكبيسي ،لولوة .)2011( ،أثر ت طبيق إدارة الجودة الشاملة في رياض األطفال بدولة قطر( .رسالة ماجستير غيرمنشورة) ،الجامعة البريطانية العربية ،قطر.
 كحيل ،أمل عثمان .) 4000( ،إستراتيجية مقترحة لتطوير إدارة مدارس مرحلة التعليم األساسي في ضوء متطلباتمدرسة المستقبل( ،رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة القاهرة معهد الدراسات والبحوث ،القاهرة ،مصر.
 محجوب ،بسمان .) 2007( ،إدارات الجامعات العربية في ضوء المواصفات العالمية( .دراسة تطبيقية لكليات العلوماإلدارية والتجارة) ،المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،القاهرة ،مصر.
 محمدي ،نرمين .)2004( ،اإلشراف التربوي في رياض األطفال بجمهورية مصر العربية( .رسالة ماجستير غيرمنشورة) ،جامعة عين شمس ،القاهرة ،مصر.
 مراد ،سمير .) 2011( ،توافر الكفايات التعليمية لمعلمات رياض األطفال في ضوء مبادئ إدارة الجودة الشاملة :مجلةالعلوم اإلنسانية واآلداب.450-430:)33(4 ،
 مطر ،داليا ( ،) 4002تطوير إدارة رياض األطفال بجمهورية مصر العربية في ضوء االتجاهات العالمية المعاصرة،(رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة قناة السويس ،القاهرة ،مصر.
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509

www.ajrsp.com

 م0202-5-5 :المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والعشرون | تأريخ اإلصدار
ISSN: 2706-6495

المراجع األجنبية
- Bin Tarif، A. (2013). The relationship between mentoring and career development of
higher education faculty members، College Student Journal، 47(4):703-7015
- Daniel، D. (2007). “Best practices for education reform in Japan": Principles and Priorities،
03/09/2007،

At

weep

site:

http://www.glocom.org/opinionsessays/200206-dolan-

best/index.html.”
- Engle، J.، Mc Eltanin. & Lasky. (2011). Presence and quality of kindergarten children’s
friendships: Concurrent and longitudinal associations with child Adjustment in the early
school years. National Center for Biotechnology Information، U.S. National Library of
Medicine، 20(4): 365-386.
- Florence، O & emote K.A. (2009). Assessment of quality in early childhood education in
Ekiti – State Nigeria. World Applied Sciences Journal: 7(5): 683-688.
- Foremen.، Karakas. & Basant. (2009). Total quality management practices in Turkish
primary schools. Quality assurance in education: An International Perspective،17(1): 3044.
- Francisco، A & Arias & Villers، R. (2005). Quality early childhood education in Costa
Rica Policy، practice، Outcomes and Challenges، Early Years: 25(2): 111-125.
- Krejecter’s. & Morland’s. (1970). Deterring sample size for research Deterring and
Psychological Measurement،30(3) 607-610
- Kylie، V. & Thomson (2009). Improving processual quality in early education and care:
Process findings from the evaluation of the benevolent society’s partnerships in early
education program. Australasian Journal of Early childhood:34(1) 53-61.
- Moura، P. & Saraiva، P. (2001). The development of an ideal Kindergarten through
Concept Engineering quality function Deployment. Total Quality Management; 14 (3):
365-372.
- Painter. & Howes. (2005).Features of pre-kindergarten programs، classrooms، and
teachers: Do they predict observed classroom quality and child–teacher Interactions.
Applied Developmental Science،9(3): 144–159.
- Seplocha، H. & Strasser. (2008). A snapshot of quality in Abbott kindergarten classrooms.
William Paterson University.

www.ajrsp.com

510

 م0202-5-5 :المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والعشرون | تأريخ اإلصدار
ISSN: 2706-6495

- Weems. & Jingle. (2014). Research on education quality of Chinese kindergartens: Current
situation and enlightenment. Asian Social Science، 10(18):2017-2027
- Youth. & Chunga. (2013). Quality management in primary schools. International
Education Research، 1(4): 16-31.
. المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي، ناديا عودة هللا مرجي الهمالن/ الباحثة،© 2021 جميع الحقوق محفوظة
(CC BY NC)

www.ajrsp.com

511

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-5-5 :م
ISSN: 2706-6495

مدى تضمن مناهج العلوم الحديثة للوعي البيئي من وجهة نظر معلمي العلوم في اقليم الوسط باألردن
The extent to which modern science curricula include environmental awareness from the
viewpoint of science teachers in the Central Region in Jordan
الباحثة /نهاوند نواف عبد الحميد محمود
وزارة التربية والتعليم االردنية

الملخص:
هدفت هذه الدراسة الى التعرف على مدى تضمن مناهج العلوم الحديثة للوعي البيئي من وجهة نظر معلمي العلوم في
اقليم الوسط باألردن ،ومعرف ة إن كان هناك فروق في مدى تضمن مناهج العلوم الحديثة للوعي البيئي من وجهة نظر معلمي
العلوم في اقليم الوسط باألردن تعزى لمتغيرات :الجنس ،المؤهل العلمي ولإلجابة عن هذه األسئلة تم بناء استبانة لجمع البيانات
من عينة الدراسة اشتملت على ( )72فقرة موزعة الى أربعة أبعاد.
وتكونت عينة الدراسة من ( )133من معلمي العلوم في اقليم الوسط باألردن في العام الدراسي ( .)7271/7272تم
اختيارهم بطريقة عشوائية ،وبعد جمع البيانات تم إدخالها إلى الحاسب لتعالج بواسطة البرنامج االحصائي للعلوم االجتماعية
( ،)SPSSوبناء على ما توصلت له الدراسة من نتائج فقد أوصت الباحثة باالهتمام الجيد بالمفاهيم العلمية في المناهج الدراسية
والعمل على تعديل المناهج باستمرار لمواكبة التقدم العلمي وإضافة األنشطة البيئية للمناهج التي تزيد من مستوى الوعي البيئي
لدى الطلبة.
الكلمات المفتاحية :مناهج العلوم الحديثة ،الوعي البيئي ،معلمي العلوم ،اقليم الوسط باألردن.

Abstract
This study aimed to identify the extent to which modern science curricula include
environmental awareness from the viewpoint of science teachers in the Central Region in Jordan,
and to find out whether there are differences in the extent to which modern science curricula
include environmental awareness from the viewpoint of science teachers in the Central Region in
Jordan due to variables: gender, Academic qualification In order to answer these questions, a
questionnaire was constructed to collect data from the study sample. It included (27) items
distributed into four.
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The study sample consisted of (133) science teachers in the Central Region in Jordan in the
academic year (2020/2021). They were chosen randomly, and after data were collected, they were
entered into the computer to be processed by the Statistical Program for Social Sciences (SPSS),
and based on the results of the study,
the researcher recommended good attention to scientific concepts in the school curricula
and to work on constantly modifying the curricula to keep pace with scientific progress and adding
activities. Environmental curricula that increase students' environmental awareness.

Keywords: modern science curricula, environmental awareness, science teachers, the Central
Region, Jordan

المقدمة:
تشهد التربية العلمية بشكل عام وتدريس العلوم بشكل خاص اهتماما كبيرا -محليا وعربيا َ وعالميا -وتطورا مستمرا نحو
األفضل ،لمواكبة خصائص األلفية الثالثة ومتطلباتها وتحدياتها المستقبلية الصعبة ،ويأتي تطوير مناهج العلوم ضمن هذه التحديات
مما يتطلب إعادة التفكير فيها وإعادة تنظيمها وبنائها وإعادة صياغة أهداف التربية وتدريس العلوم.
إن حماية البيئة والعناية بها مهمة ترتبط وثيق االرتباط بوعي اإلنسان وثقافته البيئية وفي هذا المضمار فإن للتربية البيئية
دور كبير في نشر وخلق الوعي والثقافة البيئية وبالتالي حماية البيئة ورعايتها وتحسينها وتطويرها.
ومن هنا نجد أن مناهج العلوم الحديثة للمراحل التعليمية المختلفة قد اتخذت المنحنى البيئي منطلقا لها على الرغم من ضآلة
المشكالت البيئية التي أثرت على حياتنا االجتماعية واالقتصادية والتربوية والتأهيل البيئي الذي تكاد تفتقده هذه المناهج مما سبب
هذا في مالئمة هذه المناهج للمتغيرات الحاصلة في المجتمع األردني.
ويجب أن يتم غرس التربية البيئية من خالل النظام المدرسي ابتداء من مرحلة ما قبل األساسية وحتى الجامعة ،ومن خالل
البرامج المختلفة للشباب والكبار في المؤسسات غير الرسمية ليكون الوعي البيئي شامال للمجتمع بكافة المستويات.
وتمثل حاجات الوعي البيئي في المنهج الدراسي شعور المربين بضرورة ارتباط المنهاج الدراسي بحاجات الفرد والمجتمع
وفقا للتغيرات في ظروف البيئية من أجل االستخدام األمثل لمواردها واكتساب المتعلم للقيم واالتجاهات والمفاهيم والمهارات
المناسبة.
"لم يعد من المستطاع حل مشكالتنا البيئية بجهود ارتجالية وإنما عن طريق جهود علمية جادة تقوم على الدراسة الصحيحة
والتخطيط السليم ،وهذا ال يكون من خالل الهدف أو المعلومات وحدها ،بل بتأثير ما يكتسبه اإلنسان من مهارات واتجاهات وما
يستخدمه من أسلوب تفكير في تفاعله مع البيئة "( .بدران والديب)1991 ،

مشكلة الدراسة:
يعاني معظم الطالب من قلة مستوى الوعي البيئي وذلك يعود إلى دور المناهج الدراسية في نشر الوعي البيئي وتعتبر
مشكلة تدني مستوى الوعي البيئي لدى الطلبة من المشكالت ذات األهمية على النظام التعليمي بصفة خاصة والبيئة بصورة عامة
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ألنها تؤدي إلى المخاطر البيئية المختلفة مثل التلوث البيئي وانتشار األمراض المعدية واالستهالك المتزايد للموارد الطبيعية
وغيرها من المشكالت البيئية المختلفة.
وهنا كانت الحاجة ضرورية وماسة الى إعداد اإلنسان المتفهم لبيئته والواعي لما يواجهه من مخاطر بيئية تهدد مصيره
والقادر على المساهمة اإليجابية في التغلب عليها والحد منها مما دعت الباحثة الى إجراء الدراسة الحالية للتعرف على مدى
تضمن مناهج العلوم الحديثة على الوعي البيئي.
ومن أجل الوصول إلى مدى تضمن مناهج العلوم الحديثة للوعي البيئي من وجهة نظر معلمي العلوم في اقليم الوسط
باألردن قامت الباحثة بصياغة األسئلة التالية:
 ما مدى تضمن مناهج العلوم الحديثة للوعي البيئي من وجهة نظر معلمي العلوم في اقليم الوسط باألردن. هل يوجد أثر يعزى لمتغير الجنس في مدى تضمممن مناهج العلوم الحديثة للوعي البيئي من وجهة نظر المعلمين في اقليمالوسط باألردن.
 همل يوجمد أثر لمتغير المؤهمل العلمي في ممدى تضمممممممن مناهج العلوم الحديثة للوعي البيئي من وجهة نظر المعلمين فياقليم الوسط باألردن.

أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة الى:
 التعرف إلى مدى تضمن مناهج العلوم الحديثة للوعي البيئي من وجهة نظر معلمي العلوم في اقليم الوسط باألردن. معرفمة إذا كمان هنماك فروق في مسممممممتوى الوعي البيئي لمدى طالب الممدارس في اقليم الوسممممممط باألردن تبعا لمتغيرات(الجنس ،المؤهل العلمي).
-

إثمارة االهتممام لمدى العاملين والمهتمين بالعملية التربوية في مدى تضمممممممن مناهج العلوم الحديثة للوعي البيئي من جهة
نظر معلمي العلوم.

فرضيات الدراسة:
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )5 . 2.2αفي مدى تضمن مناهج العلوم الحديثة للوعي البيئيمن وجهة نظر معلمي العلوم في اقليم الوسط باألردن تعزى لمتغير الجنس.
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )5 . 2.2αفي مدى تضمن مناهج العلوم الحديثة للوعي البيئيمن وجهة نظر معلمي العلوم في اقليم الوسط باألردن تعزى لمتغير المؤهل العلمي.

حدود الدراسة:
 حدود مكانية :أجريت هذه الدراسة في اقليم الوسط باألردن. حدود بشرية :أجريت هذه الدراسة على معلمي العلوم في مدارس اقليم الوسط باألردن. -حدود زمانية :أجريت هذه الدراسة في الفصل الثاني من العام الدراسي (.)7271/7272
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أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسة في أنها تسعى للتعرف إلى مدى تضمن مناهج العلوم الحديثة للوعي البيئي من وجهة نظر معلمي
العلوم في اقليم الوسط باألردن وال شك أن هذا الموضوع ينطوي على أهمية كبيرة.
وتتضح أهمية هذه الدراسة في ندرة الدراسات التي تناولت موضوع مدى تضمن مناهج العلوم الحديثة للوعي البيئي من
وجهة نظر معلمي العلوم في اقليم الوسط باألردن ،كما من المتوقـع أن تفيد نتائج هذه الدراسة في التخطيط إلعداد الدورات
التربوية والتي تعمل على تحسين مناهج العلوم الحــديثة لكي يزداد مدى الوعي البيئي لدى المعلمين ومن ثم نقلها للطالب.
كما أن هذه الدراسة تفتح المجال أمام الباحثين إلجراء العديد من الدراسات واألبحاث وتناول متغيرات أخرى لم تتناولها
الباحثة.

مصطلحات الدراسة:
 المنهاج :ويعرف (الخطيب) المنهاج على أنه " نظام متكامل بعناصره الوظيفية جميعها ،ويكون وثيقة رسمية يحدد فيهامحتوى المادة التعليمية ،ومنظومة المعارف وحجمها والمهارات والخبرات التي يجب إكسممممممابها للطالب خالل عام
دراسممي معين ،أو مرحلة دراسممية مع منطقية بنيتها وأسمملوب عرضممها والخطة الزمنية المخصممصممة لتدريسممها ،وذلك
انطالقا من األهداف التربوية( .لتدريس هذه المادة التي تتصدر المنهاج (الخطيب)1984، ،
 الوعي البيئي :ويعرف (العجوز) الوعي البيئي على أنه " اإلدراك التام القائم على المعرفة بضمممرورة حسممممن اسممممتغاللالموارد الطبيعية والمشكالت البيئية مع اقتراح أنسب األساليب لمواجهة هذه المشكالت "( .العجوز)1992 ،

الدراسات السابقة:
دراسة (شهدة : )2990،أجرى شهده دراسة تهدف إلى قياس مدى وعي المعلمين ذوي التخصصات المختلفة بمشكالت
التلوث البيئي ،ولتحقيق الهدف أعد الباحث اختبار الوعي بمشكالت تلوث البيئة من نوع االختيار من متعدد مكون من ()α5
سؤاال .وطبقه على عينة قوامها ( )322معلم ذوي تخصصات مختلفة ،وأظهرت نتائج الدراسة :أن معلمي العلوم كان ترتيبهم
األول في حين كان ترتيب معلمي الرياضيات األخير على االختبار المعد ،وأوصت الدراسة بوضع استراتيجية شاملة لتنمية
الوعي بمشكالت التلوث البيئي على جميع األصعدة.
دراسة (عبد اللطيف  :)2995،هدفت هذه الدراسة إلى قياس مستوى التنور البيئي لدى معلمي العلوم ،وعالقتها بتنمية
المفاهيم واالتجاهات البيئية لدى تالميذ الحلقة الثانية من مرحلة التعليم األساسي .وقد قام الباحث بإعداد اختبار تحصيلي في ضوء
قائمة من المفاهيم والمخاطر البيئية ،كما أعد مقياسا لالتجاهات البيئية لتالميذ الصف األول اإلعدادي ،وطبق الدراسة على عينة
قوامها ( )711معلما .حيث أظهرت نتائج الدراسة :أن مستوى التنور البيئي لدى معلمي العـلوم بالــمرحلة اإلعدادية يقل عن حد
الكفاية ( ،)%2αوجود فروق ذات داللة إحصائية بين تالميذ المعلمين األكثر تنورا واألقل تنورا في االختبار والمقيس لصالح
تالميذ المعلمين األكثر تنورا.
دراسة (درويش ونشوان :)0222 ،هدفت هذه الدراسة إلى تحديد أبعاد التنور البيئي التي يجب أن يلم بها طالب كليات
التربية بالجامعات في محافظات غزة وإلى التعرف إلى أي مدى يؤثر مقرر التربية البيئية على مستويات التنور البيئي لطالب
كلية التربية بجامعة األزهر بغزة واتجاهاتهم نحو البيئة وإلى التعرف إلى مستوى التنور البيئي لطالب كلية التربية بجامعة
األزهر في كل بعد من أبعاد مقياس التنور البيئي ،ولقد استخدم الباحثان المنهج الوصفي،
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وأعدا مقياسا للتنور البيئي ومقياسا لالتجاهات البيئية ولقد تكونت عينة الدراسة من ( ) 02طالب وطالبة  .ولقد كانت
نتائج الدراسة كما يلي :أبعاد التنور البيئي تتمثل في (المعرفة البيئية ،التعامل مع موارد البيئة ،فهم المشكالت البيئية والمساهمة
في حلها ،حماية البيئة والمحافظة عليها ) ،نمو مستوى التنور البيئي لدى الطلبة نتيجة لدراستهم مقرر التربية البيئية ،ال يوجد
أثر لمقرر التربية البيئية في نمو االتجاهات البيئية لطالب كلية التربية– جامعة األزهر بغزة.

مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من معلمي العلوم في اقليم الوسط باألردن خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي
(.)7271/7272

عينة الدراسة:
أجريت الدراسة على عينة ( )133من معلمي العلوم في اقليم الوسط باألردن خالل الفصل الدراسي الثاني من العام
الدراسي ( ،)7271/7272تم اختيارهم بطريقة عشوائية والجداول( ،)7( ،)1تبين توزيع عينة الدراسة تبعا لمتغيراتها المستقلة.
جدول رقم ( :)1توزيع عينة الدراسة تبعا ً لمتغير مكان الجنس
التكرار

النسبة المئوية ()%

الجنس
ذكر

72

54

انثى

61

46

133

100

المجموع

جدول رقم ( :)2توزيع عينة الدراسة تبعا ً لمتغير المؤهل العلمي
التكرار

النسبة المئوية ()%

الخبرة
دبلوم

27

20

بكالوريوس

74

56

ماجستير

32

24

133

100

المجموع

منهج الدراسة:
اتبع في هذه الدراسة المنهج الوصفي نظرا لمالءمته طبيعتها حيث يتم في هذا المنهج جمع البيانات وإجراء التحليل
اإلحصائي الستخراج النتائج المطلوبة.

أداة الدراسة:
اعتمادا على أدبيات البحث والدراسات السابقة واستشارة الخبراء تم بناء استبانة لجمع البيانات من عينة الدراسة اشتملت
على ( )72فقرة موزعة إلى أربعة أبعاد كما في الجدول رقم (.)3
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جدول رقم ( :)3فقرات االستبانة تبعا ألبعاد الدراسة
عدد الفقرات

الفقرات

األبعاد

#
1

األهداف

2

2-1

7

المحتوى

5

1α-5

3

األنشطة

1

71-11

0

التقويم

1

72-77

المجموع

02

صدق األداة:
تم عرض أداة الدراسة على مجموعة من المختصين في وزارة التربية والتعليم االردنية وأوصوا ،بصالحيتها بعد إجراء
التعديالت عليها وقد تم إجراء تلك التعديالت وإخراج االستبانة بصورتها النهائية.
ثبات األداة:
للتحقق من ثبات األداة استخدمت معادلة (كرونباخ ألفا) الستخراج الثبات فبلغت نسبته الكلية على فقرات االستبانة ()2.91
وهي نسبة ثبات تؤكد إمكانية استخدام األداة.

المعالجة اإلحصائية:
بعد جمع البيانات تم إدخال بياناتها للحاسب لتعالج بواسطة البرنامج اإلحصائي للعلوم االجتماعية (ٍ ،)SPSSوقد استخدمت
النسب المئوية والمتوسطات الحسابية الموزونة واختبار (ت).

نتائج الدراسة ومناقشتها:
أوال :النتائج المتعلقة بالسؤال األول الذي نصه :ما مدى تضمن مناهج العلوم الحديثة للوعي البيئي من وجهة نظر معلمي العلوم
في اقليم الوسط باألردن؟
من أجل اإلجابة عن هذا السؤال ،استخدمت المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لكل فقرة من فقرات كل مجال من
مجاالت االستبانة.
وقد أعطي للفقرات ذات المضمون اإليجابي ( )αدرجات عن كل إجابة (موافق جدا) ،و( )0درجات عن كل إجابة
(موافق) ،و( )3درجات عن كل إجابة (محايد) ،ودرجتان عن كل إجابة (معارض) ،ودرجة واحدة عن كل إجابة (معارض جدا)،
ومن أجل تفسير النتائج اعتمد الميزان اآلتي للنسب المئوية لالستجابات:
جدول رقم ( :)4ميزان النسب المئوية لالستجابات
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النسبة المئوية

درجة االستجابات

أقل من %α2

منخفضة جدا

من %α9-%α2

منخفضة

من %19- %12

متوسطة
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من %29- %22

مرتفعة

من  %52فما فوق

مرتفعة جدا

وتبين الجداول ( ) 1،2،5، ،αالنتائج ،ويبين الجدول ( )9خالصة النتائج
 )1النتائج المتعلقة بالبعد األول (األهداف)
جدول رقم ( :)5المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد األول
متوسط

النسبة

درجة

رقم

االستجابة*

المئوية

االستجابة

4.00

80

مرتفعة جدا

3.91

78.18

مرتفعة جدا

3.88

77.57

مرتفعة

0

يحدد المنهاج مفهوم نظام اليابس والماء كفرع من النظام البيئي

4.06

81.21

مرتفعة جدا

α

يقترح المنهاج حلوال لبعض مشكالت البيئة البشرية

3.85

76.96

مرتفعة

3.94

78.78

مرتفعة

4.09

81.81

مرتفعة جدا

3.96

79.22

مرتفعة

الفقرات

الفقرة
1
7

3

1
2

يحدد المنهاج مشكالت البيئة التي تتعلق بالنظام البيئي.
يوجه المنهاج أسئلة عن العوامل الطبيعية المسؤولة عن المشكالت البيئية
بتأثير الطبيعة.
يبرز المنهاج العوامل البشرية المسؤولة عن المشكالت البيئية بتأثير
اإلنسان

يحث المنهاج الجديد على استخدام الطرق والوسائل التي تهدف إلى حماية
البيئة من اإلخالل بمقومات التوازن البيئي
يتضمن منهاج العلوم الحديث أمثلة لموارد البيئة الطبيعية المتجددة
الدرجة الكلية

أقصى درجة للفقرة ( )αدرجات
يتبين من الجدول رقم ( ) αالسابق أن مدى تضمن مناهج العلوم الحديثة للوعي البيئي من وجهة نظر معلمي العلوم في
اقليم الوسط باألردن على بعد األهداف كانت مرتفعة جدا على الفقرات ( )2، 0 ،7 ،1حيث كانت نسبتها المئوية أكثر من (،)%52
وكانت مرتفعة على الفقرات ( )1 ،α ،3حيث كانت نسبتها المئوية من ( )%29- %22وكانت النسبة المئوية لالستجابة على
الدرجة الكلية مرتفعة بداللة النسبة المئوية (.)%29.77
 )7النتائج المتعلقة بالبعد الثاني (المحتوى)
جدول رقم ( :)6المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد الثاني
متوسط

النسبة

درجة

رقم

االستجابة*

المئوية

االستجابة

5

يحتوي مادة تحدد موارد البيئة الطبيعية

3.85

76.96

مرتفعة

9

يشمل منهاج العلوم على المعلومات المتعلقة بمكونات نظام اليابس

3.82

76.36

مرتفعة

12

يصنف المنهاج المعلومات المتعلقة بعناصر النظام البيئي

3.91

78.18

مرتفعة

الفقرات

الفقرة
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يرشممد منهاج العلوم الحديث إلى اسممتخدام موارد البيئة المتوافرة الضممرورية

11

3.64

72.72

مرتفعة

3.55

70.90

مرتفعة

3.33

66.66

متوسطة

3.61

72.12

مرتفعة

يذكر المنهاج الحديث بعض السلبيات الستخدام التقنيات في البيئة.

3.73

74.54

مرتفعة

الدرجة الكلية

3.68

73.56

مرتفعة

لإلنسان بصورة واعية
يلخص المنهاج الحديث بعض العوامل المسمممؤولة عن النمو السمممكاني ،مثل:

17

المواليد ،الهجرة.
13

يرتب المنهاج الحديث أنماط استهالك اإلنسان لموارد البيئة الطبيعية.

10

يسمممممتعرض المنهاج الحديث معلومات عن أسممممماسممممميات التوازن في الطبيعة
مثل :دورة الماء ،دورة الكربون ،ودورة النيتروجين ،ودورة األكسجين

1α

يتبين من الجدول رقم ( ) 1السابق أن مدى تضمن مناهج العلوم الحديثة للوعي البيئي من وجهة نظر معلمي العلوم في
اقليم الوسط باألردن على بعد المحتوى كانت مرتفعة على الفقرات ( )1α ،10 ،11 ،17 ،12 ،9 ،5 ،2حيث كانت نسبتها المئوية
من ( )%29- %22وكانت متوسطة على الفقرة ( )13حيث كانت نسبتها المئوية ( )%11.11وكانت النسبة المئوية لالستجابة
على الدرجة الكلية مرتفعة بداللة النسبة المئوية (.)%23.α1
 )3النتائج المتعلقة بالبعد الثالث (األنشطة)
جدول رقم ( :)2المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد الثالث
رقم

الفقرات

الفقرة

يوضمح المنهاج الحديث بعض األساليب المفيدة للمحافظة على موارد

11

البيئة الطبيعية (المتجددة ،غير المتجددة).
12

يتعارض منهاج العلوم الحديث مع السلوك الخاطئ نحو البيئة.

15

يحسن منهاج العلوم الحديث من تقدير القيم االجتماعية التي تدعو إلى
معالجة المشكالت البيئية

19

متوسط

النسبة

درجة

االستجابة*

المئوية

االستجابة

4.03

80.60

مرتفعة جدا

3.42

68.48

متوسطة

3.79

75.75

مرتفعة

يتطرق منهاج العلوم الحديث للنصوص الشرعية (اآليات ،األحاديث)
التي تدعو إلى المحافظة على البيئة من المشمممكالت البيئية التي تحدث

3.42

68.48

متوسطة

بفعل تدخل اإلنسان.
توجد في منهاج العلوم الحديث فقرات تدعو إلى تعديل سمممملوك الطلبة

72

بقصد حماية البيئة المحلية.
يقيم المنهمماج الحممديممث للعلوم بعض القرارات البيئيممة الصمممممممادرة بحق

71

البيئة ،سواء على مستوى المدرسة ،أو المجتمع.
الدرجة الكلية

3.52

70.33

مرتفعة

3.42

68.48

متوسطة

3.60

72.02

مرتفعة

يتبين من الجدول رقم ( ) 2السابق أن مدى تضمن مناهج العلوم الحديثة للوعي البيئي من وجهة نظر معلمي العلوم في
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اقليم الوسط باألردن على بعد األنشطة كانت مرتفعة جدا على الفقرة ( )11حيث كانت نسبتها ( )%52.12وكانت مرتفعة على
الفقرات ( )72 ،15حيث كانت نسبتها المئوية من ( )%29- %22وكانت متوسطة على الفقرات ( )71 ،19 ،12حيث كانت
نسبتها المئوية من ( )%19-%12وكانت النسبة المئوية لالستجابة على الدرجة الكلية مرتفعة بداللة النسبة المئوية (.)%27.27
 )0النتائج المتعلقة بالبعد الثالث (التقويم)
جدول رقم ( :)8المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد الرابع
رقم

الفقرات

الفقرة

يقيم هذا المنهاج بعض القرارات الصادرة بخصوص البيئة سواء في

77

المدرسة ،أو المجتمع.
يفرق المنهاج بين مصممممممادر أشممممممكال اإلخالل بتوازن النظام البيئي،

73

مثل :مصادر تلوث الماء ،مصادر تلوث الهواء.
يقممدم المنهمماج أمثلممة لتلوث النظممام البيئي ،مثممل :تلوث الممماء ،تلوث

70

الهواء ،تلوث الغذاء ،تلوث التربة
7α

يقيم المنهاج الحديث مدى تأثير اإلنسان في تغيير النظام البيئي.

71

يسممممتشممممهد المنهاج الحديث بأمثلة ألنماط اسممممتهالك اإلنسممممان لموارد البيئة
الطبيعية
يمذكر المنهماج الحمديمث بمأن مسممممممؤوليمة اتخماذ القرار البيئي منوطة بجهات

72

معينة ،مثل المستهلك ،المؤسسات العامة ،المؤسسات الخاصة.
الدرجة الكلية

متوسط

النسبة

درجة

االستجابة*

المئوية

االستجابة

3.45

69.09

متوسطة

3.88

77.57

مرتفعة

4.21

84.24

مرتفعة جدا

4.03

80.60

مرتفعة جدا

3.82

76.36

مرتفعة

3.55

70.90

مرتفعة

3.82

76.46

مرتفعة

يتبين من الجدول رقم ( ) 5السابق أن مدى تضمن مناهج العلوم الحديثة للوعي البيئي من وجهة نظر معلمي العلوم في
اقليم الوسط باألردن على بعد التقييم كانت مرتفعة جدا على الفقرات ( )7α ،70حيث كانت نسبتها المئوية أكثر من (،)%52
وكانت مرتفعة على الفقرات ( )72 ،71 ،73حيث كانت نسبتها المئوية من ( ،)%29- %22وكانت متوسطة على الفقرة
( )%19.29وكانت النسبة المئوية لالستجابة على الدرجة الكلية مرتفعة بداللة النسبة المئوية (.)%21.01
 )αخالصة النتائج وترتيب األبعاد والدرجة الكلية لالستجابات:
جدول رقم ( :)9المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لألبعاد والدرجة الكلية لالستجابات
المجال

الرقم

متوسط
االستجابة*

النسبة المئوية

درجة
االستجابة

1

األهداف

3.96

79.22

مرتفعة

7

المحتوى

3.68

73.56

مرتفعة

3

األنشطة

3.60

72.02

مرتفعة
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التقويم

0

الدرجة الكلية

3.82

76.46

مرتفعة

3.77

75.31

مرتفعة

أقصى درجة للفقرة ( )αدرجات
يتبين من الجدول رقم ( ) 9السابق أن مدى تضمن مناهج العلوم الحديثة للوعي البيئي من وجهة نظر معلمي العلوم في
اقليم الوسط باألردن كانت مرتفعة على األبعاد كافة حيث كانت نسبتها المئوية من ( )%29-%22وكانت النسبة المئوية لالستجابة
على الدرجة الكلية مرتفعة بداللة النسبة المئوية (.)%2α.31
وتعزو الباحثة ذلك لعدة أسباب وهي:
 المنهاج األردني منهاج حديث حيث بدا في إدخال المفاهيم والمصطلحات البيئية وتوضيحها وكذلك تم التطرق في مناهجالعلوم الحديثة إلى جميع المسمممممتويات الدراسمممممية للتصمممممرفات السممممملبية والخاطئة اتجاه البيئة والعمل على تصمممممحيح هذه
التصرفات وهذا يؤدي إلى تعزيز الطالب وامتالكهم لقواعد التصرف السليم اتجاه البيئة.
 اهتممام معلمي العلوم بمالمحتوى وعرضممممممهما على الطلبة بطرق مختلفة وبسمممممميطة والعمل على توضمممممميح جميع األفكاروالمفاهيم البيئية وربطها بالواقع من خالل النشاطات العلمية.
 اسممممتخدام األنشممممطة الالصممممفية كالرحالت العلمية والنوادي ...الخ والتي تعمل على تطوير مهارات الطلبة لما تعلموه فيالمناهج الدراسية وتعزيز تصرفاتهم.
ومن خالل النظر إلى نتائج الدراسة نالحظ أن استجابة عينة الدراسة كانت مرتفعة على بعد األهداف التي تعود للمنهاج
وترى الباحثة أن السبب في ذلك يعود إ لى كون المنهاج األردني منهاج جديد وخضع لتغيرات وتعديالت عديدة وال يزال بحاجة
إلى إعادة تطوير ليالئم طبيعة التقدم العلمي والتكنولوجي بحيث يتضمن امثلة واقعية توضح الصورة الحالية من أجل ربط
المحتوى الدراسي بواقع البيئة المحلية التي يعيش فيها الطالب.
ويعمل الم نهاج على تحقيق وعي بيئي متقدم حيث يعمل على ترسيخ االفكار والمهارات البيئية المختلفة في مجال الحفاظ
على بيئة نظيفة ومرتبة وجميلة واألساس هنا المعلم والوسيلة هي المناهج الحديثة.
وفيما يتعلق بالبعد الثاني (المحتوى) فقد كانت استجابة العينة على هذا البعد مرتفعة وترى الباحثة أن سبب ذلك هو أن
منهاج العلوم الحديث يعرض المادة بشكل سهل ومبسط وذلك يعود بالنفع على الطالب باإلضافة إلى عرض الصور التوضيحية
والمفاهيم والمصطلحات العلمية بشكل واضح.
أما بالنسبة لألسباب المتعلقة بالبعد الثالث (االنشطة) فقد كانت النسبة المئوية لهذا البعد مرتفعة أيضا وتعزو الباحثة أن
السبب في ذلك يعود إلى احتواء مناهج العلوم الحديثة على العديد من األنشطة الصفية والالصفية والتي تعمل على تطبيق ما تم
تعلمه في الكتاب المدرسي على أرض الواقع وذلك على عدة أوجه منها أنشطة المختبرات والرحالت المدرسية والتعليمية والتي
تعمل على ترسيخ التصورات اإليجابية لدى الطالب تجاه البيئة.
إما بالنسبة للبعد الرابع واألخير وهو بعد التقويم حيث كانت النسبة المئوية لهذا البعد مرتفعة أيضا وهذه يعود إلى أن المعلم
يقوم بالتغذية الراجعة في نهاية كل وحدة دراسية باإلضافة إلى استخدام اسلوب التعزيز وأسلوب المكافئة وتقويم السلوك الجيد
حيث أدى ذلك إلى تكون مهارات إيجابية لدى الطلبة.
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ثانيا :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني الذي نصه :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )2.2α=αفي مدى
تضمن مناهج العلوم الحديثة للوعي البيئي من وجهة نظر معلمي العلوم في اقليم الوسط باألردن تعزى لمتغيرات :الجنس ،المؤهل
العلمي؟
وتتعلق بهذا السؤال فرضيات الدراسة ،والجداول ( ،)12( ،)9تبين نتائج فحصها.
نتائج فحص الفرضية األولى التي نصها :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )2.2α= αفي مدى تضمن
مناهج العلوم الحديثة للوعي البيئي من وجهة نظر معلمي العلوم في اقليم الوسط باألردن تعزى لمتغير الجنس
لفحص الفرضية تم استخدام اختبار ( )tوالجدول رقم ( )9يبين النتائج
جدول رقم ( :)22نتائج اختبار (ت) تبعا ً لمتغير الجنس
ذكر
األبعاد

رقم

أنثى
(ت)

الداللة
.426

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

 1 -1األهداف

4.0084

.39920

3.9107

.28985

.808

-7

المحتوى

3.6250

.71807

3.7344

.29887

-.577-

.570

-3

األنشطة

3.5490

.75177

3.6563

.31896

-.539-

.595

-0

التقويم

3.8922

.61785

3.7500

.36004

.813

.423

الدرجة الكلية

3.7686

.57653

3.7628

.21798

.039

.969

دال إحصائيا عند مستوى الداللة ()2.2α
يتبين من الجدول رقم ( )12السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )2.2α . αفي مدى تضمن
مناهج العلوم الحديثة للوعي البيئي من وجهة نظر معلمي العلوم في اقليم الوسط باألردن تعزى لمتغير الجنس على الدرجة الكلية
وعلى األبعاد كافة حيث كان مستوى الداللة لقيم (ت) عليها أكبر من ( )2.2αوبهذا تقبل الفرضية الصفرية.
وتعزو الباحثة ذلك إلى أن معلمي العلوم سواء كانوا ذكورا أو إناثا فإن موضوع الوعي البيئي يحظى باهتمامهم جميعا
ويعملون على توضيحه وعرضه بصورة صحيحة لجميع الطالب لما له من أهمية كبيرة في الممارسات اليومية االعتيادية حيث
يعتبر هذا واجبا دينيا ووطنيا والحفاظ على البيئة مهم وضروري حيث إنها بيئتنا جميعا وهذا يكون بتربية النشء على السلوك
السليم واإليجابي وهذا يهم الجميع اما بالنسبة للبعد الثاني وهو الطالب كذلك ينطبق عليه الوضعية نفسها .وتتعارض هذه الدراسة
مع دراسة إهرليش ()1979 ،Ehrlich
نتائج فحص الفرضية الثانية التي نصها :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )2.2α α.في مدى تضمن
مناهج العلوم الحديثة للوعي البيئي من وجهة نظر معلمي العلوم في اقليم الوسط باألردن تعزى لمتغير المؤهل العلمي؟
لفحص الفرضية استخدم تحليل التباين األحادي ( )ANOVAوالجدول ( )12يبين النتائج
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جدول رقم ( :)22نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في مدى تضمن مناهج العلوم الحديثة للوعي البيئي من وجهة
نظر معلمي العلوم في اقليم الوسط باألردن تعزى لمتغير المؤهل العلمي
األبعاد
األهداف

المحتوى

األنشطة

التقويم

الدرجة الكلية

مجموع مربعات

درجات

متوسط

قيمة

مستوى

االنحراف

الحرية

المربعات

(ف)

الداللة

بين المجموعات

.021

2

.011

.082

.921

داخل المجموعات

3.868

230

.129

المجموع

3.889

232

بين المجموعات

.470

2

.235

داخل المجموعات

9.218

230

.307

المجموع

9.688

232

بين المجموعات

.558

2

.279

داخل المجموعات

10.106

230

.337

المجموع

10.663

232

بين المجموعات

.317

2

.159

داخل المجموعات

7.901

130

.263

المجموع

8.219

132

بين المجموعات

.249

2

.124

داخل المجموعات

5.783

130

.193

المجموع

6.031

132

مصدر التباين

.766

.828

.603

.645

.474

.447

.554

.532

يتبين من الجدول رقم ( )11السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )2.2α . αفي مدى تضمن
مناهج العلوم الحديثة للوعي البيئي من وجهة نظر معلمي العلوم في اقليم الوسط باألردن تعزى لمتغير المؤهل العلمي على الدرجة
الكلية وعلى األبعاد كافة حيث كان مستوى الداللة لقيم (ف) عليها اكبر من ( )2.2αوبهذا تقبل الفرضية الصفرية.
وتعزو الباحثة ذلك إلى اهتمام معلمي العلوم كافة بالوعي البيئي بغض النظر عن مؤهلهم العلمي ومن ناحية اخرى فان
معظم عينة هذه الدراسة من حملة البكالوريوس فذلك يمكن أن تنعكس استجاباتهم على بقية أفراد العينة ومن الجدير ذكره أن
جميع معلمي العلوم بشكل خاص وباقي المعلمين بشكل عام اصبحوا على دراية بأهمية تضمن الوعي البيئي في المناهج بحيث
عملوا على عرضها وتوضيحها بصورة إيجابية أثناء الحصص الدراسية في داخل البيئة التعليمية ومن خالل الندوات
والمحاضرات التي تقوم بها وزارة التربة والتعليم والمؤسسات الخاصة والمحلية باإلضافة إلى وسائل اإلعالم المختلفة ودورها
في نشر الوعي البيئي .واتفقت هذه الدراسة مع دراسة (شهد.)1997 ،

التوصيات:
-

االعتناء بمفاهيم الوعي البيئي على مستوى المناهج الدراسية المقررة وذلك من خالل طلب آراء معلمي العلوم عند بناء
المناهج الدراسية أو إعادة النظر في محتوياتها أو عند التخطيط لألنشطة الطالبية ذات الصلة بالبيئة.
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-

االرتفاع بوعي التالميذ بالمفاهيم البيئية لتكن عند المستوى المرجو؛ ليأتي تأثرهم بها وممارستهم لها بالصورة المرغوب
فيها.

-

إقامة دورات قصيرة األمد لمعلمي العلوم؛ بقصد تعريفهم بأدوار تخصصاتهم نحو البيئة.

-

إقامة دورات تدريبية لمعلمي العلوم على استخدام أسلوب الدراسات البيئية؛ لتحقيق الوعي المعرفي السليم ،والتأثر
الوجداني الحسن والممارسة مرغوب فيها.

-

التطوير المستمر للمناهج الدراسية لمواكبة تطورات العصر العلمي المعاصر.

-

تضمن المناهج الدراسية اتجاهات ايجابية نحو البيئة.

-

حث األسرة على تقويم السلوك البيئي ألبنائهم وذلك في إطار التعاون المشترك مع المدرسة.

-

عمل دراسة في مدى تضمن مناهج العلوم الحديثة للوعي البيئي من وجهة نظر الطلبة أنفسهم.

المراجع والمصادر:
المراجع العربية:
-

ابن منظور .)1999( :لسان العرب :بيروت ،دار إحياء التراث العربي .مؤسسة التاريخ العربي .ط ( .)3باب النون :مادة نهج :الجزء.10 :

-

أبو اللبن ،إيناس (: ")722αمستوى الوعي البيئي وعالقته ببعض المتغيرات لدى طلبة كليات التربية في الجامعات األردنية بمحافظات غزة
" ،رسالة ماجستير غير منشورة كلية التربية ،جامعة األزهر بغزة.

-

اإلمام القرطبي )7222( :تفسير القرطبي .تحقيق أحمد محمد شاكر .مؤسسة الرسالة .ط ،3المجلد.3:

-

بابطين ،هدى محمد حسين ( ) 7227مستوى الوعي ببعض المخاطر البيئية لدى طالبات كلية التربية لألقسام العلمية
بمدينتي مكة المكرمة وجده ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة ام القرى ،كلية التربية

-

التربية البيئية-مرجع عن البيئة العالمية ،برنامج التعليم البيئي ،مركز علوم صحة البيئة والمهنة ،جامعة بير زيت.

-

الحصري ،علي سير .العنزي ،يوسف ( )7222طرق التدريس العامة ،الكويت ،ط .1

-

سعادة ،أحمد جودت .إبراهيم ،عبد هللا محمد ،)7221( ،تنظيمات المناهج وتخطيطها وتطويرها ،دار الشروق ،عمان.

-

مرعي ،توفيق احمد ،الحيلة ،محمد محمود( )7222المناهج التربوية الحديثة مناهجها عناصرها أسسها عملياتها ،دار
المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ،المملكة العربية السعودية.

-

مصطفى ،صالح عبد المجيد( )7222المناهج الدراسية عناصرها وأسسها ،وتطبيقاتها ،المملكة العربية السعودية ،دار
المريخ للطباعة والنشر.

-

معروف ،موفق عربي ( ) 7222مستوى الوعي المائي لدى الطلبة معلمي بكليات التربية في الجامعات األردنية بغزة،
رسالة ماجستير غير منشورة.

المراجع االجنبية:
Barker،Robert (1987): Dictionary Social Work ، N.A.S.W. printec In، U.S.A.

-

Disinger ، John (1996): Environmental education in K -12 curriculum، an overview، Ohio

-

state University.
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دور مدير المدرسة في الحد من التسرب المدرسي خالل جائحة كورونا في المدارس األردنية الحكومية
من وجهة نظر معلمي ومعلمات لواء الجيزة
The role of the school principal in reducing school dropout during the Corona pandemic in
Jordanian public schools from the viewpoint of the teachers of the Giza District
الباحثة /هيفاء مكاون شبيب الخريشا
وزارة التربية والتعليم االردنية

الملخص:
هدفت هذه الدراسة الى التعرف دور مدير المدرسة في الحد من التسرب المدرسي خالل جائحة كورونا في المدارس
األردنية الحكومية من وجهة نظر معلمي ومعلمات لواء الجيزة ،ومعرفة إن كان هناك دور لألسرة في الحد من التسرب الدراسي
من وجهة نظر معلمي ومعلمات مدارس لواء الجيزة تعزى لمتغيرات :الجنس ،المؤهل العلمي ،التخصص ،سنوات الخبرة،
العمر.
ولإلجابة عن هذه األسئلة بنيت استبانة لجمع البيانات من عينة الدراسة اشتملت على ( )13فقرة موزعة الى بعدين.
وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في دور مدير المدرسة في الحد من التسرب الدراسي عن مدارس
لواء الجيزة من وجهة نظر المعلمين والمعلمات تع زى لمتغيرات (الجنس ،المؤهل العلمي ،التخصص ،سنوات الخبرة ،العمر
على األبعاد كافة وعلى الدرجة الكلية ،وبناء عليه فقد أوصت الباحثة القيام بدراسات من حين آلخر لتوفير قاعدة ما لكليات
العلميات إحصائية عن نسب التسرب وأسبابه.
الكلمات المفتاحية :مدير المدرسة ،التسرب المدرسي ،جائحة كورونا ،المدارس األردنية الحكومية ،لواء الجيزة.

Abstract
This study aimed to identify the role of the school principal in reducing school dropout
during the Corona pandemic in Jordanian public schools from the viewpoint of the teachers of the
Giza District, and to find out if there is a role for the family in reducing school dropout from the
viewpoint of the teachers of Giza District schools due to variables: Gender, qualification,
specialization, years of experience, age.
To answer these questions, a questionnaire was constructed to collect data from the study
sample. It included (31) items distributed into two dimensions.
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The results showed that there were no statistically significant differences in the role of the
family in reducing school dropout from the Giza district schools from the teachers' and female
teacher's point of view due to variables (gender, academic qualification, specialization, years of
experience, age on all dimensions and on the total degree,
and accordingly it was recommended. The researcher conducts studies from time to time
to provide a statistical information base on dropout rates and their causes.

Keywords: School Manager, school dropout, Jordanian public schools, Giza District.
المقدمة:
تعاني الدول بعامة والناس بخاصة من صراع دائم من أجل االرتقاء بمستوى التعليم لكل منها ،إذ يشكل التعليم عامال
أساسا في تقدمها االقتصادي واالجتماعي وغيره ،وفي سبيل ذلك تجد أنها ترصد جزءا كبيرا من ميزانياتها لالرتقاء بالمستوى
التعليمي لها ،وهذا قد يكون على حساب أمور أخرى ولكننا نجد تفاوتا بين الدول في حجم هذه النفقات مما ينعكس بشكل مباشر
على مستوى تقدم هذه الدول ورقيها.
وبذلك فإن معظم الدول تولي التعليم أهمية كبيرة مما جعلها تستنزف جزءا كبيرا من مواردها المالية وإمكاناتها البشرية،
"حتى غدا قطاع التعليم من أوسع القطاعات في أي بلد كان نظرا لضخامة األعداد العاملة فيه والمهمات الموكلة إليه" (أبو عسكر،
 ،9002ص.)9
وبالرغم من حاجة المجتمع إلى جهود أفراده إال أننا نرى أن هناك نسبة من الطالب ال بأس بها تنقطع عن الدراسة وال
تكمل مسيرتها الدراسية ،ومشكلة من أكثر مشكالت النظام التعليمي ،وهي مشكلة عالمية ،تشكو منها األنظمة التعليمية في معظم
دول العالم المتقدمة والنامية.
ولذا اهتم الكثير من الباحثين ورجال التربية والتعليم بمشكلة الهدر أو الفاقد التعليمي وذلك لما لها من أبعاد خطيرة
اجتماعيا واقتصاديا وسلوكيا ،حيث يشكل الهدر التعليمي خاصة في صورتيه :الرسوب والتسرب إهدارا حقيقيا للجهود التي تبذل
في إطار تخطيط واضح المعالم ،تقل آثارها وينخفض عائدها إلى الحد الذي ال يتيح الفرصة لوضع الخطط المرحلية المتكاملة
بسب انعدام االستقرار الواقعي إضافة إلى عوامل االنحراف الناتجة عن ذلك التسرب ،إذ يمثل المتسرب طاقة معطلة وخطرة
على أمن المجتمع ،بما في تخريب اقتصاده ،وإضعاف التماسك االجتماعي والوحدة الثقافية بين أفراد المجتمع ،وتقليل قدرة الفرد
على التكيف مع المجتمع ،والمشاركة بفاعلية في مجاالت التنمية (الحامد وآخرون9009 ،م ،ص.)113
وعليه فإن دراسة التسرب في مدارس لواء الجيزة تعد أولوية من أوليات البحث العلمي نظرا لما يجلبه التسرب من آثار
سلبية عديدة في جوانب الحياة االجتماعية.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
تبين مراجعة االدب التربوي والدراسات السابقة دراسة (أبو غديين( ،)9003 ،الشخيبي( ،)2002،أبو عسكر)9002 ،
أن تسرب التالميذ من التعليم وغيابهم عن المدرسة يمثل مشكلة كبيرة،
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وتعد من أخطر اآلفات التي تواجه العملية التعليمية ومستقبل األجيال في المجتمعات المختلفة لكونها إهدارا تربويا ال يقتصر أثره
على الطالب فحسب بل يتعدى ذلك إلى جميع نواحي المجتمع فهي تزيد معدالت األمية والجهل والبطالة وتضعف البنية االقتصادية
واإلنتاجية للمجت مع والفرد وتزيد االتكالية واالعتماد على الغير ،كما يؤدي التسرب إلى خلق مشكالت متعددة خطيرة كعمالة
األطفال واستغاللهم وظاهرة الزواج المبكر .األمر الذي يؤدي إلى زيادة حجم المشكالت االجتماعية كانحراف األحداث وانتشار
السرقات واالعتداء على ممتلكات اآلخرين ،مما يؤدي إلى ضعف المجتمع وانتشار الفساد فيه ،وتسبب مشكلة التسرب ضياعا
وخسارة للتالميذ أنفسهم ألن هذه المشكلة تترك آثارها السلبية في نفسية التلميذ وتعطل مشاركته المنتجة في المجتمع.
وتشكل مدير المدرسة دورا مهما في الحد من التسرب الدراسي من المدارس باعتبارها المؤسسة االجتماعية األولى
التي تعمل على اكساب الناشئة المنظومة القيمة واألخالقية للمجتمع.
وبناء على ما تقدم ،فإن مشكلة الدراسة تتمثل في اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي :ما دور مدير المدرسة في الحد من
التسرب المدرسي خالل جائحة كورونا في المدارس األردنية الحكومية من وجهة نظر معلمي ومعلمات لواء الجيزة؟
وينبع عن هذا السؤال الرئيس التساؤالت الفرعية األتية:
 هل توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى ( )0.05≥αفي استجابات المعلمين والمعلمات نحو دور مدير المدرسةفي الحد من التسرررررررب الدراسرررررري في مدارس لواء الجيزة تعزى للمتغيرات (الجنس ،والتخصررررررص ،والمؤهل العلمي،
وسنوات الخبرة)؟
 ما واقع التسرب الدراسي في مدارس لواء الجيزة؟ -ما أسباب التسرب الدراسي في مدارس لواء الجيزة؟

أهمية الدراسة:
تكمن أهمية هذه الدراسة في التعرف على العوامل واألسباب التي تؤدي إلى تسرب الطلبة من المدارس من وجهة نظر
المعلمين والمعلمات .وتبدو أهمية البحث في جانبين هما:
 تسررتمد الدراسررة الحالية اهميتها من أهمية هذا الموضرروع على مسررتوى لواء الجيزة التي تهتم بتفعيل دور مدير المدرسررةفي الحد من التسرب الدراسي.
 تميزت هذه الدراسررررررة بأنها األولى التي أجريت في مدارس لواء الجيزة -في حدود علم الباحثة-التي تسررررررعى لتفعيل دورمدير المدرسرررررة في الحد من التسررررررب المدرسررررري خالل جائحة كورونا في المدارس األردنية الحكومية من وجهة نظر
معلمي ومعلمات.
 قد تسرهم الدراسرة الحالية في وضرع خلفية نظرية حول دور مدير المدرسرة في الحد من التسررب الدراسي وبالتالي تسهلعلى الباحثين المهتمين للرجوع اليها.

أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة الى ما يلي:
 التعرف على دور مدير المدرسة في الحد من التسرب الدراسي في مدارس لواء الجيزة. الكشرررررف عما إذا كان هناك فروق في اسرررررتجابات المعلمين والمعلمات نحو دور مدير المدرسرررررة في الحد من التسرررررربالدراسي في مدارس لواء الجيزة تعزى للمتغيرات (الجنس ،والتخصص ،والمؤهل العلمي ،وسنوات الخبرة).
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 -التعرف على األسباب الرئيسية للتسرب الدراسي في مدارس لواء الجيزة.

حدود الدراسة:
 حد زمني :الفصل الثاني من العام الدراسي ()9093/9090 حد مكاني :مدراس لواء الجيزة. -حد بشري :اقتصرت الدراسة الحالية على عينة من المعلمين والمعلمات في مدارس لواء الجيزة من وجهة نظرهم.

فرضيات الدراسة:
 ال توجد فروق في اسررررررتجابات المعلمين والمعلمات في مدارس لواء الجيزة عند مسررررررتوى الداللة ( )α≤ 0.05نحو دورمدير المدرسة في الحد من التسرب المدرسي خالل جائحة كورونا تعزى لمتغير الجنس.
 ال توجد فروق في اسررررررتجابات المعلمين والمعلمات في مدارس لواء الجيزة عند مسررررررتوى الداللة ( )α≤ 0.05نحو دورمدير المدرسة في الحد من التسرب المدرسي خالل جائحة كورونا تعزى لمتغير المؤهل العلمي.
 ال توجد فروق في اسررررررتجابات المعلمين والمعلمات في مدارس لواء الجيزة عند مسررررررتوى الداللة ( )α≤ 0.05نحو دورمدير المدرسة في الحد من التسرب المدرسي خالل جائحة كورونا تعزى لمتغير التخصص.
 ال توجد فروق في اسررررررتجابات المعلمين والمعلمات في مدارس لواء الجيزة عند مسررررررتوى الداللة ( )α≤ 0.05نحو دورمدير المدرسة في الحد من التسرب المدرسي خالل جائحة كورونا تعزى لمتغير سنوات الخبرة.

مصطلحات الدراسة:
 الدور :األعمال التي يمارسها الفرد نتيجة إلشغاله منصبا معينا من أجل إحداث تغيير (أبو عسكر ،9002 ،ص.)30 -التسرب :بأنه" ترك الطالب الدراسة قبل نهاية المرحلة التي سجل فيها" (الغامدي ،9009 ،ص.)90

الدراسات السابقة:
الدراسة العربية:
دراسة (أبو عرفة وآخرون )0220 ،بعنوان :التسرب المدرسي خالل جائحة كورونا في مدارس القدس الشرقية،
المسببات والدوافع .تحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على ظاهرة مجتمعية هامة ،أال وهي ظاهرة تسرب طلبة المدارس في
مدينة القدس .هدفت هذه الدراسة إلى تمحيص االرقام للتعرف على حجم هذه الظاهرة والدوافع من وراء التسرب وسبل منع
تفاقم هذه الظاهرة والحد منها ومعالجتها .وقد جاءت نتائج هذه الدراسة موضحة لنتائج متداولة سابقة في مجال تسرب الطالب
من المدارس ،ودالالت تلك االرقام ،والسيما التباين الكبير بينها ،واستنتجت بالتالي النسبة ربما االكثر قربا الى الواقع .حيث
تزداد قضية التسرب المدرسي خالل جائحة كورونا وتداعياتها االجتماعية تعقيدا في القدس ،فتعدد المرجعيات والسلطات التربوية
في المدينة )إسرائيلية ،حكومية فلسطينية ،خاصة ،ووكالة غوث إضافة الى الشركات الخاصة(  ،والوضع السياسي واألمني في
المدينة ،وعمل بلدية القدس الغربية ألسرة األجهزة الخدماتية بما فيها المدارس الخارجة عن نطاق ادارتها ،تشكل كلها عوامل
إضافية ضاغطة تؤثر في نسب التسرب من ناحية ،ومحدودية الوقاية منها وعالجها من الناحية األخرى.
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دراسة (أبو عسكر )0222 ،بعنوان" :دور اإلدارة المدرسية في مدارس البنات الثانوية في مواجهة ظاهرة التسرب
الدراسي بمحافظات غزة وسبل تفعيله" هدفت الدراسة إلى التعرف على دور اإلدارة المدرسية في مدارس البنات الثانوية في
مواجهة ظاهرة التسرب الدراسي بمحافظات غزة وسبل تفعيله ،والوقوف على واقع التسرب في هذه المدارس ومعرفة درجة
ممارسة اإلدارة المدرسية لدورها في الحد من هذه الظاهرة ومعرفة أثر كل من سنوات الخدمة والمؤهل العلمي ومكان السكن
على درجة ممارسة اإلدارة المدرسية لدورها في الحد من هذه الظاهرة من وجهة نظر عينة الدراسة البالغ عددهم ( )86مديرة
أي ما نسبته ( )%300من مجتمع الدراسة األصلي.وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي موظفا استبانة واحدة كأداة
للدراسة مكونة من ( )12فقرة موزعة على مجالين هما المجال التربوي والمجال االجتماعي إضافة إلى سؤال مفتوح حول سبل
مقترحة لتفعيل دور اإلدارة المدرسية للحد من ظاهرة التسرب.
وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية :حصل المجال التربوي على المرتبة األولى بوزن نسبي ) (%80.94والذي يبين
قيام مديرات المدارس بواجبهن في كثير من الجوانب التربوية وهي مقبولة بالنسبة ألداء مديرات المدارس من اجل الحد من
ظاهرة التسرب في المدارس الثانوية للبنات ،وحصل المجال االجتماعي على المرتبة الثانية بوزن نسبي ) (80.17%والذي
يبين العالقة بين المدرسة والمجتمع المحلي من أجل الحد من ظاهرة التسرب المدرسي خالل جائحة كورونا وهو بحاجة إلى
تفعيل ،كذلك ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لكل من متغير سنوات الخدمة والمؤهل العلمي والمديرية التي تتبع لها
المدرسة ،وفي ضوء النتائج السابقة أوصت الدراسة بتوصيات تتعلق باإلدارة المدرسية منها تنظيم رحالت ترفيهية للطالبات
وزيارة األماكن األثرية البارزة التي تتحدث عنها المناهج ،وإشاعة جو المحبة والود بين المعلمات والطالبات.
دراسة (قنديل )0222 ،بعنوان :ظاهرة تسرب الطالب من المدارس واثارها السلبية .هدفت هذه الدراسة لتسليط الضوء
على ظاهرة سلبية في الميدان التربوي في دولة االمارات العربية المتحدة :تعريفها ،واسبابها ،وآثارها ،وتحليلها بناء على
االحصائيات السنوية التي تقوم بها وزارة التربية ،وترصدها في نشراتها اإلحصائية المختلفة ،وسنحاول ان نستشرف بعض
الحلول المقترحة للحد منها ،وذلك من خالل السعي الى تحقيق األهداف التالية :التعرف على األسباب والعوامل الحقيقية التي تقف
وراء تسرب الطلبة من المدارس ،وبحث فعالية بعض اإلجراءات العالجية التي تساعد على عودة المتسربين الى مقاعد الدراسة.
دراسةةة (أبو غديين )0222،بعنوان" :التسةةرب الدراسةةي في المرحلة الثانوية العامة الحكومية وعالقته باألوضةةا
السةةياسةةية واالجتماعية واالقتصةةادية في محافظات غزة ".هدفت هذه الدراسررة إلى التعرف إلى حجم التسرررب الدراسرري لدى
طلبة المرحلة الثانوية ). )2003وفقا إلحصررررائيات وزارة ( )9009-3222العامة الحكومية بمحافظات غزة لألعوام ()3226
التربية والتعليم .كما وهدفت للكشررررف عن العوامل التي تؤدي إلى التسرررررب الدراسرررري لدى طلبة المرحلة الثانوية الحكومية
بمحافظات غزة من وجهة نظر المديرين والمديرات ،كذلك هدفت للكشررررف عن االختالفات في درجة تقدير العوامل المؤدية
للتسررب الدراسري يعزي للمتغيرات اآلتية (الجنس.المؤهل العلمي.سرنوات الخدمة.المنطقة) واسرتخدمت الباحثة.المنهج الوصف
التحليلي .وتوصرررلت الى النتائج التالية :ارتفاع نسررربة التسررررب لدى اإلناث عنه لدى الذكور /الثانوية العامة ،وتختلف اسرررتجابة
أفراد العينرة حول ترتيب العوامل المؤدية إلى التسرررررررب وفقا لمتغيرات (الجنس.المؤهل العلمي.سررررررنوات الخدمة.المنطقة).
وأوصررت الباحثة بإجراء دراسررة حالة لبعض المدارس التي ترتفع فيها نسرربة التسرررب الدراسرري ،والمرونة في عودة المتسررربين
لمدارسرهم بغض النظر عن الظروف ،وإجراء دراسرة الحقة تعنى بالتسرررب الدراسري من وجهة نظر المتسرربين وأولياء األمور
والمرشدين التربويين.
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الدراسات األجنبية:
تقرير مؤسسة اوتشا ( )0222بعنوانOffice for the Coordination of Humanitarian Affairs :
 occupied Palestinian, UCHA, East Jerusalem: Key Humanitarian Concerns.تطرق التقرير الى وضع
التعليم في القدس ،وحدد ان اهم مشكلة هي النقص في عدد الصفوف المدرسية التي تقدر بنحو  1555غرفة صفية .وتشير األرقام
التي اوردها لوجود  4555طفل فلسطيني ال يحضرون إلى مدارسهم في القدس الشرقية بسبب عدم توفر غرف صفية تستطيع
استيعاب الطالب في المدارس الحكومية ،وفي ذات الوقت ،ال يستطيع أولئك الطلبة تحمل عبء مصاريف الدراسة في المدارس
الخاصة.
دراسةةة (كاليوس ،ريتشةةارد )2001،بعنوان انتظام الطلبة وتسةةربه في مدارس تكسةةاس الحكومية ".هدف التقرير
إلى إلقاء الضرروء على مدى التزام الطلبة في مدارسررهم الحكومية وحجم 2000للمرحلة الثانوية في تكسرراس حيث وصررل عدد -
التسرررب الدراسرري في العام الدراسرري ) (1999الطلبة الملتحقين في ذلك العام الدراسرري 9000-3222تسرررب منهم عدد وقدره
( )91..32بنسربة قدرها ( )%3.وكما هدفت الدراسررة إلى إعطاء صرورة واضررحة عن معدل التسررب  ،2000وهدف التقرير
أيضررررا إلى إبراز أثر  -الدراسرررري في والية تكسرررراس األمريكية للعام ) (1999األصررررول العرقية التي ينحدر منها الطلبة نحو
التسرررررب الدراسررررري وذلك للطلبة الملتحقين في المرحلة اإلعدادية في المدارس الحكومية وقد اتبع التقرير المنهج الوصرررررفي
التحليلي لمالءمرة التقارير لمثل هذا المنهج ،أما عينة هذه الدراسررررررة فتمثلت في طلبة المدارس في المرحلة الثانوية 2000
وتوصرررلت الدراسرررة إلى مجموعة من النتائج من  -في والية تكسررراس األمريكية للعام ()3222أهمها :ارتفاع نسررربة التسررررب
الدراسرري لدى الطلبة الذين ينحدرون من أصررول إفريقية مع انخفاضررها لدى الطلبة البيض .وضررعف قدرة الطلبة الذين ينحدرون
من أصول إفريقية باجتياز المرحلة اإلعدادية أو الثانوية قياسا بالطلبة البيض.
التعقيب على الدراسات السابقة
تناولت الدراسات السابقة دور مدير المدرسة في الحد من التسرب المدرسي خالل جائحة كورونا في المدارس األردنية
الحكومية من وجهة نظر معلمي ومعلمات لواء الجيزة ،إال أن بعضررها أجري في مجتمعات عربية كدراسررة (ابوعرفة وآخرون،
 ،)9039ودراسرررة (أبو عسررركر )9002 ،وأخرى أجريت في مجتمعات اجنبية كدراسرررة (مؤسرررسرررة اوتشرررا( ،)9033 ،كاليوس،
ريتشارد.)2001،
وقد اتفقت تلك الدراسرررات مع هذه الدراسرررة في تناول مشررركالت التسررررب الدراسررري من حيث أهميته ،والعوامل المؤثرة
فيه ،وكيفية تالفيه ،والتقليل من آثاره تمهيدا لمعالجته والحد منه .واختلفت هذه الدراسرة عن الدراسرات السابقة في عينة الدراسة
حيث أن العينات المستهدفة في بعض الدراسات السابقة اقتصرت على العاملين في اإلدارة المدرسية في المدارس الثانوية.
وتتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة بأن هذه الدراسة بأنها الوحيدة التي أجريت في محافظة قلقيلة ،والتي تبحث دور األهل
في الحد من التسرب المدرسي خالل جائحة كورونا بينما الدراسات السابقة بحثت عن دور اإلدارة المدرسية وغيرها ولم توجد
دراسات بحثت عن دور االهل ،وهذا ما تميز به بحثي هذا عن الدراسات السابقة.

مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع الردراسررررررة من المعلمين والمعلمرات في مردارس لواء الجيزة خالل الفصررررررل الثراني من العرام الردراسرررررري
(.)9093/9090
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عينة الدراسة:
أجريت الدراسررة على عينة قوامها ( ).0من المعلمين والمعلمات في مدارس لواء الجيزة خالل الفصررل الثاني من العام
الردراسرررررري ( ،)9093/9090اختيروا بطريقرة عشرررررروائية والجداول( )3( ،)1( ،)9( ،)3توزيع عينة الدراسررررررة تبعا لمتغيراتها
المستقلة.
جدول رق ( :)1توزيع عينة الدراسة تبعا ً لمتغير الجنس
التكرار

النسبة المئوية ()%

الجنس
ذكر

18

36

انثى

32

64

50

100

المجمو

جدول رق ( :)2توزيع عينة الدراسة تبعا ً لمتغير المؤهل العلمي
التكرار

النسبة المئوية ()%

المؤهل العلمي
بكالوريوس فأقل

38

76

ماجستير فأعلى

12

24

50

100

المجمو

جدول رق ( :)3توزيع عينة الدراسة تبعا ً لمتغير التخصص
التكرار

النسبة المئوية ()%

التخصص
الكليات العلمية

32

64

الكليات االنسانية

18

36

50

100

المجمو

جدول رق ( :)2توزيع عينة الدراسة تبعا ً لمتغير سنوات الخدمة
التكرار

النسبة المئوية ()%

سنوات الخدمة
) )5سنوات فأقل

24

48

من ( )30-8سنوات

18

36

أكثر من ( )30سنوات

08

16

50

100

المجمو

منهج الدراسة:
اتبع في هذه الدراسرررررة المنهج الوصرررررفي نظرا لمالءمته طبيعتها حيث يتم في هذا المنهج جمع البيانات وإجراء التحليل
اإلحصائي الستخراج النتائج المطلوبة.
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أداة الدراسة:
اعتمادا على أدبيات البحث والدراسات السابقة واستشارة الخبراء بنيت استبانة لجمع البيانات من عينة الدراسة اشتملت
على بعدين كما في الجدول رقم ().
جدول رق ( :)5فقرات االستبانة تبعا ألبعاد الدراسة
عدد الفقرات

الفقرات

األبعاد

#
2

البعد األول :البعد االجتماعي

02

02-2

0

البعد الثاني :البعد االقتصادي

22

12-00

المجمو

12

صدق األداة:
عرضرت أداة الدراسرة على مجموعة من المختصين في وزارة التربية والتعليم األردنية واوصوا بصالحيتها بعد جراء
التعديالت عليها وقد اجريت تلك التعديالت وأخرجت االستبانة بصورتها النهائية.
ثبات األداة
للتحقق من ثبات األداة اسرررررتخدمت معادلة كرونباا ألفا السرررررتخراج الثبات فبلغت نسررررربته الكلية على فقرات االسرررررتبانة
( )0.70وهي نسبة ثبات تؤكد إمكانية استخدام األداة.

المعالجة اإلحصائية:
بعرد جمع البيرانات أدخلت بياناتها للحاسررررررب لتعالج بواسررررررطة البرنامج اإلحصررررررائي للعلوم االجتماعية ( ،)SPSSوقد
اسررتخدمت النسررب المئوية والمتوسررطات الحسررابية الموزونة ،واختبار() ،)t-Testواختبار تحليل التباين األحادي ( One way
 ،)anovaومعادلة كرونباا الفا.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
أوال :النتائج المتعلقة بالسؤال األول الذي نصه :ما دور مدير المدرسة في الحد من التسرب الدراسي عن مدارس لواء الجيزة
من وجهة نظر المعلمين والمعلمات؟
من أجل اإلجابة عن هذا السررؤال ،اسررتخدمت المتوسررطات الحسررابية والنسررب المئوية لكل فقرة من فقرات كل مجال من
مجاالت االستبانة.
وقد أعطي للفقرات ذات المضرررررمون اإليجابي ( ).درجات عن كل إجابة (موافق بشررررردة) ،و( )3درجات عن كل إجابة
(موافق) ،و( )1درجرات عن كرل إجرابرة (محرايرد) ،ودرجتران عن كرل إجرابرة (معرارد) ،ودرجة واحدة عن كل إجابة (معارد
بشدة) ،ومن أجل تفسير النتائج أعتمد الميزان اآلتي للنسب المئوية لالستجابات:
جدول رق ( :)6ميزان النسب المئوية لالستجابات
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من %52-%52

منخفضة

من %62 - %62

متوسطة

من %22 - %22

مرتفعة

من  %02فما فوق

مرتفعة جدا

وتبين الجداول ( )،6 ،2النتائج ،ويبين الجدول ( )2خالصة النتائج
 )2النتائج المتعلقة بالبعد األول (البعد االجتماعي)
جدول رق ( :)2المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد األول
رق

الفقرات

الفقرة
3
9

يؤدي التفكك االسري إلى تسرب الطلبة من المدارس.
عمررررررل الطلبررررررة أثنرررررراء دراسررررررتهم يجبرررررررهم علررررررى التغيررررررب عررررررن
المدارس مما يؤدي إلى تسربهم.

متوسط

النسبة

درجة

االستجابة*

المئوية

االستجابة

4.36

87.2

مرتفعة جدا

4.50

90

مرتفعة جدا

تررررؤثر االمررررراد الترررري يعرررراني منهررررا أحررررد أفررررراد مرررردير المدرسررررة
1

فررررري انخفررررراد دافعيرررررة الطلبرررررة نحرررررو الدراسرررررة وبالترررررالي تسرررررربهم

3.68

73.6

مرتفعة

من المدارس.
3
.
8
2
6
2
30

يرررررؤثر مكررررران السررررركن الرررررذي تعررررري

فيررررره مررررردير المدرسرررررة علرررررى

نفسية الطلبة ،مما يؤدي إلى تدني رغبته في الدراسة.
يرررررؤثر مسرررررتوى تعلررررريم األبررررروين علرررررى دافعيرررررة الطلبرررررة ممرررررا يرررررؤدي
إلى تسربهم من المدارس.
يسررررراعد غيررررراب أحرررررد األبررررروين عرررررن البيرررررت علرررررى تسررررررب األبنررررراء
عن المدرسة.
تعمرررررل متابعرررررة األهرررررل بمرررررا فيهرررررا اهتمرررررامهم بأبنرررررائهم علرررررى الحرررررد
من تسربهم من المدرسة.
يبررررردي أوليررررراء األمرررررور اهتمامرررررا متررررردنيا بحرررررل مشررررركالت أبنررررراءهم
مما يخفض من تحصيلهم الدراسي.
تسررررراعد معاملرررررة الوالررررردين السررررريئة علرررررى تكررررروين اتجاهرررررات سرررررلبية
نحو التعلم وبالتالي إلى تسربهم من المدارس.
يرررررؤدي عررررردم شرررررعور الطالرررررب باألمررررران إلرررررى تررررردني دافعيتررررره نحرررررو
الدراسة.
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3.30

66

متوسطة

3.32

66.4

متوسطة

3.52

70.4

مرتفعة

4.38

87.6

مرتفعة جدا

3.78

75.6

مرتفعة

4.06

81.2

مرتفعة جدا

3.78

75.6

مرتفعة
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33
39
31
33
3.
38
32

يرررررؤدي عررررردم شرررررعور الطالرررررب بالمحبرررررة إلرررررى تررررردني دافعيتررررره نحرررررو
الدراسة.
يرررررؤدي عررررردم شرررررعور الطالرررررب برررررالقبول إلرررررى تررررردني رغبتررررره فررررري
الدراسة.
يحضرررررررررر أوليررررررررراء األمرررررررررور االجتماعرررررررررات السرررررررررنوية لمجرررررررررالس
أولياء االمور
البيئرررررررة االسررررررررية منفررررررررة للرررررررتعلم ممرررررررا يررررررردفعهم للتسررررررررب مرررررررن
المدرسة
ينمي العقاب البدني رغبة الطالب بترك المدارس.
يرررررؤدي العقررررراب النفسررررري إلرررررى تررررردني رغبرررررة األبنررررراء فررررري الرررررتعلم
مما يؤدي إلى التسرب من المدارس
الجرررررو العرررررام فررررري البيرررررت متررررروتر ممرررررا يرررررؤدي الرررررى تسرررررربهم مرررررن
المدارس.

3.88

77.6

مرتفعة

3.88

77.6

مرتفعة

3.28

65.6

متوسطة

3.36

67.2

متوسطة

3.74

74.8

مرتفعة

3.84

76.8

مرتفعة

3.68

73.6

مرتفعة

يواجررررره االبررررروين صرررررعوبة فررررري متابعرررررة الواجبرررررات البيتيرررررة نظررررررا
36

لصرررررعوبة المنهررررراج الدراسررررري ممرررررا يرررررؤدي إلرررررى تررررردني التحصررررريل

3.94

78.8

مرتفعة

الدراسي
32
90
93

تعامرررررل مررررردير المدرسرررررة ابناءهرررررا بقسررررروة ممرررررا يرررررؤدي إلرررررى خلرررررق
اتجاهات سلبية نحو المدرسة
يررررررررؤثر نمررررررررط التنشررررررررئة األسرررررررررية علررررررررى التحصرررررررريل الدراسرررررررري
للطلبة.
يرررررؤثر التمييرررررز برررررين األبنررررراء علرررررى التحصررررريل الدراسررررري للطلبرررررة
مما قد يؤدي إلى تسربهم من المدرسة
الدرجة الكلية

3.50

70

مرتفعة

3.82

76.4

مرتفعة

3.34

66.8

متوسطة

3.76

75.18

مرتفعة

أقصى درجة للفقرة ( ).درجات
يتبين من الجدول رقم ( )2السرررابق أن دور مدير المدرسرررة في الحد من التسررررب الدراسررري من مدارس لواء الجيزة من
وجهة نظر المعلمين والمعلمات على البعد االجتماعي كانت مرتفعة جدا على الفقرات ( )2 ،2 ،9 ،3حيث كانت نسررربتها المئوية
اكثر من ( ،)%60وكرانرت مرتفعة على الفقرات ( )90 ،32 ،36 ،32 ،38 ،3. ،39 ،33 ،30 ،6 ،8 ،1حيث كانت نسرررررربتها
المئوية من ( )%22-%20وكانت متوسرطة على الفقرات ( )93 ،33 ،31 ،. ،3حيث كانت نسرربتها المئوية من ()%82-%80
وكانت النسبة المئوية لالستجابة على الدرجة الكلية مرتفعة بداللة النسبة المئوية (.)%2.,36
وتعزو الباحثة ذلك إلى عدم وجود فروق كبيرة بين أماكن السرررركن لألب ،كما ان االبوين المتعلمين غالبا ما يكون لديهم
وضررع اجتماعي ومادي كفيل بتوفير متطلبات األوالد غير المحدودة مما يقلل من دافعيتهم للدراسررة ويشررغلهم بمقتضرريات أخرى،
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كما ويكون تأثير سررلبي على الطلبة عند انفصررال الزوجين او غياب أحد األبوين عن البيت ،وبذلك اتفقت نتيجة هذه الدراسررة مع
نتيجة دراسة (أبو عرفة وآخرون )9039 ،واختلفت مع دراسة (قنديل.)9002 ،
 )0النتائج المتعلقة بالبعد الثاني (البعد القتصادي)
جدول رق ( :)0المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد الثاني
رق

الفقرات

الفقرة
99
91
93
9.

يساعد انخفاد مستوى دخل األسرة على تسرب الطلبة من المدارس.
يؤثر الضعف الجسمي على التحصيل الدراسي مما قد يؤدي الى
التسرب الدراسي
يؤدي عدم توفير مكان للدراسة للطالب في البيت إلى تسرب الطالب
من المدرسة
تشتت المشاكل االسرية انتباه الطالب مما يؤدي الى ضعف في
التحصيل الدراسي

متوسط

النسبة

درجة

االستجابة*

المئوية

االستجابة

3.24

64.8

متوسطة

3.12

62.4

متوسطة

3.08

61.6

متوسطة

4.02

80.4

مرتفعة جدا

يؤثر غياب الرقابة االسرية على المواد اإلعالمية (التلفاز ،االنترنت،
98

 )...التي يطلع عليها على التحصيل الدراسي لهم وبالتالي التسرب من

3.68

73.6

مرتفعة

المدرسة
92
96
92
10
13

تسبب قلة الترفيه لألبناء الى الملل من الدراسة وبالتالي التسرب منها
تؤثر كثرة عدد افراد األسرة على تدني مستوى المعيشة لألسرة مما
يؤدي الى التسرب الدراسي
يؤثر الوضع االقتصادي لألسرة على قدرتها توفير متطلبات التعلم
لألبناء مما يتسبب بانخفاد التحصيل الدراسي لهم
يعمل تردي الوضع المالي لألسرة على اضعاف الدافعية للطلبة نحو
المدرسة مما يؤدي الى التسرب منها.
يساعد انخفاد مستوى دخل مدير المدرسة على تسرب األبناء من
المدرسة.
الدرجة الكلية

3.20

64

متوسطة

3.00

60

متوسطة

3.20

64

متوسطة

3.06

61.2

متوسطة

3.06

61.2

متوسطة

3.27

65.32

متوسطة

يتبين من الجدول رقم ( )6السرابق أن دور مدير المدرسةة في الحد من التسةرب الدراسي عن مدارس لواء الجيزة من
وجهةةة نظر المعلمين والمعلمةةات على البعةةد القتصةةةةةةةادي كررانررت مرتفعررة جرردا على الفقرة ( )9.حيررث كررانررت نسرررررربتهررا المئويررة
( ،)%60،3وكانت مرتفعة على الفقرات ( )98حيث كانت نسررربتها المئوية من ( )%21،8وكانت متوسرررطة على الفقرات (،99
 )13 ،10 ،92 ،96 ،92 ،93 ،91حيث كانت نسربتها المئوية من ( )%82-%80وكانت النسربة المئوية لالستجابة على الدرجة
الكلية متوسطة بداللة النسبة المئوية (.)%8.،19
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وتعزو الباحثة النتيجة إلى أن دور مدير المدرسررررة في الحد من التسرررررب الدراسرررري له أثر كبير على الطلبة ،وتبين من
النتائج أن المشراكل مدير المدرسرة والمالية في مدير المدرسرة تؤثر على نفسرية الطلبة وتعمل على تشرتيت انتباههم للدراسة ،كما
وأن المشرراكل االقتصرررادية تؤدي الى تسرررب الطلبة للعمل من اجل تأمين متطلباتهم ومسررراعدة مدير المدرسرررة في تأمين حاجاتهم
اليومية ،وبذلك اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة (أبو غدين )9003 ،واختلفت مع تقرير (مؤسسة اوتشا.)9033 ،
 ) 1خالصة النتائج وترتيب األبعاد والدرجة الكلية لالستجابات:
جدول رق ( :)2المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لألبعاد والدرجة الكلية لالستجابات
متوسط

النسبة

االستجابة*

المئوية

3

البعد األول :البعد االجتماعي

3.76

75.18

مرتفعة جدا

9

البعد الثاني :البعد السلوكي للطلبة

3.27

65.32

متوسطة

الدرجة الكلية

3.51

70.25

مرتفعة

المجال

الرق

درجة االستجابة

أقصى درجة للفقرة ( ).درجات
يتبين من الجدول رقم ( )2السرابق أن دور مدير المدرسةة في الحد من التسةرب الدراسي عن مدارس لواء الجيزة من
وجهة نظر المعلمين والمعلمات كانت مرتفعة على البعد األول حيث كانت نسرررربتها المئوية ( ،)%2.،36وكانت متوسررررطة على
البعد الثاني حيث كانت نسررررربتها المئوية ( )8.،19وكانت النسررررربة المئوية لالسرررررتجابة على الدرجة الكلية مرتفعة بداللة النسررررربة
المئوية (.)%20،9.
ثانيا :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني الذي نصه :هل توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05في استجابات
المعلمين والمعلمات نحو دور مدير المدرسة في الحد من التسرب الدراسي في مدارس لواء الجيزة تعزى للمتغيرات (الجنس،
والتخصص ،والمؤهل العلمي ،وسنوات الخبرة)؟
وتتعلق بهذا السؤال فرضيات الدراسة ،والجداول ( )31( ،)39( ،)33( ،)30نتائج فحصها.
نتائج فحص الفرضية األولى التي نصها :ال توجد فروق في استجابات المعلمين والمعلمات في مدارس لواء الجيزة عند
مستوى الداللة ( )α≤ 0.05نحو دور مدير المدرسة في الحد من التسرب المدرسي خالل جائحة كورونا تعزى لمتغير الجنس
لفحص الفرضية استخدمت اختبار ( )tوالجدول رقم ( )30يبين النتائج
جدول رق ( :)22نتائج اختبار (ت) تبعا ً لمتغير الجنس

3

9
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الجنس

العدد

المتوسط

االنحراف

ت

البعد األول :البعد

ذكر

14

3.7517

.44756

-

االجتماعي

انثى

36

3.7619

.28229

البعد الثاني :البعد

ذكر

14

3.3143

.17913

السلوكي للطلبة

انثى

36

3.2472

.32469

.079

مستوى الداللة

.938

.928

.359
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الدرجة الكلية

ذكر

14

3.5330

.24794

انثى

36

3.5046

.22228

.374

.712

دال إحصائيا عند مستوى الداللة ()0.0.
يتبين من الجدول رقم ( )30السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05في استجابات
المعلمين والمعلمات في مدارس لواء الجيزة نحو دور مدير المدرسرة في الحد من التسرب المدرسي خالل جائحة كورونا تعزى
لمتغير الجنس على الردرجرة الكليرة وعلى األبعراد كرافرة حيرث كران مسررررررتوى الداللة لقيم (ت) عليها اكبر من ( )0.0.وبهذا تقبل
الفرضية الصفرية.
وتعزو الباحثة ذلك إلى أن الحد من ظاهرة التسرررررب هي مواجهة عامة ال يتدخل بها عامل الجنس لمعلمي ومعلمات
المدارس حيث تواجه هذه الظاهرة بصورة متشابهة للحد منها،
وهذا تبين من خالل إجابة عينة الدراسة على االستبانة وعدم وجود فروق بين استجابات عينة الدراسة ،وهذا بسبب أن
ظاهرة التسررررب الدراسررري من الظواهر التربوي واالجتماعية الخطيرة على جيل المسرررتقبل ،وعلى المجتمع اجمع ،وبذلك اتفقت
نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة (أبو عسكر )9002 ،واختلفت مع دراسة (أبو غدين.)9003 ،
نتائج فحص الفرضية الثانية التي نصها :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05في دور مدير
المدرسة في الحد من التسرب الدراسي عن مدارس لواء الجيزة من وجهة نظر المعلمين والمعلمات تعزى لمتغير المؤهل
العلمي.
لفحص الفرضية استخدم اختبار ( )tوالجدول رقم ( )33يبين النتائج
جدول رق ( :)22نتائج اختبار (ت) تبعا ً لمتغير المؤهل العلمي

3
9

المؤهل العلمي

العدد

المتوسط

االنحراف

البعد األول :البعد

بكالوريوس فأقل

48

3.7649

.33390

االجتماعي

ماجستير فأعلى

2

3.6190

.33672

البعد الثاني :البعد

بكالوريوس فأقل

48

3.2729

.29444

السلوكي للطلبة

ماجستير فأعلى

2

3.1000

.14142

بكالوريوس فأقل

48

3.5189

.22963

ماجستير فأعلى

2

3.3595

.09765

الدرجة الكلية

ت

مستوى الداللة

.600

.649

1.591

.302

2.081

.212

دال إحصائيا عند مستوى الداللة ()0.0.
يتبين من الجدول رقم ( )33السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05في استجابات
المعلمين والمعلمات في مدارس لواء الجيزة نحو دور مدير المدرسرة في الحد من التسرب المدرسي خالل جائحة كورونا تعزى
لمتغير الجنس على الردرجرة الكليرة وعلى األبعراد كرافرة حيرث كران مسررررررتوى الداللة لقيم (ت) عليها اكبر من ( )0.0.وبهذا تقبل
الفرضية الصفرية.

537

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-5-5 :م
ISSN: 2706-6495

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن مفهوم التسررررب الدراسررري والحد من هذه الظاهرة لها نفس المنظور من قبل المعلمين
بل والمجتمع ولهذا السرربب لم يكن هناك فروق في اسررتجابة عينة الدراسررة على هذا الموضرروع ،ولهذا السرربب كانت هذه النتيجة،
ومن نراحية أخرى بأن المعلمين والمعلمات تدعو األهل والمجتمع في التدخل للحد من هذه الظاهرة الخطيرة ،وبذلك اتفقت نتيجة
هذه الدراسة مع نتيجة دراسة (كاليوس ،ريتشارد.)9003 ،
نتائج فحص الفرضية الثالثة التي نصها :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05في دور مدير
المدرسة في الحد من التسرب الدراسي عن مدارس لواء الجيزة من وجهة نظر المعلمين والمعلمات تعزى لمتغير الخبرة.
لفحص الفرضية استخدام اختبار ( )tوالجدول رقم ( )39يبين النتائج
جدول رق ( :)20نتائج اختبار (ت) تبعا ً لمتغير الخبرة

البعد األول :البعد

3

االجتماعي
البعد الثاني :البعد

9

السلوكي للطلبة

الخبرة

العدد

المتوسط

االنحراف

الكليات العلمية

12

3.7579

.25071

الكليات
االنسانية
الكليات العلمية
الكليات
االنسانية
الكليات العلمية

الدرجة الكلية

الكليات
االنسانية

38

3.7594

.35651

12

3.3000

.33845

38

3.2553

.27870

12

3.5290

.18662

38

3.5073

.24101

ت

-.016-

.416

.325

مستوى الداللة

.988

.683

.748

دال إحصائيا عند مستوى الداللة ()0.0.
يتبين من الجدول رقم ( )39السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05في استجابات
المعلمين والمعلمات في مدارس لواء الجيزة نحو دور مدير المدرسرة في الحد من التسرب المدرسي خالل جائحة كورونا تعزى
لمتغير الخبرة على الردرجرة الكليرة وعلى األبعراد كرافرة حيرث كران مسررررررتوى الداللة لقيم (ت) عليها اكبر من ( )0.0.وبهذا تقبل
الفرضية الصفرية.
وتعزو الباحثة ذلك إلى أن مواجهة ظاهرة التسرررررب هي مواجهة عامة ال يتدخل بها عامل سررررنوات الخدمة ،فذوي
الخدمة المرتفعة والمنخفضرة يواجهون هذه الظاهرة بصرورة متشرابهة للحد منها ،وهذا يعزز نتائج السؤال األول الذي أظهر أن
نسبة مواجهة ظاهرة التسرب كانت عالية ،وبذلك اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة (أبو عرفة واخرون.)9039 ،
نتائج فحص الفرضية الرابعة التي نصها :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05في دور مدير
المدرسة في الحد من التسرب الدراسي عن مدارس لواء الجيزة من وجهة نظر المعلمين والمعلمات تعزى لمتغير العمر
لفحص الفرضية استخدم تحليل التباين األحادي ( )ANOVAوالجدول ( )31يبين النتائج
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جدول رق ( :)21نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في دور مدير المدرسة في الحد من التسرب الدراسي عن
مدارس لواء الجيزة من وجهة نظر المعلمين والمعلمات تبعا لمتغير العمر
مجمو
األبعاد

درجات

متوسط

قيمة

مستوى

الحرية

المربعات

(ف)

الداللة

بين المجموعات

.060

2

.030

داخل المجموعات

5.335

47

.114

.263

.770

المجموع

5.394

49

بين المجموعات

.039

2

.019

داخل المجموعات

4.113

47

.088

المجموع

4.152

49

بين المجموعات

.001

2

.000

داخل المجموعات

2.536

47

.054

المجمو

2.537

49

مصدر التباين

مربعات
االنحراف

البعد األول

البعد الثاني

الدرجة الكلية

.222

.008

.801

.993

يتبين من الجدول رقم ( )31السرررابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصرررائية عند مسرررتوى الداللة ( )α ≤ 0.05في دور
مدير المدرسةة في الحد من التسرب الدراسي عن مدارس لواء الجيزة من وجهة نظر المعلمين والمعلمات تعزى لمتغير العمر
على األبعاد كافة وعلى الدرجة الكلية حيث كان مستوى الداللة لقيم (ف) عليها اكبر من ( )0.0.وبهذا تقبل الفرضية الصفرية.
تعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن مواجهة ظاهرة التسرررررب هي مواجهة عامة ال يتدخل بها عامل العمر ،فذوي العمر
الكبير والصرغير والمتوسرط لهم نفس وجهة النظر في موضروع التسررب الدراسري ،وهم يواجهون هذه الظاهرة بصورة متشابهة
للحد منها ،وبذلك اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة (قنديل.)9002 ،

التوصيات:
من خالل ما توصلت الباحثة إليه من نتائج الدراسة ،يمكن عرد مجموعة من التوصيات كما يلي:
 القيام بدراسات من حين آلخر لتوفير قاعدة بيانات إحصائية عن نسب التسرب وأسبابه. القيام بحملة توعية شاملة توضح ضرورة الحد من المشاكل االسرية التي تؤثر على الطلبة. زيادة االهتمام بظاهرة التسرب المدرسي خالل جائحة كورونا ووضع الخطط والبرامج الكفيلة لمعالجتها قدر المستطاع. إجراء دراسة من أجل تقييم المواد المقررة ونظام االختبارات لتحديد مدى مناسبتها لقدرات ومستوى الطالب. فرد قوانين العمل ومنع تشغيل الطلبة. القيام بحملة توعية شاملة توضح اهمية التعليم للفرد والمجتمع. إيجاد آلية للتعرف على الطالب المعرضرين لخطر التسرب ولتشجيعهم ورفع معنوياتهم وبذل كل جهد لمساعدتهم بالبقاءفي المدرسة وإتمام تعليمهم.
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 تشررررررجريرع الرطرالب الرمرتسررررررربريرن لرلرعرودة إلرى الرمررردرسرررررررررة وإيرجررراد حروافرز لرلرررذيرن يعودون ويتمون دراسررررررتهم.السعي لتطبيق نظام يجعل التعليم إلزاميا حتى المرحلة الثانوية.
 المتابعة الدقيقة من قبل األخصررائي النفسرراني واالتصررال بولي أمر الطالب للتشرراور وتبادل اآلراء حول مسررتوى الطالبوالمصاعب التعليمية التي تواجه الطالب من أجل المساعدة في حلها.
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التسرب من المدارس ،القدس.
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 بالعنترو ،عائشرة .وآخرون( .)9003التسررب المدرسي خالل جائحة كورونا -موعدك التربوي رقم  – 9003/8المركزالوطني للوثائق التربوية ،الجزائر.
 الحامد ،محمد معجب ،وآخرون (9009م) .التعليم في المملكة العربية السررعودية رؤية الحاضررر واسررتشررراف المسررتقبل،مكتبة الرشد ،الرياد ،المملكة العربية السعودية.
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االنضباط الصفي وأثره على تحصيل طلبة المدارس االساسية العليا األردنية من وجهة نظر معلمي اللغة
العربية في اقليم الوسط باألردن
Classroom discipline and its impact on the achievement of students of Jordanian basic high
schools from the point of view of Arabic language teachers in the middle region of Jordan
الباحثة /وفاء إبراهيم محمد صومان
وزارة التربية والتعليم األردنية

ملخص الدراسة:
هدفت هذه الدراسة الى التعرف إلى االنضباط الصفي وأثره على تحصيل طلبة المدارس االساسية العليا األردنية من
وجهة نظر معلمي اللغة العربية في اقليم الوسط باألردن ،ومعرفة إن كان هناك فروق في تأثير االنضباط الصفي على التحصيل
الدراسي لدى طلبة المرحلة األساسية العليا األردنية من وجهة نظر معلمي اللغة العربية في اقليم الوسط باألردن تعزى لمتغيرات:
الجنس ،المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة .ولإلجابة عن هذه األسئلة بنيت استبانة لجمع البيانات من عينة الدراسة اشتملت على
( )82فقرة موزعة إلى ثالثة أبعاد.
وتكونت عينة الدراسة من ( )05معلما ومعلمة في المدارس االساسية العليا األردنية خالل الفصل األول من العام الدراسي
( ،)8582/8585اختيروا بطريقة عشوائية ،وبعد جمع البيانات أدخلت إلى الحاسوب لتعالج بواسطة البرنامج االحصائي للعلوم
االجتماعية ( )SPSSوبناء على ما توصلت له الدراسة من نتائج فقد أوصت الباحثة باآلتي :إجراء دراسة القتراح الحلول التي
من شأنها حل المشكالت التي تواجه المعلمين والمعلمات في قضايا الضبط الصفي في المدارس التي يعملون بها.
الكلمات المفتاحية :االنضباط الصفي ،تحصيل الطلبة ،المدارس األساسية العليا األردنية ،معلمي اللغة العربية ،اقليم الوسط.

Abstract:
This study aimed to identify classroom discipline and its impact on the achievement of
students of the Jordanian higher basic schools from the point of view of Arabic language teachers
in the middle region of Jordan, and to find out if there are differences in the effect of classroom
discipline on the academic achievement of Jordanian students in the higher basic stage from the
point of view of language teachers Arabic in the central region of Jordan is attributed to variables:
gender, educational qualification, years of experience.
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To answer these questions, a questionnaire was built to collect data from the study sample.
It included (28) items distributed into three dimensions.
The sample of the study consisted of (50) teachers in the Jordanian higher basic schools
during the first semester of the academic year (2020/2021), they were chosen randomly, and after
data were collected, They were entered into the computer to be processed by the Statistical
Program for Social Sciences (SPSS) and based on what they found. The study is based on the
results. The researcher recommended the following: Conducting a study to propose solutions that
would solve the problems facing teachers in classroom control issues in the schools in which they
work.

Keywords: Classroom Discipline, Student Achievement, Jordanian Higher Basic Schools,
Arabic Language Teachers, Middle Region.

المقدمة:
يمثل االنضباط الصفي جزءا ال يتجزأ من عملية التدريس ،وال يمكن للعملية التعليمية التعلمية أن تؤدي ثمارها في وسط
يفتقر للنظام واالنضباط .ومهما كانت المناهج الدراسية مبدعة ومتجددة فلن يكون لها سوى تأثير ضئيل في ظل غياب السيطرة
واالنضباط داخل غرفة الصف .ومهما كانت الدروس ملهمة وفيرة لإلبداع فلن نجد كثيرا إذا كان تركيز الطلبة موجها نحو قضايا
بعيدة عن الدراسة ،بل واألهم من ذلك إن المعلم يقضي جزءا كبيرا من وقته في مواجهة سوء سلوك الطلبة الذي ال يبقى له سوى
القليل من الوقت للتدريس (محمود)8552 ،
ولكي ينجح المعلم في تيسير تعلم الطلبة ونموهم وتعد األهداف التعليمية المرسومة فإن عليه توفير االنضباط الصفي من
خالل التعرف على المشكالت في غرفة الصف من حيث مصادرها وأسبابها وأنواعها وطرائق الوقاية منها ومعالجتها ،وعلى
المعلم أن يتذكر أن نجاحه في مهمته التعليمية والتعلمية ال يكون على وجه أكمل بمجرد امتالكه المعلومات والمعرفة الخاصة
بموضوع الدرس ،بل عليه أن يفهم ديناميات الجماعة (جماعة الصف) وإن يحرص على وجود االنضباط الصفي كتوفير المناخ
النفسي واالجتماعي المالئم لعملية التعلم واستخدام أساليب وطرائق التعلم والتعليم التي تقوم على المشاركة والتعاون والحوار
التشاوري للوصول إلى األهداف المشتركة من عمليتي التعلم والتعليم (النجار.)8552 ،
ويتعرض االنضباط الصفي لجملة من المؤثرات والعوامل التي تفوق إنجازه وتعمل على تدني التحصيل الدراسي ،وكما
يتضح من مشكالت تنتج عن سلوك المعلم بحد ذاته مثل القيادة المتسلطة والقيادة غير الراشدة أو غير الحكيمة وانعدام التخطيط
السليم ،إضافة إلى حساسية المعلم الشخصية والفردية وردود فعله الزائدة للمحافظة على كرامته واالضطرار في إعطاء الوعود
والتهديدات واستعمال العقاب بشكل خاطئ .كما أن هناك مشكالت تنجم عن النشاطات التعليمية والسلوكية ودرجة تأثرها في
التحصيل الدراسي وغياب االستعدادات لألنشطة والممارسات الديمقراطية وشيوع جو الدكتاتورية في الصف وغياب الطمأنينة
واألمان (أبو نمرة.)8552 ،
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إلى جانب تأثيرها في عملية التدريس للطالب يمكن النعدام االنضباط الصفي أن يجعل عملية التدريس أكثر إثارة لإلحباط
حيث أن التعامل م ع سوء سلوك الطلبة بشكل مستمر يستنزف طاقات أكثر المعلمين حماسا وسلبهم المتعة المكافئة في التدريس
(بوهزاع.)8552 .
وعليه فإن تناول درجة تأثير االنضباط الصفي على التحصيل الدراسي في المدارس االساسية العليا األردنية يعد ضرورة
ملحة.
وتشير الباحثة في دراستها إلى ضرورة توافر عنصر االهتمام والتركيز إضافة إلى االستعداد والنضج والموقف التعليمي
لتحقيق التعلم فيما يبرز أهمية االنضباط الصفي في خلق موقف تعليمي مالئم لعملية التعلم والتعليم.

مشكلة الدراسة:
تبين مراجعة األدب التربوي والدراسات السابقة ذات العالقة دراسة (حلس وشلدان ،)8522 ،ودراسة (الهذلي،)8522 ،
ودراسة (مصطفى )8552 ،انه ال يكاد يخلو صف من الصفوف في المرحلة األساسية األولى من بعض المشكالت المتفاوتة في
درجاتها من صف آلخر ومن حصة ألخرى لعوامل عديدة تعود في معظمها إلى طبيعة الطالب أنفسهم ،وإلى خبرة المدرس في
تجنب مثل هذه المشكالت أو معالجتها عند حدوثها.
ويعاني المعلمون من مشكلة مدى االنضباط الصفي لدى الطلبة بفعل عوامل مجتمعية وأثرها على الطلبة والمتطلبات
الناظمة للعملية التربوية في المدرسة .وبناء على ما تقدم فإن مشكلة الدراسة تتمثل باإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي :ما أثر
االنضباط الصفي على تحصيل طلبة المدارس االساسية العليا األردنية من وجهة نظر معلمي اللغة العربية في اقليم الوسط
باألردن؟

أسئلة الدراسة:
 oما هو االنضباط الصفي وأثره على تحصيل طلبة المدارس االساسية العليا األردنية من وجهة نظر معلمي اللغة العربية
في اقليم الوسط باألردن؟
 oهل توجد فروق في استجابات المعلمين والمعلمات نحو درجة تأثير االنضباط الصفي على التحصيل الدراسي تعزى إلى
متغيرات (الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي ،الخبرة)؟

الفرضيات:
 oال توجد فروق دالة احصائيا عند ) )5.50 ≤αلالنضباط الصفي وأثره على تحصيل طلبة المدارس االساسية العليا األردنية
من وجهة نظر معلمي اللغة العربية في اقليم الوسط باألردن تعزى إلى متغير الجنس.
 oال توجد فروق دالة احصائيا عند ) )5.50 ≤αلالنضباط الصفي وأثره على تحصيل طلبة المدارس االساسية العليا األردنية
من وجهة نظر معلمي اللغة العربية في اقليم الوسط باألردن تعزى إلى متغير المؤهل العلمي.
 oال توجد فروق دالة احصائيا عند ) )5.50 ≤αلالنضباط الصفي وأثره على تحصيل طلبة المدارس االساسية العليا األردنية
من وجهة نظر معلمي اللغة العربية في اقليم الوسط باألردن تعزى إلى متغير الخبرة.
 oال توجد فروق دالة احصائيا عند ) )5.50 ≤αلالنضباط الصفي وأثره على تحصيل طلبة المدارس االساسية العليا األردنية
من وجهة نظر معلمي اللغة العربية في اقليم الوسط باألردن تعزى إلى متغير العمر.
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أهداف الدراسة:
 oالكشف عن درجة تأثير االنضباط الصفي وأثره على تحصيل طلبة المدارس االساسية العليا األردنية من وجهة نظر
معلمي اللغة العربية في اقليم الوسط باألردن.
 oالكشف عما إذا كان هناك فروق في استجابات المعلمين والمعلمات نحو درجة تأثير االنضباط الصفي وأثره على تحصيل
طلبة المدارس االساسية العليا األردنية من وجهة نظر معلمي اللغة العربية في اقليم الوسط باألردن تعزى إلى (الجنس،
العمر ،التخصص ،المؤهل العلمي).

أهمية الدراسة:
 oتنبع أهمية الدراسة من موضوعها ،كما تنبع من النتائج الموجودة والتوصيات للدراسة أهميتها ألصحاب القرار في مديرية
التربية والتعليم.
 oتنبع أهمية هذه الدراسة من خالل الفائدة التي تنعكس على المعلمين في المدرسة.

حدود الدراسة:
 oالحد المكاني :المدارس االساسية العليا األردنية
 oالحد الزماني :الفصل األول من العام الدراسي (.)8582/8585
 oالحد البشري :معلمي اللغة العربية في اقليم الوسط باألردن.

منهجية الدراسة:
استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي لمالءمته أغراض الدراسة.
مصطلحات الدراسة:
 oاالنضباط الصفي :يقصد باالنضباط الصفي الستخدام المعلم الستراتيجيات تربوية محددة تسهل حصول التالميذ على
أفضل مستوى من التعلم والنمو الشخصي (العمايرة.)8558،
 oاإلدارة الصفية :تمثل مجموعة من النشاطات التي يسعى المعلم من خاللها إلى خلق وتوفير جو صفي تسوده العالقات
االجتماعية اإليجابية بين المعلم وتالميذه وبين الطالب أنفسهم داخل غرفة الصف (غزالي )8552حيث أن هذا التعريف
ستعتمده الباحثة كتعريف إجرائي للدراسة.
 oاالنضباط السلوكي المدرسي :هي مدى التزام الطالب ذاتيا بالنظام المدرسي وتقبل التوجيهات والتعليمات المدرسية داخل
المدرسة وفي محيطها (كتاب وزارة التربية والتعليم األردنية.)8552 ،
 oالنظام الصفي :هو عبارة عن نشاطات يقوم بها المعلم من أجل تنظيم التعلم والبيئة التعليمية بحيث يساعد المعلم تالميذه
على تمثيل واستيعاب ما يقوم لهم من خبرات تعليمية تضمن استمرار انتباههم وكذلك الستيعاب القوانين الصفية والمدرسية
بحيث تم استيعابها وبالتالي خزنها على صورة معرفية بهدف تحقيق الوصول بالتلميذ إلى حالة من التوازن المعرفي
والتكيف (القضاة ،والترتوري)8552 ،
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 oالتحصيل الدراسي :هو المعرفة التي يحصل عليها الفرد من خالل برنامج أو منهج مدرسي قصد تكيفه مع الوسط والعمل
المدرسي ويقتصر هذا المفهوم على ما يحصل عليه الفرد المتعلم من معلومات وفق برنامج معد يهدف إلى جعل المتعلم
أكثر تكيفا الوسط االجتماعي الذي ينتمي إليه باإلضافة إلى إعداده للتكيف مع الوسط المدرسي بصورة عامة( .القضاة،
والترتوري)8552 ،

الدراسات السابقة:
الدراسات العربية
دراسة حلس وشلدان :)0222( ،بعنوان :المدرسة الفاعلة ودورها في تحقيق البيئة التعليمية المشجعة على االنضباط
السلوكي من وجهة نظر معلمي المرحلة الثانوية :هدفت الدراسة إلى التعرف على سمات البيئة التعليمية المشجعة على االنضباط
المدرسي وأسبابها والعالقة بين إدارة المدرسة والمعلمين من وجهة اإلدارة المدرسية والمعلمين مع الطالب من جهة أخرى
وأنظمة السلوك وطرائق التعامل مع الطالب واستخدام الباحثان المنهج الوصفي التحليلي وبلغت عينة الدراسة ( )255معلم
ومعلمة من معلمي المرحلة الثانوية في محافظات غزة كما بلغ مجتمع الدراسة ( )2222معلما ،وتم استخدام االستبانة كأداة
للدراسة وقد اظهرت النتائج ان احتل المجال الرابع المتعلق بالعالقة بين المعلمين وإدارة المدرسة المركز األول والعالقة بين
الطالب ومدير المدرسة المركز الثاني ،بينما احتل المجال السادس (البيئة المدرسية) المركز السادس واألخير وقد لخصت الدراسة
إلى عدة توصيات منها ضرورة التركيز في إعداد المعلمين مهنيا على بناء المهارات االجتماعية وإعادة النظر في طرح المقررات
اإلختيارية للطالب في كليات التربية مثل اإلدارة المدرسية وإعداد برامج تدريبية للرفع من مستوى مهارات المدارس في ضبط
المدرسة والصف وتفعيل دور المسجد ومجلس اآلباء في نشر الثقافة المدرسية.
دراسة الهذلي )0222( ،بعنوان( :إدراك المعلمات والمرشدات والطالبات لمفهوم الضبط المدرسي لطالبات المرحلة
الثانوية في المملكة العربية السعودية) .قد بلغ مجتمع الدراسة ( )28222معلمة و( )2002مرشدة وشملت العينة ( )8220معلمة
و( )202مرشدة واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي كما تم استخدام االستبانة كأداة للدراسة وقد أظهرت النتائج التزام
طالبات المرحلة الثانوية بالقوانين المتعلقة بالضبط المدرسي إلى حد ما أوصت بضرورة تقديم برامج مدرسية تهدف إلى توعية
الطالبات بأهمية االنضباط المدرسي .والتفعيل الهادف لحصص االنضباط وعقد ورش عمل لتحقيق الضبط المدرسي على أن
تدخل قدرة المدرسة على ضبط سلوك الطالبات على الوجه التربوي ضمن بنود تقييم أداء المدرسة مع مراعاة تقديم الحفز اإليجابي
للسلوك الجيد ،كما أوصت بإجراء دراسة مقارنة عن واقع الضبط المدرسي لدى طالب المرحلة الثانوية في السعودية.
دراسة مصطفى ( )0222بعنوان :الضبط المدرسي في الحلقة األولى من التعليم األساسي (دراسة ميدانية) هدفت الدراسة
إلى التعريف إلى وسائل الضبط المدرسي المستخدمة في المدرسة من وجهة نظر المعلمين والمختصين في التربية ،كما هدفت
إلى البدائل المقترحة في هذا الصدد ،واستخدام الباحث المنهج الوصفي ،وبلغت عينة الدراسة( )82معلما ومعلّمة في محافظتي
القاهرة والفيّوم كما ت ّم استخدام االستبانة كأداة للدراسة ،وقد أظهرت النتائج غياب دور المعلّم كموجّه ومرشد للتالميذ باعتباره
القدوة والمثل وغياب الكثير من األساليب التي تع ّمق العالقة بين المعلّم والتالميذ ،وقد أوصت ال ّدراسة بضرورة تعاون اآلباء مع
المدرسة واالهتمام بإشراك التالميذ في اإلدارة المدرسيّة واالهتمام باألنشطة التّربوية والتركيز على دور اإلخصائي االجتماعي
بالنسبة للتالميذ.
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الدراسات األجنبية
دراسة كروس ( :)cross 2011هدفت هذه الدراسة للكشف عن األسباب وراء تدني مستوى التحصيل الدراسي في
الرياضيات لدى طلبة المرحلة األساسية وقد توصلت الدراسة إلى وجود جملة من األسباب كان أهمها :عدم توافر االستعدادات
الالزمة لتعلم الرياضيات لدى الطلبة،
وعدم استخدام المعلمين ألساليب مشوقة وجذابة في تدريس الرياضيات والخبرات السيئة واالتجاهات السلبية التي يحملها
الطلبة عن الرياضيات ومعلمي الرياضيات وصعوبة المفاهيم المتعلقة بالرياضيات وعدم وضعها بشكل جيد.
دراسة ( :)Tomas, 2012هدفت الدراسة الى تعريف العالقة بين اعتقادات االطفال حول السيطرة واحترام الذات
والتحصيل األكاديمي  ،وذلك اعتقاد بأن السيطرة توجه من مكان داخلي بناء على احترام ذات عالي واحترام الذات هذا نتيجة
انجاز سابق حيث أجريت على عيّنة بلغت( )222تلميذا منهم ( )85من الذكور و( )02من االناث .وجد أن من لديهم أيضا احترام
عال ونالوا درجات عالية في التحصيل األكاديمي ،واختلفت هذه العالقة من حيث الجنس إذ تفوّقت اإلناث في التحصيل
ذات ٍ
الدراسي على الذكور وفسر ذلك بسبب التربية التفاضلية بين الذكور واإلناث.
دراسة ( :)Johnson Bany 2010هدفت الى ان الضبط الزائد عن الحد ليس محببا بين انضباط المربين وعلماء النفس
حيث ان الصف الذي يتكون من مجموعة طلبة يجلسون بال حراك على المقاعد وهمهم الوحيد هو حل المسائل أو الواجبات
الصفية دون أن يقوموا ويقوموا بأي حركة هو صف دراسي غير صحي اذ ال بد من توفر قدر معقول من الحركة والنشاط
الالزمين للتعلم.
دراسة ( :(Cunconnan 2011بعنوان الدور التواصلي للطالب المفهوم والقياس ومدى صدق ميل الطالب لتوجيه
األسئلة في صفوف الكليّة .هدفت هذه الدراسة الى التعرف على دور الطالب في التواصل الصفي كما هدفت الى معرفة طبيعة
مفهوم التواصل من حيث توجيه األسئلة داخل الصّف ،والمقاييس المستخدمة لقياس ذلك وقد بلغت عينة الدراسة( )852ذكور
و( )288إناث و( ) 22بدون ذكر نوع الجنس ،واستخدام المنهج الوصفي التحليلي كما استخدام االستبانة كأداة للدراسة .ومن خالل
التحليل العلمي ،تم تحليل وضوح وصدق المقياس وقد أظهرت النتائج أن هناك فروق ذات داللة احصائية في درجة توجيه الطلبة
لألسئلة تعزى لعامل الجنس لصالح الذكور ،كما وأظهرت الدراسة أن المقياس المستخدم يمكن أن يخدم كآلية لفهم كيف ولماذا
يستطيع الطلبة أن يتواصلوا مع أقرانهم.

التعقيب على الدراسات السابقة
تناولت الدراسات السابقة أثر االنضباط الصفي على التحصيل الدراسي للطلبة ،كما وتناولت الدراسة تأثير االنضباط
الصفي على التحصيل الدراسي لطلبة المرحلة األساسية األولى في المدارس االساسية العليا األردنية من وجهة نظر المعلمين
والمعلمات ،إال أن بعضها أجري في مجتمعات عربية كدراسة (حلس وشلدان ،)8522 ،ودراسة (الهذلي )8522 ،وأخرى أجريت
في مجتمعات اجنبية كدراسة (كروس ،)2011 ،و(دراسة توماس وبليوكلي الى سورسنين وليليان تي ايبي  ،)8528دراسة
()Johnson Bany 2010
وقد اتفقت تلك الدراسات مع هذه الدراسة في تناول تأثير االنضباط الصفي على التحصيل الدراسي من حيث أهميته،
والعوامل المؤثرة فيه ،وكيفية تالفيه ،والتقليل من آثاره تمهيدا لمعالجته والحد منه.
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واختلفت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في عينة الدراسة حيث أن العينات المستهدفة في بعض الدراسات السابقة
اقتصرت على العاملين في اإلدارة المدرسية في المدارس الثانوية.
وتتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة بأن هذه الدراسة بأنها الوحيدة التي أجريت في المدارس االساسية العليا األردنية،
والتي تبحث تأثير االنضباط الصفي على التحصيل الدراسي بينما الدراسات السابقة بحثت تأثير االنضباط الصفي على
التحصيل الدراسي في مادة الرياضيات وغيرها ولم توجد دراسات بحثت عن تأثير االنضباط الصفي على التحصيل الدراسي،
وهذا ما تميز به بحثي هذا عن الدراسات السابقة

مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من المعلمين والمعلمات في المدارس االساسية العليا األردنية خالل الفصل األول من العام الدراسي
(.)8582/8585

عينة الدراسة:
أجريت الدراسة على عينة قوامها ( )05من المعلمين والمعلمات في المدارس االساسية العليا األردنية خالل الفصل األول
من العام الدراسي ( ،)8582/8585اختيروا بطريقة عشوائية والجداول( )2( ،)2( ،)8( ،)2توزيع عينة الدراسة تبعا لمتغيراتها
المستقلة.
جدول رقم ( :)1توزيع عينة الدراسة تبعا ً لمتغير الجنس
التكرار

النسبة المئوية ()%

الجنس
ذكر

23

46

انثى

27

54

50

100

المجموع

جدول رقم ( :)2توزيع عينة الدراسة تبعا ً لمتغير المؤهل العلمي
التكرار

النسبة المئوية ()%

المؤهل العلمي
دبلوم

18

36

بكالوريوس

22

44

ماجستير فأعلى

10

20

50

100.0

المجموع

جدول رقم ( :)3توزيع عينة الدراسة تبعا ً لمتغير الخبرة
التكرار

النسبة المئوية ()%

الخبرة
أقل من ( )0سنوات

24

48

من ( )25-50سنة

14

28

أكثر من ( )20سنة

12

24

50

100

المجموع
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جدول رقم ( :)4توزيع عينة الدراسة تبعا ً لمتغير العمر
التكرار

النسبة المئوية ()%

العمر
أقل من ( )80سنة

21

42

من ( )25-80سنة

15

30

أكثر من ( )25سنة

14

28

50

100

المجموع

منهج الدراسة:
اتبع في هذه الدراسة المنهج الوصفي نظرا لمالءمته طبيعتها حيث يتم في هذا المنهج جمع البيانات وإجراء التحليل
اإلحصائي الستخراج النتائج المطلوبة.

أداة الدراسة:
اعتمادا على أدبيات البحث والدراسات السابقة واستشارة الخبراء بنيت استبانة لجمع البيانات من عينة الدراسة اشتملت
على أربعة أبعاد كما في الجدول رقم ()0
جدول رقم ( :)5فقرات االستبانة تبعا ألبعاد الدراسة
عدد الفقرات

الفقرات

#

األبعاد

0- 2

2

البعد األول :البعد االجتماعي

0

8

البعد الثاني :البعد السلوكي للطلبة

22

28-8

2

البعد الثالث :بعد البيئة التعليمية

28

82-22

صدق األداة:
عُرضت أداة الدراسة على مجموعة من المختصين في وزارة التربية والتعليم األردنية وأوصوا بصالحيتها بعد جراء
التعديالت عليها وقد أجريت تلك التعديالت وأخرجت االستبانة بصورتها النهائية.
ثبات األداة
للتحقق من ثبات األداة استخدمت معادلة كرونباخ ألفا الستخراج الثبات فبلغت نسبته الكلية على فقرات االستبانة ()0.92.9
وهي نسبة ثبات تؤكد إمكانية استخدام األداة.

المعالجة اإلحصائية:
بعد جمع البيانات أدخلت بياناتها للحاسب لتعالج بواسطة البرنامج اإلحصائي للعلوم االجتماعية (ٍ ،)SPSSوقد استخدمت
النسب المئوية والمتوسطات الحسابية الموزونة ،واختبار() ،)t-Testواختبار تحليل التباين األحادي (،)One way anova
ومعادلة كرونباخ الفا.
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نتائج الدراسة ومناقشتها:
أوال :النتائج المتعلقة بالسؤال األول الذي نصه :ما هي االنضباط الصفي وأثره على تحصيل طلبة المدارس االساسية العليا
األردنية من وجهة نظر معلمي اللغة العربية في اقليم الوسط باألردن من وجهة نظر المعلمين؟
من أجل اإلجابة عن هذا السؤال ،استخدمت المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لكل فقرة من فقرات كل مجال من
مجاالت االستبانة.
وقد أعطي للفقرات ذات المضمون اإليجابي ( )0درجات عن كل إجابة (موافق بشدة) ،و( )2درجات عن كل إجابة
(موافق) ،و( )2در جات عن كل إجابة (محايد) ،ودرجتان عن كل إجابة (معارض) ،ودرجة واحدة عن كل إجابة (معارض
بشدة) ،ومن أجل تفسير النتائج أعتمد الميزان اآلتي للنسب المئوية لالستجابات:
جدول رقم ( :)6ميزان النسب المئوية لالستجابات
النسبة المئوية

درجة االستجابات

أقل من %05

منخفضة جدا

من %08-%05

منخفضة

من %88- %85

متوسطة

من %28- %25

مرتفعة

من  %25فما فوق

مرتفعة جدا

وتبين الجداول ( )8 ،2 ،2النتائج ،ويبين الجدول ( )25خالصة النتائج
 )2النتائج المتعلقة بالبعد األول (البعد االجتماعي)
جدول رقم ( :)2المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد األول
متوسط

النسبة

درجة

االستجابة*

المئوية

االستجابة

3.68

73.6

4.46

89.2

مرتفعة جدا

3.60

72

مرتفعة

2

تؤثر التنشئة االجتماعية للطلبة في تحقيق االنضباط الصفي.

4.44

88.8

مرتفعة جدا

0

مدح الطلبة غير المتفوقين في الحصة يزيد من تفاعلهم.

4.48

89.6

مرتفعة جدا

4.13

82.64

مرتفعة جدا

#
2
8
2

الفقرات
أشرك الطلبة مصدر اإلزعاج ببعض األمور النظامية في
الحصة وبين الحصص.
أضع ولي أمر الطالب بصورة الوضع الخاص بابنه.
التواصل غير اللفظي هز الرأس أو اليد لتعزيز السلوك
اإليجابي.

الدرجة الكلية

مرتفعة

أقصى درجة للفقرة ( )0درجات
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يتبين من الجدول رقم ( )2السابق أن االنضباط الصفي وأثره على تحصيل طلبة المدارس االساسية العليا األردنية من
وجهة نظر معلمي اللغة العربية في اقليم الوسط باألردن من وجهة نظر المعلمين على البعد االجتماعي كانت مرتفعة جدا على
الفقرات ( )0 ،2 ،8حيث كانت نسبتها المئوية أكثر من ( ،)%25وكانت مرتفعة على الفقرات ( )2 ،2حيث كانت نسبتها المئوية
من ( )%28-%25وكانت النسبة المئوية لالستجابة على الدرجة الكلية مرتفعة جدا بداللة النسبة المئوية (.)%28،82
وتعزو الباحثة ذلك إلى أن المعلمين يميلون إلى تكلفة الطلبة المزعجين (المشاغبين) بمهام حفظ النظام لضمان انضباطهم
وصرفهم عن السلوك المشاغب ،وأن المعلمين يميلون إلى مديح الطلبة ذوي التحصيل ذوي التحصيل غير المتوفق وذلك بهدفهم
تشجيعهم واثار دافعيتهم نحو الدراسة ،فالدافعية تعد عامال مهما في التحصيل الدراسي .وتتفق هذه الدراسة مع دراسة (مصطفى،
)8552
 )0النتائج المتعلقة بالبعد الثاني (البعد السلوكي للطلبة)
جدول رقم ( :)8المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد الثاني
متوسط

النسبة

درجة

االستجابة*

المئوية

االستجابة

8

أصرخ في وجه الطالب المشاغب حتى يكف عن الشغب.

3.44

68.8

متوسطة

2

أتحدث مع الطالب المشاغب على انفراد بعد االنتهاء من الحصة.

4.16

83.2

مرتفعة جدا

2

أنقر على الطاولة بالقلم أو باألصبع حتى يكف الطالب عن اإلزعاج.

3.62

72.4

مرتفعة

8

أعاقب الطالب ذا السلوك المشاغب.

3.22

64.4

متوسطة

3.90

78

مرتفعة

3.56

71.2

مرتفعة

28

أشغل الطلبة باستمرار لتحقيق االنضباط الصفي.

4.18

83.6

مرتفعة جدا

22

يبدأ عدم االنضباط خالل الطابور الصباحي ويمتد للصف.

3.26

65.2

22

استخدام استراتيجيات العقاب التربوي لتحقيق االنضباط الصفي.

3.94

78.8

مرتفعة

3.94

78.8

مرتفعة

4.32

86.4

مرتفعة جدا

3.78

75.52

مرتفعة

#

25
22

20
28

الفقرات

أقوم بعمل تنقالت بين الطلبة من أماكنهم بنفس الحصة لمعالجة
السلوك المشاغب.
أعاقب الطلبة بحرمانهم من امتيازات عند قيامهم بسلوك غير
مرغوب.

يساعدني الطالب المنتظمين صفيا في تعديل سلوك زمالئهم
اآلخرون.
السلوك العدواني لبعض الطلبة يضر في االنضباط الصفي مما يؤثر
على التحصيل الدراسي للتعلم.
الدرجة الكلية

يتبين من الجدول رقم ( )2السابق أن االنضباط الصفي وأثره على تحصيل طلبة المدارس االساسية العليا األردنية من
وجهة نظر معلمي اللغة العربية في اقليم الوسط باألردن من وجهة نظر المعلمين على البعد السلوكي للطلبة كانت مرتفعة جدا
على الفقرات ( )28 ،28 ،2حيث كانت نسبتها المئوية اكثر من (،)%25
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وكانت مرتفعة على الفقرات ( )20 ،22 ،22 ،25 ،2حيث كانت نسبتها المئوية من ( )%28-%25وكانت متوسطة على
الفقرات ( )8 ،8حيث كانت نسبتها المئوية من ( )%88-%85وكانت النسبة المئوية لالستجابة على الدرجة الكلية مرتفعة بداللة
النسبة المئوية (.)%20،08
وتعزو الباحثة ذلك إلى أن السلوك العدواني لدى الطلبة يضر في االنضباط الصفي وكذلك يؤثر على التحصيل الدراسية،
ولذلك يشغل المعلمون الطلبة المشاغبين لتحقيق االنضباط ،كما ويرى المعلمين بأن عالج الطلبة المشاغبين بأن يكون بأشغالهم
والتحدث معهم على انفراد بعد انتهاء الحصة وال يكون العالج بالضرب او الصراخ او التوبي ،،بل بالمدح والثناء عليه من خالل
التصرفات الجيدة .وتتفق هذه الدراسة مع دراسة (حلس وشلدان ،)8552 ،ودراسة (الهذلي.)8522 ،
 )3النتائج المتعلقة بالبعد الثالث (بعد البيئة التعليمية)
جدول رقم ( :)9المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد الثالث
متوسط

النسبة

درجة

االستجابة*

المئوية

االستجابة

4.40

88

مرتفعة جدا

4.30

86

مرتفعة جدا

28

أتعمد اضفاء جو من السعادة إلزالة الملل من نفوس التالميذ.

4.82

96.4

مرتفعة جدا

85

أعزز إجابات الطلبة الصحيحة إيجابيا.

4.78

95.6

مرتفعة جدا

4.48

89.6

مرتفعة جدا

4.16

83.2

مرتفعة جدا

4.46

89.2

مرتفعة جدا

4.44

88.8

مرتفعة جدا

4.24

84.8

مرتفعة جدا

4.12

82.4

مرتفعة جدا

3.26

65.2

متوسطة

#
22
22

82
88
82
82
80
88
82
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الفقرات
أتحرك ببطء باتجاه موقع الطالب غير المنتبه مع الحفاظ
على سير الحصة الدراسية.
أتعاون مع اإلدارة المدرسية في معالجة السلوك غير
المرغوب المشاغب.

أشجع الطلبة على االنخراط في األنشطة الالصفية لتفريغ
طاقاتهم السلبية.
تحرص المدرسة على تطبيق نظام متوازن وعادل للحفاظ
على انضباط والتزام الطلبة.
يساعد وجود عدد قليل من الطلبة في الصف على االنضباط
الصفي مما يؤدي إلى زيادة التحصيل الدراسي.
يؤثر مستوى االنضباط الصفي على التحصيل الدراسي
للطلبة في المدرسة لوصف متطلب للتعلم.
يحظى الطالب اللذين يحصرون عالمات مميزة في الصف
باحترام زمالئهم اآلخرون.
تساعد األنظمة المدرسية على االنضباط الصفي.
إن استخدام العقاب يمكن أن يزيد من االنضباط الصفي مما
يزيد التحصيل الدراسي للطلبة.
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82

درجة االنضباط الصفي يعكس على مستوى الطلبة
التعليمي.
الدرجة الكلية

4.34

86.8

مرتفعة جدا

4.32

86.33

مرتفعة جدا

يتبين من الجدول رقم ( )8السابق أن االنضباط الصفي وأثره على تحصيل طلبة المدارس االساسية العليا األردنية من
وجهة نظر معلمي اللغة العربية في اقليم الوسط باألردن من وجهة نظر المعلمين على بعد البيئة التعليمية كانت مرتفعة جدا على
الفقرات ( )82 ،88 ،80 ،82 ،82 ،88 ،82 ،85 ،28 ،22 ،22حيث كانت نسبتها المئوية أكثر من ( ،)%25وكانت متوسطة
على الفقرات ( )82حيث كانت نسبتها المئوية من ( ) %80،8وكانت النسبة المئوية لالستجابة على الدرجة الكلية مرتفعة جدا
بداللة النسبة المئوية (.)%28،22
وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن البيئة التعليمية يجب ان تكون مريحة للمعلم والطالب على حد السواء كما أن األساليب
التعليمية هي أساليب تشجيعيه للطلبة ،ويجب أن يكون هناك تعاون ما بين اإلدارة المدرسية في معالجة السلوك غير المرغوب
والمشاغب ،كما تعزو الباحثة إلى ان درجة االنضباط الصفي يعكس على مستوى الطلبة التعليمي .وقد اتفقت هذه الدراسة مع
دراسة (حلس وشلدان ،)8522 ،واختلفت هذه الدراسة مع دراسة (كروس)8522 ،
 )4خالصة النتائج وترتيب األبعاد والدرجة الكلية لالستجابات:
جدول رقم ( :)22المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لألبعاد والدرجة الكلية لالستجابات
متوسط

النسبة

درجة

االستجابة*

المئوية

االستجابة

2

البعد األول :البعد االجتماعي

4.13

82.64

مرتفعة جدا

8

البعد الثاني :البعد السلوكي للطلبة

3.78

75.52

مرتفعة

2

البعد الثالث :بعد البيئة التعليمية

4.32

86.33

مرتفعة جدا

4.08

81.50

مرتفعة جدا

المجال

الرقم

الدرجة الكلية
أقصى درجة للفقرة ( )0درجات

يتبين من الجدول رقم ( )25السابق أن االنضباط الصفي وأثره على تحصيل طلبة المدارس االساسية العليا األردنية من
وجهة نظر معلمي اللغة العربية في اقليم الوسط باألردن من وجهة نظر المعلمين كانت مرتفعة جدا على البعد األول والثالث حيث
كانت نسبتها المئوية أكثر ( ،)%25وكانت مرتفعة على البعد الثاني حيث كانت نسبتها المئوية ( )%20،08وكانت النسبة المئوية
لالستجابة على الدرجة الكلية مرتفعة جدا بداللة النسبة المئوية (.)%22،05
ثانيا :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني الذي نصه :هل توجد فروق في استجابات المعلمين والمعلمات نحو درجة تأثير االنضباط
الصفي على التحصيل الدراسي تعزى إلى متغيرات (الجنس ،المؤهل ،الخبرة ،العمر)؟
وتتعلق بهذا السؤال فرضيات الدراسة ،والجداول ( )22( ،)22( ،)28( ،)22نتائج فحصها.
نتائج فحص الفرضية األولى التي نصها :ال توجد فروق دالة احصائيا عند ) )5.50 ≤αلالنضباط الصفي وأثره على تحصيل
طلبة المدارس االساسية العليا األردنية من وجهة نظر معلمي اللغة العربية في اقليم الوسط باألردن تعزى إلى متغير الجنس.
لفحص الفرضية استخدم اختبار ( )tوالجدول رقم ( )22يبين النتائج
553
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جدول رقم ( :)22نتائج اختبار (ت) تبعا ً لمتغير الجنس
األبعاد

#
2

البعد األول :البعد االجتماعي

8

البعد الثاني :البعد السلوكي للطلبة

2

البعد الثالث :بعد البيئة التعليمية
الدرجة الكلية

الجنس

المتوسط

االنحراف

ذكر

4.1333

.44721

انثى

4.1317

.45741

ذكر

3.9091

.22727

انثى

3.7472

.40171

ذكر

4.4352

.26932

انثى

4.2907

.27958

ذكر

4.1592

.25674

انثى

4.0565

.26812

ت

مستوى
الداللة

.010

.992

1.646

.115

1.448

.173

1.078

.302

دال إحصائيا عند مستوى الداللة ()5.50
يتبين من الجدول رقم ( )22السابق عدم وجود فروق دالة احصائيا عند ) )5.50 ≤αلالنضباط الصفي وأثره على تحصيل
طلبة المدارس االساسية العليا األردنية من وجهة نظر معلمي اللغة العربية في اقليم الوسط باألردن تعزى إلى متغير الجنس على
الدرجة الكلية وعلى األبعاد كافة حيث كان مستوى الداللة لقيم (ت) عليها اكبر من ( )5.50وبهذا تقبل الفرضية الصفرية.
تعزو الباحثة هذه النتيجة ألن كال الجنسين يتعامال في نفس المكان الذي يتطلبه االنضباط وهو الصف ،وكذلك أن األساليب
واالنضباط الصفي يتوجب على إدارة كال الجنسين سواء كان معلم او معلمة ،ولذلك لم تكن هناك فروق في استجابات عينة
الدراسة .اختلفت هذه الدراسة مع دراسة (توماس واخرون ،)8528 ،ودراسة ( ،)cunconnan, 2011واتفقت مع دراسة
(جوهانس)8525 ،
نتائج فحص الفرضية الثانية التي نصها :ال توجد فروق دالة احصائيا عند ) )5.50 ≤αلالنضباط الصفي وأثره على تحصيل
طلبة المدارس االساسية العليا ا ألردنية من وجهة نظر معلمي اللغة العربية في اقليم الوسط باألردن تعزى إلى متغير المؤهل
العلمي.
لفحص الفرضية استخدم تحليل التباين األحادي ( )ANOVAوالجدول ( )28يبين النتائج
جدول رقم ( :)20نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في االنضباط الصفي وأثره على تحصيل طلبة المدارس
االساسية العليا األردنية من وجهة نظر معلمي اللغة العربية في اقليم الوسط باألردن من وجهة نظر المعلمين تبعا لمتغير
المؤهل العلمي
األبعاد
البعد األول

554

مجموع مربعات

درجات

متوسط

قيمة

مستوى

االنحراف

الحرية

المربعات

(ف)

الداللة

بين المجموعات

.189

2

.095

.455

.637

داخل المجموعات

9.779

47

.208

مصدر التباين
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البعد الثاني

البعد الثالث

الدرجة الكلية

المجموع

9.969

49

بين المجموعات

.063

2

.032

داخل المجموعات

6.998

47

.149

المجموع

7.061

49

بين المجموعات

.020

2

.010

داخل المجموعات

3.841

47

.082

المجموع

3.861

49

بين المجموعات

.031

2

.015

داخل المجموعات

3.450

47

.073

المجموع

3.481

49

.212

.121

.210

.809

.887

.812

يتبين من الجدول رقم ( )28السابق عدم وجود فروق دالة احصائيا عند ) )5.50 ≤αلالنضباط الصفي وأثره على تحصيل
طلبة المدارس االساسية العليا األردنية من وجهة نظر معلمي اللغة العربية في اقليم الوسط باألردن تعزى إلى متغير المؤهل
العلمي على األبعاد كافة وعلى الدرجة الكلية حيث كان مستوى الداللة لقيم (ف) عليها اكبر من ( )5.50وبهذا تقبل الفرضية
الصفرية.
وتعزو الباحثة ذلك إلى اهتمام معلمي المدارس كافة بالحفاظ على االنضباط الصفي ،بغض النظر عن مؤهلهم العلمي ومن
ناحية اخرى فان معظم عينة هذه الدراسة من حملة البكالوريوس فذلك يمكن أن تنعكس استجاباتهم على بقية أفراد العينة ومن
الجدير ذكره أ ن جميع المعلمين أصبحوا على دراية بأهمية االنضباط الصفي لما له تأثير كبير على تحصيل والمستوى التعليمي
لدى الطلبة داخل الصف .اتفقت هذه الدراسة مع (جوهانس)8525 ،
نتائج فحص الفرضية الثالثة التي نصها :ال توجد فروق دالة احصائيا عند ) )5.50 ≤αلالنضباط الصفي وأثره على تحصيل
طلبة المدارس االساسية العليا األردنية من وجهة نظر معلمي اللغة العربية في اقليم الوسط باألردن تعزى إلى متغير الخبرة.
لفحص الفرضية استخدم تحليل التباين األحادي ( )ANOVAوالجدول ( )22يبين النتائج
جدول رقم ( :)23نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في االنضباط الصفي وأثره على تحصيل طلبة المدارس
االساسية العليا األردنية من وجهة نظر معلمي اللغة العربية في اقليم الوسط باألردن من وجهة نظر المعلمين تبعا لمتغير
الخبرة
األبعاد

البعد األول
البعد الثاني

555

مجموع مربعات

درجات

متوسط

قيمة

مستوى

االنحراف

الحرية

المربعات

(ف)

الداللة

بين المجموعات

1.233

2

.617

داخل المجموعات

8.736

47

.186

3.317

.045

المجموع

9.969

49

بين المجموعات

.248

2

مصدر التباين

.124

.854

.432
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البعد الثالث

الدرجة الكلية

داخل المجموعات

6.814

47

المجموع

7.061

49

بين المجموعات

.148

2

.074

داخل المجموعات

3.713

47

.079

المجموع

3.861

49

بين المجموعات

.406

2

.203

داخل المجموعات

3.075

47

.065

المجموع

3.481

49

.145

.937

3.101

.399

.054

يتبين من الجدول رقم ( )22السابق عدم وجود فروق دالة احصائيا عند ) )5.50 ≤αلالنضباط الصفي وأثره على تحصيل
طلبة المدارس االساسية العليا األردنية من وجهة نظر معلمي اللغة العربية في اقليم الوسط باألردن تعزى إلى متغير الخبرة على
األبعاد كافة وعلى الدرجة الكلية حيث كان مستوى الداللة لقيم (ف) عليها اكبر من ( )5.50وبهذا تقبل الفرضية الصفرية.
وتعزو الباحثة ذلك إلى كافة المعلمين بحاجة إلى السيطرة على االنضباط الصفي ليتمكن من سير الحصة بشكل طبيعي
وكذلك ال توجد فروق في استجابات عينة الدراسة بسبب أن عينة الدراسة هي في نفس المهنة ونفس المكان المراد االنضباط به
وكذلك هدف المعلمين كافة هو ان يكون هناك مستوى تعليمي أفضل وان يكون مستوى الصف التعليمة في أفضل ما يكون،
ولتحقيق ذلك يجب أن يكون لدى المعلم الطرق الكافية والمعرفة الوافية في كيفية إدارة الصف وانضباطه .اتفقت هذه الدراسة مع
دراسة (مصطفى ،)8552 ،ودراسة (الهذلي ،)8522 ،ودراسة (حلس وشلدان.)8522 ،
نتائج فحص الفرضيية الرابعة التي نصيها :ال توجد فروق دالة احصاائيا عند ) )5.50 ≤αلالنضباط الصفي وأثره على تحصيل
طلبة المدارس االساسية العليا األردنية من وجهة نظر معلمي اللغة العربية في اقليم الوسط باألردن تعزى إلى متغير العمر.
لفحص الفرضية استخدم تحليل التباين األحادي ( )ANOVAوالجدول ( )22يبين النتائج
جدول رقم ( :)24نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في االنضباط الصفي وأثره على تحصيل طلبة المدارس
االساسية العليا األردنية من وجهة نظر معلمي اللغة العربية في اقليم الوسط باألردن من وجهة نظر المعلمين تبعا لمتغير
العمر
األبعاد

البعد األول

البعد الثاني

556

مجموع مربعات

درجات

متوسط

قيمة

مستوى

االنحراف

الحرية

المربعات

(ف)

الداللة

بين المجموعات

.041

2

.020

داخل المجموعات

9.928

47

.211

.097

.908

المجموع

9.969

49

بين المجموعات

.072

2

.036

داخل المجموعات

6.989

47

.149

المجموع

7.061

49

مصدر التباين

.243

.785
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البعد الثالث

الدرجة الكلية

بين المجموعات

.010

2

.005

داخل المجموعات

3.851

47

.082

المجموع

3.861

49

بين المجموعات

.023

2

.012

داخل المجموعات

3.458

47

.074

المجموع

3.481

49

.062

.158

.940

.854

يتبين من الجدول رقم ( )22السابق عدم وجود فروق دالة احصائيا عند ) )5.50 ≤αلالنضباط الصفي وأثره على تحصيل
طلبة المدارس االساسية العليا األردنية من وجهة نظر معلمي اللغة العربية في اقليم الوسط باألردن تعزى إلى متغير العمر على
األبعاد كافة وعلى الدرجة الكلية حيث كان مستوى الداللة لقيم (ف) عليها اكبر من ( )5.50وبهذا تقبل الفرضية الصفرية.

التوصيات:
من خالل النتائج التي توصلت لها الدراسة توصي بما يأتي:
 oإجراء دراسة مقارنة بين تصورات معلمي وطلبة المدارس الحكومية والخاصة ،بما فيها مدارس وكالة الغوث نحو
أنماط الضبط الصفي في المدارس التي يعملون بها.
 oإجراء دراسة القتراح الحلول التي من شأنها حل المشكالت التي تواجه المعلمين والمعلمات في قضايا الضبط الصفي
في المدارس التي يعملون بها.
 oضرورة اهتمام وزارة التربية والتعليم بعقد دورات تدريبية للمعلمين والمعلمات نحو بناء االستراتيجيات اإليجابية
للضبط الصفي بما يخدم العملية التعليمية التعلمية في الصفوف الدراسية.
 oاالهتمام بزيادة إشراك المعلمين والمعلمات في الندوات والمؤتمرات التي تهتم بقضايا الضبط الصفي.
 oضرورة االهتمام بتنمية مفهوم أنماط أساليب الضبط الصفي اإليجابية لدى الطلبة المتخصصين بالتربية في الجامعات
والذين يتوقع منهم العمل في مجال التعليم في المدارس.

قائمة المصادر والمراجع:
o

أبو نمرة ،محمد ( )8552إدارة الصفوف وتنظيمها ،دار يافا للنشر والتوزيع ،األردن .

 oبدري ،إساماعيل (" ،)8550المشيكالت الصفية لدى طال المرحلة الثانوية من وجهة نظر معلمي ومديري المدارس
الثانوية في محافظة المنوفية في جمهورية مصر العربية" ،بحث منشور في مجلة األهرام االسبوعية.
o

بوهزاع ،فتحياة ( ،)8552أنمياط التفياعيل اللفظي في ميدروس ميادة األحيياء ببعس ميدارس التعليم الثانوي العام في
دولة البحرين ،رسالة ماجستير ،جامعة القديس يوسف ،بيروت ،لبنان.

o

الترتوري ،محمد والقضاااة ،محمد ( .)8558المعلم الجديد :دليل المعلم في اإلدارة الصييفية الف لعالة ،دار الحامد للنشاار
والتوزيع ،ع ّمان .

 oجبر ،بدرية(" ،)8550االنضييييباط الصييييفي في مدارس امارة العين األسيييياسييييية في دولة اإلمارات العربية  ،رسااااالة
ماجستير غير منشورة ،جامعة زايد ،دبي ،االمارات العربية المتحدة.
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 oالحلو ،غسااان حسااين ) (2001تصييورات معلمي المدارس الحكومية األسيياسييية والثانوية وطلبتها نحو أنماط الضييبط
الصفي في شمال فلسطين ،مجلة جامعة النجاح لألبحاث ،المجلد  ،25العدد).(1
o

الزبيدي ،سالمان عاشاور ( ،)8552اإلدارة الصفية الف لعالة في ضوء اإلدارة المدرسية الحديثة ،مطابع الثورة العربية
الليبية ،ليبيا .

 oشعبان ،عمر( ،)8558المشكالت الصفية في المدارس  ،صحيفة الكرامة الفلسطينية ،رام هللا ،فلسطين.
 oالعمايرة محمد ( )8558المشيكالت الصيفية السلوكية التعليمية األكاديمية مظاهرها ،أسبابها ،مظاهرها ،عالجها .دار
المسيرة للنشر ،لبنان.
 oغزالي ،نهى إبراهيم( ،)8552مهنة التعليم ودور المعلم  ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،عمان ،االردن.
o

القضااااااة ،محمد والترتوري ،محمد ( .)8552أسييييياسييييييات علم النفس التربوي :النظرية والتطبي  ،دار الحامد ودار
الراية للنشر ،األردن .

 oالمعايطة ،ساائد( ،)8552االنضيباط السيلوكي وعالقته بالتحصييل الدراسي في مدارس الزرقاء في المملكة االردنية
الهاشمية" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة األردنية ،عمان ،األردن.
 oالنجار ،نبيل ( )8552إدارة الصف ،دار الفجالة للنشر والتوزيع ،القاهرة ،جمهورية مصر العربية.
 oوزارة التربية والتعليم األردنية ( )8552منشورات وزارة التربية والتعليم ،عمان ،األردن.

جميع الحقوق محفوظة  ،© 2021الباحثة /وفاء إبراهيم محمد صومان ،المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي.
)(CC BY NC
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أثر إبداع الطلبة ذوي اإلعاقة على اتجاهات طلبة المدارس األساسية األردنية من وجهة نظر معلمي
المرحلة األساسية الدنيا في إقليم الوسط باألردن
The impαct of the creαtivity of students with disαbilities on the αttitudes of students in
Jordαniαn bαsic schools from the viewpoint of teαchers of the lower primαry stαge in the
middle region in Jordαn
الباحث /أحمد افريح عايش أبو غنيم
وزارة التربية والتعليم األردنية

الملخص:
هدفت الدراسةةةةة الي التعرف على أثر إبداع الطلبة ذوي اإلعاقة على اتجاهات طلبة المدارس األسةةةةاسةةةةية األردنية
وجهة نظر علمي المرحلة األسةةةاسةةةية الدنيا في إقليم الوسةةةا باألرد وعالقتها بمتغيرات الجنس ،كا السةةةك  ،العمر ،المؤهل
العلمي ،سةةةةنوات ال برة ،ولتحقيق أهداف الدراسةةةةة تم اسةةةةت دام االسةةةةتبانة أداه لدراسةةةةة حيو تكونت

جزئيي  :الجزء األول

تضةم بيانات ع المححويي  ،إ ا الجزء الثاني تضم الحقرات التي تقيس اتجاهات اثر إبداعات األش اص ذوي اإلعاقة على
اتجاهات إفراد المجتمع

وجهت نظر المعاقي في إقليم الوسةةةا باألرد حيو اسةةةت دم الباحو اسةةةتمارة لدراسةةةة تحتوي على

) )34فقره قسةم على أربعة أبعاد ،وبعد جمع البيانات تم إدخالهم للحاسة لتعال بواسطة البرنا

اإلحاائي ٍ ،)SPSSوقد

أشارت النتائ إلي أثر إبداع الطلبة ذوي اإلعاقة على اتجاهات طلبة المدارس األساسية األردنية

وجهة نظر علمي المرحلة

األساسية الدنيا في إقليم الوسا باألرد كانت رتحعة على جميع أبعاد الدراسة.
وفي ضةةوء ذلأ أويةةت الباحثتي بما يلي :ضةةرورة المسةةاهمة في تعديل اتجاهات أفراد المجتمع لالعتراف بالمعاقي
كحئة إنسانية لها الحق في الحياة الكريمة والتعا ل عهم كش اص لهم حقوق وعليهم واجبات.
الكلمات المفتاحية :إبداع ،الطلبة ذوي اإلعاقة ،إقليم الوسا ،األرد .

Αbstrαct
The study αimed to identify the effect of the creαtivity of students with disαbilities on the
αttitudes of Jordαniαn bαsic school students from the point of view of teαchers of the lower
primαry stαge in the middle region in Jordαn αnd its relαtionship to vαriαbles of sex, plαce of
residence, αge, educαtionαl quαlificαtion, type of disαbility, αnd to αchieve the objectives of the
study,
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the questionnαire wαs used αs α tool to study It consisted of two pαrts: the first pαrt
included dαtα on the subjects, either the second pαrt included the pαrαgrαphs thαt meαsure the
trends of the impαct of the creαtivity of persons with disαbilities on the trends of individuαl society
from the point of view of the disαbled in the Qαlqilyα governorαte,
where the two reseαrchers used α study form contαining 34 pαrαgrαphs divided into four
Αfter collecting the dαtα, they were entered into the computer to be processed by the stαtisticαl
progrαm (SPSS),the results indicαted the effect of the creαtivity of students with disαbilities on
the αttitudes of Jordαniαn bαsic school students, from the viewpoint of teαchers of the lower
primαry stαge in the middle region of Jordαn, which wαs high on αll dimensions of the study.
In light of this, the two reseαrchers recommended the following: The need to contribute to
modifying the αttitudes of members of society to recognize the hαndicαpped αs α humαn group
thαt hαs the right to α decent life αnd to deαl with them αs people with rights αnd duties.

Keywords: creαtivity, the Middle Region, Jordαn
.

المقدمة:
ال شأ أ هناك عالقة قوية بي األبداع واإلعاقة ،حيو أ ردة فعل الش ص المعاق نحو إعاقت تكو على شكل احدى
احتمالي  :األول أ ا أ يأخذ بالتقوقع حول الذات والهروب

المجتمع ،واليأس وبذلأ تكو قد انتارت اإلعاقة علي  ،وجعلت

سلبيا ال حيل ل غير قادر على اكتشاف الذات والتعرف على القدرات.
واالحتمةال الثةاني أ يأخذ باالنطالق نحو المجتمع واآلخري  ،تعبيرا ع عدم االسةةةةةةتسةةةةةةالم و قاو ة اإلعاقة و

ثم

االنتاةةةةار عليها ،حيو يبدأ باكتشةةةةةاف الذات والقدرات التي يمتلكا وتنميتها ،لت رج على شةةةةةكل أبداعي ينافس في األخري
أفراد المجتمع ،وبذلأ تكو قد شةةةكلت ل إعاقت دافعا قويا إلثبات الذات إ ام األخري  ،وكأ لسةةةا حال يريد ا يقول :انا هنا،
وجود ولدي قدرات وأسةةةتطيع المشةةةاركة بعملية التنمية لمجتمعي وأريد إ تكو لي باةةةماتي الواضةةةحة في

تلف المجاالت

أسوة باآلخري  .روحي عبدات )rhαbditid. mαktoob bbg.com
إ المجتمع ينظر الى الشةةةةةة ص ذوي اإلعةاقةة على انة انسةةةةةةا عةاجز وال يوجد لدي أي واه  ،ولك ال يعني ذلأ
بضةرورة إ يكو كل عاق بدعا ،بل ا االشة اص المعاقي كسائر البشر تتراو قدراتهم وفق التوزيع الطبيعي العام ،وليس
المحيد تسةةةةةةويق المعاقي للمجتمع على الدوام بأنهم اناس واظبو بالمطلق و تلحو  ،تسةةةةةةكنهم طاقات ابداعي يةةةةةةنعتها
اعاقتهم ،ألننا بذلأ قد ندخل بال لا الذي كا سائدا في العاور السابقة ع المعاقي بويحهم كائنات أسطورية غريبة األطوار،
وابعد ا تكو ع سمات الطبيعة البشرية.
تعتبر الموهبة جموعة

السةةةةمات الكا نة لدى االنسةةةةا والتي تؤهل للقيام بمجموعة

المهارات بمسةةةةتوى تميز

وإبداعي ي تلف ع األطوار،
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الموهبة ابعاد وراثية يكتسةةبها الش ة ص ع والدي اال ا للجان البيئي دورا ها ا جدا في يةةقل هذه الموهبة وتنميتها
والنبش في ثناياها إلخراجها الى السةةةةةطن ،وعند ا أسةةةةةطورية ب سةةةةةواء كا

عاقا او غير عاق ،فهو يمتلأ الموهبة والقدرات

االبداعية الكا نة بغض النظر ع جوان القاور في قدرات الجسدية او الحسية.
إ تأهيل وتعليم وتدري هذه الحئات ال ايةةةة ل ارتباط وثيق بموضةةةوع التنمية ،وكم
و غمورة ا ا بسب عدم التعرف عليها واكتشافهم بكرا سواء
عا

قبل الوالدا او

هذه الثروات البشةةةرية غحلة

قبل الز الء او البيئة المدرسية او المجتمع

وخاي بالمجتمعات العربية،
او قد يكو بسةةب التوقعات النمطية التي يحملها المجتمع نحوهم وتشةةكيأ بقدراتهم حتى وقت قري جدا .ولك بالوقت

الحةةالي بةةدأ االهتمةةام بةةالموهبي

المعوقي والتعرف على واط القوه واالبةةداع والموهبةةة لةةديهم بعةةد ا كةةا التركيز على

الكسةةةةةةور والعجز لةديهم وبعةد العلم وتةأكد

عدم وجود عالق بي الموهبة واإلعاقة ،ال الموهبة وجوده لدى الحرد حتى ع

وجود اإلعاقة ،وقد يكو احد االشةةةة اص عاقا ولدي

واه

تعددة وتظهر بمجاالت

تلحة سةةةةواء كانت فني او رياضةةةةي او

اجتماعي او سياسي وغيرها ،فهي التي تحرض نحسها على هذا الش ص لالتجاه نحو هدف عي .
لقد أدرك المسةةؤولو المت اةةاةةو اال ا هناك ابداعات و واه كا ن عند ذوي االعاقات يج يةةقلها ورعايتها
تمةا ةةا كةةاألسةةةةةةويةاء وا

قولةةة العقةل السةةةةةةليم في الجسةةةةةةم السةةةةةةليم) هي قولة يجة التوقف عنةدهةةا بحةةذر شةةةةةةةديةةد المعرفةةة.

)(forum.stop55.com
أجل ضةةما سةةير االبداع عند المعاق بشةةكل تسةةلسةةل نحو القم  ،البد

و

التعزيز المتوايةةل لألعمال االبداعية

هما كانت قيمتها  ،وعرضةةةةها باةةةةورتها الجابية على األخري وابدأ االهتمام بها ،ويأتي ذلأ ع طريق تبني هذه االعمال
قبل المؤسةةةةسةةةةات الثقافية والتعليمية واحتضةةةةا المبدعي

المعاقي  ،حيو ينعكس هذا االحتضةةةةا اوال على المعاق نحسةةةة ،

ويعطية دافعةا قويةا نحو االسةةةةةةتمرار  ،وكةذلةأ على المعةاقي األخري الةذي يت ةذو ز يلهم كنموذج ابةداعي يحتذى ب ويمك
الويول على ستواه  ،وشط المستحيل

قا وس اإلعاقة التي تتحدى كل اال كانات .

إ تقبل الشةةةةةة ص المعاق واحترام حقوق  ،لهو السةةةةةةوك المحتاحي

المجتمع ا ام الطاقات الكان التي تظهر في ظل

الظروف المجتمعيةةة اإليجةةابيةةة ،اال ا رفض المعةةاق واالسةةةةةةتهزاء بقةةدراتة لهو كحيةةل بةةبحبةةاط الكثير
اإلبداعية ،فد

المواهة والطةةاقةةات

المعاق بم تلف المجاالت لهو كحيل بتحجر هذه الطاقات .روحي عبدات )rhabditid. maktoob bbg.com

مشكلة الدراسة:
يمك تحديد شةةةةكلة الدراسةةةةة في التعرف على أثر إبداع الطلبة ذوي اإلعاقة على اتجاهات طلبة المدارس األسةةةةاسةةةةية
األردنية

وجهة نظر علمي المرحلة األسةةةةةاسةةةةةية الدنيا في إقليم الوسةةةةةا باألرد وعالقتها بمتغيرات الجنس  ،كا اإلقا ة

،العمر  ،المؤهل العلمي ،سةةةنوات ال برة ) ،ليس عبيا ا تكو
يقد

عاقا ولك العي ا تسةةةتسةةةةلم إلعاقتأ ،فكم

عاق قدم الم

شة ص سةليم ولعل النماذج المشرقة في عالم اإلعاقة كثيره ولك دعونا نعيش في هذا اليوم ع نماذج قد وا للمجتمع ا لم

يتمك الشة ص غير المعاق بتقديم سةواء كا على الاعيد االدبي او االعال ي او الرياضي  ،واستحقوا كل تقدير واحترام
جتمعهم وذويهم .
فكيف تغلبوا هؤالء على اعاقتهم وتحدوا اإلعاقة بالعزيمة وااليرار ،وربما كانت اإلعاقة طريقا لنجا إذا وجد العزم
وااليرار وعدم االستسالم.
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إ الحياة تحرض التحديات بأشكال واوقات

تلحة ،وال يكو لنا فيها رأي او قول ،وانما نجدها ا ا نا وجها لوج  ،ولنا

ا ن تار طريقا ازاءها ،بالمضي قد ا وقبول التحدي او جعل

سيطرا علينا.

هذه الدراسةةة التي يقوم الباحو بدراسةةتها يمك تحديدها
اتجاهات طلبة المدارس األسةةاسةةية األردنية

خالل السةةؤال التالي :ا أثر إبداع الطلبة ذوي اإلعاقة على

وجهة نظر علمي المرحلة األسةةاسةةية الدنيا في إقليم الوسةةا باألرد ؟ وعالقتها

ببعض المتغيرات.

أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسة من الناحيتين النظرية والتطبيقية
فمن الناحية النظريةة :تظهر اهميةة الةدراسةةةةةةة

حيةو أنها اجريت في إقليم الوسةةةةةةا باألرد  ،وأنها تظهر ابداعات

اشةةةةةة ةاص ذوي اإلعةاقةة ،واالثةار االيجةابية الناجمة ع ذلأ وقد اثبت االشةةةةةة اص ذوي اإلعاقة وبأنهم قدوة يحتذى بها ،ليس
تحدي اإلعاقة) ،واتضةةةن

للمعاقي فقا بل لألشةةة اص غير المعاقي ايضةةةا ،وأنهم قادرو على تحدي اإلعاقة واسةةةتحقوا لق
انهم جديرو بالرعاية وأ ذلأ ال يعود بالنحع عليهم وعلى اسرهم فقا بل وعلى جتمعهم ايضا.
اما من الناحية التطبيقية :تظهر اهمية الدراسةةة
والتي قد تكو أيةع

حيو انها سةةتسةةهم باكتشةةاف الموهبة عند المعاقي والتعرف عليهم

اكتشةافها عند االش اص غير المعاقي فان ال بد

تعرضهم لكثير

للتعبير ع الذات في شتى المجاالت الرياضية والحنية واالدبية التي يبدعو فيها

ال برات واتاحة الحرية لهم

اجل يقل وتنمية واهبهم.

وسةةوف تسةةاهم هذه الدراسةةة كذلأ في القاء الضةةوء ا ام المهتمي على المسةةتوى المحلي في ات اذ القرارات التي تعمل
على تعديل اتجاهات االفراد بالمجتمع

وجهة نظر المعاقي في إقليم الوسا باألرد وازالة االثار السلبية اتجاهاتهم.

يتوقع ا تسةةةةةةاهم الةدراسةةةةةةة في تعةديةل ال طا التربويةة التي

شةةةةةةأنهةا تعةديل تغيرات جديده في واه وابداعات

االشةةةة اص ذوي اإلعاقة باحتضةةةةا هذه المواه واالبداعات وتشةةةةجيعها اوال

قبل األسةةةةرة و

المجتمعية والتربوية والمجتمع بشكل عام ع طريق احتضانها وتبنيها واخذ اهم اشكال الد

ثم

قبل المؤسةةةةسةةةةات

المجتمعي للمعاقي .

أهداف الدراسة:
سعت هذه الدراسة لتحقيق االهداف التالية:
 oالتعرف على إثر ابداعات االش اص ذوي اإلعاقة على اتجاهات أفراد المجتمع

وج نظر علمي المرحلة األساسية

الدنيا في إقليم الوسا باألرد .
 oالتعرف على إثر تغيرات الجنس ،كا السةةةك  ،العمر ،المؤهل العلمي ،سةةةنوات ال برة)
ذوي اإلعاقة على اتجاهات طلبة المدارس األسةةاسةةية األردنية

خالل أثر إبداع الطلبة

وجهة نظر علمي المرحلة األسةةاسةةية الدنيا في إقليم

الوسا باألرد .
 oالسعي الحثيو لتوظيف قدرات و هارات و واه اش اص ذوي اإلعاقة وتنمية الدور االيجابي لد جهم.
 oضرورة توفير كاتبات لزيادة النمو الثقافي والروحي وتعزيز اعتماده على نحس و شاركت الحاعلة في المجتمع.

أسئلة الدراسة:
سعت الدراسة الحالية لإلجابة ع السؤالي الرئيسي التاليي :
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o

ا أثر إبداع الطلبة ذوي اإلعاقة على اتجاهات طلبة المدارس األساسية األردنية

وجهة نظر علمي المرحلة األساسية

الدنيا في إقليم الوسا باألرد ؟
 oهل توجد فروق ذات دالل إحاائية في أثر إبداع الطلبة ذوي اإلعاقة على اتجاهات طلبة المدارس األساسية األردنية
وجهة نظر علمي المرحلة األساسية الدنيا في إقليم الوسا باألرد تعزى لمتغيرات الجنس ،كا السك  ،العمر،
المؤهل العلمي ،سنوات ال برة.

فرضيات الدراسة:
سعت هذه الدراسة الى فحص الحرضيات الاحرية التالية:
 oال توجد فروق ذات دالل إحاائية عند ستوى دالل  )α=0.05في أثر إبداع الطلبة ذوي اإلعاقة على اتجاهات طلبة
المدارس األساسية األردنية

وجهة نظر علمي المرحلة األساسية الدنيا في إقليم الوسا باألرد تعزى لمتغير الجنس.

 oال توجد فروق ذات دالل إحاائية عند ستوى دالل  )α=0.05في أثر إبداع الطلبة ذوي اإلعاقة على اتجاهات طلبة
المدارس األساسية األردنية

وجهة نظر علمي المرحلة األساسية الدنيا في إقليم الوسا باألرد تعزى لمتغير كا

السك .
 oال توجد فروق ذات دالل إحاائية عند ستوى دالل  )α=0.05في أثر إبداع الطلبة ذوي اإلعاقة على اتجاهات طلبة
المدارس األساسية األردنية

وجهة نظر علمي المرحلة األساسية الدنيا في إقليم الوسا باألرد تعزى لمتغير العمر.

 oال توجد فروق ذات دالل إحاائية عند ستوى دالل  )α=0.05في أثر إبداع الطلبة ذوي اإلعاقة على اتجاهات طلبة
المدارس األساسية األردنية

وجهة نظر علمي المرحلة األساسية الدنيا في إقليم الوسا باألرد تعزى لمتغير المؤهل

العلمي.
 oال توجد فروق ذات دالل إحاائية عند ستوى دالل  )α=0.05في أثر إبداع الطلبة ذوي اإلعاقة على اتجاهات طلبة
المدارس األساسية األردنية

وجهة نظر علمي المرحلة األساسية الدنيا في إقليم الوسا باألرد تعزى لمتغير سنوات

ال برة.

حدود الدراسة:
التز ت الدراسة بالمحددات التالية:
 oالعامل البشري :اجريت الدراسة على عين

علمي المرحلة األساسية الدنيا في إقليم الوسا باألرد .

 oالعامل المكاني :اجريت الدراسة في إقليم الوسا باألرد .
 oالعامل الزمني :اجريت الدراسة في الحال الثاني

العام الدراسي .)0202/0202

 oإداوة الدراسة :االستبانة.

مصطلحات الدراسة:
 oاإلعاقة :فقدا المزايا االجتماعية والضةةةرر النات ع الكسةةةور او العجز الذي نع قيام الحدر بدوره بطريق عادي

ع

األخذ باالعتبار عوا ل الس  ،والجنس والعوا ل االجتماعية والثقافية .سرحا  ،0222،يححة )00
 oالمعاق :هو المواط الذي اسةتقر ب عائق او اكتر يوه

قدرت ويجعل بأ س الحاجة الي عو خارجي واعي يقوم

على اسةس علمية وتكنولوجي يعيدها الى سةتوى العادية او على االقل ا تكو الى هذا المستوى او هو كل
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غير قادر على االعتماد على نحسةةة في زاولة عمل او القيام بعمل اخر او نقاةةةت قدرات على ذلأ ،بسةةةب القاةةةور
العضوي او العقلي او الحسي او بسب عجز خلقي نذ الوالدة .فهمي  ،2890.يحح )22
 oاالبداع :يتمثل جوهر االبداع في نشةةةةاط االنسةةةةا الذي يتاةةةةف باالبتكار والتجديد أي احداص شةةةةي جديد في يةةةةياغت
النهائية ،وا تكو عنايةةةره األولية وجودة

قبل ويويةةةف باألبداع كل

االنتاجات األدبية والحنية والعلمية إذا

توافرت لها يحة الجدة والكحاءة المالئمة ل  .عبد الحميد ،0222 ،يحح )09
 oالشةخص المبدع :هو الشة ص القادر على التحكير في المشةكالت التي تواجه بأسةلوب جديد يتميز بالمرونة واأليةالة
والطالقة بحيو يعطي أكبر قدر

التحضةةةيالت على الموقف المشةةةكل وا تكو لدي حسةةةةاسةةةي خايةةة للمشةةةةكالت

باإلضةةافة الي تمتع ب اةةائص الش ة اةةية القائمة على االسةةتقالل والمثابرة واالهتما ات المتنوعة والميل للم اطرة.
عا ر ،0222 ،يحح )02
 oاالتجاهات :ا االتجاهات حال

االسةةتعداد او التأه العاةةبي النحسةةي تنظم

خالل خبرة الش ة ص ،وتكو ذات

تأثير توجيهي او دينا ي على اسةةتجابة الحرد لجميع الموضةةوعات والمواقف التي تسةةتجرها هذه االسةةتجابة وهي عباره
ع اسةةتعداد نحسةةي او تهيب عاةةبي تعلم لالسةةتجابة السةةالبة او الموجبة نحو اشةة اص او وضةةوعات او واقف او
ر وز بالبيئة التي تستثير هذه االستجابة رعي ،وبلقيس  ،2890،يحح )44
 oذوي االحتياجات الخاصة :هو الش ص الذي ليست لدي

قدره على مارسة نشاط او عدة انشطة اساسي للحياة العادية

نتيجة ايابة وظائح الجسمية او العقلية او الحركية ايابة والدي او لحقت ب بعد الوالدة .اطحى ناراوي،2890،
يححة )29

مجتمع الدراسة:
تكو

جتمع الدراسةةةةة

علمي المرحلة األسةةةةاسةةةةية الدنيا في إقليم الوسةةةةا باألرد خالل الحاةةةةل الثاني

العام

الدراسي .)0202/0202

عينة الدراسة:
أجريت الدراسةةة على عينة قوا ها  )22علما و علمة علمي المرحلة األسةةاسةةية الدنيا في إقليم الوسةةا باألرد خالل
الحاةةةةل الثاني

العام الدراسةةةةي  ،)0202/0202وتم اختيارهم بطريقة عشةةةةوائية والجداول  )2 ،)4 ،)3 ،)0 ،)2تبي

توزيع عينة الدراسة تبعا لمتغيراتها المستقلة
جدول رقم ( :)2توزيع عينة الدراسة تبعا ً لمتغير الجنس
التكرار

النسبة المئوية ()%

الجنس
ذكر

33

55

أنثى

27

45

60

100

المجموع
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جدول رقم ( :)0توزيع عينة الدراسة تبعا ً لمتغير مكان السكن
التكرار

النسبة المئوية ()%

مكان السكن
دينة

35

58

قرية

25

42

60

100

المجموع

جدول رقم ( :)3توزيع عينة الدراسة تبعا ً لمتغير العمر
التكرار

النسبة المئوية ()%

العمر
 )02سنة

14

23

 )32-02سنة

23

38

 )42-32سنة

12

20

 )42سنة

11

18

60

100

أقل

أكثر

المجموع

جدول رقم ( :)4توزيع عينة الدراسة تبعا ً لمتغير المؤهل العلمي
التكرار

النسبة المئوية ()%

المؤهل العلمي
دبلوم

12

20

بكالوريوس

25

42

بكالوريوس ع دبلوم تأهيل تربوي

15

25

دراسات عليا

28

13

60

100

المجموع

جدول رقم ( :)5توزيع عينة الدراسة تبعا ً لمتغير سنوات الخبرة
التكرار

النسبة المئوية ()%

سنوات الخبرة
 )22سنوات

16

27

 )22-22سنوات

21

35

 )22-22سنة

11

18

 )22سنة

12

20

60

100

أقل

أكثر

المجموع

منهج الدراسة:
اتبع في هذه الدراسةةةةةةة المنه الويةةةةةةحي نظرا لمالء ت طبيعتها حيو يتم في هذا المنه جمع البيانات وإجراء التحليل
اإلحاائي الست راج النتائ المطلوبة.
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أداة الدراسة:
اعتمادا على أدبيات البحو والدراسةةةات السةةةابقة واسةةةتشةةةارة ال براء تم بناء اسةةةتبان لجمع البيانات

عينة الدراسةةةة

اشتملت على  )34فقرة وزعة إلى اربعة أبعاد كما في الجدول رقم )2
جدول رقم ( :)6فقرات االستبانة تبعا لمجاالت الدراسة
#

البعد

عدد الفقرات

الفقرات

2

المجال األسري

22

22-22

0

المجال التعليمي

9

29-22

3

المجال المؤسسي

9

02-28

4

المجال المجتمعي

9

34-02

صدق األداة:
تم عرض أداة الدراسةةة الم تاةةي

شةةرفي و دراء دراس بوزارة التربية والتعليم األردنية واويةةوا باةةالحيتها

بعد إجراء تعديالت أشار إليها ،وقد تم إجراء تلأ التعديالت وإخراج االستبانة باورتها النهائية.
ثبات األداة
للتحقق

ثبات األداة اسةةةةةت د ت عادلة كرونباخ ألحا السةةةةةت راج الثبات فبلغت نسةةةةةبت الكلية على فقرات االسةةةةةتبانة

 )2.92وهي نسبة ثبات تؤكد إ كانية است دام األداة.
المعالجة اإلحصائية:
بعد جمع البيانات تم إدخال بياناتها للحاس

اإلحاائي للعلوم االجتماعية  ،)SPSSوقد

لتعال بواسطة البرنا

است د ت النس المئوية والمتوسطات الحسابية الموزونة واختبار ت) وتحليل التباي األحادي.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
أوال :النتائج المتعلقة بالسؤال األول الذي نصه :ا أثر إبداع الطلبة ذوي اإلعاقة على اتجاهات طلبة المدارس األساسية األردنية
وجهة نظر علمي المرحلة األساسية الدنيا في إقليم الوسا باألرد ؟
أجل اإلجابة ع هذا السؤال ،است د ت المتوسطات الحسابية والنس

المئوية لكل فقرة

فقرات كل جال

جاالت االستبانة.
وقد أعطي للحقرات ذات المضمو اإليجابي  )2درجات ع كل إجابة
وافق) ،و  )3درجات ع كل إجابة
بشدة) ،و

حايد) ،ودرجتا ع كل إجابة

وافق بشدة) ،و  )4درجات ع كل إجابة

عارض) ،ودرجة واحدة ع كل إجابة

عارض

أجل تحسير النتائ أعتمد الميزا اآلتي للنس المئوية لالستجابات:
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جدول رقم ( :)7ميزان النسب المئوية لالستجابات
النسبة المئوية
أقل

درجة االستجابات
ن حضة جدا

%22

%28-%22

ن حضة

%28 - %22

توسطة

%28 - %22

رتحعة

 %92فما فوق

رتحعة جدا

وتبي الجداول  )22 ،)22 ،)8 ،)9النتائ  ،ويبي الجدول  )20خالية النتائ .
 )2النتائج المتعلقة بالبعد األول (المجال األسري)
جدول رقم ( :)8المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد األول
رقم

الفقرات

الفقرة

تميز المعاقي داخل األسرة يساهم في تغير النظرة السلبية اتجاههم

2

يزداد اهتمام األسةةةرة بشةةةؤو المعاق ع غيره في أحد المجاالت

0

الحياتية

3

تحترم األسرة اهتما ات وهوايات المعاقي

4

إبداع المعاقي في أحد المجاالت يزيد

دافعية األسرة نحو المعاق

نسبة المشاركة األسرية في المناسبات

2

تميز المعاق يساهم

2

تميز المعاق يساهم في تغير نظرة المجتمع إلى أفراد أسرت
قبل أفراد األسرة نتيجة إبداع المعاق

متوسط

النسبة

درجة

االستجابة*

المئوية

االستجابة

4.10

82.00

رتحعة جدا

3.67

73.40

رتحعة

3.88

77.60

رتحعة

3.95

79.00

رتحعة

3.82

76.40

رتحعة

3.57

71.40

رتحعة

3.62

72.40

رتحعة

78.40

رتحعة
رتحعة جدا

2

ت تلف النظرة إلى اإلعاقة

9

اشعر أ تميز المعاق يساهم في خلق المشاعر الدافئة نحوهم

3.92

8

يحت ر أفراد األسرة ببنجازات وإبداع الش ص المعاق

4.22

84.40

3.70

74.00

رتحعة

3.84

76.78

مرتفعة

ت تلف نظرة أفراد األسةةةةةةرة نحو المعةةةاقي المبةةةدعي ع غير

22

المبدعي
الدرجة الكلية

أقاى درجة للحقرة  )2درجات
يتبي

الجدول رقم  )9السةةةابق أ اسةةةتجابات المعاقي في إقليم الوسةةةا باألرد نحو إثر إبداعات األشةةة اص ذوي

اإلعاقة على اتجاهات أفراد المجتمع كانت رتحعة جدا على الحقرات  )8 ،2حيو كانت نسبتها المئوية أكبر
رتحعةة على الحقرات  )22 ،9 ،2 ،2 ،2 ،4 ،3 ،0حيةو كةانةت نسةةةةةةبتها المئوية بي

 )%92وكانت

 )%28 -%22وكانت النسةةةةةةبة المئوية

لالستجابة على الدرجة الكلية رتحعة النسبة المئوية .)%22.29
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حيو يتضن

إثر إبداع األش اص المعاقي .

النتائ إ تميز المعاقي داخل األسرة وافت ار إفراد األسرة يزيد

 )0النتائج المتعلقة بالبعد الثاني (المجال التعليمي)
جدول رقم ( :)9المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد الثاني
رقم

الفقرات

الفقرة
22
20

تميز المعاق األكاديمي يزيد

24

29

3.48

69.60

توسطة

3.82

76.40

رتحعة

3.63

72.60

رتحعة

3.38

67.60

توسطة

3.20

64.00

توسطة

3.43

68.60

توسطة

3.70

74.00

رتحعة

3.54

70.75

مرتفعة

تميز المعاق أكاديميا يساهم في توسيع دائرة العالقة بي الطلبة
زيادة تحايل الطال المعاق يغير النظرة السلبية إلى ايجابية

22

3.65

73.00

رتحعة

الطالبية

23

22

االستجابة*

المئوية

االستجابة

فرص المشةةةةةةاركة في األنشةةةةةةطة

تحوق الطال المعاق يزيد

22

متوسط

النسبة

درجة

تميز المعاق أكاديميا يزيد

إعجاب الطلبة والهيئة التدريسية ب
تحهم الز الء الحتياجاتهم و تطلباتهم

ال اية
ستوى اإلجراءات الدراسية المتعلقة

تميز المعاق أكاديميا يحس
بدراسة األش اص ذوي اإلعاقة
تميز المعاق أكاديميا يعزز

النزوع المعرفي والعلمي لحهم أكثر

وضوعية لواقع اإلعاقة بي الز الء والهيئة التدريسية
إبداع المعاق أكاديميا يعزز

إيما الز الء والهيئة التدريسةةةةةةية

بقدرة األش اص ذوي اإلعاقة على اإلبداع واثبات الذات
الدرجة الكلية

أقاى درجة للحقرة  )2درجات
الجدول رقم  )8السةةةابق أ اسةةةتجابات المعاقي في إقليم الوسةةةا باألرد نحو إثر إبداعات األشةةة اص ذوي

يتبي

اإلعةاقة على اتجاهات أفراد المجتمع كانت رتحعة على الحقرات  )29 ،24 ،23 ،22حيو كانت نسةةةةةةبتها المئوية بي
 )%28وكانت توسةةطة على الحقرة  )22 ،22 ،22 ،20حيو كانت نسةةبتها المئوية بي

-%22

 )%28 -%22وكانت النسةةبة المئوية

لالستجابة على الدرجة الكلية رتحعة بداللة النسبة المئوية .)%22.22
يتضن

الدراسة ا ابداع المعاق أكاديميا يعزز

النزوع المعرفي والعلمي ويعزز

ابداع المعاق.

 )0النتائج المتعلقة بالبعد الثالث (المجال المؤسسي)
جدول رقم ( :)22المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد الثالث
رقم

الفقرات

الفقرة
28

تميز المعاقي في األداء يزيد

608

ثقة المدراء بقدرتهم على االنجاز

متوسط

النسبة

درجة

االستجابة*

المئوية

االستجابة

3.88

77.60

رتحعة
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02

نسبة الاالحيات الموكلة إلي

إبداع المعاق في أدائ يزيد

تعزيز فرص ترقية المعاق وتطويره المهني يزيد نتيجة تميزه في

02

األداء
اشةةةةةةعر أ تميز المعةاق في األداء يطور

00

سةةةةةةتوى عالقات

الش اية بي ز الء العمل

03

فرص تمثيل للمؤسسة في

تطور المعاق في أدائ يزيد

أرى أ الدورات التدريبية تزيد

04

كحاءة و شةةةةةاركة المعاق في

األنشطة
ت تلف النظرة نحو تشةةةةغيل أشةةةة اص ذوي اإلعاقة نتيجة تميزهم

02

وإبداعهم
اشةةةةةةعر أ تميز المعاق في األداء يعزز

02

يةةةةةةحت االعتبارية

واالستشارية فيما يتعلق بمجاالت العمل داخل المؤسسة
الدرجة الكلية

3.78

75.60

رتحعة

3.67

73.40

رتحعة

3.63

72.60

رتحعة

3.62

72.40

رتحعة

3.82

76.40

رتحعة

3.68

73.60

رتحعة

3.85

77.00

رتحعة

3.74

74.83

مرتفعة

أقاى درجة للحقرة  )2درجات
يتبي

الجدول رقم  )8السةةةابق أ اسةةةتجابات المعاقي في إقليم الوسةةةا باألرد نحو إثر إبداعات األشةةة اص ذوي

اإلعاقة على اتجاهات أفراد المجتمع كانت رتحعة على جميع الحقرات  )02-28حيو كانت نسبتها المئوية بي

)%28 -%22

وكانت النسبة المئوية لالستجابة على الدرجة الكلية رتحعة بداللة النسبة المئوية .)%24.93
ويتضن

النتائ ضرورة دعم المؤسسات للمعاقي لبيا إثر اتجاه المعاق نحو االبداع.

 )4النتائج المتعلقة بالبعد الرابع (المجال المجتمعي)
جدول رقم ( :)22المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد الرابع
رقم

الفقرات

الفقرة
02
09
08
32
32

يزداد احترام المعاق نتيجة شاركت في جاالت الحياة الم تلحة
قدرات المعاق اإلبداعية حسةنت

يورة األش اص ذوي اإلعاقة

في المجتمع
تميز المعاق أدى إلى زيادة وعي أفراد المجتمع بقضية اإلعاقة
إبداع المعاقي في المجتمع يتين لهم الحرص للترشةةةةةن لمنايةةةةة
إدارية عا ة
أرى أ تميز المعةةاق يحةةدص تغيرات ايجةةابيةةة في بعض األ ةةاك
لتناس احتياجاتهم و تطلباتهم

609

متوسط

النسبة

درجة

االستجابة*

المئوية

االستجابة

3.95

79.00

رتحعة

4.03

80.60

رتحعة جدا

3.70

74.00

رتحعة

3.52

70.40

رتحعة

3.42

68.40

توسطة
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30
33
34

إ تميز المعاقي يسةةةةةةاهم في زيادة شةةةةةةاركتهم في لجا

حلية

ت ااة تعنى بقضايا عا ة
تميز المعاقي في المجتمع يلحت عناية يةةةةناع القرار اتجاه قضةةةةية
اإلعاقة
اشةةةعر أ تميز المعاق في المجتمع يعزز شةةةاعر اإلعجاب والثقة
لدى الناس اتجاه
الدرجة الكلية

3.35

67.00

توسطة

3.37

67.40

توسطة

3.68

73.60

رتحعة

3.62

72.33

مرتفعة

أقاى درجة للحقرة  )2درجات
يتبي

الجدول رقم  )22السةةابق أ اسةةتجابات المعاقي في إقليم الوسةةا باألرد نحو إثر إبداعات األش ة اص ذوي

اإلعاقة على اتجاهات أفراد المجتمع كانت رتحعة جدا على الحقرات  )09حيو كانت نسةةةةةبتها المئوية أكبر
رتحعة على الحقرات  )34 ،32 ،08 ،02حيو كانت نسةةةةةبتها المئوية بي
 )33 ،30حيو كانت نسةةةةبتها المئوية بي

 )%92وكانت

 )%28 -%22وكانت توسةةةةةطة على الحقرة ،32

 )%28 -%22وكانت النسةةةةبة المئوية لالسةةةةتجابة على الدرجة الكلية رتحعة بداللة

النسبة المئوية .)%20.33
يتضن

الدراسة السابقة ا

جاالت الحياة االجتماعية تؤثر ايجابيا في جال ابداع المعاقي في المجتمع.

 )5خالصة النتائج وترتيب األبعاد والدرجة الكلية لالستجابات:
جدول رقم ( :)20المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لألبعاد والدرجة الكلية لالستجابات
النسبة

درجة

المئوية

االستجابة
رتحعة

الرقم

البعد

متوسط االستجابة*

2

المجال األسري

3.84

76.78

0

المجال التعليمي

3.54

70.75

رتحعة

3

المجال المؤسسي

3.74

74.83

رتحعة

4

المجال المجتمعي

3.62

72.33

رتحعة

3.69

73.80

مرتفعة

الدرجة الكلية
أقاى درجة للحقرة  )2درجات
يتبي

الجدول رقم  )20السةةابق أ اسةةتجابات المعاقي في إقليم الوسةةا باألرد نحو إثر إبداعات األش ة اص ذوي

اإلعاقة على اتجاهات أفراد المجتمع كانت رتحعة على جميع المجاالت  )4 ،3 ،0 ،2حيو كانت نسةةةةةبتها المئوية بي

-%22

 )%28وكانت النسبة المئوية لالستجابة على الدرجة الكلية رتحعة بداللة النسبة المئوية .)%23.92
ثانيا :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني الذي نصه :هل توجد فروق ذات دالل إحاائية في أثر إبداع الطلبة ذوي اإلعاقة على
اتجاهات طلبة المدارس األساسية األردنية

وجهة نظر علمي المرحلة األساسية الدنيا في إقليم الوسا باألرد تعزى لمتغيرات

الجنس ،كا السك  ،العمر ،المؤهل العلمي ،سنوات ال برة؟
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وتتعلق بهذا السؤال فرضيات الدراسة ،والجداول  )22 ،22 ،24 ،23يبي نتائ فحاها.
نتائج فحص الفرضية األولى التي نصها :ال توجد فروق ذات دالل إحاائية عند ستوى دالل  )α=0.05في أثر إبداع الطلبة
ذوي اإلعاقة على اتجاهات طلبة المدارس األساسية األردنية

وجهة نظر علمي المرحلة األساسية الدنيا في إقليم الوسا

باألرد تعزى لمتغير الجنس.
لححص الحرضية تم است دام اختبار  )tوالجدول رقم  )23يبي النتائ :
جدول رقم ( :)23نتائج اختبار (ت) تبعا ً لمتغير الجنس
انثى

ذكر
رقم

البعد

2

المجال األسري

3.7659

0

المجال التعليمي

3.6161

.95980

3

المجال المؤسسي

3.7991

.78862

3.6914

4

المجال المجتمعي

3.5153

.93422

3.7054

.82978

الدرجة الكلية

3.6741

.73828

3.6921

.70802

(ت)

الداللة
.366

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

.63602

3.9028

.52856

-.910

3.4688

.95988

.593

.555

.80759

.521

.604

-.835

.407

-.096

.924

دال إحاائيا عند ستوى الداللة )2.22
يتبي

الجدول رقم  )23السةابق عدم وجود فروق ذات داللة إحاائية عند ستوى الداللة  )2.22 = αباستجابات

المعاقي في إقليم الوسةةةةا باألرد نحو إثر إبداعات األشةةةة اص ذوي اإلعاقة على اتجاهات أفراد المجتمع تعزى لمتغير الجنس
على جميع األبعاد وعلى الدرجة الكلية حيو كا

ستوى الداللة لقيم ت) عليها أكبر

 )2.22وبهذا نقبل الحرضية الاحرية.

أي ال توجد فروق ذات داللة اخاةةةةةةائية ،ويعزو الباحو إلى ا االشةةةةةة اص ذوي االعاقة نهم
و نهم اال ي و نهم
االعاقة

تلقى تعليم جا عي

المرحل الدنيا ،فا كليهما يعيشةةةو تحت نحس الظروف والعادات والتقليد ولك اتجاهات اشةةة اص ذوي

االناص كانت أكثر ايجابية

الذكور نحو إثر ابداعات االش اص ذوي االعاقة.

نتائج فحص الفرضية الثانية التي نصها :ال توجد فروق ذات دالل إحاائية عند ستوى دالل  )α=0.05في أثر إبداع الطلبة
ذوي اإلعاقة على اتجاهات طلبة المدارس األساسية األردنية

وجهة نظر علمي المرحلة األساسية الدنيا في إقليم الوسا

باألرد تعزى لمتغير كا السك .
لححص الحرضية تم است دام اختبار  )tوالجدول رقم  )24يبي النتائ :
جدول رقم ( :)24نتائج اختبار (ت) تبعا ً لمتغير مكان السكن
مدينة
البعد

رقم

قرية
(ت)

الداللة
.690

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

2

المجال األسري

3.7908

.54132

3.8579

.59998

-.400

0

المجال التعليمي

3.0441

.99799

3.7326

.87355

-2.642

.011

3

المجال المؤسسي

3.3897

.80874

3.8808

.75245

-2.231

.030
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المجال المجتمعي

4

الدرجة الكلية

3.3782

.86003

3.7110

.87648

-1.332

.188

3.4007

.71225

3.7956

.69428

-1.971

.054

دال إحاائيا عند ستوى الداللة )2.22
يتبي

الجدول رقم  )24السةابق عدم وجود فروق ذات داللة إحاائية عند ستوى الداللة  )2.22 = αباستجابات

المعاقي في إقليم الوسةةةةةةا باألرد نحو إثر إبداعات األشةةةةةة اص ذوي اإلعاقة على اتجاهات أفراد المجتمع تعزى لمتغير كا
السةك على األبعاد  )4 ،2وعلى الدرجة الكلية حيو كا
الاحرية ،ووجدت فروق على البعدي

 )3 ،0حيو كا

سةتوى الداللة لقيم ت) عليها أكبر
ستوى الداللة لقيم ت) عليها اقل

 )2.22وبهذا نقبل الحرضية
 ،)2.22ويبدو

المتوسطات

الحسابية انها لاالن القرية على البعدي .
أي ال توجد فروق ذات داللة اخاةةةةةائية ويعزو الباحو ذلأ إلى ا النتيجة كانت ايجابية في القرية والمدينة ونسةةةةةبتهما
تقاربة.
نتائج فحص الفرضية الثالثة التي نصها :ال توجد فروق ذات دالل إحاائية عند ستوى دالل  )α=0.05في أثر إبداع الطلبة
ذوي اإلعاقة على اتجاهات طلبة المدارس األساسية األردنية

وجهة نظر علمي المرحلة األساسية الدنيا في إقليم الوسا

باألرد تعزى لمتغير العمر.
لححص الحرضية است دم تحليل التباي األحادي  )ΑNOVΑوالجدول  )22يبي النتائ
الجدول ( :)25نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في استجابات معلمي المرحلة األساسية الدنيا في إقليم الوسط
باألردن تعزى لمتغير العمر
البعد

2

0

3

4

612

مجموع مربعات

درجات

متوسط

قيمة

مستوى

االنحراف

الحرية

المربعات

(ف)

الداللة

بي المجموعات

1.262

3

.421

1.266

.295

داخل المجموعات

18.600

56

.332

المجموع

19.862

59

بي المجموعات

6.359

3

2.120

داخل المجموعات

47.401

56

.846

المجموع

53.759

59

بي المجموعات

6.685

3

2.228

داخل المجموعات

30.498

56

.545

المجموع

37.183

59

بي المجموعات

3.851

3

1.284

داخل المجموعات

41.598

56

.743

المجموع

45.449

59

مصدر التباين

2.504

4.092

1.728

.068

.011

.172
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الدرجة الكلية

بين المجموعات

3.994

3

1.331

داخل المجموعات

26.267

56

.469

المجموع

30.261

59

2.838

.046

دال إحاائيا عند ستوى ΑNOVΑ)2.22
يتبي

الجدول رقم  )22السةابق عدم وجود فروق ذات داللة إحاائية عند ستوى الداللة  )2.22 = αباستجابات

المعاقي في إقليم الوسةةةةةا باألرد نحو إثر إبداعات األشةةةةة اص ذوي اإلعاقة على اتجاهات أفراد المجتمع تعزى لمتغير العمر
على جميع األبعاد وعلى الدرجة الكلية حيو كا

ستوى الداللة لقيم ف) عليها أكبر

 )2.22وبهذا نقبل الحرضية الاحرية.

أي ال توجد فروق ذات داللة اخاةةةائية ويعزو الباحو ذلأ إلى ا االشةةة اص ذوي االعاقة في اعمار اقل
نسبتهم أكثر ايجابية

 02كا

المراحل االخرى

نتائج فحص الفرضية الرابعة التي نصها :ال توجد فروق ذات دالل إحاائية عند ستوى دالل  )α=0.05في أثر إبداع الطلبة
ذوي اإلعاقة على اتجاهات طلبة المدارس األساسية األردنية

وجهة نظر علمي المرحلة األساسية الدنيا في إقليم الوسا

باألرد تعزى لمتغير المؤهل العلمي.
لححص الحرضية است دم تحليل التباي األحادي  )ΑNOVΑوالجدول  )22يبي النتائ
الجدول ( :)26نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في استجابات معلمي المرحلة األساسية الدنيا في إقليم الوسط
باألردن تعزى لمتغير المؤهل العلمي
البعد

2

0

3

4
الدرجة الكلية
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مجموع مربعات

درجات

متوسط

قيمة

مستوى

االنحراف

الحرية

المربعات

(ف)

الداللة

بي المجموعات

1.358

3

.453

1.370

.261

داخل المجموعات

18.505

56

.330

المجموع

19.862

59

بي المجموعات

4.953

3

1.651

داخل المجموعات

48.806

56

.872

المجموع

53.759

59

بي المجموعات

4.002

3

1.334

داخل المجموعات

33.181

56

.593

المجموع

37.183

59

بي المجموعات

3.730

3

1.243

داخل المجموعات

41.718

56

.745

المجموع

45.449

59

بين المجموعات

3.241

3

مصدر التباين

1.080

1.894

2.252

1.669

2.239

.141

.092

.184

.094
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داخل المجموعات

27.021

56

المجموع

30.261

59

.483

دال إحاائيا عند ستوى ΑNOVΑ)2.22
يتبي

الجدول رقم  )22السةابق عدم وجود فروق ذات داللة إحاائية عند ستوى الداللة  )2.22 = αباستجابات

المعاقي في إقليم الوسةةةا باألرد نحو إثر إبداعات األشةةة اص ذوي اإلعاقة على اتجاهات أفراد المجتمع تعزى لمتغير المؤهل
العلمي على جميع األبعاد وعلى الدرجة الكلية حيو كا

سةةةةتوى الداللة لقيم ف) عليها أكبر

 )2.22وبهذا نقبل الحرضةةةةية

الاحرية.
أي ال توجد فروق ذات داللة اخاةائية ويعزو الباحو ذلأ إلى ا االش اص حملة الثانوية الجا عية كانت ايجابية أكثر
اال ي واالساسي.
نتائج فحص الفرضية الخامسة التي نصها :ال توجد فروق ذات دالل إحاائية عند ستوى دالل  )α=0.05في أثر إبداع الطلبة
ذوي اإلعاقة على اتجاهات طلبة المدارس األساسية األردنية

وجهة نظر علمي المرحلة األساسية الدنيا في إقليم الوسا

باألرد تعزى لمتغير سنوات ال برة.
لححص الحرضية است دم تحليل التباي األحادي  )ΑNOVΑوالجدول  )22يبي النتائ
الجدول ( :)27نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في استجابات معلمي المرحلة األساسية الدنيا في إقليم الوسط
باألردن تعزى لمتغير سنوات الخبرة
البعد

2

0

3

4
الدرجة الكلية
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مصدر التباين

مجموع مربعات

درجات

متوسط

قيمة

مستوى

االنحراف

الحرية

المربعات

(ف)

الداللة

بي المجموعات

2.192

3

.731

داخل المجموعات

17.670

56

.316

المجموع

19.862

59

بي المجموعات

2.816

3

.939

داخل المجموعات

50.944

56

.910

المجموع

53.759

59

بي المجموعات

4.582

3

1.527

داخل المجموعات

32.601

56

.582

المجموع

37.183

59

بي المجموعات

9.122

3

3.041

داخل المجموعات

36.326

56

.649

المجموع

45.449

59

بين المجموعات

4.171

3

1.390

2.316

1.032

2.624

4.688

2.984

.086

.386

.059

.105

.089
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داخل المجموعات

26.090

56

المجموع

30.261

59

.466

دال إحاائيا عند ستوى ΑNOVΑ)2.22
يتبي

الجدول رقم  )22السةابق عدم وجود فروق ذات داللة إحاائية عند ستوى الداللة  )2.22 = αباستجابات

المعاقي في إقليم الوسةةا باألرد نحو إثر إبداعات األشةة اص ذوي اإلعاقة على اتجاهات أفراد المجتمع تعزى لمتغير سةةةنوات
ال برة على جميع األبعاد وعلى الدرجة الكلية حيو كا

سةةةةتوى الداللة لقيم ف) عليها أكبر

 )2.22وبهذا نقبل الحرضةةةةية

الاحرية.
أي ال توجد فروق ذات داللة اخاةةةائية ويعزو الباحو ذلأ إلى ا االشةةة اص ذوي االعاقة حركيا وباةةةريا وسةةةمعيا
كانت أكثر ايجابية نحو االبداع

االعاقات المتعددة ألنهم قادرو على الد

في المجتمعات والتعليم العام.

التوصيات:
قدم الباحو بعض التوييات والتي البد

لحت النظر اليها:

 oضرورة المساهمة في تعديل اتجاهات أفراد المجتمع لالعتراف بالمعقي كحئة إنسانية لها الحق في الحياة الكريمة
والتعا ل عهم كش اص غير عاقي ولهم حقوق وعليهم واجبات.
 oضرورة توفر فرص التروين الهادف وتوفير اإل كانيات في ؤسسات تأهيل المعاقي .
 oي ؤكد الباحو ضرورة التشجيع على إجراء الدراسات والبحوص العلمية التي تتناول شكالت المعاقي وعقد المؤتمرات
العلمية التي تناقش احتياجاتهم و شكالتهم.
 oضرورة تقبل األسرة للش ص ذوي االعاقة بي أفراد أسرت .
 oتهيئة المؤسسات والطرق والموايالت لتقديم أفضل الوسائل لمارس الش ص المعاق حق في المجتمع دو التعرض
لل طر.
 oتنشأت الش ص المعاق نتشة اجتماعية يالحة تتمثل في قدرت على التحكير وتحمل المسؤولية وقدرت على التعاو
واالخذ والعطاء ليساعده على التكيف والتوافق ع جتمعة.
 oالمساهمة في فرص التشغيل المناسبة للمعاقي و ا يلزم ذلأ

توفير اال كانيات في استكمال الجهود التأهيلية.

المصادر والمراجع
المراجع العربية:
 oد .جروان فتحي ،)2882 ،االبداع ،دار النشر ،القاهرة.
 oسرحان ،نظمي  ،)0222نهاج ال د ة االجتماعية لرعاية المعاقي  ،دار النشر ،لقاهره.
 oالشةةاعر )0223 ،اتجاهات علمي المرحلة األسةةاسةةية الدنيا نحو د

المعاقي في التعليم العام ،شةةروع ت رج جا عة

القدس المحتوحة.
 oفهمي ،حمد  ،)2890السلوك االجتماعي للمعاقي  ،القاهرة ،عالم الكتاب.
o

رعي ،بلقيس ،)2890 ،الميسر في علم النحس االجتماعي ،عما  ،المكتبة االهلية
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o

اةةطحى ناةةراوي  ،2890،يةةةحح  29نشةةورات جا عة القدس المحتوحة ،2884 ،رعاية ذوي الحاجات ال ايةةةة،
القدس _ فلسطي .

o

نشورات جمعية الهالل االحمر الحلسطيني ،االعاقة تحد وليس عبئا

 oيوسف ،حمد عباس ،)2882 ،الدراسات في اإلعاقة وذوي االحتياجات ال اية ،دار غري القاهرة
جميع الحقوق ححوظة  ،© 2021الباحو /احمد افرين عايش أبو غنيم ،المجلة األكاديمية لألبحاص والنشر العلمي.
)(CC BY NC
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أثر استخدام برمجية فالش في التحصيل الفوري والمؤجل لطالب الصف التاسع األساسي في مبحث
العلوم الحياتية
The effect of using Flash software on the immediate and delayed achievement of ninth
grade students in the subject of life sciences
الباحث /أحمد عبد الحميد الرقب
وزارة التربية والتعليم االردنية

الملخص:
هدفت الدراسة إلى تصميم برمجية تعليمية في وحدة أجهزة جسم اإلنسان وصحته ،ودراسة أثرها في التحصيل الفوري
والمؤجل في مبحث العلوم الحياتية في مدرسة أم قصير والمقابلين األساسية للبنين التابعة لمديرية تربية لواء القويسمة في محافظة
العاصمة .تكون أفراد الدراسة من طالب الصف التاسع األساسي للفصل الثاني من العام الدراسي ( 3102 \ 3102م) ،ولتحقيق
هدف الدراسة قام الباحث باختيار عينة مكونة من ( )21طالب في كل مجموعة (ضابطة وتجريبية) ،وقام الباحث بإعداد برمجية
تعليمية (برمجية فالش) ،وتوصلت الدراسة إلى أن تحصيل الطلبة الفوري والمؤجل كان أعلى لصالح المجموعة التجريبية،
وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات لصالح استخدام برمجية فالش.
الكلمات المفتاحية :برمجية فالش ،التحصيل الفوري والمؤجل ،الصف التاسع األساسي ،العلوم الحياتية.

Abstract
The study aimed at designing an educational program in the Human Body and Health
System Unit, and studying its impact on immediate and delayed achievement in the life sciences
study at Umm Qasir School and the basic interviews for boys affiliated to the Qweismeh Brigade
Education Directorate in the Capital Governorate. The study members consisted of students of the
ninth grade basic for the second semester of the academic year (2013/2014 AD), and in order to
achieve the goal of the study, the researcher selected a sample of (30) students in each group
(control and experimental),
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And the researcher prepared an educational program (Flash software) The study found that the
students ’immediate and delayed achievement was higher in favor of the experimental group. The
study recommended a set of recommendations in favor of using Flash software.

Keywords: Flash Software, Immediate and Delayed Achievement, Ninth Grade Basic, Life
Sciences.

المقدمة:
التعلم عملية مستمرة ،ومتطورة ،ومتعددة العناصر ويساهم فيها التطور المعرفي والتقني مساهمة فاعلة ،في سبيل
تحسين عملية التعلم وديمومتها وتسهيلها.
ومن أجل تحسين عملية التعلم وزيادة فاعليتها عمل اإلنسان على تطوير الكثير من الوسائط المتعددة التي تسهم في
إيصال المعلومات للمتعلمين ،ومن هذه الوسائط التي تستخدم في عرض الصور ،والصوت ،والنص واألفالم .كما وأحدث
الحاسوب في هذه األيام ثورة تقنية نوعية في التعامل مع هذه التقنيات ،حيث تم إنتاج الكثير من البرامج الحاسوبية التي تسهل
استخدام هذه الوسائل.
وبفضل هذه التقنيات والبرامج الحاسوبية ،أحدث القائمون على هذه التقنيات والبرامج الحاسوبية تمازجا بين معظم
وسائط نقل المعلومات وعرفها من خالل الحاسوب إلنتاج وتصميم برامج تعليمية ذات مستوى عال ،وطرق عرض شيقة تسهم
في تعلم فعال عند المتعلمين ،وتشغل أكبر عدد ممكن من حواس المتعلم في سبيل تعلم أفضل .كما أن الكثير من البرامج التعليمية
تضمن تفاعلية عالية المستوى وسهلة االستخدام بين صفحة المستخدم والمتعلم لتصل إلى أكبر درجة من التعلم الفعال.
وللمناهج الدراسية أربع مرتكزات أساسية تنطلق من األهداف ثم المحتوى ثم أساليب التدريس ووسائلها وتختتم بعملية
التقويم .وتكنولوجيا التعليم ،ليست غاية في ذاتها ،وإنما ذرائع الهدف منها إيصال المحتوى أو مجموعة الخبرات التي نظمت
بغرض تحقيق األهداف التعليمية المذكورة في منظومة المنهاج ولذا فإنها آلية اتصال يترابط اختيارها أو تطويرها وتوظيفها في
العملية التربوية مع مرتكزات المنهاج األخرى التي ترمي بتعاضدها وتكاملها إلى إحداث التعلم ذو األثر الباقي في سلوك المتعلم
(تاج السر .)3112
وتعتبر مواد العلوم مجاال ثريا ،وخصبا يسهل فيه استخدام تقنيات التعليم وتطويرها ،وهناك العديد من البرمجيات
التعليمية المتخصصة في تعليم العلوم تعمل على عرض مواد العلوم وتطويرها عند المتعلم.
ولتقنيات التعليم فوائد عديدة ال يعرفها إال من داناها وخبرها ،فباإلضافة إلى دورها في حل المشكالت التعليمية للطالب،
فإنها على الجانب اآلخر تعمل على تنمية مهارات معينة لدى المتعاملين معها من المعلمين والمتعلمين على حد سواء ،ومن هذه
المهارات على سبيل المثال (تاج وآخرون :)3112
-

الصبر وحسن االستماع.

-

زيادة القدرة االتصالية باآلخرين وحسن التعامل معها.
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-

التعرف على الكثير من األجهزة التعليمية والوسائط التي تعمل بها.

-

زيادة الثقافة الشخصية المتعلقة بالتقنيات الحديثة وتطورها.

-

القدرة على توظيف التقنية في حل العديد من المشكالت والحاجات ،أو على األقل معرفة من يقومون بحل المشكالت.

-

التهيؤ الستيعاب الجديد في التقنية على التعلم السريع لكل ما يجد فيها.

-

تنمية القدرة على التحكم في الوقت وحسن استغالله.
وبناء على ما سبق فإن الباحث رأى أن يجري دراسته في قياس أثر برمجية فالش في التحصيل الفوري والمؤجل

لطلبة الصف التاسع األساسي في مبحث العلوم الحياتية.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
تتحدد مشكلة الدراسة في أن هناك الكثير من المتعلمين يواجهون صعوبة كبيرة في فهم المادة الدراسية باستخدام الطرق
التقليدية ،التي يلجأ إليها الكثير من المعلمين ،والذي يؤدي إلى الضعف العام في المستوى التحصيلي لدى طلبة الصف التاسع
األساسي في مبحث العلوم .وأثبتت الدراسات المتخصصة في مجال تطبيق البرمجيات التعليمية أن هناك ارتباطا وثيقا بين ارتفاع
مستوى تحصيل الطلبة في مادة العلوم وتطبيق البرمجيات التعليمية .وكون الباحث يعمل مديرا لمؤسسة تعليمية تخضع لنظام
المنح األمريكية  ،USAIDوهي مؤسسة تحتوي على شبكة حواسيب عديدة ،وأجهزة عرض  Data showكثيرة ومختبرات
حواسيب مجهزة بأحدث الحواسيب ،ونظام انترنت السلكي داخلي ،فإن الباحث يريد أن يقوم بتطبيق برمجية حاسوبية ،تخدم
أبناءه الطلبة لرفع مستوى تحصيلهم ،وتمكنهم من مواكبة التطور العلمي في هذا المجال ،والتي تمثل مشكلة الدراسة لديه ،والتي
تتلخص في :ما أثر حوسبة وحدة تعليمية في التحصيل الفوري والمؤجل لطلبة الصف التاسع األساسي في مبحث العلوم
الحياتية؟
ونتج عن هذه المشكلة األسئلة التالية:
-

ما أثر برمجية فالش في التحصيل الفوري لطلبة الصف التاسع األساسي في مبحث العلوم الحياتية؟

-

ما أثر برمجية فالش في التحصيل المؤجل لطلبة الصف التاسع األساسي في مبحث العلوم الحياتية؟

فرضيات الدراسة:
-

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند ( )α≤0.05في التحصيل الفوري لطلبة الصف التاسع األساسي يعزى لتطبيق
برمجية فالش.

-

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند ( )α≤0.05في التحصيل المؤجل لطلبة الصف التاسع األساسي يعزى لتطبيق
برمجية فالش.

أهمية الدراسة:
تتجلى أهمية هذه الدراسة في:
-

من المؤمل أن تسهم هذه الدراسة في تحسين تعلم الطلبة كونها تستخدم البرمجية المحوسبة من خالل االستخدام األمثل
للبرمجيات الحاسوبية في التعليم ،ومواكبة التطور التكنولوجي السريع،
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وكذلك معالجة القصور الناجم عن استخدام الطريقة التقليدية في التدريس والتي تركز على الحفظ ،دون أدنى قدرة على
توظيف المعلومة وإدارتها في مواقف حياتية.
-

أن الدراسة تأتي تماشيا مع التوجهات الحديثة للمشرفين على السياسات التربوية في المملكة األردنية الهاشمية والهادفة
إلى حوسبة المناهج والتركيز على التفاعلية بين المتعلم والمادة العلمية المبرمجة.

-

ويمكن أن يستفيد من هذه الدراسة المعلمون في وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص من خالل محاكاة هذه البرمجية
وتطويرها ،واعتماد منهجية منظمة في حوسبة المواد التعليمية لمعالجة جميع أشكال الضعف عند الطالب.

-

وقد يستفيد من نتائج هذه الدراسة القائمون على إعداد المناهج التعليمية في وزارة التربية والتعليم من خالل تشكيل فرق
متخصصة في حوسبة المناهج جميعها لالرتقاء بالطالب ورفع مستوى تحصيلهم ومواكبة التطور العلمي والتكنولوجي
واللحاق بركب الدول المتقدمة في مجال التعليم.

-

وقد يستفيد من هذه الدراسة المشرفون التربويون اللذين يتابعون المعلمين في الميدان وحثهم ومساعدتهم على حوسبة
المناهج لرفع المستوى التحصيلي للطالب.

محددات الدراسة:
تتحدد هذه الدراسة بما يأتي- :
-

الحدود المكانية :اقتصرت هذه الدراسة على طلبة مدرسة أم قصير والمقابلين األساسية للبنين.

-

الحدود الزمنية :سوف يتم تطبيق الدراسة للعام الدراسي  3102\3102الفصل الثاني

-

اقتصرت الدراسة على الوحدة الثانية (أجهزة جسم اإلنسان وصحته) في مبحث العلوم الحياتية من كتاب الصف التاسع
األساسي.

متغيرات الدراسة:
-

المتغير المستقل :أثر استخدام برمجية فالش.

-

المتغير التابع :تحصيل الطالب في الصف التاسع األساسي.

التعريفات اإلجرائية
-

البرمجية التعليمية :هي مواد تعليمية تم إعدادها وبرمجتها حاسوبيا بهدف عرضها بصورة شيقة لتسهيل عملية التعلم
وتثبيت أثره.

-

تحصيل الطلبة :ويقصد به في هذه الدراسة الدرجة النهائية التي يحصل عليها الطلبة ،وتقاس في هذه الدراسة من خالل
اختبار أعده الباحث لهذا الغرض تم عرضه على مجموعة من المحكمين المتخصصين قبل إقراره .وفي هذه الدراسة
للتحصيل مستويان:
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أوالً :اإلطار النظري:
أدت التطورات المتسارعة في السنوات الماضية في مجال تقنيات الحاسوب والوسائط المتعددة وشبكة اإلنترنت إلى
ظهور ما يسمى اليوم بتقنيات المعلومات واالتصاالت في التعليم ( )ICTEوأدى استخدامها إلى اكتشاف إمكانيات جديدة لم تكن
معروفة من قبل .ولقد ظهر أثرها بوضوح في جميع مجاالت الحياة اليومية ومنها مجال التربية ،لما لها من مميزات عديدة في
توفير الجهد والوقت والمال ،إلى جانب ما تتمتع به هذه التقنيات من إمكانية في التحاور مع المتعلم ،الذي أصبح محور العملية
التعليمية( .فليح وآخرون .)3100
ويشير مصطلح تكنولوجيا التعليم إلى تطبيق المعرفة على األغراض العلمية بطريقة منظمة أو المهارة في فن التدريس
(الصرايرة .)3100
الوسائط المتعددة
تعرف الوسائط المتعددة بأنها فئة من نظم االتصال التفاعلية التي يمكن اشتقاقها وتقديمها بواسطة الحاسوب لتخزين
ونقل واسترجاع المعلومات الموجودة في إطار شبكة من خالل اللغة المكتوبة والمسموعة والموسيقى والرسومات الخطية
والصور الثابتة والصور المتحركة ولقطات الفيديو (المجالي ،وصالح .)3112
ويعتبر مفهوم تكنولوجيا الوسائط المتعددة من أكثر المفاهيم ارتباطا بحياتنا اليومية والمهنية حيث أصبح باإلمكان إحداث
تكامل بين مجموعة من أشكال الوسائل ،عن طريق اإلمكانات الهائلة للكمبيوتر ،كما أصبح باإلمكان إحداث التفاعل بين هذه
الوسائل وبين المتعلم في بيئات التعليم (فليح وآخرون .)3100
ويرى الباحث أن الوسائط المتعددة هي مجموعة من التقنيات الحديثة في نقل المعلومات المترافقة مع النصوص المكتوبة
لتوضيحها وزيادة فهمها مثل مقاطع الفيديو والفالش والصور بأنواعها الثابتة والمتحركة لتحقيق التحاور والتفاعلية بين المتعلم
والحاسوب.
المجاالت التي تستخدم فيها الوسائط المتعددة
يشير (المجالي ،صالح  )3112إلى مجاالت استخدام الوسائط المتعددة تمثلت في التدريب  trainingحيث يتم تدريب
العاملين على تقنيات حديثة لتوفير الوقت والجهد على المؤسسة
والتعليم  educationإن استخدام الوسائط المتعددة يجعل التعليم عملية ممتعة وسهلة للمدرس والطالب  ،والتسلية fun
حيث تعتبر األلعاب الحاسوبية نوع من تطبيقات الوسائط المتعددة والكثير من األلعاب تكون تعليمية ومسلية ومنها ما يفيد في
تطوير عمليات التفكير والذكاء لدى المستخدمين  ،والبريد اإللكتروني  E\mailحيث يساعد البريد اإللكتروني في عملية التعلم
عن طريق المراسلة والتفاعل بين األشخاص وتوزيع وتنظيم مجموعات البريد اإللكتروني  ،وعقد المؤتمرات بواسطة الحاسوب
وتتضمن نوعين من المؤتمرات -:
أ .المؤتمرات الصوتية  Audio conferencingوهي تطبيقات حاسوبية تسهل عملية االتصال بين األشخاص عن
طريق البريد الصوتي.
ب .المؤتمرات عبر الفيديو  Video conferencingوتتم هذه المؤتمرات عن طريق الستااليت ،والتلفزيون عبر
الكيبل وعبر الميكروويف ومؤتمرات سطح المكتب.

621

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-5-5 :م
ISSN: 2706-6495

الواقع الوهمي Virtual realityوهو من أكثر التطبيقات إثارة بحيث يمكن لإلنسان أن يجري تجربة صعبة كقيادة طائرة أو
السفر إلى أماكن بعيدة حول العالم ،وهو بيئة اصطناعية تقوم البرمجيات والمكونات الصلبة للحاسوب بإنشائها بحيث تعطي بيئة
واقعية حقيقية.
أدوات الوسائط المتعددة ()multimedia tools
تتضمن أدوات الوسائط المتعددة حسب (المجالي ،وصالح  )3112ما يلي:
البرمجيات المناسبة واألجهزة والمعدات ،والكوادر البشرية المؤهلة.
أوال :البرمجيات
وهي تطبيقات حاسوبية تعنى بجميع عناصر الوسائط المتعددة من النصوص والصور المتحركة ،والصور الثابتة،
والرسومات ،والفيديو ،وتصنف هذه البرامج بما يأتي:
-

برامج النصوص والكتابة.

-

برامج معالجة الخطوط.

-

برامج الرسوم المتحركة ثنائية وثالثية األبعاد.

-

برامج إنتاج وتحرير األفالم.

-

برامج تسجيل وتحرير األصوات.

-

برامج الرسم وتحرير الصور.

-

برامج التأليف اإلبداعية.

ثانيا :األجهزة والمعدات:
وهي األجهزة المستخدمة في اإلنتاج والعرض للوسائط المتعددة ،وهي جهاز حاسوب متطور يستخدم في عملية إنتاج
برامج تعليمية ،وتتضمن األجزاء التالية:
-

وحدات اإلدخال واإلخراج.

-

وحدات التخزين للوسائط المتعددة.

-

الذاكرة.

ثالثا :الكوادر البشرية:
إلعداد برامج الوسائط المتعددة يجب توافر كوادر بشرية مؤهلة لتقوم بعملية التصميم واإلنتاج والبرمجة لهذه البرمجيات
ويجب أن يكون لديهم شيء من اللمسات الفنية ودرجة كافية من الذوق لجعل المنتج أكثر متعة في االستخدام.
وفيما يلي مكونات فريق العمل الذي يشارك في إنتاج برمجيات الوسائط المتعددة:
-

مدير المشروع :وهو مسؤول عن التطوير والتنفيذ والعمليات والميزانيات وجدول األعمال والجلسات اإلبداعية في
المشروع .مصمم الوسائط المتعددة :وهو المسؤول عن الشكل العام لبرنامج الوسائط المتعددة بحيث يكون مؤثرا وجذابا.
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-

مصمم واجهة التطبيق :وهو محرر خلفيات الشاشة وألوانها واأليقونات والنوافذ ولوحات التحكم بشكل يضمن تفاعلها
مع بعضها البعض إلنتاج واجهة تطبيق تناسب برمجية الوسائط المتعددة وتضمن مرونة استخدامها.

-

كاتب النصوص( :كاتب السيناريو).

-

اختصاصي الصوت :وهو المسؤول عن جودة الصوت وتسجيله وإنتاجه والمؤثرات الصوتية في المنتج.

-

اختصاصي الفيديو.

-

مبرمج الوسائط المتعددة

-

اختصاصي تحريك الرسوم ثنائية األبعاد وثالثية األبعاد.

مميزات البرمجيات المحوسبة
-

تسهيل العملية التعليمية من خالل عرض المادة التعليمية بطريقة شيقة.

-

تحفيز الطلبة على التفاعل بشكل أكبر مع المادة التعليمية.

-

تسهيل عمل المشاريع التي يصعب عملها يدويا وذلك باستخدام طرق المحاكاة في الحاسوب.

-

إمكانية استخدام اإلنترنت بشكل فعال من خالل الوصالت التشعبية.

-

تحسين العالقة بين المعلم والمتعلم مقارنة بالتعليم التقليدي.

-

إعداد جيل من المعلمين والطالب قادر على التعامل مع التقنية ومهارات العصر.

ومن خالل ما سبق يرى الباحث:
-

إن البرمجيات المحوسبة ما هي إال تقنيات حديثة تعمل على إثارة العيون واآلذان وأطراف األصابع وإثارة العقول من
خالل مزج النصوص الثابتة والرسومات واألصوات والموسيقى والصور الثابتة والمتحركة ،وتقديمها إلى المتعلم عن
طريق جهاز الحاسوب.

-

تكمن أهمية البرمجيات المحوسبة في قدرة المتعلم على إحداث التفاعلية Interactivityبينه وبين الحاسوب في التعامل
مع المادة التعليمية ،وهذا يفيده في تعزيز قدرته على التعامل مع المواقف الحياتية بشكل يتناسب وطبيعة الموقف.

-

تطبيقات البرمجيات المحوسبة تعمل على تحسين فعالية العملية التعليمية ،وتسهم بشكل كبير في بناء جيل يواكب
التغيرات التكنولوجية المتتالية في هذا العصر واللحاق بركب الدول المتقدمة.

برمجية فالش
اثبت الحاسوب كفاءة في معظم نواحي الحياة ،وقرر اإلنسان التربوي أن يخوض تجربته مع الحاسوب ضمن النطاق
التربوي وأن يستخدم الحاسوب كوسيلة تعليمية.
وبهذا بدأ يصمم البرمجيات التعليمية ،مستخدما البرامج ولغات البرمجة المتوفرة ووضع األسس الالزمة لذلك (العجلوني
وآخرون .)3112
ولما لبرنامج الفالش من مكانة المعة في هذا المجال فان الباحث سيعمل تحت هذا العنوان بتوضيح برمجية فالش
ومكوناتها وأهميتها في العملية التعليمية.
كان أول إصدار لبرنامج فالش عام  0221م من قبل شركة ماكر وميديا ،وقد عملت هذه الشركة على تطويره في عدة
إصدارات إلى أن وصلت إلى اإلصدار الثامن Macromedia Flash 8.
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وحسب (الصرايرة  )3103برنامج الفالش هو برنامج لعمل التحريك Animationوإضافة مواد تفاعلية إليه .فهو ليس
كالبرامج التي تقوم بعمل الرسوم المتحركة في هيئة فيديو تشاهد فقط ،بل إن الفالش يمنحك إمكانية أن تشاهد وأن تتفاعل ،أي
يمكنك رؤية فالش والضغط على األزرار بداخلها وكتابة اسمك ..بل وتحريك األشكال بداخلها باستخدام لوحة المفاتيح.
العناصر الرئيسية لبرمجية فالش
أشار (العجلوني  )3112إلى أن برنامج فالش يقسم إلى جزأين رئيسين وهما:
المكتبة  ،Libraryوالمشهد Scene
-

المكتبة  :libraryإن المكتبة تمثل المخزن الرئيس لمعظم العناصر المشكلة للبرمجية سواء تم استيرادها من ملف
خارجي كاألصوات والصور ومقاطع الفيديو أو تم إنشائها من خالل الفالش ( )symbolsبأنواعها الثالث (،graphic
 movie clip)،buttonويمكن الوصول إلى المكتبة من خالل النقر على () windowمن شريط اللوائح ثم اختيار
 libraryأو بالضغط عل زر  F11من لوحة المفاتيح ،ويمكن استخدام أي من العناصر الموجودة داخل المكتبة وذلك
بسحبه إلى مسرح العمليات ثم إفالته .ومن الجدير بالذكر أنه يمكن أخذ العديد من النسخ لنفس العنصر مع االحتفاظ
باألصل داخل المكتبة ،وأن أي تعديل على العنصر سيتم تطبيقه على جميع النسخ تلقائيا.

-

المشهد  sceneيمثل المشهد ساحة العمل التي يتعامل معها المصمم ،فهو يتكون من مسرح العمليات () stageوشريط
الزمن (.)time line

ويمكن إنشاء أكثر من مشهد داخل المشروع الواحد مما يتيح للمصمم مرونة في التصميم والتعامل مع برنامج الفالش بحيث
يكون لكل مشهد متغيراته الخاصة والشريط الزمني الخاص ومسرح العمليات الخاص أيضا ،كما يمكن تصميم البرمجية بشكل
يتيح التنقل بين المشاهد بسهولة عبر األزرار أو غيرها.
مميزات برمجية الفالش
يرى (الصرايرة  )3103أن لبرنامج فالش ثالث سمات تميزه وتميز طبيعة عمله:
-

اعتماده على الرسوم المتجهة (الشعاعية).

-

الحركة  animationحيث تشمل أي تغير يطرأ على الكائن مثل التغير في شكله أو حجمه أو لونه أو درجة شفافيته أو
سرعة حركته أو طريقة ظهوره ...الخ ،ويعتبر فيلم الرسوم المتحركة أو الكرتون من األمثلة على ذلك.

-

التفاعلية  interactivityوهي سمة برزت للوجود بعد تطوير لغة أكشن سكربت منذ اإلصدار  ،flash 4إن هذه اللغة
هي مجموعة من التعليمات البرمجية تسبب أفعال لكائنات فيلمك ،مثال عند النقر على زر معين يوقف الفيلم عند نقطة
معينة أو يذهب إلى صفحة على الويب أو يعرض نصا معينا.

استخدامات برمجية الفالش
تتعدد استخدامات برمجيات فالش (الصرايرة :)3103
-

تصميم مواقع إلكترونية كاملة بالفالش.

-

تصميم واجهات مواقع إلكترونية بالفالش.

-

تصميم لوحات إعالنية بالفالش.
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-

تصميم ألعاب بالفالش.

-

رسوم متحركة بالفالش.

-

مشغالت فيديو مثل موقع اليوتيوب . www.youtubue.com

-

مشغالت ملفات .MB3

-

عروض تقديمية واسطوانات تعليمية.

-

تعلم الكتروني .E-learning

-

عمل اجتماعات أون الين .On line

ملفات برمجية فالش
هناك ملفان هامان في برمجية فالش:
-

األول :الملف الذي تنشئ فيه مشروعك من أجل إنتاج الفيلم ،ويكون هذا الملف بامتداد  FLAوهذا الملف ال يتم فتحه
أو التعديل عليه إال بواسطة برنامج فالش نفسه.

-

الثاني :هو ملف الفيلم المنتج ويتم تشغيله بواسطة  Flash Playerأو بواسطة متصفح مثل ،Internet explorer
ويكون هذا الملف بامتداد .SWF

ثانيا :الدراسات السابقة:
رجع الباحث إلى بعض الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة ومنها:
دراسة (زغلول ومحروس :)0220 ،هدفت هذه الدراسة إلى تصميم برنامج تعليمي باستخدام برمجيات الوسائط
المتعددة والتعرف على أثره على تعلم بعض المهارات األساسية في كرة السلة لطالبات الحلقة الثانية من التعليم األساسي ،وقد
تضمنت العينة ( )01طالبة من الصف الثامن بمدرسة السيدة عائشة األساسية للبنات بطنطا ،وقد قسمت إلى مجموعتين تجريبية
قوامها ( )30طالبة ،واتبع معها البرنامج المقترح باستخدام برمجيات الوسائط المتعددة ،واألخرى ضابطة قوامها ( )30طالبة
واتبع معها األسلوب التقليدي .وقد أسفرت نتائج الدراسة على أن أسلوب الوسائط المتعددة كان أكثر تأثيرا على تعلم مهارات كرة
السلة من األسلوب التقليدي مما يدل على فاعليته وتأثيره في رفع كفاءة الطالبات.
دراسة ( العجلوني : ) 0220 ،هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام الحاسوب الموصل مع جهاز داتا شو على
تحصيل طلبة كلية العلوم التربوية في الجامعة األردنية ،وتكونت عينة الدراسة من شعبتين من شعب مادة تصميم وإنتاج المواد
التعليمية في الفصل الدراسي الثاني للعام  3113\3110م ،وكان جميع هؤالء الطلبة هم معلمون في وزارة التربية والتعليم،
ويحملون درجة الدبلوم في كلية مجتمع متوسط ،ومسجلون في كلية التربية للحصول على درجة البكالوريوس دلت الدراسة على
وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى الداللة ( ) 1.10 ≤αفي تحصيل الطالب في مادة تصميم وإنتاج المواد التعليمية يعزى إلى
طريقة التدريس لصالح أفراد المجموعة التجريبية
دراسة (عياصرة :)0222 ،عنوانها " أثر برمجية تعليمية محوسبة في تحصيل طلبة الصف التاسع األساسي في مادة
التربية اإلسالمية “ .هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر برمجية تعليمية في تحصيل طلبة الصف التاسع األساسي في مبحث
التربية اإلسالمية مقارنة بالطريقة االعتيادية ،وتكونت عينة الدراسة من ( ) 012من طلبة الصف التاسع األساسي في مدرستين
من مدارس تربية جرش ،ثم تقسيم عينة الدراسة إلى أربع مجموعات  :مجموعتين ضابطتين ومجموعتين تجريبيتين،
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درست األولى والثانية المادة العلمية بالطريقة االعتيادية أما الثالثة والرابعة فدرستا من خالل الحاسوب ،وأظهرت النتائج وجود
فروق ذات داللة إحصائية في تحصيل الطلبة تعزى لطريقة التدريس لصالح المجموعتين التجريبيتين.
دراسة (طوالبة :)0222 ،عنوانها " إثر استخدام برمجية تعليمية من نمط التدريس الخصوصي في تحصيل قواعد
اللغة العربية لدى طلبة العاشر األساسي في األردن “ .هدفت الدراسة إلى تقصي إثر استخدام برمجية تعليمية من نمط التدريس
الخصوصي في تحصيل قواعد اللغة العربية لدى طلبة الصف العاشر األساسي في األردن،
تكونت عينة الدراسة من ( )012من طلبة وطالبات الصف العاشر األساسي ،في إحدى المدارس الخاصة ،أشارت
النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )1.10≤αتعزى إلى كل من طريقة التدريس المعتمدة على نمط التدريس الخصوصي
المعزز بالحاسوب.
أجرى أبو ورد ( :)0222دراسة هدفت إلى التعرف على أثر استخدام برمجيات الوسائط المتعددة في اكتساب طالبات
الصف العاشر األساسي للمهارات األساسية في برمجية لغة بيسك المرئية واالتجاه نحو مادة التكنولوجيا .قام الباحث باختيار عينة
قصدية من مجتمع الدراسة والذي يمثله طالبات الصف العاشر األساسي الالتي تتعلم في المدارس الحكومية بلواء غزة وتألفت
عينة الدراسة من شعبتين تم اختيارهما بطريقة قصدية من طالبات مدرسة بشير الريس الثانوية للبنات التابعة لمديرية التربية
والتعليم بغزة حيث يحتوي كل صف على  21طالبة وقد تم التأكد من تكافؤ العينتين قبل الدراسة من حيث وجود المهارات
األساسية للغة بيسك المرئية عندهن واتجاهاتهن نحو مادة التكنولوجيا .استخدم الباحث برمجية تعليمية محوسبة باستخدام برمجيات
الوسائط المتعددة – ب عد عرضه على مجموعة من المحكمين والتأكد من صالحية استخدامه -وذلك لتدريس الجزء الخاص
بتكنولوجيا المعلومات (برمجية لغة بيسك المرئية) من منهاج التكنولوجيا من الصف العاشر
أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي ما يلي:
-

فاعلية استخدام برمجيات الوسائط المتعددة في عملية التدريس.

-

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )1.10 ≤ αفي متوسط اكتساب مهارات البرمجة األساسية وفي
متوسط االتجاه لبرنامج لغة بيسك المرئية للوحدة المقترحة (الخوارزميات وبرمجة الحاسوب) بين طالبات المجموعة
التجريبية الالتي درسن البرمجية المحوسبة وقريناتهن اللواتي درسن بالطريقة التقليدية لصالح طالبات المجموعة
التجريبية.
أجرى األسبرط ( :)0222هدفت الدراسة إلى اختبار أثر برمجية تعليمية لمادة العلوم في تحصيل طلبة الصف السابع

األساسي بالجمهورية اليمنية ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث بتصميم برمجية تعليمية لوحدتي :تركيب المادة ،المواد من حولنا
من كتاب العلوم للصف السابع األساسي وأعد الباحث اختبارا تحصيليا مكونا من عشرين فقرة من نوع االختيار من متعدد ،ثم
تأكد من ثباته بطريقة االختبار وإعادة االختبار كما تم حساب معامل االرتباط باستخدام معادلة بيرسون بلغت قيمته ( )1..0وهي
قيمة مقبولة ألغراض هذه الدراسة .تكونت عينة الدراسة من (  ) 22طالبا من طلبة الصف السابع من مدرسة المالك األهلية
النموذجية في محافظة ذمار بالجمهورية اليمنية خالل الفصل األول من العام الدراسي ( ،) 311.\3111تم توزيع عينة الدراسة
عشوائيا في مجموعتين  :ضابطة تضم(  )33طالبا وطالبة ( 03طالبا و  01طالبات ) ،درست بالطريقة االعتيادية ،وتجريبية
تضم ( )30طالبا وطالبة ( 03طالبا و  2طالبات ) ،درست عن طريق البرمجية التعليمية المحوسبة أظهرت نتائج الدراسة وجود
فرق ذي داللة إحصائية ( )1.10 ≤ αفي تحصيل الطلبة تعزى إلى الطريقة،
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ولصالح المجموعة التجريبية التي درست عن طريق البرمجية التعليمية المحوسبة .كما أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية ( )1.10 ≤ αتعزى إلى متغير الجنس ،أو التفاعل بين الطريق والجنس.
أجرى (عرابي وجرار  : )0222هدفت الدراسة إلى التعرف إلى اثر استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (
الوسائط المتعددة ) على مستوى األداء المهاري في سباحة الصدر واستخدم الباحثان المنهج التجريبي على عينة الدراسة من طلبة
كلية التربية الرياضية في مساق السباحة المستوى الثاني بلغ أفراد عينة الدراسة ( )32طالبا تم تقسيمهم إلى مجموعتين ضابطة
وعددهم ( )02وأخرى مجموعة تجريبية وعددهم ( )02تم استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من خالل وسيلة تكنولوجية
مقترحة تضمنت جهاز الحاسوب واإلنترنت بتزويد المجموعة الضابطة ببرامج تعليمية محوسبة في سباحة الصدر وتقديم تغذية
راجعة ألفراد المجموعة التجريبية عن أدائهم باستخدام اإلنترنت وذلك بتصويرهم تحت الماء بكاميراتين وفوق الماء بكاميرا
واحدة طول مسافة األداء ،وقد استنتج أن الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أثرا بالغا في تعلم سباحة الصدر ،حيث
وجدت فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في األداء المهاري في سباحة الصدر
ولصالح المجموعة التجريبية .

التعقيب على الدراسات السابقة:
من خالل االطالع على الدراسات السابقة يتضح ما يلي:
-

ركزت الدراسات على استخدام الوسائط المتعددة (برمجيات مثل برمجية بيسك ،تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت).

-

تناول بعضها تحصيل الطلبة كموضوع للبحث في مبحث العلوم.

-

وتناول البعض اآلخر التحصيل واالتجاه كموضع للبحث في الحاسوب.

-

وتناول بعضها األداء المهاري في مبحث التربية الرياضية.
إال أن الدراسة الحالية تمثلت في أنها تناولت البحث في أثر برمجية فالش في التحصيل الفوري والمؤجل لطلبة الصف

التاسع األساسي في مبحث العلوم الحياتية.

مجتمع الدراسة:
لتحقيق هدف الدراسة قام الباحث باختيار مدرسة (أم قصير والمقابلين األساسية للبنين) التابعة لمديرية لواء القويسمة
الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي ( )3102\ 3102م بالطريقة القصدية ،وذلك ألن المدرسة يتوافر فيها مختبري حاسوب
وأجهزة عرض حديثة ،واهتمام مشرفي (( )USAIDبرنامج المنح األمريكية) بالحصص المحوسبة واستعداد إدارة المدرسة
ومعلميها لتقديم كافة التسهيالت لتيسير تطبيق الدراسة.

عينة الدراسة
استخدم الباحث المنهج شبه التجريبي في دراسته ،ويتكون أفراد الدراسة من مجموعتين تجريبية وضابطة عدد أفراد
كل مجموعة ( )21طالبا.
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جدول رقم ( :)2توزيع أفراد الدراسة وفق متغير طريقة التدريس
عدد الطالب

طريقة التدريس
التقليدية

21

المحوسبة

30
المجموع

60

أدوات الدراسة:
تم قسم أدوات الدراسة إلى:
البند األول :برمجية تعليمية:
قام الباحث بإعداد مادة تعليمية من وحدة (أجهزة جسم اإلنسان وصحته) والمقررة من قبل وزارة التربية والتعليم
األردنية للصف التاسع األساسي للعام الدراسي (3102م _3102م) الفصل الثاني ،وتقديمها للطالب من خالل برمجية تعليمية
(برمجية فالش) مشتملة على الصوت والصورة والحركة واللون مراعيا في إعدادها األسس التربوية والنفسية لتصميم البرمجية
التعليمية ،باإلضافة إلى بعض الوسائط المتعددة التي تزيد من تفاعلية الطالب مع المادة التعليمية المحوسبة .وتم إعداد البرمجية
التعليمية في عدة مراحل وخطوات كما يلي:
أوال :مرحلة اختيار المادة التعليمية.
تكونت المادة التعليمية من كتاب العلوم الحياتية الفصل الثاني وقد شملت الحوسبة وحدة أجهزة جسم اإلنسان وصحته
للصف التاسع األساسي.
ثانيا :مرحلة حوسبة المادة التعليمية :وقد مرت عملية حوسبة المادة التعليمية بالخطوات اآلتية:
-

قام الباحث باختيار وحدة أجهزة جسم اإلنسان وصحته من كتاب العلوم الحياتية المقرر على طالب الصف التاسع
األساسي في المملكة األردنية الهاشمية لتكون الوحدة المستهدفة.

-

وضع الباحث تصميما ورقيا للبرمجية ليكون مرشدا للمبرمج في برمجة الوحدة المستهدفة حاسوبيا مراعيا في هذا
التصميم المرحلة العمرية واألسس النفسية واالجتماعية للطالب .كما راعى الباحث التسلسل المنطقي أثناء عرض
المعلومة والفروق الفردية بين الطالب واألمثلة المتنوعة ،والصور واأللوان المناسبة ،والخلفيات المتناسقة وبعض
لقطات الفيديو التي تعمل على إثارة الطالب وتشويقهم وشدهم إلى التعلم.

-

قام الباحث بتزويد المبرمج بالتصميم الورقي والمادة الحاسوبية (فالشات ،أفالم فيديو ،صور .... ،الخ) تمهيدا إلنشاء
البرمجية.

-

اعتمد الباحث على برمجية  Dreamweaverكصفحة إلكترونية رئيسية تمثل واجهة التطبيق التفاعلي بين الطالب
والمادة التعليمية من خالل أيقونات منظمة دالة للطالب على مواضيع الدروس وتفرعاتها وآلية التنقل بين محتويات
البرمجية بسهولة ويسر وحسب رغبته الخاصة وتغذية راجعة فورية.
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-

تم في هذه البرمجية إنشاء ارتباطات تشعبية ( )Hyperlinkبين الصفحات اإللكترونية بطريقة سلسة لتسهيل االنتقال
بينها.

ثالثا :مرحلة تحكيم البرمجية التعليمية:
تم عرض البرمجية التع ليمية على عدد من المتخصصين بتكنولوجيا التعليم وتم أخذ آراءهم حول سالمة الصياغة
اللغوية للمادة التعليمية والحركات واألصوات ومدى مطابقتها ألسس تصميم البرمجيات التعليمية.
قام الباحث بتسجيل المالحظات التي أبداها المحكمين بشأن البرمجية وتم إجراء التعديالت الالزمة حسب القواعد
واألسس المعروفة في تصميم وإقرار البرمجيات التعليمية.
رابعا :مرحلة تجريب البرمجية:
قام الباحث بالتأكد من مدى صالحية البرمجية قبل بدء تطبيقها من خالل تجريبها على عينة استطالعية غير عينة
الدراسة في مدرسة أخرى (أبو بكر الصديق الشاملة للبنين) ،وذلك للوقوف على درجة مناسبة البرمجية للطالب المستهدفين في
الدراسة والتعرف على األخطاء التي قد يقع فيها المصمم ،وتعديلها قبل تطبيقها على أفراد الدراسة.
خامسا :مرحلة التطبيق:
قام الباحث بتدريس طالب المجموعة الضابطة بالطريقة المعتادة (التقليدية) بينما قام الباحث بتدريس المجموعة التجريبية
باستخدام البرمجية المحوسبة (برمجية فالش) بواقع حصتين أسبوعيا حسب ما هو مقرر لمبحث العلوم الحياتية من وزارة التربية
والتعليم األردنية.
والشكل اآلتي يبين مراحل إعداد البرمجية:

مرحلة إعداد
المادة
التعليمية

مرحلة
حوسبة المادة
التعليمية

مراحل
إعداد
البرمجية

مرحلة تحكيم
المادة
التعليمية

مرحلة تطبيق
المادة
التعليمية

مرحلة تجريب
المادة
التعليمية

الشكل ( :)2مخطط مراحل إعداد البرمجية
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البند الثاني :اختبار تحصيلي
قام الباحث بإعداد اختبارا تحصيليا للتعرف على التحصيل الفوري والمؤجل لطالب الصف التاسع األساسي في وحدة
أجهزة جسم اإلنسان وصحته المقررة في كتاب العلوم الحياتية المقرر على طالب الصف التاسع األساسي في المملكة األردنية
الهاشمية الفصل الثاني وكان االختبار من نوع االختيار من متعدد مكون من  31فقرة واستخدمت كاختبار قبلي للتأكد من تكافؤ
المجموعتين التجريبية والضابطة.
وقام الباحث بتطبيق اختبار لقياس التحصيل الفوري لطالب (المجموعة التجريبية) لمعرفة فاعلية أداة الدراسة الرئيسة
(البرمجية التعليمية) في تحصيل الطالب ،وبعد اسبوعين قام الباحث بإعادة االختبار (المؤجل) على المجموعتين لمعرفة تحصيل
الطالب من خالل المقارنة بين مجموعتي الدراسة.
صدق االختبار
قام الباحث بعرض االختبار على عدد من األساتذة المتخصصين في مبحث العلوم الحياتية وأساليب تدريسها والحاسوب
التعليمي في مديرية التربية باإلضافة إلى عدد من المعلمين العاملين في وزارة التربية والتعليم ،وطلب منهم إبداء المالحظات
حول فقرات االختبار ومناسبتها لمستوى الطالب ومدى شمول فقرات االختبار لوحدة (أجهزة جسم اإلنسان وصحته) ومناسبة
البدائل وتمثيلها لفقرات االختبار ،وقد تم تعديل بعض الفقرات واستبدال بعض البدائل وتصحيح األخطاء اللغوية بحيث تتوافق مع
مستويات بلوم.
ثبات االختبار
تم التحقق من ثبات االختبار بتطبيقه بصورته النهائية على عينة استطالعية مكونة من  31طالبا من خارج أفراد الدراسة
(تم تطبيقه على طالب الصف التاسع في مدرسة أبو بكر الصديق الشاملة للبنين) وأعيد تطبيق االختبار ذاته على العينة نفسها
بعد أسبوع ،وتم حساب معامل االرتباط باستخدام معادلة بيرسون وكانت قيمته ( )1..3وتعد هذه القيمة مقبولة ألغراض هذه
الدراسة ،كذلك تم حساب معامل االتساق الداخلي باستخدام معادلة وتعد هذه القيمة كافية ألغراض الدراسة (0.83).كرو نباخ
ألفا وبلغت قيمته
وقد تم حساب معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار التحصيلي كما في الجدول (.)3
جدول ( :)0معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار في وحدة (أجهزة جسم اإلنسان وصحته)
اسم الوحدة

أجهزة جسم اإلنسان وصحته
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الفقرة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

معامل الصعوبة
0.50
0.40
0.30
0.40
0.25
0.35
0.45
0.35
0.25
0.55

معامل التمييز
0.28
0.46
0.35
0.44
0.33
0.66
0.62
0.60
0.32
0.34
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0.35
11
0.40
12
0.20
13
0.30
14
0.20
15
0.45
16
0.35
17
0.35
18
0.65
19
0.30
20
وقد تم حساب المتوسط الحسابي ألفراد الدراسة في المجموعة التجريبية

0.26
0.52
0.34
0.70
0.34
0.25
0.25
0.58
0.22
0.51
والضابطة وكان في االختبار القبلي حسب

الجدول رقم (:)2
جدول ( :)2جدول المتوسط الحسابي لدرجات الطالب في االختبار القبلي ألفراد الدراسة.
المجموعة

المتوسط الحسابي

العدد

التجريبية

30

13.42

الضابطة

30

12.98

ويبين الجدول رقم ( )2فروق حسابية ظاهرية قليلة بين المتوسطات الحسابية لدرجات مجموعات أفراد الدراسة في
االختبار القبلي.
وعند تطبيق االختبار على أفراد الدراسة (اختبار بعدي) كانت المتوسطات الحسابية ألفراد الدراسة في المجموعتين
التجريبية والضابطة كما في الجدول رقم (.)2
جدول ( :)4جدول ( :)2جدول المتوسط الحسابي لدرجات الطالب في االختبار البعدي ألفراد الدراسة.
المجموعة

العدد

المتوسط الحسابي

التجريبية

30

16.11

الضابطة

30

13.25

من خالل الجدول رقم ( )2نالحظ وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية التي استخدمت البرمجية
التعليمية في االختبار البعدي ،في حين نالحظ عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في نتائج المجموعة الضابطة التي استخدمت
الطريقة التقليدية.
وبعد اسبوعين من إجراء االختبار البعدي على المجموعتين قام الباحث بإعادة االختبار على أفراد المجموعتين
(التجريبية والضابطة) لمعرفة التحصيل المؤجل لطالب المجموعتين ،حيث أظهرت النتائج تحسنا بسيطا في التحصيل المؤجل
يعزى إلى اعتياد الطالب على فقرات االمتحان ،والجدول رقم ( )0يبين نتائج الطالب في هذا االختبار:
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نتائج الدراسة:
هدفت هذه الدراسة إلى تصميم برمجية تعليمية في وحدة أجهزة جسم اإلنسان وصحته ،ودراسة أثرها في التحصيل
الفوري والمؤجل لطلبة الصف التاسع األساسي في مدرسة أم قصير والمقابلين في لواء القويسمة – محافظة العاصمة ،ويتناول
هذا الفصل عرضا لنتائج الدراسة وفقا لسؤاليها اآلتيين:
ما أثر حوسبة وحدة تعليمية في التحصيل الفوري لطلبة الصف التاسع األساسي في مبحث العلوم الحياتية؟
لإلجابة على هذا السؤال قام الباحث بما يأتي:
قام الباحث بتطبيق اختبار على مجموعتي الدراسة (الضابطة والتجريبية) .وكانت النتائج على الشكل الموضح في
الجدول رقم (.)2
جدول ( :)2المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري للمجموعتين الضابطة والتجريبية لالختبار األول
االختبار
األول

المجموعة

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الضابطة

30

03.222

4.675

التجريبية

30

14.966

2.493

مستوى الداللة

القيمة الفعلية (ت)

0.034

2.30

يتضح من الجدول رقم ( )2وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )1.10 ≤αبين متوسط درجات الطلبة في المجموعتين
على االختبار التحصيلي األول في وحدة أجهزة جسم اإلنسان وصحته ،تعزى لصالح المجموعة التجريبية التي استخدمت البرمجية
التعليمية .حيث كانت قيمة (ت) المحسوبة ( )3.21وبداللة إحصائية بلغت ( )1.122وبالتالي وجود فروق ذات داللة إحصائية
بين متوسط درجات الطلبة في مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية الذين تعلموا وحدة جسم
اإلنسان وصحته باستخدام البرمجية التعليمية المحوسبة.
ما أثر حوسبة وحدة تعليمية في التحصيل المؤجل لطلبة الصف التاسع األساسي في مبحث العلوم الحياتية؟
لإلجابة على هذا السؤال قام الباحث بما يأتي:
قام الباحث بتطبيق اختبار ثاني على مجموعتي الدراسة (الضابطة والتجريبية) بعد مضي اسبوعين على إجراء االختبار
األول لقياس التحصيل المؤجل عند أفراد الدراسة ،وكانت النتائج على الشكل الموضح في الجدول رقم ()1
جدول ( :)7المتوسطات الحسابية للمجموعتين الضابطة والتجريبية لالختبار الثاني
االختبار
الثاني

العدد

المتوسط الحسابي

المجموعة
الضابطة

30

02.30

التجريبية

30

16.18

القيمة الفعلية (ت)
1.89

مستوى الداللة
0.571

يتضح من الجدول رقم ( )1أن هناك ارتفاعا بسيطا ال يكاد يذكر في المتوسطات الحسابية للمجموعة التجريبية ،عزاه
الباحث إلى ألفة الطالب لالمتحان ،والى اعتياد الطالب على جو االمتحان ،وذهاب رهبة االختبار ،نتيجة تكرار االختبار نفسه.
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مناقشة النتائج والتوصيات
مناقشة النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة األول وهو :ما إثر برمجية فالش في التحصيل الفوري لطالب الصف التاسع في
مبحث العلوم الحياتية؟
والمنبثق عن الفرضية التالية :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند ( )0.05≤ αفي التحصيل الفوري لطلبة الصف
التاسع األساسي يعزى لتطبيق برمجية فالش.
أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )2.25 ≤ αبين متوسط درجات المجموعة
التجريبية (التي استخدمت البرمجية التعليمية) ومتوسط درجات المجموعة الضابطة (التي استخدمت الطريقة التقليدية) ،لصالح
المجموعة التجريبية .مما يدل على فاعلية البرمجية التعليمية في تدريس وحدة أجهزة جسم اإلنسان وصحته.
وقد تعزى هذه النتيجة إلى الطريقة الجديدة التي عرضت بها المادة التعليمية باستخدام الحاسوب الذي يتمتع بمزايا
وإمكانات عديدة تضفي على عملية التعليم اإلثارة والتشويق والمتابعة والمتعة في دراسة المادة التعليمية مما يشكل بيئة تعليمية
مناسبة وفعالة وإيجابية ساعدت في هذه النتيجة التي حصل عليها الباحث في دراسته.
وقد ساعدت مزايا البرمجية التعليمية (برمجية فالش) المختلفة في زيادة تفاعل الطالب مع المادة التعليمية وإعطاءه
الحرية الكاملة في التنقل بين دروس الوحدة المختلفة ،حيث يبرز الطالب قدرته وطاقته اإلبداعية في الفهم واالستيعاب التحليلي
والتركيب لجميع جوانب المادة التعلي مية مما يزيد من قدرته المهارية في التعامل مع الحاسوب والبرمجية مما يؤدي إلى رفع
المستوى التحصيلي للطالب.
وقد عملت البرمجية على تفعيل التغذية الراجعة الفورية من خالل إطالع الطالب على اإلجابة الصحيحة مباشرة وهذا
يؤدي إلى رفع فاعلية التعلم وزيادة كفاءة الطالب.
استخدم مصمم البرمجية األلوان وعناصر الصوت والحركة وأفالم الفيديو والفالشات الجاهزة في تصميم محتوى
البرمجية ،وهذا أدى إلى جذب الطالب نحو التفاعل الجيد مع المحتوى التعليمي ،ويشغل أكبر عدد من الحواس للحصول على
تعلم أفضل.
مناقشة النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثاني وهو :ما إثر برمجية فالش في التحصيل المؤجل لطالب الصف التاسع في
مبحث العلوم الحياتية؟
والمنبثق عن الفرضية التالية :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند ( )0.05≤ αفي التحصيل المؤجل لطلبة الصف
التاسع األساسي يعزى لتطبيق برمجية فالش.
أظهرت النتائج تحسنا بسيطا ال يكاد يذكر ،عزاه الباحث إلى ألفة الطالب إلى االمتحان والى اعتياد الطالب على جو
االمتحان ،وذهاب رهبته وتكرار االختبار نفسه.
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التوصيات والمقترحات:
في ضوء نتائج الدراسة فإن الباحث قام بعدد من التوصيات والمقترحات على النحو التالي:
-

اعتماد البرمجية التعليمية التي توصلت إليها الدراسة في تدريس وحدة (أجهزة جسم اإلنسان وصحته) في الصف
التاسع األساسي.

-

إجراء المزيد من الدراسات المشابهة التي تبحث في إثر البرامج المحوسبة في مختلف الصفوف والمواد الدراسية.

-

العمل على تشجيع مدرسي المقررات الدراسية على استخدام التكنولوجيا والبرامج التعليمية المحوسبة.

المراجع والمصادر:
المراجع العربية:
-

التل ،سعيد ،وآخرون ،) 3112( ،مناهج البحث العلمي أساسيات البحث العلمي ،ط ،0مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع
عمان ،األردن.

-

الحيلة ،محمود ،)3113( ،تكنولوجيا التعليم من أجل تنمية التفكير بين القول والممارسة ،دار المسيرة ،عمان ،األردن.

-

الريح ،تاج السر ،وكرار ،مها ،)3112( ،تكنولوجيا التعليم ،ط ،3الجامعة العربية المفتوحة ،الصفاة ،الكويت.

-

طوالبة ،محمد " .)3112( ،أثر استخدام برمجية تعليمية من نمط التدريس الخصوصي في تحصيل قواعد اللغة العربية
لدى طلبة الصف العاشر األساسي في األردن “ .المجلة األردنية في العلوم التربوية.

-

العجلوني ،خالد ،والمجالي ،محمد ،والعبادي ،حامد ،)3112( ،تصميم البرمجيات التعليمية وإنتاجها ،الجامعة العربية
المفتوحة ،ط ،3الصفاة ،الكويت.

-

عودة ،أحمد ،)3101( ،القياس والتقويم في العملية التدريسية ،ط ،2دار األمل للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.

-

فليح ،خالد ،والصرايرة ،جعفر ،والصائمة ،عبد الكريم ،)3100( ،التصميم الجرافيكي في التعليم ،ط ،0زمزم ناشرون
وموزعون ،عمان األردن.

-

المجالي ،محمد ،وصالح ،موسى ( ،) 3112الوسائط المتعددة في التربية ،المجموعة العربية للتعليم والتدريب ،عمان،
األردن.

-

المناعي ،سالم ،)0220( ،التعلم بواسطة الحاسوب وبرمجياته التعليمية ،حولية كلية التربية ،قطر.

-

الهرش ،عايد ،وعبابنة ،زياد ودلوع ،أسامة " .)3110( .أثر اختالف منظومة الرموز في برمجية تعليمية في تحصيل
طلبة الصف الثالث األساسي في مادة العلوم " مجلة العلوم التربوية والنفسية.

-

وهيب ،سلوى ،)3103( ،أثر حوسبة وحدة اإلسعافات األولية في تحصيل طلبة الصف الحادي عشر للمفاهيم الصحية،
بحث غير منشور ،جامعة آل البيت
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دور مدراء المدارس في التعليم عن بعد خالل جائحة كورونا من وجهة نظرهم في المدارس األردنية
بلواء البادية الشمالية الشرقية
The role of school principals in distance education during the Corona pandemic, from their
point of view, in Jordanian schools in the northeastern Badia Brigade
الباحث /إسماعيل أحمد إسماعيل هماش
وزارة التربية والتعليم االردنية
Email: ismael.hamash62@gmail.com

ملخص:
هدفت هذه الدراسةة إلى الكشف عن دور مدراء المدارس في التعليم عن بعد خالل جائحة كورونا من وجهة نظرهم في
المدارس األردنية بلواء البادية الشةةةةةمالية الشةةةةةر ية ،ولتحقيق أهداف الدراسةةةةةة جرت االعتماد على الم ه الوصةةةةةتي التحليلي،
وتكونت عي ة الدراسةةةةة من ( )78مديراً ومديرة في المدارس األردنية بلواء البادية الشةةةةمالية الشةةةةر ية خالل جائحة كورونا من
خالل نظةا التعليم عن بعةد ،وجرت جمع البيةانةاا الالزمةة باسةةةةةةت دا اسةةةةةةتبيا بلغ معامل ثباته ( )29.0وتم تطبيقه على عي ة
الدراسة 9كشتت نتائ الدراسة أ تقييم عي ة الدراسة لتاعلية التعليم عن بعد في ظل انتشار جائحة كورونا من وجهة نظرهم كا
متوسةةةةةطاً ،وجاء تقييمهم لم ال اسةةةةةتمرارية التعليم عن بعد وم ال معيقاا اسةةةةةت دا التعليم عن بعد وم ال تتاعل المعلمين مع
التعليم عن بعد ،وم ال تتاعل الطلبة في است دا التعليم عن بعد متوسطا ً ،وأوصى الباحث بعقد دوراا تدريبية في م ال التعليم
عن بعد لكل من المدرسةين والطلبة والماةاعدة في الت لم من كافة المعيقاا التي تحول دو االستتادة من نظا التعليم عن بعد
المتبع ،وضرورة المزاوجة بين التعليم الوجاهي والتعليم عن بعد في المدارس األردنية ماتقبال9
الكلمات المفتاحية :التعليم عن بعد ،جائحة كورونا ،المدارس األردنية ،لواء البادية الشمالية الشر ية9
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The role of school principals in distance education during the Corona pandemic, from their
point of view, in Jordanian schools in the northeastern Badia Brigade

Abstract
This study aimed to uncover the role of school principals in distance education during the
Corona pandemic from their point of view in the Jordanian schools in the Northeast Badia District,
and to achieve the objectives of the study, the descriptive and analytical curriculum was adopted,
and the study sample consisted of (78) principals and principals in Jordanian schools in the brigade.
The northeastern Badia during the Corona pandemic through the distance education system, and
the necessary data were collected using a questionnaire whose reliability factor was (0.92) and was
applied to the study sample. The results of the study revealed that the study sample's evaluation of
the effectiveness of distance education in light of the spread of the Corona pandemic, from their
viewpoint, was moderate, their evaluation of the field of continuity of distance education, the field
of obstacles to the use of distance education,
the field of teachers' interaction with distance education, the field of student interaction in
the use of distance education was medium, and the researcher recommended holding training
courses in the field of distance education for both teachers and students and helping to get rid of
all Obstacles that prevent benefiting from the established distance education system, and the need
to combine face-to-face education and distance education in Jordanian schools in the future.

Keywords: Distance education, Corona pandemic, Jordanian schools, the northeastern Badia
Brigade.

:المقدمة
يعتبر التعليم عن بعد م ظومة من الم ظوماا الحديثة لتعليم حيث برز هذا المصةةةةةةطلو في اوائل التاةةةةةةعي اا باةةةةةةب
التغيراا الكبيرة التي حدثت على الشةبكة الع كبوتية وانتشةار االتصةال والتواصةل وال دماا والتق ياا ال اصة بهما بشكل كبير
المحتوياا التعليمية بطريقة ذاا فاعلية وجاذبية وكتاءة من خالل

وواسةةةةع وهو ما يشةةةةير اليه هذا المصةةةةطلو من خالل عر

الحاسةةةةةةوي وتق ياته ووسةةةةةةائطه ومدوناا وبواباا االنترنت ومكاتبه الم تلتة وريرها من البرم ياا التي تعمل على ايصةةةةةةال
)01 ص،0200 ،المتعلمين ببرام تعليمية في و ت سريع وبتكلتة وجهد ا ل وفائد كبيرة للغاية (محمود
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كما ا فلاةتة التعليم عن بعد ائمة بدرجة اسةاسةية على اتاحة الترصة للتعليم وبيا الميول الم تلتة للطلبة لتحقيق مبدأ
تكافؤ الترص حيث ا التعليم عن بعد اصةبو اهم واهةهر االسةالي الحديثة داخل االوسةةاا الم تلتة وي ادا البعب به لتبديله في
التعليم عن بعد باةةب اعتباره واحداً من اهم الوسةةةائل في نشةةر العملية التعليمية خصةةةوصةةا ً في العولمة وانتشةةةارها حيث ي شةةةع
بشةةةةةكل كبير على االتصةةةةةال والتواصةةةةةل بين افراد العملية التعليمية وترجع درة التعليم عن بعد على التتاعل بدرجة كبيرة بين
المعلم والمتعلم الى ةدرة االداة التي ت لق هةذا االتصةةةةةةال و ةدرته على توفير اكبر دعم ممكن للطلبة و دراتهم وخلق م ال لتتو
حوار موضةوعي بين الطلبة ببعهةهم ومع المشةرف االكاديمي مما ي لق جو من التبادل واالفكار الم اسبة مما يحتز الطلبة على
المشةةةةةةاركة والتتاعل في أا و ت بدو خوف او حرج مما ي لق لديهم ماةةةةةةاحة وجرأة اكبر في ارر افكارهم( 9الل وال دا،
)0222
م ذ بداية ازمة جائحة كورونا كا العمل على ت اوز االزمة يتاةةم بعد الوضةةور وضةةبابية الصةةةورة في العالم اجمع،
وبعةد انقهةةةةةةاء المرحلةة االولى من انتشةةةةةةار التةايروس في العةالم  ،بةدأا مالمو التترة القةادمة من عملية التعليم تبرز مالمحها
القاتمة -الى حد كبير -من خالل م موعه من المؤهةةةةةةراا والتي من ابرزها عدد المدارس وال امعاا التي تم ارال ها جزئيا او
كليا خالل هذه المرحلة ،وعدد االصةةةةةاباا التي تم تاةةةةة يلها سةةةةةواء للطوا م التعليمية او للطلبة والطالباا على م تلف االعمار
والصتوف والم ااق ال غرافية ،مما يشير الى ا العملية التعليمية بوضعها وخططها الحالية ماضية الى التو ف ،وذلك برز من
خالل تصةةريحاا الم تصةةين الصةةحيين و العاملين في سةةلك التعليم في العالم اجمع.ومن ضةةم ها األرد التي اسةةتطاعت ضةةمن
م موعه من االجراءاا ت اوز المرحلة االولى والتي تشير كافة المعطياا على انها المرحلة االسهل،
ومن بعدها تأتي مرحلة التعايش والتشةةةةةةافي من االزمة والتي يرجو ال براء االجتماعيين واال تصةةةةةةاديين و التربويين
على انها المرحلة االكثر صعوبة واالكثر تأثيرا على البشرية(ناصيف9) 0202 ،
وعلى الصةةةعيد األردني سةةةعت الحكومة األردنية الى تحقيق التعليم عن بعد داخل العملية التعليمية المدرسةةةية وهةةة عت
عليها بشةةةكل ماةةةتمر بالتعاو مع م موعة من المانحين بهدف تحقيق راية وزارة التعليم العالي على نشةةةر الثقافة التعليمية عن
بعدة ورفع جودة العملية التعليمية (وزارة التربية والتعليم العالي ،)0202 ،ولكن اليو مع ت امي الوباء العالمي فايروس كوفي د-
 0.والمعروف (بكورونا) والذا يعرف بالعدوت الشةةةةديدة واصةةةةبو الز اتبات اجراءاا الو اية العامة بما فيها الح ر الم زلي،
حيث انتقل التعليم عن بعد من حيز ال يار الى حيز االجبار اصبو جليا ً على المؤسااا المع ية في ت ظيم العملياا التعليمة ياس
مةدت اناةةةةةة ةا الطلبة ومدت تقبلهم ورربتهم خالل العديد من التحدياا م ها عد الثقة في تقييم الطلبة وريرها وعد تقبل الطلبة
انتاةةةةةةهم لتعليم عن بعد مما خلق م موعة من المشةةةةةةكالا ومن ه ا تأتي اهميه هذا البحث من حيث التطرق الى التعليم عن بعد
واهميته وخطواته وانواعه ومدت تقل الطلبة عليه وهل تحاةةةةن ماةةةةتواهم االكاديمي ا انحدر وكيف حاةةةةن من جودة التعليم ا
حصل هذا وهو ما سيتطرق لها هذا البحث في التصول القادمة9
والمدارس األردنية بلواء البادية الشةةمالية الشةةر ية وجدا نتاةةها ف أة م برة على التحول للتعليم اإللكتروني ،وتوظيف
وسةةةةةائل تواصةةةةةل لم تكن متبعة من بل ،كما أ مدراء المدارس فيها تواصةةةةةلوا مع الطلبة بطرائق م تلتة ،كما أ بعب مدراء
المدارس كا يشةةكك في نتائ االختباراا اإللكترونية لعد توافر مؤهةةراا محاةةوسةةة على التزا الطلبة بتعليماا االختباراا،
مما يولد هةةةةكوكا ً حول فاعلية التعليم عن بعد لدت البة المدرسةةةةة ،كما ظهرا بعب المشةةةةكالا في تطبيق التعليم عن بعد م ها
ضةعف توظيف بعب البرم ياا ال اصة بالتعليم عن بعد أل المدارس األردنية لم تتبع التعليم عن بعد أو التعلم عن بعد مابقاً،
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إضةةةافة إلى ضةةةعف الب ية التحتية للتعليم اإللكتروني الذا يتطل اعتماد برم ياا محددة وتوفير هةةةبكاا انترنت وهواتف ذكية
وحواسةةةةةي لكل اال  9لذلك فقد ظهرا حاجة ملحة لمعرفة وتقييم فاعلية التعليم عن بعد ،ومدت تحقيقه ألهداف التعليم ،و درته
على تلبية احتياجاا الطلبة ،وإي اد بيئة تتاعلية تغ ي عن التعلم وجها ً لوجه.

اسئلة الدراسة:
تاةةعى الدراسةةة لةجابة عن الاةةؤال ايتي ما دور مدراء المدارس في التعليم عن بعد خالل جائحة كورونا من وجهة
نظرهم في المدارس األردنية بلواء البادية الشمالية الشرقية؟
وي بثق عن هذا الاؤال الرئيس األسئلة الترعية ايتية:
 ما ماتوت استمرارية عملية التعليم عن بعد في المدارس األردنية بلواء البادية الشمالية الشر ية؟ ما ماتوت معيقاا است دا التعليم عن بعد في المدارس األردنية بلواء البادية الشمالية الشر ية؟ ما ماتوت تتاعل المعلمين مع التعليم عن بعد في المدارس األردنية بلواء البادية الشمالية الشر ية؟ ما ماةةتوت تتاعل الطلبة مع التعليم عن بعد في المدارس األردنية بلواء البادية الشةةمالية الشةةر ية من وجهة نظر مدراءالمدارس؟

أهداف الدراسة:
تهةدف هةذه الةدراسةةةةةةة إلى الكشةةةةةةف عن فاعلية التعليم عن بعد في ظل انتشةةةةةةار جائحة كورونا من وجهة نظر مدراء
المدارس في المدارس األردنية بلواء البادية الشمالية الشر ية9
كما تهدف إلى ياس ماةتوت اسةتمرارية عملية التعليم عن بعد ،والكشةف عن ماةتوت معيقاا است دا التعليم عن بعد،
وماتوت تتاعل الطلبة ومدراء المدارس مع التعليم عن بعد في المدارس األردنية بلواء البادية الشمالية الشر ية9

أهمية الدراسة:
يمكن تل يم أهمية هذه الدراسة كما يأتي
 األهمية النظرية :يمكن لألدي ال ظرا الوارد في هذه الدراسةةةةةةة أ يهةةةةةةيف معرفة جديدة للباحثين ،و د يرفد المكتبةالعربية بإاار نظرا جديد حول التعليم عن بعد في ظل حاالا الطوارئ ،و د تتيد الدراسةةاا الاةةابقة التي تترجمت في
هذه الدراسة المهتمين بالتعلم عن بعد ونتائ تطبيقه عالمياً9
 األهمية العملية تتيد نتائ هذه الدراسة المدارس األردنية بلواء البادية الشمالية الشر ية والمدارس األردنية في تحاينأداء نظةا التعليم عن بعةد ،وتطوير الكوادر البشةةةةةةريةة واإلمكةانةاا المةاديةة واالت اهاا في انتقاء أنماا التعليم المتبعة
ووضةةع ال طط الماةةتقبلية للتوجه للتعلم اإللكتروني كبديل للتعلم وجها ً لوجه ،كما يمكن االسةةتتادة من أداة الدراسةةة في
ياس مدت فاعلية نظا التعليم عن بعد في ال امعاا ،وياةتمد البحث أهميته كونه معاصراً لظاهرة وا عية وهي انتشار
جائحة كورونا ،ويمكن االستتادة من نتائ هذه الدراسة في ظواهر مشابهة كالحروي واألزماا9

المصطلحات اإلجرائية للدراسة:
 التعليم عن بعددد :م ظومةةة تتةةاعليةةة ترتبط بةالعمليةةة التعليميةةة التعلميةةة ،وتقو هةةذه الم ظومةةة بةةاالعتمةةاد على وجود بيئةةإلكترونيةة ر مية تعر

للطال المقرراا واألنشةةةةةةطة بواسةةةةةةطة الشةةةةةةبكاا اإللكترونية واألجهزة الذكية،. (Berg

2018)،Simonson
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ويعرفها الباحث بأنها العملية الم ططة والهادفة التي يتتاعل فيها البة المدارس األردنية بلواء البادية الشمالية الشر ية
مع مةةدراء المةةدارس لتحقيق أهةةداف ونتةةاجةةاا محةةددة من خالل توظيف البرم يةةاا التعليميةةة التتةةاعليةةة والشةةةةةةبكةةاا
اإللكترونية واألجهزة الذكية لهما التباعد ال ادا خالل فترة انتشار جائحة كورونا9
 -جائحة كورونا (كورونا) :هي فصةةيلة من التيروسةةاا التي د تاةةب المر

للحيوا واإلناةةا  ،وتاةةب لدت اإلناةةا

أمراضةا ً ل ل هاز الت تاةي التي تتراور حدتها من نزالا البرد الشةائعة إلى األمرا

األهد وخامة مثل متالزمة الشرق

األوسةةةةةط الت تاةةةةةية ،والمتالزمة الت تاةةةةةية الحادة الوخيمة (الاةةةةةارس) ،ويتاةةةةةم باةةةةةرعة االنتشةةةةةار (م ظمة الصةةةةةحة
العالمية9)2019،
 الفاعلية :العمل على بلوغ أعلى درجاا اإلن از وتحقيق أفهل ال تائ بأ ل التكاليف( 9الكيالني(2005،ويعرفها الباحث بماةةةةةةتوت تحقيق ال تاجاا التعليمية خالل التتاعل بين البة المدارس األردنية بلواء البادية الشةةةةةةمالية
الشةةةةةر ية مع مدراء المدارس باسةةةةةت دا البرم ياا التعليمية التتاعلية والشةةةةةبكاا اإللكترونية واألجهزة الذكية مقارنة
بالو ت الذا يتطلبه التعلم وجها ً لوجه9

حدود الدراسة:
يمكن تعميم نتائ هذه الدراسة في ضوء الحدود ايتية
 الحدود البشرية اتبقت هذه الدراسة على ( )82مديراً ومديرة9 الحدود المكانية :جرت تطبيق هذه الدراسة في المدارس األردنية بلواء البادية الشمالية الشر ية9 الحدود الزمنية تم تطبيق هذه الدراسة في التصل األول للعا الدراسي (9)0200/0202 الحدود الموضةةةوعية ت اولت هذه الدراسةةةة فاعلية التعليم عن بعد عن بعد في ظل انتشةةةار جائحة كورونا في المدارساألردنية بلواء البادية الشمالية الشر ية ،واست دمت استبانة تتام بالصدق ومعامل ثباا ( ،)29.0كما يعتمد تعميم نتائ
هذه الدراسة على جدية است ابة عي ة الدراسة على فقراا االستبانة9

اإلطار النظري:
م ذ فترة زم ية صةةةةيرة كا يتعتقد أ اإلنترنت ما هو إال مكا للدردهةةةةة و راءة الصةةةةحف والتاةةةةوق واالاالت على
الم تدياا ،ثم بدأ اسةت دا االنترنت وفي المؤسةااا التعليمية ،وتبادل المعارف من خالل وسائل التواصل ،وأصبو ه ام موا ع
للمدارس وال امعاا على اإلنترنت ،وتغيرا ال ظرة لةنترنت وللهواتف الذكية والحواسةةةةةي  ،فأصةةةةةبو يت ظر لها على أنها أداة
تعليمية أسةةةاسةةةية ،فعدد المدارس وال امعاا المتصةةةلة باإلنترنت يزداد يوما بعد يو  9و د كشةةةتت ال تائ وجود أكثر من ()222
جامعة وكلية إلكترونية ( ،)Online Universityوأ أكثر من ( )019222معلما ً و( )0129222االبا ً ياةةةةةت دمو التعليم عن
بعد بل جائحة كورونا ،وأ ه ام بواباا جامعية وأ ه ام أكثر من ( )0822مقرر جامعي على اإلنترنت في الوالياا المتحدة
فقط (9) 2006،Koumi
إ التزايد في أعداد المعلمين والطالي الذين يات دمو الحاس واإلنترنت والهواتف الذكية في عملية التعلم يعود إلى
ما يتمتع به التعليم عن بعد من خصةةةةةائم ولما له من آثار إي ابية ،فقد كشةةةةةتت دراسةةةةةة كل من إدواردز وفريتز ( (Edwards
) and Fritz (1997أ التعليم عن بعد ممتع ومشةةةةةوق ويحقق ال تائ التعليمية المرروي فيها بتاعلية ،ويحاةةةةةن من اكتاةةةةةاي
الطلبة للمتاهيم9
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ويعرّف التعليم عن بعد بأنه التعليم المقد على هةةةةبكة االنترنت ،وذلك من خالل اسةةةةت دا التق ياا اإللكترونية الحديثة
للوصول إلى كل ما يتعلق بالمواد التعليمية خارج حدود الصف التعليمي التقليدا (.) 2006،Koumi
ويرت كل من باسةةةةياليا وكتافادزا ( )Basilaia, Kvavadze, 2020أ التعليم عن بعد هو عملية م ظمة تهدف إلى
تحقيق ال تاجاا التعليمية باسةةةةت دا وسةةةةائل تك ولوجية توفر صةةةةوتا ً وصةةةةورة وأفال وتتاعل بين المتعلم والمحتوت واألنشةةةةطة
التعليمية في الو ت والزمن الم اس له9
ويرت الباحث أ التعليم عن بعد عملية اسةةةتبدال التعلم عن بعد باسةةةت دا وسةةةائل التواصةةةل اإللكترونية بالتتاعل وجها ً
لوجه في الغرفة الصتية لتحقيق ال تاجاا التعليمية الم طط لها9
ومن أهم المصةةطلحاا الشةةائعة التي تاةةت د للتعبير ع ه ووصةةته هي التعليم عن بعد ،والتعليم عن بعد المحوس ة  ،ويكو
على هيئة اجتماعاا تتاعلية عبر هةةةبكة االنترنت ،ياةةةتطيع فيها الطالي التتاعل مع المعلمين ،وتلقي المها والواجباا م هم في
ذاا الو ت). (eLearning NC, 2018
ويوجةد العةديةد من التوائةد والميزاا التي يقةدمها التعليم عن بعد ،والتي ت عله يتتوق على ارائق التعليم التقليدية ،وهي
كايتي:
 تقليل التكاليف ،حيث إنه يوفر تكاليف إنشةةاء صةةتوف جديدة لعمل دوراا وحلقاا تعليمية ،ويوفر الكهرباء والماءوريرها من المواد الماةةةةت دمة في المدرسةةةةة ،إضةةةةافة إلى أنه ال حاجة للذهاي إلى المدارس والمراكز التعليمية،
وهذا من هأنه أ يقلل تكاليف الت قل.
 متةةار ل ميع األفراد والتئةةاا العمريةةة ،حيةةث ياةةةةةةتطيع جميع األفراد بغب ال ظر عن أعمةةارهم االسةةةةةةتتةةادة مناالجتمةاعةاا واللقةاءاا والةدوراا المطروحة على االنترنت ،واكتاةةةةةةاي مهاراا وخبراا جديدة بعيدة عن يود
المدارس التقليدية.
 المرونة ،فهو ال يرتبط بو ت معين ،فياتطيع األفراد التعلم في أا و ت هاءوا حا الو ت المالئم لهم. اسةةةةتثمار الو ت وزيادة التعلم ،حيث تقل التتاعالا رير الم دية بين الطالي من خالل تقليل الدردهةةةةة واألسةةةةئلةالزائدة التي تهيع الو ت ،فتزداد كمية ما يتعلمه الطال دو أا تعطيالا أو عوائق9
 جعل التعليم أكثر ت ظيما ً ومحايدة ،إضةةافة إلى تقييم االختباراا بطريقة محايدة وعادلة ،والد ة في متابعة إن ازااكل اال .
 صةةةةةديق للبيئة ،حيث ال يوجد اسةةةةةةت دا لألوراق واأل ال التي د تهةةةةةر البيئة ع د الت لم م ها (Ferriman,)92014
إضةةةةافة إلى ذلك فإ التعليم عن بعد سةةةةيكو نمط التعليم الاةةةةائد ماةةةةتقبالً ،فال يل الحالي يتميز بتعلقه بأجهزة الهاتف
الذكية واسةةةةت دا التطبيقاا الم تلتة ،لذلك فقد أصةةةةبو دم التك ولوجيا في العملية التعليمية توجها ً عالمياً ،وأصةةةةبو التتاعل مع
األنشطة التعليمية من خالل األجهزة المحمولة يشكل عامال محتزا للتعلم بدالً من االكتتاء بالدراسة التقليدية )9(Yulia, 2020
وعلى الررم من التوائد الكثيرة للتعليم اإللكتروني ،إال أ له بعب الالبياا كايتي:
 اعتماده على التك ولوجيا بشكل كبير ،فعلى الررم من أ التعليم عن بعد متار ل ميع األفراد ،إال أ الكثير م هم دال يتوفر لديهم هواتف ذكية أو أجهزة حاسوي أو هبكة اتصال.
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 تدني ماةةتوت التحتيز والت ظيم ،أل التعليم عن بعد ذاتي ،فقد ي د بعب األه ة اص صةةعوبة في تحتيز نتاةةه علىالتعلم ومقاومة اللع  ،وت ظيم عملية التعلم.
 العزلة والوحدة ،وت شةةأ باةةب نتاعل الطلبة مع أجهزة حواسةةي وهواتف ذكية بدالً من تواصةةلهم وتتاعلهم بطريقةمباهرة مع بعههم بعها ً )9(Hetsevich, 2017
ويرت كةل من ) (Yulia,2020) (Basilaia, Kvavadze, 2020, Yulia, 2020أ التعليم عن بعد يمكن أ يكو
فاعالً إذا ا المعلمو بما يأتي
-

ت ظيم المحتوت التعليمي فقد يل أ المعلمو إلى تب ي تصةةةةميما ً تعليميا ً إلعداد مادة تعليمية تحقق األهداف بتاعلية،
ودراسة احتياجاا الطالي التعليمية ،وتحديد األهداف والوسائل الم اسبة لتحقيقها ،واختيار أدواا القياس والتغذية
الراجعة9

 اختيار الوسةةائل التعليمية الم اسةةبة وفي التعليم عن بعد يتحدد اختيار الوسةةائل التعليمية باختيار البرم ية التعليميةالم اسبة للتواصل ،ووسيلة التواصل التعالة والم تشرة بين الطلبة9
 تحديد أدواا القياس أل التعليم عن بعد يعاني من ضةةةعف في موثو ية التقييم وصةةةعوبة ضةةةبط ت تيذ االختباراا،وتعةذر عمليةة المرا بة تتاديا للغش ،فقد بل أ المعلمو إلى التقويم التكوي ي خالل التتاعل مع الطلبة ،أو اسةةةةةةت دا
التقويم الحقيقي9
 تتريد التعلم وتلبية احتياجاا وأنماا التعلم الم تلتة وذلك بمراعاة ت وت أنماا التعلم بين الطلبة ،ومراعاة كتاياتهمالحاسوبية ،ومراعاة ظروفهم من حيث أو اا الدراسة واختالف جودة الشبكاا واألجهزة لديهم9
 ال مو المه ي وتحاةةةين المعلم باسةةةتمرار لكتاياته اإللكترونية ،وتحاةةةين ماةةةتوت ال اهزية السةةةت دا التك ولوجياالحديثة في عملية التعليم9
بةل هةةةةةةهر آذار من عةا ( )0202لم يكن يةدر ب لةد أا مديراً ومديرة أ التعليم عن بعد سةةةةةةيكو هو البوابة الوحيدة
للوصةةةةول للطلبة والتتاعل معهم لتحقيق أهداف تعليمية ،فقد ن م عن أزمة كورونا إاالق دوراا للمعلمين في م ال التعليم عن
بعد ووسةائله المت وعة بشةكل مكثف ،للمحافظة على استمرارية التعليم والتعلم وتحقيق متطلباا التصل ال امعي الثاني من العا
الدراسي  ،0202وتحقيق التباعد ال ادا بين الطلبة حتاظا ً على سالمتهم من اإلصابة ب ائحة كورونا9
وي درج فيروس كورونا ال ديد ضةةمن سةةاللة جديدة من عائلة فيروسةةاا وكوروناو التي لم تكتشةةف إصةةابة البشةةر بها
سةابقاً ،وهو مر

فيروسي يصي ال هاز الت تاي لةناا في م تلف األعمار ،واأله اص األكثر تأثراً وعرضة له هم كبار

الاةةةن والمصةةةابين بأمرا

مزم ة ،و د ي تشةةةر بين ال اس عن اريق االختالا مع المصةةةابين ،والرذاذ المتطاير أث اء الاةةةعال،

والعطس ولمس أدواا المصةةاي أو المصةةاي ذاته ،ومن أعراضةةه البارزة ايتي الحمى وارتتات في درجة الحرارة ،الاةةعال،
ضةيق الت تس واإلجهاد العا القيء واإلسةهال ،سيال األنف ،إضافة إلى التهاي الحلق ،و د بين الهالل األحمر ( )0202أ من
اإلجراءاا الو ائية وارق الحماية التي تااعد على الحد من خطر اإلصابة بهذا التيروس ما يأتي
 -ت

الم الطة اللصةةةةيقة مع أا هةةةة م لديه أعرا

نزالا البرد أو اإلنتلونزا العادية ،وت

لمس العي ين أو

األنف أو التم.
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 ت ظيف اليدين بالصةةةةةةابو والماء باسةةةةةةتمرار ،أو اسةةةةةةت دا معقم يدين كحولي ع د ال روج من الم زل ،أو لمسالمرافق العامة وريرها.
 اسةةت دا الم ديل ع د الاةةعال والعطس والت لم م ه فوراً بعد اسةةت دامه ،أو اسةةت دا ال زء العلوا ألكمامك أوذراعك المث ي في حال عد وجود م ديل.
 تعقيم كافة الحاجياا التي يتم هرااها بل إدخالها إلى الم زل ،والتطهير الماتمر لألسطو في الم زل والمكت 9لقد أدت االلتزا بتعليماا وزارة الصةةحة في األرد إلى م ع كل أهةةكال التقاري ال اةةدا بين المواا ين ،في األسةةواق
والمااجد وال وادا ،والمدارس األردنية9
و د التزمت المدارس األردنية بلواء البادية الشةةةةمالية الشةةةةر ية بتعليماا التباعد ال اةةةةدا ،وأو تت التعليم وجها لوجه،
واعتمدا التعليم عن بعد في استمرارية التصل الدراسي الثاني من العا الدراسي 90202

الدراسات السابقة:
الدراساا العربية
دراسدة حنناوي و نجم )0222 (،بعنوان جاهزية معلمي المرحلة األساسية األولى في المدارس الحكومية في مديرية
تربيدة ندابلس لتوفيا التعلم عن بعدد كالكفدايدات وااتجداهدات والمعيقدات ،حيدث هةدفةت هةذه الةدراسةةةةةةة إلى التعرف إلى درجة
جاهزية معلمي المرحلة األسةةةاسةةةية األولى في المدارس الحكومية في مديرية تربية نابلس ،واعتمدا الدراسةةةة الم ه الوصةةةتي
التحليلي واالرتبااي،
وتكو م تمع الدراسة من معلمي المرحلة األساسية األولى في المدارس الحكومية في مديرية تربية نابلس في األرد ،
والبالغ عددهم (( 708معلما واسةةةت عي ة الدراسةةةة بالطريقة الع قودية العشةةةوائية من () 002معلما تكونت من () 22فقرة ،و د
توصةةلت الدراسةةة إلى ال تائ ايتية :الدرجة الكلية للم االا الثالثة الكتاياا ،واالت اهاا ،والمعيقاا كانت مرتتعة ،عد وجود
فروق ذاا داللة إحصةةائية في م الي االت اهاا والمعيقاا تعزت لمتغيراا العمر ،ومعدل االسةةت دا اليومي لةنترنت ،وعدد
الدوراا في م ال تك ولوجيا المعلوماا 9في حين وجود فروق ذاا داللة إحصائية في م ال (الكتاياا) تعزت لهذه المتغيراا .
وجود عالقة موجبة (اردية) ذاا داللة إحصةةةةةائية بين ماةةةةةتوت كتاياا التعلم عن بعد لدت معلمي المرحلة األسةةةةةاسةةةةةية األولى
ودرجة ات اهاتهم نحو توظيته في هذه المرحلة9
أما دارسدددددة الحميري ( )0222بعنوان  :إلى اتجاهات المجتمع التعليمي بمنطقة تبوك نحو تطبيق التعلم عن بعد ،فقد
هدفت إلى التعرف إلى ات اهاا الم تمع التعليمي بم طقة تبوم نحو تطبيق التعلم عن بعد في ضةةةةوء بعب المتغيراا ،ولتحقيق
ذلك ابق الباحث مقياس ات اه الم تمع التعليمي نحو تطبيق التعلم عن بعد على عي ة عشوائية هملت البة التعليم العالي والتعليم
العةا ومعلمي التعليم العةا ومعلمةاته ،وأعهةةةةةةاء هيئة التدريس في جامعة تبوم ،وبلغ ح م العي ة الكلي ( ) 00201وكشةةةةةةتت
ال تةائ أ ات ةاهةاا كةل مكونةاا الم تمع التعليمي بم طقةة تبوم نحو تطبيق التعلم عن بعد إي ابية وعالية ،وأنه ال توجد فروق
دالة إحصائيا مرحلة ً في ات اهاا المعلمين والمعلماا تعزت لل وت وال التعليمية التي يعملو بها.
ودراسة القضاة وحمادنة ( ) 0220بعنوان  :كفايات التعلم عن بعد لدى معلمي اللغة العربية في المرحلة النانوية في
محدافظدة المفرم من وجهدة نظرهم ،هدفت إلى التعرف إلى كتاياا التعلم عن بعد لدت معلمي اللغة العربية في المرحلة الثانوية
في محافظة المترق من وجهة نظرهم،
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واست دمت الدراسة الم ه الوصتي التحليل باالعتماد على استبيا و تكونت عي ة الدارسة من ( ( .2معلما ومعل ًمة،
و د أظهرا نتائ أظهرا ال تائ عد وجود فروق دالة إحصةةةائيا في كتاياا التعلم عن بعدة لدت عي ة الدراسةةةة ،تعزت لمتغير ً
ال س والمؤهل العلمي وال برة .
وكذلك دراسدددة العسددداف والصدددرايرة ( ،)0220بعنوان  :مدى وعي المعلمين بمفهوم التعلم عن بعد في مديرية عمان النانية،
هدفت إلى تقصي مدت وعي المعلمين بمتهو التعلم عن بعد واعتمدا الدراسة الم ه الوصتي وتكونت عي ة الدراسة من (012
) العشةوائية الباةيطة ،واست دمت االستبانة ل مع البياناا ،وتوصلت نتائ الدراسة إلى و جود درجة فوق المتوسطة من الوعي
لدت المعلمين بمتهو التعلم عن بعد ،كما أهةةةةةةارا إلى وجود درجة متوسةةةةةةطة في اسةةةةةةت دامهم له ،مع وجود فروق ذاا داللة
إحصةةائية في متوسةةط وعي المعلمين بموضةةوت التعلم عن بعد و لمصةةلحة الذكور ،وكذلك وجود فروق ذاا داللة إحصةةائية في
است دا المعلمين للتعلم عن بعد و لمصلحة اإلناث.
ودراسددددددة علوي ( ،)0222بعنوان :قيداس اسددددددتخدام تكنولوجيا التعليم بقطاع التعليم بالشددددددرم الجزائري :وايات
قسددنطينة ،عنابة ،سددطيا نمو.جا هدفت الدراسةةة الى التعرف على ياس اسةةت دا تك ولوجيا التعليم في العملية التعليمية ياسةةا
كيتيا وكميا من خالل اختبار مؤهةةراا األداء لم ظمة اليوناةةكو في طات التعليم واسةةت دمت الدراسةةة الم ه الوصةةتي التحليلي
و د هةملت هذه الدراسةة  122مكو ومتكو وزعت عليهم اسةتبانة ،و د خلصةت الدراسةة إلى التشة يع على است دا تك ولوجيا
المعلوماا واالتصةةال ،إضةةافة إلى تقبلهم للتكوين على اسةةت دا هذه التك ولوجياا والتق ياا الحديثة 9و د خلصةةت الدراسةةة إلى
نتي ة أنه البد من نظرية جديدة للتعلم تشةةةمل م تلف الاةةةياسةةةاا وال واحي القانونية ال ماذج التعليمية والت ظيمية المالئمة للتعليم،
التطوير اإلدارا والوظيتي المحترف ،الب ية التحتية التك ولوجية والتأكيد على ضما ال ودة.
أما دراسدة عطية واخرون ( )0222بعنوان :اتجاهات طلبة المدرسة الهاشمية نحو توفيا التعلم عن بعد في التعليم
الجامعي فهدفت هذه الدراسةة للكشف عن ات اهاا البة ماتوت البكالوريوس في المدرسة الهاهمية نحو توظيف التعلم عن بعد
في التعلم ال امعي وتعرف أثر كل من الت صةةم وال س وال برة في اإلنترنت على ات اهاا الطلبة ،وأظهرا نتائ الدراسةةة
ات اهاا إي ابية لدت الطلبة نحو توظيف التعلم عن بعد في التعلم ال امعي ،ولم يكن ه ام فروق دالة إحصائيا تعزت للت صم،
بي ما كا ه ام فروق دالة إحصائيا تعزت لل س ولصالو اإلناث ،فهال عن وجود فروق دالة إحصائيا تعزت لل برة الحاسوبية
بين أصةةةةحاي ال برة الحاسةةةةوبية القليلة والمتوسةةةةطة لصةةةةالو األخيرة ،ووجود فروق دالة إحصةةةةائيا تعزت لل برة في اإلنترنت
لصالو أصحاي ال برة المتوسطة.

الدراسات ااجنبية:
دراسدة ( )Draissi, Yong, 2020بعنوان  :معرفة خطة ااستجابة لتفشي مرض ( ) COVID-19وتنفيذ التعليم
عن بعد في الجامعات المغربية هدفت إلى معرفة خطة االسةةةةةت ابة لتتشةةةةةةي مر

( ) COVID-19وت تيذ التعليم عن بعد في

ال امعاا المغربية واسةةةةةت دمت الدراسةةةةةة م ه تحليل المحتوت ،و ا البحاثو باالعتماد على وثائق م تلتة تتكو من مقاالا
إخبارية خاصةة بالصحف اليومية والتقارير واإلهعاراا من مو ع ال امعاا يتراور عددها الى حوالي ( ) 022وثيقة ،وأهارا
نتائ الدراسةةةةة واسةةةةت دا العملية ال ديدة لتعليم على أسةةةةالي التدريس ال ديدة إلى زيادة االسةةةةتقاللية للطال  ،وكانت الواجباا
اإلضةةافية الم صةةصةةة لألسةةاتذة للحتاظ على زخم أعمالهم من الم زل ،وتوفير حرية الوصةةول إلى عدد ليل من م صةةاا التعلم
عن بعد المدفوعة أو واعد بياناا9
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ودراسددددددة )Sahu,2020( :بعنوان  :تأثير إغالم الجامعات بسددددددبس فيروس كورونا ( )COVID-19على التعليم
والصددددددحة العقلية للطالة وهيئة التدريس فهدفت إلى معرفة تأثير إرالق ال امعاا باةةةةةةب فيروس كورونا ()COVID-19
على التعليم والصةةحة العقلية للطالي وهيئة التدريس ،واسةةت دمت الدراسةةة االسةةتبانة على عي ة من  022من الطالي واعهةةاء
هيئة التدريس وياةةةلط البحث الهةةةوء على التأثير المحتمل النتشةةةار  COVID-19على التعليم والصةةةحة ال تاةةةية للطالي ،و د
أظهرا نتائ الدراسةةة أنه على ال امعاا ت تيذ القوانين إلبطاء انتشةةار التيروس ،وي
م تظمة من خالل البريد عن بعد ،وي

أ يتلقى الطالي والموظتو معلوماا

أ تكو صةةةةةةحة وسةةةةةةالمة الطالي والموظتين على رأس األولوياا ،وي

أ تكو

خدماا االسةةتشةةارة متاحة لدعم الصةةحة العقلية للطالي ،وأيهةةا على الاةةلطاا تحمل ماةةؤولية ضةةما الغذاء والاةةكن للطالي
ً
وفعاال9
الدوليين ،وعلى أعهاء هيئة التدريس االهتما بالتك ولوجيا بشكل د يق ل عل ت اري الطلبة مع التعلم ر يًا
وكذلك دراسة ( )Yulia,2020بعوان :طرم تأثير جائحة كورونا على إعادة تشكيل التعليم في اندونيسيا هدفت إلى
توضةيو ارق تأثير جائحة كورونا على إعادة تشةةكيل التعليم في اندونياةيا ،واسةةتعملت الدراسةة الم ه الوصةةتي لتوضةةيو مزايا
وفعالية اسةةةةت دا التعلم من خالل االنترنت ،حيث خلصةةةةت الدراسةةةةة الى أ ه ام سةةةةرعة عالية لتأثير وباء كورونا على نظا
التعليم ،حيث تراجع أسةلوي التعليم التقليدا لي تشر بدال م ه التعلم من خالل االنترنت لكونه يدعم التعلم من الم زل وبالتالي يقلل
اختالا األفراد ببعهةهم ،ويقلل انتشةار التيروس ،وأثبتت الدراسة أهمية است دا االستراتي ياا الم تلتة لزيادة سالسة وتحاين
التعليم من خالل االنترنت9
أما دراسددددة  )Hodges, Moore, Lockee, Trust, BondH, 2020( :بعنوان  :الفرم بين التدريس عن بعد
في حداات الطوار والتعليم عبر اانترند  ،هةدفةت إلى الكشةةةةةةف عن الترق بين التدريس عن بعد في حاالا الطوارئ والتعليم
عبر االنترنت ،حيث ا الباحثو بتصةةةةةةميم نموذج مكو من هةةةةةةروا تقييم وم موعة من األسةةةةةةئلة التي يمكن من خاللها تقييم
التدريس عن بعد في حاالا الطوارئ ،و ياس مدت ن ار ت اري التعليم عن بعد عبر االنترنت من خالل اسةةةتبيا تم اسةةةترجات
حوالي  022اجابة من الطالي لقياس مدت الترق بين تعليم الطوارئ وتعليم االنترنت  ،وخلصةةةت الدراسةةةة إلى اختالف ت اري
التعلم عبر اإلنترنت عن التعلم في حاالا الطوارئ من حيث جودة الت طيط ،ومن حيث الدوراا المقدمة عبر اإلنترنت است ابة
ألزمة أو كارثة ،وي

على الكلياا وال امعاا التي تعمل على الحتاظ على التعليم أث اء جائحة 9COVID-19

التعقيس على الدراسات السابقة:
هدفت الدراسةةاا الاةةابقة الى التعرف على الدور الذا يلعبه التعليم عن بعد خالل ازمة كورونا حيث اتتقت الدراسةةاا
العربية على اهميته وضةةةةةةرورة الكشةةةةةةف عن مدة فاعليته في المدارس حيث اتتقت كال من دراسةةةةةةة حث اوا و ن م)020. (،
ودارسةةةة الحميرا ( ) 0202و دراسةةةة القهةةةاة وحمادنة ( ) 0200على تحديد التعلم عن بعد لدت المعلمين ومدت كتايتهم ومدت
وعي المعلمين بمتهو التعلم عن بعد فيما اختلتت الدراسةةةاا الاةةةابقة مع دراسةةةتي دراسةةةة (علوا )0202 ،ودراسةةةة (عطية
واخرو  )0222 ،في كو االخيرتين يبحثا في التعليم عن بعد من وجهة نظر الطلبة وات اهاتهم التعليمية
اما الدراسةةاا االج بية فقد اتتقت كال من

دراسةةة ( )Draissi, Yong, 2020و دراسةةة ( )Sahu,2020ودراسةةة

( ،)Yulia,2020على معرفة القدراا المدرسية لل امعاا الم تلتة لمواجهة لتتشي مر

( ) COVID-19وت تيذ التعليم عن

بعد في ال امعاا المغربية،
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وتأثير إرالق ال امعاا على التعليم والصةةةحة العقلية للطالي وهيئة التدريس وإعادة تشةةةكيل التعليم في اندونياةةةيا ،فيما اختلتت
الدراسةةاا الاةةابقة مع دراسةةة ( )Hodges, Moore, Lockee, Trust, BondH, 2020والتي تهدف الى بيا

الترق بين

التدريس عن بعد في حاالا الطوارئ والتعليم عبر االنترنت
تتشةابه هذ الدراسةة مع الدراسةاا في تحدثها عن التعليم عن بعد واعتمادها على الم ه الوصتي والتحليلي ،إال أ هذه
الدراسةةةةةة تتميز عن الدراسةةةةةاا الاةةةةةابقة في ت اولها فاعلية التعليم عن بعد خالل جائحة كورونا من وجهة نظر مدراء المدارس
األردنية بلواء البادية الشمالية الشر ية9

منهج الدراسة:
اعتمدا هذه الدراسة في إجراءاتها على الم ه الوصتي التحليلي ،الذا يعتمد على جمع البياناا من عي ة الدراسة من
مدراء المدارس باست دا االستبانة المعدة ألررا

هذه الدراسة ،ودراسة است اباا مدراء المدارس وتحليلها9

أفراد العينة:
ابقت هذه الدراسةةةةةة على عي ة مكونة من ( )82مدير مدرسةةةةةة من مدراء المدارس في المدارس األردنية بلواء البادية
الشةةمالية الشةةر ية ،حيث تم اختيار عي ة الدراسةةة بطريقة عشةةوائية من م تمع الدراسةةة خالل التصةةل األول من العا الدراسةةي
(9)0200/0202

أداة الدراسة:
لتحقيق أهداف هذه الدراسةةةةةة ،ا الباحث بب اء اسةةةةةةتبانة مكونة من ( )22فقرة ،وتم توجيهها لمدراء المدارس األردنية
بلواء البادية الشةةمالية الشةةر ية خالل جائحة كورونا ،وتم تطوير االسةةتبيا من خالل االاالت على دراسةةةاا ت اولت التعليم عن
بعد كدراسةةةةة ) (Yulia,2020ودراسةةةةة ) ،(Basilaia, Kvavadze, 2020كما اسةةةةتتاد الباحث من المقاييس الماةةةةت دمة في
الدراساا الاابقة ،واختارا بعب التقراا وأعادا صيارتها،
وصةةارت بعب التقراا في ضةةوء األدي ال ظرا المتشةةكل لديها عن التعلم عن بعد ،و د تكونت االسةةتبانة بصةةورتها
ال هائية من ( )22فقرة يقابلها تدري خماسةةي (أوافق بشةةدة  ،5أوافق  ،4محايد  ،3ال أوافق  ،2ال أوافق بشةةدة  )1وتوزعت
فقراا االستبانة على أربعة م االا هي
 استمرارية التعليم عن بعد تهمن هذا الم ال ( )14فقرة9 معيقاا التعليم عن بعد تهمن هذا الم ال ( )10فقراا9 تتاعل المدرسين مع التعليم عن بعد تهمن هذا الم ال ( )10فقراا9 تتاعل الطلبة مع التعليم عن بعد تهمن هذا الم ال ( )6فقراا9صدم أداة الدراسة:
جرت عر

االسةةتبانة بصةةورتها األولية على سةةبعة محكمين من ذوا ال برة واالختصةةاص في ميدا البحث العلمي

والتدريس في كل من جامعة ال ار الوا ية والمدرسةةةةةةة العربية األمريكية وذلك بهدف تحكيم فقراا االسةةةةةةتبانة ،ومعرفة مدت
وضةةةةةةور فقراتها وهةةةةةةموليتها لكافة جوان التعليم عن بعد في ظل انتشةةةةةةار جائحة كورونا من وجهة نظر مدراء المدارس في
المدارس األردنية بلواء البادية الشةةمالية الشةةر ية ،وكذلك مالئمة صةةيارة التقراا ،وإبداء الرأا في اريقة تصةةحيو االسةةتبانة،
و د تركزا آراء المحكمين على إعادة الصيارة اللغوية لبعب التقراا ،و ا الباحث بتعديل االستبانة في ضوء آراء المحكمين9
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ثبات أداة الدراسة:
جرت تطبيق االسةتبانة إلكترونيا ً على عي ة اسةتطالعية من رير عي ة الدراسة مكونة من ( )20مدير مدرسة من مدراء
المدارس في المدارس األردنية بلواء البادية الشةةةةةمالية الشةةةةةر ية ،وتم اسةةةةةت دا اختبار كرونباخ التا ))Cronbach’s Alpha
الختبةار ثبةاا االسةةةةةةتبةانةة ،و ةد بلغ معةدل ثباا االسةةةةةةتبانة ( ،)29.0و د تراوحت يم معامالا الثباا لمحاور االسةةةةةةتبانة بين
( )0.895و (9)0.731

التحليل ااحصائي:
جرت جمع البياناا باسةةةةةت دا أداة الدراسةةةةةة وهي االسةةةةةتبانة ،ومن ثم تتريغها في ملف إكاةةةةةةل ( ،)Excelوت ظيمها
وإدخالها إلى البرنام االحصةةةائي ( )SPSSلتحليل بياناا الدراسةةةة بعد ترميز اإلجاباا 9حيث تم اسةةةت دا اإلحصةةةاء الوصةةةتي
لحااي المتوسطاا الحاابية واالنحرافاا المعيارية9
كما تم تحويل فئاا التدري ال ماسي إلى تدري ثالثي كما يلي
(5-1) =4
3/4

1.33
حيث است دمت هذه القيمة لتحديد اول فترة التدري كما يلي

 2.33 –1ضعيتة
 3.67–2.34متوسطة
 5.00–3.68كبيرة

نتائج الدراسة ومناقشتها:
جرت عر

ال تائ وتحليلها في ضوء تالال أسئلة الدراسة كما يلي

لتحليل هذه االستبانة جرت حااي المتوسطاا الحاابية واالنحرافاا المعيارية لم االتها األربع ،وكانت ال تائ كما يلي
جدول ( :)2المتوسطات الحسابية واانحرافات المعيارية لمجاات استبانة التعليم عن بعد
المتوسط

اانحراف

الحسابي

المعياري

1

استمرارية التعليم عن بعد في ظل انتشار كورونا

2.55

0.90

متوسطة

2

تتاعل الطلبة مع التعليم عن بعد في ظل التعليم عن بعد

2.47

0.82

متوسطة

3

تتاعل المدرسين مع التعليم عن بعد في ظل ازمة كورونا

2.43

0.67

متوسطة

4

معيقاا التعليم عن بعد

2.35

0.34

متوسطة

2.45

0.57

متوسطة

المجال

الرتبة

فاعلية التعليم عن بعد في ظل انتشار جائحة كورونا من وجهة نظر المدرسين

1

في المدارس األردنية بلواء البادية الشمالية الشر ية
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يتبين من ال دول ( )0أ المتوسةةةط الحاةةةابي لةةةةةةةةةتاعلية التعليم عن بعد في ظل انتشةةةار جائحة كورونا من وجهة نظر
مدراء المدارس في المدارس األردنية بلواء البادية الشةةمالية الشةةر ية د بلغ ( )2.45بانحراف معيارا( )0.57بدرجة متوسةةطة،
وأ م ال واسةةتمرارية التعليم عن بعد في ظل انتشةةار كوروناو كا بمتوسةةط حاةةابي( )2.55وانحراف معيارا( )0.90بدرجة
متوسةةةةطة ،يليه م ال وتتاعل الطلبة مع التعليم عن بعدو بمتوسةةةةط حاةةةةابي( )2.47وانحراف معيارا( )0.82بدرجة متوسةةةةطة
أيهةةةةا ،في حين جاء م ال وتتاعل المدرسةةةةين مع التعليم عن بعد في ظل أزمة كوروناو بمتوسةةةةط حاةةةةابي ( )2.43وانحراف
معيةةارا( )0.67بةةدرجةةة متوسةةةةةةطةةة ،وأخيراً جةةاء م ةةال ومعيقةةاا التعليم عن بعةةدو بمتوسةةةةةةط حاةةةةةةةةابي( )2.35وانحراف
معيارا(9)0.34
نتائج السؤال األول :كما مستوى استمرارية عملية التعليم عن بعد في المدارس األردنية بلواء البادية الشمالية الشرقية؟ك
ا الباحث باسةةةةةت الص المتوسةةةةةطاا الحاةةةةةابية واالنحرافاا المعيارية لم ال اسةةةةةتمرارية عملية التعليم عن بعد في
المدارس األردنية بلواء البادية الشمالية الشر ية كما يلي
جدول ( :)2المتوسطات الحسابية واانحرافات المعيارية لفقرات مجال ك استمرارية التعليم عن بعد في فل انتشار
كوروناك
الرتبة

1
0
0
2
1
7
8
2

9
02

المجال
تم تةدرية الطلبةة من بةل المدرسةةةةةةة على اسةةةةةةت دا التعليم عن بعد من خالل
اعطائهم بعب الدوراا التأهيلية خالل ال ائحة
التق ياا المتبعة في التعليم عن بعد فعالة وتغطي كافة جوان الم هاج
ه ام سةةةةالسةةةةة في االنتقال من التعليم التقليدا إلى التعليم عن بعد في ظل أزمة
كورونا
أهعر بالرضا عن است دا نظا التعليم عن بعد كبديل عن نظا التعليم الوجاهي
في ظل ازمة كورونا
ارسال واستال المواد التعليمية عن بعد كا دو عوائق ف ية
توفر المدرسةةةة دوراا إلكترونية ارهةةةادية تدريبية توضةةةو الية اسةةةت دا نظا
التعليم عن بعد للمدرسين أث اء أزمة كورونا
يمتلك المدرسو مهاراا كافية لتصميم وإنتاج محتوت الكتروني فعال
تصةةةةميم المو ع الذا وفرته المدرسةةةةة للتعليم اإللكتروني تاةةةةهل عر

المادة

بطريقة هيقة
نظا التعليم عن بعد يوفر تواصال مباهرا بين أعهاء ال ظا التعليمي (االدارة،
المدرس ،الطال )
توفر المدرسة دعم ف ي مالئم لتاهيل توظيف التك ولوجيا في المادة التعليمية
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المتوسط

اانحراف

الحسابي

المعياري

3.22

1.35

متوسطة

3.16

1.44

متوسطة

3.04

1.39

متوسطة

2.83

1.44

متوسطة

2.70

1.55

متوسطة

2.64

1.39

متوسطة

2.62

1.41

متوسطة

2.50

1.40

متوسطة

2.28

1.34

ضعيتة

2.26

1.35

ضعيتة

الدرجة
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المتوسط

اانحراف

الحسابي

المعياري

2.18

1.33

00

الدعم اللوجاتي من المدرسة متوفر لمتابعة العملية التعليمية9

2.16

1.33

ضعيتة

00

تم توفير دليل الست دا المو ع ال اص بالمادة التعليمية للطلبة9

2.08

1.35

ضعيتة

02

إدارة المدرسة تقو بتقييم ماتمر يلية التدريس عن بعد

2.08

1.24

ضعيتة

الرتبة

11

المجال
تاةةةةاهم تق ية التعليم عن بعد بتاعلية في اسةةةةتمرارية ون ار العملية التعليمية في
ظل أزمة كورونا

الدرجة
ضعيتة

يتبين من ال دول ( )0أ فقراا م الو اسةةةةةةتمرارية التعليم عن بعد في ظل انتشةةةةةةار كوروناو د تراوحت بين درجة
ضةعيتة ودرجة متوسةطة ،فقد جاءا التقرة و تم تدري الطلبة من بل المدرسةة على است دا التعليم عن بعد من خالل اعطائهم
بعب الدوراا التأهيلية خالل ال ائحة و في المرتبة األولى بمتوسط حاابي مقداره ( )0900وبانحراف معيارا مقداره ()0901
بدرجة متوسةةطة ،وجاءا التقرة و إدارة المدرسةةة تقو بتقييم ماةةتمر يلية التدريس عن بعد و والتقرة و تم توفير دليل السةةت دا
المو ع ال اص بالمادة التعليمية للطلبة و في المرتبة األخيرة بمتوسط حاابي مقداره ( )0922وبانحراف معيارا مقداره ()0902
( )0901على التوالي بدرجة متوسطة9
وتعزت هذه ال تي ة إلى أ المدارس األردنية بلواء البادية الشةةةةمالية الشةةةةر ية تتاجأا بقرار حكومي بإرالق المدرسةةةةة
وم ع التةدريس وجهةا ً لوجه ،دو أ يكو ه ام تدري ماةةةةةةبق وت مية مه ية لمدراء المدارس حول توظيف التعليم عن بعد في
عملية التعليم والتعلم ،كما ا الطلبة أنتاهم لم يتدربوا على التعليم عن بعد9
و د تعزت هذه ال تي ة إلى عد اعتماد المدرسةةةةةة لبرم ياا ماةةةةةبقة وموثو ة لتوظيتها في التعليم عن بعد ،األمر الذا
جعل بعب مدراء المدارس يتواصلو مع الطلبة عبر وسائل التواصل االجتماعي،
وهي برام رير مت صةصة للتعليم عن بعد ،كما أ بعب الطلبة ومدراء المدارس ال يثقو ب تائ االختباراا اإللكترونية ،مما
جعلهم ال يأخذو التعليم عن بعد على محمل ال د9
و د يعزو الباحث هذه ال تي ة إلى أ القراراا الحكومية جاءا سةةةريعة جداً ،مما أفقدا المدرسةةةة مرونتها في التعامل
مع جائحة كورونا ،فقد اسةةةتمرا نتائ التصةةةل األول في ضةةةبابية لمدة اويلة ،ولم يعرف مدراء المدارس أو الطلبة مصةةةير هذا
التصةل ،هل سةيتعاد أ سيلغى أ سيحا التعليم عن بعد كتعلم رسمي وتعتمد نتائ ه ،وهي امور جعلت بعب الطلبة يتو ف عن
متابعة التعليم عن بعد ثم يعود للتعلم ثم يتو ف9
نتائج السؤال الناني :كما مستوى معيقات استخدام التعليم عن بعد في المدارس األردنية بلواء البادية الشمالية الشرقية؟ك
ا الباحث باسةةةةةةت الص المتوسةةةةةةطاا الحاةةةةةةابية واالنحرافاا المعيارية لم ال معيقا اسةةةةةةت دا التعليم عن بعد في
المدارس األردنية بلواء البادية الشمالية الشر ية كما يلي
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جدول ( )3المتوسطات الحسابية واانحرافات المعيارية لفقرات المجال النانيك معيقات التعليم عن بعد ك
الرتبة
1
0
0
2
1
7
8
2
.
10

المجال
يت اس نظا التعليم عن بعد مع نوت المواد على هقيها ال ظرا والعملي
جميع المدرسةين لديهم ال برة والمهاراا الكافية والم اسةبة السةت دا الحاسوي
واالنترنت
سرعة االنترنت م اسبة وياتطيع المدرس أعطاء أا حصة دو أا انقطات
تم عقد دوراا تدريبية وإعداد المدرسين بل أزمة كورونا يلية است دا التعليم
عن بعد
يحدث انقطات للتيار الكهربائي أث اء يا المعلم بالعملية التعليمية
ه ام صةةعوبة في التواصةةل المباهةةر بين المدرسةةين والطلبة (حيث يمكن تبادل
األفكار وايراء من خالل المواجهة الش صية)
تواجه المدرسين مشاكل في إعداد الحصم المصورة
ه ةام صةةةةةةعوبةة لدت المدرسةةةةةةين في متابعة األعداد الكبيرة للطلبة عبر أدواا
التعليم عن بعد المتاحة
يواجه الطال مشاكل ومعو اا ع د دراسة المادة إلكترونيا ً
تأثر تتاعل الطلبة مع التعليم عن بعد والحصةم باةةب ظروف معيشةةية صةةعبة
أو خاصة

المتوسط

اانحراف

الحسابي

المعياري

3.90

0.93

كبيرة

3.30

1.09

متوسطة

3.20

1.47

متوسطة

2.62

1.48

متوسطة

2.42

1.34

متوسطة

1.74

1.04

1.70

0.95

ضعيتة

1.60

0.98

ضعيتة

1.54

0.83

ضعيتة

1.52

0.78

الدرجة

ضعيتة

ضعيتة

يتبين من ال ةدول ( )0أ فقراا م ةالو معيقةاا التعليم عن بعةدو ةد تراوحةت بين درجة ضةةةةةةعيتة ودرجة كبيرة ،فقد
جاءا التقرة و يت اسةةة نظا التعليم عن بعد مع نوت المواد على هةةةقيها ال ظرا والعمليو في المرتبة األولى بمتوسةةةط حاةةةابي
مقداره ( )09.2وبانحراف معيارا مقداره ( )29.0بدرجة كبيرة،
وجاءا التقرة و تأثر تتاعل الطلبة مع التعليم عن بعد والحصم باب ظروف معيشية صعبة أو خاصة و في المرتبة
األخيرة بمتوسط حاابي مقداره ( )0910وبانحراف معيارا مقداره ( )2982بدرجة متوسطة9
وتعزت هذه ال تي ة إلى عد وجود برم ياا تعليمية معتمدة ماةةةةبقا ً في المدرسةةةةة ،األمر الذا جعل الطلبة يتقدمو في ال وان
ال ظرية ،في حين وجدوا صعوبة في التعلم عن بعد في ال وان العملية9
كمةا تعزت هةذه ال تي ةة إلى أ الكةادر التعليمي في المةدارس األردنيةة مةدري على التعليم وجها ً لوجه ،في حين يتطل
التعليم عن بعد كتاياا التواصةةل عن بعد وكتاياا حاسةةوبية ،وهي كتاياا لم يتدري عليها مدراء المدارس في المدارس األردنية
بلواء البادية الشةةةةةةمالية الشةةةةةةر ية األمر الذا أوجد صةةةةةةعوباا في فهم الرسةةةةةةائل والتعليماا من أول مرة ،كما أ بعب مدراء
المدارس رير مدري على التعامل مع الحاسوي والهواتف الذكية9
وتعزت هةذه ال تي ة إلى أ سةةةةةةرعة االنترنت رير م اسةةةةةةبة في بعب الم ااق ،األمر الذا أوجد تتاوتا ً في اسةةةةةةتقبال
المعلوماا وتبادلها ،إضافة إلى حدوث انقطاعاا في التيار الكهربائي في األرد خالل أزمة كورونا9
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وتعزت هذه ال تي ة إلى أ التعليم عن بعد هو ماةةت د تربوا فرضةةته جائحة كورونا ،وكل ماةةت د يواجه صةةعوبة في
البداية ،ثم تأتي ال برة الحقا ً لتزيل كثير من المعيقاا وتكيف التعليم عن بعد بما يت اس مع ظروف بيئة التعلم في األرد 9
نتائج السؤال النالث :كما مستوى تفاعل المعلمين مع التعليم عن بعد في المدارس األردنية بلواء البادية الشمالية الشرقية؟ك
ا الباحث باسةةةةةت الص المتوسةةةةةطاا الحاةةةةةابية واالنحرافاا المعيارية لم ال تتاعل المعلمين مع التعليم عن بعد في
المدارس األردنية بلواء البادية الشمالية الشر ية كما يلي
جدول ( :)2المتوسطات الحسابية واانحرافات المعيارية لفقرات المجال النالثك تفاعل المعلمين مع التعليم عن بعد في فل
ازمة كورونا ك
المتوسط

اانحراف

الحسابي

المعياري

0

أعتقد ا االختباراا عن بعد وسيلة م اسبة لتقييم تحصيل الطلبة

3.74

1.12

كبيرة

0

التعليم عن بعد أكثر فاعلية من حيث استغالل الو ت أكثر من التعليم التقليدا

3.42

1.32

متوسطة

0

ه ام مصدا ية عالية في تقييم الطلبة من خالل نظا التعليم عن بعد

3.20

1.41

متوسطة

2

يشعر المدرس في المدارس األردنية بالرضى عن نظا التعليم عن بعد

2.92

1.44

متوسطة

1

أسالي التقييم المتبعة م اسبة وتتم بطرق مت وعة

2.60

1.48

متوسطة

7

يتم تقييم الطال بشكل ماتمر اث اء عملية التعليم عن بعد

1.90

1.28

ضعيتة

8

يتم إرفاق المادة التعليمية للطلبة باهولة ويار

1.78

1.21

ضعيتة

2

ي ي المدرس باهولة على استتااراا الطلبة عن المادة العلمية المرفقة

1.76

1.13

ضعيتة

9

انت ملتز ب ظا التعليم عن بعد ب اء على خطة المدرسة

1.48

0.64

ضعيتة

10

يشتمل المحتوت التعليمي على تمارين وواجباا تااعد على التعلم

1.46

0.93

ضعيتة

المجال

الرتبة

الدرجة

يتبين من ال ةدول ( )2أ فقراا م الو تتاعل المعلمين مع التعليم عن بعد في ظل انتشةةةةةةار كوروناو د تراوحت بين
درجة ضةعيتة ودرجة كبيرة ،فقد جاءا التقرة و أعتقد أ االختباراا عن بعد وسةيلة م اسةبة لتقييم تحصةةيل الطلبة و في المرتبة
األولى بمتوسةةةةةط حاةةةةةابي مقداره ( )0982وبانحراف معيارا مقداره ( )0900بدرجة كبيرة ،وجاءا التقرة ويشةةةةةتمل المحتوت
التعليمي على تمارين وواجباا تاةةةةةاعد على التعلمو في المرتبة األخيرة بمتوسةةةةةط حاةةةةةابي مقداره ( )0927وبانحراف معيارا
مقداره ( )29.0بدرجة ضعيتة9
وتعزت هذه ال تي ة إلى ضةةعف تتاعل مدراء المدارس في المدارس األردنية بلواء البادية الشةةمالية الشةةر ية مع انشةةطة
التقويم ،فمدراء المدارس ال تتوافر لديهم برام مت صصة في ضبط ت تيذ الطلبة لالختباراا9
كما أ تتاعل مدراء المدارس في المدارس األردنية بلواء البادية الشةةةةةةمالية الشةةةةةةر ية محكو باسةةةةةةتمرار توافر خدمة
االنترنةت ،وهي خةدمةة متقطعةة ت عةل مةدراء المةدارس يتو ف عن التتةاعةل مع الطلبةة في حال تو ف ال دمة ،أو تحد من درته
على االسةةةت ابة باةةةهولة على اسةةةتتاةةةاراا الطلبة عن المادة التعليمية ،كما أ

درة مدراء المدارس في المدارس األردنية بلواء

البادية الشمالية الشر ية على أرفاق المواد التعليمية محدودة باب تدني ماتوياا رفع الملتاا في خدماا االنترنت9
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كمةا تعزت هةذه ال تي ةة إلى أ العمةل على التعليم عن بعةد من بةل مةدراء المةدارس في المدارس األردنية بلواء البادية
الشةةةةمالية الشةةةةر ية جاء بشةةةةكل متاج  ،األمر الذا جعلهم يرسةةةةلو معلوماا مركزة وعميقة ،وت

التتصةةةةيالا ،والتمارين

والواجباا مما جعل المواد التعليمية جافة في بعب األحيا ومملة للطلبة9
نتائج السددؤال الرابع :كما مسددتوى تفاعل الطلبة مع التعليم عن بعد في المدارس األردنية بلواء البادية الشددمالية الشددرقية من
وجهة نظر مدراء المدارس؟ك
ا الباحث باست الص المتوسطاا الحاابية واالنحرافاا المعيارية لم ال تتاعل الطلبة مع التعليم عن بعد من وجهة نظر
مدراء المدارس في المدارس األردنية بلواء البادية الشمالية الشر ية كما يلي
جدول  :5المتوسطات الحسابية واانحرافات المعيارية لفقرات مجالك تفاعل الطلبة مع التعليم عن بعد في فل التعليم عن
بعدك
المتوسط

اانحراف

الحسابي

المعياري

3

أهعر بالرضا عن مدت استتادة الطلبة من التعليم عن بعد

3.32

1.30

متوسطة

1

يتتاعل الطلبة مع نظا التعليم عن بعد بشكل ماتمر

3.20

1.46

متوسطة

6

يااعد أسلوي التعليم عن بعد في فهم المادة العلمية بشكل واضو وسلس

2.92

1.35

متوسطة

2.26

1.45

ضعيتة

1.15

ضعيتة

0.75

ضعيتة

المجال

الرتبة

المادة الكترونيا يزود الطال بمهاراا اضافية

4

عر

2

ياتطيع الطال ارر أا تاااالا واستتااراا من خالل التعليم عن بعد

1.76

5

يتيو نظا التعليم عن بعد للطال الوصول للمادة التعليمية في أا و ت

1.36

الدرجة

يتبين من ال ةدول ( )1أ فقراا م ةالو تتةاعةل الطلبةة مع التعليم عن بعةد في ظةل انتشةةةةةةار كورونةاو د تراوحت بين
درجة ضةعيتة ودرجة متوسطة ،فقد جاءا التقرة وأهعر بالرضا عن مدت استتادة الطلبة من التعليم عن بعدو في المرتبة األولى
بمتوسط حاابي مقداره ( )0900وبانحراف معيارا مقداره ( )0902بدرجة متوسطة،
وجاءا التقرة و يتيو نظا التعليم عن بعد للطال الوصول للمادة التعليمية في أا و ت و في المرتبة األخيرة بمتوسط
حاابي مقداره ( )0907وبانحراف معيارا مقداره ( )2981بدرجة ضعيتة9
أهةةارا نتائ هذا الاةةؤال إلى أ م ال تتاعل الطلبة مع التعليم عن بعد في ظل انتشةةار كورونا جاء بدرجة متوسةةطة،
وأ تتاعلهم كا يتراور ما بين متوسط وضعيف في بعب أنشطة التعليم عن بعد9
وتعزت هذه ال تي ة إلى أ البة المدارس األردنية بلواء البادية الشمالية الشر ية لم يعتادوا التعليم عن بعد ،فقد فرضت
عليهم جائحة كورونا التعليم عن بعد بشةةةكل متاج ودو تدري ماةةةبق ،و د حاولوا التواصةةةل مع مدراء المدارس ،وهم أيهةةةا ً
رير مدربين على التعليم عن بعد ،مما جعل التتاعل بي هم وبين التعليم عن بعد متوسطا ً وضعيتا ً في بعب األنشطة9
كما أ المدارس األردنية بلواء البادية الشةةمالية الشةةر ية ال تمتلك برم ياا ودروس محوسةةبة معدة ماةبقا ً لتوظيتها في
حاالا الطوارئ ،األمر الذا جعل مدراء المدارس يرسلو للطلبة دروسا ً تحقق جزءاً من المقرراا ،وأحيانا ً دروسا ً ال تتهمن
أنشطة تتاعلية ،مما جعل الطلبة متلقين فقط ،يقرأو وي يبو عن األسئلة؛ مما أفقدهم التتاعل مع التعليم عن بعد9
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كما أ اعتماد مدراء المدارس على إرسةةةةةةال دروس من نوت ( )PDFو( )Wordوالطل من الطال

راءة المحتوت

التعليمي يقلل من درة الطلبة على ارر أا تاااالا واستتااراا من خالل التعليم عن بعد9
إضةةةةةةافةة إلى ذلةك فإ مدراء المدارس في المدارس األردنية بلواء البادية الشةةةةةةمالية الشةةةةةةر ية يحتاجو تدري كاف
لي تاروا البرم ية الم اسبة التي تهمن تتاعل الطلبة مع المحتوت التعليمي ،والوصول إليه في أا و ت يشاء9

الخاتمة:
تمت م ا شة ال تائ في ضوء تالال أسئلة الدراسة كما يلي
كشةةةتت ال تائ أ المتوسةةةط الحاةةةابي لةةةةةةةةةتاعلية التعليم عن بعد في ظل انتشةةةار جائحة كورونا من وجهة نظر مدراء
المدارس في المدارس األردنية بلواء البادية الشةةةمالية الشةةةر ية د بلغ ( )2.45بانحراف معيارا ( )0.57بدرجة متوسةةةطة ،وأ
جميع الم االا جاءا بدرجة متوسطة9
وتعزت هةةذه ال تةةائ إلى أ المةةدارس األردنيةةة تعتمةةد التعلم وجهةا ً لوجةةه ،ولم يكن في خططهةةا اعتمةةاد التعليم عن بعةةد،
لةذلةك فقةد تحولةت بشةةةةةةكةل متةاج إلى التعليم عن بعةد ،وهةذا مةا يقلةل من خبراتهةا في هةذا الم ال ،وي عل هذا ال وت من التعليم
مات داً يحتاج لممارسة لتحاين ماتواه9
كمةةا تعزت هةةذه ال تي ةةة إلى أ التعليم عن بعةةد يتطلة وجود ب يةةة تحتيةةة من حواسةةةةةةية وهواتف وبرم يةةاا م ربةة
ومعتمدة في التعليم ،وهةةراء برام خاصةةة بالمدرسةةة لهةةما اهةةترام أكبر عدد من الطلبة في التعليم عن بعد ،وأل التعليم عن
بعد فتر

على المدرسةةةة بشةةةةكل متاج نتي ة جائحة كورونا فقد كا مدراء المدارس يتواصةةةةلو مع الطلبة ضةةةةمن اإلمكاناا

المتاحة وهي إمكاناا ضعيتة ولم يتحا لها حااي9
كما أ التعليم عن بعد يتطل تهةةةةافر جهود حكومية وخاصةةةةة ،و د واجهت المدارس األردنية راراا حكومية دو
توفير دعم السةةتمرار عملية التعليم ،إضةةافة إلى ذلك فإ مدراء المدارس في المدارس األردنية بلواء البادية الشةةمالية الشةةر ية لم
يتلقوا التدري الكافي لقيادة عملية التعليم عن بعد في األزماا9

التوصيات:
 اسةةةةةةتثمةةار التوجيهةةاا اإلي ةةابيةةة للطلبةةة وللمعلمين نحو التعليم عن بعةةد ،ووضةةةةةةع خطط وبرام لالسةةةةةةتتةةادة من هةةذهالتوجيهاا ،وإعطاء دوراا تدريبية في م ال التعليم عن بعد لكل من الطلبة والمعلمين ومدراء المدارس.
 تدري وتش يع المعلمين على االتصال بالطلبة من خالل الصتحاا اإللكترونية والبريد اإللكتروني ،نظرا أ كثير منالطلبة لديهم خدمة اإلنترنت في البيوا9
 تأكيد ضةةةةةرورة االهتما من بل المدرسةةةةةة بإدخال أسةةةةةلوي التعليم عن بعد مع التعليم الوجاهي ،والقيا ب شةةةةةر الثقافةاإللكترونية بين الطلبة لتحقيق أكبر در من التتاعل مع هذا ال وت من التعليم.
 توفير ب ية تعليمية مالئمة لتطبيق التعليم عن بعد في المدرسة وإزالة كافة المعو اا البشرية والمادية والت ية التي تحولدو انتشاره في ال ظا التعليمي بم تلف المراحل والم االا .
 -ي

على وزارة التربية والتعليم القيا بإجراء المزيد من الدراسةةةةةةاا والبحوث لمعرفة مدت فاعلية التعليم عن بعد في

ظل وجود ظروف اسية وعقد المؤتمراا وال دواا من أجل تطوير التعليم عن بعد وال هو
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 ضةةةرورة يا وزارة التربية والتعليم بطرر مقرراا دراسةةةية تكاةةة الطال مهاراا وتق ياا التعليم عن بعد من أجلتاهيل عملية التتاعل واالستتادة من بل الطلبة مع المواد التعليمية المعروضة إلكترونيا ً9
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برامج التدريب وأثرها على أداء المعلمين في المدارس االساسية األردنية من وجهة نظر معلمي
الحاسوب في مدارس اقليم الوسط باألردن
Training programs and their impact on the performance of teachers in Jordanian basic
schools from the point of view of computer teachers in schools in the middle region in
Jordan
الباحث /أكرم محمود عبيد الزيود
وزارة التربية والتعليم األردنية

الملخص:
هدفت هذه الدراسة الى التعرف على برامج التدريب وأثرها على أداء المعلمين في المدارس االساسية االردنية من وجهة
نظر معلمي الحاسوب المدارس في اقليم الوسط باألردن ،إضافة الى التعرف على هذا الواقع من خالل مجموعة من المتغيرات
أسندت إليها الدراسة وهي (المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة ،العمر ،والدورات التدريبية) ،ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على
عينة من معلمي الحاسوب المدارس األساسية األردنية في اقليم الوسط باألردن عددها ( )23مديراً ومديرة ،وطبقت على العينة
استبانة تم تطويرها وفق أبعاد مسلمات البحث العلمي بعد جمع البيانات من عينة الدراسة جرى تحليلها باستخدام برنامج الحزم
اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( (SPSSوبعد ذلك تم التوصل الى نتائج الدراسة.
وقد أوصت الدراسة بما يلي :ساعد التدريب على زيادة المعلومات والمعرفة التي يحتاجها المعلم ألداء وظيفته ،ويمنح
التدريب االفراد قدرة على فهم وتحليل متغيرات البيئة الخارجية وصياغة التوجهات االستراتيجية للوزارة.
الكلمات المفتاحية :برامج التدريب ،أداء المعلمين ،المدارس االساسية األردنية ،معلمي الحاسوب المدارس ،اقليم الوسط،
األردن.

Abstract
This study aimed to identify training programs and their impact on teachers ’performance in
Jordanian basic schools from the point of view of school principals in the central region of Jordan,
in addition to identifying this reality through a set of variables to which the study was assigned,
namely (academic qualification, years of experience, age, And training courses), and to achieve
this, the study was conducted on a sample of (32) headmasters of Jordanian basic schools in the
central region of Jordan,
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And a questionnaire was applied to the sample that was developed according to the dimensions of
scientific research axioms after collecting data from the study sample that was analyzed using the
Statistical Package for Science program. After that, the results of the study were reached.
The study recommended the following: Training helped to increase the study recommended
the following: Training helped to increase the information and knowledge needed by the teacher
to perform his job. Training gives individuals the ability to understand and analyze external
environment variables and formulate strategic directions for the ministry. the information and
knowledge needed by the teacher to perform his job. Training gives individuals the ability to
understand and analyze external environment variables and formulate strategic directions for the
ministry.

Keywords: training programs, teacher performance, Jordanian comprehensive schools, school
principals, the central region, Jordan.

المقدمة:
كثير من الناس يحصرررون عملية التدريب في نظام المؤسررسررات والوررركات ونظام المعلمين واألطر الرسررمية إال أنه من
الواضرح أن موضع التدريب له مفهوم أوسع وأممل من ذلك المفهوم حيث إنه يومل كافة جوانب الحياة بدءاً من األسرة ومروراً
برالمجتمع وانتهراء في أعلى تنظيم في الردولرة ألن التردريرب يقردم معرفرة جرديدة ،ومعلومة مختلفة ،ويعطي مهارات وقدرات تؤثر
على الغير على اختالف أعمار المستفيدين من التدريب.
أن موضرررروت التدريب اإلدار هو من أكثر المواضرررريع التي القت وال زالت تالقي اهتماما كبيراً حتى الوقت الحاضررررر،
وذلك بسرربب الدور الفعال الذ يلعبه التدريب في تنمية وتطوير األداء لكافة فئات القوى العاملة في الوزارة .فالتدريب يعتبر أحد
الدعائم األسراسرية والمهمة لتنمية االقتصراد الوطني ،وهو موضرع اهتمام المسئولين في اإلدارة العامة للدولة ،وخاصة في البلدان
النامية .أ ال يسررررتطيع أ مجتمع تحقيق أهداف التنمية الورررراملة ومواجهة متطلبات المسررررتقبل ،إال بوضررررع سررررياسررررات وبرامج
اقتصرادية وإدارية مالئمة ،والطريق إلى ذلك هو االهتمام بتنمية الموارد البوررية والتدريب اإلدار المسررتمر ،واالهتمام بها يعد
من أهم قضايا العصر ،حيث يحتل هذا المجال مكانا بارزا ويوليه الجميع العناية الكافية من أجل تحقيق أعلى مستويات األداء.
ويعتبر التردريرب حلقرة من حلقرات إدارة الموارد البوررررررريرة ،التي ال يمكن البردء فيها بمعزل عن إدارة الموارد البورررررررية
(كوروا  ،3002 ،ص  ،)111ويعد التدريب أسراس تنمية الموارد البورية ،لذلك يعتبر من أهم عوامل النصر والتمكين حيث إن
وجود الكادر البور المدرب والمميز يفتح المجال إلى التقدم السريع في جميع المجاالت( .أبو شيخة ،0222 ،ص.)052
فالمهمة األسرراسررية للتدريب هي أسرراسررا تخصرريب عقول المتدربين وتوسرريع افاقهم ومداركهم ،بما يسرراعد على عمق الفكر
ويكسرربهم االدراا المسررتنير ،للكوررل عن الظروف والثار المترتبة على تصرررفاتهم ،كما ان التدريب عامل مهم في اثارة اليقظة
في االفراد ،وتوجيه االهتمام في المسررررائل الكبرى ،وغن النظر عن االخطاء الطفيفة التي يتعرا لها الفرد عند ممارسررررته أ
عمل( .الصيرفي0222 ،م)
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ومن هنرا يتبين لنرا أهميرة العمليرة التردريبيرة برالنسرررررربة للمنظمة والمعلم على حد سررررررواء ،ففيما يخ

الوزارة فإن تدريب

العاملين يؤد إلى رفع كفاءتهم مما ينعكس إيجابا على مسرررررتوى إنتاجيتهم وأدائهم ،وهذا يعزز من سرررررمعة الوزارة االيجابي في
أدائها ،أما فيما يخ

المعلم فإن العملية التدريبية ترفع من مسررررررتواه وخبرته في العمل فينعكس ذلك إيجابا على درجته الوظيفية

حيث يؤد ذلك إلى تقدمه في السلم الوظيفي وتقلده لمناصب ارفع من منصبه السابق.

مشكلة الدراسة:
لقد برهنت الدراسررر رررررررررات األكاديمية السرررابقة في هذا المجال أن عدم التدريب له نتائج سرررلبية كانخفاا مسرررتوى الخدمة
المقدمة ،وانخفاا مردودية التكنولوجيا ،إضافة إلى ما تتحمله المنظمات من نفقات وتكاليل إضافية هي باألساس بغنى عنها.
ويتلقى الكادر البوررررر األردني كموظل حكومي وكمواطن عاد تدريبات كثيرة ومتنوعة من عدة جهات سررررواء كانت
مؤسرسرات ربحية أو مؤسسات غير ربحية (أهلية) أو دوائر حكومية ،ونظراً ألهمية برامج التدريب وكونها عملية ليست بالسهلة
إذ تتطلب اإلعداد المسربق والدقيق لعدة أمور تسرير وفقا لخطوات معينة لتعطي النتائج المرجوة ،ومن هنا جاءت موركلة الدراسة
لتسرليط الضروء على برامج التدريب وأثرها على أداء المعلمين في المدارس االسراسية االردنية من وجهة نظر معلمي الحاسوب
المدارس في اقليم الوسط باألردن ،ومن هنا يمكن صياغة موكلة البحث باإلجابة عن التساؤلين التاليين:
 oما برامج التدريب وأثرها على أداء المعلمين في المدارس االساسية االردنية من وجهة نظر معلمي الحاسوب المدارس
في اقليم الوسط باألردن؟
 oهل هناا فروق ذات داللة احصرائية في برامج التدريب وأثرها على أداء المعلمين في المدارس االسراسررية االردنية من
وجهة نظر معلمي الحاسرررررروب المدارس في اقليم الوسررررررط باألردن تعزى لمتغيرات العمر ،المؤهل العلمي ،سررررررنوات
الخبرة ،عدد الدورات التدريبية؟

فرضيات الدراسة:
 oال توجد فروق ذات داللة إحصررررررائية عند مسررررررتوى( )a≤0.05بين أثر البرامج التدريبية على اداء المعلمين في وزارة
التربية والتعليم األردنية من وجهة نظر معلمي الحاسوب المدارس في اقليم الوسط باألردن تعزى لمتغير العمر.
 oال توجد فروق ذات داللة إحصررررررائية عند مسررررررتوى( )a≤0.05بين أثر البرامج التدريبية على اداء المعلمين في وزارة
التربيرة والتعليم األردنيرة من وجهة نظر معلمي الحاسرررررروب المدارس في اقليم الوسررررررط باألردن تعزى لمتغير المؤهل
العلمي.
 oال توجد فروق ذات داللة إحصرائية عند مستوى( )a≤0.05بين بين أثر البرامج التدريبية على اداء المعلمين في وزارة
التربية والتعليم األردنية من وجهة نظر معلمي الحاسررررروب المدارس في اقليم الوسررررررط باألردن تعزى لمتغير سررررررنوات
الخبرة.
 oال توجد فروق ذات داللة إحصرائية عند مستوى( )a≤0.05بين بين أثر البرامج التدريبية على اداء المعلمين في وزارة
التربية والتعليم األردنية من وجهة نظر معلمي الحاسوب المدارس في اقليم الوسط باألردن تعزى لمتغير عدد الدورات
التدريبية.
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أهمية الدراسة:
يؤد التدريب دورا رئيسرا وفعاال في تنمية الموارد البورية وتطوير أداءها ،كما أنه يكلل الوزارة قدرا كبيرا من الوقت
والجهرد والمرال ،فرإذا لم يققرابرل ذلرك القردر من التكلفرة مردودا يتناسررررررب وحجم التطلعات المرتبطة بها يكون هناا إهدار للموارد
يقضاف إلى تدني اإلنتاجية بالرغم من محاولة اإلدارة رفعها من خالل برامج التدريب ،لذا تنبثق أهمية هذه الورقة من:
 oمحاولتها البحث عن مواطن القصررررررور في عملية تدريب المعلمين الحكوميين حتى يحقق التدريب أهدافه في رفع كفاءة
المعلمين وزيادة اإلنتاجية داخل وزارة التربية والتعليم االردنية.
 oتفيد في القاء الضوء على واقع أثر برامج التدريب في وزارة التربية والتعليم االردنية.
 oالوقوف على مرردى مالئمررة البرامج الترردريبيررة التي تقوم بهررا وزارة التربيررة والتعليم األردنيررة بمررا يوافق االحتيرراج رات
التدريبية للكادر البور .
 oيرى الباحث ان النتائج المتوقعة للبحث ستساهم في تحسين برامج تدريب المعلمين في وزارة التربية والتعليم األردنية.

أهداف الدراسة:
 oمعرفة برامج التدريب وأثرها على أداء المعلمين في المدارس االسررررراسرررررية االردنية من وجهة نظر معلمي الحاسررررروب
المدارس في اقليم الوسط باألردن؟
 oمعرفة إذا كان هناا فروق ذات داللة احصرررائية في برامج التدريب وأثرها على أداء المعلمين في المدارس االسررراسرررية
االردنية من وجهة نظر معلمي الحاسرررروب المدارس في اقليم الوسررررط باألردن تعزى لمتغيرات العمر ،المؤهل العلمي،
سنوات الخبرة ،عدد الدورات التدريبية؟

حدود الدراسة:
 oحدود زمنية :خالل الفصل الثاني من العام الدراسي (.)3031/3030
 oحدود مكانية :المدارس األساسية األردنية في إقليم الوسط باألردن.
 oحدود بشرية :معلمي الحاسوب المدارس األساسية األردنية في إقليم الوسط باألردن.
مصطلحات الدراسة:
 oالبرامج التدريبية :هي عملية ديناميكية تستهدف احداث تغييرات في معلومات وخبرات وطرائق اداء سلوا واتجاهات
المتدربين بغية تمكنهم بغية اسررررررتغالل امكاناتهم وطاقاتهم الكامنة بما يسرررررراعد على رفع كفايتهم في ممارسررررررة اعمالهم
وبطريقة منتظمة وبإنتاجية عالية( .الصيرفي)0222 ،
 oالتددريدب :هو الجهرد المخطط والمنظم من قبرل الوزارة لتزويد العاملين بمعارف معينة وتحسررررررين ،وتطوير مهاراتهم،
وقدراتهم وتغيير سلوكهم واتجاهاتهم بوكل إيجابي بناء( .السالم ،0222 ،ص .)070
 oاألداء :مجموعة السلوكيات اإلدارية المعبرة عن قيام المعلم بعمله ،وتتضمن جودة األداء ،وحسن التنفيذ والخبرة الفنية
في الوظيفة ،فضال عن االتصال والتفاعل مع بقية أعضاء الوزارة وااللتزام باللوائح اإلدارية التي تنظم عمله ،والسعي
نحو االستجابة لها بكل حرص( .العواملة ،0222 ،ص)66
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الدراسات السابقة
الدراسات العربية:
دراسدة الصاعد ( :)0222دراسة بعنوان " دور برامج التدريب على رأس العمل في تنمية مهارات العاملين في الدفات
المدني "دراسررررة تطبيقية بمنطقة المدينة المنورة" .وتتركز اهمية هذه الدراسررررة في معرفة دور برامج التدريب على رأس العمل
في تنميرة مهرارات العاملين بالدفات المدني .ويتألل مجتمع الدراسررررررة من جميع العاملين في مديرية الدفات المدني بمنطقة المدينة
المنورة ضرررباطا ً وأفراداً ومدنيين ،وقد بلد عددهم ( )1211عامالً ،وقد تم اختيار عينة عوررروائية تكونت من ( )223حيث نسررربة
التمثيل ( .)%30وقد اسرررتخدم الباحث في هذه الدراسرررة المنهج الوصرررفي التحليلي ،وتم اختيار هذا المنهج نظراً لمالئمته لطبيعة
الدراسرة .ومن اهم نتائج الدراسة :تبين ان برامج التدريب على رأس العمل تساعد بدرجة متوسطة في عملية اداء مهام الوظيفة،
واتضرررح ان برامج التدريب على رأس العمل ال تسرررهم بوررركل فعال في زيادة معدالت االبتكار في العمل ،ومن اهم التوصددديات:
التركيز على تنميرة المهرارات المختلفرة لردى العراملين لمرا له من أثر فعال في تنفيذ المهام الموكل لهم ،وزيادة االهتمام بالتخطيط
المسبق لبرامج التدريب وتحديد االهداف المطلوب تحقيقها من العملية التدريبية.
دراسددة ابو سددلطان :)0222( ،دراسررة بعنوان " تقييم برامج التدريب اإلدار الممولة من الخارج "دراسررة تطبيقية على
المؤسرررررسرررررات غير الحكومية في قطات غزة" .ويهدف هذا البحث إلى التعرف على واقع التقييم لبرامج التدريب اإلدار الممول
من الخرارج ،وتنفرذه منظمرات غير حكوميرة في قطرات غزة ،من وجهرة نظر المتدربين .من خالل تحليل واقع التدريب اإلدار ،
وتحليرل مفهوم عمليرة التقييم ومكوناتها ،ومراحلها وأثر هذا المفهوم على قوة وفعالية التدريب .وقد تم اسررررررتخدام برنامج التحليل
اإلحصائي ( )SPSSالمتخص

في دراسة العلوم اإلنسانية واالجتماعية لمعالجة البيانات باستخدام التكرارات والنسب المئوية،

والمتوسرررطات الحسرررابية ،واختبار (كا  )3لمعرفة ما إذا هناا عالقات ذات داللة إحصرررائية بين متغيرات الدراسرررة .لقد اسرررتخدم
الباحث المنهج الوصررفي التحليلي ،في الوصررول إلى نتائج الدراسررة مسرررتعينا باالسررتبانة في جمع البيانات .وقد خل

البحث إلى

مجموعرة من النترائج أهمهرا :عردم اهتمرام اإلدارة المورررررررفرة على التردريرب بعمليرة التقييم ،وال تقوم بمترابعرة التردريرب كمرا يجب
باإلضررررررافة إلى المكان التدريب غير مناسررررررب للبرامج التدريبية ،ويوجد خلل واضررررررح لدى المنظمات غير الحكومية في تحديد
االحتياجات التدريبية .ولقد كانت أهم توصددددديات البحث هي :أن تقوم الجهة المورررررفة على التدريب بعدم التركيز على أسرررررلوب
المحاضررة ،بل يجب تنويع أسرراليب التدريب ،أن يتم إعداد دراسررة مكملة لهذا البحث ،بحيث تتناول تقييم التدريب من وجهة نظر
الجهات المانحة ،والجهات المنفذة ،والمؤسسات التي يعمل بها المتدربين ،والمدربين.
دراسدة أبو سليمة ( :)0227دراسة بعنوان مدى فاعلية التدريب في تطوير الموارد البورية في مكتب األونروا اإلقليمي
بغزة.
هدفت الدراسة للكول عن فاعلية التدريب في تطوير الموارد البورية في مكتب األونروا في غزة ،وذلك من خالل بحث محاور
العملية التدريبية والمتمثلة بتحليل االحتياجات التدريبية وتخطيط التدريب وتنفيذه ومن ثم تقييمه باإلضررررررافة لدعم اإلدارة .وتكون
مجتمع الدراسررررررة من جميع المعلمين اإلداريين في مكتب األونروا اإلقليمي في غزة والبالد عددهم ( )320موظفا وموظفة ،وقد
اسرررتخدمت الباحثة المنهج الوصرررفي التحليلي للوصرررول إلى نتائج الدراسرررة ،وطبقت الدراسرررة على عينة عوررروائية طبقية مقدارها
( )n=113موظفا وموظفة ،بنسربة ( )% 30من مجتمع الدراسرة .وكان معدل االستجابة  )n=130( ،%23وتم جمع المعلومات
باستخدام االستبانة ،وتم تحليلها باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي ()SPSSلتحليل البيانات.
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ومن أهم النتائج التي خلصرررت لها الدراسرررة أنه يتم تحديد االحتياجات التدريبية بناء على مباد تنمية الموارد البوررررية وبوررركل
مقبول ،كما ويتم تخطيط التدريب في مكتب األونروا بمنهجية مقبولة إلى حد ما ،ولكن هناا نوت من الغموا فيما يتعلق بعملية
تقييم ما بعد التدريب ،حيث لوحظ أن المسررررررتجيبين غير قادرين على تكوين رأ محدد في عملية تقييم ما بعد التدريب في مكتب
األونروا .كما أكدت الدراسرررة على مدى دعم اإلدارة العليا اإليجابي للعملية التدريبية .وأوصرررت الباحثة بتفعيل دور القائمين على
إدارة التدريب من أجل زيادة فاعلية التدريب ،وضررررررورة االرتقاء بمسرررررتوى التخطيط وتحديد االحتياجات التدريبية في ضررررروء
مراعاة معايير إدارة الجودة الواملة الخاصة بالتدريب.
دراسددة عدوان ( :)0222دراسررة بعنوان "أثر التدريب على تطوير الكادر البوررر الفلسررطيني من وجهة نظر المتدربين
"دراسرة حالة مؤسرسة إبدات لحبحاث والدراسات والتدريب" .وتهدف هذه الدراسة للتعرف على أثر التدريب على تطوير الكادر
البوررر الفلسررطيني في مؤسررسررة إبدات واالرتقاء به إضررافة إلى التعرف على الفروق الفردية التي تعزى للمتغيرات الوررخصررية
(الجنس ،العمر ،المسررتوى العلمي ،الحالة االجتماعية ،مكان السرركن ،نوت الوظيفة ،نوت التدريب ،مكان التدريب) ومدى تأثيرها
على محرراور الرردراسرررررررة ،لررذا تم اختيرار عينرة طبقيررة من جميع المتردربين الرذين تلقوا ترردريررب خالل عررام  3010م ليكونوا مجتمع
الدراسررررررة وعددهم ( ) 230متدرب موزعين على جميع محافظات قطات غزة  ،حيث وزت (  ) 230اسررررررتبيان على جميع أفراد
المجتمع أ مسررح مررامل وتم اسررترداد (  ) 321اسررتبيان أ ما نسرربته  .%21واعتمد الباحث في الدراسررة على المنهج التحليلي
الوصررررفي لتحليل نتائج الدراسررررة وخرج الباحث بعدد من النتائج من أهمها :ال يوجد فروق ذات داللة احصررررائية تعود لمتغيرات
الورخصرية (السركن ،مكان التدريب ،الحالة االجتماعية ،نوت الوظيفة) ،وتوجد فروق ذات داللة احصائية تعزى لمتغير المستوى
التعليمي الرذ كران لره ترأثير على محور تحرديرد االحتيراجرات التردريبيرة والمردربين .وبنداء على النتدا ج جرا الباحث بعدد من
التوصددددديات أهمها :إعداد نموذج مخصررررر

لتحديد االحتياجات التدريبية ويتم توزيعه على المناطق المسرررررتهدفة ،والتخفيل من

حجم المادة التدريبية للسماح للمدرب باستخدام أساليب تدريبية أكثر نجاعة ،والعمل على إعداد منهج تدريبي للمعاهد (على مكل
كتب رسمية) توضع بواسطة خبراء.
الدراسات األجنبية:
دراسددددة ( " :)Abdelgladir and Elbadri, 2001االلتزام بتطبيق مراحل التدريب وأثره " .هدفت الدراسررررة إلى
معرفة ممارسررات التدريب وأنوررطة البنوا وقام الباحثان بجمع البيانات من ( )20بنك في بولندا وتضررمنت أنوررطة التدريب التي
تمت دراسرتها ما يلي :تحديد االحتياجات التدريبية ،وتطوير البرامج التدريبية وتعميم فاعلية هذه البرامج ،وتوصلت الدراسة إلى
أن العديد من هذه البنوا تتجاهل تحديد عملية االحتياجات التدريبية ،وعدم تقييم نتائج البرامج التدريبية.
دراسدة (" :)Daniels, 2003تدريب المعلمين :اسرتراتيجية تحسرين العائد على االسرتثمار" .هدفت الدراسة إلى معرفة
العوائد التي تتضررمنها عملية تدريب األفراد العاملين في ( )11بنكا ً في بريطانيا وتوصررلت الدراسررة إلى أن التدريب يسررهم بورركل
كبير في تطوير مهرارات األفراد العاملين وتعلمهم وبناء فرق العمل الفاعلة وتحقيق مسررررررتويات جودة عالية وخلق ثقافة تنظيمية
داعمة ألهداف واستراتيجيات الوزارة ،وهذا بدورة يسهم في تحقيق عائد جيد على االستثمار.
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دراسدة (" :)Levin and Mette, 2005التأثير االقتصراد للتدريب في القطات المصرفي" .قام الباحث بدراسة حالة
البرامج التدريبية للموظفين ،حيث قامت الدراسرررة بتحليل التأثير االقتصررراد للتدريب في القطات التجار  ،وقد تم تحليل البيانات
المتوفرة للتنبؤ برالترأثير المحتمرل للبرامج التردريبيرة على هذا القطات .وقد توصددددددلت الدراسددددددة الى النتا ج التالية :إن البرنامج
التردريبي الفعرال يحقق المنفعة المرجوة ،وهناا تأثيرات اقتصررررررادية إيجابية ناتجة عن االسررررررتراتيجية التدريبية وخاصررررررة على
المعلمات اإلناث ،وال بد من االهتمام باختيار ممولي البرامج التدريبية وإعطائهم األولوية األولى.

التعليق على الدراسات السابقة
كل
من خالل االطالت على الدراسات السابقة تبين أن جميع الدراسات تناولت موضوت التدريب ولكن من محاور مختلفة ٍ
حسررررررب رؤيته لحل بعن المعضررررررالت التي واجهت التدريب أو لالرتقاء بالعملية التدريبية أو لقياس األثر الفعلي للتدريب ،فقد
أجريت الدراسات في بيئات مختلفة ،محلية وإقليمية ودولية وهنا نحاول أن نوضح بعن النقاط حول الدراسات السابقة.
تناولت الدراسرات السرابقة التدريب في المؤسرسات الرسمية التي تقدم خدمة التدريب لموظفيها سواء في القطات الحكومي
أو القطات الخاص أو المؤسررسررات األهلية (كالوكالة) ،أو تقديم التدريب بمقابل ماد  ،وقد تناولت معظم الدراسررات التدريب على
المستوى التربو والتعليمي.
أجمعت الدراسات على مجموعة من النتائج أهمها- :
 oال تتم عملية التدريب بناء على خطة واضحة بسبب وجود قصور واضح في عملية تحديد االحتياجات التدريبية.
 oيوجد خلل في تقييم العملية التدريبية سررررررواء كانت أثناء التدريب أو بعد االنتهاء منه للتعرف على الفائدة الحقيقة العائدة
على التدريب.
 oعلى العاملين اختيار برامج تدريب مناسبة تؤثر على الحوافر والدوافع من خالل إعطاء تفسير مامل لثار التدريب.
 oينبغي على المنظمات والمؤسرررررسرررررات المعنية تصرررررميم وتنفيذ المؤثرات التنموية والبد من إعطاء أهمية لهذه المؤثرات
والمعايير التنظيمية كونها مرتبطة مبامرة بالنتائج.
 oقدمت الدراسررررة معلومات مهمة عن نفسررررية المتدرب والقدرة على االسررررتفادة من البرامج التدريبية ومن التدابير السررررتة
المصممة التي تركز على اكتساب المهارات وتحديد االحتياجات التدريبية.

منهجية الدراسة:
قام الباحث بإتبات المنهج الوصررفي التحليلي لمالءمته ألغراا هذه الدراسررة ،وهو المنهج الذ يهتم بالظاهر كما هي في
الواقع ويعمرل على وصررررررفهرا وتحليلهرا وربطها بالظواهر األخرى حيث اعتمد الباحث على مصررررررادر المعلومات ذات الصررررررلة
بموضرررروت الدراسررررة وتحليلها ،وتم تجميع البيانات عن طريق االسررررتبانة ،التي تم إعدادها بناء على اإلطار النظر والدراسررررات
السابقة.

مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع الدراسرررة من جميع معلمي الحاسررروب المدارس األسررراسرررية األردنية في إقليم الوسرررط باألردن خالل الفصرررل
الثاني من العام الدراسي _.)3031/3030
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عينة الدراسة:
تكونت عينة الدراسرررة من ( )23مديراً ومديرة من جميع معلمي الحاسررروب المدارس األسررراسرررية األردنية في إقليم الوسرررط
باألردن خالل الفصرررل الثاني من العام الدراسررري _ ،)3031/3030وتم اختيارهم بطريقة العينة العوررروائية البسررريطة ،والجداول
( )3( ،)2( ،)3( ،)1توضح وصل لخصائ

عينة الدراسة حسب متغيراتها:

جدول رقم( :)2توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي
العدد

النسبة ()%

المؤهل العلمي
دبلوم

04

13

بكالوريوس

21

66

دراسات عليا

07

22

32

100

المجموع

جدول رقم( :)0توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الخبرة
العدد

النسبة ()%

الخبرة العلمية
اقل من ( )1سنوات

12

38

من ( )11-01سنة

11

34

أكثر من ( )11سنة

09

28

32

100

المجموع

جدول رقم( :)2توزيع أفراد عينة الدراسة حسب العمر
العدد

النسبة ()%

العمر
اقل من ( )20سنة

09

28

من ( )31-20سنة

10

31

أكثر من ( )31سنة

13

41

32

100

المجموع

جدول رقم( :)3توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الدورات التدريبية
العدد

النسبة ()%

الدورات التدريبية
اقل من ( )2دورات

6

19

من  )02-02دورات

18

56

أكثر من ( )02دورات

8

25

32

100

المجموع
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أداة الدراسة:
قام الباحث بإعداد اداة الدراسرة وذلك بعد مراجعة أدبيات الدراسرة والدراسرات السرابقة ذات العالقة بالموضرروت ،وتكونت
األداة في صورتها النهائية من ( )33فقرة.
صدق األداة:
وتم التحقق من صدق األداة عن طريق عرضها على مجموعة من المحكمين ذات االختصاص والخبرة في مجال االدارة
وطلب منهم إبداء الرأ حول فقرات االسرتبانة وذلك بالحذف والتعديل واقتراح فقرات جديدة ومناسربة األداة لموضروت الدراسة،
وبناء على مالحظات المحكمين تم تعديل أداة الدراسة فأصبحت بصورتها النهائية مكونه من ( )33فقرة.

ثبات األداة:
من اجل اسرتخراج معامل الثبات لحداة تم اسرتخدام معادلة كرونباأ ألفا من اجل تحديد االتسراق الداخلي لفقرات االسرتبانة
فبلغت( )0..0وتوير هذه القيمة أن األداة تتمتع بدرجة ثبات مناسبة وتفي بأغراا هذه الدراسة.
المعالجة اإلحصا ية:
وبعد جمع البيانات وترميزها ومعالجتها بالطرق اإلحصرائية المناسبة ،وذلك باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية ،SPSS
فقد اسرررررتخدم الباحث التكرارات والمتوسرررررطات الحسرررررابية واالنحرافات المعيارية ،ومعادلة كرونباأ الفا ،واختبار (ت) للعينات
المستقلة وتحليل التباين األحاد .

نتا ج الدراسة ومناقشتها:
تهدف هذه الدراسة التعرف إلى برامج التدريب وأثرها على أداء المعلمين في المدارس االساسية االردنية من وجهة نظر
معلمي الحاسررررروب المدارس في اقليم الوسرررررط باألردن ومن اجل تحقيق ذلك اسرررررتخدم الباحث اسرررررتبانة مؤلفة من ( )31فقرة تم
توزيعها على عينة الدراسة المؤلفة من ( )23مديراً ومديرة ،ولتفسير نتائج الدراسة استخدم الباحث النسبة المئوية التالية:
أوال :النتا ج المتعلقة بسددؤال الدراسددة األول :ما برامج التدريب وأثرها على أداء المعلمين في المدارس االسرراسررية االردنية من
وجهة نظر معلمي الحاسوب المدارس في اقليم الوسط باألردن؟
حيث تم اسرررتخراج المتوسرررطات الحسرررابية والنسرررب المئوية لفقرات ومحاور الدراسرررة واعتمد الباحث المسرررتويات التية
للموافقة- :
( )%20-%100كبيرة جدا.
( )%20-%1...كبيرة.
( )%30-%1...متوسطة.
( %2...فاقل) قليلة
وفيما يلي جداول تبين هذه النتائج- :
اوالً :المحور األول :أثر التدريب بشكل عام
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جدول رقم ( :)5األوساط الحسابية ،واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ودرجة الموافقة لفقرات أثر التدريب بشكل عام
الفقرات

#

ساعد التدريب على زيادة المعلومات والمعرفة التي

2

تحتاجها ألداء وظيفتك
يؤد التدريب الى االستفادة من أفضل التجارب

4

والتطبيقات الناجحة في دعم عملية التطوير للوزارة
يمنح التدريب االفراد قدرة على فهم وتحليل متغيرات البيئة

1

الخارجية وصياغة التوجهات االستراتيجية للوزارة
يؤد التدريب الى تطوير العمل الجماعي والعمل على

3

مكل غرف تتقاسم العمل فيما بينها
يؤد التدريب الى بناء قرارات استراتيجية منطلقة من

5

رمد ومخزون معلوماتي ومعرفي
الدرجة الكلية

االنحراف

المتوسط

النسبة

درجة

المعيار

الحسابي

المئوية

االستجابة

2..3

4.47

0.507

كبيره جدا

23.3

4.22

0.608

كبيره جدا

83.2

4.16

0.574

كبيره جدا

22.3

4.16

0.767

كبيره جدا

2112

4.09

0.856

كبيره جدا

42.2

2.00

2.476

كبيرة جدا

يتبين من الجرردول رقم ( )1السرررررررابق :أمرررررررارت النتررائج الى ان برامج الترردريررب وأثرهررا على أداء المعلمين في المرردارس
االسراسرية االردنية من وجهة نظر معلمي الحاسوب المدارس في اقليم الوسط باألردن كانت كبيرة على جميع الفقرات حيث كان
مسررتوى االسررتجابة عليها يتراوح ما بين ( ،)%21.2 – 2..3وكانت النسرربة المئوية لالسررتجابة على الدرجة الكلية مرتفعة بداللة
النسبة المئوية (.)%23.3
حيث امررار ( )%22.3الى ان التدريب يمنح االفراد قدرة على فهم وتحليل متغيرات البيئة الخارجية وصررياغة التوجهات
االسررتراتيجية للوزارة ،كما أوضررح ( )%2..3أنهم يعتقدون أن التدريب يسرراعد على زيادة المعلومات والمعرفة التي يحتاجونها
ألداء وظيفتهم ،وبين ( )% 22.3ان التدريب يؤد الى تطوير العمل الجماعي والعمل على مكل غرف تتقاسم العمل فيما بينها،
في حين امررار ( )%23.3أنهم يعتقدون ان التدريب يؤد الى االسررتفادة من افضررل التجارب والتطبيقات الناجحة في دعم عملية
التطوير للوزارة  ،وبين ( )% 21.2منهم ان التدريب يؤد الى بناء قرارات اسرررتراتيجية منطلقة من رمرررد ومخزون معلوماتي
ومعرفي.
ان جميع الفقرات حصلت على درجة كبيرة جدا من حيث من حيث أثر التدريب بوكل عام والتي تن

على:

 oساعد التدريب على زيادة المعلومات والمعرفة التي تحتاجها ألداء وظيفتك
 oيؤد التدريب الى االستفادة من أفضل التجارب والتطبيقات الناجحة في دعم عملية التطوير للوزارة
 oيمنح التدريب االفراد قدرة على فهم وتحليل متغيرات البيئة الخارجية وصياغة التوجهات االستراتيجية للوزارة
 oيؤد التدريب الى تطوير العمل الجماعي والعمل على مكل غرف تتقاسم العمل فيما بينها
 oيؤد التدريب الى بناء قرارات استراتيجية منطلقة من رمد ومخزون معلوماتي ومعرفي
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ان الدرجة الكلية التجاهات عينة الدراسرررة نحو األسرررئلة المتعلقة أثر التدريب بوررركل عام بلغت ( )%23.3وهذا يدل على
نسبة موافقة كبيرة جدا نحو األسئلة المتعلقة بأثر التدريب بوكل عام.
ويعزو الباحث تلك النتائج إلى إدراا معلمي الحاسوب المدارس ألهمية التدريب في تحسين أداء المعلم وتنمية قدراته.
المحور الثاني :أثر التدريب الفعلي
جدول رقم ( :)6األوساط الحسابية ،واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ودرجة الموافقة لفقرات أثر التدريب الفعلي
االنحراف

المتوسط

النسبة

درجة

المعيار

الحسابي

المئوية

االستجابة

22.2

4.44

0.619

كبيره جدا

22.2

4.19

0.693

كبيرة جدا

10

بعد التدريب تحسن وضعي الوظيفي.

23.2

4.13

0.707

كبيره جدا

2

أسهم التدريب في تبسيط اجراءات العمل في الوزارة

21.2

4.09

0.689

كبيرة جدا

2012

4.03

0.474

كبيره جدا

12.2

3.84

0.884

كبيره

11.2

3.59

1.365

كبيره

42.4

2.22

2.567

كبيرة جدا

الفقرات

#

أسهم التدريب في اكسابك الثقة بالنفس والقدرة على العمل

1

دون االعتماد على االخرين
ساعد التدريب على التركيز على القدرة على االستنتاج

2

للمساعدة في تطوير العمل المؤسسي

ساهمت البرامج التدريبية في تحقيق األهداف التي رسمتها

13

لنفسي.
أسهم التدريب بتوفير مستوى عال من رضا المراجعين

.

للوزارة
بعد التدريب صقلت خبراتي السابقة.

11

الدرجة الكلية

يتبين من الجرردول رقم ( )2السرررررررابق :أمرررررررارت النتررائج الى ان برامج الترردريررب وأثرهررا على أداء المعلمين في المرردارس
االسراسرية االردنية من وجهة نظر معلمي الحاسوب المدارس في اقليم الوسط باألردن كانت كبيرة على جميع الفقرات حيث كان
مسررتوى االسررتجابة عليها يتراوح ما بين ( ،)%20.2 – .2.2وكانت النسرربة المئوية لالسررتجابة على الدرجة الكلية مرتفعة بداللة
النسبة المئوية (.)%20.2
حيث امرار ( )%21.2الى ان التدريب أسرهم في تبسيط اجراءات العمل في الوزارة ،كما أوضح ( )% 22.2ان التدريب
أسرهم في إكسابهم الثقة بالنفس والقدرة على العمل دون االعتماد على االخرين ،وبين ( )%22.2ان التدريب ساعد على التركيز
على القدرة على االسررتنتاج للمسرراعدة في تطوير العمل المؤسررسرري ،في حين امررار ( )%.2.2ان التدريب أسررهم بتوفير مسررتوى
عال من رضررررا المراجعين للوزارة ،في حين امررررار ( )%23.2أنهم يعتقدون انه بعد التدريب تحسررررن وضررررعهم الوظيفي ،وبين
( )% 11.2منهم انه بعد التدريب صرررررقلت خبراتهم السرررررابقة ،في حين بين ( )%20.2ان البرامج التدريبية سررررراهمت في تحقيق
األهداف التي رسموها ألنفسهم.
ان الفقرات التي حصررررررلررت على موافقررة كبيرة جرردا من قبررل عينررة الرردراسرررررررة من حيررث أثر الترردريررب الفعلي كررانررت في
( )13، ،2.112110والتي تن
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 oأسهم التدريب في اكسابك الثقة بالنفس والقدرة على العمل دون االعتماد على االخرين
 oساعد التدريب على التركيز على القدرة على االستنتاج للمساعدة في تطوير العمل المؤسسي
 oبعد التدريب تحسن وضعي الوظيفي.
 oأسهم التدريب في تبسيط اجراءات العمل في الوزارة
 oساهمت البرامج التدريبية في تحقيق األهداف التي رسمتها لنفسي.
على

 oوالفقرات التي حصلت على تقدير كبيرة كانت في ( )111.والتي تن
 oأسهم التدريب بتوفير مستوى عال من رضا المراجعين للوزارة
 oبعد التدريب صقلت خبراتي السابقة.

ان الدرجة الكلية التجاهات عينة الدراسرررة نحو األسرررئلة المتعلقة بأثر التدريب الفعلي بلغت ( )%20وهذا يدل على نسررربة
موافقة كبيرة جدا نحو األسئلة المتعلقة بأثر التدريب الفعلي.
ويعزو الباحث تلك النتائج الى اهمية التدريب في اكساب الخبرة للمعلمين وتحسن اداء العاملين وكذلك تيسير امور العمل
المحور الثالث :أثر التدريب على تقليل االجطاء في العمل
جدول رقم ( :)7األوساط الحسابية ،واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ودرجة الموافقة لفقرات أثر التدريب على تقليل
االجطاء في العمل
الفقرات

#

ساعد التدريب على اكسابي المهارات الفنية واالدارية

12

لتالفي أ اخطاء
ساهم التدريب في ابراز نقاط القوة والضعل بحيث عزز

13

االولى وعالج الثانية
ساعد التدريب ف تطوير مسار الوظيفي نتيجة لعدم

11

وقوعي بأخطاء في العمل
يحقق التدريب اثار ملموسة في تطبيق المهارات في أصعب

12

الحاالت
الدرجة الكلية

االنحراف

المتوسط

النسبة

درجة

المعيار

الحسابي

المئوية

االستجابة

.012

4.53

0.671

كبيرة جدا

22.3

4.31

0.738

كبيرة جدا

22.2

4.19

0.780

كبيرة جدا

22.2

4.19

0.780

كبيره جدا

46

2.22

2.476

كبيره جدا

يتبين من الجرردول رقم ( )1السرررررررابق :أمرررررررارت النتررائج الى ان برامج الترردريررب وأثرهررا على أداء المعلمين في المرردارس
االسراسرية االردنية من وجهة نظر معلمي الحاسوب المدارس في اقليم الوسط باألردن كانت كبيرة على جميع الفقرات حيث كان
مسررتوى االسررتجابة عليها يتراوح ما بين ( ،)%22.2 – .0.2وكانت النسرربة المئوية لالسررتجابة على الدرجة الكلية مرتفعة بداللة
النسبة المئوية (.)%22
حيث امار ( )%.0.2الى ان التدريب ساعد على اكسابهم المهارات الفنية واالدارية لتالفي أ اخطاء ،كما أوضح ()% 22.3
انهم يعتقدون أن التدريب ساهم في ابراز نقاط القوة والضعل بحيث عزز االولى وعالج الثانية،
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وبين ( )% 22.2ان التدريب ساعد في تطوير مسارهم الوظيفي نتيجة لعدم وقوعهم بأخطاء في العمل ،في حين امار ()%22.2
ان التدريب يحقق اثار ملموسة في تطبيق المهارات في أصعب الحاالت.
ان جميع الفقرات المتعلقرة بأثر التدريب على تقليل االخطاء في العمل حصررررررلت على موافقة كبيرة جدا من قبل المبحثين
وهي:
 oساعد التدريب على اكسابي المهارات الفنية واالدارية لتالفي أ اخطاء
 oساهم التدريب في ابراز نقاط القوة والضعل بحيث عزز االولى وعالج الثانية
 oساعد التدريب ف تطوير مسار الوظيفي نتيجة لعدم وقوعي بأخطاء في العمل
 oيحقق التدريب اثار ملموسة في تطبيق المهارات في أصعب الحاالت
ان الدرجة الكلية التجاهات عينة الدراسررررررة من نحو األسررررررئلة المتعلقة بأثر التدريب على تقليل االخطاء في العمل بلغت
( )%22وهذا يدل على نسبة موافقة كبيرة جدا نحو األسئلة المتعلقة بأثر التدريب على تقليل االخطاء في العمل.
ويعزو البرراحررث تلررك النتررائج الى ان الترردريررب يجعررل المعلم مطلعررا على مكمن االخطرراء التي من الممكن ان يقع بهررا وبعررد
التدريب يسعى لتالفيها مرة اخرى.
المحور الرابع :أثر التدريب على تحسين االداء
جدول رقم ( :)4األوساط الحسابية ،واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ودرجة الموافقة لفقرات أثر التدريب على تحسين
االداء
االنحراف

المتوسط

النسبة

درجة

المعيار

الحسابي

المئوية

االستجابة

11

بعد التدريب معرت بتحسن واضح في أدائي

22.3

4.41

0.615

كبيره جدا

30

اكتسبت خبرة إضافية ملحوظة بعد التدريب

22.3

4.41

0.560

كبيرة جدا

21.2

4.38

0.707

كبيرة جدا

21.2

4.28

0.729

كبيره جدا

21

4.25

1.047

كبيرة جدا

22.2

4.19

0.780

كبيرة جدا

22.3

3.23

0.212

كبيره جدا

الفقرات

#

بعد التدريب تحسنت مداركي وقدراتي على التفكير بطريقة

1.

منطقية
بعد التدريب ازدادت ثقتي بنفسي

12

ارغب في الحصول على دورات إضافية نظرا للفائدة التي

33

احصل عليها
هناا فرق واضح في قدراتي قبل وبعد التدريب

31

الدرجة الكلية

يتبين من الجرردول رقم ( )2السرررررررابق :أمرررررررارت النتررائج الى ان برامج الترردريررب وأثرهررا على أداء المعلمين في المرردارس
االسراسرية االردنية من وجهة نظر معلمي الحاسوب المدارس في اقليم الوسط باألردن كانت كبيرة على جميع الفقرات حيث كان
مسررتوى االسررتجابة عليها يتراوح ما بين ( ،)%22.2 – 22.3وكانت النسرربة المئوية لالسررتجابة على الدرجة الكلية مرتفعة بداللة
النسبة المئوية (.)%22.3
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حيث امررار ( )%22.3الى انه بعد التدريب مررعروا بتحسررن واضررح في أدائهم ،كما أوضررح ( )% 21.2انه بعد التدريب
ازدادت ثقتهم بأنفسررهم ،وبين ( )%21.2انه بعد التدريب تحسررنت مداركهم وقدراتهم على التفكير بطريقة منطقية ،في حين امررار
( )%22.3انهم اكتسرربوا خبرة إضررافية ملحوظة بعد التدريب ،في حين امررار ( )%22.2أنهم يعتقدون ان هناا فرق واضررح في
قدراتهم قبل وبعد التدريب ،وبين ( )% 23منهم انهم يرغبون في الحصرررررول على دورات إضرررررافية نظرا للفائدة التي يحصرررررلوا
عليها.
ان جميع الفقرات التي حصررررلت على موافقة كبيرة جدا من قبل عينة الدراسررررة من حيث أثر التدريب على تحسررررين االداء
والتي تن

على:

 oبعد التدريب معرت بتحسن واضح في أدائي
 oاكتسبت خبرة إضافية ملحوظة بعد التدريب
 oبعد التدريب تحسنت مداركي وقدراتي على التفكير بطريقة منطقية
 oبعد التدريب ازدادت ثقتي بنفسي
 oارغب في الحصول على دورات إضافية نظرا للفائدة التي احصل عليها
 oهناا فرق واضح في قدراتي قبل وبعد التدريب
ان الدرجة الكلية التجاهات عينة الدراسرة نحو األسرئلة المتعلقة بأثر التدريب على تحسين االداء بلغت ( )%22وهذا يدل
على نسبة موافقة كبيرة جدا نحو األسئلة المتعلقة بأثر التدريب على تحسين االداء.
ويعزو الباحث تلك النتائج وكما هو واضررح الى ان التدريب يسررهم بورركل فعال وكبير على تحسررن اداء المعلم ،وانه يعمل
على تنمية قدراتهم العملية والعلمية.
محاور الدراسة والدرجة الكلية لدور ادارة الموارد البورية في استقطاب الكفاءات البورية في الوركات الخاصة في محافظةقلقيلية من وجهة نظر مديريها
جدول رقم ( :).األوساط الحسابية ،واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ودرجة الموافقة لمحاور الدراسة والدرجة الكلية
مرتبة تنازليا وفق المتوسط الحسابي
االنحراف

المتوسط

النسبة

المعيار

الحسابي

المئوية

11

أثر التدريب على تحسين االداء

2213

3123

0.21

كبيرة جدا

30

أثر التدريب على تقليل االخطاء

22

3.20

0121

كبيرة جدا

1.

أثر التدريب بوكل عام

2313

3.33

0.212

كبيرة جدا

12

أثر التدريب الفعلي

2012

3.03

0.12

كبيرة جدا

23.3

3.33

0..22

كبيره جدا

الترتيب

المحور

الدرجة الكلية

درجة االستجابة

ثانياً :نتا ج السدددددؤال الثاني للدراسدددددة :هل هناا فروق ذات داللة احصرررررائية في برامج التدريب وأثرها على أداء المعلمين في
المدارس االسراسرية االردنية من وجهة نظر معلمي الحاسروب المدارس في اقليم الوسط باألردن تعزى لمتغيرات العمر ،المؤهل
العلمي ،سنوات الخبرة ،عدد الدورات التدريبية؟
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ولإلجابة على هذا السؤال من خالل فرضيات الدراسة.
اوالً :نتا ج الفرضية المتعلقة بمتغير المؤهل العلمي وتنص على :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (= α
 )0.01في برامج التدريب وأثرها على أداء المعلمين في المدارس االساسية االردنية من وجهة نظر معلمي الحاسوب المدارس
في اقليم الوسط باألردن تعزى لمتغير المؤهل العلمي
لفح

الفرضية استخدم تحليل التباين األحاد ( )ANOVAوالجدول ( )10يبين النتائج

الجدول ( :)22نتا ج تحليل التباين األحاد لداللة الفروق برامج التدريب وأثرها على أداء المعلمين في المدارس االساسية
االردنية من وجهة نظر معلمي الحاسوب المدارس في اقليم الوسط باألردن تعزى للمؤهل العلمي.
المجال
أثر التدريب على تحسين
االداء
أثر الترردريررب على تقليررل
االخطاء

أثر التدريب بوكل عام

أثر التدريب الفعلي

الدرجة الكلية

مجموع مربعات

درجات

متوسط

قيمة

مستوى

االنحراف

الحرية

المربعات

(ف)

الداللة

بين المجموعات

031.

2

212.0

212.2

20.0

داخل المجموعات

3320.

3.

312.0

المجموت

3321.

21

بين المجموعات

31.2

2

.8803

داخل المجموعات

31.12

3.

.5780

المجموت

108.3

21

بين المجموعات

3.34

2

1.674

داخل المجموعات

23.12

3.

.4400

المجموت

19.192

21

بين المجموعات

3.3.

3

1.22

داخل المجموعات

13.2.

3.

0.21

المجموت

12.01.

21

بين المجموعات

2.220

2

1.110

داخل المجموعات

110.8

3.

.2810

المجموت

13.042

21

مصدر التباين

.7172

.8033

1..1

.6921

21.0

3..0

0.213

23.0

دال إحصائيا عند مستوى (ANOVA)0.01
يتبين من الجدول رقم ( )10السرررررابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصرررررائية عند مسرررررتوى الداللة ( )0.01 = αبرامج
التدريب وأثرها على أداء المعلمين في المدارس االسرراسرررية االردنية من وجهة نظر معلمي الحاسرروب المدارس في اقليم الوسرررط
براألردن تعزى لمتغير المؤهرل العلمي على جميع األبعاد وعلى الدرجة الكلية حيث كان مسررررررتوى الداللة لقيم (ف) عليها أكبر
من ( )0.01وبهذا نقبل الفرضية الصفرية.
ويعزو الباحث تلك النتيجة إلى عدم اتسرررات الوقت أمام المعلمين لاللتحاق ببرامج الدراسرررات العليا ،وان معظم المبحوثين
هم من فئة حملة مهادة البكالوريوس.
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ثانياً :نتا ج الفرضية المتعلقة بمتغير الخبرة العلمية وتنص على :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في برامج التدريب وأثرها
على أداء المعلمين في المدارس االساسية االردنية من وجهة نظر معلمي الحاسوب المدارس في اقليم الوسط باألردن تعزى
لمتغير الخبرة العلمية.
الجدول ( :)11نتائج تحليل التباين األحاد لداللة الفروق في برامج التدريب وأثرها على أداء المعلمين في المدارس االساسية
االردنية من وجهة نظر معلمي الحاسوب المدارس في اقليم الوسط باألردن تعزى للخبرة العلمية.
المجال
أثر التدريب على تحسين
االداء
أثر الترردريررب على تقليررل
االخطاء

أثر التدريب بوكل عام

أثر التدريب الفعلي

الدرجة الكلية

مجموع مربعات

درجات

متوسط

قيمة

مستوى

االنحراف

الحرية

المربعات

(ف)

الداللة

بين المجموعات

1.31

2

212.0

212..

32.0

داخل المجموعات

32.12

3.

312.0

المجموت

211.32

21

بين المجموعات

30..

2

.8803

داخل المجموعات

31.12

3.

.5780

المجموت

31.20

21

بين المجموعات

.341

2

1.674

داخل المجموعات

23.12

3.

.4400

المجموت

22.30

21

بين المجموعات

1..2

3

1.22

داخل المجموعات

13.2.

3.

0.21

المجموت

12.01.

21

بين المجموعات

2.220

2

1.110

داجل المجموعات

710.8

02

.2812

المجموع

.04201

22

مصدر التباين

713.2

.8031

2..1

65.62

12.0

30.0

0.212

76.2

دال إحصائيا عند مستوى (ANOVA)0.01
يتبين من الجدول رقم ( )11السرررررابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصرررررائية عند مسرررررتوى الداللة ( )0.01 = αبرامج
التدريب وأثرها على أداء المعلمين في المدارس االسرراسرررية االردنية من وجهة نظر معلمي الحاسرروب المدارس في اقليم الوسرررط
براألردن تعزى لمتغير المؤهرل العلمي على جميع األبعاد وعلى الدرجة الكلية حيث كان مسررررررتوى الداللة لقيم (ف) عليها أكبر
من ( )0.01وبهذا نقبل الفرضية الصفرية.
يعزو البراحرث تلرك النتيجرة الى ان الخبرة العمليرة ال تغني عن عمليرة التردريرب ،ألن العملية التدريبية تطور العمل ويطلع
المتدرب من خاللها على اخر التطورات في المجال العملي لهم ،بينما الخبرة العملية تقكسررررررب المعلم خبرة في طبيعة العمل الذ
يقوم به وال يعمل على تطوير اداء العمل
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ثالثا :نتا ج الفرضية المتعلقة بمتغير العمر وتنص على :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في برامج التدريب وأثرها على أداء
المعلمين في المدارس االساسية االردنية من وجهة نظر معلمي الحاسوب المدارس في اقليم الوسط باألردن تعزى لمتغير العمر
الجدول ( :)20نتا ج تحليل التباين األحاد لداللة الفروق في برامج التدريب وأثرها على أداء المعلمين في المدارس
االساسية االردنية من وجهة نظر معلمي الحاسوب المدارس في اقليم الوسط باألردن تعزى لمتغير العمر.
المجال
أثررر الررتررردريرررب عررلررى
تحسين االداء
أثر التردريب على تقليل
االخطاء

أثر التدريب بوكل عام

أثر التدريب الفعلي

الدرجة الكلية

مجموع مربعات

درجات

متوسط

قيمة

مستوى

االنحراف

الحرية

المربعات

(ف)

الداللة

بين المجموعات

2.13

2

212.0

2.132

32.0

داخل المجموعات

12.11

3.

312.0

المجموت

31.32

21

بين المجموعات

11..

2

.8803

داخل المجموعات

31.30

3.

.5780

المجموت

23.3.

21

بين المجموعات

12.1

2

1.674

داخل المجموعات

13.12

3.

.4400

المجموت

30.30

21

بين المجموعات

1.11

3

1.22

داخل المجموعات

12.13

3.

0.21

المجموت

30.3.

21

بين المجموعات

2.22

2

1.110

داجل المجموعات

2210.

02

.2812

المجموع

22.22

22

مصدر التباين

1.313

3.123

2..3

4.24

.2.0

212.0

0.31

746.2

دال إحصائيا عند مستوى (ANOVA)0.01
يتبين من الجدول رقم ( )13السرررررابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصرررررائية عند مسرررررتوى الداللة ( )0.01 = αبرامج
التدريب وأثرها على أداء المعلمين في المدارس االسرراسرررية االردنية من وجهة نظر معلمي الحاسرروب المدارس في اقليم الوسرررط
براألردن تعزى لمتغير المؤهرل العلمي على جميع األبعاد وعلى الدرجة الكلية حيث كان مسررررررتوى الداللة لقيم (ف) عليها أكبر
من ( )0.01وبهذا نقبل الفرضية الصفرية.
حسرب وجهة نظر الباحث فإن السربب يعود الى ان العمر ال مرأن له بالعملية التدريبية فالجميع متفق سواء كان صغيرا او
كبيرا الى اهمية التدريب في العمل وتحسن االداء
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رابعا ً :نتا ج الفرضية المتعلقة بمتغير عدد الدورات التدريبية وتنص على :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في برامج
التدريب وأثرها على أداء المعلمين في المدارس االساسية االردنية من وجهة نظر معلمي الحاسوب المدارس في اقليم الوسط
باألردن تعزى لمتغير عدد الدورات التدريبية
الجدول ( :)22نتا ج تحليل التباين األحاد لداللة الفروق في برامج التدريب وأثرها على أداء المعلمين في المدارس
االساسية االردنية من وجهة نظر معلمي الحاسوب المدارس في اقليم الوسط باألردن تعزى لمتغير الدورات التدريبية.
مجموع
المجال

درجات

متوسط

قيمة

مستوى

الحرية

المربعات

(ف)

الداللة

بين المجموعات

1.32

2

0.12

1.131

20.0

داخل المجموعات

32.31

3.

0.212

المجموت

20.22

21

بين المجموعات

2.33

2

3.221

داخل المجموعات

3.33

3.

0.312

المجموت

10.33

21

بين المجموعات

2.11

2

1.674

داخل المجموعات

13.12

3.

.4400

المجموت

30.20

21

بين المجموعات

..32

3

1.22

داخل المجموعات

13.31

3.

0.21

المجموت

32.22

21

بين المجموعات

4.25

2

1.110

داجل المجموعات

22.222

02

.2812

المجموع

22.26

31

مصدر التباين

مربعات
االنحراف

أثررر الررتررردريرررب عررلررى
تحسين االداء
أثر التردريرب على تقليل
االخطاء

أثر التدريب بوكل عام

أثر التدريب الفعلي

الدرجة الكلية

..132

1.212

2..3

4.24

23.0

22.0

0.12

42.2

دال إحصائيا عند مستوى (ANOVA)0.01
يتبين من الجدول رقم ( )12السرررررابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصرررررائية عند مسرررررتوى الداللة ( )0.01 = αبرامج
التدريب وأثرها على أداء المعلمين في المدارس االسرراسرررية االردنية من وجهة نظر معلمي الحاسرروب المدارس في اقليم الوسرررط
باألردن تعزى لمتغير المؤهل العلمي على جميع األبعاد وعلى الدرجة الكلية حيث كان مسرررتوى الداللة لقيم (ف) عليها أكبر من
( )0.01وبهذا نقبل الفرضية الصفرية.
ويعزو البراحرث هرذه النتيجرة كمرا ذكرنرا سررررررابقرا الى اقتنات الجميع بأثر العملية التدريبية على المعلمين أداء كانوا يملكون
دورة تدريبية واحد او أكثر.
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التوصيات:
ختاما ً يوصي الباحث بما يلي:
 oيجررب على وزارة التربيررة والتعليم األردنيررة زيررادة عرردد الرردورات الترردريبيررة للموظفين ألنهررا تؤد الى بنرراء قرارات
استراتيجية.
 oيجرب على وزارة التربيرة والتعليم األردنيرة زيرادة عردد الردورات التدريبية للموظفين ألنها تبسرررررريط اجراءات العمل في
الوزارة.
 oيجب على وزارة التربية والتعليم األردنية زيادة عدد الدورات التدريبية للموظفين ألنها تعمل على صقل خبرات المعلم
السابقة.
 oيجب على وزارة التربية والتعليم األردنية زيادة عدد الدورات التدريبية للموظفين ألنها تسرراهم في تحقيق األهداف التي
ترسمها الوزارة.

قا مة المصادر والمراجع
المراجع العربية:
 oأبو سررلطان ،يوسررل مررفيق ،تقييم برامج التدريب اإلدار الممولة من الخارج "دراسررة تطبيقية على المؤسررسررات غير
الحكومية في قطات غزة" ،رسالة ماجستير غير منوورة ،كلية التجارة ،الجامعة االسالمية ،غزة-فلسطين3003 ،م.
 oأبو سررررليمة ،باسررررمة علي حسررررن ،مدى فاعلية التدريب في تطوير الموارد البورررررية بغزة في مكتب األونروا اإلقليمي،
رسالة ماجستير غير منوورة ،الجامعة االسالمية ،غزة-فلسطين3001 ،م.
 oأبو ميخه ،نادر ( 3000م) ،إدارة الموارد البورية ،عمان ،دار الصفاء النور والتوزيع.
 oالسالم مؤيد (" ،)300.إدارة الموارد البورية-مدخل استراتيجي تكاملي" الطبعة األولى أثراء للنور.
 oالصرررررراعد  ،سررررررامر عبيد عبد

 ،دور برامج التدريب على رأس العمل في تنمية مهارات العاملين في الدفات المدني

"دراسررررررة تطبيقية بمنطقة المدينة المنورة ،رسررررررالة ماجسررررررتير ،أكاديمية نايل العربية للعلوم األمنية ،الرياا-المملكة
العربية السعودية3002 ،م.
 oالصيرفي ،محمد ،)300.( ،التدريب االدار  :المدربون والمتدربون واساليب التدريب ،دار المناهج للنور والتوزيع.
 oعدوان ،مرررريل عاطل ،أثر التدريب على تطوير الكادر البورررر الفلسرررطيني من وجهة نظر المتدربين "دراسرررة حالة
مؤسررسررة إبدات لحبحاث والدراسررات والتدريب" ،رسررالة ماجسررتير غير منوررورة ،الجامعة االسررالمية ،غزة-فلسررطين،
3001م.
 oالعواملة ،نائل :األداء اإلدار في المؤسررررسررررات العامة بين اإلقليمية والعولمة ،دراسررررات العلوم اإلنسررررانية ،مجلد ،21
عدد3003 ،2
 oعيسررررررى ،وائرل عصررررررام عطيرة ،مردى مواءمرة مخرجرات مراكز التردريرب المهني التابعة لوزارة العمل في قطات غزة
لمتطلبات سوق العمل المحلي ،رسالة ماجستير غير منوورة ،كلية التجارة ،الجامعة االسالمية ،غزة3011 ،م.
 oالقوقا ،إبراهيم عبد المجيد" ،أثر التدريب على أداء الموروعات الصغيرة والصغيرة جداً في قطات غزة" دراسة حالة،
رسالة ماجستير غير منوورة ،الجامعة االسالمية ،غزة-فلسطين.3001 ،
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 oكووا  ،بار ( ،)3002إدارة األفراد ،مترجم ،قسم الترجمة بدار الفاروق للنور والتوزيع.
 oالمصرررررردر ،ايمن عبد الرحمن سررررررليمان ،)3010( ،واقع عملية تقييم البرامج التدريبية في الهيئات المحلية بالمحافظات
الجنوبية ،رسالة ماجستير غير منوورة ،كلية االقتصاد والعلوم االدارية-الجامعة االسالمية ،غزة ،فلسطين.
 oالمصرررررردر ،ايمن عبد الرحمن سررررررليمان ،واقع عملية تقييم البرامج التدريبية في الهيئات المحلية بالمحافظات الجنوبية،
رسالة ماجستير غير منوورة ،كلية االقتصاد والعلوم االدارية ،الجامعة االسالمية ،غزة-فلسطين3010 ،م.
 oموسرررى ،أسرررامة محمود ،واقع عملية التدريب من وجهة نظر المتدربين "دراسرررة حالة بنك فلسرررطين (م.ت.م) في قطات
غزة" ،رسالة ماجستير غير منوورة ،كلية التجارة ،الجامعة االسالمية ،غزة-فلسطين.3001 ،
 oموسرى ،اسرامه محمود ،)3001( ،واقع عملية التدريب من وجهة نظر المتدربين دراسرة حالة بنك فلسطين (م.ت.م) في
قطات غزة ،رسالة ماجستير غير منوورة ،كلية التجارة -الجامعة االسالمية ،غزة ،فلسطين.
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دور إدارة المعرفة في التميز اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية األردنية في العاصمة عمان
The role of knowledge management in administrative excellence among Jordanian
secondary school principals in the capital, Amman
الباحثة /أمل زعل إبراهيم الرماضين
وزارة التربية والتعليم االردنية

الملخص:
ه دفت هذه الدراسة الى التعرف على دور إدارة المعرفة في التميز اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية االردنية في
العاصمة عمان ،كما هدفت الى التعرف على هذا الدور في ضوء مجموعة من االبعاد عزيت اليها هذه الدراسة وهي :المؤهل
العلمي ،عدد الدورات التدريبية ،الخبرة ،جنس المدرسة.
ولتحقيق ذلك اجريت الدراسة على عينة قوامها( )05مدير ومديرة من مدراء المدارس الثانوية في العاصمة عمان خالل
الفصل الثاني من العام الدراسي ( ،)0502/0505وطبق على عينة الدراسة استبانة مكونة من ( )02فقرة وموزعة على أربع
محاور.
وبعد جمع البيانات من عينة الدراسة عولجت احصائيا باستخدام برامج الحزم االحصائية للعلوم االجتماعية (ٍ،)SPSS
وفي ضوء هذه النتائج توصي الباحثة مجموعة من التوصيات منها :ضرورة نشر قيم ادارة المعرفة بين الموظفين ،وذلك لتحسين
ادائهم الوظيفي ،وضرورة تخصيص ادارة خاصة بالمعرفة داخل اقسام المدارس الحكومية لما لها من اهمية في تحسين االداء
الحكومي.
الكلمات المفتاحية :إدارة المعرفة ،التميز اإلداري ،مديري المدارس الثانوية األردنية ،عمان.

Abstract
This study aimed to identify the role of knowledge management in administrative
excellence among the directors of Jordanian secondary schools in the capital, Amman. It also
aimed to identify this role in light of a set of dimensions to which this study was attributed, namely:
academic qualification, number of training courses, experience, and job title.
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To achieve this, the study was conducted on a sample of (50) principals from secondary
school principals in the capital, Amman, during the second semester of the academic year
(2020/2021). A questionnaire consisting of (27) items was applied to the study sample and
distributed on four axes.
After collecting data from the study sample, it was statistically treated using the Statistical
Package for Social Sciences (SPSS) programs, and in light of these results, the researcher
recommends a set of recommendations, including: The necessity of disseminating knowledge
management values among employees, in order to improve their job performance, and the
necessity to allocate a special knowledge department within the departments of institutions.
Government because of its importance in improving government performance.

Keywords: Knowledge Management, Administrative Excellence, Jordanian Secondary School
Principals, Amman.

مقدمة:
يمكن القول ان (ادارة المعرفة) يعد موضوع الساعة هذه االيام ،الن انسان العصر يحتاج للمعرفة إلنجاز أي عمل مهما
كانت طبيعته .فالمعرفة هي االصل ،وهي اهم عناصر االنتاج ،وقد اصبحت تشكل اولوية خاصة في االقتصاد الجديد( ،اقتصاد
المعرفة) ،واصبحت المعرفة تشكل ميزة تنافسية للشركات والمنظمات التي تمتلكها .وقد أصبح من يمتلك المعرفة في الوقت
المناسب وبالجودة المناسبة يمتلك القدرة على العمل واغتنام الفرص واستغالل الوقت( .عليان)0552،
ومنذ منتصف سنوات التسعينات اخذت المعرفة وادارة المعرفة داخل المنظمات وبين المنظمات تحظى باالهتمام المتزايد
لما لها من اسهام اساسي في النمو االقتصادي وتحقيق الميزة التنافسية)little.al.2001( .
ومن هنا يجب اجراء دراسة حول دور إدارة المعرفة في التميز اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية االردنية كون
هذا القطاع هو الذي يسير كافة األمور التربوية ويقدم مختلف الخدمات الرئيسة التعليمية التي تيسر وتسهل عمل بقية المرافق في
الدولة ،وكون ادارة المعرفة تمكن الدولة _بما فيها من المدارس _من االستجابة للتغيير والتجديد ولكل ما هو طارئ ،وصوال الى
مرحلة التميز والمنافسة الكفؤة.
والمعرفة ال تأتي من فراغ ،فهي نتيجة تفاعل حيوي بين جميع مكونات المنظومة المعرفية (الخبرات البشرية واالمكانات
المادية والتكنولوجيا والبحث والتطوير والدراسات) ،وهي تتولد في واقع حي معاش ،وتتشكل وتعيد اخراج ذاتها في منظومات
جديدة ،وهي التزال ابداعا انسانيا راقيا ومتاحا للجميع وبخاصة لمن يرغب بالوصول اليها بالجهد والمثابرة ،حيث انها مصدر
قوة ونفوذ يمارسها من يمتلكها على من يجهلها.
ويعيش العالم اليوم مرحلة تشهد اعتمادا كبيرا على المعرفة لدرجة أطلق عليه (عالم المعرفة) و (مجتمع المعرفة) .وهذا
يبرز دور المعرفة واهميتها ومكانتها وأثرها في النجاح في جميع االعمال والمجاالت .لقد اصبحت ادارة المعرفة أحدث انواع
االدارات الوظيفية التي يتم االهتمام بها على نطاق واسع وعميق سواء كمفاهيم او اساليب او تطبيقات( .عليان)0552،
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وقد ادخلت معظم كليات االدارة مقرر (ادارة المعرفة) في خططها ومناهجها ،وكذلك الحال في تخصص علم المكتبات
والمعلومات.
ومن هذا االتجاه نحو التأكيد على المعرفة وتبني مشروعات ومبادرات ادارة المعرفة ،يتزامن ويتعزز في ظل تغييرات
اشمل وأعمق تتمثل في االنتقال من االقتصاد القديم القائم على الى االقتصاد القائم على المعرفة( .نجم )0550،
وال يخفى ما لهذه االستراتيجية (ادارة المعرفة) من اهمية داخل أي مؤسسة كانت ،لذا وجب اعتماد ادارة فعالة لتسيير
وتفعيل العمل المعرفي داخل المدرسة انطالقا من الجهود الفردية التي يمكن تسخيرها لتضخ في الجهود الجماعية ضمن المدارس.
(رزيف ،فارس)0552،
فقد اصبحت ادارة المعرفة من المتطلبات الضرورية للعمل اإلداري في أي منظمة ،خاصة في ظل التطورات
التكنولوجية الهائلة ،وبالتحديد في الوزارات الحكومية (القطاع العام) وذلك لزيادة كفاءة العمليات وزيادة التنسيق بين الوزارات
ومواكبة المنظمات العالمية واالقتصاد المعرفي العالمي بحيث يمكن الوصل الى مجتمع معرفي وحكومة الكترونية.
مشكلة الدراسة:
 oما هو دور إدارة المعرفة في التميز اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية االردنية في العاصمة عمان؟
 oهل يختلف دور إدارة المعرفة في التميز اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية االردنية في العاصمة عمان تبعا لمتغير
المؤهل العلمي ،جنس المدرسة ،الخبرة ،عدد الدورات التدريبية؟

أهداف الدراسة:
 oمعرفة دور إدارة المعرفة في التميز اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية االردنية في العاصمة عمان.
 oمعرفة اختالف دور إدارة المعرفة في التميز اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية االردنية في العاصمة عمان تبعا
لمتغير المؤهل العلمي ،جنس المدرسة ،الخبرة ،عدد الدورات التدريبية.

فرضيات الدراسة:
 oال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ( (0.05=αنحو دور إدارة المعرفة في التميز اإلداري لدى
مديري المدارس الثانوية االردنية في العاصمة عمان تبعا لمتغير المؤهل العلمي.
 oال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ( (0.05=αنحو دور إدارة المعرفة في التميز اإلداري لدى
مديري المدارس الثانوية االردنية في العاصمة عمان تبعا لمتغير جنس المدرسة
 oال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ( (0.05=αنحو دور إدارة المعرفة في التميز اإلداري لدى
مديري المدارس الثانوية االردنية في العاصمة عمان تبعا لمتغير الخبرة
 oال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ( (0.05=αنحو دور إدارة المعرفة في التميز اإلداري لدى
مديري المدارس الثانوية االردنية في العاصمة عمان تبعا لمتغير عدد الدورات التدريبية

أهمية الدراسة:
 oاهمية الدراسة للمؤسسات ذات العالقة :تحقيق الميزة التنافسية في منتجاتها ،تحسين مستوى العمل ومستوى اإلنتاج.
 oاهمية الدراسة لالقتصاد الوطني :زيادة الدخل القومي ،وزيادة النمو االقتصادي ،وزيادة التنمية االقتصادية.
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 oاهمية الدراسة بالنسبة لطالب الجامعات والمكتبات وذوي العالقة :وذلك ان ادارة المعرفة اصبحت تدرس كمقرر اساسي
في الكليات والجامعات.

حدود الدراسة:
 oحدود مكانية :المدارس الثانوية األردنية في العاصمة عمان.
 oحدود زمنية :الفصل الثاني من العام الدراسي (.)0502/0505
 oحدود بشرية :مدراء ومديرات المدارس الثانوية األردنية في العاصمة عمان.

مصطلحات الدراسة:
 oاالدارة ( :)managementعملية وضع االهداف وتحقيقها من خالل خمسة نشاطات اساسية :التخطيط ،التنظيم،
التوظيف ،التوجيه والرقابة) تستخدم المصادر البشرية والمادية والمالية المتاحة( .عليان)0552،
 oالمعرفة ( :)knowledgeحصيلة امتزاج وتفاعل خفي بين المعلومات والخبرة والمدركات الحسية والقدرة على الحكم،
وتتم عملية المزج داخل عقل الفرد لتنتج بعده المعرفة التي توصل ألفضل النتائج والقرارات واستخالص مفاهيم جديدة.
(عليان)0552،
 oادارة المعرفة :هي جوهر األداء المنظم واإلبداع اإلداري ومدى قدرة األفراد والمديرين على توليد المعرفة واألفكار
الخالقة في إحداث التغييرات الهيكلية والثقافية في المنظمة)2006،Hill & Jones( .

مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع الدراسةةةة من مدراء مديرات المدارس الثانوية األردنية في العاصةةةمة عمان خالل الفصةةةل األول من العام
الدراسي (.)0502/0505

عينة الدراسة:
أجريت الدراسة على عينة قوامها ( )05مدير ومديرة من مدراء مديرات المدارس الثانوية األردنية في العاصمة عمان
خالل الفصةةةةل األول من العام الدراسةةةةي ( ،)0502/0505وتم اختيارهم بطريقة عشةةةةوائية والجداول()0( ،)2( ،)3( ،)0( ،)2
تبين توزيع عينة الدراسة تبعا ً لمتغيراتها المستقلة.
جدول رقم ( :)2توزيع عينة الدراسة تبعا لمتغير المؤهل العلمي
التكرار

النسبة المئوية ()%

المؤهل العلمي
دبلوم

5

10

بكالوريوس

34

68

دراسات عليا

11

22

50

100

المجموع
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جدول رقم ( :)0توزيع عينة الدراسة تبعا لمتغير جنس المدرسة
التكرار

النسبة المئوية ()%

جنس المدرسة
مدرسة ذكور

22

44

مدرسة إناث

24

48

مدرسة مختلطة

04

08

50

100

المجموع

جدول رقم ( :)3توزيع عينة الدراسة تبعا ً لمتغير الخبرة
الخبرة

النسبة المئوية ()%

التكرار

أقل من ( )0سنوات

8

16

من ( )20-50سنة

24

48

أكثر من( )20سنة

18

36

50

100

المجموع

جدول رقم ( :)4توزيع عينة الدراسة تبعا ً لمتغير عدد الدورات التدريبية
التكرار

النسبة المئوية ()%

عدد الدورات التدريبية
أقل من دورتين تدريبيتين

08

16

من ( )50-50دورات تدريبية

36

72

أكثر من ( )50دورات تدريبية

06

12

المجموع

50

100

منهج الدراسة:
اتبع في هذه الدراسةةةةةة المنهج الوصةةةةةفي نظرا لمالءمته طبيعتها حيث يتم في هذا المنهج جمع البيانات وإجراء التحليل
اإلحصائي الستخراج النتائج المطلوبة.

أداة الدراسة:
اعتمادا على أدبيات البحث والدراسةةةات السةةةابقة واسةةةتشةةةارة الخبراء تم بناء اسةةةتبانة لجمع البيانات من عينة الدراسةةةة
اشتملت على ( )02فقرة موزعة إلى أربعة أبعاد كما في الجدول رقم (.)2
جدول رقم ( :)5فقرات االستبانة تبعا لمجاالت الدراسة
عدد الفقرات

الفقرات

#
2

مدى مساهمة إدارة المعرفة في اتخاذ القرارات

2

52-52

0

دور المعرفة في تفعيل التخطيط االستراتيجي

6

22-59
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3

دور إدارة المعرفة في تنشيط البحث والتطوير في المدرسة

0

29-20

2

مدى مساهمة إدارة المعرفة في تحسين األداء الوظيفي

2

02-05

صدق األداة:
تم عرض أداة الدراسةةة على مجموعة من المختصةةين من مشةةرفين تربويين ومدراء مدارس في وزارة التربية والتعليم
األردنية واوصوا بصالحيتها بعد إجراء تعديالت أشار إليها ،وقد تم إجراء تلك التعديالت وإخراج االستبانة بصورتها النهائية.
ثبات األداة
للتحقق من ثبات األداة اسةةةةةتخدمت معادلة كرونبا ألفا السةةةةةتخراج الثبات فبلغت نسةةةةةبته الكلية على فقرات االسةةةةةتبانة
( )5.93وهي نسبة ثبات تؤكد إمكانية استخدام األداة.
المعالجة اإلحصائية:
بعةد جمع البيانات تم إدخال بياناتها للحاسةةةةةةب لتعالج بواسةةةةةةطة البرنامج اإلحصةةةةةةائي للعلوم االجتماعية ( ،)spasوقد
استخدمت النسب المئوية والمتوسطات الحسابية الموزونة واختبار (ت) وتحليل التباين األحادي.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
أوال :النتائج المتعلقة بالسؤال األول الذي نصه :ما هو دور إدارة المعرفة في التميز اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية
االردنية في العاصمة عمان؟
من أجل اإلجابة عن هذا السةةؤال ،اسةةتخدمت المتوسةةطات الحسةةابية والنسةةب المئوية لكل فقرة من فقرات كل مجال من
مجاالت االستبانة.
وقةد أعطي للفقرات ذات المضةةةةةةمون اإليجةابي ( )0درجةات عن كةل إجابة (موافق جدا) ،و( )2درجات عن كل إجابة
(موافق) ،و( )3درجةات عن كةل إجةابةة (محةايةد) ،ودرجتةان عن كةل إجةابةة (معةارض) ،ودرجة واحدة عن كل إجابة (معارض
جدا) ،ومن أجل تفسير النتائج أعتمد الميزان اآلتي للنسب المئوية لالستجابات:
جدول رقم ( :)6ميزان النسب المئوية لالستجابات
النسبة المئوية

درجة االستجابات

أقل من %05

منخفضة جدا

من %09-%05

منخفضة

من %69- %65

متوسطة

من %29- %25

مرتفعة

من  %25فما فوق

مرتفعة جدا

وتبين الجداول ( )25( ،)9( ،)2( ،)2النتائج ،ويبين الجدول ( )22خالصة النتائج.
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 )2النتائج المتعلقة بالبعد األول (مدى مساهمة إدارة المعرفة في اتخاذ القرارات)
جدول رقم ( :)7المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد األول
رقم

الفقرات

الفقرة

تعمل إدارة المعرفة على سرعة اتخاذ القرارات الصحيحة

2

متوسط
االستجابة*

النسبة
المئوي
ة

درجة
االستجابة

4.16

83.2

مرتفعة جدا

4.00

80

مرتفعة جدا

3

تعمل إدارة المعرفة على تصحيح مسارات القرارات وزيادة عوائدها

4.06

81.2

مرتفعة جدا

2

تساهم إدارة المعرفة في تدريب الموظفين على آلية اتخاذ القرارات

3.96

79.2

مرتفعة جدا

0

تزود إدارة الموظفين بالطرق الحديثة في إعادة صياغة القرارات

4.12

82.4

مرتفعة جدا

6

تتيح إدارة المعرفة صناع القرار لالستفادة من اخطائهم السابقة

4.06

81.2

مرتفعة جدا

2

تتيح إدارة المعرفة الوقت الكافي من التغذية العائدة عن القرارات

4.00

80

مرتفعة

2

تؤدي إدارة المعرفة إلى الالمركزية في اتخاذ القرارات

4.26

85.2

مرتفعة جدا

4.08

81.55

مرتفعة جداً

إلدارة المعرفة دور كبير في رفع جاهزية اإلدارات على اتخاذ

0

القرارات

الدرجة الكلية
أقصى درجة للفقرة ( )0درجات

يتبين من الجةدول رقم ( )2السةةةةةةابق دور إدارة المعرفةة في التميز اإلداري لةدى مةديري المدارس الثانوية االردنية في
العاصةةمة عمان كانت مرتفعة جدا على الفقرات ( )2 ،6 ،0 ،2، ،3 ،0 ،2حيث كانت نسةةبتها المئوية أكثر من ( ،)%80وكانت
مرتفعة على الفقرة ( )2حيث كانت نسةةةةةبتها المئوية ( )79.2وكانت النسةةةةةبة المئوية لالسةةةةةتجابة على الدرجة الكلية مرتفعة جدا
بداللة النسبة المئوية (.)%81.55
وتعزو الباحثة الدرجة المرتفعة في اسةةةةةتجابة عينة الدراسةةةةةة على البعد االول (مدى مسةةةةةاهمة ادارة المعرفة في اتخاذ
القرارات) الى عدة اسةةةباب :اولها ما تقوم به ادارة المعرفة من رفع جاهزية االقسةةةام االدارية داخل المدرسةةةة بحيث تؤهلها الى
اتخاذ القرارات السةليمة والصةحيحة في الوقت المناسب والزمان المطلوب وبالتالي زيادة عوائد هذه االقسام على المدرسة ككل.
ولكن تحتاج هذه العوائد الى اتاحة جو من الالمركزية للموظف إلعطائه الدور في صياغة القرارات.
اما السبب االخر الذي ساهم في ارتفاع استجابة عينة الدراسة فيكمن فيما تقدمه ادارة المعرفة من طرق ادارية وانتاجية
حديثة التخاذ القرارات وذلك من خالل اتاحة الفرصة لتصحيح االخطاء واالستفادة من التغذية الراجعة.
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 )0النتائج المتعلقة بالبعد الثاني (دور المعرفة في تفعيل التخطيط االستراتيجي)
جدول رقم ( :)8المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد الثاني
رقم

الفقرات

الفقرة

تعمل إدارة المعرفة على رسم المسارات االستراتيجية لإلدارات العليا

9

تحث إدارة المعرفة الموظفين على استخدام التخطيط االستراتيجي

25

داخل أقسامهم اإلدارية
تحدد أدارة المعرفة األهداف االستراتيجية الصحيحة للمؤسسة

22

توفر إدارة المعرفة الوسائل اإلبداعية الالزمة لتطبيق التخطيط

20

االستراتيجي
تتواءم إدارة المعرفة الوسائل اإلبداعية الالزمة لتطبيق التخطيط

23

االستراتيجي
تساهم إدارة المعرفة في وضوح األهداف االستراتيجية

22

الدرجة الكلية للمجال

متوسط

النسبة

درجة

االستجابة*

المئوية

االستجابة

4.06

81.2

مرتفعة جدا

3.98

79.6

مرتفعة

4.02

80.4

مرتفعة جدا

3.96

79.2

مرتفعة

3.96

79.2

مرتفعة

4.08

81.6

مرتفعة جدا

4.01

80.2

مرتفعة جدا

أقصى درجة للفقرة ( )0درجات
يتبين من الجةدول رقم ( )2السةةةةةةابق دور إدارة المعرفةة في التميز اإلداري لةدى مةديري المدارس الثانوية االردنية في
العاصمة عمان كانت مرتفعة جدا على الفقرات ( )22 ،22 ،23 ،9حيث كانت نسبتها المئوية أكثر من ( ،)%80وكانت مرتفعة
على الفقرات ( )23 ،20 ،25حيث كانت نسةةةبتها المئوية بين ( )%79-70وكانت النسةةةبة المئوية لالسةةةتجابة على الدرجة الكلية
مرتفعة جدا بداللة النسبة المئوية (.)%80.2
وتعزو الباحثة الدرجة المرتفعة جدا في استجابة عينة الدراسة على البعد الثاني (دور ادارة المعرفة في تفعيل التخطيط
االسةتراتيجي ) الى العالقة الوثيقة والوطيدة بين ادارة المعرفة والتخطيط االستراتيجي ،حيث تشكل ادارة المعرفة البنية التحتية
والبيئة المناسةةةةبة لتفعيل التخطيط االسةةةةتراتيجي داخل اقسةةةةام المدارس الحكومية ،حيث تسةةةةاهم ادارة المعرفة في تزويد االدارة
العليا بالمسارات الصحيحة واالستراتيجية داخل االقسام االدارية وبالتالي توفر ادارة المعرفة الوسائل الالزمة واالبداعية لتطبيق
التخطيط االستراتيجي مع العلم ان هذا يحتاج الى تعاون بين االدارات الدنيا والعليا داخل المدرسة .
 )3النتائج المتعلقة بالبعد الثالث (دور إدارة المعرفة في تنشيط البحث والتطوير في المدرسة)
جدول رقم ( :)9المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد الثالث
متوسط

النسبة

درجة

رقم

االستجابة*

المئوية

االستجابة

20

تساهم إدارة المعرفة على خلق جو مالئم للبحث والتطوير

3.76

75.2

مرتفعة

26

تساعد إدارة المعرفة على تحسين األداء االبتكاري للموظفين

3.62

72.4

مرتفعة

الفقرة
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تساهم أدارة المعرفة على تحسين الجو االتصالي بين الجهات ذات

4.04

80.8

مرتفعة جدا

22
22

تنشط إدارة المعرفة خاصية البحث المعرفي لدى الموظفين

3.86

77.2

مرتفعة

29

تعمل إدارة المعرفة على نشر الثقافة التنظيمية بين الموظفين

4.26

85.2

مرتفعة جدا

3.91

78.16

مرتفعة

العالقة

الدرجة الكلية للمجال
أقصى درجة للفقرة ( )0درجات

يتبين من الجدول رقم ( )25السةةةةةةابق دور إدارة المعرفة في التميز اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية االردنية في
العاصةةةةةمة عمان كانت مرتفعة جدا على الفقرات ( )29 ،22حيث كانت نسةةةةةبتها المئوية أكثر من ( ،)%80وكانت مرتفعة على
الفقرات ( )،22 ،26 ،20حيث كانت نسةةةةةةبتها المئوية بين ( )%79-70وكانت النسةةةةةةبة المئوية لالسةةةةةةتجابة على الدرجة الكلية
مرتفعة بداللة النسبة المئوية (.)%78.16
اما الدرجة المرتفعة على البعد الثالث (دور ادارة المعرفة في تنشةةةةيط البحث والتطوير في المدرسةةةةة) فتعزوها الباحثة
الى ما تقدمه ادارة المعرفة من جو اتصةةالي يسةةاهم في رفع كفاءة عمل الموظف الفردية والجماعية والتي تقم اسةةاسةةا على نشةةر
الثقافة التنظيمية بين الموظفين والتي تعمل على خلق الجو المالئم للبحث والتطوير وخاصةةة البحث المعرفي القائم على اسةةتخدام
االقتصاد المعرفي واقتصاد المعلومات داخل المدرسة ككل.
 )4النتائج المتعلقة بالبعد الرابع (مدى مساهمة إدارة المعرفة في تحسين األداء الوظيفي)
جدول رقم ( :)22المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد الرابع
متوسط

النسبة

درجة

رقم

االستجابة*

المئوية

االستجابة

05

تساهم إدارة المعرفة في رفع كفاءة وفاعلية العمل

4.32

86.4

مرتفعة جدا

02

تساهم إدارة المعرفة في شعور الموظفين بالرضا الوظيفي

3.42

68.4

متوسطة

3.88

77.6

مرتفعة

3.90

78

مرتفعة

3.96

79.2

مرتفعة

3.72

74.4

مرتفعة

3.92

78.4

مرتفعة

4.24

84.8

مرتفعة جدا

الفقرات

الفقرة

00
03
02
00
06
02

تعمل إدارة المعرفة على رفع انتاجية عمل االقسام والدائرة داخل
المدرسة.
إلدارة المعرفة دور كبير في رفع االداء االداري في داخل اقسام
العمل االداري
تساهم إدارة المعرفة في رفع مساهمة راس المال الفكري لجميع
موظفي الوزارة
تساهم اداره المعرفة في رفع جاهزيته ودافعية الموظف
تعمل اداره المعرفة على تقليل النفقات اإلدارية واإلنتاجية من خالل
تطبيق اقتصاديات المعلومات والمعرفة
تؤدي إدارة المعرفة إلى إيجاد قيمة مضافة للخدمات المقدمة للجمهور
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الدرجة الكلية للمجال

3.92

مرتفعة

78.4

أقصى درجة للفقرة ( )0درجات
يتبين من الجدول رقم ( )25السةةةةةةابق دور إدارة المعرفة في التميز اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية االردنية في
العاصةةةةةمة عمان كانت مرتفعة جدا على الفقرات ( )02 ،05حيث كانت نسةةةةةبتها المئوية أكثر من ( ،)%80وكانت مرتفعة على
الفقرات ( )06 ،00 ،02 ،03حيث كانت نسةةبتها المئوية بين ( ،)%79-70وكانت متوسةةطة على الفقرة( )02حيث كانت نسةةبتها
المئوية ( )%68.4وكانت النسبة المئوية لالستجابة على الدرجة الكلية مرتفعة بداللة النسبة المئوية (.)%78.16
وتعزو الباحثة الدرجة المرتفعة في اسةةتجابة عينة الدراسةةةة على البعد الرابع (مدى مسةةةاهمة ادارة المعرفة في تحسةةةين
االداء الوظيفي) الى ما تؤديه ادارة المعرفة من شةةةعور الموظفين بالرضةةةا الوظيفي ورفع كفاءة العمل المتمثلة في رفع مسةةةاهمة
راس المال الفكري للموظف والتي تؤدي الى رفع جاهزيته ونافعتيه للعمل وبالتالي تقديم اجود الخدمات للجمهور المستهلك.
 )4خالصة النتائج وترتيب األبعاد والدرجة الكلية لالستجابات:
جدول رقم ( :)22المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لألبعاد والدرجة الكلية لالستجابات
متوسط

النسبة

درجة

االستجابة*

المئوية

االستجابة

2

مدى مساهمة إدارة المعرفة في اتخاذ القرارات

4.08

81.55

مرتفعة جدا

0

دور المعرفة في تفعيل التخطيط االستراتيجي

4.01

80.2

مرتفعة جدا

3

دور إدارة المعرفة في تنشيط البحث والتطوير في المدرسة

3.91

78.16

مرتفعة

2

مدى مساهمة إدارة المعرفة في تحسين األداء الوظيفي

3.92

78.4

مرتفعة

3.98

79.57

مرتفعة

المجال

الرقم

الدرجة الكلية
أقصى درجة للفقرة ( )0درجات

يتبين من الجدول رقم ( )22السةةةةةةابق دور إدارة المعرفة في التميز اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية االردنية في
العاصمة عمان كانت مرتفعة جدا على األبعاد ( )0 ،2حيث كانت نسبتها المئوية أكثر من ( ،)%80وكانت مرتفعة على الفقرات
( )2 ،3حيث كانت نسةةبتها المئوية بين ( ،)%79-70وكانت النسةةبة المئوية لالسةةتجابة على الدرجة الكلية مرتفعة بداللة النسةةبة
المئوية (.)%79.57
وتعزو الباحثة النتيجة المرتفعة في اسةةةتجابات عينة الدراسةةةة نحو عنوان البحث دور إدارة المعرفة في التميز اإلداري
لةدى مةديري المةدارس الثةانويةة االردنيةة في العةاصةةةةةةمةة عمان على المحاور االربعة الى االهمية التي تلعبها ادارة المعرفة في
تطوير االداء الوظيفي واالداري واالنتاجي للمدراس الحكومية فإدارة المعرفة تسةةةةةةاهم في اثراء البيئة المعرفية لموظفي القطاع
الحكومي بحيث تسةةاهم في صةةنع القرار السةةليم الذي يؤدي الى تحسةةين الخطط االسةةتراتيجية للمؤسةةسةةة ومن جانب اخر تسةةاهم
ادارة المعرفةةة في تفعيةةل البحةةث والتطوير من قبةةل الموظفين ممةةا يؤدي الى زيةةادة انتةةاجيةةة االداء الوظيفي وبةةالتةةالي رفع كفةةاءة
القطاعات الحكومية بشكل عام.
ثانيا :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني الذي نصه :هل يختلف دور إدارة المعرفة في التميز اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية
االردنية في العاصمة عمان تبعا لمتغير المؤهل العلمي ،جنس المدرسة ،الخبرة ،عدد الدورات التدريبية.
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وتتعلق بهذا السؤال فرضيات الدراسة ،والجداول ( )26( ،)20( ،)22( ،)23تبين نتائج فحصها.
نتائج فحص الفرضية األولى التي نصها :ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ( (0.05=αنحو دور إدارة
المعرفة في التميز اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية االردنية في العاصمة عمان تبعا لمتغير المؤهل العلمي.
لفحص الفرضية استخدم تحليل التباين األحادي ( )ANOVAوالجدول ( )20يبين النتائج
الجدول ( :)20نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في دور إدارة المعرفة في التميز اإلداري لدى مديري المدارس
الثانوية االردنية في العاصمة عمان تعزى لمتغير المؤهل العلمي
مجموع مربعات

درجات

متوسط

قيمة

مستوى

االنحراف

الحرية

المربعات

(ف)

الداللة

2

.698
.408

1.708

.192

المجال

مصدر التباين

مدى مساهمة إدارة

بين المجموعات

1.395

المعرفة في اتخاذ

داخل المجموعات

19.195

47

القرارات

المجموع

20.590

49

بين المجموعات

.230

2

.115

داخل المجموعات

19.737

47

.420

المجموع

19.967

49

دور إدارة المعرفة في

بين المجموعات

2.042

2

1.021

تنشيط البحث والتطوير

داخل المجموعات

22.455

47

.478

في المدرسة

المجموع

24.497

49

مدى مساهمة إدارة

بين المجموعات

.587

2

.294

المعرفة في تحسين

داخل المجموعات

29.311

47

.624

األداء الوظيفي

المجموع

29.899

49

بين المجموعات

.743

2

.371

داخل المجموعات

16.195

47

.345

المجموع

16.938

49

دور المعرفة في تفعيل
التخطيط االستراتيجي

الدرجة الكلية

.274

2.137

.471

1.078

.762

.129

.627

.348

يتبين من الجدول رقم ( )20السةةةةابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصةةةةائية عند مسةةةةتوى الداللة ( )5.50=αفي دور
إدارة المعرفة في التميز اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية االردنية في العاصةةةةةةمة عمان تعزى لمتغير المؤهل العلمي على
جميع األبعاد وعلى والدرجة الكلية حيث كان مستوى الداللة لقيم (ت) عليها اًكبر من ( )5.50وبهذا تقبل الفرضية الصفرية.
وتعزو البةاحثةة ذلةك الى ان معظم مةدراء المةدارس الثةانويةة يحملون نفس الةدرجةة العلميةة وهي غةالبا ما تكون الدرجة
العلمية االولى (شةةهادة البكالوريوس) وذلك كما أظهرت نتائج االسةةتبانة ،وصةةحيح ان تخصةةصةةات المدراء قد تكون متنوعة في
مجاالت العلوم االنسةةةانية والطبيعية لكنهم يشةةةتركون في نفس المؤهل العلمي وهو (البكالوريوس) مع العلم انه يفضةةةل ان تكون
هذه المؤهالت ضةةةمن تخصةةةصةةةات العلوم االدارية لذلك كانت اسةةةتجابات عينة الدراسةةةة نحو( ادارة المعرفة ودورها في تطوير
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ا الداء الحكومي من وجهة نظر الموظفين الحكوميين في الوزارات الحكومية)متقاربة على جميع االبعاد وعلى الدرجة الكلية ولم
تظهر أي فروق احصائية في استجابات عينة الدراسة وفقا لمتغير المؤهل العلمي .
نتائج فحص الفرضييية الثانية التي نصييها :ال توجد فروق ذات داللة احصةةائية عند مسةةتوى الداللة ( (0.05=αنحو دور إدارة
المعرفة في التميز اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية االردنية في العاصمة عمان تبعا لمتغير جنس المدرسة.
الجدول ( :)23نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في دور إدارة المعرفة في التميز اإلداري لدى مديري المدارس
الثانوية االردنية في العاصمة عمان تعزى لمتغير جنس المدرسة
مجموع مربعات

درجات

متوسط

قيمة

مستوى

االنحراف

الحرية

المربعات

(ف)

الداللة

2

.123
.433

.285

.753

المجال

مصدر التباين

مةةدى مسةةةةةةةةاهمةةة إدارة

بين المجموعات

.247

الةةمةةعةةرفةةةة فةةي اتةةخةةةاذ

داخل المجموعات

20.344

47

المجموع

20.590

49

بين المجموعات

1.274

2

.637

داخل المجموعات

18.694

47

.398

المجموع

19.967

49

دور إدارة المعرفةةةة في

بين المجموعات

2.425

2

1.212

تنشةةةيط البحث والتطوير

داخل المجموعات

22.072

47

.470

المجموع

24.497

49

مدى مساهمة إدارة

بين المجموعات

1.279

2

.639

المعرفة في تحسين

داخل المجموعات

28.620

47

.609

المجموع

29.899

49

بين المجموعات

1.063

2

.532

داخل المجموعات

15.874

47

.338

المجموع

16.938

49

القرارات
دور المعرفةةة في تفعيةةل
التخطيط االستراتيجي

في المدرسة

األداء الوظيفي

الدرجة الكلية

1.601

2.582

1.050

1.574

.212

.086

.358

.218

يتبين من الجدول رقم ( )23السةةةةةابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصةةةةةائية عند مسةةةةةتوى الداللة ( )5.50=αفي دور
إدارة المعرفة في التميز اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية االردنية في العاصةةةةمة عمان تعزى لمتغير جنس المدرسةةةةة على
جميع األبعاد وعلى والدرجة الكلية حيث كان مستوى الداللة لقيم (ت) عليها اًكبر من ( )5.50وبهذا تقبل الفرضية الصفرية.
وتعزو البةاحثةة سةةةةةةبةب ذلةك الى ان جميع مدراء المدارس الثانوية االردنية يخضةةةةةةعون للتعامل مع ادارة المعرفة بل
ويتسةةةابقون على اسةةةتخدام توجهات ادارة المعرفة ونظريات المعرفة االدارية لتحسةةةين ادائهم الوظيفي خصةةةوصةةةا ان المدارس
باشةةرت في تطبيق مبادئ الشةةفافية االدارية واالفصةةاح الوظيفي على نتائج الموظفين لذلك كانت اسةةتجابة عينة الدراسةةة متقاربة
على جميع المحاور وعلى الدرجة الكلية وام تظهر أي فروق ذات داللة احصةةةائية في اسةةةتجابات عينة الدراسةةةة نحو(دور إدارة
المعرفة في التميز اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية االردنية في العاصمة عمان) وفقا لمتغير جنس المدرسة.
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نتائج فحص الفرضييية الثالثة التي نصييها :ال توجد فروق ذات داللة احصةةائية عند مسةةتوى الداللة ( (0.05=αنحو دور إدارة
المعرفة في التميز اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية االردنية في العاصمة عمان تبعا لمتغير الخبرة
لفحص الفرضية استخدم تحليل التباين األحادي ( )ANOVAوالجدول ( )22يبين النتائج
الجدول ( :)24نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في دور إدارة المعرفة في التميز اإلداري لدى مديري المدارس
الثانوية االردنية في العاصمة عمان تعزى لمتغير الخبرة
مجموع مربعات

درجات

متوسط

قيمة

مستوى

االنحراف

الحرية

المربعات

(ف)

الداللة

2

.201

.469

.629

.430

المجال

مصدر التباين

مةةدى مسةةةةةةةةاهمةةة إدارة

بين المجموعات

.403

الةةمةةعةةرفةةةة فةةي اتةةخةةةاذ

داخل المجموعات

20.187

47

المجموع

20.590

49

بين المجموعات

.818

2

.409

داخل المجموعات

19.149

47

.407

المجموع

19.967

49

دور إدارة المعرفةةةة في

بين المجموعات

.099

2

.050

تنشةةةيط البحث والتطوير

داخل المجموعات

24.397

47

.519

المجموع

24.497

49

مدى مساهمة إدارة

بين المجموعات

.593

2

.296

المعرفة في تحسين

داخل المجموعات

29.306

47

.624

المجموع

29.899

49

بين المجموعات

.040

2

.020

داخل المجموعات

16.898

47

.360

المجموع

16.938

49

القرارات
دور المعرفةةة في تفعيةةل
التخطيط االستراتيجي

في المدرسة

األداء الوظيفي

الدرجة الكلية

1.004

.096

.475

.055

.374

.909

.625

.946

يتبين من الجدول رقم ( )22السةةةةةابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصةةةةةائية عند مسةةةةةتوى الداللة ( )5.50=αفي دور
إدارة المعرفةة في التميز اإلداري لةدى مةديري المةدارس الثةانوية االردنية في العاصةةةةةةمة عمان تعزى لمتغير الخبرة على جميع
األبعاد وعلى والدرجة الكلية حيث كان مستوى الداللة لقيم (ت) عليها اًكبر من ( )5.50وبهذا تقبل الفرضية الصفرية.
وتعزو الباحثة سةةةةةةبب ذلك الى الية العمل في المدارس الثانوية االردنية فعلى الرغم من ان المدارس الثانوية الحكومية
يسةةةةةةتخدم اليات عمل ادارة المعرفة اال ان االجراءات االدارية والتشةةةةةةغيلية تبقى روتينية ال تكسةةةةةةب الموظف الخبرة المطلوبة
والكاملة النتهاج وتطبيق نظريات المعرفة االدارية الصةةةحيحة ،لذلك كانت اسةةةتجابات عينة الدراسةةةة متقاربة على جميع االبعاد
وعلى الدرجة الكلية ولم تظهر أي فروق ذات داللة احصةةةةةةائية عند مسةةةةةةتوى الداللة ( )5.50=αنحو دور إدارة المعرفة في
التميز اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية االردنية في العاصمة عمان وفقا لمتغير الخبرة.
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نتائج فحص الفرضييية الرابعة التي نصييها :ال توجد فروق ذات داللة احصةةائية عند مسةةتوى الداللة ( (0.05=αنحو دور إدارة
المعرفة في التميز اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية االردنية في العاصمة عمان تبعا لمتغير عدد الدورات التدريبية
لفحص الفرضية استخدم تحليل التباين األحادي ( )ANOVAوالجدول ( )20يبين النتائج
الجدول ( :)25نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في دور إدارة المعرفة في التميز اإلداري لدى مديري المدارس
الثانوية االردنية في العاصمة عمان تعزى لمتغير عدد الدورات.
مجموع مربعات

درجات

متوسط

قيمة

مستوى

االنحراف

الحرية

المربعات

(ف)

الداللة

2

1.072

2.730

.076

.392

المجال

مصدر التباين

مدى مسيييييياهمة إدارة

بين المجموعات

2.143

اليميعيرفيييية في اتخييييا

داخل المجموعات

18.447

47

المجموع

20.590

49

بين المجموعات

.082

2

.041

داخل المجموعات

19.885

47

.423

المجموع

19.967

49

دور إدارة المعرفة في

بين المجموعات

.459

2

.230

تييينشيييييييييييييط اليييبيييحيييث

داخل المجموعات

24.037

47

.511

والتطوير في المدرسة

المجموع

24.497

49

مدى مساهمة إدارة

بين المجموعات

.165

2

.082

المعرفة في تحسين

داخل المجموعات

29.734

47

.633

المجموع

29.899

49

بين المجموعات

.186

2

.093

داخل المجموعات

16.751

47

.356

المجموع

16.938

49

القرارات
دور المعرفة في تفعيل
التخطيط االستراتيجي

األداء الوظيفي

الدرجة الكلية

.097

.449

.130

.261

.908

.641

.878

.771

دال إحصائيا عند مستوى (ANOVA)5.50
يتبين من الجدول رقم ( )26السةةةابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصةةةائية عند مسةةةتوى الداللة ( )5.50 = αفي دور
إدارة المعرفةة في التميز اإلداري لةدى مديري المدارس الثانوية االردنية في العاصةةةةةةمة عمان تعزى لمتغير عدد الدورات على
جميع األبعاد وعلى والدرجة الكلية حيث كان مستوى الداللة لقيم (ت) عليها اًكبر من ( )5.50وبهذا تقبل الفرضية الصفرية.
وتعزو الباحثة سةةةةةةبب ذلك الى ان غالبية مدراء المدارس الثانوية االردنية يخضةةةةةةعون لنفس الدورات ونفس العدد من
الدورات لذلك تكون نتائج الدورات على ادائهم الوظيفي متشةةابهة نوعا ما ،لذلك هم يشةةتركون بهذه الدورات اثناء تدريبهم واثناء
تقييم نتائج الدورات على ادائهم الوظيفي واالداري واالنتاجي والتشةةةةةغيلي  ،لذلك كانت اسةةةةةتجابات عينة الدراسةةةةةة متقاربة على
جميع االبعاد ولم تظهر فروق ذات داللة احصةةائية عند مسةةتوى الداللة ( )5.50 = αنحو دور إدارة المعرفة في التميز اإلداري
لدى مديري المدارس الثانوية االردنية في العاصمة عمان وفقا لمتغير عدد الدورات التدريبية

690

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-5-5 :م
ISSN: 2706-6495

التوصيات:
توصي الباحثة بما يلي:
 oضرورة نشر قيم ادارة المعرفة بين الموظفين ،وذلك لتحسين ادائهم الوظيفي.
 oضرورة تخصيص ادارة خاصة بالمعرفة داخل اقسام المدارس الحكومية لما لها من اهمية في تحسين االداء الحكومي.
 oإعطاء الموظفين دورات تدريبية تتعلق بإدارة المعرفة بشكل مستمر.
 oعقد ندوات تتعلق بأهمية تطبيق مبادئ ادارة المعرفة واشراك الموظفين بالنقاش حول اهمية هذا التوجه.
 oتزويد الموظفين بالتجهيزات الالزمة لخلق بيئة معرفية تؤهلهم من تطبيق ادارة المعرفة.
 oالعمل على تحفيز الموظفين لزيادة االبتكار واالبداع الوظيفي لديهم ،ليشعر الموظف بأهميته في االنتاج الوطني
والحكومي.
 oاشراك الموظفين بالقرارات المركزية التي تتعلق بتنفيذ اليات ادارة المعرفة.
 oفتح تخصصات تتعلق بإدارة المعرفة بالجامعات الفلسطينية.
 oالموائمة بين ادارة المعرفة وتفعيل التخطيط االستراتيجي.

المصادر والمراجع
المراجع العربية
 oرزيق كمال ،فارس مسدور".)0552( ،ادارة المعرفة وتطوير الكفاءات" .الملتقى الدولي حول التنمية البشرية وفرص
االندماج في اقتصاد المعرفة والكفاءات البشرية .جامعة ورقلة .كلية الحقوق والعلوم االقتصادية.
 oالزيادات ،محمد عواد .)0552( .اتجاهات معاصرة في ادارة المعرفة .ط .2دار صفاء للنشر والتوزيع .عمان ،االردن.
 oالشقاوي ،عبد الرحمن بن عبداللـه" ،)0550( ،نحو أداء أفضل في القطاع الحكومي" ،الرياض .معهد االدارة العامة.
المملكة العربية السعودية.
 oالصباغ ،عماد عبد الوهاب ،)0555( ،علم المعلومات ،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،االردن.
 oالصباغ ،عماد عبد الوهاب ،عبد الهادي محمد فتحي" ،)0550( ،ادارة المعرفة ودورها في ارساء مجتمع المعلومات"،
جامعة قطر ،الدوحة.
 oعبد العاطي دينا ،عبد العاطي داليا ".) 0556( ،دور ادارة المعرفة وراس المال الفكري للنهوض بالمنظمات العربية
ومواجهة تحديات المستقبل" .المؤتمر السنوي الثامن مستقبل االدارة العربية في عالم المعرفة والتقنية العالية،
االسماعيلية ،مصر.
 oالعلي عبد الستار ،قنديلجي عامر ابراهيم ،العمري غسان ،)0556( ،المدخل الى ادارة المعرفة .ط .2دار المسيرة
للنشر والتوزيع ،عمان ،االردن.
 oعليان ،ربحي مصطفى .)0552( .ادارة المعرفة .ط .2دار صفاء للنشر والتوزيع .عمان ،االردن.
 oالغساني ،احمد بن محسن" .)0552 ( .تطبيقات وحلول ادارة المعرفة في تنمية الموارد البشرية" .الملتقى الثاني لتنمية
الموارد البشرية .عمان ،االردن.
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 oالفارس ،سليمان" .)0525( .دور إدارة المعرفة في رفع كفاءة أداء المنظمات" .مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية
والقانونية ،المجلد (.)06
 oقاسم ،حشمت .)0552( .مدخل لدراسة المكتبات وعلم المعلومات .ط .2دار غريب .القاهرة .مصر.
 oالقحطاني ،سالم بن سعيد" .)0559( .إدارة المعرفة وتطبيقاتها في القطاع العام السعودي الواقع والمأمول " .المؤتمر
الدولي للتنمية االدارية ،معهد االدارة العامة.
 oالكبيسي ،صالح الدين .)0550( .ادارة المعرفة .منشورات المنظمة العربية للتنمية االدارية .جامعة بغداد .العراق.
 oمفتاح ،صالح" ،)0552( ،ادارة الموارد البشرية وتسيير المعارف في خدمة الكفاءات (المهارات)" .الملتقى الدولي
حول التنمية البشرية وفرصا االندماج في اقتصاد المعرفة والكفاءات البشرية ،جامعة بسكرة ،جامعة ورقلة ،كلية الحقوق
والعلوم االقتصادية.
 oالملكاوي ،ابراهيم الخلوف .)0552( ،ادارة المعرفة الممارسات والمفاهيم ،ط .2مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع،
عمان ،االردن.
 oناصر الدين ،سعد" ،)0556( .االقتصاد المعرفي" .المنتدى العربي الموحد .عمان ،االردن.
 oنجم ،عبود نجم .)0550 ( .ادارة المعرفة المفاهيم واالستراتيجيات والعمليات ط .2مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع.
عمان ،االردن.
 oنور الدين ،عصام ( .)0525ادارة المعرفة والتكنولوجيا الحديثة.ط .2دار اسامة للنشر والتوزيع .عمان ،االردن.
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اإلبداع اإلداري وعالقته في تحقيق الميزة التنافسية في المدارس الحكومية الثانوية في لواء القويسمة
من وجهة نظر المعلمين
Administrative creativity and its relationship to achieving competitive advantage in
government secondary schools in the Qweismeh district from the teachers' point of view
الباحثة  /إيمان مفضي الشلبي
وزارة التربية والتعليم االردنية

الملخص:
هدفت هذه ال ّدراسة إلى استقصاء العالقة بين اإلبداع اإلداري والميزة التنافسية في المدارس الحكومية الثانوية في لواء
القويسمة ،حيث تــكونـت عينة ال ّدراسة من ( )011معلم ومعلمة تم اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية ،وتم استخدام أداتان
لجمع البيانات ،األولى لقياس درجة اإلبداع اإلداري لدى المديرين ،والثانية لقياس درجة الميزة التنافسية ،وتم التحقق من صدقهما
وثباتهما بالطريقة العلمية المعروفة.
وقد أظهرت النّتائج وجود عالقة طردية بين اإلبداع اإلداري والميزة التنافسية لدى أفراد عينة ال ّدراسة ،كما أظهرت
عدم وجود فروق دالة إحصائيا ً في مستوى اإلبداع اإلداري والميزة التنافسية يعزى لمتغيري الجنس والخبرة التعليمية.
في ضوء نتائج ال ّدراسة ،أوصت الباحثة ضرورة عقد اجتماعات ولقاءات دوريّة مع الموظّفين ،وعقد دورات تدريبيّة
للقيادات اإلدارية لتبصيرهم بضرورة اإلبداع اإلداري ،وأهميّته لتحقيق الميزة التنافسية ،وضرورة قيام وزارة التّربية والتّعليم
باختيار المديرين وفق معايير عالميّة تساهم في دعم اإلبداع اإلداري ،وضرورة تقديم وزارة التّربية والتّعليم الحوافز المادية
والمعنوية للذين تتوافر لديهم مبادرات ،وأعمال متميزة مما يزيد من الميزة التنافسية.
الكلمات المفتاحيّة :اإلبداع اإلداري ،الميزة التنافسية

Abstract:
The study was designed to investigate the relationship between administrative innovation
and competitive advantage in secondary public schools in the Qweismeh district. The sample
consisted of (93) teachers and teachers who were chosen by random stratified method. Two tools
were used to collect data: The degree of competitive advantage, after ascertaining their sincerity
and consistency, was distributed to the sample members of the study.
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The results showed a moderate level in both managerial innovation and competitive
advantage. The results also showed a statistical relation between the managerial creativity and the
competitive advantage among the sample of the study. There were also significant differences in
the level of administrative creativity and competitive advantage due to gender variables,
experience and scientific qualification.
In the light of the results of the study, the researcher recommended holding regular
meetings and meetings with the employees, holding training courses for the administrative leaders
to show them the necessity of administrative innovation and its importance for achieving
competitive advantage, and the necessity that the Ministry of Education chooses managers
according to international standards that contribute to supporting administrative creativity.

Keywords: Administrative Creativity, Competitive Advantage.
المقدمة
في ظل ما يشهده العالم في القرن الحادي عشر من تصاعد المنافسة التي اتسع نطاقها ،وشملت العام والخاص ،وت َعدت الحدود
ليصبح التنافس عالمياً ،والتسابق على مكان الرّيادة ،حيث أن التطور الذي عرفه العالم ،لم يعد يعترف إال بالرائد فال مكانة فيه للتابع.
ولقد مارس اإلنسان اإلدارة منذ القدم ،منذ أن استخل

ﷲ اإلنسان في األرض ومنحه القدرة على البقاء والعمارة واالستفادة

من الطبيعة ومكوناتها ،واستغالل هذه المكونات وتوظيفها وتنظيمها ،ولكن اإلدارة ظهرت كعلم متخصص بدأ في أوائل القرن العشرون
من خالل مدرسة اإلدارة العلمية في عام ( 1911الوادي.)2012 ،
ويع ّد مفهوم العمل اإلبداعي من المفاهيم الحديثة في اإلدارة نظراً إلى التّنافس ال ّشديد بين المؤسسات بغية الوصول إلى أفكار
جديدة يمكن تطويرها بشكل يح ّسن من أداء العاملين ويزيد من إنتاجيتهم ،فاإلداري الماهر هو ّ
الذي يعيد تشكيل ما ابتدعه غيره بإتقان.
وعلى مستوى التّنظيمات يمكن استكشاف اإلبداع فيها عندما نجد أنّها تقدم أفكاراً تخدم المجتمع ،أو تق ّدم لمنتسبيها منافع،
ومزايا إضافيّة تفوق غيرها ،وتتفوّق على منافسيها؛ فالمؤسّسات المبدعة هي التي ال تفتأ تبحث عن الجديد لتوفّر الحوافز السّخية للعاملين
فيها ليوصلوها إلى ذلك الجديد ،الذي ال يت ّم إالّ بهم (العبيدي ،جاسم.)0101 ،
فممارسات األعمال في القرن الحالي لبست هي نفسها في الماضي ،وبالتالي فإن التغيير ليس أمراً اختيارياً أمام المنظمات بل
هو ضرورة حتمية ،فلقد شهد العقد الماضي إعادة هيكلة جوهرية في منظمات األعمال لتحسين مقدرتها على المنافسة للتعامل مع
التغيرات التي طرأت على المستفيدين واحتجاجاتهم ،وكذلك التكي مع توجهات الحكومات وسياساتها وغيرها من التغيرات التي طرأت
على نسيج الحياة على مستوى العالم.
وبالتالي هناك تحديات أمام المنظمات التي تجبرها على تعديل دورها وبنيتها المؤسسية وأطر العمل التي تحكم طريقة اإلدارة.
وتشير الميزة التنافسية إلى الخصائص والكفاءات المحورية وجوانب التفوق التي تتمتع بها المنظمة وتميزها عن المنافسين في األسواق.
وعادة ما يشار إلى الميزة التنافسية من خالل تواصل األداء فوق المتوسط( .سليم.)0101 ،
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ومنذ نشأة المنظمات والمؤسسات ظهر العديد من المصطلحات اإلدارية التي نالت اهتماماً واضحا ً من قبل الباحثين ومنها
الميزة التنافسية ،وذلك بسبب زيادة عدد المؤسسات وخدماتها ومخرجاتها ،وحدة تنافسها ،وأيضاً التطوارت السريعة التي حدثت في
التكنولوجيا والعلوم واألوضاع االقتصادية ،وبما أن تحقيق األهداف بمستويات دنيا لم يعد الغاية التي ينشدها األفراد والمؤسسات ،ولكن
أصبحوا ينشدون درجات عالية من إتقان العمل ،وارتفاع مستويات األداء ،وهذا هو السق

الذي يحاول الجميع الوصول اليه ،ولهذا

فإن التميّز أصبح من أهم أسباب البقاء واالستمرار في المنافسة في هذا العصر (طعيمة.)2006 ،
لقد أصبحت اإلدارة اإلبداعيّة مطلوبة في الميدان التربو ّ
ي كما هي مطلوبة في كافّة الميادين األخرى ،وذلك بسبب التّح ّديات
الكبيرة ،والظّروف المتغيّرة ،والمنافسة ال ّشديدة التي تواجهها في عالم اليوم والواقع ّ
أن الوصول إلى اإلدارة اإلبداعيّة في الميدان التربويّ
مسألة ليست سهلة ،وبنا ًء عليه فمن المفترض أن يسعى اإلبداع اإلداري لتحقيق األهداف التّربوية والتّعليمية خاصة الميزة التنافسية،
ورفع مستوى أدائها لمواكبة التّطور السّريع.

مشكلة الدّراسة
من خالل خبرة الباحثة في الميدان التربوي الحظت انشغال كثير من المديرين بأعمال إداريّة روتينيّة ،وافتقارها الكتشاف
طرق جديدة أكثر فعالية من تلك المستعملة من قبل المنافسين ،وبمقدورها اكتشافه ميدانياً ،وإحداث عملية إبداع بمفهومه الواسع ،وكذلك
دخول عصر العولمة وتسارع المعرفة وازدهارها يستوجب رفع مستوى األداء وتحقيق األهداف المرجوة مثل اإلبداع والميزة التنافسية.
لذا البد من التفكير بشكل إبداعي يضمن للمؤسسة التعليمية البقاء واالستمرار والتطور ،وتلبية الحاجات المستمرة والمتجددة،
ومواكبة التطور التعليمي بقيمة إضافية متميزة للمجتمع.
كما أوصت بعض ال ّدراسات السّابقة بإجراء دراسات حديثة تخدم موضوع اإلبداع اإلداري مثل دراسة البدراني(،)0100
ودراسة الكبيسي ( ،)0102وحول الميزة التنافسية مثل طعيمة ( )2006والقطب (.)2012
ولذا جاءت هذه الرسالة محاولة لإلجابة عن التساؤل اآلتي :ما أثر اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية
في لواء القويسمة في تحقيق الميزة التنافسية من وجهة نظر المعلمين؟

هدف الدّراسة وأسئلتها
هدفت هذه ال ّدراسةةةةةةة إلى التّعرف إلى أثر اإلبداع اإلداري لدى المديرين في المدارس من وجهة نظر المعلّمين ومدى
تحقق الميزة التنافسية ،ولتحقيق هذا الهدف فقد ت ّم وضع مجموعة من األسئلة وهي كما يأتي:
 ما مستوى تطبيق اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الثانويّة الحكوميّة في لواء القويسمة من وجهة نظر المعلّمين؟ ما مستوى تحقق الميزة التنافسية في المدارس الثانويّة الحكوميّة في لواء القويسمة من وجهة نظر المعلّمين؟ هل توجد عالقة ذات داللة إحصةةةائيّة عند مسةةةتوى داللة ( )α≤0.05بين اإلبداع اإلداري والميزة التنافسةةةية لدى مديريالمدارس الثّانويّة الحكومية في لواء القويسمة من وجهة نظر المعلّمين؟
 هل توجد فروق ذات داللة إحصةةةائية عند مسةةةتوى الداللة ( )α≤0.05في اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الثانويةالحكوميةة في لواء القويسةةةةةةمة في تحقيق الميزة التنافسةةةةةةية من وجهة نظر المعلمين تعزى إلى متغيرات الجنس ،الخبرة
التعليمية؟
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أهمية الدّراسة
تكمن أهمية هذه ال ّدراسةةة من الموضةةوع الذي تتناوله وهو اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الثّانوية الحكوميّة من وجهة
نظر المعلّمين في لواء القويسمة ومدى تحقق الميزة التنافسية.
وتتّضح هذه األهمية في الجوانب اآلتية:
 األهميّة النّظرية :تنبع أهمية ال ّدراسةةةة من كونها محاولة للوقوف على مواصةةةفات المدير النّاجح الذي يتفرّغ للتّفكير في أسةةةاليبوإجراءات تطويريّة تقود إلى اإلبداع،
وال ّدعوة إلى ضةةرورة الوعي بقيمة ّ
الش ةخص المبدع وأهمية اكتشةةاف قدراته في اإلدارة .فاإلبداع من أهم سةةمات القائد الناجح،
وهو أسةةاس التميّز والميزة التنافسةةية ،فيكون لدى المؤسةةسةةة القدرة على المنافسةةة ،والوصةةول إلى خدمات جديدة بشةةكل أفض ةل
وأسرع من المنافسين.
 األهميّـةةةة التّطبيقيّـةةةة :يُؤمل من هذه ال ّدراسة أن تفيد القائمين على رسم السّياسات التربويّة من خالل الوقوف على واقع ممارسةمديري المدارس الثّانوية للميزة التنافسةةةةةية ،وأن تسةةةةةاعد المسةةةةةؤولين في العمل التّربوي على تحسةةةةةين واقع العمل في الميدان
التّربوي من خالل التّنسةةةةةةيق لةدورات وبرامج تةدريبيةة عن الميزة التنةافسةةةةةةيةة واإلبداع اإلداري ،وأن يكون فيها إفادة لمديري
المدارس من حيث التّغلب على الصّعوبات التي تعيق تحقيق الميزة التنافسية.

مصطلحات الدّراسة
 اإلبداع :هو الوحدة المتكاملة لمجموعة العوامل الذاتية والموضةةةةةوعيّة التي تقود إلى تحقيق إنتاج جديد وأصةةةةةيل وذي قيمة منقبل الفرد أو الجماعة (خليفات.)2012،
 اإلبداع اإلداري :هو القدرة على إيجاد أشةةةةةياء جديدة قد تكوّن أفكاراً أو حلوالً أو منتجات أو طرق أو أسةةةةةاليب عمل مفيدة (أبوجامع.)2008 ،
ويعرّف إجرائيا ً بأنه الدرجة الكلية التي يحصل عليها المستجيب على مقياس اإلبداع اإلداري المستخدم في الدراسة الحالية.
 الميزة التنافسيية :وهي مجموعة العوامل الرئيسةية لتحقيق القدرة التنافسةية للمنظمة ،وهي كفاءة إدارة الموارد البشةرية ،وإدارةاالبتكار واإلبداع ،مما يزيد من القدرة التنافسية للمنظمة)Jones & Tilley0112، 01( .
ويعرّف إجرائيا ً ويعرّف إجرائيا ً بأنه الدرجة الكلية التي يحصةةةل عليها المسةةةتجيب على مقياس الميزة التنافسةةةية المسةةةتخدم في
الدراسة الحالية.

حدود الدّراسة
تقتصةةةةةةر هةذه الة ّدراسةةةةةةة على معلّمي ومعلّمةات المرحلةة الثّانوية في لواء القويسةةةةةةمة للفصةةةةةةل الدراسةةةةةةي األول من العام
(.)2019/2018
محدّدات الدّراسة
ّ
إن تعميم نتائج ال ّدراسة الحالية يت ّم في ضوء المح ّددات اآلتية:
 صدق أداتي ال ّدراسة وثباتها. -دقّة وموضوعيّة استجابات معلمي المدارس الثّانوية الحكوميّة في لواء القويسمة عن فقرات أداتي ال ّدراسة
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اإلطار النظري
المبحث األول :اإلبداع اإلداري
ّ
إن اإلبداع اإلداري مطلب رئيسةةةةةةي لنجاس المؤسةةةةةةسةةةةةةات التّربويّة؛ فال ب ّد منه لمواجهة مشةةةةةةكالت الحياة اليومية وتحديات
ب أكثر فاعلي وة وكفاء وة؛ ليدفعوا بعملية
المسةةةةةتقبل ،وقد برزت الحاجة إلى إداريّين مبدعين لممارسةةةةةة وظائ اإلدارة المدرسةةةةةيّة بأسةةةةةلو و
تطوير اإلدارة المدرسيّة قدُما ً إلى األمام.
المفاهيم العامة لإلب ّداع اإلداري
وقد تباينت آراء الباحثين والكتّاب حول مفهوم اإلبداع ،فمنهم من قصةةةد باإلبداع المقدرة على إيجاد شةةةيء جديد وإخراجه إلى
حيز الوجود( .السكارنة.)0100،
ولقةةد عرّف اإلبةةداع بةةأنّةه النّظر للمةةألوف بطريقةةة أو من زاويةةة غير مةةألوفةةة ،ثم تطوير هةةذه النّظرة للتّحول إلى فكرة ثم إلى
تصميم ثم إلى إبداع قابل للتّطبيق واالستعمال( .مشهور.)0101،
كمةا عرّف )Robbinsand David (0991اإلبةداع اإلداري بةأنّه عمليّة يتم من خاللها تحويل األفكار المبتكرة إلى منتج أو
خدمة جديدة أو طرق وأساليب جديدة في العمل.
ويع ّد االهتمام بالعمل اإلبداعي حالً لمشةةةةةكالت البيئات التعليمية النّاجمة عن التّقدم العلمي والتّقني ّ
السةةةةةريعين ،كما أنّه يسةةةةةلّط
الضةةةوء على المسةةةتوى اإلبداعي لدى األفراد عامة ولدى المديرين خاصةةةـةةةةةةةةة ألنّهم هم الذين يصةةةنعون القرارات ويرسةةةمون مسةةةتقبل
المدرسةةةةةةة ،ويعمل على تحديد العوامل التي تؤثر في هذا المسةةةةةةتوى ،سةةةةةةواء أكانت تتعلق بالمنا التنظيمي للمدرسةةةةةةة أو بالمتغيرات
ّ
الشةخصةية للمدير نفسةه في سةبيل تهيئة أفضل الظّروف المالئمة لألبداع ،والتّخلص من العقبات التي تحول دونه ،وتحديد أفضل البدائل
المطلوبة لدعم اإلبداع وصوالً إلى زيادة قدرات المدرسة على مواجهة ومواكبة التغيرات المتالحقة (الجعافرة.)0102،
ويُنظر إلى اإلبداع على أنّه نتاجات العقل الفريدة التي تصدر على شكل أفكار وأساليب أو طرق وغيرها من المستجدات التي لم يسبق
لها وجود في المنظمة.
وقد أشارت (أبو هين )0101،إلى أهم أسباب حاجة المنظّمات لإلدارة اإلبداعية وهي كما يلي:
أوالً :تع ّد اإلدارة اإلبداعية عنصراً أساسيا ً في جميع نشاطات أ ّ
ي منظّمة لرفع كفاءتها وإنتاجيّتها وبالتّالي تحسين مخرجاتها سوا ًء أكانت
منتجات أو خدمات.
ّ
المنظمات الحديثة ظروفا ً متغيرة ومعقّدة فرضت الحاجة إلى اإلدارة اإلبداعية.
ثانياً :تعيش
وبنا ًء على ذلك ترى الباحثة أنّه بات ضةةروريا ً على المنظّمة االسةةتجابة للثورة التّكنولوجيّة ،وما يسةةتلزم ذلك من تغييرات في
ق إبداعي وة.
هيكل المؤسسة وأسلوب إدارتها بطر و
ويقوم اإلبةةداع اإلداري على عةةدة عنةةاصةةةةةةر أهمهةةا التّعري بةةالقيم التّنظيميةةة وتعميقهةا في نفوس وعقول أعضةةةةةةاء التّنظيم،
والتّركيز على األداء ،وتحرّي الموضوعيّة في تقويمه( .بطّاس.)0112 ،
ومما ال شةةةك فيه أ ّن نجاس اإلدارة في تحقيق أهدافها يتوقّ على ممارسةةةات المديرين أنفسةةةهم ،فال ب ّد من توافر المقوّمات كي
ينجح المدير في عمله ،وحتى تُبدع اإلدارة عموماً ،فإنّه يمكن حصر تلك المقوّمات فيما يأتي:
 -االنتماء المؤسّسي بمعنى الوالء للتّنظيم وبذل ك ّل ما يجب لتطوير األداء.
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 الحسّ االقتصةةةةادي واالجتماعي ،بمعنى أن يكون اإلداري ذا حسةةةةاسةةةةية لألوضةةةةاع االقتصةةةةادية واالجتماعية في المؤسةةةةسةةةةةومحيطها االجتماعي( .بطّاس.)0112 ،
ومع ذلةةك فةةإن اإلبةةداع اإلداري يتع ّرض إلى العةةديةةد من المعوّقةةات ،والتي تعمةةل على الحة ّد من فةةاعليتةةه ،وبةةذلةةك يفقةةد اإلبةةداع
اإلداري معناه وهدفه ،وأهم العوائق التي تواجه عمليّة اإلبداع هي:
أوالً :الخوف من التّغيير ومقاومة الجهات اإلدارية له ،وتفضيل حالة االستقرار وقبول الوضع الرّاهن.
ثانياً :انشغال المديرين باألعمال اليومية الروتينيّة ،ورفض األفكار الجديدة واعتبارها مضيعة للوقت.
ثالثاً :مركزية اإلدارة ،وعدم اإليمان بتفويض األعمال الرّوتينيّة البسيطة إلى العاملين( .عبوي.)012: 0112،
وقد بات من ّ
الضةةةةةروري على أي عمل إداري حتى يكون ناجحا ً أن يتوافر فيه الكم والنّوع من المهارات التي من شةةةةةأنها أن
تزيد فرص النجاس واإلبداع ،ويمكن حصر مهارات اإلبداع اإلداري بما يلي:
 الطّالقة :وهي القدرة على توليد عدد كبير من البدائل أو األفكار عند االستجابة لمثير معين (سعادة.)0100، المرونة :تعني القدرة على توليد األفكار المتنوّعة التي ليسةةت من نوع األفكار المتوقّعة عادة ً ،وتوجيه أو تحويل مس ةار األفكارالذهني ّ
مع تغيير المثير أو متطلبات الموق  ،وهي عكس الجمود ّ
الذي يعني تبنّي أنماط محددة سةةةلفا ً وغير قابلة للتّغيّير حسةةةب
ما تستدعي الحاجة( .الهذلي.)0101،
أن سة ّر تحقيق التميّز واإلبداع اإلداري يكمن في طريقة إدارة المدير ،كما يمكن القول ّ
يالحظ م ّما سةبق ّ
أن تق ّدم المؤسسة يعود
إلى الكفةاءة اإلداريةة التي تشة ّ
ةةةةةكةل أحةد أهم عناصةةةةةةر اإلنتاج ،والتي بدونها ال يمكن أن تتحقّق األهداف بكفاءة وفاعليّة مهما عظُم حجم
الموارد الما ّدية المتاحة.
المبحث الثاني :الميزة التنافسية
إن المنافسةةة لغة العصةةر ومحل اهتمام غالبية مؤسةةسةةات المجتمع البشةةري في جميع دول العالم على ح ّد سةةواء ،لذا ال ب ّد من
المؤسةسةات التربوية لتحقيق الميزة التنافسةية وضع استراتيجيات يمكن من خاللها تحقيق التفوق والتميّز في المجتمع ،من خالل خدماتها
التي تراعي فيهةا مواصةةةةةةفةات الجودة العةالميةة ،وتفهم احتياجات المجتمع أو البيئة المحيطة ،وفي هذا البحث سةةةةةةيتم التعرف إلى مفهوم
الميزة التنافسية ،وأهميتها ،وخصائصها ،وأنواعها ،ومصادرها ،واستراتيجياتها ،وكيفية تحقيقها ،والميزة التنافسية لقطاع التعليم.
مفهوم الميزة التنافسية
تبةاينةت تعريفةات الميزة التنةافسةةةةةةيةة بين البةاحثين بسةةةةةةبةب الطريقة التي يتم النظر إليها ،فمنهم من نظر إليها من خالل الكفاءة
والفاعلية ألداء المنظمة ألعمالها مقارنة بالمنافسةةةةةةين ،ومـةةةةةةةةةةةةنهم من نظر إليها من خالل عامل الكلفة وزيادة المبيعات عن التكالي ،
وآخرون نظروا إليها من خالل الزمن وتقديم الخدمة بوقت وزمن أقل (التميمي والخشإلى.)0112،
وع ّرفهةا  )2000( Lynchأنهةا البحةث عن شةةةةةةيء فريةد ومختل عن المنةافسةةةةةةين بينما رأى Macmillan & Tampo
( )2000بأنها األداة التي يمكن للمنظمة باستخدامها أن تتفوق في المنافسة على اآلخرين.
وع ّرفهـةا (السلمي )0110،بأنها المهارة أو التقنية أو المورد المميز الـةذي يتـيح للمنظمـة تقديم منـافع وقـيم للعمـالء أكبـر ممـا
يقدمـه المنافسـون.
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ومن هذه التعريفات ترى الباحثة بأن الميزة التنافسةةية هيق قدرة المؤسةةسةةة على التميّز عن غيرها من خالل اتباع اس ةتراتيجية
للتنافس ،ومن خالل تقديم منافع وقيم أفضةةةةةل من غيرها من المنافسةةةةةين وإبداع وسةةةةةائل جديدة تم ّكنها من الوصةةةةةول إلى التميّز واألداء
العاليق.
وأشةةار (الغالبي وادريس(0119،أن خصةةةائص الميزة التنافسةةةية مسةةةتمرة ومسةةتدامة بمعنى أن تحقق المؤسةةةسةةةة السةةةبق على
المدى البعيد ،وليس على المدى القريب فقط .وتتسـةةةةةةم بالنسبية مقارنة بالمنافسين أو مقارنتها في فترات زمنية مختلفة ،وهذه الصفة تبعد
المؤسسة عن فهم الميزات التنافسية في إطار مطلق ،وأنها تتبع من داخل المؤسسة وتحقق قيمة لها.
ويرى المقةادمةة ( )0102أنه يمكن أن تتميز منظمات األعمال من خالل اتباع اسةةةةةةتراتيجيات مختلفة للتميّز لتحقيق النوعيين
التاليين من الميزة التنافسية وهما :
 ميزة التكلفة األقل :يمكن لمؤسةةةسةةةة ما أن تحوز ميزة التكلفة األقل إذا كانت تكاليفها المتراكمة باألنشةةةطة المنتجة للقيمة أقل مننظيرتها لدى المنافسين ،وعليها يتم االستناد إلى مراقبة عوامل تطور التكالي .
 ميزة التميّز :تتميز المؤسسة عن منافسيها عندما يكون بمقدورها حيازة خصائص فريدة تجعل الزبون يتعلق بها.وترى الباحثة أن امتالك المؤسسة التعليمية للميزة التنافسية يزيد من البدائل المتاحة أمام المدرسة لتحقق االنتشار والتوسع في
تقديم الخدمات للطالب التي تلبي رغباتهم ،وتناسب ميولهم واتجاهاتهم بما يضمن انتمائهم األقوى لمدرستهم ،وأيضا ً يم ّكن المدرسة من
تقديم خدماتها المتميزة والناجحة.
ولتحقيق الميزة التنافسية في المؤسسات يجب وضع استراتيجيات من أجل بقائها في السوق،
لذا فقد أشةةةةةار (الزعبي )0111 ،أن االسةةةةةتراتيجية التنافسةةةةةية تر ّكز على االختالف ما بين المنظمات ،وال تر ّكز على المهام
المشةتركة بينها ،وأن ما تر ّكز عليه هو كيفية القيام بالوظيفة بشةكل أفضةل مما تؤديها المنظمات المنافسةة ،واالسةتراتيجية التنافسية تعتمد
على عدة خطوات وهي:
 معرفة القوى التنافسية الموجودة في بيئة األعمال وترتيبها بحسب مدى تهديدها لوضع المنظمة . تحديد األهداف االستراتيجية بحيث يتم التركيز عليها واستخدام استراتيجيات المنافسة . تحديد االستراتيجية التنافسية بحسب إمكانيات وظروف المنظمة.لذا ترى الباحثة أن االسةتراتيجية التنافسةية هي الطريقة المثلى لتحقيق أهداف المؤسةسةة للوصول إلى نتائج متميزة تحقق ميزة
تنافسية عالية للمؤسسة.
ويعتمد الدارسةون للميزة التنافسةية في تقييمهم للوضةع التنافسي للمؤسسة على عدد من المؤشرات التي تدل على تحقيق الميزة
التنافسية في المؤسسة هي :الربحية ،تكلفة الخدمة المقدمة ،اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج( .جمال الدين ،معمر)0101،
اتسةةةةةاقا ً مع ما تق ّدم نرى ّ
بأن اإلبداع يلعب دوراً مهما ً لتحقيق التنافس فيما بين المدارس الثانوية الحكومية ،لذلك على المدارس
التي تسةةةعى أن تكون في الصةةةدارة بين منافسةةةيها أن يكون اإلب ّداع جزءاً من سةةةياسةةةتها المتبعة ،ولهذا يفترض أن يحقق الدعم اإلداري
توقعات العاملين اتجاه المؤسةةةةسةةةةة ومسةةةةاعدتهم على التخلص من نقاط ضةةةةعفهم ،فالدعم اإلداري الناجح يتيح للعاملين إنجاز العمل فيما
بينهم بتعاون ،وكذلك الوصول إلى خدمات جديدة بشكل أفضل وأسرع من المنافسين.
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ســـابقة
الدّراسـات ال ّ
وقد تناول عدد من ال ّدراسـات السّـــابقة متغيري الدراسة وعالقته ببعض المتغيرات ،ويمكن تبويب ذلك على النحو االتي:
أولا :الدّراسات المتعلقّة باإلب ّداع اإلداري
في دراسةةةةة أجراها يالماز( ( Yilmaz،2010التي هدفت إلى التّعرف إلى تأثير سةةةةلوك اإلدارة اإلب ّداعية للمديرين وأثره في
التّنظيم اإلبةداعي والوظيفي للعةاملين في المةدارس ،وتكوّنةت عيّنةة الة ّدراسةةةةةةة من ( )105مديراً في منطقة كونيا في تركيا ،ت ّم اختيارهم
عشةوائيّاً ،واسةتخدمت االسةتبانة أداة ال ّدراسة ،وقد أظهرت نتائج ال ّدراسة ّ
ان هناك عالقة كبيرة بين اإلبداع اإلداري والتّنظيمي ،وسلوك
اإلدارة التّنظيميّة لدى المديرين ،ودوره في تعزيز صةةنع القرار للعاملين ،كما أظهرت نتائج ال ّدراسةةة ّ
أن األبعاد ّ
السةةلوكيّة لدى المديرين
بشكل ملحوظ.
تؤثّر بشكل كبير في ارتفاع اإلبداع الوظيفي والتّنظيمي للعاملين في المدارس
و
كمةا أجرى الجعةافرة ( )0102دراسةةةةةةة هدفت إلى معرفة العالقة بين أسةةةةةةاليب إدارة ّ
الصةةةةةةراع التّنظيمي وعالقتها باإلبداع
اإلداري لدى مديري ومديرات المدارس الحكومية في محافظة الكرك ،ولتحقيق هدف ال ّدراسةةةةة ت ّم تطوير اسةةةةتبانة وتوزيعها على عيّنة
ال ّدراسة المكوّنة من ( )225مديراً ومديرة ،وأظهرت نتائج ال ّدراسة ّ
أن المجال الكلي ألساليب إدارة الصراع جاء بدرجة مرتفعة.
ّ
الخاصةةةةة
وفي دراسةةةةة عزازي ( )2102التي هدفت إلى التّعرف إلى مسةةةةتوى اإلبداع اإلداري لمديري المـةةةةةةةةةدارس الثّانويّة
وعالقته بالرّضةةا الوظيفي للمعلّمين في محافظة العاصةةمة ع ّمان  ،وقد اختيرت عيّنة طبقيّة عشةةوائيّة تكوّنت من ( )200معلّما ً ومعلّمة،
وت ّم تطوير اسةةةتبانتين للتّعرف إلى مسةةةتوى اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الثّانوية ،واألخرى لمعرفة مسةةةتوى الرّضةةةا الوظيفي
للمعلّمين من وجهة نظرهم ،وت ّم التّوصةل إلى ّ
أن مسةتوى اإلبداع اإلداري للمديرين من وجهة نظر المعلّمين كان متوّسطاً ،كما أظهرت
عالقة ارتباطيّة إيجابيّة ذات داللة إحصةةةةائيّة بين مسةةةةتوى اإلبداع اإلداري ،والرّضةةةةا الوظيفي ،ولم تظهر فروقا ً ذات داللة إحصةةةةائيّة
تُعزى لمتغـةـةـةـةـةـةـةـةـةـةـةيّر المؤهل العلمي ،والخبرة التّعليميّة ،فضالً عن وجود فـةروق ذات داللــة إحصائيّة في مستوى اإلبداع اإلداري
لدى مديري المدارس الثّانويّة من وجهة نظـةـةـةـةـةـةـةـةــــــــر المعلّمين تُعزى لمتغيّر الجنس ولصالح اإلناث ،وإلى متغيّر السّلطة المشرفة
ولصالح المدارس الخاصّة.
ثانياا :الدّراسات المتعلقّة بالميزة التنافسية
في دراسـةة أجراها علـيي ( )2102والتي هدفت إلى التعرف إلى متطلبات اسـةتدامة الخبـةرة التنافسـةية فـةي مؤسسـةةات التعليم
العـةالي وهـةي كدراسـةة حالـةة علـةى الجامعـة اإلسالمية ،وقـد تكونـت عينـة الدراسـة مـن ( )000مـن مـدراء الوحـدات والـدوائر ،وقـد
اسـةتخدم الباحـةث المـةنهج الوصـةفي ،وأثبتـةت النتـةائج أن متطلبـةات اسـةتدامة الخبرة التنافسية للجامعة تتأثر بصـةورة جوهرية بكـل مـن
المتغيرات (تقيـةةيم مـةةوارد وقـةةدرات الجامعـةةة – التعليم المنظمـةةي – التحسين المسـةةتمر – التكي المنظمـةةي) حيـةةث كـةةان األقـةةوى هـةةو
التكي

المنظمي بنسبة  %55.25واألضع

هو معرفة قدرات المنافسين بنسبة .% 22.11

كمةا أجرى المقيادمية ( )2102دراسةةةةةةة هةدفةت إلى معرفةة دور الكفاءات البشةةةةةةرية في تحقيق الميزة التنافسةةةةةةية في الجامعة
اإلسةةالمية ،وكذلك التعرف إلى مسةةتوى الميزة التنافسةةية للجامعة اإلسةةالمية ،وقد اعتمدت الد راسةةة أسةةلوب الحصةةر الشةةامل للعاملين
باإلدارة العليا وصةةوالً إلى رؤسةةةاء األقسةةةام بالجامعة والبال عددهم(  )050فرداً ،وخلصةةةت الدراسةةةة إلى أن هناك عالقة ارتباطية بين
توفر الكفاءات البشةرية وتحقيق الميزة التنافسةية في الجامعة اإلسةةالمية ،وأن نسةبة تحقيق الميزة التنافسةية في الجامعة اإلسةةالمية متوفر
ةال  ،وأن هنةةاك عالقةةة ارتبةةاطيةةة بين توفر مةةدى توفر المعرفةةة والقةةد رات والمهةةارات الموجودة في الكةةادر البشةةةةةةري ومةةدى قةةدرة
وعة و
الجامعة على تحقيق ميزة تنافسية.
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من أبرز نتائج الدارسةةة وجود فروق ذات داللة إحصةةائية في الدرجة الكلية آلراء أفراد العينة حول واقع إدارة اإلبداع كمدخل
لتحقيق الميزة التنافسةةية تعزى لمتغيري المؤهل العلمي وذلك لحملة الدراسةةات العليا ،وسةةنوات الخدمة لصةةالح السةةنوات أكثر من ،01
في الدرجة الكلية لالستبانة .
وفي دراسة رووز ( )Ross,2014التي هـةدفت هـةذه الدراسـةة إلى البحـةث فـي توقعـات الطلبـة حـول مسـتوى التعليم العـالي
مـةةن المؤسسـةةات واالستراتيجيات التـةةي يجـةةب إتباعهـةةا مـةةن قبـةةل المؤسسـةةات التعلمية لجـةةذب نوعية جيـةةدة من الطالب وشملت العينة
 011طالبا ً من طلبة الثانوية العامة في مد ارس الهند .توصـةلت الدراسـةة إلى نتيجة أن أهـةم األسـةباب التـةي تجعـل المؤسسـة األكاديمية
جاذبـةةةة للطالب هي أن تقـةةةدم النصـةةةائح الفعالـةةةة فيمـةةةا يتعلـةةةق بقضايا الطـةةةالب األكاديمي ،وأن تـةةةوفر الشـةةةعور بالراحـةةةة داخل الحرم
الجامعي ،وأن تكون مؤهلة لكي تعطي تعليما ً جيـةةةداً ،وأن تـةةةوفر للطـةةةالب وسـةةةائل الراحة والمرافق االجتماعية وتوفر خدمات مميزة،
وأن تكون ذات موقع جغرافي مناسب ،وأن توفر عوامل السالمة واألمن.
أما دراسةةةة السيييوسيييي ( )2102التي هدفت إلى الكشةةة عن درجة ممارسةةةة الكليات التقنية بمحافظات غزة إلدارة التميّز من
جهة ،وممارسةةةةةةة اسةةةةةةتراتيجيات الميزة التنافسةةةةةةية من جهة أخرى ،والوقوف على طبيعة العالقة بينهما ،وكذلك تحديد دالالت الفروق
المتعلقة بدرجة ممارسةةةةةة الكليات التقنية بمحافظات غزة إلدارة التميّز في المجاالت التالية :القيادة بالتشةةةةةارك ،إدارة العمليات ،االهتمام
بجودة الطلبة ،التركيز على البحث العلمي (بحسةةةةب متغيرات الدراسةةةةة) الكلية ،مجال العمل ،المؤهل العلمي ،الجنس .وقد تم اسةةةةتخدام
المنهج الوصةةةةةةفي التحليلي في البحةث ،من خالل اسةةةةةةتبةانةة تم تطبيقهةا على مجتمع الةدراسةةةةةةة من جميع العاملين في الكليات التقنية قيد
الدراسةةةة في محافظات غزة للعام الد ارسةةةي ( ،)0101-0102والبال عددهم( ،) 200وأهم ما توصةةةلت إليه أنه توجد عالقة ارتباطية
موجبة بين درجة ممارسةةةة الكليات التقنية في محافظات غزة إلدارة التميّز ودرجة ممارسةةةتها السةةةتراتيجيات الميزة التنافسةةةية  ،وتوجد
فروق ذات داللة إحصةةةةائية لدرجة ممارسةةةةة الكليات التقنية بمحافظات غزة إلدارة التميّز تعزى لمتغير الكلية ولصةةةةالح الكلية الجامعية
للعلوم التطبيقية ،ومتغير مجال العمل لصةةةةةةالح اإلداري ،ومتغير المؤهل العلمي لصةةةةةةالح حملة البكالوريوس ،ومتغير الجنس لصةةةةةةالح
اإلناث.

التعقيب على الدراسات السابقة
في ضةةةةةوء الدراسةةةةةات السةةةةةابقة تظهر أهمية توظي اإلبداع اإلداري ،ومدى الحاجة الماسةةةةةة لإلدارة اإلبداعية ،واكتسةةةةةاب
المهارات الالزمة لإلبداع اإلداري ،وتجنب المعيقات التي تحول دون تحقيق اإلبداع اإلداري ،وأكدت الدراسةةات السةةابقة على ضةةرورة
االلتحاق بالدورات التدريبية لتمكين اإلبداع اإلداري.
لذا أكدت الباحثة على ضةةرورة طرس موضةةوعات أسةةاسةةية تتعلق باإلبداع اإلداري ،وهو موضةةوع مهم في الوقت الحاضةةر
لعدم وجود دراسات ميدانية كافية ،وربط اإلبداع في تحقيق الميزة التنافسية في عصر االزدهار والثورة المعرفية.

الطريقة واإلجراءات
منهجية الدّراسة
ومعلمةات المةدارس الحكوميةةة
اتّبعةت البةاحثةة المنهج الوصةةةةةةفي االرتبةاطي من خالل تطوير أداتين ،وتوزيعهمةا على معلمي
ّ
للمرحلة الثانوية في لواء القويسمة ،وإيجاد العالقة بين المتغيّرين ،وهي المنهجيّة المالئمة لمثل هذه ال ّدراسة.
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مجتمع الدّراسة
تكوّن مجتمع الة ّدراسةةةةةةة من جميع معلمي ومعلمةات المدارس الثّانوية الحكوميّة في لواء القويسةةةةةةمة للعام ال ّدراسةةةةةةي (0101
 )0109/في المملكة األردنيّة الهاشميّة .والبال عددهم ( )2121معلّما ً ومعلّمة ِوفق إحصائيّة صادرة عن مديرية لواء القويسمة.

عيّنة الدّراسة
اختيرت عيّنة طبقيّة عشةةوائيّة نسةةبيّة من معلمي ومعلمات المدارس الثّانويّة الحكوميّة في لواء القويسةةمة حسةةب متغيّر الجنس
وعةددهم ( )011موزعين وفقةا ً لمتغيرات الجنس والخبرة التعليميةة كمةا هو مبين في الجةدول ( ،)0وحة ّدد عدد أفرادها في ضةةةةةةوء عدد
أفراد المجتمع ،واستناداً إلى جدول تحـةـةـةـةديد حجـةـةـةـةـةـةم العيّنة من حجـةـةـةـةـةـــــــــم المجتمـــــــع الذي أعــــــــ ّده كرجيسي ومرجان.
)(Krejci& Morgan, 1970
جدول رقم ( :)0توزيع أفراد عينة الدراسة
الرقم

المتغير

0

الجنس

0

الخبرة التعليمية

المستوى

العدد

ذكور

11

إناث

21

أقل من ( )1سنوات

05

من ( )01- 1سنوات

05

أكثر من ( )01سنوات

22

أداة الدّراسة
تم تطوير أداتين لجمع البيانات لتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن أسئلتها هما:
األداة األولى :استبانة اإلبداع اإلداري:
تم تطوير أداة الة ّدراسةةةةةةة لقيةاس درجةة اإلبةداع اإلداري لدى مديري المدارس الحكوميّة الثّانوية من وجهة نظر المعلّمين في
لواء قصبة ع ّمان ،وذلك بالرّجـةةـةةـةةوع إلى األدب النّظري المتعلّق بموضوع ال ّدراسة والرّسائل واألطروحات الجامعيّة ذات الصّلة مثل
دراسةةةة صيييوالحة ( ،)2102ودراسةةةة الجعافرة ( ،)2102ودراسةةةة البدراني ( ،)2100ودراسةةةة الهذلي ( ،)2101ودراسةةةة أبو هين
(.)2101
وقـةةةـةةةـةةةد تض ّمنت األداة بصيغتها األوليّة ( )05فقرة لقياس درجة اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الحكوميّة الثّانوية من
وجهة نظر المعلّمين في لواء قصبة ع ّمان ،وأعطي لكل فقرة وزنا ً متدرّجا ً وفق سلم ليكرت الخماسـةةةـةةةي لتقدير درجات تفويض السّلطة
(دائماً ،غالباً ،أحياناً ،نادراً ،أبداً) ،وتمثّـل رقميا ًّ الترتيب ()0،0،2،2،1
صدق األداة األولى (استبانة اإلبداع اإلداري)
تـةـةـةـة ّم التّأكـةـةـةـةـد من صدق األداة بما تضمنته من فقرات من خالل عرضها على مجموعـــة من المح ّكمين تكوّنـــت من أحد
المختصةين في اإلدارة التّربويّة ،وذوي الخبرة من أعضةةاء هيئة التّدريس في جامعة ّ
ّ
الشةـةةةةةةـةةةةةةرق األوسةةط ،والجامعة
عشةةر مح ّكما ً من
األردنيّة ،وجامعة البلقاء التّطبيقيّة ،وقـةةةةـةةةةد طلب منهم إبداء الرأي في صالحيّة فقرات أداة ال ّدراسة ،وإجراء تعديالت مالئمة تخـةةةةـةةةةدُم
ال ّدراســـة.
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وبعـةةةـةةةـةةةد االطالع على اقتراحات المح ّكمين ومالحظاتهم .اعتمـةةةـةةةـةةةدت الباحثة الفقرات التي نالت نسبة اتفاق بين المح ّكمين
( )%11فأكـةةةـةةةـةةةـةةةثر ،وت ّم تعديل الصّياغة اللّغويّة لبعض الفقرات ،وحذف فقرتين لم تكن ذات صلة بموضوع ال ّدراسـةةةـةةةـةةةة؛ فاستقرّت
فقرات األداة على ( )01فقرة.
ثبات األداة األولى (استبانة اإلبداع اإلداري)
تم التّأكـةةةـةةةـةةةـةةةد من ثباتها باستخدام طريقة االختبار ،وإعادة االختبار ( )test-retestبتطبيق األداة على عيّنة مكوّنة من ()01
معلّما ً ومعلّمة من خارج عيّنة ال ّدراسة ،وبعد مرور أسبوعين ت ّم إعادة التّطبيق على العيّنة نفسها ،وتـةةةةةـةةةةةـةةةةةـةةةةة ّم استخراج معامل ارتباط
بيرسةةةةةةون بين البيةانةات التي ت ّم تجميعهةا من التّطبيقين ،وأشةةةةةةارت قيمةة معةامةل االرتبةاط إلى ّ
أن األداة تتمتّع بدرجة ثبات عالية ،إذ بل
معامل الثّبات ( .).11كما تـةـةةـةةـة ّم التّحـةةـةةـةةقق من ثبات أداة ال ّدراسـةةـةةـةةـةةة األولى من خالل استخدام معادلـةةـةةـةةة كرونبا ألفا (Cronbach-
 )Alphaإليجـةـةـةـةاد معامل االتّساق ال ّداخلي؛ فبلغت قيمة الثّبات ( ).12أيضا ً وتعـةـةـةـة ّد هذه القيمة لمعامل الثّبات مقبولـةـةــة في األبحاث
التّربويّـة والنّفسيّة.
األداة الثّانية :استبانة الميزة التنافسية
تم تطوير أداة ال ّدراسةةةةةة الثانية لقياس درجة الميزة التنافسةةةةةية لدى مديري المدارس الحكوميّة الثّانوية من وجهة نظر المعلّمين
في لواء القويسةةمة ،وذلك بالرّجوع إلى األدب النّظري المتعلّق بموضةةوع ال ّدراسةةةة والرّسةةائل واألطروحات الجامعيّة ذات ّ
الصةةةلة مثل
دراسة شلبي ( ،)0101ودراسة الصالحات ( ،)0105ودراسة كحيل (.)0102
وقـةةةةـةةةةـةةةةد تض ّمنت األداة بصيغتها األوليّة ( )05فقرة لقياس درجة الميزة التنافسية لدى مديري المدارس الحكوميّة الثّانوية من
وجهة نظر المعلّمين في لواء القويسةمة ،وأعطي لكل فقرة وزنا ً متدرّجا ً وفق سةلم ليكرت الخماسـةةةةةةـةةةةةةي لتقدير درجات الميزة التنافسية
(دائماً ،غالباً ،أحياناً ،نادراً ،أبداً) ،وتمثّـل رقميا ًّ الترتيب (.)0،0،2،2،1
صدق األداة الثانية (استبانة الميزة التنافسية)
تـةـةـةـة ّم التّأكـةـةـةــد من صدق األداة الثّانية ،بمــا تضمنته من فقرات من خالل عرضها على مجموعـــة من المح ّكمين تكوّنـــت
المختص ةين في اإلدارة التّربويّة ،وذوي الخبرة من أعضةةاء هيئة التّدريس في جامعة ّ
ّ
الش ةـةةةةةةةـةةةةةةةرق األوسةةط،
من أحد عشةةر مح ّكما ً من
والجامعة األردنيّة ،وجامعة البلقاء التّطبيقيّة ،وقـةةةةةـةةةةةد طلب منهم إبداء الرأي في صالحيّة فقرات أداة ال ّدراسة ،وإجراء تعديالت مالئمة
تخــدُم ال ّدراســـة.
وبعـةةـةةـةةد االطـةةـةةـةةالع على اقتراحـةةـةةـةةـةةات المح ّكمـةةـةةـةةـةةين ومالحظاتهم .اعتمـةةـةةـةةدت الباحثة الفقرات التي نالت نسبة اتفاق بين
المح ّكمين ( )11%فأكـةـةـةةـةثر ،وتـةـةةـةـة ّم تعديل الصّياغة اللّغويّة لبعض الفقرات ،وحذف فقرتين لم تكن ذات صلة بموضوع ال ّدراسـةةـةـةةة؛
فاستقرّت فقرات االستبانة الثانية على ( )01فقرة.
ثبات األداة الثانية (استبانة الميزة التنافسية)
كما تم التّأكـةةةةةـةةةةةـةةةةةـةةةةةد من ثباتها باستخدام طريقة االختبار ،وإعادة االختبار ( )test-retestبتطبيق األداة على عيّنة مكوّنة من
( )01معلّما ً ومعلّمة من خارج عيّنة ال ّدراسة ،وبعد مرور أسبوعين تـةةةـةةةـةةة ّم إعادة التّطبيق على العيّنة نفسها ،وتـةةةـةةةـةةةـةةة ّم استخراج معامل
ارتباط بيرسون بين البيانات التي تـةةةةـةةةة ّم تجميعها من التّطبيقين ،وأشارت قيمة معامل االرتباط إلى أ ّن األداة تتمتّع بدرجة ثبات عالية ،إذ
بل معامل الثّبات (.).12
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كما تـةةـةةـةةـ ة ّم التّحـةةـةةـةةقق من ثبات أداة ال ّدراسـةةـةةـةةـةةة األولى من خالل استخدام معادلـةةـةةـةةة كرونبا ألفا ()Cronbach-Alpha
إليجـةةـةةـةةـةةاد معامل االتّساق ال ّداخلي؛ فبلغت قيمة الثّبات ( ).10أيضا ً وتعـةةـةةـةةـة ّد هذه القيمة لمعامل الثّبات مقبولـةةـةةـةةـةةة في األبحاث التّربويّة
والنّفسيّة.

متغيّرات الدّراسة
 الجنس :وله مستويان (ذكر ،أنثى). سنوات الخبرة :ولها ثالث مستويــات (أقل من  5سنوات ،من  5إلى  10سنوات ،أكثر من  10سنوات). اإلبداع اإلداري. -الميزة التنافسية.

المعالجات اإلحصائية
لتحقيق أهداف الدراسةةةة تم اسةةةتخدام برنامج الحزم اإلحصةةةائية للعلوم االجتماعية ( )SPSSلإلجابة على أسةةةئلتها على النحو
التالي:
 لإلجابة عن السؤالين األول والثّاني استخدمت المتوسّطات واالنحرافات المعياريّة والرتبة والمستوى. لإلجابة عن السؤال الثالث تم استخدام معامل االرتباط بيرسون. لإلجابة عن السؤال الرابع تم استخدم اختبار تحليل التّباين األحادي للفروق بـةةةـةةةين ثـةةةـةةةـةةةالث عيّنات مـةةةـةةةـةةةستقلة فأكثر (الخبرةالتعليمية) واختبار قتق للعينات المستقلة.
تم تقسيم مستوى اإلبداع اإلداري لمديري المدارس الحكومية من وجهة نظر المعلمين إلى ثالثة أقسام كاآلتي:
 مستوى منخفض إذ تراوس المتوسط الحسابي بين ()0.22 – 0 مستوى متوسط إذ تراوس المتوسط الحسابي بين ()2.25 – 0.22 -مستوى مرتفع إذ تراوس المتوسط الحسابي بين ()1 – 2.21

نتائج الدراسة
يتضمن هذا الفصل عرضا ً للنتائج التي توصل إليها هذا البحث من خالل اإلجابة عن أسئلتها ،وذلك على النحو اآلتي:
أولا :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول :ما مستوى تطبيق اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الثانويّة الحكوميّة في لواء
القويسمة من وجهة نظر المعلّمين؟
لإلجابة عن هذا السةةةةؤال ت ّم حسةةةةاب المتوسةةةةطات الحسةةةةابيّة واالنحرافات المعياريّة ومسةةةةتوى اإلبداع اإلداري لدى مديري
المدارس الثّانوية الحكوميّة في لواء القويسمة من وجهة نظر المعلّمين ،والجدول ( )0يوضح ذلك.
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الجدول رقم ( :)2المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والرتبة ومستوى اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الحكومية في
القويسمة من وجهة نظر المعلمين مرتبة تنازلياا.
الرقم
0
0
2

الفقرة
يتمتّع المدير بالمقدرة على تنظيم أفكاره عند مواجهة أي
مشكلة.
لدى المدير المقدرة على اقتراس الحلول المناسبة لمواجهة
مشكالت العمل.
يطّلع المدير على كل ما هو جديد في اإلدارة التربويّة لتعزيز

المتوسط

النحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

مستوى
اإلبداع

4.38

.73

0

مرتفع

4.26

.77

0

مرتفع

4.26

.78

0

مرتفع

4.26

.90

0

مرتفع

1

يح ّدد المدير تفاصيل العمل قبل البدء بتنفيذه.

4.23

.83

1

مرتفع

2

يبتكر المدير أساليب جديدة في حل المشكالت اإلدارية.

4.17

.85

2

مرتفع

5

يتمتّع المدير بالمهارة في النّقاش والحوار.

4.17

.81

2

مرتفع

4.17

.86

2

مرتفع

4.16

.93

9

مرتفع

4.15

.93

01

مرتفع

2

1
9
01
00

مقدرته على مواجهة المشكالت المستقبليّة.
يسعى المدير للحصول على معلومات مف ّ
صلة قبل البدء
بالعمل عند التّكلي

بعمل جديد.

يحرص المدير على معرفة الرأي المخال

لرأيه لالستفادة

منه.
لدى المدير المقدرة على إنجاز األعمال بطريقة مغايرة.
يهتم المدير بإنتاج أفكار جديدة أكثر من اهتمامه بمحاولة
الحصول على موافقة اآلخرين.
لدى المدير المقدرة على التّعامل مع األفكار الجديدة لتطوير

4.15

.82

01

مرتفع

4.12

.83

00

مرتفع

02

يشجّع المدير المبادرات االبتكارية (الفردية ،والجماعية).

4.12

.79

00

مرتفع

02

يستشرف المدير مشكالت العمل قبل حدوثها.

4.11

.91

02

مرتفع

01

يمتلك المدير دافعا قويًّا لتحقيق النّجاس في العمل.

4.11

.96

02

مرتفع

02

يتح ّمل المدير المخاطرة نتيجة قيامه بتبني أفكار جديدة.

4.10

.87

02

مرتفع

05

يتّبنى المدير األفكار اإلبداعية الصادرة من العاملين معه.

4.09

.96

05

مرتفع

00

العمل بتلقائية ويسر.
لدى المدير المقدرة على إدراك العالقات بين األشياء
وتفسيرها.
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01
09
01
00
00
02
02
01

يمتلك المدير المقدرة على إقناع اآلخرين في أثناء التّعامل
معهم بأفكار جديدة.
يمتلك المدير مقدرة للتّعرف على المشكالت التي يعاني منها
اآلخرون في العمل.
يبادر المدير إلى تبنّي األفكار واألساليب الجديدة المناسبة.
ت في أساليب العمل كلما
ث تغييرا و
يحرص المدير على إحدا ِ
تطلّب األمر ذلك.
ّ
يخطط المدير لمواجهة المشكالت في العمل التي يمكن
حدوثها.
يتقبّل المدير اإلخفاق بوصفه التّجربة التي تسبق النّجاس.
يُطوّر المدير حلوالً غير نمطيّة للمشكالت التي تحدث داخل
المدرسة.
ب.
يتقبّل المدير انتقادات اآلخرين
بصدر رح و
و
الدرجة الكلية

4.09

.86

05

مرتفع

4.08

.96

09

مرتفع

4.07

.91

01

مرتفع

4.05

.97

00

مرتفع

4.05

.91

00

مرتفع

4.04

.81

02

مرتفع

4.01

.88

02

مرتفع

3.95

.93

01

مرتفع

4.15

.75

مرتفع

يالحظ من الجدول ( )0أن مستوى اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في لواء القويسمة كان مرتفعاً ،إذ
بل المتوسط الحسابي ( )2.01بانحراف معياري ( ،).75وجاءت جميع الفقرات في مستوى مرتفع ،إذ تراوحت المتوسطات الحسابية
بين ( ،)2.21 – 2.19وقد يعزى ذلك إلى ّ
أن التّوجه نحو اإلبداع أخذ يأخذ باالنتشار بين مديري المدارس مع التطورات العلمية
والتوجهات الحديثة نحو االستراتيجيات المتعددة والتي تحث على الخروج من الصندوق .
ثانياا :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني :ما مستوى تحقق الميزة التنافسية في المدارس الثانويّة الحكوميّة في لواء
القويسمة من وجهة نظر المعلّمين؟
لإلجابة عن هذا السؤال ت ّم حساب المتوسطات الحسابيّة واالنحرافات المعياريّة ومستوى تحقق الميزة التنافسية في المدارس
الثّانوية الحكوميّة في لواء القويسمة من وجهة نظر المعلّمين ،والجدول ( )2يوضح ذلك.
الجدول رقم ( :)2المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والرتبة ومستوى الميزة التنافسية في المدارس الحكومية في القويسمة
من وجهة نظر المعلمين مرتبة تنازلياا
الرقم

0

الفقرة
تستخدم إدارة المدرسة الوسائل التكنولوجية في إنجاز
العمل.
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المتوسط

النحراف

الحسابي

المعياري

4.29

.808

مستوى
الرتبة

الميزة
التنافسية

0

مرتفع
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0

تمتاز إدارة المدرسة بالمقدرة على االستجابة لحاجات

4.26

.895

0

مرتفع

4.26

.799

0

مرتفع

4.26

.92

2

مرتفع

4.19

.89

1

مرتفع

2

تسعى إدارة المدرسة جاهدة لتطبيق العمل الجماعي.

4.16

.99

2

مرتفع

5

تمتلك إدارة المدرسة مرونة في تفعيل العمليات اإلدارية.

4.15

.91

5

مرتفع

1

تلبي إدارة المدرسة احتياجات الموظفين وفقا ً إلمكانيتها.

4.12

1.00

1

مرتفع

2
2
1

9
01
00

العاملين كافة .
تقوم إدارة المدرسة تلبية احتياجات العاملين بأساليب
منهجيه.
تشجع إدارة المدرسة الطلبة على المشاركة باألنشطة
الخارجية بالتنسيق مع المدارس األخرى.
تشرك اإلدارة المدرسية المجتمع المحلي من أجل تحسين
البيئة المدرسية.

توفر المدرسة مناخا ً اداريا ً تربويا ً يساعد على تنمية التفكير
اإلبداعي.
تزود إدارة المدرسة موظفيها التغذية الراجعة ألدائهم لتجاوز
نقاط الضع .
تعزز إدارة المدرسة ارتباطها بالمجتمع من خالل الندوات
والورش العملية.

4.11

.93

9

مرتفع

4.10

.89

01

مرتفع

4.10

.90

01

مرتفع

تعمل إدارة المدرسة على تزويد العاملين بالمدرسة
00

بالمهارات المناسبة في استخدام أحدث األساليب

4.09

1.02

00

مرتفع

التكنولوجية.
02
02
01
02
05
01

تلتزم إدارة المدرسة بعمليات تطوير نوعية مخرجاتها.
تمتاز ادارة المدرسة باالستجابة السريعة للتطورات في
مجال العمل.
تقدم المدرسة خدمات متميزة.
يوجد توجه لدى إدارة المدرسة للعمل من أجل الحصول على
جوائز التميز.
تحرص إدارة المدرسة على تعزيز مناخات (اإلبداع
واالبتكار).
توجه إدارة المدرسة طاقات المعلمين والطلبة باألعمال
التطوعية لخدمة المجتمع المحلي.
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4.07

.93

02

مرتفع

4.05

1.0

02

مرتفع

4.05

.96

02

مرتفع

4.04

1.00

02

مرتفع

4.04

.93

02

مرتفع

4.02

.94

01

مرتفع
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09

تشجع إدارة المدرسة الطلبة على اعداد البحوث العلمية.

4.01

1.07

09

مرتفع

01

تقدم إدارة المدرسة فرصا ً لتطوير الذات في مجال الوظيفة.

3.97

1.06

01

مرتفع

3.93

1.05

00

مرتفع

3.92

1.0

00

مرتفع

3.91

1.02

02

مرتفع

3.86

.96

02

مرتفع

3.84

.97

01

مرتفع

4.07

.77

00
00
02
02
01

يوجد لدى إدارة المدرسة برنامج سنوي لمشروعات
اإلبداعات لالرتقاء بأداء المعلمين.
تهتم إدارة المدرسة بالتطوير المهني للعاملين.
تلبي إدارة المدرسة احتياجات المعلمين من موارد مادية
ومعنوية.
تمتاز المدرسة باالهتمام بالبحوث العلمية.
تقوم إدارة المدرسة بالتنسيق المستمر مع المدارس األخرى
في مجال األنشطة التي تلبي حاجات الطلبة.
الدرجة الكلية

مرتفع

يالحظ من الجدول ( )2أن مستوى تحقق الميزة التنافسية في المدارس الثانوية الحكومية في لواء القويسمة كان مرتفعاً من
وجهة نظر المعلّمين ،إذ بل المتوسط الحسابي ( )2.15بانحراف معياري ( ،).76وجاءت جميع الفقرات في مستوى مرتفع ،إذ تراوحت
المتوسطات الحسابية بين ( ،)4.29– 3.84يبدو أن االهتمام بهذا الجانب قد أخذ يأخذ مساره الصحيح بما يراه مديري المدارس في
طرس مبادرات تحقق الميزة التنافسية.
ثالثا :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث :هل توجد عالقة ذات دللة إحصائيّة عند مستوى دللة ( )α ≤0.05بين اإلبداع
اإلداري والميزة التنافسية لدى مديري المدارس الثّانويّة الحكومية في لواء القويسمة من وجهة نظر المعلّمين؟
ولإلجابة عن هذا السّؤال فقد ت ّم حساب معامل االرتباط بين اإلبداع اإلداري والميزة التنافسية لدى مديري المدارس الثّانويّة
الحكوميّة في لواء القويسمة من وجهة نظر المعلّمين باستخدام معامل ارتباط بيرسون كما في الجدول (.)2
يوضح الجدول ( )2وجود عالقة ذات داللة إحصائيّة موجبة عند درجة ( )α=1.111بين اإلبداع اإلداري والميزة التنافسية
لدى مديري المدارس الثّانويّة الحكوميّة في لواء القويسمة من وجهة نظر المعلّمين باستخدام معامل ارتباط بيرسون إذ بل معامل
االرتباط ( ).73وبدرجة داللة ( ،)1.11ولعل هذا االرتباط يمكن أن يبرّر العالقة المتبادلة بين اإلبداع اإلداري والميزة التنافسية ،وقد
يُعزى ذلك إلى ّ
أن اإلبداع اإلداري يتيح للمعلّمين واإلداريين تقديم حلول جديدة ،وأفكار تطويريّة ومتميزة .كما أنّه يسهم المديرين في
تقديم التسهيالت الالزمة للعاملين لتحقيق الميزة التنافسية ،وكذلك استراتيجيّات إبداعيّة أو مطوّرة.
الجدول رقم ( :)2معامل الرتباط بين مستوى اإلبداع اإلداري والميزة التنافسية لدى مديري المدارس الثّانويّة الحكوميّة في لواء
القويسمة من وجهة نظر المعلّمين باستخدام معامل ارتباط (بيرسون)
المتوسط الحسابي

النحراف المعياري

المتغير
اإلبداع اإلداري

4.15

.75

الميزة التنافسية

4.07

.77
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معامل الرتباط

مستوى الدللة

.73

0.00

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-5-5 :م
ISSN: 2706-6495

رابعا :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الرابع :هل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ( )α ≤0.05في اإلبداع
اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في لواء القويسمة في تحقيق الميزة التنافسية من وجهة نظر المعلمين تعزى إلى
متغيرات الجنس ،الخبرة التعليمية؟
ت ّمت اإلجابة عن هذا السؤال على النّحو اآلتي:
متغيّر الجنس:
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الحكومية في لواء
القويسمة من وجهة نظر المعلمين ،كما تم استخدام اختبار قتق لعينتين مستقلتين لفحص الفروق تبعاً لمتغير الجنس ،والجدول ( )1يبيّن
ذلك.
تشير النتائج في جدول ( )1إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤.05في مستوى اإلبداع اإلداري
لدى مديري المدارس الثّانويّة الحكوميّة في لواء القويسمة من وجهة نظر المعلّمين تبعاً لمتغيّر الجنس ،استنادا إلى قيمة ت المحسوبة إذ
بلغت ( )1.78ومستوى داللة ( )0.08وهذه قيمة غير دالة إحصائيا،
وقد اتفقت هذه النّتيجة مع النّتائج التي توصلت إليها دراسة الجعافرة ( ،)0102لكنها اختلفت مع دراسة بلواني (،)0111
ودراسة عزازي ( )0100في عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيّة لصالح اإلناث.
الجدول رقم ( :)2المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية واختبار "ت" للعينات المستقلة للفروق في مستوى اإلبداع اإلداري
لدى مديري المدارس الحكومية في لواء القويسمة من وجهة نظر المعلمين تبعاا لمتغير الجنس
العدد

المتوسط الحسابي

النحراف المعياري

جنس المعلمين
ذكور

55

4.04

.90

إناث

45

4.29

.50

قيمة ت

الدللة اإلحصائية

1.78

.08

متغيّر الخبرة التعليمية:
تم تطبيق تحليل التّباين األحادي للفروق في مستوى اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الثّانويّة الحكوميّة في لواء القويسمة
من وجهة نظر المعلّمين ،تبعا ً لمتغيّر الخبرة التعليمية ،كما يوضح ذلك الجدول (.)2
الجدول رقم ( :)6تحليل التباين األحادي للفروق في مستوى اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الثّانويّة الحكوميّة في لواء
القويسمة من وجهة نظر المعلّمين ،تبعا ا لمتغ ّير الخبرة التعليمية
مجموع المربعات

درجات الحرية

متسوط المربعات

مصدر التباين
بين المجموعات

.55

2

.27

داخل المجموعات

55.80

97

.58

المجموع

56.35

99

قيمة ف

مستوى الدللة

.62

.48

تشير النتائج في الجدول ( )2إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤.05في مستوى اإلبداع
اإلداري لدى مديري المدارس الثّانويّة الحكوميّة في لواء القويسمة من وجهة نظر المعلّمين تبعاً لمتغيّر الخبرة التعليمية،
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وقد يُعزى ذلك إلى إدراك المعلّمين مهما كان مستوى مؤهلهم العلمي بأهميّة العمل اإلداري لدى مدراءهم ،ومقدرة المديرين
على إنتاج أفكار جديدة مبدعة لتوظيفها في إداراتهم لتحقيق األهداف التّربويّة المنشودة .واتفقت هذه النتيجة مع دراسة بلواني (،)0111
ودراسة الهذلي ( ،)0101ودراسة عزازي ( ،)0100ودراسة الجعافرة ( .)0102واختلفت هذه النتيجة مع دراسة البدراني (.)0100

توصيات الدراسة
وفي ضوء ما ت ّم التّوصل إليه من نتائج يمكن تقديم التّوصيات اآلتية:
 ضةةةرورة عقد اجتماعات ولقاءات دوريّة مع الموظّفين الطالعهم على التّطورات الجديدة لألعمال اإلدارية ،وخاصةةةة ما يتعلّقباإلبداع وعالقته بالميزة التنافسية.
 عقد دورات تدريبيّة للقيادات اإلدارية لتبصيرهم بضرورة اإلبداع اإلداري ،وأهميّته لتحقيق الميزة التنافسية. ضرورة قيام وزارة التّربية والتّعليم باختيار المديرين وفق معايير عالميّة تسهم في دعم اإلبداع اإلداري. ضةةةةةةرورة تقةديم وزارة التّربيةة والتّعليم الحوافز المةاديةة والمعنويةة للةذين تتوافر لةديهم مبةادرات ،وأعمةال متميزة مما يزيد منالميزة التنافسية

المراجع
المراجع العربية
 أبو جةةامع ،إبراهيم أحمةةد ع ّواد ( .)0111الثقييافيية التنظيمييية واإلبييداع اإلداري في وزارة التربييية والتعليم .الجةةامعةةةاألردنية.
 أبو هين ،وداد حسةةةةةةن حسةةةةةةين ( .)0101الثّقيافية التّنظيميية وعالقتهيا بياإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الثّانويةبمحافظات غزة من وجهة نظر المعلمين .جامعة األزهر ،غزة.
 البدراني ،ذعار بن غضةةبان ذعار ( .)0100معوقات اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس البتدائية الحكومية بمنطقةبريدة من وجهة نظر مديريها ووكالئها .جامعة أم القرى.
 بطّاس ،أحمد ( .)0112قضايا معاصرة في اإلدارة التّربوية .دار الشروق ،عمان. بن سةةةةديرة ،نور الدين ( .)0102دور التمكين اإلداري في تحقيق الميزة التنافسييييية .رسةةةةالة ماجسةةةةتير غير منشةةةةورة،جامعة محمد خيضر بسكرة ،الجزائر.
 التميمي ،إياد والخشةالي ،شةاكر .السيلو اإلبداعي وأثره على الميزة التنافسيية :دراسية ميدانية في كركات الصناعاتالغذائية األردنية .مجلة البصائر.092- 019 :)0(1 ،
الصييييراع التنظيمي وعالقتها باإلبداع اإلداري لدى مديري ومديرات
 الجعافرة ،صةةةةفاء جميل ( .)0102أسيييياليب إدارة ّالمدارس الحكوميّة في محافظة الكر من وجهة نظرهم .دراسات العلوم التربويّة.)0(21 ،
 جمال الدين ،سةةةحلوت ومعمر ،حمدي ( .)0101تحليل التنافسيييية على مسيييتوى القطاع الصيييناعي ،بحث مقدم للمؤتمرالدولي الرابع حول المنافسيية والسييتراتيجيات التنافسييية للمؤسييسييات الصييناعية خارح قطاعات المحروقات في الدول
العربية ،جامعة الشل  ،الجزائر.
 خليفات ،نجاس عودة ( .)0102مدير المدرسة القائد .دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،عمان.711
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 الزعبي ،حسن علي ( .)0111نظم المعلومات الستراتيجية .دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع ،عمان. سعادة ،جودت أحمد ( .)0100تدريس مهارات التفكير .دار الشروق ،عمان. -السّكارنة ،بالل خل

( .)0100اإلبداع اإلداري .ط ،0دار المسيرة للنّشر والتّوزيع ،عمان.

 السلمي ،على ( .)0110إدارة الموارد البشرية الستراتيجية .دار غريب للنشر ،القاهرة ،مصر. سةةليم ،أحمد عبد السةةةالم ( .)0101اإلدارة السيييتراتيجية والميزة التنافسيييية في المؤسيييسيييات الحديثة .المكتب الجامعيالحديث ،االسكندرية.
 -شةةةةةلبي ،أماني عبد العظيم مرزوق ( .)0101متطلبات تحقيق الميزة التنافسيييييية لجامعة المنصيييييورة في

يييييوء بع

الخبرات العالمية .جامعة المنصورة ،مصر.
 الصةةةالحات ،نجالء فتحي ( .)0105التمكين اإلداري لدى القادة األكاديميين وعالقته بالميزة التنافسيييية من وجهة نظرأعضاء هيئة التدريس في جامعة الشرق األوسط .جامعة الشرق األوسط ،عمان .األردن.
 طعيمة ،رشةةدي أحمد ( .)0112الجودة الشيياملة في التعليم بين مؤكييرات التميّز ومعايير العتماد األسييس والتطبيقات.ط ،0دار المسيرة للنشر والتوزيع ،عمان.
 عبوي ،زيد منير( .)0112إدارة اإلبداع والبتكار .دار كنوز المعرفة ،عمان. العبيدي ،جاسم( .)0101اإلدارة الحديثة وسيكولوجية التنظيم واإلبداع .دار دييبونو للطباعة والنشر والتوزيع ،عمان. عزازي ،سةةةةةحر أحمد علي ( .)0100مسيييييتوى اإلبداع اإلداري لمديري المدارس الثّانويّة وعالقته بال ّر يييييا الو يفيلمعلّمي مدارسهم .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة ع ّمان العربيّة لل ّدراسات العليا ،ع ّمان ،األردن.
 علي ،علي ( .)0102متطلبات اسييييتدامة الميزة التنافسييييية في التعليم العالي وجهة النظر القائمة على أسيييياس الموارددراسة حالة الجامعة اإلسالمية بغزة .رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية الدراسات العليا الجامعة اإلسالمية ،غزة.
 الغالبي ،طاهر وإدريس ،وائل ( .)0119اإلدارة الستراتيجية منظور منهجي متكامل .ط ،0دار وائل للنشر ،عمان. القطب ،محيي الدين ( .)0100الخيار السييييتراتيجي وأثره في تحقيق الميزة التنافسييييية .دار الحامد للنشةةةةر والتوزيع،عمان.
الخاصييية في محافظة ع ّمان
 الكبيسةةةي ،أريج ميمون ( .)0102درجة توافر أبعاد منظّمة التعلّم في المدارس األسييياسييييّةّ
وعالقتها باإلبداع اإلداري للمديرين من وجهة نظر المعلّمين .رسةةالة ماجسةةتير غير منشةةورة ،جامعة ّ
الش ةرق األوسةةط،
ع ّمان ،األردن.
 كحيل ،إسةةةةماعيل صةةةةبحي ( .)0102إدارة الجودة الشيييياملة وعالقتها بالميزة التنافسييييية .دراسةةةةة تطبيقية على جامعةفلسطين .أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا ،جامعة األقصى.
 الكرد ،عايشةةةةه أحمد ( .)0102الذكاء العقالني والعاطفي كمدخل لتعزيز الميزة التنافسييييية في الكليات التقنية في قطاعغزة .الجامعة اإلسالمية ،غزة.
 مشهو ،ثروت ( .)0101استراتيجيات التّطوير اإلداري .دار أسامة للنّشر والتّوزيع ،عمان. المقادمة ،عبد الرحمن ( .)0102دور الكفاءات البشيييرية في تحقيق الميزة التنافسيييية :دراسييية حالة .رسةةةالة ماجسةةةتيرمنشورة ،كلية الدراسات العليا ،الجامعة االسالمية ،غزة.
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التعليم االلكتروني وأثره على تحصيل طلبة المدارس األساسية األردنية من وجهة نظر مدراء
المدارس في العاصمة عمان
E-learning and its impact on the achievement of Jordanian basic school students from
the point of view of school principals in the capital, Amman
الباحثة /إيمان خالد فرحان عبد الجواد
وزارة التربية والتعليم األردنية

الملخص:
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر التعليم اإللكتروني في ظل جائحة كورونا على تحصيل طلبة المدارس
األساسية االردنية من وجهة نظر مدراء المدارس في العاصمة عمان ،ولتحقيق أهداف الدراسة جرى االعتماد على المنهج
الوصفي التحليلي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )05مدير ومديرة من مدراء المدارس الحكومية في األردن ممن قاموا
باإلدارة خالل فترة انتشار فايروس كورونا من خالل نظام التعليم اإللكتروني ،وجرى جمع البيانات الالزمة باستخدام
استبيان بلغ معامل ثباته ( ) 5.0وتم تطبيقه على عينة الدراسة .كشفت نتائج الدراسة أن تقييم عينة الدراسة ألثر التعليم
االلكتروني في جائحة كورونا من وجهة نظر مدراء المدارس الحكومية في العاصمة كان متوسطاً ،وجاء تقييمهم لمجال
استمرارية التعليم اإللكتروني ومجال معيقات استخدام التعليم اإللكتروني ومجال تفاعل المعلمين مع التعليم اإللكتروني،
ومجال تفاعل الطلبة في استخدام التعليم اإللكتروني متوسطاً ،وأوصى الباحثون بعقد دورات تدريبية في مجال التعليم
اإللكتروني لكل من المعلمين والطلبة والمساعدة في التخلص من كافة المعيقات التي تحول دون االستفادة من نظام التعليم
اإللكتروني المتبع ،وضرورة المزاوجة بين التعليم الوجاهي والتعليم اإللكتروني في مؤسسات التعليمية في وزارة التربية
والتعليم مستقبال.
الكلمات المفتاحية :التعليم اإللكتروني ،جائحة كورونا ،المدارس الحكومية ،عمان ،األردن.

Abstract
This study aimed to reveal the effect of e-learning in light of the Corona pandemic on
the achievement of Jordanian basic school students from the point of view of school
principals in the capital, Amman, and to achieve the objectives of the study, the descriptive
analytical approach was relied upon, and the study sample consisted of (50) principals and
principals of school principals.
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The government in Jordan who administered during the period of the Coronavirus
outbreak through the e-learning system, and the necessary data were collected using a
questionnaire whose reliability factor was (0.8) and was applied to the study sample. The
results of the study revealed that the study sample's evaluation of the impact of e learning on
the Corona pandemic from the point of view of public school principals in the capital was
average. their evaluation of the field of continuity of e-learning, the field of obstacles to the
use of e-learning, the field of teachers ’interaction with e-learning, and the field of student
interaction in using e-learning were moderate. From the e-learning system followed, and the
necessity of coupling between face education and e-learning in educational institutions in the
Ministry of Education in the future.

Keywords: e-learning, Corona pandemic, public schools, Amman, Jordan
المقدمة:
وجود جائحة كورونا سبب رئيسي لتتأثر الحياة البشرية من ناحية فكرية ومعرفيه واقتصاديه ،فاضطرت عدة
دول ألغالق المدارس ،والن التعليم عمليه مستمرة فقد اتجه معظم دول العالم الى استمرار العملية التعليمية ،وذلك بتوفير
برامج تفاعلية للعملية التعليمية من خالل منصات اإللكترونية.
فالتعليم االلكتروني أصب ح ضروري الستمرار التعليم في ظل الظروف الصحية من تباعد جسدي ،ويرى كومي
( ) 6552،Koumiمن خالل التطورات التكنلوجية نتجه التعليم االلكتروني مما له أثر في العملية التعلمية وتطور الذكاء
الصناعي واالنترنت ،فكان ثورة تكنولوجيا المعلومات لها دور في عملية التعليمية.
واعتبر عبد هللا الموسى وأحمد المبار ( )6550أن التعليم اإللكتروني طريقة من طرق التعلم عن بعد من خالل
استخدام الحاسب اآللي وشبكاته ،ووسائطه المتعددة ،من صوت وصورة ،ورسومات ،وآليات بحث ،ومكتبات ،وبوابات
اإلنترنت ولكن التعليم اإللكتروني أوسع وأشمل من التعلم عن بعد إلمكانية استخدامه داخل الفصل الدراسي.
فان التحول المفاجئ للتعلم االلكتروني البد من المعلم امتالك مهارات فنية وتربوية وخبرات الستخدام مهارات
الحاسوب واالنترنت بكل سهولة (زين الدين ،)6550 ،ومن الجانب االخر للمهارات األساسية الستخدام األجهزة الرقمية،
تشغ يل األجهزة وإغالقها ،وطرق التعامل للدخول للتطبيقات التعليمية ،من إنشاء مستخدم جديد وإدارة الحساب الشخصي،
واالنضمام إلى مجموعات التعلم وارسال ومتابعة الواجبات.
االهتمام بالخدمات المقدمة عبر جهاز التلفاز ،تقدم للطلبة الحلقات التعليمية التي يتم بثها عبره في أوقات محددة،
باإلضافة إلى وجود ميزات إضافية (الخاصية التفاعلية) مثل :تسجيل الحلقات ،وتخزينها ،والرجوع إليها في أي وقت،
وإضافة الروابط اإللكترونية ،وظهور معلومات إضافية وإرشادية داخل كل حلقة.
وقد جاءت هذه الدراسة لقياس التعليم االلكتروني وأثره على تحصيل طلبة المدارس األساسية األردنية من وجهة
نظر مدراء المدارس في العاصمة عمان.
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مشكلة الدراسة:
نظرا للظروف التي تمر بها دولة االردن من جائحة كورونا وفرض اوامر الدفاع للحفاظ على المواطن االردني
من االختالط فكان ال بد لوزارة التربية والتعليم في االردن اللجوء الى التعلم عن بعد واستخدام شبكه االنترنت والهواتف
الذكية والحواسيب.
والتلفاز االردني خصص قنوات لبث الدروس من خالله لمواصلة التعليم عن بعد ومن خالل دراستي كباحثة
الحظت التعليم االلكتروني وأثره على تحصيل طلبة المدارس األساسية األردنية من وجهة نظر مدراء المدارس في
العاصمة عمان.

أسئلة الدراسة:
ما التعليم االلكتروني وأثره على تحصيل طلبة المدارس األساسية األردنية من وجهة نظر مدراء المدارس في العاصمة
عمان؟
وينبثق عن هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية:
 oما مستوى استمرارية عملية التعليم اإللكتروني في المدارس الحكومية في العاصمة عمان؟
 oما مستوى معيقات استخدام التعليم اإللكتروني في المدارس الحكومية في العاصمة عمان؟
 oما مستوى تفاعل المعلمون مع التعليم اإللكتروني في المدارس الحكومية في العاصمة عمان؟
 oما مستوى تفاعل الطلبة مع التعليم اإللكتروني في المدارس الحكومية من وجهة نظر مدراء المدارس في
العاصمة عمان؟

أهداف الدراسة:
 oتهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن التعليم االلكتروني وأثره على تحصيل طلبة المدارس األساسية األردنية من
وجهة نظر مدراء المدارس في العاصمة عمان.
 oكما تهدف إلى قياس مستوى استمرارية عملية التعليم اإللكتروني ،والكشف عن مستوى معيقات استخدام التعليم
اإللكتروني ،ومستوى تفاعل الطلبة والمعلمون مع التعليم اإللكتروني في المدارس الحكومية في عمان.

أهمية الدراسة:
 oاألهمية النظرية :وقد تفيد الدراسات السابقة للمهتمين بالتعلم االلكتروني ونتائج تطبيقه عالميا ً في ظل حاالت
الطوارئ.
 oاألهمية العملية :تفيد نتائج هذه الدراسة وزارة التربية والتعليم في االردن في تحسين أداء نظام التعليم
اإللكتروني ،وتطوير الكوادر البشرية واإلمكانات المادية واالتجاهات في وضع الخطط المستقبلية للتوجه للتعلم
اإللكتروني كبديل للتعلم وجها ً لوجه ،كما يمكن االستفادة من أداة الدراسة في قياس مدى فاعلية نظام التعليم
اإللكتروني في المدارس الحكومية في األردن ،ويستمد البحث أهميته كونه معاصراً لظاهرة واقعية وهي انتشار
فيروس كورونا ،ويمكن االستفادة من نتائج هذه الدراسة في ظواهر مشابهة كالحروب واألزمات.

716

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-5-5 :م
ISSN: 2706-6495

المصطلحات اإلجرائية للدراسة:
 oالتعليم اإللكتروني :منظومة تفاعلية ترتبط بالعملية التعليمية التعلمية ،وتقوم هذه المنظومة باالعتماد على وجود
بيئة إلكترونية رقمية تعرض للطالب المقررات واألنشطة بواسطة الشبكات اإللكترونية واألجهزة الذكية.
()6500 ،Berg, Simonson
وعرفه محمد وآخرون ( )6505بأنه “تقديم محتوى تعليمي عبر الوسائط المتعددة على الكمبيوتر واالنترنت إلى
المتعلم بشكل يتيح إمكانية التفاعل النشط مع هذا المحتوى اعتمادا على مبدأ التعلم الذاتي ،فضال عن التفاعل مع
المعلم والزمالء ،ليمارسوا مجموعة من االنشطة التربوية بطريقة متزامنة وغير متزامنة ،مع إمكانية إتمام هذا
التعلم في الوقت والمكان وبالسرعة التي تناسب ظروف وقدرات المتعلم ،تحت إشراف وتوجيه المعلم.
وتعرفها الباحثة بأنها العملية تبادلية بين المعلم والمتعلم لتحقيق أهداف ونتاجات تعليمية محددة من خالل توظيف
البرمجيات التعليم ية التفاعلية والشبكات اإللكترونية واألجهزة الذكية لضمان التباعد الجسدي خالل فترة انتشار
فيروس كورونا.
 oفيروس كورونا :هي فصيلة من الفيروسات التي قد تسبب المرض للحيوان واإلنسان ،وتسبب لدى اإلنسان
أمراضا ً للجهاز التنفسي التي تتراوح حدتها من نزالت البرد الشائعة إلى األمراض األشد وخامة مثل متالزمة
الشرق األوسط التنفسية ،والمتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة (السارس) ،ويتسم بسرعة االنتشار (منظمة الصحة
العالمية.)6502،

حدود الدراسة:
 oالحدود البشرية :طُبقت هذه الدراسة على ( )05مديراً ومديرة من مدراء المدارس الحكومية في العاصمة عمان.
 oالحدود المكانية :جرى تطبيق هذه الدراسة في المدارس الحكومية في العاصمة عمان.
 oالحدود الزمنية :تم تطبيق هذه الدراسة في الفصل الثاني للعام الدراسي (.)6560-6565
 oالحدود الموضوعية :تناولت هذه الدراسة التعليم االلكتروني وأثره على تحصيل طلبة المدارس األساسية
األردنية من وجهة نظر مدراء المدارس في العاصمة عمان ،واستخدمت استبانة تتسم بالصدق ومعامل ثبات
( ،)5.0كما يعتمد تعميم نتائج هذه الدراسة على جدية استجابة عينة الدراسة على فقرات االستبانة.

اإلطار النظري:
قبل الجائحة كورو نا كان استخدام االنترنت في المؤسسات التعليمية قبل الجائحة كورونا لتبادل المعارف من
خالل وسائل التواصل ،وأصبح هناك مواقع للمدارس والجامعات على اإلنترنت ،وتغيرت النظرة لإلنترنت وللهواتف
الذكية والحواسيب ،فأصبح يُنظر لها على أنها أداة تعليمية أساسية.
ويعرّف ا لتعليم اإللكتروني بأنه التعليم المقدم على شبكة االنترنت ،وذلك من خالل استخدام التقنيات اإللكترونية
الحديثة للوصول إلى كل ما يتعلق بالمواد التعليمية خارج حدود الصف التعليمي التقليدي (.)6552 ،Koumi
ولقد أشار عبد هللا الموسى وأحمد المبارك  )6550إلى أن التعليم اإللكتروني يعتبر طريقة من طرق التعلم عن
بعد من خالل استخدام الحاسب اآللي وشبكاته ،ووسائطه المتعددة ،من صوت وصورة ،ورسومات ،وآليات بحث،
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ومكتبات ،وبوابات اإلنترنت ولكن التعليم اإللكتروني أوسع وأشمل من التعلم عن بعد إلمكانية استخدامه داخل الفصل
الدراسي.
ويمكن تصنيف التعليم االلكتروني الى تعليم االلكتروني المتزامن وغير متزامن:
 oالتعليم االلكتروني المتزامن يتم تبادل الدروس والموضوعات واالبحاث والنقاشات بين المعلم والمتعلم في الوقت
نفسه وبشكل مباشر ،من خالل صفوف افتراضية.
 oاما التعليم االلكتروني غير المتزامن ال يشترط فيه أن يكون التواصل بين المتعلم والمعلم والمنهج في وقت واحد،
حيث يختار الطالب الوقت المناسب لظروفه ،ويتم الحصول على المعرفة والتواصل بين الطالب والمعلم من
خالل البريد االلكتروني ،والمنتديات ،ومواقع االنترنت واشرطة الفيديو ،واالقراص الممغنطة ،ويعد معظم
الدراسة من هذا النوع من التعليم االلكتروني تقوم على التعلم الذاتي.
وي وجد العديد من الفوائد والميزات التي يقدمها التعليم اإللكتروني ،والتي تجعله يتفوق على طرائق التعليم
التقليدية ،وهي كاآلتي:
 oيوفر التعليم اإللكتروني بيئة تفاعلية بين المعلم والمتعلم وبين المتعلم وزمالئه.
 oيساعد الطالب على االعتماد على النفس (تعليم ذاتي).
 oمتوفر التعليم اإللكتروني في كل الزمان والمكان.
 oقد تكون تكلفة التعليم اإللكتروني أقل بالمقارنة بالتعليم التقليدي.
 oسهولة استخدام البرامج والمواقع اإللكترونية.
إضافة إلى ذلك فإن التعليم اإللكتروني سيكون نمط التعليم السائد مستقبالً ،فالجيل الحالي يتميز بتعلقه بأجهزة
الهاتف الذكية واستخدام التطبيقات المختلفة ،لذلك فقد أصبح دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية توجها ً عالمياً ،وأصبح
التفاعل مع األنشطة التعليمية من خالل األجهزة المحمولة يشكل عامال محفزا للتعلم بدالً من االكتفاء بالدراسة التقليدية
(.)6565،Yulia
فان النمو المهني وتحسين المعلم باستمرار لكفاياته اإللكترونية ،من استخدام التكنولوجيا الحديثة في عملية التعليم.
يؤدي دراسة احتياجات الطالب التعليمية وتحديد األهداف والوسائل المناسبة لتحقيقها ،واختيار أدوات القياس والتغذية
الراجعة

الدراسات السابقة:
اجرى ( )0202,Yuliaبدراسة وصفية هدفت إلى توضيح طرق تأثير جائحة كورونا على إعادة تشكيل التعليم
في اندونيسيا ،حيث شرحت أنواع واستراتيجيات التعلم التي يستخدمها المدرسون في العالم عبر االنترنت بسبب إغالق
الجامعات للحد من انتشار فيروس كورونا الوبائي ،كما وضحت الدراسة مزايا وفعالية استخدام التعلم من خالل االنترنت،
حيث خلصت الدراسة الى أن هناك سرعة عالية لتأثير وباء كورونا على نظام التعليم ،حيث تراجع أسلوب التعليم التقليدي
لينتشر بدال منه التعلم من خالل االنترنت لكونه يدعم التعلم من المنزل وبالتالي يقلل اختالط األفراد ببعضهم ،ويقلل انتشار
الفيروس ،وأثبتت الدراسة أهمية استخدام االستراتيجيات المختلفة لزيادة سالسة وتحسين التعليم من خالل االنترنت.
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قدمت دراسة ( )0222,Aljaserالتي هدفت إلى التعرف على فاعلية بيئة التعلم اإللكتروني في تطوير التحصيل
األكاديمي االتجاه نحو تعلم اللغة اإلنجليزية لدى طالب الصف الخامس االبتدائي.
حيث تم تصميم بيئة التعلم اإللكتروني وإعداد اختبار ومقياس لتقييم االتجاه نحو تعلم اللغة اإلنجليزية ،وتم تطبيق
المنهج شبه التجريبي على عينة من طالب الصف الخامس ،مقسمة إلى مجموعة ضابطة تدرس من خالل الطريقة
التقليدية ،ومجموعة تجريبية تدرس من خالل بيئة التعلم اإللكتروني .وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة
إحصائية لصالح المجموعة التجريبية في كل من اختبار ما بعد التحصيل ومقياس االتجاه نحو تعلم اللغة اإلنجليزية.
كما أجرت غالم ( )0222دراسة هدفت إلى التعرف على واقع استخدام التعليم اإللكتروني في جامعة الملك عبد
العزيز في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية .وقد تكونت عينة الدراسة من ( )006عضو هيئة تدريس و( )0801طالبا
وطالبة ،ومجموعة من أعضاء هيئة التدريس واإلدارة والفنيين المختصين بالتعليم اإللكتروني .وكان من أهم نتائجها :عدم
توافر كادر إداري مؤهل للتعامل مع نظام التعلّم اإللكتروني ،وعدم وجود حواسيب في القاعات الصفية مرتبطة باإلنترنت،
عدم وجود تشريعات تمنح درجات علمية لطلبة نظام التعلّم اإللكتروني ،وصعوبة الحصول على البرامج باللغة العربية.
أجرى سعيد محمد آل مزهر ( )0222دراسة بعنوان "إدارة التعليم اإللكتروني في التعليم العام بالمملكة العربية
السعودية بحث وصفي عمل على تقديم نموذج مقترح إلدارة التعليم اإللكتروني في التعليم العام السعودي  ،ونشره ،
ووضع سياساته ،وأسسه ،وأهدافه ،واستخدم المنهج الوصفي ،وتكونت عينة الدراسة من الخبراء والمختصين في مجال
اإلدارة وتقنية االتصاالت والمعلومات والتعليم اإللكتروني وتمثلت أهم استنتاجات الدراسة في تحديد األسس واألهداف
واألساليب التخطيطية التي ينطلق منها النموذج التنظيمي المقترح إلدارة التعليم اإللكتروني .

منهج الدراسة:
اعتمدت هذه الدراسة في إجراءاتها على المنهج الوصفي التحليلي ،الذي يعتمد على جمع البيانات من عينة
الدراسة من مدراء المدارس الحكومية في مدارس االردن باستخدام االستبانة المعدة ألغراض هذه الدراسة ،ودراسة
استجابات مدراء المدارس الحكومية وتحليلها.

مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من جميع مدراء ومديرات المدارس األساسية األردنية في العاصمة عمان والبالغ عددهم
( )885مديراً ومديرة خالل الفصل الثاني للعام الدراسي (.)6560/6565

عينة الدراسة:
طبقت هذه الدراسة على عينة مكونة من ( )05مديراً ومديرة من مدراء المدارس الحكومية في مدارس العاصمة
عمان ،حيث تم اختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية خالل الفصل الثاني للعام الدراسي (.)6560/6565

أداة الدراسة:
لتحقيق أهداف هذه الدراسة ،قامت الباحثة ببناء استبانة مكونة من ( )05فقرة ،وتم توجيهها لمدراء المدارس
الحكومية في مدارس العاصمة الذين تابعوا التعليم اإللكتروني خالل جائحة كورونا ،وتم تطوير االستبيان من خالل
االطالع على دراسات تناولت التعليم اإللكتروني كدراسة ( ،)6565،Yuliaكما استفادت الباحثة من المقاييس المستخدمة
في الدراسات السابقة ،واختارت بعض الفقرات وأعادت صياغتها،

719

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-5-5 :م
ISSN: 2706-6495

وصاغت بعض الفقرات في ضوء األدب النظري المتشكل لديها عن التعلم عن بعد ،وقد تكونت االستبانة بصورتها
النهائية من ( )05فقرة يقابلها تدريج خماسي (أوافق بشدة= ،0أوافق= ،0محايد= ،8ال أوافق= ،6ال أوافق بشدة=)0
وتوزعت فقرات االستبانة على أربعة مجاالت هي:
 استمرارية التعليم اإللكتروني :تضمن هذا المجال ( )00فقرة. معيقات التعليم اإللكتروني :تضمن هذا المجال ( )05فقرات. تفاعل المعلمون مع التعليم اإللكتروني :تضمن هذا المجال ( )05فقرات. تفاعل الطلبة مع التعليم اإللكتروني :تضمن هذا المجال ( )2فقرات.صدق أداة الدراسة:
جرى عرض االستبانة بصورتها األولية على سبعة محكمين من ذوي الخبرة واالختصاص في ميدان البحث
العلمي والتدريس ،وذلك بهدف تحكيم فقرات االستبانة ،ومعرفة مدى وضوح فقراتها وشموليتها لكافة جوانب التعليم
اإللكتروني في ظل انتشار فيروس كورونا من وجهة نظر مدراء المدارس الحكومية في مدارس العاصمة عمان ،وكذلك
مالءمة صياغة الفقرات ،وإبداء الرأي في طريقة تصحيح االستبانة ،وقد تركزت آراء المحكمين على إعادة الصياغة
اللغوية لبعض الفقرات ،وقامت الباحثة بتعديل االستبانة في ضوء آراء المحكمين.
ثبات أداة الدراسة:
جرى تطبيق االستبانة إلكترونياً على عينة استطالعية من غير عينة الدراسة مكونة من ( )65مدير من مدراء
المدارس الحكومية في مدارس العاصمة ،وتم استخدام اختبار كرونباخ الفا ))Cronbach’s Alphaالختبار ثبات
االستبانة ،وقد بلغ معدل ثبات االستبانة ( ،)5.0وقد تراوحت قيم معامالت الثبات لمحاور االستبانة بين ( )5.020و
(.)5.180

المعالجة االحصائية:
جرى جمع البيانات باستخدام أداة الدراسة وهي االستبانة ،ومن ثم تفريغها في ملف اكسل ( ،)Excelوتنظيمها
وإدخالها إلى البرنامج االحصائي ( )SPSSلتحليل بيانات الدراسة بعد ترميز اإلجابات .حيث تم استخدام اإلحصاء
الوصفي لحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية.
كما تم تحويل فئات التدريج الخماسي إلى التدريج الثالثي كما يلي:
(5-1) =4
4/3 = 1.33
حيث استخدمت هذه القيمة لتحديد طول فترة التدريج كما يلي:
 6.88 –0ضعيفة
 8.21–6.80متوسطة
 0.55–8.20كبيرة
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نتائج الدراسة:
جرى عرض النتائج وتحليلها في ضوء تسلسل أسئلة الدراسة كما يلي:
لتحليل هذه االستبانة جرى حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالتها األربع ،وكانت النتائج
كما يلي:
جدول ( :)2المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت استبانة التعليم اإللكتروني
الرتبة

1

2

3
4
0

المجال
استمرارية التعليم اإللكتروني في ظل جائحة
كورونا
تفاعل الطلبة مع التعليم اإللكتروني في ظل
جائحة كورونا
تفاعل المعلمون مع التعليم اإللكتروني في ظل
جائحة كورونا
معيقات التعليم اإللكتروني
أثر التعليم اإللكتروني في ظل جائحة كورونا من
وجهة نظر مدراء مدارس الحكومية في االردن

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

50

2.54

0.90

متوسطة

50

2.46

0.81

متوسطة

50

2.42

0.66

متوسطة

50

2.34

0.33

متوسطة

50

2.47

0.58

متوسطة

العدد

الدرجة

يتبين من الجدول ( )0أن المتوسط الحسابي لـأثر التعليم اإللكتروني في ظل جائحة كورونا من وجهة نظر مدراء
المدارس الحكومية في العاصمة قد بلغ ( )6.00بانحراف معياري( )5.02بدرجة متوسطة ،وأن مجال "استمرارية التعليم
اإللكتروني في ظل جائحة كورونا" كان بمتوسط حسابي( )6.00وانحراف معياري( )5.25بدرجة متوسطة ،يليه مجال
"تفاعل الطلبة مع التعليم اإللكتروني" بمتوسط حسابي( )6.02وانحراف معياري( )5.00بدرجة متوسطة أيضا ،في حين
جاء مجال "تفاعل المعلمون مع التعليم اإللكتروني في ظل جائحة كورونا" بمتوسط حسابي ( )6.06وانحراف
معياري( )5.22بدرجة متوسطة ،وأخيراً جاء مجال "معيقات التعليم اإللكتروني" بمتوسط حسابي( )6.80وانحراف
معياري(.)5.88
نتائج السؤال األول والذي نصه :ما مستوى استمرارية عملية التعليم اإللكتروني في المدارس الحكومية في العاصمة
عمان؟
قامت الباحثة باستخالص المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال استمرارية عملية التعليم
اإللكتروني في المدارس الحكومية في االردن كما يلي:
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جدول ( : )0المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال استمرارية التعليم اإللكتروني في ظل انتشار
كورونا"
الرتبة

1

2

3

المجال
تم تدريب الطلبة على استخدام االجهزة في
التعليم االلكتروني
فاعلية التقنيات المتبعة في التعليم اإللكتروني
وتغطي كافة جوانب المنهاج
يوجد سالسة في االنتقال من التعليم التقليدي إلى
التعليم اإللكتروني في ظل أزمة كورونا

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

50

3.22

1.35

متوسطة

50

3.15

1.44

متوسطة

50

3.00

1.39

متوسطة

العدد

الدرجة

أشعر بالرضا عن استخدام نظام التعليم
4

اإللكتروني كبديل عن نظام التعليم الوجاهي في

50

2.83

1.44

متوسطة

ظل ازمة كورونا
5

ارسال واستالم المواد التعليمية عن بعد كان دون
عوائق فنية

50

2.70

1.55

متوسطة

اعطاء دورات إلكترونية ارشادية تدريبية توضح
6

الية استخدام نظام التعليم اإللكتروني للمعلمين

50

2.63

1.39

متوسطة

أثناء جائحة كورونا
7

8

يمتلك المعلمون مهارات كافية لتصميم وإنتاج
محتوى الكتروني فعال
تصميم الموقع الذي وفرته وزارة التربية للتعليم
اإللكتروني تسهل عرض المادة بطريقة شيقة

50

2.61

1.41

متوسطة

50

2.50

1.40

متوسطة

نظام التعليم اإللكتروني يوفر تواصال مباشرا
9

بين أعضاء النظام التعليمي (االدارة ،المعلم،

50

2.27

1.34

ضعيفة

الطالب)
10

توفر المدرسة دعم فني مالئم لتسهيل توظيف
التكنولوجيا في المادة التعليمية

50

2.25

1.35

تساهم تقنية التعليم اإللكتروني بفاعلية في
11

استمرارية ونجاح العملية التعليمية في ظل

ضعيفة
ضعيفة

50

2.17

1.33

جائحة كورونا
12

722

وجود مرشد للدعم النفسي لمتابعة العملية

50

2.15

1.33

ضعيفة
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التعليمية.
توفير منشورات بطرق استخدام المواقع

13

االلكترونية المتعلقة بالمادة التعليمية للطلبة.
إدارة المدرسة تقوم بتقييم مستمر آللية التدريس

14

عن بعد

50

2.00

1.35

50

2.08

1.24

ضعيفة

ضعيفة

يتبين من الجدول ( ) 6أن فقرات مجال" استمرارية التعليم اإللكتروني في ظل جائحة كورونا" قد تراوحت بين
درجة ضعيفة ودرجة متوسطة ،فقد جاءت الفقرة "اعطاء دورات إلكترونية ارشادية تدريبية توضح الية استخدام نظام
التعليم اإللكتروني للمعلمين أثناء جائحة كورونا " في المرتبة األولى بمتوسط حسابي مقداره ( )8.66وبانحراف معياري
مقداره ( ) 0.80بدرجة متوسطة ،وجاءت الفقرة " توفير منشورات بطرق استخدام المواقع االلكترونية المتعلقة بالمادة
التعليمية للطلبة ".في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي مقداره ( )6.55وبانحراف معياري مقداره ( )0.80بدرجة
متوسطة.
نتائج السؤال الثاني والذي نصه " :ما مستوى معيقات استخدام التعليم اإللكتروني في المدارس الحكومية في العاصمة
عمان؟"
قامت الباحثة باستخالص المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال معيقان استخدام التعليم اإللكتروني
في المدارس الحكومية في االردن كما يلي:
جدول ( ) 3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال الثاني" معيقات التعليم اإللكتروني"
الرتبة

1

2
3
4

5

المجال
يتناسب نظام التعليم اإللكتروني مع المنهاج
الدراسي لكافة المراحل الدراسية
جميع المعلمون لديهم الخبرة والمهارات الكافية
والمناسبة الستخدام الحاسوب واالنترنت
سرعة االنترنت مناسبة
تم عقد دورات تدريبية وإعداد المعلمون قبل
جائحة كورونا آللية استخدام التعليم اإللكتروني
هناك انقطاع للتيار الكهربائي أثناء قيامك
بالعملية التعليمية

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

50

3.90

0.93

كبيرة

50

3.30

1.09

متوسطة

50

3.20

1.47

متوسطة

50

2.60

1.48

متوسطة

50

2.41

1.34

متوسطة

العدد

الدرجة

هناك صعوبة في التواصل المباشر بين المعلمون
6

والطلبة (حيث يمكن تبادل األفكار واآلراء من

50

1.70

1.04

ضعيفة

خالل المواجهة الشخصية)
7

723

تواجه المعلمون مشاكل في الواجبات البيتية

50

1.70

0.95

ضعيفة
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هناك صعوبة لدى المعلمون في متابعة األعداد
8

الكبيرة للطلبة عبر أدوات التعليم اإللكتروني

50

1.60

0.98

ضعيفة

المتاحة
9

10

يواجه الطالب مشاكل ومعيقات عند دراسة المادة
إلكترونيا ً
تأثر تفاعل الطلبة مع التعليم اإللكتروني بسبب
ظروف معيشية صعبة.

50

1.51

0.83

ضعيفة

50

1.50

0.78

ضعيفة

يتبين من الجدول ( )8أن فقرات مجال" معيقات التعلم اإللكتروني" قد تراوحت بين درجة ضعيفة ودرجة كبيرة،
فقد جاءت الفقرة " يتناسب نظام التعليم اإللكتروني مع المنهاج الدراسي لكافة المراحل الدراسية " في المرتبة األولى
بمتوسط حسابي مقداره ( )8.25وبانحراف معياري مقداره ( )28.بدرجة كبيرة ،وجاءت الفقرة " تأثر تفاعل الطلبة مع
التعليم اإللكتروني بسبب ظروف معيشية صعبة " في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي مقداره ( )0.05وبانحراف معياري
مقداره ( )10.بدرجة متوسطة.
نتائج السؤال الثالث والذي نصه" :ما مستوى تفاعل المعلمون مع التعليم اإللكتروني في المدارس الحكومية في العاصمة
عمان؟"
قامت الباحثة باستخالص المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال تفاعل المعلمون مع التعليم
اإللكتروني في المدارس الحكومية في االردن كما يلي:
جدول ( :)4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال الثالث" تفاعل المعلمون مع التعليم اإللكتروني
في ظل جائحة كورونا "
المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

50

3.73

1.12

كبيرة

50

3.41

1.32

متوسطة

50

3.20

1.41

متوسطة

50

2.91

1.44

متوسطة

5

أساليب التقييم المتبعة مناسبة وتتم بطرق متنوعة

50

2.60

1.48

متوسطة

6

يتم تقييم الطالب بشكل مستمر اثناء عملية التعليم

50

1.90

1.28

ضعيفة

الرتبة

1

2

3

4

724

المجال
أعتقد ان االختبارات عن بعد وسيلة مناسبة لتقييم
تحصيل الطلبة
التعلم اإللكتروني أكثر فاعلية من حيث استغالل
الوقت أكثر من التعليم التقليدي
هناك مصداقية عالية في تقييم الطلبة من خالل
نظام التعليم اإللكتروني
يشعر المعلم في المدارس الحكومية في االردن
بالرضى عن نظام التعليم اإللكتروني

العدد

الدرجة
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عن بعد
7
8

9

10

يتم إرفاق المادة التعليمية للطلبة بسهولة ويسر
يجيب المعلم بسهولة على استفسارات الطلبة عن
المادة العلمية المرفقة
انت ملتزم بنظام التعليم اإللكتروني بناء على
خطة وزارة التربية والتعليم.
يشتمل المحتوى التعليمي على تمارين وواجبات
تساعد على التعلم

50

1.78

1.21

ضعيفة

50

1.75

1.13

ضعيفة

50

1.47

0.64

ضعيفة

50

1.45

0.93

ضعيفة

يتبين من الجدول ( ) 0أن فقرات مجال" تفاعل المعلمون مع التعليم اإللكتروني في ظل جائحة كورونا" قد
تراوحت بين درجة ضعيفة ودرجة كبيرة ،فقد جاءت الفقرة " أعتقد أن االختبارات عن بعد وسيلة مناسبة لتقييم تحصيل
الطلبة " في المرتبة األولى بمتوسط حسابي مقداره ( )8.18وبانحراف معياري مقداره ( )0.06بدرجة كبيرة ،وجاءت
الفقرة "يشتمل المحتوى التعليمي على تمارين وواجبات تساعد على التعلم" في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي مقداره
( )0.00وبانحراف معياري مقداره ( )5.28بدرجة ضعيفة.
نتائج السؤال الرابع والذي نصه" :ما مستوى تفاعل الطلبة مع التعليم اإللكتروني في المدارس الحكومية في العاصمة
عمان؟"
قامت الباحثة باستخالص المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال تفاعل الطلبة مع التعليم
اإللكتروني من وجهة نظر مدراء المدارس الحكومية في االردن كما يلي:
جدول ( :)5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال" تفاعل الطلبة مع التعليم اإللكتروني جائحة
كورونا"
الرتبة

3

1

6

4

2

725

المجال

التعليم اإللكتروني
يتفاعل الطلبة مع نظام التعليم اإللكتروني
بشكل مستمر
يساعد أسلوب التعليم اإللكتروني في فهم المادة
العلمية بشكل واضح وسلس
عرض المادة الكترونيا يزود الطالب بمهارات
اضافية
يستطيع

الطالب

الحسابي

المعياري

50

3.30

1.30

متوسطة

50

3.20

1.46

متوسطة

50

2.10

1.35

متوسطة

50

1.50

1.45

ضعيفة

50

1.20

1.15

ضعيفة

العدد

أشعر بالرضا عن مدى استفادة الطلبة من

طرح

المتوسط

االنحراف

أي

تساؤالت

واستفسارات من خالل التعلم اإللكتروني

الدرجة
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5

يتيح نظام التعليم اإللكتروني للطالب الوصول
للمادة التعليمية في أي وقت

50

1.00

0.75

ضعيفة

يتبين من الجدول ( ) 0أن فقرات مجال" تفاعل الطلبة مع التعليم اإللكتروني في ظل انتشار كورونا" قد تراوحت
بين درجة ضعيفة ودرجة متوسطة ،فقد جاءت الفقرة "أشعر بالرضا عن مدى استفادة الطلبة من التعليم اإللكتروني" في
المرتبة األولى بمتوسط حسابي مقداره ( )8.85وبانحراف معياري مقداره ( )0.85بدرجة متوسطة ،وجاءت الفقرة " يتيح
نظام التعليم اإللكتروني للطالب الوصول للمادة التعليمية في أي وقت " في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي مقداره
( )0.55وبانحراف معياري مقداره ( )10.بدرجة ضعيفة.

مناقشة النتائج والتوصيات:
تمت مناقشة النتائج في ضوء تسلسل أسئلة الدراسة كما يلي:
كشفت النتائج أن المتوسط الحسابي أثر التعليم االلكتروني في جائحة كورونا من وجهة نظر مدراء المدارس
الحكومية في األردن قد بلغ ( )6.01بانحراف معياري ( )5.00بدرجة متوسطة ،وأن جميع المجاالت جاءت بدرجة
متوسطة.
وتعزى هذه النتائج إلى أن وزارة التربية والتعليم التي تعتمد التعليم الوجاهي ،ولم يكن في خططها اعتماد التعليم
اإللكتروني ،لذلك فقد تحولت بشكل مفاجئ إلى التعليم اإللكتروني ،وهذا ما يقلل من خبراتها في هذا المجال ،ويجعل هذا
النوع من التعليم مستجداً يحتاج لممارسة لتحسين مستواه.
كما تعزى هذه النتيجة إلى أن التع ليم اإللكتروني يتطلب وجود بنية تحتية من حواسيب وهواتف وبرمجيات
مجربة ومعتمدة في التعليم ،وألن التعليم اإللكتروني فُرض على المدارس بشكل مفاجئ نتيجة جائحة كورونا فقد كان
المعلمون يتواصلون مع الطلبة ضمن اإلمكانات المتاحة وهي إمكانات ضعيفة ولم يُحسب لها حساب.
كما أن التعليم اإللكتروني يتطلب تضافر الجهود الحكومية ،وقد واجهت المدارس الحكومية قرارات حكومية
دون توفير دعم الستمرار عملية التعليم ،إضافة إلى ذلك فإن المعلمون في المدارس الحكومية لم يتلقوا التدريب الكافي
لقيادة عملية التعليم اإللكتروني في األزمات.
وتتشابه النتائج مع نتائج دراسة ( ) 6565،Yuliaالتي كشفت أن جائحة كورونا أثرت على إعادة تشكيل التعليم
في إندونيسيا ،حيث تراجع أسلوب التعليم التقليدي لينتشر بدال منه التعلم من خالل االنترنت لكونه يدعم التعلم من المنزل
وبالتالي يقلل اختالط األفراد ببعضهم ،ويقلل انتشار الفيروس ،ونتائج دراسة سعيد محمد آل مزهر ( )6552دراسة
بعنوان "إدارة التعليم اإللكتروني في التعليم العام بالمملكة العربية السعودية بحث وصفي عمل على تقديم نموذج مقترح
إلدارة التعليم اإللكتروني في التعليم العام السعودي  ،ونشره  ،ووضع سياساته  ،وأسسه  ،وأهدافه ،في تحديد األسس
واألهداف واألساليب التخطيطية التي ينطلق منها النموذج التنظيمي المقترح إلدارة التعليم اإللكتروني ،ونتائج دراسة غالم
( ) 6551عدم توافر كادر إداري مؤهل للتعامل مع نظام التعليم اإللكتروني ،وعدم وجود حواسيب في القاعات الصفية
مرتبطة باإلنترنت ،عدم وجود تشريعات تمنح درجات علمية لطلبة نظام التعلّم اإللكتروني ،وصعوبة الحصول على
البرامج باللغة العربية
نتائج السؤال األول :ما مستوى استمرارية عملية التعليم اإللكتروني في المدارس الحكومية في العاصمة عمان؟
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أشارت نتائج هذا السؤال إلى أن مجال استمرارية التعليم اإللكتروني في ظل انتشار كورونا في المدارس الحكومية في
عمان كان متوسطاً.
وتعزى هذه النتيجة إلى أن المدارس الحكومية في العاصمة تفاجأت بقرار حكومي بإغالق المدارس ومنع
التدريس وجهاً لوجه ،دون أن يكون هناك تدريب مسبق وتنمية مهنية للمعلمين حول توظيف التعليم اإللكتروني في عملية
التعليم والتعلم ،كما ان الطلبة أنفسهم لم يتدربوا على التعليم اإللكتروني.
وقد تعزى هذه النتيجة إلى عدم اعتماد وزارة التربية والتعليم لبرمجيات مسبقة وموثوقة لتوظيفها في التعليم
اإللكتروني ،األمر الذي جعل بعض المعلمون يتواصلون مع الطلبة عبر وسائل التواصل االجتماعي ،وهي برامج غير
متخصصة للتعليم عن بعد ،كما أن بعض الطلبة والمعلمون ال يؤمنون بنتائج االختبارات اإللكترونية ،مما جعلهم ال
يأخذون التعليم اإللكتروني على محمل الجد.
وقد تعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن القرارات الحكومية جاءت سريعة جداً ،مما أفقدت المدارس مرونتها في
التعامل مع جائحة كورونا ،فقد استمرت نتائج الفصل الثاني في ضبابية لمدة طويلة ،ولم يعرف المعلمون أو الطلبة مصير
هذا الفصل ،من ان سيُعاد أم سيلغى أم سيحسب التعليم اإللكتروني كتعليم رسمي وتعتمد نتائجه ،مما جعلت بعض الطلبة
يتوقفون عن متابعة التعليم اإللكتروني ثم يعودن للتعلم ثم يتوقفون.
نتائج السؤال الثاني :ما مستوى معيقات استخدام التعليم اإللكتروني في المدارس الحكومية في العاصمة عمان؟
أشارت نتائج هذا السؤال إلى وجود معيقات بدرجة كبيرة ومتوسطة وضعيفة تعيق استخدام التعليم اإللكتروني في
المدارس الحكومية في عمان.
وتعزى هذه النتيجة إلى عدم وجود برمجيات تعليمية معتمدة مسبقا ً من وزارة التربية والتعليم ،مما وجدوا
صعوبة في التعلم عن بعد.
كما تعزى هذه النتيجة إلى أن الكادر التعليمي في المدارس الحكومية في االردن اعتاد على التعليم وجها ً لوجه،
في حين يتطلب التعليم اإللكتروني كفايات التواصل عن بعد وكفايات حاسوبية ،وهي كفايات لم يتدرب عليها المعلمون في
المدارس الحكومية في االردن األمر الذي أوجد صعوبات في فهم الرسائل والتعليمات من أول مرة ،كما أن بعض
المعلمين غير مدرب على التعامل مع الحاسوب والهواتف الذكية.
وتعزى هذه النتيجة إلى أن سرعة االنترنت غير مناسبة في بعض المناطق ،األمر الذي أوجد تفاوتا ً في استقبال
المعلومات وتبادلها.
وتعزى هذه النتيجة إلى أن التعليم اإللكتروني هو مستجد تربوي فرضته جائحة كورونا ،وكل مستجد يواجه
صعوبة في البداية ،ثم تأتي الخبرة الحقا ً لتزيل كثير من المعيقات وتكيف التعليم اإللكتروني بما يتناسب مع ظروف بيئة
التعلم في االردن.
نتائج السؤال الثالث :ما مستوى تفاعل المعلمون مع التعليم اإللكتروني في المدارس الحكومية في العاصمة عمان؟
كشفت نتائج هذا السؤال أن مستوى تفاعل المعلمون مع التعليم اإللكتروني في ظل انتشار كورونا قد جاء بدرجة
متوسطة ،وأن تفاعل المعلمون مع التعليم اإللكتروني في المدارس الحكومية في االردن كان يتسم بأنه متوسطا ً وضعيفا ً
في كثير من األنشطة.
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وتعزى هذه النتيجة إلى ضعف تفاعل المعلمون في المدارس الحكومية في االردن مع انشطة التقويم ،فالمعلمون
ال تتوافر لديهم برامج متخصصة في ضبط تنفيذ الطلبة لالختبارات.
كما أن تفاعل المعلمون في المدارس الحكومية في عمان محكوم باستمرار توافر خدمة االنترنت ،وهي خدمة
متقطعة تجعل المعلمون يتوقفون عن التفاعل مع الطلبة في حال توقف الخدمة ،أو تحد من قدرته على االستجابة بسهولة
على استفسارات الطلبة عن المادة التعليمية ،كما أن قدرة المعلمون في المدارس الحكومية في االردن على إرفاق المواد
التعليمية محدودة بسبب تدني مستويات رفع الملفات في خدمات االنترنت.
كما تعزى هذه النتيجة إلى أن العمل على التعليم اإللكتروني من قبل المعلمون في المدارس الحكومية في االردن
جاء بشكل مفاجئ ،األمر الذي جعلهم يرسلون معلومات مركزة وعميقة ،وتجنب التفصيالت ،والتمارين والواجبات مما
جعل المواد التعليمية جافة في بعض األحيان ومملة للطلبة.
نتائج السؤال الرابع :ما مستوى تفاعل الطلبة مع التعليم اإللكتروني في المدارس الحكومية في العاصمة عمان من وجهة
نظر مدراء المدارس الحكومية؟
أشارت نتائج هذا السؤال إلى أن مجال تفاعل الطلبة مع التعليم اإللكتروني في ظل انتشار كورونا جاء بدرجة
متوسطة ،وأن تفاعلهم كان يتراوح ما بين متوسط وضعيف في بعض أنشطة التعليم اإللكتروني.
وتعزى هذه النتيجة إلى أن الطلبة في المدارس الحكومية في عمان لم يعتادوا التعليم اإللكتروني ،فقد فرضت
عليهم جائحة كورونا التعليم اإللكتروني بشكل مفاجئ ودون تدريب مسبق ،وقد حاولوا التواصل مع المعلمون ،وهم أيضا ً
غير مدربين على التعليم اإللكتروني ،مما جعل التفاعل بينهم وبين التعليم اإللكتروني متوسطا ً وضعيفا ً في بعض األنشطة.
كما أن المدارس الحكومية في عمان ال تمتلك برمجيات ودروس محوسبة معدة مسبقا ً لتوظيفها في حاالت
الطوارئ ،األمر الذي جعل المعلمون يرسلون للطلبة دروسا ً تحقق جزءاً من المقررات ،وأحيانا ً دروسا ً ال تتضمن أنشطة
تفاعلية ،مما جعل الطلبة متلقين فقط ،يقرأون ويجيبون عن األسئلة؛ مما أفقدهم التفاعل مع التعليم اإللكتروني.
كما أن اعتماد المعلمون على إرسال دروس من نوع ( )PDFو( )Wordوالطلب من الطالب قراءة المحتوى
التعليمي يقلل من قدرة الطلبة على طرح أي تساؤالت واستفسارات من خالل التعلم اإللكتروني.
إضافة إلى ذلك فإن المعلمون في المدارس الحكومية في عمان يحتاجون تدريب كاف ليختاروا البرمجية المناسبة
التي تضمن تفاعل الطلبة مع المحتوى التعليمي ،والوصول إليه في أي وقت يشاء.

التوصيات:
 oالعمل على التوجيهات اإليجابية للطلبة والمعلمون نحو التعليم اإللكتروني ،ووضع خطط وبرامج لالستفادة من
هذه التوجيهات ،وإعطاء دورات تدريبية في مجال التعليم اإللكتروني لكل من الطلبة والمعلمون.
 oتدريب وتشجيع المعلمين على االتصال بالطلبة من خالل المنصات اإللكترونية.
 oضرورة ادخال اسلوب التعليم االلكتروني من قبل وزارة التربية والتعليم في المناهج االردنية.
 oتوفير بنية تعليمية مالئمة لتطبيق التعليم اإللكتروني في المدارس الحكومية في االردن وإزالة كافة المعوقات
البشرية والمادية والفنية التي تحول دون انتشاره في النظام التعليمي بمختلف المراحل والمجاالت.
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 oيجب على وزارة التربية والتعليم القيام بإجراء المزيد من الدراسات والبحوث لمعرفة مدى فاعلية التعليم
اإللكتروني في ظل وجود ظروف قاسية وعقد المؤتمرات والندوات من أجل تطوير التعليم اإللكتروني والنهوض
به.

المراجع والمصادر:
المراجع العربية:
 oإدارة التعليم اإللكتروني في التعليم العام بالمملكة العربية السعودية ،رسالة غير منشورة القاهرة :عالم الكتب.
 oزين الدين ،محمد( )6550تطوير كفايات المعلم للتعليم عبر الشبكات منظومة التعليم عبر
 oعبد هللا بن عبد العزيز الموسى ،أحمد بن عبد العزيز المبارك ( )6550التعليم اإللكتروني األسس والتطبيقات،
مكتبة العبيكان ،الرياض.
 oغالم ،كمليا ( ،)6551معوقات التعليم اإللكتروني في الجامعات السعودية ،رسالة غير منشورة جامعة الملك عبد
العزيز ،جدة.
 oمحمد ،السيد شحاته وآخرون ( .)6505فاعلية برنامج مقترح في إكساب تالميذ المرحلة اإلعدادية بعض مهارات
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واقع التعليم عن بعد في المدارس الحكومية في جائحة كورونا من وجهة نظر مدراء المدارس الحكومية
في االردن
The reality of distance education in public schools in the Corona pandemic from the point
of view of public school principals in Jordan
الباحثة /جميله عبد ربه عبد الرحيم موسى
وزارة التربية والتعليم ،األردن

الملخص:
هدفت الدراسة للتعرف على واقع التعليم عن بعد في المدارس الحكومية في جائحة كورونا من وجهة نظر مدراء المدارس
الحكومية في االردن وأثر النوع االجتماعي على واقع التعليم عن بعد في المدارس الحكومية في جائحة كورونا .تكونت عينة
الدراسة من ( )08مديرا ومديرة .وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن واقع التعليم عن بعد في المدارس الحكومية في جائحة كورونا
من وجهة نظر مدراء المدارس الحكومية في االردن بشكل كلي وفي المجاالت ( ميزات التعليم عن بعد ،معيقات التعليم عن
بعد ،تفاعل المعلمين مع التعليم عن بعد) جاءت بدرجة متوسطة ،وجاء مجال ( تفاعل الطلبة مع التعليم عن بعد ) بدرجة
بسيطة ،ودلت النتائج على وجود فروق ذات داللة إحصائية في واقع التعليم عن بعد في المدارس الحكومية في جائحة كورونا
من وجهة نظر مدراء المدارس الحكومية في االردن تعزى للنوع االجتماعي بشكل كلي وعلى المجاالت كافة ولصالح اإلناث.
وفي ضوء نتائج الدراسة توصي الباحثة بمجموعة من التوصيات من أهمها :تنمية المعلمين والطلبة بأدوات التكنولوجيا الالزمة
لدعم عملية التعلم عن بعد ،توفير المعدات واالجهزة واالنترنت في المدارس واتاحة المجال للطلبة الفقراء بارتياد المدرسة
لالستفادة من هذه االجهزة واالنترنت بأوقات متباعدة وبما يحقق البروتوكول الصحي ،السعي إليجاد منظومة تعليمات واضحة
ومحددة تحدد ادوار كل من االداريين والمعلمين والطلبة في التعليم عن بعد.
الكلمات المفتاحية :جائحة كورونا ،منصة درسك ،التعليم عن بعد ،التعليم االلكتروني.
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The reality of distance education in public schools in the Corona pandemic from the point
of view of public school principals in Jordan

Abstract
The study aimed to learn about the reality of distance education in public schools in the
Corona pandemic from the point of view of the principals of public schools in Jordan and the
impact of gender on the reality of distance education in public schools in the Corona pandemic.

The sample of the study consisted of (80) managers (male and female). The results of the
study found that the reality of distance education in public schools in the Corona pandemic from
the point of view of the principals of public schools in Jordan - holistically and in the fields
(features of distance education, disabilities of distance education, interaction of teachers with
distance education)- came to a moderate degree, and the field (students interacted with distance
education) came to a small degree, and the results showed the existence of statistically
significant differences in the reality of distance education in public schools in the Corona
pandemic from the point of view of the principals of public schools In Jordan, it is attributable to
gender in all areas and to the benefit of females.
In light of the results of the study, the researcher recommends a set of recommendations,
the most important of which are: the development of teachers and students with the technology
tools needed to support the process of distance learning, the provision of equipment and Internet
in schools and allowing poor students to go to school to take advantage of these devices and
Internet at different times and in order to achieve the health protocol, seek to find a clear and
specific instruction system that determines the roles of both administrators, teachers and students
in distance education.

Keywords: Corona Pandemic, Darsak Platform, Distance Education, E-Learning.
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المقدمة:
جوهر تقدم الدول وازدهارها يتمثل بتقديم الخدمات لجميع القطاعات ،ويعتبر قطاع التربية والتعليم الحجر االساس لتقدم الدول،
فأن استثمار البحث العلمي وتوظيف المعرفة ،خاصة مع ظهور العولمة وتطور الصناعات.
ولقد اظهرت جائحة كورونا تفاوت في االنظمة التعليمية في كثير من الدول ،فلم يعد التعليم الوجاهي متوفر لجميع الفئات فان
ذلك يتطلب خطط واستراتيجيات عالية في الدقة لتغير ايجابي نحو التعلم.
واالردن واكب التكنولوجية الحديثة في المجال التربوية واألحداث الجارية سريعا بعد انتشار الفيروس كورونا الذي أصبح يهدد
حياة الماليين من البشر في الكثير من الدول حول العالم؛ لذا باشرت األردن في بديل عن تعليم الوجاهي خوفا من انتشار جائحة
كورونا في أراضي األردن الحبيب ،التي سادت حالة من التوتر في العملية التعليمية بحيث كان للوزارة التربية والتعليم
استئناف للتعليم عن بعد ،عبر منصات تعليمية الكترونية ليكون البديل عن التعلم الوجاهي ،رغم وجود معوقات مادية ،اذ برزت
العديد من الميزات باستخدام المنصات من توسع مدارك الطالب وتوفير اجواء دراسية بظروف امنة.
بسبب انتشار فيروس كورونا مما ادى الى اغالق المدارس ،عن طريق حماية الصحة والسالمة والتقليل من تكاليف التعليم،
فقامت وزارة التربية والتعليم باألردن بإعداد منصة درسك للتعليم اإللكتروني مجانية والتي تستخدم في تعليم الطلبة ليتمكن
جميع الطالب من الحصول على الدروس اليومية التي يتم نشرها من خالل هذه المنصة اإللكترونية .ويمكن لجميع الطالب في
األردن التسجيل في منصة درسك وتلقي الدروس بشكل إلكتروني في هذه الفترة حيث انطلقت هذه المنصة في األيام األولى من
بدء ازمة كورنا داخل االردن وهي تهدف إلى تقديم دروس تعليمية للطلبة مجانا ً حيث يقوم الطلبة بالدخول على المنصة وكذلك
أولياء األمور والقيام بتصفح كل المحتويات واجراء اختبارات للتقويم التعلم وارسال الواجبات الى المعلم (وزارة التربية
والتعليم األردنية)0808 ،
وتمتاز منصة درسك بانها مجانية وسهلة االستخدام فهي جاهزة للعمل بشكل مباشر وتتوافر تطبيقها في الهواتف الذكية .وكان
الدور االمثل للمدارس بحيث تعتبر حلقة وصل بين المنصة وطالبها من توجيهات وارشادات ،ومن متابعة طالبها عبر المنصة
ببعث الواجبات ورصدها وانشاء اختبارات للتقويم وتقديم مراجعه دوريه للمفاهيم وادارة الغرف الصفية االفتراضية وتحسين
الدافعية للتعلم .وشبكة التواصل مع اولياء االمور باعتبارهم الدور المحوري في دعم ابنائهم ومساندتهم معنويا ،وتنظيم جداولهم
الدراسية من تقديم النصائح وارشادات لضمان متابعتهم للتحصيل العلمي ،من خالل صفحاتها على مواقع التواصل االجتماعي،
وعقد دورات عبر وسائل تكنولوجية الحديثية .ومنذ بداية الجائحة كلف المعلمون بتطبيق التعلم عن بعد برغم من عدم وجود
تدريب وموارد كافية .فتوجه المعلم الى التطوير المهني عن طريق االنترنت؛ لدعم استمرارية التعلم والتكيف مع منهجية
التدريس الجديدة ،ومتابعة تعلم طالبهم ورصد عالماتهم.
وكانت االدارة المدرسة لها دور كبير في دعم المعلمين وتشجيعهم ،وتدريبهم على انشاء محتوى المادة األنشطة وخطط لمتابعة
التعلم عن بعد وادارة التعليم بشكل سليم واطالع المعلمين على كل ما يلزم من تقنيات حديثة تساعد في التعلم عن بعد وتنظيم
دوام المعلمين.
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مشكلة الدراسة:
ان نظام التعلم عن بعد يوفر للطالب التعلم الذاتي من خالل وسائل تكنولوجية التي توفر المعرفة في وقتنا الحاضر وبجميع
المجاالت .ومن خالل ازمة كورونا اتخذت وزارة التربية والتعليم في االردن قرارات ضرورية لمواجهة االزمة وكان اهمها
تفعيل منصة درسك التي توفر نظام كامل ومتكامل من شرح فيديوهات للمناهج االردنية للجميع المراحل يتم بثها عن طريق
االنترنت بروابط او عن طريق شاشة التلفاز االردن.
ومن خالل عمل الباحثة كمديرة مدرسة في وزارة التربية والتعليم في لواء سحاب فقد ارتأت في تحديد المشكلة في السؤال
الرئيسي االتي :واقع التعليم عن بعد في المدارس الحكومية في جائحة كورونا من وجهة نظر مدراء المدارس الحكومية في
االردن؟

هدف الدراسة واسئلتها:
هدفت هذه الدراسة الى التعرف على واقع التعليم عن بعد في المدارس الحكومية في جائحة كورونا من وجهة نظر مدراء
المدارس الحكومية في االردن ،وذلك باإلجابة عن االسئلة التالية:
السؤال االول :ما مستوى استمرارية عملية التعليم عن بعد في المدارس الحكومية في جائحة كورونا من وجهة نظر مدراء
المدارس الحكومية في االردن؟
السؤال الثاني :ما مستوى معيقات التعليم عن بعد في المدارس الحكومية في جائحة كورونا من وجهة نظر مدراء المدارس
الحكومية في االردن؟
السؤال الثالث :ما مستوى تفاعل المعلمين مع التعليم عن بعد في المدارس الحكومية في جائحة كورونا من وجهة نظر مدراء
المدارس الحكومية في االردن؟
السؤال الرابع :ما مستوى تفاعل الطلبة مع التعليم عن بعد في المدارس الحكومية في جائحة كورونا من وجهة نظر مدراء
المدارس الحكومية في االردن؟
السؤال الخامس :هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند المستوى (  )α ≥ 0.05في واقع التعليم عن بعد في المدارس
الحكومية في جائحة كورونا من وجهة نظر مدراء المدارس الحكومية في االردن تعزى لمتغير النوع االجتماعي ؟

أهمية الدراسة:
ان اهمية هذه الدراسة من اهمية االنتشار الواسع لتكنولوجيا مما جعل تعلم عن بعد امر ضروري وملح من خالل تبادل
المعلومات ومتابعه تعلم الطلبة خالل الظروف واالزمات ليكون بديل عن التعلم الوجاهي.
ومن المأمول ان تستفيد من نتائج الدراسة الجهات االتية:
 -1وزارة التربية والتعليم لتوفير وسائل قادرة على ايصال المعلومات من خالل المنصات التعليم عن بعد.
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 -0المعلمون يمكن ان تساعد هذه الدراسة لتوظيف التعلم عن بعد خالل المنصات باستخدام اساليب جديدة من خالل
التنمية المهنية للتعلم عن بعد.
 -3الباحثون يمكن ان تساعد هذه الدراسة في تسهيل الدراسات والوقوف عن المعيقات حول الموضوع.

حدود الدراسة:
تتحدد الدراسة باآلتي:
الحدود الموضوعية :واقع التعليم عن بعد في المدارس الحكومية في جائحة كورونا من وجهة نظر مدراء المدارس الحكوميةفي تربية لواء سحاب.
 الحدود البشرية :اقتصرت الدراسة على عينة من مديري ومديرات المدارس الحكومية في االردن.الحدود الزمانية :تم تنفيذ الدراسة خالل العام الدراسي  2020 / 2021الفصل الدراسي االول.-الحدود المكانية :تم تطبيق الدراسة على المدارس الحكومية في االردن.

مصطلحات الدراسة
تتبنى الدراسة المصطلحات اآلتية:
التعليم عن بعد:
عرفها الشرهان ) (2،2014بأنها" التعليم الذي يتميز بعدم التواصل المباشر الكلي بين الهيئة التدريسية والمتعلمين حيث يتم
تقديم المواد التعليمية من خالل الشبكة المحلية او العالمية )االنترنت( من خالل استخدام تقنية التعليم واالتصال وذلك ضمن
إطار العملية التعليمية".
أما اجرائيا ،التواصل عن بعد من تخطيط ومتابعة وتنفيذ وتقويم العملية التعليمية من مختلف جوانبها بين المعلم والطالب من
خالل منصات التعليمية.
ازمة كورونا:
تعرفها )منظمة الصحة العالمية المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط ،عن مرض كوفيد) 2020،19-
 http://www.emro.who.int/ar/health-topics/corona-virus/about-covid-19.htmlبأنها "فصيلة كبيرة من
الفيروسات التي تسبب اعتالالت تتنوع بين الزكام وامراض أكثر وخامة ،مثل متالزمة الشرق األوسط التنفسية ومتالزمة
االلتهاب الرئوي الحاد الوخيمة )سارس( ويمثل فيروس كورونا المستجد ساللة جديدة لم يسبق تحديدها لدى البشر من قبل''.
أما اجرائيا ،فيروس بؤرة االنتشار في مدينة وهان في الصين له اعراض خطيرة مثل االلتهاب الرئوي الحاد والحمى مما
يؤدي الى الوفاة ،وهو سريع االنتشار.
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منصة درسك:
منصة أردنية مجانية هدفها التعليم عن بعد ،توفر لطالب المدارس من الصف األول وحتى الصف الثاني الثانوي دروس عن
طريق مقاطع فيديو مصوَّرة بشكل ُمنظّم و ُمجدول وفق المنهاج األردن ّي ،بحيث يُق ّدمها نخبة متميزة من المعلمين والمعلمات
لتسهّل على الطلبة مواصلة تعلّمهم ،ومتابعة دروسهم( .وزارة التربية والتعليم)0808،
اجرائيا ،موقع الكتروني يتم شرح المواد التعليمية من قبل مختصين ،يتلقى الطالب منها على شكل واجبات يتضمن واجبات
وتقويم ويمكن التواصل مع المعلم لالستفسار عن المادة

الدراسات السابقة:
تم الوصول إلى عدد من الدراسات لها عالقة مع هذه الدراسة ،والتي تم تصنيفها حسب تسلسلها الزمني من االحدث إلى االقدم
وعرضها كاآلتي:
أجري مقدادي ( )0808دراسة للكشف عن تصورات طلبة المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية في االردن باستخدام التعليم
عن بعد في ظل أزمة كورونا ومستجداتها ،وطبقة الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 0808م ،واستخدام المنهج الوصفي
المسحي ،وتكون مجتمع الدراسة من طلبة المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية في لواء قصبة اربد ،وتكونت عينة الدراسة
من ( )161طالب وطالبة .وبلغ عدد أفراد العينة من الذكور ( ،)08وكما بلغ عدد االناث ( )10بحيث تم اختيارهم بالطريقة
العشوائية البسيطة ،وقد أظهرت نتائج ايجابيا باستخدام التعليم عن بعد في ضوء ازمة كورنا المستجدة.
أجري الباحثان الباوي وغازي( )0818دراسة للتعرف على أثر استخدام المنصة التعليمية Google Classroomفي تحصيل
طلبة قسم الحاسبات لمادة Image Processingواتجاهاتهم نحو التعليم االلكتروني ،بحث تجريبي تكون المجتمع الدراسة طلبة
المرحلة الرابعة في قسم الحاسبات في كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم ويبلغ عددهم ( )158طالب وطالبة  ،تم تدريس
المجموعة التجريبية من ( )71طالبا المنصة التعليمية والمجموعة الضابطة ( )70بالطريقة التقليدية وبناء اداتين اختبار
التحصيل ومقياس االتجاه نحو التعليم االلكتروني وقد أظهرت األثر اإليجابي الستخدام المنصة التعليمية Google
Classroomفي تحصيل المجموعة التجريبية
وقامت المقرن ( ) 0818بدراسة هدفت إلى التعرف على أثر التعليم اإللكتروني باستخدام نظام إدارة التعلم ))Admodoفي
التحصيل لمقرر الحاسب اآللي عند المستويات المعرفية (التذكر ،الفهم ) لدى طالبات الصف األول ثانوي بمدينة الرياض
واالتجاه نحوها ،وكانت عينة الدراسة ( ) 30طالبه بالمجموعة التجريبية درست نظام إدارة التعلم ) ، )Edmodoو() 38
طالبة للمجموعة الضابطة استخدمت الطريقة التقليدية  ،وتم استخدام مقياس اللتجاه نحو نظام إدارة التعليم اإللكتروني ،
أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة في التحصيل البعدي عن مستوى
التذكر لصالح المجموعة الضابطة وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة عن مستوى
الفهم .
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أجري الباحثان الشواربة والسعيد ( )0818دراسة هدفت الى التعرف على درجة استخدام طلبة الدراسات العليا في الجامعات
االردنية الخاصة للمنصات التعليمية االلكترونية واتجاهاتهم نحوها،
البحث المنهج الوصفي المسحي واالداة استبانة وزعت على طلبة الجامعات الخاصة وبلغت العينة الدراسة ( )380طالبا وطالبة
من الدراسات العليا وتم اختيارهم بطريقة عشوائية ،ولقد اظهرت النتائج ان استخدام الطلبة للمنصات بدرجة كبيرة بشكل
ايجابي.
وقام المحمادي ( )0810دراسة هدفت إلى التعرف على التحديات التي تواجه الطالب بجامعة الملك عبد العزيز بمدينة جدة من
استخدام نظام التعليم درجة استفادة الطالب بجامعة الملك عبد العزيز بمدينة جدة من استخدام نظام التعليم االلكتروني ولتحقيق
أهداف الدراسة اتبع المنهج الوصفي ،وتكونت العينة التي طبقت عليها الدراسة من ( )518طالبا ،ومن أعضاء هيئة تدريس
( )115عضوا من أعضاء هيئة التدريس .وتوصلت الدراسة لدرجة التحديات التي تواجه الطالب من استخدام نظام التعليم
االلكتروني بدرجة متوسطة.
اجرى الحربي ( )0815دراسة هدفت الى تحديد مطالب استخدام التعليم اإللكتروني الالزم توفرها في كل من ( منهج
الرياضيات في المرحلة الثانوية ،معلم الرياضيات للمرحلة الثانوية ،البيئة التعليمية) من وجهة نظر المختصين ،و تحديد مطالب
استخدام التعليم اإللكتروني الالزم توفرها في كل من ( منهج الرياضيات في المرحلة الثانوية ،البيئة التعليمية  ،معلم الرياضيات
للمرحلة الثانوية) من وجهة نظر الممارسين ،و التعرف على مدى وجود اختالف بين درجة توفر مطالب استخدام التعليم
اإللكتروني في كل من وجهة نظر الممارسين للكشف عن واقع ممارسة التعليم اإللكتروني ،و التعرف على مدى وجود فروق
بين استجابات عينة الدراسة ،تكونت عينة الدراسة من(  ) ٦٨مختصا ً و(  ) ٠٣ممارس للتعليم اإللكتروني ،وكانت أداة للدراسة
االستبانة ،وجاءت النتائج موافقة المختصين على معظم مطالب المنهج اإللكتروني بدرجة عالية واعداد وتدريب معلمين
الرياضيات الستخدام التعليم اإللكتروني بدرجة عالية جداً ،و موافقة المختصين على معظم مطالب البيئة التعليمية الستخدام
التعليم اإللكتروني بدرجة عالية جداً ،وموافقة الممارسين على درجة أهمية وتوفر معظم مطالب المنهج اإللكتروني بدرجة
عالية.
قام الباحثان بينترو بروش ( ) Bruce and Payinter،0810دراسة حول استخدام موودل ( )Moodleكنظام تعلم بإضافة
الفيديو في عملية التعليمية ومشاركة الطالب تكونت عينة الدراسة من ( )78طالب وطالبة من جامعة الغرب استراليا و ()08
طالب وطالبة من مرحلة الثانوية ولقد اعتمد البحث الوصفي المسحي ،ولقد أظهرت النتائج على أن نظام موودل قد ساعد في
عملية التعاون والتواصل بين الطلبة واضافة الى مهارة تعلم الذاتي بشكل ايجابي.

الطريقة واالجراءات:
يتناول هذا الجزء وصف منهجية الدراسة ،وأفرادها ،كما يتناول وصفا ألدوات الدراسة وإجراءاتهاا والمعالجاة اإلحصاائية التاي
استخدمت فيها.

منهج الدراسة:
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اعتمدت هذه الدراسة في إجراءاتها على المنهج الوصفي التحليلي ،الذي يعتمد على جمع البياناات مان عيناة الدراساة مان مادراء
المدراس الحكومية في االردن باستخدام االستبانة المعدة ألغراض هذه الدراسة ،ودراسة استجاباتهم وتحليلها.

أفراد العينة:
طبقت هذه الدراسة على عينة مكونة من ( )80مادير وماديرة مان مادراء المادارس الحكومياة فاي االردن ،حياث تام اختياار عيناة
الدراسة بطريقة عشوائية في الفصل االول لعام 2020-2021عبر ارسال رابط االستبانة الكترونيا لهم.

أداة الدراسة:
لتحقيق أهاداف هاذه الدراساة ،قامات الباحثاة ببنااء اساتبانة مكوناة مان ( )40فقارة ،وتام توجيههاا لمادراء المادارس الحكومياة فاي
االردن الذين قادوا عملية التعلم عن بعد من خالل التعليم اإللكتروني خالل أزماة انتشاار فياروس كوروناا ،اساتفادت الباحثاة مان
المقاييس المساتخدمة فاي الدراساات الساابقة ،واختاارت بعار الفقارات وأعاادت صاياغتها ،وصااغت بعار الفقارات فاي ضاوء
األدب النظري المتشكل لديها عن التعلم عن بعد ،وقد تكونت االستبانة بصاورتها النهائياة مان ( )40فقارة يقابلهاا تادريج خماساي
(أوافق بشدة= ،5أوافق= ،4محايد= ،3ال أوافق= ،2ال أوافق بشدة= )1وتوزعت فقرات االستبانة على أربعة مجاالت هي:
 ميزات التعليم عن بعد :تضمن هذا المجال ( )10فقرات. معيقات التعليم عن بعد :تضمن هذا المجال ( )10فقرات. تفاعل المعلمين مع التعليم عن بعد :تضمن هذا المجال ( )10فقرات. تفاعل الطلبة مع التعليم عن بعد :تضمن هذا المجال ( )10فقرات.صدق أداة الدراسة:
جرى عرض االستبانة بصورتها األولية على ثالثة محكمين من ذوي الخبرة واالختصاص في ميادان البحاث العلماي والتادريس
وذلاك بهادف تحكايم فقارات االساتبانة ،ومعرفاة مادى وضاوح فقراتهااا وشاموليتها لكافاة جواناب التعلايم عان بعاد فاي ظال انتشااار
فيروس كورونا من وجهة نظر مدراء لمدارس الحكومية في االردن ،وكذلك مالئمة صياغة الفقارات ،وإباداء الارأي فاي طريقاة
تصحيح االستبانة ،وقامت الباحثة بتعديل االستبانة في ضوء آراء المحكمين.
ثبات أداة الدراسة:
جرى تطبيق االستبانة إلكترونيا ً على عينة استطالعية من غير عينة الدراسة مكونة من ( )80مدير ومديرة من مادراء المادارس
الحكومية في االردن ،وتم استخدام اختبار كرونباخ الفاا) )Cronbach’s Alphaالختباار ثباات االساتبانة ،وقاد بلاغ معادل ثباات
االستبانة (.)0.87

التحليل االحصائي:
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جرى جماع البياناات باساتخدام أداة الدراساة وهاي االساتبانة ،ومان ثام تام ادخاال ملاف اكسال إلاى البرناامج االحصاائي ()SPSS
لتحليل بيانات الدراسة بعاد ترمياز اإلجاباات .حياث تام اساتخدام اإلحصااء الوصافي لحسااب المتوساطات الحساابية واالنحرافاات
المعيارية.
كما تم تحويل فئات التدريج الخماسي إلى تدريج ثالثي كما يلي:
) )2.33 –1ضعيفة
) (3.67–2.34متوسطة
) )5.00–3.68كبيرة

النتائج:
جرى عرض النتائج وتحليلها في ضوء تسلسل أسئلة الدراسة كما يلي:
لتحليل هذه االستبانة جرى حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالتها األربع ،وكانت النتائج كما يلي:
جدول  :2المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت استبانة التعليم عن بعد
المتوسرررررررر

االنحررررررراف

الرررررتب

الحسابي

المعياري

1

ميزات التعليم عن بعد

2.80

1.55

متوسطة

2

معيقات التعليم عن بعد

2.72

1.09

متوسطة

3

تفاعل المعلمين مع التعليم عن بعد

2.36

1.17

متوسطة

4

تفاعل الطلبة مع التعليم عن بعد

2.18

1.17

ضعيفة

الدرجة الكلية

2.52

1.25

متوسطة

ة

المجال

الدرجة

يتبين من الجدول ( )1أن المتوساط الحساابي لواقاع التعلايم عان بعاد فاي المادارس الحكومياة فاي جائحاة كوروناا مان وجهاة نظار
مدراء المدارس الحكومية في االردن قد بلغ ( )2.52بانحراف معياري( )1.25بدرجة متوسطة،
وأن مجاال "مياازات التعلاايم عاان بعااد " كااان بمتوسااط حسااابي( )2.80وانحااراف معياااري( )1.55بدرجااة متوسااطة ،يليااه مجااال
"معيقات التعليم عن بعد" بمتوسط حسابي( )2.72وانحراف معياري( )1.09بدرجة متوسطة أيضا ،في حين جاء مجال "تفاعال
المعلمين مع التعليم عن بعد" بمتوسط حسابي ( )2.36وانحراف معيااري( )1.17بدرجاة متوساطة ،وأخياراً جااء مجاال "تفاعال
الطلبة مع التعليم عن بعد" بمتوسط حسابي( )2.18وانحراف معياري) )1.17بدرجة ضعيفة.
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نترائج السر ال األول" :مااا مساتوى مياازات التعلاايم عاان بعاد فااي الماادارس الحكومياة فااي جائحااة كورونااا مان وجهااة نظاار ماادراء
المدارس الحكومية في االردن؟"
قاماات الباحثااة باسااتخالص المتوسااطات الحسااابية واالنحرافااات المعياريااة لمجااال مياازات التعلاايم عاان بعااد فااي الماادارس
الحكومية في جائحة كورونا من وجهة نظر مدراء المدارس الحكومية في االردن كما يلي:
جدول :2المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال " ميزات التعليم عن بعد في المدارس الحكومية في
جائحة كورونا من وجهة نظر مدراء المدارس الحكومية في االردن "
الرتبة

1
0

فقرات المجال
التعلاايم عاان بعااد باسااتخدام ادوات التكنولوجيااا هااو
احدى ضروريات واحتياجات العصر الحالي.
يدعم التعليم عن بعد تفريد التعلم

المتوس

االنحراف

الحسابي

المعياري

الدرجة

3.60

1.77

متوسطة

3.56

1.43

متوسطة

يعااازز التعلااايم االلكتروناااي فااااي التعلااايم عااان بعااااد
3

المنظماااااات البصااااارية والسااااامعية فاااااي المحتاااااوى 3.23

1.54

متوسطة

التعليمي.
يراعي التعليم االلكتروني في التعليم عن بعد انماط
7

تعلم الطلبة اذا ما تم استخدام ادوات التكنولوجيا

2.73

1.64

متوسطة

المناسبة .
5

6

1

0

يساهم التعليم عن بعد باستخدام التكنولوجيا في
تنوع مصادر التعلم لدى الطالب.
في التعليم عن بعد يصبح الطالب محور العملية
التعليمية اكثر من التعليم الوجاهي.
يناسب التعليم االلكتروني في ضوء التعلم عن بعد
ميول وحاجات جيل المستقبل
لوال التعليم عن بعد لما تم تحقيق نتاجات التعلم

2.72

1.56

متوسطة

2.60

1.58

متوسطة

2.57

1.43

متوسطة

2.51

1.48

متوسطة

الحرجة وترميم الفاقد التعليمي الذي كان من
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فقرات المجال

الرتبة

المتوس

االنحراف

الحسابي

المعياري

الدرجة

الممكن ان يحدث لو تم الغاء السنة الدراسية.
8

18

التعليم عن بعد يُم ّكن المعلم من حفظ عمله واجراء
التعديل عليه وتطويره بكل سهولة ويسر.
ساهمت منصة درسك في عرض المادة بطريقة
شيقة وجاذبة وفاعلة .
الدرجة الكلية

2.25

1.59

2.24

1.44

2.80

1.55

ضعيفة
ضعيفة

متوسطة

يتبين من الجدول ( )0أن فقرات مجال" ميزات التعليم عن بعد" قد تراوحت بين درجة ضعيفة ودرجة متوسطة ،فقد جاءت
الفقرة " التعليم عان بعاد باساتخدام ادوات التكنولوجياا هاو احادى ضاروريات واحتياجاات العصار الحاالي " .فاي المرتباة األولاى
بمتوسط حسابي مقداره ( )3.68وبانحراف معياري مقاداره ( )1.76بدرجاة متوساطة ،وجااءت الفقارة " سااهمت منصاة درساك
في عرض المادة بطريقة شيقة وجاذبة وفاعلة" في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي مقداره ( )0.07وباانحراف معيااري مقاداره
( )1.38بدرجة ضعيفة .فاي حاين جااءت الدرجاة الكلياة للفقارات بمتوساط حساابي ( )0.08وباانحراف معيااري ( )1.73بدرجاة
متوسطة.
وتفسار الباحثااة ذلااك ،اال اناه مااا زال الماادراء ماثلهم مثاال باااقي المجتماع يقاااومون التغيياار الحاصال علااى االساااليب التعليميااة
المساتحدثة نتيجاة جائحاة كورونااا ،وقاد يعاود سابب هااذا التغييار الاى تخااوف المادراء مان عادم قاادرة مدارساهم ( الكاادر التعليمااي
والطلبة) من مواكبة هذا التغيير واالندماج به ،كما أن للعوامل الخارجية المؤثرة في تحقيق الممارسات الفضالى مان التعلايم عان
بعد مثال :الفقار ونقاال االجهازة واالنترنات؛ تسااهم فاي تفااقم رفار المادراء للتحاول مان التعلايم الوجااهي الاى التعلايم عان بعاد
المرتبط بالتعليم االلكتروني.

نتائج الس ال الثاني" :ما مستوى معيقات التعليم عن بعد فري المردارس الحكوميرة فري جائحرة كورونرا مرن وجهرة نظرر مردراء
المدارس الحكومية في االردن؟"
قاماات الباحثااة باسااتخالص المتوسااطات الحسااابية واالنحرافااات المعياريااة لمجااال معيقااات التعلاايم عاان بعااد فااي الماادارس
الحكومية في جائحة كورونا من وجهة نظر مدراء المدارس الحكومية في االردن:
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جدول ( )3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال الثاني" معيقات التعليم عن بعد واقع التعليم عن بعد
في المدارس الحكومية في جائحة كورونا من وجهة نظر مدراء المدارس الحكومية في االردن "
الرتب
ة

فقرات المجال

المتوس
الحسابي

االنحراف
المعياري

الدرجة

الباااث التلفزياااوني لمنصاااة درساااك سااااهم فاااي تقليااال
حرماان الطلباة مان تلقاي تعلايمهم خاالل التعلايم عان 3.43
بعد

1.43

متوسطة

0

الماادارس مجهاازة بالمعاادات واالجهاازة واالنترناات
الالزمة لتنفيذ التعليم عن بعد

3.37

1.29

متوسطة

3

تساامح منصااة درسااك بالتواصاال الفاعاال بااين الطلبااة
ومعلميهم

3.10

1.59

متوسطة

7

منصة درسك تزيد من دافعية الطلبة نحو التعلم.

2.87

1.56

متوسطة

5

توجد منظومة مهنية تعنى بتنمياة مهاارات المعلماين
بااأدوات التكنولوجيااا الحديثااة المساااندة للتعلاايم علااى 2.53
مستوى الوزارة والمديريات.

1.34

6

ال توجد صعوبة في التواصل المباشر بين المعلماين
والطلبة والذي يسمح للمعلماين مان اكتشااف طلباتهم 2.52
ومعرفة طرق التعامل معهم.

1.54

1

يمكان للمعلماين متابعاة األعاداد الكبيارة للطلباة عبار
أدوات التعليم اإللكتروني المتاحة.

2.49

0.83

0

ادوات تقييم الطلبة عان بعاد فاعلاة وتقايس المساتوى
الحقيقي للطلبة.

2.43

0.88

8

لدى التعلايم عان بعاد ادوات فاعلاة للحاد مان تسارب
الطلبة اثناء الدرس.

2.42

0.95

18

التعلاايم عاان بعااد يحمااي الطلبااة ماان اسااتغاللهم فااي
العمل وتعريضهم للمخاطر.

2.02

0.88

الدرجة الكلية

2.72

1.09

1

متوسطة
متوسطة

متوسطة

متوسطة
متوسطة
ضعيفة
متوسطة

يتبين من الجادول ( )3أن فقارات مجاال" معيقاات التعلايم عان بعاد فاي المادارس الحكومياة فاي جائحاة كوروناا مان وجهاة نظار
مدراء المدارس الحكومية في االردن " قد تراوحات باين درجاة ضاعيفة ودرجاة متوساطة ،فقاد جااءت الفقارة " الباث التلفزياوني
لمنصة درسك ساهم في تقليل حرمان الطلبة من تلقي تعليمهم خالل التعليم عن بعد " في المرتبة األولى بمتوسط حساابي مقاداره
( )3.73وبانحراف معياري مقداره ( )1.73بدرجة متوسطة،
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وجاءت الفقرة " التعليم عان بعاد يحماي الطلباة مان اساتغاللهم فاي العمال وتعريضاهم للمخااطر " .فاي المرتباة األخيارة بمتوساط
حسابي مقداره ( )0.80وبانحراف معياري مقداره ( )8.00بدرجة ضعيفة .بينما جاءت الدرجة الكلياة للفقارات بمتوساط حساابي
مقداره ( )0.10وبانحراف معياري مقداره ( )1.88بدرجة متوسطة.
وتفسر الباحثة ذلك ،الى انه مازال هناك معيقات الباد مان عالجهاا وحلهاا لاتّمكن مان االنتقاال الاى التعلايم عان بعاد بنجااح ،وهاذا
يتطلب العمل بجد واخالص وواقعية لتجاوز كل هذه المعيقات.
نتائج الس ال الثالث" :ما مستوى تفاعل المعلمين مع التعليم عرن بعرد فري المردارس الحكوميرة فري جائحرة كورونرا مرن وجهرة
نظر مدراء المدارس الحكومية في االردن؟"
قاماات الباحثااة باسااتخالص المتوسااطات الحسااابية واالنحرافااات المعياريااة لمجااال تفاعاال المعلمااين مااع التعلاايم عاان بعااد فااي
المدارس الحكومية في جائحة كورونا من وجهة نظر مدراء المدارس الحكومية في االردن كما يلي:
جدول  :4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال الثالث" تفاعل المعلمين مع التعليم عن بعد في
المدارس الحكومية في جائحة كورونا من وجهة نظر مدراء المدارس الحكومية في االردن "
الرررررتب
ة
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المتوسرررررررر
الحسابي

االنحررررررراف
المعياري

الدرجة

1

يحاارص المعلمااون علااى ارسااال الواجبااات لطالبهاام
عبر منصة درسك

3.83

1.27

كبيرة

0

يتااابع المعلمااون اجابااات الطلبااة عباار منصااة درسااك
ويقيموها باستمرار

3.68

1.54

كبيرة

3

يتابع المعلماون تفاعال طلباتهم فاي التعلايم عان بعاد،
ويعززوهم على ذلك.

3.25

0.91

متوسطة

7

يطاااور المعلااام مااان مهاراتاااه باااأدوات التكنولوجياااا
الالزمة لدعم التعليم عن بعد.

2.43

1.54

متوسطة

5

ينااوع المعلمااون مااع طلبااتهم بااين التعلاايم المتاازامن
وغير المتزامن.

2.20

1.23

ضعيفة

6

يقااوم المعلمااون بتقياايم وتقااويم الطلبااة بشااكل مسااتمر
اثناء عملية التعليم عن بعد

2.09

1.26

ضعيفة

1

يثااري المعلمااون منصااة درسااك بمحتويااات رقميااة
قاموا بتجهيزها لطلبتهم وارسالها لهم عبار الخاناات 1.58
المخصصة للواجبات.

0.86

ضعيفة

0

يجيااب المعلمااون بسااهولة علااى استفسااارات الطلبااة
عن المادة العلمية المرفقة

1.56

1.04

ضعيفة

فقرات المجال
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الرررررتب
ة
8

18

فقرات المجال

المتوسرررررررر
الحسابي

االنحررررررراف
المعياري

الدرجة

يتواصاال المعلمااون مااع الطلبااة غياار المتفاااعلين مااع
التعلاايم عاان بعااد لمحاولااة حاال مشاااكلهم وعرضااها 1.48
على االدارة.

0.87

ضعيفة

يشااتمل المحتااوى التعليمااي علااى تمااارين وواجبااات
تساعد على التعلم

1.46

1.13

ضعيفة

الدرجة الكلية

2.36

1.17

متوسطة

يتبين من الجدول ( )7أن فقرات مجال" تفاعل المعلمين مع التعليم عن بعد فاي المادارس الحكومياة فاي جائحاة كوروناا مان
وجهة نظر مدراء المدارس الحكومية في االردن " قد تراوحت باين درجاة ضاعيفة ودرجاة كبيارة ،فقاد جااءت الفقارة " يحارص
المعلمون على ارسال الواجبات لطالبهم عبار منصاة درساك " فاي المرتباة األولاى بمتوساط حساابي مقاداره ( )3.03وباانحراف
معياري مقداره ( )1.01بدرجة كبيرة ،وجاءت الفقرة "يشتمل المحتوى التعليمي على تمارين وواجبات تسااعد علاى الاتعلم" فاي
المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي مقداره ( )1.76وبانحراف معياري مقداره ( )1.13بدرجة ضعيفة .بينماا جااءت الدرجاة الكلياة
للفقرات بمتوسط حسابي مقداره ( )0.36وبانحراف معياري مقداره ( )1.11بدرجة متوسطة.
وتفسر الباحثة ظهور هذه النتائج بسبب عدم وجود قرارات ثابتة بشأن دوام المدارس وعدم وضوح المهام الموكلة للمعلمين
في ظل اضطراب الوضع الوبائي لجائحة كورونا ،كما أن تفاعل المعلمين انخفر نتيجة عدم تواصلهم المباشر مع طلبتهم ،كماا
ان وجود منصة درسك خففت من شعورهم بالمسؤولية اتجاه طلبتهم وتعلمهم.

نتائج الس ال الرابع" :ما مستوى تفاعل الطلبة مع التعليم عن بعد في المدارس الحكومية في جائحة كورونرا مرن وجهرة نظرر
مدراء المدارس الحكومية في االردن؟"
قامت الباحثة باستخالص المتوسطات الحسابية واالنحرافاات المعيارياة لمجاال تفاعال الطلباة ماع التعلايم عان بعاد فاي المادارس
الحكومية في جائحة كورونا من وجهة نظر مدراء المدارس الحكومية في االردن كما يلي:
جدول  :5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال" تفاعل الطلبة مع التعليم عن بعد في المدارس
الحكومية في جائحة كورونا من وجهة نظر مدراء المدارس الحكومية في االردن"
الرررررتب
ة

فقرات المجال

يحرص الطلبة علاى التقادم لالختباارات االلكترونياة
1
التي تعقدها الوزارة على منصة درسك.
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المتوسرررررررر
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 0يتابع الطلبة الحصال المرسلة على منصة درسك.

2.87

1.49

متوسطة

يرسل الطلبة حلول واجباتهم وانجااز المهماات التاي
3
يطلبها معلميهم.

2.76

1.28

متوسطة

يتواصل الطلبة مع زمالئهم وعلميهم فاي مجتمعاات
7
تعلم ولقاءات تعليمية فاعلة.

2.16

1.09

ضعيفة

يبحث الطلبة عن معارف ومهارات إثرائية للمنهااج
 5عباااار الوسااااائل التكنولوجيااااة المتاحااااة وياااازودون 1.95
معلميهم بها

0.97

ضعيفة

1.84

1.05

ضعيفة

يصااامم الطلباااة تجاااارب وانشاااطة متعلقاااة بالمنهااااج
 1ويعرضاااونها اماااام زمالئهااام بمحتاااوى رقماااي مااان 1.73
انتاجهم.

0.86

1.64

1.35

يقاادمون الطلبااة لمعلماايهم مالحظااات تقييميااة حااول
 8المحتااوى الرقمااي المعااروض علااى منصااة درسااك 1.59
وغيرها بهدف تجويد تلك الدروس.

1.28

1.42

0.76

2.18

1.17

ينضم الطلباة الاى مواقاع ومنصاات تعليمياة متنوعاة
6
لتعميق فهمهم للمادة العلمية.

يعمل الطلبة على اعادة حضور الدروس المحوسابة
0
أكثر من مرة لتحقق من الفهم واالستيعاب.

يتنافس الطلبة فيما بينهم للحصول على تعزياز أكثار
18
من معلميهم.
الدرجة الكلية

ضعيفة
ضعيفة
ضعيفة

ضعيفة
ضعيفة

يتبين من الجدول ( )5أن فقرات مجال" تفاعال الطلباة ماع التعلايم عان بعاد فاي المادارس الحكومياة فاي جائحاة كوروناا مان
وجهة نظر مدراء المدارس الحكومية في االردن" قاد تراوحات باين درجاة ضاعيفة ودرجاة كبيارة ،فقاد جااءت الفقارة " يحارص
الطلبة على التقدم لالختبارات االلكترونية التي تعقدها الوزارة على منصة درسك ".في المرتباة األولاى بمتوساط حساابي مقاداره
( )3.30وبانحراف معياري مقداره ( )1.38بدرجة متوسطة ،وجاءت الفقارة " يتناافس الطلباة فيماا بيانهم للحصاول علاى تعزياز
اكثر من معلميهم ".في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي مقداره ( )1.36وبانحراف معياري مقداره ( )8.15بدرجة ضعيفة.
وتفسر الباحثة ذلك الى انه فاي التعلايم عان بعاد يصاعب علاى المعلماين متابعاة الطلباة وحاثهم علاى الاتعلم ولاذلك يبادأ الطلباة مان
االنسحاب التدريجي من منظومة التعلم فاي فتارة اختفااء الرقاباة المدرساية ،كماا أن صادور تعليماات بترفياع جمياع الطلباة ياؤدي
بالطلبة الى اإلهمال والتراخي في التفاعل مع منصة درسك ومعلميهم .كما ان للفقر عامل رئيسي وتحدي كبيار لادى فئاة ال باأس
بها من الطلبة تحول بين مواصلة تعلمهم عن بعد.
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نتررائج السر ال الخررامس " :هررل توجررد فررروق اات داللررة احصررائية عنررد المسررتوى (  )α ≥ 2025فرري واقررع التعلرريم عررن بعررد فرري
المدارس الحكومية في جائحة كورونا من وجهة نظر مدراء المدارس الحكومية في االردن تعزى لمتغير النوع االجتماعي؟"
قامت الباحثة باستخدام ) (T – testلمعرفة داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية الستجابات افراد عينة الدراسة على مجااالت
األداة تبعا لمتغير النوع االجتماعي ،كما يلي:
جدول  :6نتائج اختبار (ت) لداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية الستجابات افراد عينة الدراسة على مجاالت األداة تبعا
لمتغير النوع االجتماعي0
الوس

االنحراف

الحسابي

المعياري

ميزات التعليم عن

ذكور

27

2.78

1.51

بعد

إناث

53

2.82

1.57

معيقات التعليم عن

ذكور

27

2.67

1.07

بعد

إناث

53

2.78

1.10

تفاعل المعلمين مع

ذكور

27

1.81

1.13

التعليم عن بعد

إناث

53

2.64

1.19

تفاعل الطلبة مع

ذكور

27

2.08

1.14

التعليم عن بعد

إناث

53

2.22

1.19

ذكور

27

2.34

1.22

إناث

53

2.62

1.26

المجال

النوع
االجتماعي

الكلي

التكرار

درجة

مستوى

الحرية

الداللة

-2.09

105

*0.008

-2.31

105

*0.011

-2.16

105

*0.046

-2.28

105

*0.020

-2.48

105

*0.037

ت

يبين الجدول ( )6بانه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α ≤ 0.05فاي واقاع التعلايم عان بعاد فاي المادارس
الحكومية في جائحة كورونا من
وجهة نظر مدراء المدارس الحكومية في االردن تعزى لمتغيار الناوع االجتمااعي ولصاالح اإلنااث وذلاك علاى االداة بشاكل عاام
وعلى جميع المجاالت.
وتعزى هذه النتيجة الى أن االناث أكثر التزاما بتطبيق التعليمات ومتابعة تنفيذها.
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التوصيات:
 .1تنمية المعلمين والطلبة بأدوات التكنولوجيا الالزمة لدعم عملية التعلم عن بعد
 .0توفير المعادات واالجهازة واالنترنات فاي المادارس واتاحاة المجاال للطلباة الفقاراء بارتيااد المدرساة لالساتفادة مان هاذه
االجهزة واالنترنت بأوقات متباعدة وبما يحقق البروتوكول الصحي.
 .3السعي إليجاد منظومة تعليمات واضحة ومحددة تحدد ادوار كل من االداريين والمعلمين والطلبة في التعليم عن بعد.
 .7توفير بنية تعليمية مالئمة لتطبيق التعليم اإللكتروني في المدارس وإزالة كافة المعوقاات البشارية والمادياة والفنياة التاي
تحول دون انتشاره في النظام التعليمي بمختلف المراحل والمجاالت .
 .5اجراء المزيد من االبحاث لمعرفة مدى فاعلية التعليم اإللكتروني والية تطويره والنهوض به.

المراجع:
المراجع العربية:
الحربي ،نوار محمد .)0815( .فاعلية برنامج تعليمي الكتروني باستخدام الحواسب اللوحية إلكساب طفل ما قبل المدرسةبعض المفاهيم الرياضية 0الم تمر الدولي الرابع للتعلم االلكتروني والتعليم عن بعد ،الرياض.
العتيبي ،نورة( ،)0810فاعلية شبكة التواصل االجتماعي تويتر (التدوين المصغر) على تحصيل الدراسي وتنمية مهاراتالتعلم التعاوني لدى طالبات الصف الثانوي مقرر الحاسب االلي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الملك سعود ،الرياض.
الباوي ،ماجدة وغازي ،احمد( .)0818أثر استخدام المنصة التعليمية Google Classroomفي تحصيل طلبة قسمالحاسبات لمادة Image Processingواتجاهاتهم نحو التعليم االلكتروني ،المجلة الدولية للبحوث في العلوم التربوية،
المجلد( )0العدد( ،)0ص(.)118-103
الحربي ،محمد ( ،)0815مطالب استخدام التعليم اإللكتروني لتدريس الرياضيات بالمرحلة الثانوية من وجهة نظرالممارسين والمختصين ،دراسة دكتوراه غير منشورة ،مكة المكرمة ،كلية التربية بجامعة أم القرى
 المحمادي ،غدير . )0810( .تقويم واقع استخدام نظام التعليم االلكتروني في برنامج التعليم عن بعد بجامعة الملك عبدالعزيز من وجهة نظر الطالب ،مجلة كلية التربية الساسية للعلوم التربوية واإلنسانية ،جامعة بابل ،العدد 3
 مقرن ،نورة ( 0)0818أثر التعليم اإللكتروني باستخدام نظام إدارة التعلم ادمودو ) )Edmo doعلى تحصيل طالب الصفاألول ثانوي في مقرر الحاسب وتقنية المعلومات واتجاهاتهم نحو التقنية ،المجلة الدولية التربوية المتخصصة ،المجلد(.)0
العدد( )1ص (.)135-118
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_منظمة الصحة العالمية ( )0808فايروس كورونا  ، – Covid 18تم استرجاعه بتاريخ ، 0801/0/18متوفر على الرابط:
 ، http://www.emro.who.int/ar/health-topics/corona-virus/about-covid-19.htmlوزارة التربية
والتعليم األردنية () 0808
_منصة درسك اإللكترونية للتعليم عن بعد  -https://www/darsakتاريخ استرجع0801/0/18
_اليوسفي ،زينب )0815( .فاعلية استخدام تكنولوجيا الواقع المدمج وأثرها في تدريس األبجدية اإلنجليزية ألطفال الرياض
في الدولة الكويت .رسالة ماجستير غير منشورة .جامعة الكويت.
الشواربة .دالية ،السعيد .خليل ( .)0818درجة استخدام طلبة الدراسات العليا في الجامعات األردنية الخاصة للمنصاتالتعليمية اإللكترونية واتجاهاتهم نحوها ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الشرق األوسط ،االردن.

المراجع االجنبية:
- Paynter, M., & Bruce, N. (2012). Case Studies: Using Moodle for Collaborative Learning
with University and Senior Secondary Children. In Proceedings of the 1 st Moodle Research
Conference SEPTEMBER (14 – 15), Crete, Greece.

جميع الحقوق محفوظة  ،© 2021الباحثة /جميله عبد ربه عبد الرحيم موسى ،المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي.
)(CC BY NC
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أثر تعدد الزوجات في المجتمع األفغاني
The impact of polygamy on Afghan society
إعداد:
 .2مولوي رستم
استاذ محاضر ،کلية الشريعة ،قسم الثقافية االسالمية ،جامعة ننجرهار ،افغانستان
 .0عطاء هللا عصامي
استاذ محاضر ،في کلية الشريعة ،قسم الدراسات االسالمية ،جامعة سيد جمال الدين األفغاني ،محافظة کونر
افغانستان
 .3خان محمد خدرخېل
استاذ محاضر ،کلية الشريعة ،قسم الدراسات االسالمية ،جامعة سيد جمال الدين األفغاني ،محافظة کونر ،افغانستان

Khanmohammad269@ymail.com

ملخص البحث
لقد وجدت ظاهرة تعدد الزوجات قبل ظهور اإلسالم في العديد من الحضارات واألديان ،كل ما فعله اإلسالالم هالو
تقييده )الزواج( وجعله أكثر تنظيما وحضارة .وتهدف هالهه الدراسالة إلال التعالرف علال مسالاو ومحاسالن ظالاهرة
تعدد الزوجات بالمجتمع األفغاني ،مما أدى األمر إل طرح التساؤل حول اآلثار االجتماعيالة التالي تخلفهالا ظالاهرة
تعدد الزوجات بالمجتمع األفغاني  ،فقد انتج الدراسالة إلال آن تعالدد الزوجالات يالدد إلال العديالد مالن المشالاكل فالي
الحياة األسرية و ايضا يدد إل تجنب الزنا وكهلك يمثل حال لمشكلة العنوسة ،فعلی هها ظاهرة تعالدد الزوجالات
كغيرها من الظواهر االجتماعية لها خاصية التغير فهي تختلف منمجتمع إل آخر ،وأن حكم وجودها)ظاهرة تعدد
الزوجات (بالمجتمع) ضرورية أو مستحبة( مرتبط بظروفه) المجتمع (وبمدى قبول ورفال

أفالراده لهالها التعالدد .

فالتعدد في كالل الحالاالت لاله جانالب ايجالابي كمالا أن لاله جانالب ساللبي هالها مالن جهالة ومالن جهالة أخالرى لاله آثالار علال
المستوى أفراد األسرة وعل مستوى المجتمع.
الكلمات المفتاحية :تعدد الزوجات ،األثر ،المجتمع األفغاني.
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The impact of polygamy on Afghan society
Abstract:
Polygamy existed before the advent of Islam among several civilizations and
religions. All that Islam has done is restricted it and make more organized and
civilized. This study aims to identify the disadvantages and advantages of polygamy
in Afghani society. This led to the following question: What are the social effects of
?polygamy in Afghani society
The study found the following results: Polygamy leads to many problems in family
life and to low academic achievement for children.
Polygamy lead to avoid adultery also had provided a solution to the problem of
spinsterhood.

Keywords: Polygamy, effects, Afghani society.

مقدمة
الحمد هلل رب العالمين ،و الصالة و السالم علی خير خلقه محمد وعلی آله و اصحابه اجمعين و بعد:
يعتبر تعال ددد الزوجالات مالن العالادات القديمالة التالي ظهالرت قبالل اإلسالالم ،وأبقال الشالري اإلسالالمي علال قضالية تعالدد
الزوجالالات وأباحهالالا ،ويقصالالد بتعالالدد الزوجالالات هالالو أن يتالالزوج الرجالالل بالالتكثر مالالن نوجالالة فالالي وقال واحالالد ،لكالالن حالالدد
اإلسالم عدد الزوجالات بالتربع فقالط أ ال يجالون الالزواج بزوجالة خامسالة إال إذا طلالم واحالدة مالن نوجاتاله أو توفال
وأيضا يعتبر ال دزواج وسيلةً ساميةً للتكاثر والتناسل بين أفراد الجنس البشر د يوصل إل الغاية اإللهيدة األولال فالي
استمرار الحياة البشريدة.
تعدد الزوجات هو ممارسالة تقالوم علال تالزوج الرجالل بالتكثر مالن امالرأة فالي وقال واحالد ،تعالدد الزوجالات جالا ز فالي
بضعة أديالان مثالل اإلسالالم وبعال

الطوا الف المساليحية مثالل المورمونيالة فالي حالين تبالين قالوانين بعال

الالدول تعالدد

الزوجات فإنه ممنوي في دول أخرى وأحيانا ً قد تصل العقوبة للسجن .يختلف العدد المسموح به من الزوجات مالن
ثقافة ألخرى .كما يختلف انتشار تعدد الزوجات حول العالم بحسب الثقافة والمفاهيم التقليديالة السالا دة ،وتوجالد هالهه
الممارسة في أفغانستان کما توجد أكثر في أ مواطن وقارة أخرى.
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مشکلة البحث
تعتبر اثر تعدد الزوجات في المجتمع األفغاني من الموضالوعات الخطيالرة و المهمالة التالي يتعالر

لهالا المجتمالع و

التي لها ايجابيات و سلبيات علی الفرد و األسرة و المجتمع  ،و بالتالي ال بد دراسة لمثالل هالهه الموضالوعات للحالد
من االنعکاسالات الساللبية المتبربالة علالی هالها النظالام ،و التالي نتالتج نتيجالة لعالدم تطبيالم العدالالة فالي المعاملالة مالن قبالل
الزوج او سوء فهم الزوجة للدين و لحم الزوج شرعا في الزواج المتعدد اذا کان الرجل رجالل عالادل ،فضالال عالن
عدم تقدير الظروف التي تمر بهالا العا لالة مالن قبالل انوج و التالي قالد ال تتحمالل وجالود نوجالة ثانيالة أو ثالثالة ،فتهميالة
الموضوي تنبع من توضين التتثيرات االيجابية و تکريسالا فالي المجتمالع و توضالين الساللبيات المتربالة علالی الفالرد و
األسرة و المجتمع ومحاولة وضع الحلول و المعالجات لتلک السلبيات ،ألن وجالود مثالل هالهه الساللبيات يالدثر علالی
الفرد  ،سواء الزوج أو الزوجة أو األبناء مما يدد الی نعزعة استقرار الفرد و األسرة و باتاللي المجتمع الاله
يعتمد استقراره علی استقرار الفرد و األسرة.
لألسف البع

األفغانيون أصبن تعدد الزوجات بالنسبة اليه عادة اجتماعيالة ووساليلة يرتكبهالا الالزوج بحالم نوجتاله

عن ا فعل او شيء تقوم به مالن ييالر قناعتاله ومالن أ مشالكله تحالدم بيالنهم ولالهلك نالحال

كثيالر مالن الرجالال فالي

الفترة األخيرة ينادون بالتعددية ،ويظنون أنه حم مكتسب وهم من يتنانلون عنه ،وأحيانا يجعل منها ذلة لزوجتاله،
بتنه سيتزوج عليها في أ وق حت يجعلها تشعر بالقلم المسالتمر والمالدامرة علال هالدم أسالرتها الصالغيرة ودا مالا
هي في حالة توتر.

اسئلة البحث
نظرا لمشروعية تعدد الزوجات في الدين اإلسالمي سنحاول في دراستنا ههه معرفة اآلثار االجتماعية التي تخلفها
ظاهرة تعدد الزوجات عل مستوى األسرة وعل مستوى المجتمع ككل ،وعليه فاإلشكال المطروح هو كاآلتي:
ما هي اآلثار االجتماعية التي تخلفها ظاهرة تعدد الزوجات بالمجتمع األفغاني؟
لإلجابة عل ههه األسئلة وضعنا الفرضيات التالية:
 -۱ينجم عن ظاهرة تعدد الزوجات آثار سلبية وآثالار ايجابيالة فالي الوقال ذاتاله ،ومالن اآلثالار الساللبية نجالد أن تعالدد
الزوجات يدد إل العديد من المشاكل في الحياة األسرية كفشل الوالالدين فالي عمليالة التنشالئة االجتماعيالة وانهيالار
العالقات األسرية.
 -۲إن اآلثار االيجابية لظاهرة تعدد الزوجات تالتلخ

فالي التخفيالف مالن حالدة المشالاكل االجتماعيالة كحالل مشالكلة

العنوسة ،القضاء عل ظاهرة الزنا.
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أهداف البحث
يهدف من هه البحث ما يلي:
 -۱بيان اآلثارالمترتبة عل تعدد الزوجات في المجتمع األفغاني.
 -۲معرفة األسباب الکامنة وراء ههه االنعکاسات االيجابية منها و السلبية.
 -۲بيان عدل اإلسالم وسماحته ،وأنه الدين المعجز اله أن يوانن بين مصالن جميع األفالراد فالي المجتمالع حيالث
حقم المواننة بين مصلحة الزوج التي تقتضي التعدد ومصلحة نواجته جميعا في آن واحد.

اهمية البحث
اهمية هها الموضوي يتضن مما يلي:
 -۱حسم مادة النزاي بين األنواج ،وخصوصا ً في األسر التي تتعدد فيها الزوجات عن طريالم بيالان حالدود العالقالة
األسرية حال التعدد.
 -۲نيادة الثقافة األسرية لدى المجتمع المسلم ،حتال يسالتطيع التعالاطي مالع تشالريع التعالدد بعيالداً علال كالل الشالبهات
التي تثارحوله.
 -۳بيان طبيعة التشريع اإلسالمي السمحة ،ومقدرته عل حكم حياة األفالراد بمالا يتناسالب مالع فطالرتهم التالي فطالروا
عليها.

الدراسات السابقة
هناك دراسات متعددة ومن ههه الدراسات المتنوعة نهكر ما يلي:
 -۱تعدد الزوجات في المجتمع الليبي  ،للدكتور عبد الكريم علي مصطف  ،دراسة -وصفية تحليلية عل عينة من
متعدد الزوجات بمدينة البيضاء .
 -۲و کهلک تعدد الزوجات وتالتثيره علال االتصالال بالين األفالراد داخالل األسالرة األفغانيالة مالن وجهالة نظالر الزوجالة
األولال

 ،للباحثتالان تالومي الخنسالاء وعدا كالة سالامية المعنونالة  ،والتالي فيهالا تطرقتالا الباحثتالان إلال ظالاهرة تعالدد

الزوجات وتتثيره عل العملية االتصالية.
 -۳كما نجد دراسة أخرى للدكتور محمد ناصر الخوالالدة المعنونالة ب"األسالباب االجتماعيالة واالقتصالادية للالزواج
الثاني في األردن دراسة اجتماعية .
وكثيرة هي الدراسات التي عالج موضوي تعدد الزوجات العربية منها واألجنبية.
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مفهوم تعدد الزوجات
الزواج معنا العام يعنی االقتران وهو سنة من سنن الحياة البشرية  ،حيث يميل االنسالان بطبعاله الالی اتبالاي يرا الزة
الجنسية فکان ال بد من وجود اسلوب لتنظيم العالقات الجنسية بين الجنسين وهو ما يسمي بالزواج.
وفي االصطالحي الشرعي :هو عقد شرعي يفيد حل العشالرة بالين رجالل تحالل لاله شالرعا بلفال االنکالاح او التالزويج
بقصد التابيد لتکوين اسرة و ايجاد نسل بينهما(.)1
يمکن ان تعرف التعدد  :بتنه جمع الرجل تح اثنتين من النساء ،او ثالثا او اربعا من يير ملالک اليمالين ،و ان ال
يزيد علی هها العدد ،فمن کان عنده اربالع نسالوة فطلالم احالداهن طالقالا رجعيالا فالال يحالل لاله ان يتالزوج ييرهالا حتالی
تنقضالالی عالالدة المطلقالالة الرجعيالالة امالالا ان کانال الطلقالالة با نالالة بينونالالة کبالالرع فلالاله ان يتالالزوج الرابعالالة وکالالهلک اذا ماتال
احداهن(.)2
األصل في الزواج التعدد أم اإلفراد؟
م ودليلاله فيمالا يخال
اختلف الفقهاء في كون األصالل فالي الالزواج التعالدد أم اإلفالراد ،وفيمالا يلالي رأ كالل فريال ف

هالهه

المستلة تفصيالً)3(:
م من العلماء إل القول د
الرأ األول :ذهب فري ٌ
إن األصل فالي الالزواج التعالدد ،أمالا الواحالدة -اإلفالراد -فالي اسالتثناء
لقاعدة الزواج التي جاءت في كتاب هللا ،وقد استدلوا عل قولهم بقالول هللا سالبحانه وتعالال  ( :نوإ ِن خ ِفالت ِم أن قال ت ِقسالطوا
اب لنكم ِّمنن النِّ نساء نم ِثننال ٰ نوث نالال ن
م نوربنالا ني فنالإ ِن خ ِفالت ِم أن قال تنعِالدلوا فن نواحال ندةً أنوِ نمالا نملن نكال ِ أن ِي نمالانك ِم
في ِالينتنا نم ٰ فنانكحوا نما طن ن
ك أن ِدنن ٰ أن قال تنعولوا)()4
ٰ نذل ن
فداللة الن

كما يقولون تشالير إلال أن األصالل فالي الالزواج التعالدد حيالث د
إن هللا -سالبحانه وتعالال  -بالدأ بالهكر التعالدد

م نوربنالالاين) ثالالم انتقالالل إل ال االسالالتثناء لمالالن عجالالز عالالن التعالالدد فقالالال( :فنالالإ ِن خ ِفالالت ِم أنالق تن ِعالالدل ِ
بقولالاله تعالالال  ( :نم ِثننال نوث الالن ن
وا
فن نواح ندةً)

 -1عبد هللا محمد بن خليل ابراهيم(۲۲۱۲م) صور مستحدثة لعقد الزواج في ضوء الفقه االسالمي و قانون االحوال الشخصالية،
ص .۱۱
 -2تعدد الزوجات و اثره علی المرأة و االبناء ،ص .۲۱
 -3عل أحمد بن علالي أبالو بكالر الالران الجصالاص الحنفالي ( ،)4991الفصالول فالي األصالول (الطبعالة الثانيالة) ،الكويال  :ونارة
األوقاف الكويتية ،ج  ۱ص .۲۲
 -4سورة النساء :األية .۳
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فد قل ذلك عل د
أن الواحدة ال يلجت إليهالا إال لمالن كالان لاله وضال ٌع اسالتثنا ي بعالدم وجالود القالدرة الماليالة أو الجسالدية ،أو
م من الفقهاء إل القول د
خشي عدم العدل بين نوجاته .الرأ الثاني :ذهب فري ٌ
إن األصالل فالي الال دزواج هالو الواحالدة
ال التعدد ،ودليلهم قول هللا سبحانه وتعال  ( :نولنن تن ِستنطيعوا أنن تنعِدلوا بن ِينن النِّ نساء نولنوِ نح نرصِ ت ِم))5(،
فقد أشارت اآلية إل أن تحقم العدل بين الزوجات اله هو شرطٌ في إباحة التعالدد أمال ٌر نالادر الحصالول ،فالد قل ذلالك
عل أن األصالل الواحالدة ألن ذلالك هالو الغالالب ،وأن التعالدد هالو االسالتثناء ألناله النالادر .الحكمالة مالن تعال ددد ال دزوجالات
عندما ش نري اإلسالم التعدد لم يشرعه إلشباي الغريزة البشرية فحسب ،بل فالي ذلالك مجموعالةٌ مالن الغايالات السالامية
التالالي أراد الشالالاري الوصالالول إليهالالا ،فالالإن اإلسالالالم لالالم يالالبن شالاليئا ً إال لحاجالالة النالالاال لالاله ،ودوره فالالي تحقيالالم االسالالتقرار
واألمان ألبناء المجتمع المسلم كمنظومال فة متكاملال فة فلالم ينظالر فالي ذلالك للفالرد بالل لبال حاجالة المجتمالع أوالً ،ثالم انتقالل
لحاجة الفرد فتشبعها ،وفيما يلي بع

الحكم التي أرشد إليها اإلسالم عندما شري التعدد()6

يقصد من التع ددد تكثير سواد المسلمين :فقد دعا إل التناسل والتكاثر حت تبق األمة اإلسالالميدة شالابةً فتيدالة ،ووجاله
ذلك من خالل اللجوء للزواج الشرع دي ثم التعدد ،حيالث د
إن الالزواج والتعالدد يالد دد إلال تغليالب فئالة الشالباب المنتجالة
عل فئة كبار السن المستهلكة ،مما يدثر إيجابا ً في قوة المجتمع المسلم .مواجهالة ظالاهرة العنوسالة فالي النسالاء :مالن
المعلوم د
أن مشاركة الردجال في الحروب والمعارك تدد إل تغليب فئة النساء عل الشالباب بسالبب حصالول القتالل
في الرجال خاصةً في المعارك ،وتنع درضالهم للكالوارم الطبيعيدالة فالي العمالل الشالا  ،حيالث د
إن المالرأة تسالتعي

عالن

ذلالالك بالبقالالاء فالالي بيتهالالا لرعايالالة نوجهالالا وأبنا هالالا ،لالالهلك فقالالد جالالاء التعالالدد لتقليالالل أثالالر ظالالاهرة العنوسالالة فالالي المجتمالالع
اإلسالم دي ،ومنع النساء من اللجوء للحرام نتيجة عدم الزواج .التعدد يدد إلال الحالد مالن المشالاكل األخالقيالة :فالإن
النساء العوانس ربما يلجتن إلشباي يرا زهن إل المحرم من القول والفعل كالزنا وييره ،فجالاء التعالدد ليحالل تلالك
المشكلة من خالل ارتباطهن بتنواج من خالل وسيلة شرعيدة تدد إل إعفافهن وإشباي ريباتهن.
الحکمة من تعدد الزوجات
ال ينکر أن تعدد الزوجات تکرهه النساء و ذلک من طبيعتهن البشرية وهي الغيرة و رف

اتاراک أخر معها في

نوجها ،وال يقتصر هها الکره ،و تتثيره عليهن وحدهن ،بل يتعد الی ذويهن و ارحامهن فقلما يوجد من يستسالي
الزواج علالی ابنتاله او اختاله او ارحاماله او ذوياله  ،و کلمالا اثيالر هالها الموضالوي الحسالاال(تعدد الزوجالات) نالتج عناله
تيارين متباينين:

 -5سورة النساء :األية .۱۲۱
 -6شتيو  ،موس (۲۲۱۱م) تعدد الزوجات محدداته وآثاره في المجتمالع األردنالي ،دار المنظومالة ،دراسالات ،العلالوم اإلنسالانية
واالجتماعية ،ص .۱۲
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األول :شرعي فقهي يبيحه بشرط العدل ،و الثالاني تيالار نسالو مالدعوم بالبع

دعالاة المسالاوات و الحريالة ،رافضالا

التعدد صراحة أو ضمنا وناعما ان العدل بين النساء صعف المنالال و نالادر التحقالم لقولاله تعالالی :و لالن تسالتطيعوا
رحيما(.)7
و لکن القول الفصل في هها الموضوي أهو الحکم الشرعي اله سنه هللا سبحانه وتعالی لعباده ألنه قانون دقيالم و
محکم و متاکمل يقوم بتحديد وظا ف وواجبات کل فرد وحقوقه.
ما اعظم االسالم وما أروي تشريعاته التي تفو کل تشالريع مالن التشالريعات لتفسالير هالها العالالم المتخاليط بالظلمالات
من عبادات ومعامالت  ،و فر

علی عباده احکاما مفيدة ،ومنفعة لهالم و لکالن الحمالالت الحاقالدة علالی ديننالا تريالد

تشويه صورة االسالم وخاصة ترکيزهم علی قضايا المرأة باألخ

الطال و الميرام  ،و تعدد الزوجات()8

ان نظام الزوجة الواحدة هو األفضل وهو الغالب وهو األصل شرعا ،و اما تعدد الزوجات فهالو امالر نالاد اسالتثنا ي
وخالف االصل ال يلجت اليه اال عند الحاجة الملحة ،ولم توجبه الشريعة االسالمية ،علی احد  ،بل و لالم تريالب فياله
 ،و انما اباحته الشريعة السباب عامة وخاصة(.)9
أثر تعدد الزوجات
ان نظام تعدد الزوجات له انعکاسات اجتماعية ايجابية و ساللبية ،فاالنعکاسالات االيجابيالة تتمثالل فالي أن هالها النظالام
يتين للرجل الفرصة أن ال يطلم الزوجة التي قبلها ،او الزوجة األولالی وذلالک لمالا فالي الطالال مالن مسالاو سالواء
علی المرأة المطلقة أو علی األبناء و من ثم علی المجتمالع ککالل ألن األسالرة هالي األسالاال فالي بنالاء المجتمتالع فالت
تغير في ههه األسرة ينعکس علی المجتمع ککل()10
و يتين هها النظام للالزوج القالدرة علالی أن يحالتف بزوجتاله و يسالتبقي أوالدهالا فالي رعايتاله و تحال عنايتاله و يتالزوج
أخرع و يعيش معها عيشة يقرها الشري و الدين و بهها يحقم ما تصبوا الياله نفساله دون أن يتالورط فالي الفسالو أو
يلقي بزوجته و أوالده الی الطريم العام.
ومن االنعکاسات االجتماعية االيجابية األخرع لهها النظام هو أنه وفي حالة وجود نيادة االنام علالی الالهکور فالي
المجتمع فان نظام تعدد الزوجات يدد الی منع ظاهره(العنوسة) وهالي ظالاهرة لهالا اثالار ساللبية علالی الفالرد وعلالی
األسرة و علی المجتمع ککل.

 -7سورة النساء :األية .۱۲۱
 -8تعدد الزوجات و اثره علی المرأة و االبناء ،ص .۲۲
 -9دوکتور وهبة الزحيلي ،الفقه االسالمي و ادلته :ص .۷۷۲۲
 -10عبد الكريم علي مصطف (۲۲۱۱م) تعدد الزوجالات فالي المجتمالع الليبالي دراسالة وصالفية -تحليليالة علال عينالة مالن متعالدد
الزوجات بمدينة البيضاء ،جامعة عمر المختار البيضاء ،كلية اآلداب ،ليبيا ص .۱۱۱
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أما االنعکاسات االجتماعية السلبية لهالها النظالام فهالي تتمثالل أناله کالم مالن عوا الل هالدم وکالم مالن ورثالة حرمالوا مالن
ورثهم وکم من أوالد منعوا من عطف آبا هم مراعاة للزوجة الثانية ،وکم من حوادم قتل وتسمم وقع وکم أنالواي
من الزور ارتکب لتقلب فئة من األبناء علی اخوانهم ،و کم من أوالد ربوا خارج ديار آبا هم(.)11
ومن االنعکاسات السلبية اهدار کرامة الزوجة والنزاي الدا م بين الزوجة ونوجاته و بين الزوجات أنفسالهن وکيالد
بعضالهن لالالبع

 ،باالضالافة الالالی کثالرة األوالد و مالالا يترتالالب علالی ذلالالک مالن انخفالالا

مسالتوع التربيالالة و التغهيالالة و

الرعاية(.)12
کما أن العداوة بين الضرا ر و الغيرة تالدد الالی البغضالاء و التفالنن فالي الکيالد يصالل الالی االتهالام بالسالحر وکالهلک
يصل الی حد القتل في بع

األحيان.

کما أن نظام تعدد الزوجات قد يهدد المصالالن االقتصالادية للزوجالة و أوالدهالا وذلالک عنالد مالايتزوج والالدهم نوجالة
ثانية ،وهها ما يجعلهم يفکرون بطريقة عدوانية تجاه الزوجة األخرع حفاظا علی المصالن االقتصادية(.)13
فالبي اله فيه تعدد نوجات اليستقيم له حال وال يقوم فيه نظام بل يتعاون الرجالل مالع نوجتاله بالالريم مالنهم علالی
افساد البي  ،کما لو کان کل واحد منهم عود لألخر(.)14
وکهلک فان مجرد کالون التعالدد حقالا شالرعيا للرجالل يسالتطيع ممارسالته اذا شالاء يجعالل الزوجالة فالي قلالم نفسالي دا الم
وشعور بعدم الطمتنينة علی منزلتها و مستقبلها وال ضرورة السترسال فيما يترک مثل هالها الشالعور مالن أمالرا
نفسية وجسالدية تشالل قالدرة المالرأة و انتاجيتهالا حتالی فالي حالدود مسالدوليتها البيتيالة ،وهالها القلالم وانعالدام الطمتنيالة قالد
يدد الی تصرفات عدا ية تجاه االخرين(.)15
وهناک تبعات جسام لنظالام تعالدد الزوجالات مالن هالا ثقالف تکالاليف الحيالاة وثقالل األعبالاء بکثالرة األبنالاء  ،و االرهالا
العصبي بسبب األعمال التربوية الکثيرة المطلوبة لتربية األبنالاء وفال

الخالفالات بالين الزوجالات نتيجالة الغيالرة ،و

ألوان ا لتفضيل المتعلقة بالزوجة الجديالدة ،و ألالوان االهمالال المتعلقالة بالزوجالات ييالر الجديالدات وهالها کلاله يالنعکس
سلبا علی الفرد و من ثم علی األسرة و بالتالي علی المجتمع ککل(.)16
 -11عالء الفتسي(۱۱۷۷م) النقد الهاتي ،منشورات دار الکشاف للنشر و الطباعة والتونيع ،بيروت :القاهرة ،بغداد ،ص .۲۱۱
 -12ساللوع خمالاال(۱۱۲۳م) المالرأة العربيالة و المجتمالع التقليالد المختلالف ،دار الحقيقالة للطباعالة والنشالر ،بيالروت ،لبنالان ،ص
.۱۳۱
 -13المرأة العربية و المجتمع التقليد المختلف ،ص .۱۳۱
 -14د.لغرال سوهيلة(۲۲۱۱م) اآلثار االجتماعية لتعدد الزوجات بالمجتمع الجزا ر  ،مجلة العلوم االجتماعية  ،العدد السالابع،
ص .۲۲۲
 -15المرأة العربية و المجتمع التقليد المختلف ،ص .۱۳۱
 -16م .م .حاتم يالونس محمالود (۱۱۲۱هال))نظام تعالدد الزوجالات ودوافعاله وانعكاسالاته االجتماعيالة  ،مجلالة اداب الرافالدين  ،العالدد
 ،۲۲موصل
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تعدد الزوجات في أفغانستان
قضالالية تعالالدد الزوجالالات توجالالد فالالي أفغانسالالتان  ،ألن جمهوريالالة اسالالالمية بموجالالب الشالالريعة االسالالالمية ،تسالالمن بتعالالدد
الزوجات ،قد يتخه الرجال األفغان ما يصل الی أربع نوجات ،االسالالم يسالمن التعالدد بشالرط العالدل ،فعلالی الرجالل
أن يعامل جميع نوجاته بالعدل ،و مع ذلالک ،فقالد تالم االبالال عالن أن هالهه الضالوابط و القواعالد التنظيميالة نالادرا مالا
تتبع ،و من اهم األسباب الشا عة لزواج الرجل من امرأة أخرع هو العقم للمرأة ،کما أنه بسبب وصمة العالار التالي
تلحم بالمطلقة في المجتمع األفغاني ،يتم تبني فکرة تعدد الزوجات للتعامل مع االختالفالات بالين الالزوج والزوجالة،
و اوضح تقارير أخرع ان معظم النساء األفغانيات يفضلن أن يکونن نوجالة ثالثالة او رابعالة للرجالل بالدال مالن ان
يظلن عزباء ،حتی اذا تعرض لسوء المعاملة او المعاملة يير العادلة من قبل نوجها ،من الشا ع أکثر ان يتزوج
الرجالالال األثريالالاء مالالن عالالدة نوجالالات ،ممارسالالة التعالالدد يسالالمن للرجالالال بتکتسالالاب المزيالالد مالالن حصالال

األر

و

الممتلکات و الثروة و األطفال ،يعتبر تعدد الزوجات مربحا اقتصاديا و يمکن ان يزيد من التتثير االجتماعي علی
الرجال ،فالي أفغانسالتان تعتبالر النسالاء المالاهرات فالي نسالج السالجاد و البسالط مالوردا لالسالهام فالي دخالل األسالرة ،مالن
الشا ع أن يتزوج الرجال األکبر سنا من الفتيات األصغر سنا في الزواج المتعالدد فالي افغانسالتان ،فالي حالالة الوفالات
تجبر ا لنساء األرامل علالی الالزواج مالرة أخالرع ،الرجالال ملزمالون بالالزواج مالن أرملالة احالد افالراد األسالرة الالهکور،
تواجه األرملة التي ترف

الزواج من صهرها احتمال فقدان حضانة اطفالها ،ال يمکن ألعداد کبيالرة مالن الرجالال

األفغان تحمل کلمالة الالزواج ،مالن خالالل تالوفير المالال للمهالر و حفالالت الزفالاف ...عنالد مالا أجالرع المجلالس الالدولي
لألمن و التنمية يير الربحي مقابالت مع أکثر من ( )۱۲۲رجال أفغانيا في عام (۲۲۱۲م) اقترح ( )۱۲في الما الة
مالالنهم أن أفضالالل طريقالالة لثنالالی الشالالباب عالالن االنضالالمام الالالی طالبالالان هالالي تزويالالدهم بالمالالال مالالن أجالالل المهالالر و حفالالالت
الزفاف ،بشکل عام  ،ال يوجد عدد کاف من النساء لبع

الرجالال لکالي يکالون لاله عالدة نوجالات ،بالل حتالی نوجالة

واحدة ،فالي عالام (۲۲۲۱م) اصالدر الالر يس الوقال حامالد کالرنع مرسالوما يعالرف باسالم(د ړالنو الر ووانالد د تالاو
تريخوالي قانون ) أع قانون القضاء علی العنف ضد المرأة  ،لم يتم التصديم علی هها المرسوم اله کان يحضر
تعدد الزوجات من قبل الهيئة التشريعية(ولسي جرګه) اع مجلس الشورع.
اثر تعدد الزوجات في المجتمع األفغاني
تتعدد وتتنوي اآلثار االجتماعية السلبية وااليجابية لتعدد الزوجات في المجتمع األفغاني كاآلتي:
تتلخ

اآلثار السلبية لتعدد الزوجات فيما يلي:

إن تعدد الزوجات له آثار سلبية عل مستوى األسرة :ففي هها المستوى نجد أن تعدد الزوجات ينجم عنه مجموعة
مالن المشالاكل األسالرية التالي تالتلخ
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الخيانالة الزوجيالة مالن طالرف الزوجالة ،فشالل الوالالدين فالي التنشالئة السالليمة ألبنالا هم ،انخفالا

التحصاليل الدراسالي

لألبناء ،الرسوب المدرسي.
وههه المشاكل التي تعاني منها األسرة تنعكس مباشرة علال المجتمالع ككالل ،ذلالك ألن األسالرة هالي نظالام اجتمالاعي
يدثر ويتتثر باألنظمة االجتماعية األخرى الموجودة بالمجتمع فعل سالبيل المثالال فشالل الوالالدين فالي تنشالئة أبنالا هم
تنشئة سليمة يدد بهم األمر إل االنحالراف ،وفالي هالهه الظالروف تخلالم المشالاكل داخالل المجتمالع فتكثالر الجالرا م،
السالرقة ،العنالف ،تنالاول المخالدرات...،وييرهالا مالن االنحرافالات االجتماعيالة التالي تالدد

إلال

فقالدان التالوانن

االجتماعي ،وبالتالي إل انهيار المجتمع وعدم استقراره.
أما الرسوب المدرسي فهو يدثر عل النظام التربو من جهة وعلال بالاقي أنظمالة المجتمالع مالن جهالة أخالرى ،أمالا
الخيانة الزوجية للزوجة فهي تشوه سمعة المجتمع اإلسالمي األفغاني من جهة ومن جهة أخرى تساهم وتشجع في
انتشار االنحرافات األخالقية داخل المجتمع )إقامة عالقة يير شرعية).
في مقابل اآلثار االجتماعية السلبية لتعدد الزوجات نجد أن لها آثارا ايجابية أيضالا تتمحالور فالي التخفيالف مالن حالدة
المشاكل االجتماعية كالقضاء علال ظالاهرة الزنالا والمسالاهمة فالي حالل مشالكلة العنوسالة ،وفالي هالها الشالتن نجالد مالن
الدراسات االجتماعيالة التالي" توصالل إلال أن تعالدد الزوجالات يعتبالر حالال ألنمالة العنوسالة التالي تعالاني منهالا مصالر
()17
إن تعالدد الزوجالات يسالاهم بصالورة أو بالتخرى فالي الحفالاظ علال النسالل وبالتالالي الحفالاظ علال النالوي البشالر مالن
االنقرا

ليقوم بعبادة الخالم عز وجل وخالفة األر

وعمارتها ،يساهم التعدد في تقويالة العالقالات االجتماعيالة

من خالل المصاهرة التي تزيد في األلفة والمحبة بين األفراد ،فتتسع شبكة العالقات االجتماعية.
مالا يمكالن اإلشالارة إلياله ،أن نتالا ج هالهه الدراسالة تبقال نسالبية نسالبية الزمالان والمكالان أ خاصالة بمجتمالع دون آخالر
ومحددة بزمن دون آخر ألن المجتمع عرضة للتغيرات والتحوالت التي تطرأ عليه فجتة.

نتيجة البحث
من عرضنا السابم نستطيع أن نستنتج اآلتي:
تتعالدد اآلثالار االجتماعيالة الساللبية لتعالدد الزوجالات وتتمثالل فالي المشالاكل األسالرية نالهكر علال سالبيل المثالال انهيالار
العالقات األسرية ،انخفا

التحصيل الدراسي لألبناء.

تتنوي اآلثار االجتماعية االيجابية لتعدد الزوجات وتتمحور فالي التخفيالف مالن حالدة المشالاكل االجتماعيالة كالقضالاء
عل ظاهرة الزنا والمساهمة في حل مشكلة العنوسة وكهلك تقوية العالقات االجتماعية.
 -17عالامر مصالطفی صالولة۲۲۱۳( ،م)مشالکلة تعالدد الزوجالات أمالام القالانون الليبالي وحقالو االنسالان فالي ميثالا األمالم المتحالدة،
األلوکة ،جامعة موالنا مالک ابراهيم االسالمية الحکومية بماال م ،ص 1
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باختصار ،الفرضيتين التي تم وضعهما في بداية البحث قد تحققتا.

التوصيات
من بين التوصيات التي يمكن تقديمها في نهاية الدراسة هي كالتالي:
الحث علی نظام تعدد الزوجات فالي حالالة تحقيالم العدالالة بالين الزوجالات و بالين أبنالا هن وفالي حالالة عقالم الزوجالة أو
مرضها المزمن اله يعجزها عن القيام بواجباتها تجاه الزوج وفي حالة عدم قدرة الزوجة علی االنجاب.
حث الزوجات من خالل برامج تلفزيونية أو عن طريم الندوات بکيفيالة تعامالل الزوجالة مالع نوجهالا لکالي ال تتغيالر
عواطفه تجاهها.
االکثالالار مالالن البالالرامج االجتماعيالالة التالالي توضالالن کيالالف يکنالالون التعمالالال داخالالل األسالالرة و أفالالراد األسالالرة السالاليما بالالين
الزوجين وبين الزوجة و أسرة الزوج لتقليل أو الحد من المشاکل بين الزوجة وعا ة الزوج.
توفير شقم سکنية للمتزوجين بصورة عامة و لمتعدد الزوجات بشکل خاص.
تکريس االيجابيات التي يفرنها نظام تعدد الزوجات فی المجتمع وتثبيتهالا و الحالث عليهالا ألنهالا مشالجعة علالی هالها
النظام.
يجالب أن يکالالون سالاليطرة الالالزوج علالی الزوجالالة وعلالالی األبنالالاء بمالا ينسالالجم وتعالالاليم الالالدين االسالالمي وذلالالک مالالن أجالالل
فر

السيطرة من قبل الزواج علی أسرته المتعددة.

حث الزوج علی التعدد عند ما تسمن له ظروف أسرته بهلک وظروفه االقتصادية.
حث االنواج علی مراعاة الجوانب السلبية والحيلولة دون وقوعها ألن اثارها تنعکس ساللبيا علالی الفالرد و األسالرة
و المجتمع.
التوعية الدينية من خالل البرامج الدينية والندوات الدينية للزوجات واألبناء بشرعية نواج األب المتعالدد ألن عالدم
وعيهم الديني يدد الی اثارة المشاکل داخل االسرة.
نشر ثقافة نظام تعدد الزوجات لما فيه من مزايا ايجابية و التي منها يعمل علی الحد من انتشار ظاهرة العنوسة ،و
الحد من االنحراف األخالقي لدع النساء والرجال في آن معالا ،کمالا ان هالها النظالام يسالتوعب الزيالادة الحاصاللة فالي
نسبة النساء علی الهکور ،مما يدد الی المواننة.
احترام شروط تعالدد الزوجالات حتال نتجنالب الوقالوي فالي مختلالف المشالاكل االجتماعيالة واألسالرية التالي تالدد إلال
انهيار وعدم استقرار المجتمع.
ضرورة توفر شرط العدل بين الزوجات حت ال تنتشر وترتفع نسبة االنحرافات االجتماعية بالمجتمع.
االهتمام بالتخفيف من اآلثار السلبية لظاهرة تعدد الزوجات وخصوصا في ظل التحوالت االجتماعية ،االقتصادية
والثقافية الراهنة.
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المصادر والمراجع
.4

القران الکريم.

.2

عبد الكريم علي مصطف (۲۲۱۱م) تعدد الزوجات في المجتمع الليبي دراسة وصفية -تحليلية عل عينة

من متعدد الزوجات بمدينة البيضاء ،جامعة عمر المختار البيضاء ،كلية اآلداب ،ليبيا.
.3

شالتيو  ،موسال (۲۲۱۱م) تعالدد الزوجالات محدداتاله وآثالاره فالي المجتمالع األردنالي ،دار المنظومالة،

دراسات ،العلوم اإلنسانية واالجتماعية.
.1

د.لغالرال سالوهيلة(۲۲۱۱م) اآلثالار االجتماعيالة لتعالدد الزوجالات بالالمجتمع الجزا الر  ،مجلالة العلالوم

االجتماعية ،العدد السابع ،ص .۲۲۲
.5

م .م .حاتم يونس محمود (۱۱۲۱ه)) نظام تعالدد الزوجالات ودوافعاله وانعكاسالاته االجتماعيالة ،مجلالة ادأب

الرافدين ،العدد  ،۲۲موصل
.6

عامر مصطفی صولة۲۲۱۳( ،م)مشکلة تعدد الزوجات أمالام القالانون الليبالي وحقالو االنسالان فالي ميثالا

األمم المتحدة ،األلوکة ،جامعة موالنا مالک ابراهيم االسالمية الحکومية بماال م.
جميع الحقو محفوظة  ،© 2021الباحث /مولو رستم ،الباحث /عطاء هللا عصامي ،الباحث /خان محمد
خدرخ ل  ،المجلة األكاديمية لألبحام والنشر العلمي.
)(CC BY NC
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مفهوم عقد األمان في الفقه اإلسالمي (دراسة تحليلية فقهية)
The concept of safety contract in Islamic Shariah Law
)(Jurisprudential analytical study
إعداد /د .عبدهللا أبوبكر أحمد النيجيري
أستاذ مساعد كلية الشريعة والقانون بالجامعة اإلسالمية العالمية ،إسال م ببا  ،باكستان
Email: jalingo12@yahoo.com
Mobile:0092-3333044219

ملخص البحث
ا ألمان هو عقد يفيد ترك القتل والقتال مع المحاربين ،وهو إحدى طرق ترك الحرب ،فإذا طلب األمان أي فر من األعداء
المحاربين قُبل منه ،وصار بذلك بمنًا ،ال يجوز االعتداء عليه ،بأي وجه من الوجوه ،يقول هللا تبارك وتعالي{ :وإن أحد من
المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كال م هللا ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قو م ال يعلمون} [التوبة .]5 :ويهدف هذا البحث
إلى إعطاء القارئ تصوراً شامالً عن مفهو م عقد األمان في الفقه اإلسالمي ،فبين في المبحث األول ماهية األمان لغة
وشرعًا ومشروعيته من الكتاب والسنة وحكمه ،وفصل في المبحث الثاني أنواع األمان وأركانه وشروطه ،ويختم بالمبحث
الثالث :مدة عقد األمان ومكانه وبعض المسائل التي يتعرض لها المسلم في بعض المواقف التي تتعلق بهذا الموضوع .وفي
هذه الدراسة حاول الباحث راسة براء العلماء في هذه القضية ،عارضا لها والتجاهاتهم فيها وأ لتهم عليها ،مع المقارنة
بينها ومناقشتها بما يفتح هللا به عليه.
الكلمات المفتاحية :مفهو م ،عقد ،األمان ،الفقه اإلسالمي.
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The concept of safety contract in Islamic Shariah Law
(Jurisprudential analytical study)

ABSRACT
Safety is a contract affirming that killing and fighting with fighters is gone, It is one of the
ways to discontinue the war, and if safety is sought, any of the enemy combatants is
accepted., and it becomes safe, it is not permissible to attack him, in any way, God Almighty
says: { And if any one of the polytheists seeks your protection, then grant him protection so
that he may hear the words of Allah . Then deliver him to his place of safety. That is because
they are a people who do not know.} [At-Tawbah: 5] This research aims to give the reader a
comprehensive view of the concept of safety contract in Islamic shariah Law. its gives the
definition of safety contract literaly and technically and its legitimacy from the Qur,an and
the Sunnah, and mentioned in the second section types of security and its pillars and
conditions, and concluded by the third section: the duration of the security contract and its
place and some issues which Muslim in some circumstances interrelated to this subject.The
researcher tried to study the views of the past and contemporary scholars, and presented their
opinions, compare and discuss them from what Allah opens to him. The modern world has
witnessed many phenomena, which is not and it is very important,to muslim to know the
shariah ruling regarding this important topic، At the end conclution drawn from variant
views of the scholars,and the main findings and recommendations have been given. At the
end conclution drawn from variant views of the scholars,and the main findings and
recommendations have been given

Keywords: Concept,Safety Contract, Islamic, Shariah Law.
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المقدمة:
إن الحمد هلل ،نحمده ونستعينه ونستهديه ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،من يهده هللا فال مضل له،
ومن يضلل فال ها ي له ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ،وبعد :فتثور في كل
زمان قضايا وتُستَح ّدث نوازل في حياة الناس ،ويحتاج إلى الشريعة اإلسالمية كي نعرف الحكم الشرعي من خاللها ،وفي
زماننا هذا كثرت النوازل والحوا ث الجديدة ،وكثر اجتها العلماء في حلها واإلجابة عليها ،وهم وإن اختلفت منازعهم
ومناهجهم في االجتها  ،إال أنهم يصدرون في جملتهم عن الشريعة نصوصها وروحها فيما يدلون به من اجتها ات في هذه
المسألة أو تلك .وفي هذه الدراسة حاولت أن أ رس براء العلماء في هذه القضية ،عارضا لها والتجاهاتهم فيها وأ لتهم
عليها ،مع المقارنة بينها ومناقشتها بما يفتح هللا به عل ّي .ولذلك تأتي أهمية هذا البحث المتواضع ،كمحاول ٍة لبيان هذه
األحكا م في الشريعة ،والضوابط التي وضعها الشارع الحكيم – وذلك – لتحديد مفهو م عقد األمان في الفقه اإلسالمي .وهللا
الموفق ،وهو الها ي إلى سواء السبيل .فقد شهد العالم الحديث كثيرا من الظواهر مما ال تخفى على كل عاقل أال وهو
مفهو م عقد األمان في الفقه اإلسالمي من األمور التي لها غاية األهمية ،وهي-في نفس الوقت -يحتاج إلى راس ٍة وتأصي ٍل
وترجيح لبعض المصالح غير المعتبرة شرعاً،
اختالط في المفاهيم،
شرعي ،والسنة نظراً لما قد يشوب هذا األمر من
ٍ
ٍ
وكثرة االجتها ات المتضاربة بين الموسعين والمضيقين في هذا األمر .والذي يضبط ذلك كله هو الرجوع إلى حكم
الشرع ،فالمسلم مأمو ٌر بطاعة ربه سبحانه وتعالى في عبا اته ومعامالته وعقيدته وأخالقه( ،والقربن الكريم والسنة النبوية
تعسف،
تكلف وال
المطهرة مرجع كل مسلم في تعرف أحكا م االسال م ،ويفهم القربن طبقا ً لقواعد اللغة العربية من غير
ٍ
ٍ
ويرجع في فهم السّنة المطهرة إلى رجال الحديث الثقات) ()1ولذلك تأتي أهمية هذا البحث المتواضع ،كمحاول ٍة لبيان هذه
األحكا م في الشرعية ،والضوابط التي وضعها الشارع الحكيم – وذلك – لتحديد مفهو م عقد األمان في الفقه اإلسالمي وهللا
الموفق ،وهو الها ي إلى سواء السبيل.

أوالً :أسباب اختيار البحث:
لقد ش َّد الباحث في هذا الموضوع حال بعض أفرا األمة ،في بعض غير اإلسالمية ممن يأخذه الحماس الديني المفرط،
والغيرة العاطفية المتهيجة نحو مبدأ أو مسألة مفهوم عقد األمان في الفقه اإلسالمي .أما بالنسبة ألسباب اختيار
الموضوع ،فأهمها ما يلي:
 .1الرغبة الطبيعية في فهم المسائل الفقهية.
 .2حيوية هذا الموضوع وأهميته إذ يتعلق ببعض أهم القضايا الحالية المعاصرة.
 .3بيان كمال الشريعة اإلسالمية وشمولها وصالحيتها لكل زمان ومكان وبيان أحكامها الغراء في هذا المجال.
 .4لكي يستفيد الباحث من بحث مثل هذه المسائل التي تهم العالم اإلسالمي في زمننا هذا.

( )1

البنا ،اإلما م حسن ،مجموعة رسائل( ،ص )682:طبعة ار الشهاب.
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ثانيًا :أهداف البحث :يهدف هذا البحث إلى:
-1التعرف على ماهية األمان.
-2التعرف على أهمية الوفاء بالعهو وااللتزا م بالمواثيق.
-3بيان شمولية الشريعة اإلسالمية.
 -4بيان صالحية الشريعة في كل وقت وحين.
-5إبراز حقيقة األمان في ضوء الشريعة اإلسالمية.
 -6بيان أراء العلماء القدامى و المعاصرين في أحكا م األمان في الفقه اإلسالمي.
-7معرفة بعض األحكا م الشرعية المطالب بها اإلنسان في حياته الدنيا.

ثالثاً :مشكلة البحث وأسئلته:
لقد جاء هذا البحث من أجل الكشف عن موقف الفقهاء قدي ًما وحديثًا حول مفهو م عقد األمان في الفقه اإلسالمي وكيف أثر
واقع األمة اإلسالمية على اآلراء الفقهية؟
 هل هذا البحث يعالج مشكلة التعامل التي تكون غالبًا بين الناس في الدول غير اإلسالمية؟
 هل لمفهو م عقد األمان وموضوعه حضور لدي فقهاء اإلسال م قدي ًما وحديثًا؟

رابعاً :أهمية البحث:
تبدو أهمية البحث من خالل تعرضه لماهية األمان ،كيفية انعقا عقد األمان ،أنواع األمان وأركانه وشروطه.

خامساً :منهج كتابة البحث ومعالجة موضوعه:
انتهج الباحث في سرد المعلومات وتقسيمها المنهج التالي:
اعتمد الباحث المنهج التحليلي والوصفي في هذه الدراسة :وذلك بدراسة أقوال الفقهاء السابقين ،وذكر أسباب الخالف في
أقوالهم ،وذكر العالقة بين أقوال الفقهاء القدامى وأقوال الفقهاء المعاصرين.
وتخريجا وضب ً
طا وتحري ًرا.
التزم الباحث ضوابط البحث المنهجي عز ًوا
ً
-1حاول الباحث في استخراج عناوين البحث أن تكون بارزة وشاملة.
-2تحرير محل النزاع في المسائل المختلف فيها ،وذكر األقوال في المسألة ،مع نسبة كل قول لقائله ،وذكر أ لة كل قول
وما ور عليها من مناقشات واعتراضات ،وذكر األجوبة عنها ،وترجيح ما يظهر رجحانه بنا ًء على المرجحات الظاهرة.
 -3عزو جميع اآليات الوار ة في البحث وذلك بذكر اسم السورة ورقم اآلية وخصصت اآليات بالقوسين المستقيمين.
 -4تخريج الحديث من مصا ره األصيلة ،والحكم عليه من خالل أقوال العلماء المتخصصين في هذا الشأن إن لم يكن في
الصحيحين
 -5توثيق مذاهب العلماء وأقوالهم من الكتب المعتمدة في كل مذهب ،وتوثيق النصوص من مصا رها األصيلة..
-6شرح األلفاظ الغريبة والمصطلحات الغامضة في البحث.
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-7مناقشة ما يحتاج إلى مناقشة من األ لة واألقوال في المسألة مرجحًا ما أراه راجحًا بالحجة والدليل.

سادساً :منهج البحث:
وقد توخي الباحث في البحث اإللتزا م بقواعد البحث العلمي وأصوله الثابتة ،من حيث التقيد بالمنهج العلمي واإلستدالل
بالحديث الصحيح وال حسن ون الضعيف ،والتوثيق العلمي المنهجي ألقوال العلماء ،كما تقصدت البحث بموضوعية
وإنصاف ،مجر ًا عن النزعة والتحيُّز ،والقول بالهوى والعصبية ،فإن يكن ما وصلت إليه صوابًا فذاك الفضل منه سبحانه،
وأحمد تعالى على توفيقه ،وإال فمني ومن الشيطان و وا م النجاح والسدا  ،وحسن القبول والرشا  .وصلى هللا وسلم وبارك
على نبِّينا محمد ،وعلى بله وصحبه وتابعيه بإحسان والحمد هلل رب العالمين.
سابعا ً:خطة البحث :تتألف الدراسة من تمهيد و مقدمة ،وثالثة مباحث ،وخاتمة:
أما المقدمة ،فعرض الباحث فيها :بتمهيد ،أهمية الموضوع ،وأسباب اختياره ،والخطة التي اتبعتها فيه.
المبحث األول :مفهو م عقد األمان ومشروعيته وحكمه.
المبحث الثاني :المبحث الثاني :أنواع األمان وأركانه وشروطه.
المبحث الثالث :المبحث الثالث :مدة عقد األمان و مكانه

النتائج والخاتمة وفيها:
أهم النتائج المستفا ة ،والتوصيات المقترحة.
تمهيد:
ففي هذا التمهيد أمر مروراً موجزاً وسريعا ً على مبدأ اإلسال م في الوفاء بالعهو واإللتزا م بالمواثيق التي يعقدها المسلمون
مع غيرهم.
من أجل تحقيق العدالة بين الناس في حياتهم أوجب هللا تبارك وتعالى في بيات القربنية في أكثر من موضع الوفاء بالعهو
سؤُوالً) [اإلسراء ]43 :ما عاهدتم عليه فيما وافق الحق.
واإللتزا م بالمواثيق فقال جل شأنهَ ( :وأَ ْوفُو ْا ِبا ْل َع ْه ِد إِنَّ ا ْل َع ْه َد َكانَ َم ْ
ضو ْا األَ ْي َمانَ بَ ْع َد
هللا َوالَ يِنقُضُونَ ا ْل ِميثَا َ
هللا إِ َاا عَاهَدتْم ْ َوالَ تَنقُ ُ
ق) [الرعدَ ( ]62 :وأَ ْوفُو ْا بِ َع ْه ِد َّ ِ
وقوله( :الَّ ِذينَ يُوفُونَ بِ َع ْه ِد َّ ِ
هللاَ َعلَ ْي ُك ْ َك ِفيالً إِنَّ َّ
ت َْو ِكي ِدهَا َوقَ ْد َج َع ْلتُ ُ َّ
هللاَ يَ ْعلَ ُ َما تَ ْف َعلُونَ ) [النحل ]19 :وجه الداللة من هذه اآلية أن العهد يتناول كل
أمر يجب الوفاء بمقتضاه ،مما يلتزمه المرء باختياره .فالوفاء بالعهد خلق عظيم  ،يطالب به المسلم مع أخيه المسلم وغيره
ض َي َّ
هللاُ َع ْنهُ َما ،ع َِن النَّ ِب ِّي ()قَا َل َ :م ْن قَتَ َل ُم َعاهَدًا لَ ْم
هللا ب ِْن َع ْم ٍرو َر ِ
 ،من الناس في أهل الذمة جاء الحديث ،ع َْن َع ْب ِد َّ ِ
يَ ِرحْ َرا ِئ َحةَ ال َجنَّ ِةَ ،وإِ َّن ِري َحهَا تُو َج ُد ِم ْن َم ِسي َر ِة أَرْ بَ ِعينَ عَا ًما» ( )2فدل الحديث على أن سفك  م المعاهد بغير حق من أكبر
الكبائر وأنه يجب صيانة ماء أهل الذمة والمعاهدين .فمن الوفاء مع غير المسلمين ،أيضا ما رواه مسلم في صحيحه من
ال« َما َمنَ َع ِني أَ ْن أَ ْشهَ َد بَ ْد ًرا إِ َّال أَنِّي خَ َرجْ ُ
ش ،قَالُوا :إِنَّ ُك ْم
ان ،قَ َ
ت أَنَا َوأَ ِبي ُح َس ْيلٌ ،قَا َل :فَأَخَ َذنَا ُكفَّا ُر قُ َر ْي ٍ
حديث ُح َذ ْيفَةُ بْنُ ْاليَ َم ِ
ص ِرفَ َّن إِلَى ْال َم ِدينَ ِةَ ،و َال نُقَاتِ ُل َم َعهُ،
تُ ِري ُدونَ ُم َح َّمدًا ،فَقُ ْلنَاَ :ما نُ ِري ُدهَُ ،ما نُ ِري ُد إِ َّال ْال َم ِدينَةَ ،فَأ َ َخ ُذوا ِمنَّا َع ْه َد هللاِ َو ِميثَاقَهُ لَنَ ْن َ
(  )2أخرجه البخاري في صحيحه ،في كتاب الجزية ،باب إثم من قتل معاهدا بغير جر م حديث رقم .11/3 ،4922
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ص ِرفَا ،نَفِي لَهُ ْم بِ َع ْه ِد ِه ْمَ ،ونَ ْستَ ِعينُ هللاَ َعلَ ْي ِه ْم» ()3فلم يشترك حذيفة في
فَأَتَ ْينَا َرسُو َل هللاِ ( ،)فَأ َ ْخبَرْ نَاهُ ْال َخبَ َر ،فَقَا َل« :ا ْن َ
المعركة ألنه أعطى العهد أال يقاتلهم على الرغم من أنهم مشركون مقاتلون ومحاربون ،فوفى بذلك ،بل وأمر بالوفاء .ومن
ذلك ما جاء في صلح الحديبية ،وموضع الشاهد أن النبي عليه الصالة والسال م اتفق مع قريش أنه من جاءه مسلما ً ير ه إلى
قريش ،وعند كتابة العهد ووقت كتابة الصلح قبل أن ينفضوا جاء أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو وهو مفاوض قريش الذي
كان يوقع العقد مع النبي عليه الصالة والسال م ،أبو جندل كان مسلما ً وقد ع ِّذب عذابا ً شديداً وجاء وهو مصفد باألغالل
والقيو يريد أن يأتي إلى الرسول عليه الصالة والسال م وإلى الصحابة ويكون معهم ويرجع معهم ،فقال سهيل بن عمرو :يا
محمد قد ل ّجت القضية بيننا  -يعني انتهى االتفاق ،ولم يكونوا قد كتبوا ،اتفقوا ولم يكتبوا -فر ّ ه النبي ()والصحابة في
شدة من الغيظ أن أخاهم المسلم المضطهد المعذب يُر إلى المشركين لكن النبي ()أص ّر على أن يفي بالوعد ،وفي بعض
الروايات ألفاظ عجيبة في هذا الحديث منها أنه جاء أبو جندل يرسف في قيو ه قد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين
أظهر المسلمين ،فقال سهيل« هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن تر ه إل ّي ،فقال النبي عليه الصالة والسال م" :إنّا لم
نقض الكتاب بعد "فقال سهيل بن عمرو :فو هللا إذا ال أصالحك على شيء أبداً ،فقال النبي ")(:فأجزه لي– "يعني اترك
هذا وننفذ االتفاقية بعده ،-قال :ما أنا بموجزه لك ،قال" :بلى فافعل" ،قال :ما أنا بفاعل ،فر ّ ه النبي ()4( » )والغدر ض ُّد
الوفاء بالعهد .يقالَ :غ َد َره وبه ،وأصل هذه الما ة يدلُّ على تَرك الشيء .ومن ذلك ال َغ ْدر :وهو تَـرْ ك الوفا ِء بالعهد()5وكثي ًرا
ما يكون في العهو والمواثيق والغالب أنه في المعنويات وقد ع ّد اإلما م ابن حجر الغدر ضمن الكبائر

()6

،وإلى مثل هذا

ذهب اإلما م ّ
الذهب ّي ،فع َّد الغدر كبيرة من الكبائر حيث قال" :الكبيرة الخامسة واألربعون :الغدر وعد م الوفاء بالعهد ()7وإن
كل عهد أبرمه اإلنسان واجب عليه أ اؤه ،ألن نقض العهو من صفات المنافقين ،ففي الحديث عن عبد هللا ابن عمرو ،أَن
َت فِي ِه خَصْ لَةٌ ِم ْنه َُّن َكان ْ
ال« أَرْ بَ ٌع َم ْن ُك َّن فِي ِه َكانَ ُمنَافِقًا خَالِصًاَ ،و َم ْن َكان ْ
اق َحتَّى يَ َد َعهَا :إِ َذا
النبي ()قَ َ
َت فِي ِه خَصْ لَةٌ ِم ْن النِّفَ ِ
اؤتُ ِمنَ َخانَ َ ،وإِ َذا َح َّد َ
ْ
ص َم فَ َج َر» ()8ففي هذا الحديث الشريف تحريم الغدر في العهو
بَ ،وإِ َذا عَاهَ َد َغ َد َرَ ،وإِ َذا خَا َ
ث َك َذ َ
واإلخالل بالمواثيق والنكث بعد إعطاء األمان ،وعد م الوفاء بالعقو .

(  )3أخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب الجها والسير ،باب الوفاء بالعهد ،حديث رقم .9393/4 ،9181
()4أخرجه البخاري في صحيحه ،في كتاب الشروط ،باب الشروط في الجها والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط،
حديث رقم .914/4 ،6149
(  )5ابن منظور ،محمد بن مكر م بن على ،لسان العرب.8/5،
(  )6الهيتمي ،أحمد بن محمد بن علي بن حجر السعدي األنصاري ،الزواجر عن اقتراف الكبائر ،615/6 ،الطبعة :األولى9321 ،هـ -
 9181م الناشر :ار الفكر.
(  )7الذهبي ،شمس الدين أبي عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز ،الكبائر ،928/9،الناشر :ار الندوة الجديدة – بيروت.
( ) 8أخرجه البخاري في صحيحه ،في كتاب اإليمان ،باب عالمة المنافق ،حديث رقم  [ .92/9 ،43ش (أربع من كن فيه) الذي قاله
المحققون واألكثرون وهو الصحيح المختار أن معناه إن هذه الخصال خصال نفاق وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال ومتخلق
بأخالقهم ال أنه منافق في اإلسال م فيظهره وهو يبطن الكفر (كان منافقا خالصا) معناه شديد الشبه بالمنافقين بسبب هذه الخصال (وإذا خاصم
فجر) أي مال عن الحق وقال الباطل والكذب قال أهل اللغة وأصل الفجور الميل عن القصد]
765

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-5-5 :م
ISSN: 2706-6495

ال« قَا َل َّ
هللاُ :ثَالَثَةٌ أَنَا
وإخالف العهو والمواثيق مما رتب هللا عليه الوعيد الشديد ،ع َْن أَبِي هُ َر ْي َرةَ  ،ع َِن النَّبِ ِّي ( ،)قَ َ
ْط
خَصْ ُمهُ ْم يَوْ َ م القِيَا َم ِةَ :ر ُج ٌل أَ ْعطَى ِبي ثُ َّم َغ َد َرَ ،و َر ُج ٌل بَا َع ُح ًّرا فَأ َ َك َل ثَ َمنَهَُ ،و َر ُج ٌل ا ْستَأْ َج َر أَ ِجي ًرا فَا ْستَوْ فَى ِم ْنهُ َولَ ْم يُع ِ
أَجْ َرهُ» ( )9وكل ذلك بسبب ما ارتكبوه من اآلثا م الفظيعة ،والظلم المتناهي.
نصبُ هللاُ لَهُ لِ َوا ًء يَوْ َ م ْالقِيَا َم ِة ،فَيُقَالُ :أَ َال هَ ِذ ِه
وعن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا (« : )إِ َّن ْالغَا ِ َر يَ ِ
َغ ْد َرةُ فُ َال ٍن»)(10ففي هذا الحديث الشريف بيان غلظ تحريم الغدر ،ألنه يتعدى ضرره إلى خلق كثير.

المبحث األول:

مفهوم عقد األمان ومشروعيته وحكمه.
أوالً :تعريف األمان في اللغة:
االستئمان في اللغة :طلب األمان .يقال :استأمنه :طلب منه األمان ،واستأمن إليه :خل في أمانه ،وقد أمنه وبمنه .وهو
()11

خول ار الغير (أي إقليمه) بأمان ،مسلما كان الداخل أو حربيا

المستأمنون جمع مستأمن ،والمستأمن بكسر الميم هو الطالب لألمان ،ويأتي بالفتح بمعنى اسم مفعول ،والسين والتاء
للصيرورة ،أي صار بمنًا()12ويقال :استأمنه أي طلب منه األمان()13واستجاره وطلب حمايته()14ويطلق هذا اللفظ المستأمن
على كل من يدخل ار اإلسال م بأمان طلبه منهم

()15

ثانيًا :تعريفه في االصطالح.
.9وقد عرفه الحنفية بقوله " :هو من يدخل ار غيره بأمان مسل ًما كان أو حربيًا"

()16
()17

.6وعند الشافعية" :هو ترك القتل والقتال مع الكفار والمستأمن من له أمن بعقد جزية أو هدنة أو أمان
"()18

.4وعند الحنابلة" :هو كافر أبيح له المقا م بدار اإلسال م من غير التزا م جزية

()9أخرجه البخاري في صحيحه ،في كتاب البيوع ،باب إثم من باع حرا حديث رقم .86/4 ،6661
( )10أخرجه مسلم في صحيحه ،في كتاب الجها والسير ،باب باب تحريم الغدرحديث رقم .9422/4 ، 9145
(  )11الحميرى ،نشوان بن سعيد اليمني .،شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم تحقيق :حسين بن عبد هللا العمري  -مطهر بن
علي اإلرياني  -يوسف محمد عبد هللا ،442 /9،الطبعة :األولى 9362 ،هـ   9111 -م ،الناشر :ار الفكر المعاصر (بيروت  -لبنان) ،ار
الفكر ( مشق  -سورية) ،و المصباح ،ولسان العرب ما ة (أمن)  ،ور المحتار .631 / 4
معجم متن اللغة (موسوعة لغوية حديثة) ،628 /9،أحمد رضا (عضو المجمع العلمي العربي بدمشق) ،عا م النشر 9482 - 9411[ :هـ،
الناشر :ار مكتبة الحياة – بيروت ،الجاسوس على القاموس ،259 /9،تأليف :أحمد فارس أفندي ،صاحب الجوائب ،عا م النشر 9611 :هـ،
الناشر :مطبعة الجوائب – قسطنطينية.
()12ينظر :الفيروزببا ي،محمد بن يعقوب القاموس المحيط.989/9 ،
()13ال َّزبيدي ،مح ّمد بن مح ّمد بن عبد الر ّزاق ،تاج العروس ،914 ،43 ،تحقيق :مجموعة من المحققين ،الناشر :ار الهداية.
()14إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القا ر ـ محمد النجار ،المعج الوسيط.68/9 ،
()15ينظر :البعلي ،محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل أبو عبد هللا ،شمس الدين ،المطلع على ألفاظ المقنع ،66/9 ،الطبعة :الطبعة األولى
9364هـ   6224 -م ،تحقيق :محمو األرناؤوط وياسين محمو الخطيب ،مكتبة السوا ي للتوزيع.
()16ابن عابدين،حاشية .922/3 ،
()17الشربيني ،الشمس الدين ،محمد بن أحمد الخطيب الشافعي ،مغنى المحتاج ،642/3 ،وحاشية الشرقاوي.391/6 ،
()18البهوتى ،منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إ ريس الحنبلى ،كشاف القناع.922/4 ،
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وهناك تعريف آخر هو :أن المستأمنين أنهم "غير المسلمين أو األجانب عن العصبية الدينية الذين منحوا أمانًا مؤقتًا يؤهلهم
للدخول في ار اإلسال م وللتمتع بصفة المقيمين المؤقتين"

()19

وعرفه الفقهاء أيضا بأنه" :رفع استباحة  م الحربي ،ورقه ،وماله حين قتاله ،أو الغر م عليه ،مع استقراره تحت حكم
اإلسال م".

()20

ثالثًا :مشروعية عقد األمان .األصل في مشروعية عقد األمان.
أوالً :من الكتاب منها:
س َم َع َكالَ َم َّ
هللاِ ثُ َّ أَ ْب ِل ْغهُ َمأْ َمنَهُ َا ِل َك ِبأَنَّ ُه ْ قَ ْو ٌم الَّ
قوله تبارك وتعالىَ ( :وإِنْ أَ َح ٌد ِّمنَ ا ْل ُم ْ
ست ََجا َر َك فَأَ ِج ْرهُ َحتَّى يَ ْ
ش ِر ِكينَ ا ْ
يَ ْعلَ ُمونَ ) [التوبة ]2 :أي إن استأمنك أحد من المشركين من أعداء هذا الدين الذين يحاربون االسال م وأهله ومن جاء من
المشركين يريدون اإلسال م ،ففي هذه الحالة حق على اإلما م ويتحتم عليه أن يؤ ِّمنه حتى يتلو عليه كتاب َّ
هللا عز وجل ،
ويدعوه إلى اإلسال م بالمعنى الذي يرجو أن يدخل َّ
هللا  -عز وجل  -به عليه اإلسال م

()21

ضو ْا األَ ْي َمانَ بَ ْع َد ت َْو ِكي ِدهَا َوقَ ْد َج َع ْلتُ ُ َّ
وقول َّ
هللاَ َعلَ ْي ُك ْ َكفِيالً)
هللا إِ َاا عَاهَدتْم ْ َوالَ تَنقُ ُ
هللا تبارك و تعالىَ ( :وأَ ْوفُو ْا بِ َع ْه ِد َّ ِ
[النحل ]19 :وقاله جل شأنه ( :-يَا أَيْم َها الَّ ِذينَ آ َمنُو ْا الَ ت َُخونُو ْا َّ
سو َل َوت َُخونُو ْا أَ َمانَاتِ ُك ْ َوأَنتُ ْ تَ ْعلَ ُمونَ ) [األنفال:
هللاَ َوال َّر ُ
]61
ثانيًا :من السنة النبوية المطهرة
هللا ،رضي هللا عنهما أَ َّن أَبَا ُم َّرةََ ،موْ لَى أُ ِّ م
 .1ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أَ ِبي النَّضْ ِرَ ،موْ لَى ُع َم َر ب ِْن ُعبَ ْي ِد َّ ِ
ب ،تَقُولَُ « :ذهَب ُ
ح ،فَ َو َج ْدتُهُ يَ ْغت َِس ُل
ب ،أَ ْخبَ َرهُ أَنَّهُ َس ِم َع أُ َّ م هَا ِن ٍئ ِب ْنتَ أَ ِبي طَا ِل ٍ
ت أَ ِبي طَا ِل ٍ
ُول َّ ِ
هَا ِن ٍئ ِب ْن ِ
ْت إِلَى َرس ِ
هللا ()عَا َ م الفَ ْت ِ
ت :أَنَا أُ ُّ م هَانِ ٍئ بِ ْن ُ
ت َعلَ ْي ِه ،فَقَا َلَ " :م ْن هَ ِذ ِه؟" ،فَقُ ْل ُ
اط َمةُ ا ْبنَتُهُ تَ ْستُ ُرهُ ،فَ َسلَّ ْم ُ
ب ،فَقَا َلَ " :مرْ َحبًا بِأ ُ ِّ م هَانِ ٍئ" ،فَلَ َّما
ت أَبِي طَالِ ٍ
َوفَ ِ
اح ٍد ،فَقُ ْل ُ
هللا َز َع َم ابْنُ أُ ِّمي َعلِ ٌّي أَنَّهُ قَاتِ ٌل َرج ًُال قَ ْد
ت ُم ْلت َِحفًا ِفي ثَوْ ٍ
صلَّى ثَ َمانِ َي َر َك َعا ٍ
فَ َر َغ ِم ْن ُغ ْسلِ ِه ،قَا َ م فَ َ
ت :يَا َرسُو َل َّ ِ
ب َو ِ
ت يَا أُ َّ م هَانِ ٍئ" ،قَالَ ْ
ض ًحى» ()22ففي هذا
ك ُ
ت أُ ُّ م هَا ِن ٍئَ :و َذلِ َ
هللا (« :)قَ ْد أَ َجرْ نَا َم ْن أَ َجرْ ِ
أَ َجرْ تُهُ فُالَنُ بْنُ هُبَي َْرةَ ،فَقَا َل َرسُو ُل َّ ِ
الحديث بيان واضح صريح على جواز ومشروعية عقد الذمة وأنه يؤكد ويشير إلى أهمية سماحة االسال م وإكرامه لجميع
أصناف البشر بدون تفريق بين الذكور واالناث.

()19محمصاني ،القانون والعالقات الدولية في اإلسالم( ،ص،)13:الطبعة الثانية.9186/29/29:
ش ْرح ِ ُع ْم َدةِ الف ِ ْقهِ البْ ِن ُقدَا َمة ،659/8، ،الطبعة :األولى،
(  )20الطيار ،األستاذ الدكتور /عبد هللا بن محمد بن أحمدَ ،وبَلُ ال َغ َما َمةِ في َ
( 9361هـ  9346 -هـ) ،الناشر :ار الوطن للنشر والتوزيع ،الرياض  -المملكة العربية السعو ية.
() 21ينظر :شافعي ،أبو عبد هللا محمد بن إ ريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي،
تفسير اإلمام الشافعي ،124/6 ،جمع وتحقيق و راسة . :أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة كتوراه) ،الطبعة األولى  6222 - 9361 :م،
ار التدمرية  -المملكة العربية السعو ية ،تفسير الطبري.432/99 ،
( )22أخرجه البخاري ،في باب أمان النساء وجوارهن ،حديث رقم  ،922/3 ،4919ومسلم في باب استحباب صالة الضحى ،وأن أقلها،
حديث رقم .318/9 ،86
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.2وقوله عليه الصالة والسال م فيما رواه أبو او من حديث عَمرو بن ُشعيب رضي هللا عنهما قال قال رسول هللا (:)
« ْال ُم ْسلِ ُمونَ تَتَ َكافَأ ُ ِ َما ُؤهُ ْمَ ،ويَ ْس َعى ِب ِذ َّمتِ ِه ْم أَ ْ نَاهُ ْم» ()23وجه الداللة من هذا الحديث الشريف أن اإلستئمان يصدر من كل
أحد من المسلمين ذك ًرا كان أو أنثى وأنه يجب على المؤمنين :أن يكونوا متحابين ،متصافين غير متباغضين وال متعا ين،
فيما بينهم يسعون جميعا لمصالحهم الدنيوية واآلخروية التي تفيدهم وتساعدهم في ينهم و نياهم ،فعلى هذا ال يتكبر شريف
ع لى وضيع ،وال يحتقر بعضهم بعضا .فدماؤهم تتكافأ ،فإنه ال يشترط في القصاص إال المكافأة في الدين ،فال يقتل المسلم
بالكافر ،كما في هذا الحديث ،والمكافأة في الحرية ،فال يقتل الحر بالعبد وأما بقية األوصاف ،فالمسلمون كلهم على حد
سواء .فمن قتل أو قطع طرفا متعمدا عدو انا ،فلهم أن يقتصوا منه بشرط المماثلة في العضو ،ال فرق بين الصغير بالكبير،
وبالعكس ،والذكر باألنثى وبالعكس ،والعالم بالجاهل ،والشريف بالوضيع ،والكامل بالناقص كالعكس في هذه
األمور( «،)24ذمة المسلمين واحدة ،يسعى بها أ ناهم ،فمن أخفر مسلما فعليه لعنة هللا والمالئكة والناس أجمعين ،ال يقبل هللا
منه صرفا وال عدال» ،وإذا فيها « :من والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة هللا والمالئكة والناس أجمعين ،ال يقبل هللا منه
صرفا وال عدال»

()25

ووجه الداللة من هذا الحديث الشريف واضح وصريح في وجوب الوفاء بعقد األمان ،وتحريم

نقضه قبل انتهاء مدته.
ثالثاً :من اإلجماع :قال ابن قدامة" :وأجمع أهل العلم على أن الذمي -إذا أقا م على ما عوهد عليه ،-والمستأمن ال يجوز
نقض عهده ،وال إكراهه على ما لم يلتزمه"

()26

()23أخرجه أبو او في سننه،باب في السرية تر على أهل العسكر ،حديث رقم  ،411/3 ،6159البغوي في شرح السنة ،باب ال يقتل
مؤمن بكافر ،حديث رقم  ،916/92 ،6549إسنا ه صحيح).
() 24ينظر :بل سعدي ،أبو عبد هللا ،عبد الرحمن بن ناصر بن عبد هللا بن ناصر بن حمد  ،بهجة قلوب األبرار وقرة عيون األخيار في
شرح جوامع األخبار ،991/9 ،الطبعة :الرابعة9364 ،هـ ،وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشا  -المملكة العربية
السعو ية.
(  ) 25أخرجه البخاري ،في صحيحه في كتاب االعتصا م بالكتاب والسنة ،باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم ،والغلو في الدين
والبدع حديث رقم  .11/1 ،1422أي يتحملها ويعقدها مع الكفار أقلهم وقوله "فَ َم ْن أَ ْخفَ َر ُم ْسلِ ًما" أي نقض عهده -ووجه الداللة أن الحديث
جعل ح ّ
ق األمان لجميع المسلمين فمن أعطى منهم األمان لكافر وجب على الجميع احترامه والوفاء به فيستدل به على مشروعية األمان في
كل األحوال التي ليس فيها ضرر على المسلمين ،القزويني ،عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم ،أبو القاسم الرافعي ،العزيز شرح الوجيز
المعروف بالشرح الكبير ،358/99 ،تحقيق :علي محمد عوض  -عا ل أحمد عبد الموجو  ،الطبعة :األولى 9391 ،هـ  ،الناشر :ار الكتب
العلمية ،بيروت – لبنان.
(  )26ابن قدامة ،المغني (" ،)616 /96حاشية ابن عابدين" (" .)943 /3الشرح الصغير بحاشية الصاوي" (" .)61 /4المهذب" (/6
" .)658المغني" ( ،)15 /94حوّى ،سعيد ،األساس في السنة وفقهها  -العبادات في اإلسالم،4632/1 ،الطبعة :األولى 9393 ،هـ -
  9113م ،الناشر :ار السال م لل طباعة والنشر والتوزيع والترجمة.و موسوعة اإلجماع في الفقه اإلسالمي ،إعدا  . :أسامة بن سعيد
القحطاني . ،علي بن عبد العزيز بن أحمد الخضير . ،ظافر بن حسن العمري . ،فيصل بن محمد الوعالن . ،فهد بن صالح بن محمد
اللحيدان . ،صالح بن عبيد الحربي . ،صالح بن ناعم العمري . ،عزيز بن فرحان بن محمد الحبالني العنزي . ،محمد بن معيض بل
واس الشهراني . ،عبد هللا بن سعد بن عبد العزيز المحارب . ،عا ل بن محمد العبيسي ،432/2،الطبعة :األولى 9344 ،هـ   6296 -م،
الناشر :ار الفضيلة للنشر والتوزيع ،الرياض  -المملكة العربية السعو ية.
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راب ًعا :حك األمان.
()27

أما حكم عقد األمان من جهة المسلمين فاختلف فيه فقال جمهور الفقهاء من الحنابلة والمالكية والشافعية

إن عقد األمان

عقد الز م من جانب المسلمين ال يجوز لهم نقضه وال االخالل به ولو كان هناك مصلحة لهم في النقض ولكن إذا ثبت
وتحقق أن هناك مضرة على المسلمين في استمراره كخوف خيانة ونحوه ففي هذه الحالة يجوز نبذه وابعا المستأمن إلى
مأمنه يلز م الوفاء بعقد األمان ،فيحر م قتل المستأمن أو أسره أو استرقاقه ،وكذا االلتزا م بسائر األمور المتفق عليها في عقد
األمان.
وقال الحنفية :إن عقد األمان عقد غير الز م من جهة المسلمين فيجوز نقضه للمصلحة فإذا رأى اإلما م المصلحة في النقض
()28

نقضه وأبعد المستأمن إلى مأمنه
استدل الحنفية بما يأتي:

أنه إذا كان األمان ال يجوز-بحسب رأيهم -إال لمصلحة فإنه إذا كانت المصلحة في نقضه جاز نقضه وبلغ المستأمن
مأمنه

()29

ونوقش :بأن األمان ال تشترط فيه المصلحة بل يشترط عد م المضرة فقط ونبذ األمان لمجر وجو المصلحة ال يتفق مع
مب دأ اإلسال م في الحفاظ على العهو وااللتزا م بالمواثيق وال يستقيم مع قوله تعالى( :فَأ َ ِت ْممو ْا إِلَ ْي ِه ْ َع ْه َدهُ ْ إِلَى ُم َّد ِت ِه ْ )
[التوبة ]3 :إذ فيه أمر باتما م العهو إلى نهاية مدتها ألن اإلسال م ال يأمر بالخيانة وإنما يأمر بالوفاء( .فَأَتِ ْممو ْا إِلَ ْي ِه ْ َع ْه َد ُه ْ
إِلَى ُم َّدتِ ِه ْ ) [التوبة]3 :
س ِج َد ا ْل َح َرا َم بَ ْع َد عَا ِم ِه ْ َه َذا) [التوبة]68 :
واستدل الجمهور بما يأتي( :إِنَّ َما ا ْل ُم ْ
س فَالَ يَ ْق َربُو ْا ا ْل َم ْ
ش ِر ُكونَ نَ َج ٌ
-1أن النبذ مقيد وخوف الخيانة فال يجوز النبذ عند الخوف من الخيانة أو الضرر كما في قوله تعالىَ ( :وإِ َّما ت ََخافَنَّ ِمن قَ ْو ٍم
س َواء إِنَّ َّ
هللاَ الَ يُ ِح ْمب َ
الخا ِئنِينَ ) [األنفال ]58 :إنهم ال يدخلون المسجد الحرا م بغير أمان.
ِخيَانَةً فَان ِب ْذ إِلَ ْي ِه ْ َعلَى َ
-2وألن األمان حق على المسلم فليس له نبذه إال لتهمة أو مخالفة فإن وجدت جاز النبذ وإال فال.
ستَقِي ُمو ْا لَ ُه ْ إِنَّ َّ
هللاَ يُ ِح ْمب ا ْل ُمتَّقِينَ ) [التوبة ]1 :فيها اللة على وجوب اقامة العهد
ستَقَا ُمو ْا لَ ُك ْ فَا ْ
-3قوله تعالى( :فَ َما ا ْ
واألمان وعد م نقضه اذا لم ينقضوه هم أو خفتم الخيانة.وكما هو مدلول قوله تعالى( :فَأ َ ِت ْممو ْا إِلَ ْي ِه ْ َع ْه َدهُ ْ إِلَى ُم َّد ِت ِه ْ )
[التوبة ]3 :أي يجب عليكم اتما م المدة التي اتفقتم عليها معهم وعد م جواز نقضها ويستثنى من ذلك إذا خيف الضرر لحديث
ض َرا َر "
" َال َ
ض َر َر َو َال ِ

()30

(  )27ابن قدامة ،موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد الجماعيلي المقدسي ،المغنى  ،635/1،الشربيني،مغنى المحتاج ،648/3 ،قليوبي،
حاشية  ،662/3،الدسوقي،حاشية ،912/6،اإلقناع.999/4،
( )28الكاساني ،أبو بكر بن مسعو بن أحمد ،بدائع الصنائع ،3369/1،تحقيق:عبدالسال م عبدالشافي محمد.بيروت ،لبنان ،ار الكتب
العلمية ،البحر الرائق،89/5،شرح السير.623/9 ،
(  )29الكاساني ،بدائع الصنائع،3369/1،البحر الرائق،89/5،شرح السير .623/9
(  ) 30أخرجه أحمد ،في مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة،في مسند عبد هللا بن العباس بن عبد المطلب  ،عن النبي  ، 441 /4،حديث
رقم  . 6822قال محققه :قال النووي عن هذا الحديث :حديث حسن  ...وله طرق يقوى بعضها ببعض ،قال ابن رجب في "جامع العلو م
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والراجح :وهللا أعلم هو ما ذهب إليه الجمهور فهو الذي يتفق مع مبدأ اإلسال م في المحافظة على العهو والمواثيق اال
لضرر وهو الذي تدل عليه اآليات المتقدمة التي توجب المحافظة على العقد ما بقى في مدته باق.
حك عقد األمان من جهة المستأمنين:أما حكم عقد األمان من جهة المستأمينين فإنه عقد غير الز م عند جميع الفقهاء فلهم
نقضه متى شاؤا

()31

خامسا :كيفية انعقاد عقد األمان:
وأما كيف ينعقد هذا األمان
فينعقد بكل لفظ يفيد هذا المعنى سواء أكان لفظًا صريحًا أو كناية ،وينعقد أيضًا بالكتابة والرسالة واالشارة(،)32وإذا ثبت
وتحقق ذلك فقد تم وكمل وأمكن تنفيذه حاال ،وفي هذه الحالة الحربي المستأمن له أن يدخل في بال المسلمين ويتجول فيها
بدون التعرض له بسوء ،ويجب حينئذ على المسلمين المحافظة والرعاية التامة لهذا األمان ومقتضاه ما ا م قائ ًما()33يقول
اإلما م ابن القيم :المستأمن هو الذي يقد م بال المسلمين من غير استيطان لها وهؤالء أربعة أقسا م :رسل وتجار ،وطالبوا
حاجة من زيارة أو غيرها ،ومستجيرون حتى يعرض عليهم اإلسال م والقربن ،فإن شاؤ وا خلوا وإن شاؤوا رجعوا إلى
بال هم ،وحكم هؤالء أال يهجروا وال يقاتلوا وال تؤخذ منهم الجزية ،وأن يعرض على المستجير منهم اإلسال م والقربن ،فمن
خل فيه فذلك وإن أحب اللحاق بمأمنه ألحقه به).(34

والحكم"  : 692/6وهو كما قال ،وقد قال البيهقي في بعض أحا يث كثيربن عبد هللا المزني :إذا انضمت إلى غيرها من األسانيد التي فيها
ضعف قويت ،وقال الشافعي في المرسل :إنه إذا أسند من وجه بخر ،أوأرسله من يأخذ العلم عن غير من يأخذ عنه المرسل األول ،فإنه
يقبل ،وقال الجوزجاني :إذا كان الحديث المسند من رجل غير مقنع -يعني ال يقنع برواياته -وشد أركانه المراسيل بالطرق المقبولة عند
ذوي اال ختيار ،استعمل واكتفي به ،وهذا إذا لم يعارض بالمسند الذي هو أقوى منه ،وقد استدل اإلما م أحمد بهذا الحديث ،وقال :قال النبي
" : ال ضرر وال ضرار" ،وقال أبو عمرو بن الصالح :هذا الحديث أسنده الدارقطني من وجوه ومجموعها ويقوي الحديث ويحسنه ،وقد
تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به ،وقول أبي او  :إنه من األحا يث التي يدور الفقه عليها يشعر بكونه غير ضعيف ،وهللا أعلم .ال َّ
ض َررُ:
ض َّرهُ ِم ْن َغي ِْر أَ ْن تَ ْنتَ ِف َع .سبل السال م ( -ج  / 3ص )443
ض َرارُ :أَ ْن تَ ُ
ك َوتَ ْنتَفِ ُع أَ ْنتَ بِ ِهَ ،وال ِّ
صا ِحبَ َ
َما تَضُرُّ بِ ِه َ
وقال في لسان العرب ( / 3ص  :)386قوله َ
ضا ّر كل
ض َر َر) أَي :ال يَ ُ
ضرار) أَي :ال يُ َ
(ال َ
ض ّر الرجل أَخاه  ،وهو ضد النفع  ،وقوله (وال ِ
َ
ض َرا ُر منهما معا ً  ،وال َّ
ض َّرهُ  ،ولكن
واحد منهما صاحبه  ،فال ِّ
ضرار) أي :ال يُ ْد ِخ ُل الضرر على الذي َ
ض َرر فعل واحد  ،ومعنى قوله (وال ِ
يعفو عنه  ،كقوله تعالى ﴿ا ْدفَ ْع بالتي هي أَحسن  ،فإِاا الذي بينك وبينه عداوة كأَنه ولِ ٌّي َح ِمي ٌ ﴾« .ال ضرر وال ضرار» األول :إلحاق
مفسدة بالغير مطلقا والثانى :إلحاقها به على وجه المقابل أي ك ٌّل منهما يقصد ضرر صاحبه ،الزرقاني 32 :3
( )31الشربيني ،مغنى المحتاج،648/3،ابن قدامة،المغنى ،635/1،الدسوقي،حاشية .982/6،
()32وهناك أمثلة على ذلك كثيرة جدا منها ما جاء في فتح العزيز  ،922-11/92حيث قيل(( :ينعقد األمان بكل لفظ معد للغرض صريحًا
كان أو كناية ،وينعقد األمان بالكتابة والرسالة أيضًا سواء كان الرسول مسلما أو كافرا،وينعقد أيضا باالشارة)) وجاء أيضًا في شرح منح
الجليل شرح مختصر خليل للشيخ عليش((149-142/9 ،ثم األمان يكون بلفظ أو اشارة مفهمة أي شأنها فهم العدو األمان منها وإن قصد
المسلمون بها ضره ،كفتحنا المصحف وحلفنا أن نقاتلهم فظنوه تأمينا فهو تأمين))-ومثله في شرح الزرقاني على مختصر خليل ،964/4
وأيضًا جاء في شرح األزهار((: 522/3 ،ولو باشارة ،أو إذا قال المسلم للمشرك تعال إلينا فإنه يكون أمانة للمدعو ،كما لو قال امنتك أو
أنت بمن أو في أمان أو ال خوف عليك))--وهكذا جاء في المغنى ،326 ،411/8 ،وشرح السير الكبير.632 ،633 ،636/9 ،
()33ينظر:الكاساني،بدائع الصنائع ،921 ،921/1 ،كشاف القناع ،213/9 ،شرح منتهى االرا ات ،144/9 ،البحر الزخار.353/5 ،
) (34ابن قيم الجوزية ،محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ،أحكام أهل الذمة  ،813/6،تحقيق :يوسف بن أحمد البكري  -شاكر
بن توفيق العاروري ،الطبعة :األولى 9111 - 9398 ،الناشر :رما ى للنشر – الدما م.
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ويقابل مقتضى األمان بالقانون الدولي ما يسمى بحق األجنبي في حماية شخصه وماله ،فلألجانب حق مقرر بالتمتع بحماية
الدولة المقيمين على إقليمها ،وعلى الدولة أن تحميهم من االعتداء ،وأن تدفع عنهم األذى ،وأن تعاقب المعتدي ،وأن ترعى
المعتدى عليه.
ويرى الزحيلي أن مقتضى األمان يحد ه العرف والعا ة بحسب كل زمان ومكان ،ومن المنطقي أن يسري األمان في المال
واألهل للحاجة إليهما ،وإال لم يكن لألمان معنى

()35

سادسا :عقد الذمة ومنحة التجنس في العصر الحاضر:
هناك ما يقابل عقد الذمة في وقت المعاصر .توجد أوجه شبه بين عقد الذمة ومنح بعض األجانب جنسية البال التي يقيمون
فيها في العصر الحاضر ،وذلك ال يقو م إال بشروط ،ومن األمثلة على هذا منها ما يلي:
.1نصت المادة ( )9من القانون السعودي على جواز منح الجنسية السعو ية للألجنبي الذي تتوفر فيه الشروط التالية:
أ.أن يكون بال ًغا سن الرشد
ب.أن اليكون معتوهًا أو مجنونًا
ج.أن يكون قد اكتسب صفة اإلقامة الدائمة في السعو ية مدة ال تقل عن خمس سنوات

()36

.2نصت المادة( )4في القانون السوري على جواز منح الجنسية السورية لألجانب بشرط:
أ.أن يكون مقي ًما في سوريا خمس سنوات إقامة فعلية سابقة للطلب.
ب.أن يكون ذا اختصاص أو خبرة يمكن االستفا ة منها مع عد م مزاحمة السوريين في المهن التي يتوفر عد منهم فيها

()37

.3تنص المادة ( )4من القانون األردني على أنه" :يحق لكل عربي يقيم عا ة في المملكة األر نية الهاشمية مدة ال تقل عن
خمس عشرة سنة متتالية أن يحصل على الجنسية األر نية إذا تخلى عن جنسيته األصلية بإقرار خطي ،وكانت قوانين بال ه
تجيز له ذلك شرط أن يكون حسن السيرة والسلوك ،وغير معلو م بأي جريمة ماسة بالشرف ،وله وسيلة مشروعة للكسب،
وسليم العقل غير مصاب بعاهة ،يقسم يمين الوالء واالخالص"

()38

ومما سبق من قوانين بعض الددول العربيدة يظهدر أن الددول الحديثدة المعاصدرة ال تمدنح جنسديتها هكدذا مباشدر بددون تددقيق
وفحص عن أخالق االنسان ،كما يجب عليه أن يقيم مدة محد ة ومعينة ،ثم بعد ذلك تمنح له جنسية تلك الدولة.

( ُّ )35
الز َح ْيلِ ّي ،أَ . .و ْهبَة بن مصطفى أستاذ ورئيس قسم الفقه اإلسالم ّي وأصوله بجامعة مشق  -كلّيَّة ال َّشريعة ،الف ِ ْقه ُ اإلسالم ْمي وأد َّلتُه ُ ،

، 5812 /8الطبعة :الرَّابعة المنقَّحة المع َّدلة بالنِّسبة لما سبقها (وهي الطبعة الثانية عشرة لما تقدمها من طبعات مصورة) ،الناشر :ار الفكر
 سوري َّة – مشق.()36جا  ،عبدالرحمن ،جابر  ،مجموعة قوانين الجنسية في الدول العربية ،معهد البحوث في الدراسات العربية (ص.)944:
()37المرجع السابق نفس الجزء والصفحة.
()38المرجع السابق ،نفسه.
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المبحث الثاني:
أنواع األمان وأركانه وشروطه
أوالً :أنواع األمان:
.1األمان الموقت الخاص:
لرجل واحد أو لعد من األفرا (،)39وهذا النوع من األمان يصلح أو يصح إصداره من كل مسدلم عاقدل
هو األمان الذي يمنح
ٍ
مختار(،)40ويجوز للمسلم البالغ العاقل المختار ذك ًرا كان أو أنثى()41أن يمنح مثل هذا األمان لمدن يدراه يناسدبًا لده لقولده عليده
الصالة والسال م"ْ « :ال ُم ْسلِ ُمونَ تَتَ َكافَأ ُ ِ َما ُؤهُ ْمَ ،ويَ ْس َعى بِ ِذ َّمتِ ِه ْم أَ ْ نَاهُ ْم» ()42والذمة كما سدبق ذكرهدا هدي العهدد  ،واألمدان ندوع
عهد ،والعبد المسلم أ نى المسلمين فيكون اخالً في هذا الحديث بأن يصح منه األمدان ذلدك مدذهب أبدي حنيفدة وأبدي يوسدف
كما في بدائع الصنائع()43إال أنه ال يتنداول العبدد المحجدور عليده وذلدك ألنده ال يكدون فدي صدف القتدال فدال يكدون أقدرب إلدى
()45

الكفرة ( )44وال يجوز لغير المسلم إعطاء هذا األمان إذا كان ذميًا يقاتل مع المسلمين ،وقد انعقد االجماع على ذلك

إال عند الحنفية يجوز عقد الذمي وخاصة إذا أمره به مسلم لكونه في هذه الحالة صار مال ًكا لألمان فيكون بمنزلة المسلم

()46

.2األمان الموقت العام:
هو األمان الذي يكون لجمع من األفرا أو لجماعة معينة محد ة مثل أهل الوالية ،وال يقو م به إال االما م أو نائبه ،لكونده مدن
المصالح الكلية العامة التي تأخذ حكم الهدنة وعقد الذمة()47وهذا األمدان الدذي يعطيده امدا م المسدلمين لجميدع الحدربيين الدذين
خلوا يار المسلمين ،وهذا األمان ال يصدح وال يصدلح بحدال مدن األحدوال مدن غيدر إمدا م أو نائبده ،وهدذا هدو مدا ذهدب إليده
الشددافعية والحنابلددة()48خالفًددا للحنفيددة حيددث إنهددم يددرون صددحة وجددواز أمددان الواحددد للجمددع الكثيددر أو ألهددل مصددر(،)49ولكدن
()39القانون والعالقات الدولية في اإلسال م( ،ص)13:
()40ينظر :البهوتى ،منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إ ريس الحنبلى ،الروض المربع شرح زاد المستقنع ،ومعه :حاشية
الشيخ العثيمين وتعليقات الشيخ السعدي ،611/9 ،خرج أحا يثه :عبد القدوس محمد نذير :،ار المؤيد  -مؤسسة الرسالة.
()41ينظر:ابن قدامة ،المغنى ،412/8 ،كشاف القناع ،213/9 ،األم للشافعي ،912/3 ،فتح العزيز ،523/4 ،الفتاوى الهندية،918/6 ،
بدائع الصنائع ،921-922/1 ،الهداية وفتح القدير ،698/3 ،سفينة النجاة.342/6 ،
()42سبق تخريجه.
( )43ينظر :الكاساني،بدائع الصنائع .922/1 ،
()44المرجع السابق والجزء والصفحة.
()45ينظر :الزرقاني ،عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني المصري ،شرح الزْم رقاني على مختصر خليل ،ومعه :الفتح الرباني فيما ذهل
عنه الزرقاني  ،ضبطه وصححه وخرج بياته :عبد السال م محمد أمين ،692/4 ،الطبعة :األولى 9366 ،هـ  ،6226 -ار الكتب العلمية،
بيروت – لبنان ،والشيخ عليش ،161/9 ،شرح االزهار ،551/3 ،وما بعدها ،وكشاف القناع ،215/3 ،ابن قدامة ،المغنى،411 ،412/8 ،
الهداية ،618/3 ،مغنى المحتاج ،641/3 ،شرح منهج الطالب ،623/3 ،المهذب ،659/6 ،والبحر الزخار.356/5 ،
()46ينظر:الكاساني،بدائع الصنائع ،922/1 ،ر المحتار ،495-493/4 ،الهداية وفتح القدير ،422/3 ،شرح السيرالكبير،919 ،916/9 ،
والمدونة الكبرى ،39/4 ،شرح الخرشي ،964/4 ،الشيخ عليش ،142/9 ،المغنى ،418/8 ،كشاف القناع ،213/9 ،شرح منتهى
االرا ات ، ،142/9 ،مغنى المحتاج.641/3 ،
()47ينظر:الزحيلي،آثار الحرب في الفقه اإلسالمي( ،ص.)641:
()48ينظر:ابن قدامة،المغنى ،418/8 ،كشاف القناع ،215/9 ،والمحرر ،982/4 ،متن المنهاج ،641/3 ،فتح العزيز.18 /92 ،
()49ينظر:الكاساني،بدائع الصنائع.921/1 ،
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األرجح واألصح هو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة ،وذلك ألن التدأمين أو إعطداء األمدان يتعلدق بمصدالح الدولدة فيجدب أال
يقد م فيها غير االما م.
-3األمان بالعرف والعادة:
يمثل العلماء-في الغالب-لهذا األمان بإرسال غير المسلمين رسوالً إلى يار المسلمين ،فالرسول المبعوث يكون بمينًا،
وخاصة إذا كان معه كتابٌ من ملكهم أو رئيسهم ،وقد كان رسول هللا ()يؤمن رسل الكفار ،ومن أمثلة ذلك ما ثبت أنه
عليه الصالة والسال م لما جاءه رسوال مسيلمة قال :لوال أن الرسل ال تقتل لقتلتكما" ومن قبيل ذلك ما ثبت ونص عليه
الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة على تأمين التجار ،وذلك بنا ًءا على العرف والعا ة المتعارف عليها مثل أن يدخل
حربي يار المسلمين من غير تقد م أمان ،ثم يقول إذا سئل :جئت تأج ًرا ،وكان معه متاع يبيعه قبل قوله وكان بمنًا ،ألن
العا ة كما قال ابن قدامة رحمه هللا جرت بدخول تجارهم إلينا وتجارنا إليهم()50ولكن في زمننا هذا ال يكون مفهو ًا خول
التجار إلى بال غيرهم بدون ترخيص سابق  ،وعلى هذا تسير جميع الدول اإلسالمية الحاضرة ،المعاصرة فال يدخلها
التجار إال بإذن سابق من تلك الدولة بأن تمنح له تأشيرة الدخول ،وهذا ال يعارض أو يخالف الشريعة ،وذلك أن ما نص
عليه الفقهاء ينصب على العرف والعا ة ،وقد تغيرت هذه العا ات واالعراف في وقتنا المعاصر فيتغير الحكم المبني
()51

عليها

.4األمان-بالموادعة:
وهو أيضًا من أنواع األمان الموقت ،وهي المعاهدة ويقصد به التعاهد مع غير المسلمين على ترك القتال()52وتسمى
بالمعاهدة والمسالمة والمها نة()53وهو أيضًا كالسابق ال يكون إال من اإلما م أو نائبه ،وذلك لكونه من األمور العامة الكلية
التي تتعلق بمصالح الدولة برمتها ،ومن أمثلته ما ثبت أن أبا سفيان خل المدينة زمن الهدنة "صلح الحديبية" ولم يتعرض
()54

له أحد من المسلمين بشيء
.5األمان بالتبعية:

ويقصد به األوال الصغار للمستأمن حيث يدخلون في عقد األمان تبعًا ،وقد أثبت ونص على ذلك الفقهاء فقد نص الحنفية
على ذلك وتوسعوا فيه فأ خلوا زوجة المستأمن ،وأبناءه الكبار وأخته إذا كان هو الذي يتولى جميع أمورهم في النفقة في
معيشته ()55وقال االما م القزويني،

()50ينظر:ابن قدامة،المغنى ،564/8 ،شرح الخرشي ،963/4 ،اختالف الفقهاء للطبري( ،ص)44:
()51ينظر :زيدان ،الدكتور عبدالكريم ،أحكا م الذميين والمستأمنين في ار االسال م( ،ص)54:
()52الكاساني ،بدائع الصنائع.921 ،922/1 ،
( )53الشربيني ،مغنى المحتاج.622/3 ،
()54محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي ،شرح السير الكبير ،668/4 ،و ،5/3/و .944/3
()55ينظر:السرخسي ،شرح السير الكبير.431-435/9 ،
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في فتح العزيز في فقه الشافعية" :إذا خل الكافر ار االسال م بعقد بمان أو ذمة كان ما معه من المال واألوال في بمان،
فإن شرط األمان في المال والولد فهو زيا ة تأكيد" ()56وفي فقه الزيدية أيضًا جاء فيه" :وإذا خل حربي ار االسال م بأمان
عم نفسه وأوال ه الصغار وماله"

()57

ثانيًا أركان األمان:
مما هو معروف ومشهور لدى الجميع أن عقد األمان هو عقد كغيره مدن العقدو الدذي يحتداج إلدى أركدان مدن عاقدد ومعقدو
عليه ،وصيغة وبيانها كما يلي:
.9ال بد أن يكون هناك المؤمن:
الذي يمنح األمان فوجو ه ركن من أركان عقد األمان فال يصح وال يتحقق هذا العقد بدونه ،وقد ذهب جمهور الفقهاء()58إلى
جواز وإباحة ألحد الناس إبرا م عقد األمان لفئة قليلة أو كثيرة ،خالفا للمالكية حيث إنهم يرون عد م صحة إبدرا م عقدد األمدان
()59

من بحا الناس ،فال بد أن يباشره اإلما م أو نائبه
ضا أن يكون هناك المستأمن:
.6وال بد أي ً

طالب األمان أو الذي أعطي األمان فدي يدار المسدلمين ،ويكدون هدذا األمدان لوقدت معدين أو فتدرة محدد ة ،وفدي هدذه الحالدة
يجب عليده أن ال يجداوز مدا حدد وعدين لده فدي تلدك الدبال  ،وأمدا إذا اختدار البقداء فحينئدذ يجدب ويلدز م عليده خضدوع لتعداليم
وأحكا م الشريعة السالمية وعلى ذلك يعيش ويقيم بمنًا على نفسه ،و مه ،وممتلكاته ،وغير ذلك من األمدور ،فدال يخدرج عدن
()60

ذلك األمان إال إذا جاء بما ينقض هذا العهد
.3الصيغة:

ويقصد بها كل ما ينعقد به عقد األمان ،وهي اللفدظ الدذي يددل علدى األمدان ،سدواء كدان ذلدك بكدال م أو كتابدة أو أي لغدة مدن
اللغات ،كناية أو تصدريح ،أو رسدالة()61أو أن الصديغة هدو االيجداب والقبدول ،مدن الطدرفين(أي المدؤمن والمسدتأمن) فينعقدد
تارة بالنطق ،أو بالكتابة ،أو باالشارة أو بجميع ما يحقق ذلك فإنه يلز م كالكال م( )62فمثال الكال م :هو قول المؤمن :بمنتدك ،أو
أنت بمن ،بجرتك ،أو أنت مجار()63ومثال الكنايدة :هدو قولده :علدى مدا تحدب ،أو كدن كيدف شدئت( )64وقيدل إن صديغة األمدان

()56فتح العزيز.928/92 ،
()57البحر الزخار.355/5 ،
()58ينظر:الكاساني ،بدائع الصنائع ،921/1 ،الشربيني،مغنى المحتاج ،641/3 ،اإلنصاف.624/3 ،
()59ينظر :الغرناطي ،أبو القاسم ،محمد بن أحمد بن محمد بن عبد هللا ،ابن جزي الكلبي ،القوانين الفقهية ،924/9 ،بدون التاريخ والطبع.
()60ينظر:صبحي ،رنا صبحي سعيد عثمان ،أحكام الجنسية والمواطنة من منظور إسالمي ( ،ص.)32:
() 61ينظر :الباجي ،أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي األندلسي ،المنتقى شرح الموطإ،913/9 ،
الطبعة :األولى 9446 ،هـ ،الناشر :مطبعة السعا ة  -بجوار محافظة مصر( ،ثم صورتها ار الكتاب اإلسالمي ،القاهرة  -الطبعة :الثانية،
بدون تاريخ) ،ونهاية المحتاج،649/1 ،الشوكاني ،نيل األوطار.958/8 ،
()62ينظر:المراجع السابقة.
()63ابن حنبل،الكافي في فقه .442/3
()64النووي،روضة الطالبين.618/92 ،
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سأ َم َع
الذي ور به الشرع لفظتان فقط ال غيدر()65وهمدا" :أجرتدك وبمنتدك" و ليدل ذلدك قولده تبدارك وتعدالى( :فَأأ َ ِج ْرهُ َحتَّأى يَ ْ
هللا ثُ َّ أَ ْبلِ ْغهُ َمأْ َمنَهُ) [التوبة ]2 :وقوله (َ « :)م ْدن َ خَد َل َا َر أَ ِبدي سُد ْفيَانَ فَهُد َو ب ِم ٌ
دن»( )66ولكدن والدذي أميدل إليده أن أي
َكالَ َم َّ ِ
الصيغة التي تدل وتشير إلى األمان اخل في ذلك بال استثناء وذلك لما جاء في قاعدة فقهية مشهورة التي تقدول :العبدرة فدي
()67

العقو للمقاصد والمعاني ال لأللفاظ والمباني.
ثالثًا :شروط األمان
وأما شروط عقد األمان فهي كالتالي:

()68

.9أن ال يكون في هذا العقد أي ضرر على المسلمين

.6أن يكون هذا الرجل الكافر الحربي المستأمن عال ًما وعارفًا باألمان

()69

.3وأن يكون إصدار األمان من مسلم مكلف مختار ،ويترتب على ذلك عد م صحته من كافر ولو كان ذميًا.

()70

.4وأن ال تزيد مدة ذلك األمان على عشر سنين)71( ،وهناك رواية بخرى للشافعية تقول أن ال تزيد هذه الفترة أو المدة على
()72

أربعة أشهر

وهذه هي الشروط التي يجب ويتحتم توفرها في عقد األمان فبناءا على هذا يلز م المستأمن من مراعاتها

وعد م نقضها أو انتهاكها ،فإذا فعل ذلك فيعتبر عقد األمان ال غيًا.وهذه الشروط يجب ويتحتم على المستأمن أن يلتز م بها
وال يجوز له بحال من األحوال أن ينقضها هو وجميع أهل بيته واليأتي بما يضر باالسال م أو المسلمين بيده أو بلسانه فإذا
ثبت وتحقق ذلك فإنه يستمتع بذلك بأمان المسلمين ،وأما إن جاء بما يعارض أو يخالف الشريعة أو هذه الشروط المذكورة
فال يستحق أي أمان من قبل المسلمين.
حكم عقد األمان من جهة المسلمين ومن جهة المستأمنين ومقتضى ذلك العقد.

()65ينظر :النجدي ،محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي ،مختصر اإلنصاف والشرح الكبير (مطبوع ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ
محمد بن عبد الوهاب ،الجزء الثاني) ،413/9 ،الطبعة :األولى ،تحقيق :عبد العزيز بن زيد الرومي . ،محمد بلتاجي . ،سيد حجاب،
مطابع الرياض – الرياض.
()66أخرجه مسلم في صحيحه ،باب فتح مكة حديث رقم  ،9325/4 ،83والبيهقي ،في السنن الكبرى ،باب ما جاء في فتح مكة حرمها هللا
تعالى ،911/1 ،وأبو او في سننه ،باب ما جاء في خبر مكة ،حديث رقم .926/4 ،4269
ْ
سوعَة ال َقوا ِع ُد الفِقهِيَّة ،12/9 ،الطبعة :األولى 9363 ،هـ -
(  )67الغزي ،محمد صدقي بن أحمد بن محمد بل بورنو أبو الحارثُ ،م ْو ُ
  6224م مؤسسة الرسالة ،بيروت – لبنان.
( )68ينظر :السيوطي ،مصطفى بن سعد بن عبده ،مطالب أولي النهى.511/6 ،
()69ينظر:الشربيني،مغنى المحتاج.641/3 ،
()70ينظر:البهوتي،كشاف القناع.923/4 ،
()71ينظر:المر اوي ،اإلنصاف.624/3 ،
()72ينظر:النووي ،روضة الطالبين.618/92 ،
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المبحث الثالث:
مدة عقد األمان و مكانه
أوال :مدة عقد األمان
يبدأ عقد األمان بإيجاب المؤمن عند جمهور الفقهاء وبحصول القبول من الحربي عند جمهور الشافعية ،أما وقت انتهاء
األمان فيختلف بالنسبة للرجال والنساء فأما أمان النساء فال يحتاج في أمانهن إلى تقييد بمدة وقد نص الشافعي في األ م ببال
()73

اإلسال م لم تمنع وال تقييد بمدة ألن األربعة أشهر إنما هي للمشركين الرجال فقط
أما أمان الرجال فقد اختلف الفقهاء في مدته.

فقال الحنفية وبعض الشافعية:إن مدة األما ن ال تبلغ السنة وال تجوز أن يمكن المستأمن من االقامة في ار اإلسال م سنة
فأكثر وال بد من تحديد أمانة بأقل من السنة بأن يقول له اإلما م إن أقمت سنة وضعت عليك الجزية فإن رجع قبل السنة فال
سبيل عليه وان أقا م تما م ال سنة بعد قول اإلما م له صار ذميا ال يمكن بعدها من العو ه إلى اره وتؤخذ الجزية عن السنة
القا مة إال إن قال له اإلما م إن أقمت سنة أخذت منك الجزية فإنها تؤخذ عن السنة السابعة أي من وقت خوله ار
اإلسال م()74فإن لم يقل له اإلما م شيئاً :فقال العتابي يجوز له اإلقامة أكثر من سنة إذا لم يتقد م له أحد .وقيل ال يشترط تقد م
اإلما م إليه لصيرورته ذميا فإنه ينبغي لإلما م أن يتقد م إليه فيأمره ولكن إن لم يتقد م إليه فالمعتبر الحول)(75وقال المالكية:إن
اإلما م الذي لم تحد مدته بأمد أو حد ت بأقل من أربعة أشهر وإذا حد األمان بأمد معين ولو كان أكثر من أربعة أشهر
كان األمان موقوفا على أمده مالم ينقض العهد

()76

وقال الشافعية :إذا كان المستأمن سفيراً أو رسوال أو مبعوثا سياسيا ونحوه ،أو طالبا سماع كال م هللا ليتفقه في الدين
()77

ويتعرف شرائع اإلسال م فتنتهي مدته بانتهاء مهمته التي جاء من أجلها سواء أمنه اإلما م أو أحد أفرا الرعية

( )73الرملي،نهاية المحتاج،89/8،النووي ،شرح روضة الطالبين،689/92،الشربيني،مغنى المحتاج ،54/2،الغرر البهية في شرح
البهجة الور ية ،لزكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا األنصاري ،زين الدين أبو يحيى السنيكي ،لزكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا
األنصاري ،زين الدين أبو يحيى السنيكي ،946/5،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ ،الناشر :المطبعة الميمنية.
(  )74شرح فتح القدير ،459/3،البلخي ،لجنة علماء برئاسة نظا م الدين ،الفتاوى الهندية ،643/6 ،الطبعة :الثانية 9492 ،هـ ،الناشر :ار
الفكر ،زا ه ،عبد الرحمن بن محمد بن سليمان،مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر  ،251/9،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ ،الناشر:
ار إحياء التراث العربي ،الزيلعي ،عثمان بن علي بن محجن البارعي ،فخر الدين الحنفي ،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق،628/4، ،
الطبعة :األولى 9494 ،هـ ،الناشر :المطبعة الكبرى األميرية  -بوالق ،القاهرة.
(  )75شرح فتح القدير،459/3،الفتاوى الهندية ،643/6،مجمع األنهر 251/9،الزيلعي، ،تبيين الحقائق.621/4 ،
(  )76الغرناطي ،أبو القاسم ،محمد بن أحمد بن محمد بن عبد هللا ،ابن جزي الكلبي ،القوانين الفقهية القوانين الفقهية( ،ص،)953:
الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ ،االشبيلي ،القاضي محمد بن عبد هللا أبو بكر بن العربي المعافري المالكي ،أحكام القرآن،338/6، ،
راجع أصوله وخرج أحا يثه وعلَّق عليه :محمد عبد القا ر عطا ،الطبعة :الثالثة 9363 ،هـ   6224 -م ،الناشر :ار الكتب العلمية ،بيروت
– لبنان.
(  ) 77الشافعي ،أبو عبد هللا محمد بن إ ريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي ،األم،
 ،439/1،الطبعة :بدون طبعة ،سنة النشر9392 :هـ 9112/م ،الناشر :ار المعرفة – بيروت،الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،أبو الحسن
علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي ،النيسابوري ،الشافعي ،353/9،تحقيق :صفوان عدنان اوو ي ،الطبعة :األولى 9395 ،هـ ،ار
النشر :ار القلم  ،الدار الشامية  -مشق ،بيروت ،تحفة المحتاج.621/1،
776

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-5-5 :م
ISSN: 2706-6495

أما إذا لم يكن سفيراً أو رسوالً ونحوه فمدة أمانة أربعة أشهر فلو عقد له بأكثر منها بطل األمان في الزائد عليها.إال إذا كان
بنا ضعف فإنه حينئذ يرجع في الزائد إلى نظر اإلما م فلو أطلق األمان حمل على األربعة أشهر وبلغ
وقال الحنابلة :يجوز عقد األمان مطلقا ً ومقيدا بمده سواء كانت المدة قصيرة أو طويلة فإذا حد األمان بأمد انتهى إليه قيل
ألحمد قال األوزاعي ال يترك المشرك في ار اإلسال م إال أن يسلم أو يؤ ى فقال أحمد إذا أمنته فهو على ما أمنته
واشترط بعض الحنابلة اال تزيد مدته على عشر سنين

()78

()79

األدلة:
-1استدل الحنفية على قوله بتحديدمدة األمان بأقل من سنة بما يأتي:
أ-

أن السنة مدة تجب فيها الجزية وصيرورة المستأمن ذميا ً وتجويز السنة فأكثر فيه قطع الجزية وتصير ولده حربا علينا
وفيه مضرة بالمسلمين وهذا مراعاة لألصل العا م الذي يقضي أنه ال يسمح للحربي باالقامة الدائمة في ار اإلسال م إال
بجزية لئال يلحق منه مضره بالمسلمين وذلك بالتجسس على مصالحهم واعانة األعداء عليهم

()80

ونوقش:
بأنه يجوز أن يقيم المستأمن بأمان وتندفع مضرته بمراقبته كما يراقب األجانب اآلن في كل بال العالم فإذا أخل باألمن أو
س َواء إِنَّ َّ
هللاَ الَ يُ ِح ْمب
أضر بالمصالح فمن الممكن إبعا ه ()81كما في اآلية ( َوإِ َّما ت ََخافَنَّ ِمن قَ ْو ٍم ِخيَانَ ًة فَان ِب ْذ إِلَ ْي ِه ْ َعلَى َ
َ
الخا ِئنِينَ ) [األنفال ]58 :قال ابن كثير في تفسير لهذه اآلية"وإما تخافن من قو م قد عاهدتهم خيانة أي نقضا لما بينك
وبينهم من المواثيق والعهو  ،فانبذ إليهم أي عهدهم على سواء ،أي أعلمهم بأنك قد نقضت عهدهم ،حتى يبقى علمك
()82

وعلمهم بأنك حرب لهم ،وهم حرب لك ،وأنه ال عهد بينك وبينهم على السواء ،أي تستوي أنت وهم في ذلك"
-2واستدل الشافعية على قوله أن مدة األمان ال تزيد على أربعة أشهر بما يأتي-:

ش ُه ٍر
ض أَ ْربَ َعةَ أَ ْ
س ُ
أ-قياس األمان على الهدنة ومدة الهدنة التي جعلها هللا للمشركين أربعة أشهر لآلية (فَ ِ
يحو ْا فِي األَ ْر ِ
هللا َوأَنَّ َّ
هللاَ ُم ْخ ِزي ا ْل َكافِ ِرينَ ) [التوبة]6 :
َوا ْعلَ ُمو ْا أَنَّ ُك ْ َغ ْي ُر ُم ْع ِج ِزي َّ ِ

(  )78الرملي ،نهاية المحتاج،11/8،الشربيني ،مغنى المحتاج ،64/3،شرح روض الطالب ،623/3شرح البهجة 946/5 ،ابن قدامة
،المغنى ،633/1،البهوتي ،كشاف القناع ،86/4،المروزي ،مسائل اإلمام أحمد بن حنبل ،وإسحاق بن راهويه، ،إسحاق بن منصور بن
بهرا م ،4199 /8، .الطبعة :األولى9365 ،هـ  6226 -م ،الناشر :عما ة البحث العلمي ،الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة ،المملكة العربية
السعو ية .قال في المحرر :ويجوز األمان للرسول والمستأمن مدة الهدنة بال جزية ،نص عليه .وقال أبو الخطاب :ال يقيم سنة فأكثر إال
بجزية .قال القاضي الفراء :وألهل العهد -إذا خلوا ار اإلسال م -األمان على نفوسهم ،وأموالهم ،ولهم أن يقيموا أقل من سنة بغير جزية،
وال يقيمون سنة إال بجزية ،ويلز م الكف عنهم ألهل الذمة ،وال يلز م الدفع عنهم بخالف أهل الذمة .ينظر :المحرر ،989/6واألحكام
السلطانية (ص.)929:
( )79الماور ي ،االنصاف،622/3،البهوتي ،كشاف القناع .923/4
( )80الشوكاني،شرح فتح القدير،459/3،الفتاوى الهندية،643/6،مجمع األنهر.251/9،
(  )81عو ة ،عبدالقا ر ،التشريع الجنائي .421/9،
(  )82ابن كثير ،تفسير القرآن العظي .21/3، ،
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وقال الكلبي" :إنما كانت األربعة األشهر لمن كان بينه وبين رسول هللا ()عهد ون أربعة أشهر ،فأت ّم له األربعة األشهر،
ومن كان عهده أكثر من أربعة أشهر ،فهذا الذي أمر أن يتم له عهده"

()83

()84

وألن النبي ( )ها ن صفوان بن أمية أربعة أشهر عا م الفتح
ونوقش إستدالل الشافعية:

بأن قياس األمان على الهدنة غير سليم ألن الفقهاء توسعوا في باب األمان حتى يتاح النتشار الدعوة بالطرق السليمة وأما
هدنة فلم تجز إال لمدة ضيقة ال عتبارات تتعلق بالسياسة الحربية فعا للفسا وإنتشار الفتنة إذا أقا م المها نون في بال
اإلسال م ثم إن األمان يصح من االحا بخالفها فال تصح إال من اإلما م فال يصح قياس األمان على الهدنة.
اآلخ ِر َوالَ يُ َح ِّر ُمونَ َما َح َّر َم َّ
ق
سولُهُ َوالَ يَ ِدينُونَ ِدينَ ا ْل َح ِّ
هللاُ َو َر ُ
اَّلل َوالَ ِبا ْليَ ْو ِم ِ
ب-لقوله تعالى( :قَا ِتلُو ْا الَّ ِذينَ الَ يُؤْ ِمنُونَ ِب َّ ِ
صا ِغرُونَ ) [التوبة ]61 :ففي هذه اآلية الكريمة يالحظ أن هللا
َاب َحتَّى يُ ْعطُو ْا ا ْل ِج ْزيَةَ عَن يَ ٍد َوهُ ْ َ
ِمنَ الَّ ِذينَ أُوتُو ْا ا ْل ِكت َ
تبارك وتعالى أمر عبا ه المؤمنين الطاهرين بنفي المشركين عن المسجد الحرا م وأن ال يقربوه
ونوقش بأن معنى حتى يعطوا الجزية ...أي يلتزمونها ولم ير حقيقة اإلعطاء وهذا مخصوص منها باالتفاق فإنه يجوز
()85

االقامة من غير التزا م لها وألن اآلية تخصصت بما ون الحول فنقيس على المحل المخصوص.
واستدل المالكية والحنابلة على قوله بجواز عقد االمان للحربي أكثر من سنة بما يأتي:

-1أن هذا كافر أبيح لع االقامة في ار اإلسال م من غير التزا م جزية فلم فلم تلزمه جزية كالنساء والصبيان.
-2أن الرسول والسفير لوكان ممن ال يجوز أخذ الجزية منه يستوى في حقه السنة فما ونها في أن الجزية ال تؤخذ منه في
المدتين فإذا جازت له االقامة في احداهما جازت له في األخرى قياسا لها عليها

)86(.

ج -ثم ما ا م المستأمن حفيظا على عهده ال تخاف خيانته فيجوز السماح له باالقامة أكثر من سنة ألن هللا لم يأمر بنبذ عهد
إال من حامت التهم.
الراجح:
بعد استعراض أراء الفقهاء في المدة التي يجوز للمستأمن من البقاء فيها في ار االسال م أرى أن الذي يتفق مع سماحة
اإلسال م ويسره وما يقتضيه العصر الحاضر هو رأي الحنابلة والمالكية وذلك في تجويز األمان ألكثر من سنة بحسب ما
يراه اإلما م من الحاجة والمصلحة للمسلمين
وذلك ألن الفقهاء جميعا ً توسعوا في باب األمان حتى يتاح النتشار الدعوة اإلسالمية بالطرق السليمة مع ما وقع اليو م من
تزايد العالقات الحديثة وتشابك المصالح فيما بين رعايا الدول.

(  )83الثعلبي ،أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق ،الكشف والبيان عن تفسير القرآن ،1/5، ،تحقيق :اإلما م أبي محمد بن عاشور،
مراجعة وتدقيق :األستاذ نظير الساعدي ،الطبعة :األولى  ،9366هـ   6226 -م ،الناشر :ار إحياء التراث العربي ،بيروت – لبنان.
( )84الشربيني ،مغني المحتاج،622/3 ،شرح البهجة .938/5
( )85ابن قدامة،المغني.633/1 ،
( )86ابن قدامة،المغني.633/1،
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وفي هذا المذهب متسع لقبول التمثيل الدبلوماسي الدائم وتبا ل القناصل ونحو ذلك وتحديد المدة في هذا الزمن ترجع إلى
العرف.والعرف اليو م قائم على أن البقاء مهمته المبعوث السياسي تستوجب بقاءه في بال ها وإذاً ال يشترط في أمان
السفراء إبقاؤهم لسنة واحدة وإنما يتعلق ذلك بقدر الحاجة والمصلحة.
قال الرازي في تفسيره لقوله تبارك وتعالىَ ( :وإِنْ أَ َح ٌد ِّمنَ ا ْل ُم ْ
ست ََجا َركَ فَأ َ ِج ْرهُ َحتَّى يَ ْ
ش ِر ِكينَ ا ْ
هللا ثُ َّ أَ ْب ِل ْغهُ َمأْ َمنَهُ
س َم َع َكالَ َم َّ ِ
َالِ َك ِبأَنَّهُ ْ قَ ْو ٌم الَّ يَ ْعلَ ُمونَ ) [التوبة ]1 :ليس في بية ما يدل على مقدار هذه المهمة المعطاة للمستأمن كم تكون ولعله ال
()87

يعرف مقدارها إال بالعرف.
ثانيا :مكان األمان:

ومكان األمان :ار اإلسال م :فللمستأمن التنقل في كل البال اإلسالمية إال إذا قيد األمان في موطن معين أو كان القيد
شرعياً ،والقيد الشرعي مختلف في تحديده بين الفقهاء ففي رأي أبي حنيفة :يجوز للكافر خول أي مكان في ار اإلسال م.
س ِج َد ا ْل َح َرا َم بَ ْع َد عَا ِم ِه ْ َه َذا) [التوبة ]68 :النهي عن خول
ألنه ليس المرا من بية (إِنَّ َما ا ْل ُم ْ
س فَالَ يَ ْق َربُو ْا ا ْل َم ْ
ش ِر ُكونَ نَ َج ٌ
المسجد الحرا م ،وإنما المرا النهي عن أن يحج المشركون ويعتمروا كما كانوا يفعلون في الجاهلية.
ومنع الشافعية والحنابلة غير المسلم ولو لمصلحة من خول حر م مكة .ألنه ليس المرا من بية ﭧ ﭨ (إِنَّ َما ا ْل ُم ْ
ش ِر ُكونَ
س ِج َد ا ْل َح َرا َم بَ ْع َد عَا ِم ِه ْ َه َذا) [التوبة ]68 :النهي عن خول المسجد الحرا م ،وإنما المرا النهي عن أن
س فَالَ يَ ْق َربُو ْا ا ْل َم ْ
نَ َج ٌ
يحج المشركون ويعتمروا كما كانوا يفعلون في الجاهلية.
وأجاز المالكية لغير المسلم خول حر م مكة ون البيت الحرا م بأمان لمدة ثالثة أيا م أو بحسب الحاجة في تقدير المصلحة
من قبل اإلما م .وذلك لمدة ثالثة أيا م فقط ،و ليلهم حديث أحمد ومسلم والترمذي عن عمر « :لَ ِئ ْن ِع ْش ُ
ت َألُ ْخ ِر َج َّن ْاليَهُو َ
ك فِيهَا إِ َّال ُم ْسلِ ًما »( )88والمرا من جزيرة العرب هو الحجاز خاصة ،كما حكى
بَ ،حتَّى َال أَ ْت ُر َ
َوالنَّ َ
صا َرى ِم ْن َج ِزي َر ِة ْال َع َر ِ
ب»
ازَ ،وأَ ْخ ِرجُوا أَ ْه َل نَجْ َرانَ ِم ْن َج ِزي َر ِة ْال َع َر ِ
ابن حجر عن الجمهور ،بدليل رواية أحمد« :أَ ْخ ِرجُوا ْاليَهُو َ ِمنَ ْال ِح َج ِ

()89

(  )87الرازي ،أبو عبد هللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري ،مفاتيح الغيب = التفسير
الكبير ،549/95، ،الطبعة :الثالثة  9362 -هـ ،الناشر :ار إحياء التراث العربي – بيروت لبنان.
(  )88أخرجه أحمد ،في ُم ْسنَ ُد ْال َع ْش َر ِة ْال ُمبَ َّش ِرينَ بِ ْال َجنَّ ِة ،مسند عمر بن الخطاب  ،434 /9،حديث رقم  ،691قال محققه :إسنا ه صحيح
على شرط مسلم ،أبو الزبير صرَّح بالسماع عند غير أحمد ،ومؤ َّمل  -وهو ابن إسماعيل  -وإن كان سيئ الحفظ ،تابعه رو ُح بنُ عبا ة وهو
ثقة احتج به الشيخان .وأخرجه مسلم ( ، )9121والطحاوي في " شرح مشكل اآلثار "  ،6 / 3والبيهقي  628 - 621 / 1من طريق روح
بن عبا ة ،بهذا اإلسنا  .وأخرجه ابن حبان ( )4154من طريق مؤ َّمل بن إسماعيل ،به .وانظر ()629
(  )89أخرجه أحمد ،في ُم ْسنَ ُد ْال َع ْش َر ِة ْال ُمبَ َّش ِرينَ بِ ْال َجنَّ ِة ،مسند عمر بن الخطاب  ،461 /9،حديث رقم  629قال محققه :إسنا ه صحيح
على شرط مسلم ،رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير  -وهو محمد بن مسلم بن تدرس  -فمن رجال مسلم ،وأخرج له البخاري
مقروناً .وهو في " مصنف عبد الرزاق " ( )1185و ( . )91425ومن طريق عبد الرزاق أخرجه مسلم ( ، )9121وأبو او (، )4242
والترمذي ( ، )9221والبغوي ( . )6152وأخرجه مسلم ( ، )9121وأبو او ( ، )4242والترمذي ( ، )9221والطحاوي في " شرح
مشكل اآلثار "  96 / 3من طريق أبي عاصم النبيل ،عن ابن جريج ،به .وأخرجه مسلم ( ، )9121والبزار ( )642من طريقين عن أبي
الزبير ،به .ولفظ البزار " :أخرجوا اليهو والنصارى  ." ...وأخرجه البزار ( )643من طريق وهب بن منبه ،عن جابر ،به .وسيأتي برقم
( )695و ( . )691وسيأتي في مسند جابر بن عبد هللا .435 / 4
779

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-5-5 :م
ISSN: 2706-6495

و ليلهم أيضا ً فعل عمر ـ فيما روى البخاري والبيهقي ـ حيث أجلى اليهو والنصارى من الحجاز فقط ون جزيرة
العرب ،وأقرهم في اليمن مع أنها من جزيرة العرب.
صا َرى ِم ْن َج ِزي َر ِة
وال يجوز عند المالكية لغير المسلم استيطان جزيرة العرب.لقول النبي (َ «)ألُ ْخ ِر َج َّن ْاليَهُو َ َوالنَّ َ
بَ ،حتَّى َال أَ َ َع إِ َّال ُم ْسلِ ًما »( )90وحديث ابن عباس ـ فيما اتفق عليه البخاري ومسلم وأخرجه أبو او ـ « أَ ْخ ِرجُوا
ْال َع َر ِ
ب »( )91وحديث عائشة عند أحمدَ « :ال يُ ْت َر ُ
َان »( )92وحديث أبي عبيدة بن
ك ِب َج ِز َ
ير ِة ْال َع َر ِ
ال ُم ْش ِر ِكينَ ِم ْن َج ِزي َر ِة ال َع َر ِ
ب ِ ين ِ
ب )93(» ،وما أخرجه مالك
ازَ ،وأَ ْه ِل نَجْ َرانَ ِم ْن َج ِزي َر ِة ْال َع َر ِ
الجراح فيما يرويه أحمد والبيهقي « :أَ ْخ ِر ُجوا يَهُو َ أَ ْه ِل ْال ِح َج ِ

(  )90سبق تخريجه.
(  )91أخرجه البخاري ،في صحيحه في كتاب الجزية ،باب إخراج اليهو من جزيرة العرب ،حديث رقم .11/3 ،4928
ض َي هللاُ َع ْنهَا  ،حديث رقم  .419 /34 ،62459قال محققه:
ت ال ِّ
(  )92أخرجه أحمد ،في مسند النساءُ ،م ْسنَ ُد ال ِّ
ِّيق َر ِ
صدِّيقَ ِة عَائِ َشةَ بِ ْن ِ
صد ِ
صحيح لغيره ،وهذا إسنا حسن من أجل ابن إسحاق ،وهو محمد ،وقد صرح بالتحديث عن صالح بن َكيْسان ،وبقية رجاله ثقات رجال
الشيخين .يعقوب :هو ابنُ إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف= .وأخرجه الطبري في "تاريخه" ،695-693/4
والطبراني في "األوسط" ( )9212من طريق محمد بن َسلَمة ،كالهما ،عن محمد بن إسحاق ،بهذا اإلسنا  .واختُلف فيه على ابن إسحاق
اختالفا ً ال يضر :فقد أخرجه ابن سعد  653/6من طريق عبد هللا بن نمير ،عن محمد بن إسحاق ،به ،مرسالً .وهذه الرواية المرسلة ال يُعل
بها الرواية المتصلة ،ألن الذين وصلوه أكثر وأوثق في ابن إسحاق وأخرجه ابن سعد  653/6أيضا ً عن محمد بن عمر ،عن معمر ،عن
الزهري ،عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة مرسالً .ومحمد بن عمر -وهو الواقدي -متروك .وأور ه الهيثمي في "المجمع"  ،465/5وقال:
رواه أحمد ،والطبراني في "األوسط" ،ورجال أحمد رجال الصحيح ،غير ابن إسحاق ،وقد صرح بالسماع .وأخرجه مالك في "الموطأ"
 -186/6ومن طريقه ابن سعد  - 656/3وعبد الرزاق ( )1181و ( )91428عن إسماعيل بن أبي حكيم ،أنه سمع عمر ابن عبد العزيز
يقول :كان ب ِخ ُر ما تكلم به رسول هللا  قال ابن عبد البَ ّر في "التمهيد"  :922- 925/9هكذا جاء هذا الحديث عن مالك في الموطآت كلها
مقطوعاً ،وهو يتصل من وجوه حسان عن النبي من حديث أبي هريرة وعائشة ،ومن حديث عل ِّي بن أبي طالب وأسامة .وأخرجه مالك
أيضا ً  816/6عن ابن شهاب أن رسول هللا قال" :ال يجتمع ينان في جزيرة العرب"  ...وأخرجه عبد الرزاق ( )1183و ( )91421عن
معمر ،عن الزهر ي ،عن ابن المسيب قال" :ال يجتمع ينان" ....وله شاهد من حديث عمر بن الخطاب عند مسلم ( )9121أنه سمع=رسول
هللا يقول":ألخرجن اليهو والنصارى من جزيرة العرب حتى ال أ ع إال مسلماً"سلف برقم )629( .وبخر من حديث علي بن أبي طالب
فأخرجْ أه َل نجران من جزيرة العرب" .سلف برقم ( )229وإسنا ه ضعيف
قال :قال رسول هللا " :يا علي إن أنتَ وليتَ األمر بعدي،
ِ
جداً .وثالث من حديث أبي عبيدة قال :بخر ما تكلم به النبي " :أخرجوا يهو َ أهل الحجاز ،وأه َل نجران من جزيرة العرب"  ...سلف برقم
( )9219وإسنا ه صحيح .ورابع من حديث ابن عباس المطول عند البخاري ( ، )4928وفيه" :اخرجوا المشركين من جزيرة العرب".
(  ) 93أخرجه أحمد ،في مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة،في مسند عبد الرحمن بن عوف الزهري  ،669 /4،حديث رقم .9219
قال محققه :إسنا ه صحيح ،يحيى بن سعيد :هو القطان ،وإبراهيم بن ميمون الحناط المعروف بالنخاس مولى بل سمرة ،وثقه ابن معين،
وقال أبو حاتم :محله الصدق ،وسعد بن سمرة وثقه النسائي ،وذكره ابن حبان في "الثقات"  .613/3قال الدارقطني في "العلل" -341/3
 : 332رواه إبراهيم بن ميمون مولى بل سمرة ،عن سعد بن سمرة بن جندب ،عن أبيه ،عن أبي عبندة بن الجراح .قال ذلك يحيى القطان
وأبو أحمد الزبيري ،وخالفهما وكيع ،فرواه عن إبراهيم بن ميمون ،فقال :إسحاق بن سعد بن سمرة ،عن أبيه ،عن أبي عبيدة ،ووهم فيه
والصواب قول يحيى القطان ومن تابعه .وأخرجه الدارمي ( ، )6318والبخاري في "التاريخ الكبير"  ،51/3وابن أبي عاصم في "اآلحا
والمثاني" ( )645و ( ، )642والبزار ( -341كشف األستار)  ،وأبو يعلى = ( ، )816والطحاوي في "شرح مشكل اآلثار" ،96/3
والبيهقي  628/1من طريق يحيى بن سعيد ،بهذا اإلسنا  ،وبعضهم يرويه مختصراً .وأخرجه الطيالسي ( ، )661والحميدي (، )85
والبخاري في "التاريخ الكبير"  ،51/3والطحاوي في "شرح مشكل اآلثار"  96/3و ،94والشاشي ( ، )623وأبو نعيم في "معرفة
الصحابة" ( )512من طرق عن إبراهيم بن ميمون ،به .وسيأتي برقم ( )9213و ()9211
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ب»
َان فِي َج ِزي َر ِة ْال َع َر ِ
عن الزهري مرسالًَ « :ال يَجْ تَ ِم ُع ِ ين ِ

()94

وأما حديث «أخرجوا يهو أهل الحجاز» فال يصلح

لتخصيص العا م ،لما تقرر لدى علماء أصول الفقهاء من أن التخصيص بموافق العا م ال يصح ،وعبارتهم هي« :إفرا فر
من أفرا العا م بحكمه ال يخصص العا م».

()95

وعلى اإلما م مراقبة كل أمان يصدر من األفرا  ،وعلى التخصيص ،أمان
()96

المرأة والعبد والصبي ونحوهم ،ولكن ال يتوقف عند أكثر الفقهاء نفاذ األمان على إجازة اإلما م.

النتائج والخاتمة وفيها:أه النتائج المستفادة ،والتوصيات المقترحة.
الحمد هلل الذي تتم بنعمته الصالحات،وال حول وال قوة إال باهلل ،وأشهد أن محمدا عبدهللا ورسوله ،وصفيه من خلقه،
صلوات هللا وسالمه عليه وعلى بله وأصحابه،ومن سار على نهجه إلى يو م الدين،أما بعد:فقد وفقني هللا تعالى،بمحض
فضله وكرمه،إلتما م هذا البحث المتواضع ،فلم يبق لي إال أن ألخص أهم ما توصلت إليه أثناء إعدا ه من نتائج علمية ،وما
أذكر به إخواني أهل العلم-طالبا وأساتذة-من توصيات نافعة لي ولهم جميعًا ،ويكون الك كاآلتي:
أوالً:النتائج :ومن خالل هذا البحث توصل الباحث إلى النتائج التالية:
 عقد األمان من جهة المستأمينين فإنه عقد غير الز م عند جميع الفقهاء فلهم نقضه متى شاؤا.
 جواز األمان ألكثر من سنة بحسب ما يراه اإلما م من الحاجة والمصلحة للمسلمين.
 فللمستأمن التنقل في كل البال اإلسالمية إال إذا قيد األمان في موطن معين أو كان القيد شرعياً.
ثانيًا :أه التوصيات المقترحة:
-1يوصي الباحث نفسه أوال،ثم إخوانه طلبة العلم وأساتذتهم بتقوى هللا عز وجل،في كل ما يسند إليهم من أعمال وواجبات-
وأن يخلصوا نياتهم هلل-عز وجل:وأوصيهم بالتوجه التا م إلى خدمة كتاب هللا سبحانه وتعالى وسنة رسوله (.)
-6ويوصيهم باالهتما م البالغ بفهم اللغة العربية،لغة كتاب هللا وسنة رسوله-)(-ولغة أهل الجنة في الجنة-ألن فهم الكتاب
والسنة واجب،وال يفهمان حق الفهم إال بهذه اللغة،وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب.
(  )94أخرجه مالك في الموطأ  ،في ِكتَابُ ْال َجا ِم ِع،باب ما جاء في إجالء اليهو من المدينة  .816 /6 ،موطأ ،تأليف :مالك بن أنس بن مالك
بن عامر األصبحي المدني ،صححه ورقمه وخرج أحا يثه وعلق عليه :محمد فؤا عبد الباقي ،عا م النشر 9322 :هـ   9185 -م ،الناشر:
ار إحياء التراث العربي ،بيروت – لبنان.
()95األنصاري ،زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا زين الدين أبو يحيى السنيكي ،غاية الوصول في شرح لب األصول ،83/9، ،الناشر:
ار الكتب العربية الكبرى ،مصر (أصحابها :مصطفى البابي الحلبي وأخويه) ،بن عاشور ،محمد الطاهر ،حاشية التوضيح والتصحيح
لمشكالت كتاب التنقيح على شرح تنقيح الفصول في األصول (لشهاب الدين القرافي)،663 /9، ،الطبعة :األولى 9439 ،ه ،الناشر :مطبعة
النهضة – تونس،و الكوراني ،شهاب الدين أحمد بن إسماعيل ،ـالدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع ،تحقيق :سعيد بن غالب كامل
المجيدي ،أصل الكتاب :رسالة كتوراة بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة ،عا م النشر 9361 :هـ   6228 -م ،الناشر :الجامعة اإلسالمية،
المدينة المنورة  -المملكة العربية السعو ية.
(  )96الشربيني،شرح السير الكبير ،14 /9 ،ابن نجيم األشباه والنظائر ،912 /6 ،الجصاص ،أحكام القرآن ،88 /6 :الحطاب ،مواهب
الجليل ،489 /4 ،الدر ير مع الدسوقي ،985 /6 :المهذب ،651 /6 :األم ،922 /3 :المغني.561 /8 :الفقه الميسر في ضوء الكتاب
والسنة ،مجموعة من المؤلفين ،692/9،سنة الطبع 9363 :هـ ،الناشر  :مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف األساس في السنة
وفقهها  -حوّى ،سعيد ،العبادات في اإلسالم ،الطبعة :األولى 9393 ،هـ   9113 -م ،الناشر :ار السال م للطباعة والنشر والتوزيع
ي وأد َّلتُهُ ،أستاذ ورئيس قسم الفقه اإلسالم ّي وأصوله بجامعة مشق  -كلّيَّة
والترجمة ،ال ُّز َح ْيلِ ّي ،أَ . .و ْهبَة بن مصطفى  ،الف ِ ْقه ُ اإلسالم ْم
ال َّشريعة ،5819 /8،الطبعة :الرَّابعة ،الناشر :ار الفكر  -سوريَّة – مشق.
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-4تنشيط البحث العلمي في مجال فقه الخالف ،وتشجيع الباحثين وطالب العلم إلجراء الدراسات العلمية كافية شافية في
مثل هذه القضايا.
 . 3االهتما م بتدريس ما ة الفقه المقارن في كليات الشريعة والدراسات اإلسالمية ،من خالل تأصيل ففه الخالف وذلك
لتحقيق إبراز ضوابط الفهم والتعامل مع النصوص ،وخاصة في مثل هذه المسألة الهامة الحساسة.
فمن هللا -سبحانه وتعالى،وحده،وإن كان غير ذلك فمني،ويشهد هللا أني لم أقصد إال اإلصالح،وأسأل هللا المغفرة لمن أهدى
إل ّي عيوبي،كما أسأله أن يغفر لي خطيئتي يو م الدين،إنه ولي ذلك والقا ر عليه .وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى بله وصحبه أجمعين وتابيعهم بإحسان إلى يو م الدين.
وأخر عوانا أن الحمد هلل رب العالمين.

قائمة أه المصادر والمراجع البحث:
-1ابن العربي ،القاضي محمد بن عبد هللا.6224،أحكام القرآن ،تحقيق :محمد عبد القا ر عطا ،الطبعة :الثالثة 9363 ،هـ :
ار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان.
 -2ابن تيمية ،تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم168،هـ .مجموع الفتاوى ،تحقيق :عبد الرحمن بن محمد بن قاسم،
من منشورات :مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ،المدينة النبوية ،المملكة العربية السعو ية.
 -3ابن جزي ،محمد بن أحمد بن محمد بن عبد هللا ،القوانين الفقهية،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.
 -4ابن حنبل ،أحمد بن محمد بن هالل بن أسد الشيباني ،مسند اإلمام أحمد بن حنبل،تحقيق :أحمد محمد شاكر ،الطبعة:
األولى 9392 ،هـ   9115 -م ،الناشر :ار الحديث – القاهرة.
 -5ابن عابدين ،محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز 9116،م .رد المحتار على الدر المخنار ار الفكر-بيروت.
 -6ابن قدامة ،موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد الجماعيلي المقدسي262،هـ الكافي في فقه اإلمام أحمد  ،الطبعة:
األولى 9393 ،هـ   9113 -م ،الناشر :ار الكتب العلمية.
 -7ابن قدامة ،موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد الجماعيلي المقدسي262 ،هـ المغني البن قدامة،الطبعة :بدون طبعة
الناشر :مكتبة القاهرة.
 -8ابن قيم الجوزية ،محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين .9111،أحكام أهل الذمة ، :،تحقيق :يوسف بن أحمد
البكري  -شاكر بن توفيق العاروري ،الطبعة :األولى - 9398 ،الناشر :رما ى للنشر – الدما م.
-9ابن كثير ،إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري 9391،هـ،

تفسير القرآن العظي الطبعة :األولى  -تحقيق:

محمد حسين شمس الدين ،ار الكتب العلمية ،منشورات محمد علي بيضون – بيروت لبنان.
 -11ابن منظور ،محمد بن مكر م بن على199،هـ .لسان العرب ،الطبعة :الثالثة  9393 -هـ .الناشر :ار صا ر –
بيروت.
-11أبو او  ،سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير615،ه .سنن أبي داود،تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد:
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المكتبة العصرية ،صيدا – بيروت.
 -12أفندي ،أحمد فارس 9611،هـ ،الجاسوس على القاموس ،الناشر :مطبعة الجوائب – قسطنطينية.
 -13أفندي ،عبد الرحمن بن محمد بن سليمان9218 ،ه .مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر ،الطبعة :بدون طبعة وبدون
تاريخ ،الناشر :ار إحياء التراث العربي.
 -14بل سعدي ،عبد الرحمن بن ناصر بن عبد هللا ،بهجة قلوب األبرار وقرة عيون األخيار في شرح جوامع األخبار،
9364هـ .الطبعة :الرابعة ،وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشا  -المملكة العربية السعو ية.
-15الباجي ،سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي األندلسي 9446،هـ ،المنتقى شرح الموطإ،
الطبعة :األولى ،الناشر :مطبعة السعا ة  -بجوار محافظة مصر( ،ثم صورتها ار الكتاب اإلسالمي ،القاهرة  -الطبعة:
الثانية ،بدون تاريخ)
-16البخاري ،محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ،تحقيق :محمد زهير بن ناصر الناصر ،الطبعة :األولى9366 ،ه،
ار طوق النجاة.
 -17البعلي ،محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل أبو عبد هللا ،شمس الدين . 6224،المطلع على ألفاظ المقنع  ،تحقيق:
محمو األرناؤوط وياسين محمو الخطيب ،مكتبة السوا ي للتوزيع.
 -98البلخي ،نظا م الدين 9492،ه .الفتاوى الهندية،الطبعة :الثانية ،ـ ،الناشر :ار الفكر.
 -19البنا ،اإلمام حسن ،مجموعة رسائل :طبعة ار الشهاب.

 -21البهوتى ،منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إ ريس الحنبلى9259 ،هـ .الروض المربع شرح زاد
المستقنع ،ومعه :حاشية الشيخ العثيمين وتعليقات الشيخ السعدي ،خرج أحا يثه :عبد القدوس محمد نذير :،ار المؤيد -
مؤسسة الرسالة.
 -21البهوتي ،منصور بن يونس الحنبلي ،كشاف القناع .9111،تحقيق :أبو عبدهللا محمد حسن محمد حسن إسماعيل
الشافعي الطبعة األولى  ،ار الكتب العلمية.
 -22الثعلبي ،أحمد بن محمد بن إبراهيم .6226،الكشف والبيان عن تفسير القرآن ،تحقيق :اإلما م أبي محمد بن عاشور،
مراجعة وتدقيق :األستاذ نظير الساعدي ،الطبعة :األولى ،الناشر :ار إحياء التراث العربي ،بيروت – لبنان.
 -23جابر جا ،عبدالرحمن ،مجموعة قوانين الجنسية في الدول العربية ،معهد البحوث في الدراسات العربية.
 -24الجوهري ،إسماعيل بن حما الفارابي .9181،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،تحقيق :أحمد عبد الغفور عطار،
الطبعة :الرابعة ،الناشر :ار العلم للماليين – بيروت.
 -25الحميرى اليمني ،نشوان بن سعيد .9111،شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم ،تحقيق :حسين بن عبد هللا
العمري  -مطهر بن علي اإلرياني  -يوسف محمد عبد هللا ، ،الطبعة :األولى :،ار الفكر المعاصر (بيروت  -لبنان) ،ار
الفكر ( مشق  -سورية)
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 -26حوّى،سعيد .9113،األساس في السنة وفقهها  -العبادات في اإلسالم،الطبعة :األولى،الناشر :ار السال م للطباعة
والنشر والتوزيع والترجمة.
 -27الخرشي ،محمد بن عبد هللا المالكي9929،هـ .شرح مختصر خليل للخرشي ،بدون طبعة وبدون تاريخ ،الناشر :ار
الفكر للطباعة – بيروت.
 -28الدسوقي ،شمس الدين محمد عرفة9642 ،ه حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،تحقيق محمد عليش ار احياء الكتب
العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه.
 -29الذهبي ،محمد بن أحمد بن عثمان138 ،ه ،الكبائر،الناشر :ار الندوة الجديدة – بيروت.
 -31الرازي ،محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي222 ،هـ .مفاتيح الغيب = التفسير الكبير،الطبعة :الثالثة -
 9362هـ ،الناشر :ار إحياء التراث العربي – بيروت.
 -31رضا ،أحمد(،عضو المجمع العلمي العربي بدمشق) ،معج متن اللغة (موسوعة لغوية حديثة) ،عا م النشر9411[ :
  9482هـ ،الناشر :ار مكتبة الحياة – بيروت.-32الرومي الحنفي ،قاسم بن عبد هللا .6223،أنيس الفقهاء في تعريفات األلفاظ المتداولة بين الفقهاء،تحقيق :يحيى
حسن مرا  ،ار الكتب العلمية.
-33ال َّزبيدي ،مح ّمد بن مح ّمد بن عبد الر ّزاق9625 ،هـ .تاج العروس من جواهر القاموس ، ،تحقيق :مجموعة من
المحققين ،الناشر :ار الهداية.
ُّ -34
الز َح ْي ِل ّي ،أَ . .و ْهبَة بن مصطفى ،أستاذ ورئيس قسم الفقه اإلسالم ّي وأصوله بجامعة مشق  -كلّيَّة ال َّشريعة ،الف ِ ْقه ُ
ي وأد َّلتُه ُ،الطبعة :الرَّابعة المنقَّحة المع َّدلة بالنِّسبة لما سبقها (وهي الطبعة الثانية عشرة لما تقدمها من طبعات
اإلسالم ْم
مصورة) ،الناشر :ار الفكر  -سوريَّة – مشق.

 -35الزرقاني ،عبد الباقي بن يوسف بن أحمد المصري .6226،شرح ْم
الزرقاني على مختصر خليل ،ومعه :الفتح الرباني
فيما اهل عنه الزرقاني :،تحقيق :عبد السال م محمد أمين ،الطبعة :األولى ،ار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان.
 -36زيدان ،الدكتور عبدالكريم.9186 ،أحكام الذميين والمستأمنين في دار االسالم ،من منشورات مكتبة القدس-مؤسسة
الرسالة بيروت –لبنان.
 -37الزيلعي ،عثمان بن علي بن محجن البارعي134 ،هـ .تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق،الطبعة :األولى 9494 ،هـ،
الناشر :المطبعة الكبرى األميرية  -بوالق ،القاهرة.
 -38السنيكي ،زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا األنصاري162 ،ه .الغرر البهية في شرح البهجة الوردية ،الطبعة:
بدون طبعة وبدون تاريخ ،الناشر :المطبعة الميمنية.
 -39السيوطي ،مصطفى بن سعد بن عبده9634،ه مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ،الطبعة :الثانية9395 ،هـ
  9113م الناشر :المكتب اإلسالمي. -41الشافعي ،محمد بن إ ريس بن العباس بن عثمان .9112،األم ،الطبعة :بدون طبعة ،ار المعرفة – بيروت.
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 -41الشافعي ،محمد بن إ ريس بن العباس بن عثمان .6222،تفسير اإلمام الشافعي :تحقيق و راسة . :أحمد بن
مصطفى الفرَّان (رسالة كتوراه) ،الطبعة األولى - 9361 :ار التدمرية  -المملكة العربية السعو ية.

 -42الشربيني ،الشمس الدين ،محمد بن أحمد الخطيب الشافعي111 ،ه .مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج:،
الطبعة :األولى9395 ،هـ  9113 -م ،الناشر :ار الكتب العلمية.
 -43الشوكاني ،محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا اليمني9652،هـ .نيل األوطار ،تحقيق :عصا م الدين الطبعة :األولى،
9394هـ  9114 -م الناشر :ار الحديث ،مصر.
-44الطبري ،محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي .6222،جامع البيان في تأويل القرآن،الطبعة :األولى،
تحقيق :أحمد محمد شاكر ،مؤسسة الرسالة.
 -45الطبري ،محمد بن جرير بن يزيد بن كثير492(،هـ) اختالف الفقهاء ، ،الناشر :ار الكتب العلمية
عو ة ،عبد القا ر ،التشريع الجنائي اإلسالمي مقارناً بالقانون الوضعي  ،ار الكاتب العربي ،بيروت.
سوعَة ال َقوا ِع ُد الف ِ ْقهِيَّة،الطبعة :األولى 9363 ،هـ  -مؤسسة
 -46الغزي ،محمد صدقي بن أحمد بن محمد .6224،مُ ْو ُ
الرسالة ،بيروت – لبنان.

 -47القحطاني . ،أسامة بن سعيد  . ،علي بن عبد العزيز بن أحمد الخضير . ،ظافر بن حسن -48-العمري،موسوعة
اإلجماع في الفقه اإلسالمي ،الطبعة :األولى 9344 ،هـ   6296 -م ،الناشر :ار الفضيلة للنشر والتوزيع ،الرياض -
المملكة العربية السعو ية.

 -49القرطبي ،محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي .9123،الجامع ألحكام القرآن = تفسير
القرطبي ،تحقيق :أحمد البر وني وإبراهيم أطفيش ،الطبعة :الثانية ،ار الكتب المصرية – القاهرة.
 -51القزويني ،عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم 9391،هـ .العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ،تحقيق:
علي محمد عوض  -عا ل أحمد عبد الموجو  ،الطبعة :األولى ،الناشر :ار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان.
 -51الكاساني ،أبو بكر بن مسعو بن أحمد9366،ه .بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،تحقيق:عبدالسال م عبدالشافي
محمد.بيروت  :ار الكتب العلمية.

 -52الكوسج ،إسحاق بن منصور بن بهرا م ،أبو يعقوب المروزي .6226،مسائل اإلمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن
راهويه ،الناشر :عما ة البحث العلمي ،الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة ،المملكة العربية السعو ية.
 -53مالك ،مالك بن أنس بن بن عامر األصبحي911،ه المدونة،الطبعة :األولى9395 ،هـ  9113 -م ،الناشر :ار الكتب
العلمية.
 -54الماور ي ،علي بن محمد بن محمد352،هـ .األحكام السلطانية ،الناشر :ار الحديث – القاهرة.
محمصاني .9186،القانون والعالقات الدولية في اإلسالم ،الطبعة الثانية.
 -55المرغيناني ،علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني514،هـ .الهداية في شرح بداية المبتدي ،تحقيق :طالل
يوسف ،الناشر :ار احياء التراث العربي  -بيروت – لبنان.
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 -56النيسابوري ،علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي ،الشافعي ،الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،تحقيق :صفوان
عدنان اوو ي ،الطبعة :األولى 9395 ،هـ ،ار النشر :ار القلم  ،الدار الشامية  -مشق ،بيروت.
 -57النيسابوري ،مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري ،المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا
صلى هللا عليه وسل  ،تحقيق :محمد فؤا عبد الباقي ،الناشر :ار إحياء التراث العربي – بيروت.
 -58الهيتمي ،أحمد بن محمد بن علي بن حجر ،تحفة المحتاج في شرح المنهاج .9184،الطبعة :بدون طبعة ،المكتبة
التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد.
 -59الهيتمي ،أحمد بن محمد بن علي بن حجر 9181،م .الزواجر عن اقتراف الكبائر ،الطبعة :األولى ،ار الفكر بيروت
لبنان.
جميع الحقوق محفوظة  ،© 2021الدكتور /عبد هللا النيجيري ،المجلة األكا يمية لألبحاث والنشر العلمي.
)(CC BY NC
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طريقة االستنتاج وأثرها على تحصيل طلبة المدارس األساسية األردنية من وجهة نظر معلمي التاريخ
في اقليم الوسط باألردن
The method of deduction and its effect on obtaining Jordanian basic school students from
the point of view of history teachers in the middle region of Jordan
الباحث /عايش حنوف سرحي الهقيش
وزارة التربية والتعليم االردنية

الملخص:
هدفت هذه الدراسة الى معرفة طريقة االستنتاج وأثرها على تحصل طلبة المدارس األساسية األردنية من وجهة نظر
معلمي التاريخ في اقليم الوسط باألردن كما هدفت الى معرفة ما إذا كان لكل من متغيري (الجنس والمؤهل العلمي) دور في
طريقة االستنتاج وأثرها على تحصل طلبة المدارس األساسية األردنية من وجهة نظر معلمي التاريخ في اقليم الوسط باألردن.
وتناولت الدراسة أربعة أبعاد للداللة على أهمية استخدام طريقة االستنتاج في التعليم ودورها في تحقيق االهدا
التربوية والنمو المهني للمعلم وتقويم تعلم الطلبة ،وسلوكهم ودور البيئة الصفية في نجاح هذا النمط.
وقد أظهر التحليل االحصائي للفرضيات النتائج االتية :طريقة االستنتاج وأثرها على تحصل طلبة المدارس األساسية
األردنية من وجهة نظر معلمي التاريخ في اقليم الوسط باألردن كانت متوسطة ،وعدم وجود فروق ذات داللة احصائية في
طريقة االستنتاج وأثرها على تحصل طلبة المدارس األساسية األردنية من وجهة نظر معلمي التاريخ في اقليم الوسط باألردن
تعزى لمتغير المؤهل العلمي .وعدم وجود فروق ذات داللة احصائية ،في طريقة االستنتاج وأثرها على تحصل طلبة المدارس
األساسية األردنية من وجهة نظر معلمي التاريخ في اقليم الوسط باألردن تعزى لمتغير الجنس.
وقد اوصى الباحث بعدد من التوصيات اهمها :تغيير طرق التدريس التقليدية واستبدالها بطرق التدريس الحديثة التي
تعتمد على تنمية مهارات التفكير االبداعي واالستنتاجي والناقد.
الكلمات المفتاحية :طريقة االستنتاج ،تحصل طلبة المدارس األساسية األردنية ،معلمي التاريخ ،اقليم الوسط ،األردن.
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Abstract
This study aimed to find out the method of inference and its effect on obtaining students
of Jordanian basic schools from the point of view of history teachers in the middle region in
Jordan. It also aimed to find out whether each of the two variables (gender and academic
qualification) had a role in the method of deduction and its effect on obtaining Jordanian basic
school students the viewpoint of history teachers in the middle region in Jordan.
The study dealt with four dimensions indicating the importance of using the deduction
method in education and its role in achieving educational goals and professional growth for the
teacher and evaluating students ’learning, behavior, and the role of the classroom environment in
the success of this pattern.
The statistical analysis of the hypotheses showed the following results: The method of
conclusion and its impact on the achievement of Jordanian basic school students from the point
of view of history teachers in the middle region in Jordan were moderate, and there were no
statistically significant differences in the method of conclusion and its effect on the achievement
of Jordanian basic school students from the point of view of history teachers In the middle region
in Jordan, it is attributed to the educational qualification variable. And the absence of statistically
significant differences in the method of conclusion and its effect on obtaining Jordanian basic
school students from the point of view of history teachers in the middle region of Jordan due to
the variable of sex.
The researcher recommended a number of recommendations, the most important of which
are: Changing traditional teaching methods and replacing them with modern teaching methods
that depend on developing creative, deductive and critical thinking skills.

Keywords: the method of deduction, students of Jordanian basic schools, history teachers, the
central region, Jordan.

المقدمة
تركز البحوث التربويةة في الوقةت الحالي على تعريط طرائق التعلم والتعليم الفعالة التي تمكن المتعلم من تحقيق تعلم
أفضةةل وهذا ال يتىتى إال من ل ت تمكينم من امت م مهارات عديدة للتفكير واالتصةةات والتواصةةل وحل الماةةك ت واسةةتيعا
وتقنيات ال حصةةةر لها األمر

العلمية والتكنولوجية المختلفة التي تسةةةاعده في فهم ما يسةةةتجد في هذا العالم من معار

المعار

الذي يجعل من اكتسةا مهارات التفكير ضةةرورة الزمة لمواجهة نواتج التفجر العلمي بكافة ألةةكالم وصةةوره وهذا ما أكد عليم
(Cast،1991 (Zoller, 1985)(
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في ضةةةةةوت ما تقدم ال بد لعملية التدريس من إعادة النظر في أسةةةةةاليبها وطرائقها واسةةةةةتحداث أسةةةةةالي وطرائق فعالة
تمكنها من مواكبة التراكم المعرفي المتسارع.
وكم هي كثيرة مهةةام المعلمين التعليميةةة ولكن مةةا يلزم لتحقيقهةةا من كفةةايةةات هو أكثر وأكبر فمهمةةة التخطيط للتةةدريس
تحتةاج إلى كفةايةات في تحةديةد األهةدا

وتحليةل المضةةةةةةمون والتيةار الخبرات ،ومهمةة عرت الةدرس تحتةاج إلى كفةايات في

توظيط طرائق التدريس وفي طرح األسةةةئلة وفي إثارة الدافعية ومهمة لق الدرس تحتاج إلى كفايات في تلخيأل األفكار وفي
تقويم المنجزات وفي التيار األناطة البعدية والبيئية.
وينظر إلى مهمة طريقة التدريس على أنها من ألد مهمات المعلم حساسية ومن أكثرها لطورة ألنها المحك الذي من
ل لم يتم تحقيق األهدا  ،هذا ولقد تعددت أسةةةةةةالي عرت الدرس وتباينت ،حتى أنم يمكن وضةةةةةةعها على لط متصةةةةةةل يبدأ
بىسةةةةلو اءلقات القائم على تبعية الطال للمعلم وتنتهي بىسةةةةلو التعلم الذاتي القائم على اسةةةةتق لية الطال عن المعلم ويحتاج
المعلم إلى كفايات لاصةةةة كي ينجي في عرضةةةم لدرسةةةم بىي أسةةةلو ياةةةات منها كفايات تحديد حاجات الط

ومعرفة أنماط

تعلمهم وكفايات طرح األسئلة وتوزيعها إلى جان كفايات معرفة مجاالت األسئلة ومستوياتها والمواقط الم ئمة لكل منها.
ويعتبر التدريس بطريقة االسةةةتنتاج من األسةةةالي الفاعلة في تدريس ط

المرحلة األسةةةاسةةةية ،حيث التعلم بالتلقين

والمحاكاة وتىتي قبل مرحلة التعلم الثانوي والجامعي حيث التعلم باالكتاا .

مشكلة الدراسة:
تلخصةت ماةةكلة الدراسةة في طريقة االسةةتنتاج وأثرها على تحصةل طلبة المدارس األسةةاسةةية األردنية من وجهة نظر
معلمي التاريخ في اقليم الوسةةةةةةط باألردن ،وأثر كل من متغيري (الجنس والمؤهل العلمي) في طريقة االسةةةةةةتنتاج وأثرها على
تحصل طلبة المدارس األساسية األردنية من وجهة نظر معلمي التاريخ في اقليم الوسط باألردن.

أسئلة الدراسة:
 ما هي طريقة االسةتنتاج وأثرها على تحصل طلبة المدارس األساسية األردنية من وجهة نظر معلمي التاريخ في اقليمالوسط باألردن؟
 هل يوجد لكل من متغيري (الجنس والمؤهل العلمي) ع قة في طريقة االسةةتنتاج وأثرها على تحصةةل طلبة المدارساألساسية األردنية من وجهة نظر معلمي التاريخ في اقليم الوسط باألردن؟

فرضيات الدراسة:
صيغت فرضيات الدراسة على النحو اآلتي:
 ال توجد فروق ذات داللة إحصةةةائية عند مسةةةتوى الداللة ( ،)50=.=αفي طريقة االسةةةتنتاج وأثرها على تحصةةةلطلبة المدارس األساسية األردنية من وجهة نظر معلمي التاريخ في اقليم الوسط باألردن تعزى لمتغير الجنس.
 ال توجد فروق ذات داللة إحصةةةائية عند مسةةةتوى الداللة ( )50=.=αفي طريقة االسةةةتنتاج وأثرها على تحصةةةلطلبة المدارس األسةةةاسةةةية األردنية من وجهة نظر معلمي التاريخ في اقليم الوسةةةط باألردن تعزى لمتغير المؤهل
العلمي.

أهمية الدراسة:
تنبع أهمية الدراسة في أهمية طريقة االستنتاج لما تتمتع بم من المزايا اآلتية:
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 تسةةاعد الطلبة على اكتسةةا مهارات االتصةةات والتواصةةل والتفاعل ،لاصةةة مهارات الحديث وعدم التسةةرع في إصةةداراألحكام.
 -تتيي لمعلم التاريخ تعر

الخلفية العلمية السةةابقة للطلبة ،ومدى فهمهم واسةةتيعابهم لدرس التاريخ ،وتسةةاعده على الكاةةط

عن قدراتهم وميولهم واتجاهاتهم.
 تمكن الطلبةة من التوصةةةةةةل إلى المعلومةات واألفكةار والمفاهيم العلمية بىنفسةةةةةةهم وتمكنهم من تطبيق المعلومات واألفكاروالمفاهيم العلمية بىنفسهم وتمكنهم من تطبيق المعلومات والمبادئ المتصلة بموضوع معين.
 تزيد من قوة التركيز واالنتباه واالستنتاج والتىمل لدى الطال . -تفجر الطاقات العقلية الكامنة لدى الط

وإتاحة الفرصة للطال ءبراز مواهبم وقدراتم العقلية.

 إثارة الدافعية للتعلم. -تنمية مهارات التفكير العليا لدى الطال ولاصة مهارة حل الماك ت واتخاذ القرار السليم.

أهداف الدراسة:
تهد

هذه الدراسةةةة إلى التعر

على طريقة االسةةةتنتاج وأثرها على تحصةةةل طلبة المدارس األسةةةاسةةةية األردنية من
إلى معرفة ع قة كل من متغيري (الجنس والمؤهل العلمي)

وجهةة نظر معلمي التةاريخ في اقليم الوسةةةةةةط بةاألردن ،كما تهد
باستجابات معلمي التاريخ نحو استخدام هذا النموذج في التدريس.

حدود الدراسة:
تم تحديد حدود هذه الدراسة باألبعاد اآلتية:
 البعد الزماني :الفصل الثاني من العام الدراسي (=.)0=02/0=0 البعد المكاني :تم إجرات هذه الدراسة في إقليم الوسط باألردن. -البعد البشري :طبقت هذه الدراسة على فئة معلمي ومعلمات التاريخ في إقليم الوسط باألردن.

مصطلحات الدراسة:
 الطريقة االستتتنتاجية ) :(Deductive Methodطريقة تعليمية تسةةتخدم في توكيد المفاهيم العلمية وتنميتها وهي تسةةيرمن الكل إلى الجزت أو من العموميات إلى الخصوصيات( .سعادة.)2111 ،
 المؤهل العلمي :أعلى لهادة أكاديمية حصل عليها المعلم. التفاعل الصتتفي :هو كل األفعات السةةلوكية التي تجري دالل الصةةط ،اللفظية (الك م) أو ير اللفظية (اءيماتات) بهدتهيئة التعليم ذهنيا ونفسيا لتحقيق تعلم أفضل( .حمدان)2190 ،
 -التحصتتيل :هو التقدم الذي يحرزه الطال في تحقيق أهدا

المادة التعليمية المدروسةةة ويقاس بالع قة التي يحصةةل عليها

في االلتبار التحصيلي (جامعة القدس المفتوحة )2111،
 -طريقة التدريس :سةةةلسةةةلة من اءجراتات تنظم تعلم المادة الدراسةةةية لغرت تحقيق األهدا

مع عمليات تقويمية مسةةةتمرة

(زيتون.)2110 ،
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الدراسات السابقة
اوالا :الدراسات العربية
دراسةةةةةة ستتتتتعاد  )2000حوت تدريس مهارات التفكير االسةةةةةتنتاجي وع قتم بزيادة التحصةةةةةيل لدى طلبة المرحلة
االسةةاسةةية في محافظة نابلس من وجهة نظر المعلمين .واجريت هذه الدراسةةة على عينة من المعلمين والمعلمات بلغت (==)0
معلما ومعلمة وقد تم اسةةةةةةتخدام المنهج الوصةةةةةفي الميداني لم ئمتم أل رات الدراسةةةةةة .والةةةةةةارت الدراسةةةةةةة الى ان التفكير
االسةةتنتاجي يقوم على دراسةةة ومناقاةةة القواعد العامة ل ت تطبيقها على القضةةايا الخاصةةة ،وذلك للتحقق من صةةحة القضةةايا.
وينتقل فيم المتعلم او الفرد من الكل الى الجزت ومن القاعدة العامة الى االمثلة الجزئية .وبينت نتائج الدراسةة انم ال توجد فروق
ذات داللة احصةةةائية عند مسةةةتوى الداللة ( )0.05من حيث تدريس مهارات التفكير االسةةةتنتاج وع قتم بزيادة التحصةةةةيل لدى
طلبة المرحلة االسةةاسةةية في محافظة نابلس من وجهة نظر المعلمين تعزى الى متغيرات (الجنس المؤهل العلمي) .بينما اتضةةي
وجود فروق احصائية عند مستوى الداللة ( )0.05تعزى الى متغير سنوات الخبرة.
دراسةةة الغامدي  )0225بعنوان االهدا

التعليمية التي يسةةعى االسةةتنتاج الى تحقيقها في العملية التعليمية من وجهة

نظر المعلمين والمعلمات في المدارس االسةةةاسةةةية في الريات ،اجريت هذه الدراسةةةة على عينة من المعلمين والمعلمات بلغت
(= )01معلما ومعلمة ،وقد تم اسةةةتخدام المنهج الوصةةةفي الميداني ءجرات الدراسةةةة ،وقد الةةةارت الدراسةةةة الى ان اهم االهدا
التعليمية التي يسةةةةةعى االسةةةةةتنتاج الى تحقيقها كما يلي :ان يكون الطال قادرا على ان يزيد من المعلومات المتوفرة لديم حوت
القضةية المطروحة .وان يحلل الع قة بين االليات .وان يبحث عن الع قة بين االمور المختلفة .واوضحت الدراسة انم ال توجد
فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ( )0.05من حيث االهدا

التعليمية التي يسعى االستنتاج الى تحقيقها في العملية

التعليمية من وجهة نظر المعلمين والمعلمات في المدارس االساسية في الريات تعزى الى متغير الصط ،الجنس ،العمر .بينما
اتضةةةةي وجود فروق احصةةةةائية تعزى الى متغيرات المؤهل العلمي ،سةةةةنوات الخبرة .واوصةةةةت الدراسةةةةة المعلمين بضةةةةرورة
استخدام طرق التعليم باالستنتاج من اجل تنمية التفكير لدى الط

.

دراسةةةة جبر  )0225بعنوان أثر التعلم باالسةةةتنتاج في زيادة التحصةةةيل لدى ط

المرحلة االسةةةاسةةةية في محافظات

لةةمات زة من وجهة نظر المعلمين والماةةرفين ،وقد اجريت الدراسةةة على عينة من المعلمين والماةةرفين بلغت (= )04معلما ً
ومارفا ً وقد تم استخدام المنهج المقارن لحل الكالية الدراسة ،وبينت نتائج الدراسة ان االستنتاج هو القدرة العقلية التي نستخدم
فيها ما نملكم من معار

ومعلومات من اجل الوصةةةةةوت الى نتيجة ما ،كما اوضةةةةةحت الدراسةةةةةة ان االسةةةةةتنتاج هو الحكم الذي

يسةةتخلصةةم الفرد من حقائق لوحظت او افترضةةت .ولرجت الدراسةةة بنتائج من اهمها ان االسةةتنتاج يكون صةةحيحا ً ويزيد من
مسةةةتويات التحصةةةيل العلمي ضةةةمن المعطيات التالية :صةةةحيي :إذا ترت منطقيا ً على الحقائق المعطاة .ومحتمل الصةةةحة :في
ضةةةوت الحقائق المعطاة يحتمل ان يكون صةةةحيحاً ،احتمات صةةةحتم أكبر من احتمات لطئم .ومعلومات ناقصةةةة :المعلومات ير
كافية ،ال يعتمد عليها للتقرير إذا كان االسةةةةةتنتاج صةةةةةحيحا ً او لاطئاً .ومحتمل لطى :في ضةةةةةوت الحقائق المعطاة ،احتمات لطى
االستنتاج أكبر من احتمات صحتم.
ولطى :االسةةتنتاج لاطئ ،ألنم يتعارت مع الحقائق المعطاة .وبينت نتائج الدراسةةة انم ال توجد فروق ذات داللة إحصةةائية عند
مستوى الداللة ( )0.05في إثر التعلم باالستنتاج في زيادة التحصيل لدى ط

المرحلة االساسية في محافظات لمات زة من

وجهة نظر المعلمين والمارفين تعزى الى متغير طبيعة العمل.
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وبينما اتضةةي وجود فروق ذات داللة احصةةائية عند مسةةتوى الداللة ( )0.05في إثر التعلم باالسةةتنتاج في زيادة التحصةةيل لدى
ط

المرحلة االسةةةةةاسةةةةةية في محافظات لةةةةةمات زة من وجهة نظر المعلمين والماةةةةةرفين تعزى الى متغير المؤهل العلمي

ومتغير سنوات الخبرة .وفي الختام اوصت الدراسة الباحثين بضرورة اجرات المزيد من االبحاث حوت موضوع الدراسة نظرا
الفتقار المكتبة العربية للجهود البحثية المتخصصة في هذا المجات.
دراسةةة أيوب  )0222هدفت الى التعر

على مدى تىثر الط

باسةةتخدام الطرق االسةةتنتاجية في التدريس وع قة

ذلك بالبيئة المدرسةةية ومناخ العمل في المدرسةةة الذي ياةةجع على االسةةتنتاج او يعيقم .وتكونت عينة الدراسةةة من ( )02αمعلما
ومديرا من العاملين في المدارس السةةعودية االسةةاسةةية .واسةةتخدم المنهج الوصةةفي المس ةحي .ولتحديد مناخ العمل تم االسةةتعانة
بمقياس سةيجل وكايمرر ( ) 1987،siegel & karaemnererالذي قام بتعديلم سةكوت وبريوس () 1994،scott & bruce
بعةد اجرات التعةدي ت عليةم .ولقيةاس الع قةات المتبةادلة في العمل تم اسةةةةةةتخدام مقياس سةةةةةةيرس ( ) 1987،seersبعد اجرات
التعدي ت عليم .ولتحديد اسةةةةةلو حل الماةةةةةك ت ،تم اسةةةةةتخدام مقياس جبري ( ) 1991،jabriومقياس كايرتون (،kirton
 )1989الذي يتضةمن بعدين هما :االسةلو االسةتنتاجي في حل الماةك ت ،واالسةلو النمطي .ولقياس السلوم االستنتاجي تم
اسةةتخدام مقياس اتل واوكط ( ) 1990،otel & ocaphالمترجم في دراسةةة (ذيا والرون )1995 ،والذي يتكون من ()04
عبارة موزعة على أربع مجاالت هي :القدرة على التفكير االسةةةةتنتاجي ،القابلية للتغير ،روح المجازفة ،تاةةةةجيع االبداع .وبعد
تحليل البيانات باسةةتخدام المتوسةةط الحسةةابي واالنحرا

المعياري ،وتحليل التباين االحادي ،ومعامل ارتباط بيرس ةون ،وتحليل

االنحدار المتعدد ،توصةلت الدراسةة الى عدد من النتائج ،منها :يتىثر الط

باستخدام الطرق االستنتاجية في التدريس بصورة

ايجةابيةة ويوجد لذلك ع قة بمناخ العمل الم ئم ،ويرتفع مسةةةةةةتوى التفكير االسةةةةةةتنتاجي لدى الط

عند اسةةةةةةتخدام المعلمين

االسةةةلو االسةةةةتنتاجي في حل التعليم ،وان القدرة على تنمية التفكير االسةةةةتنتاجي ال تتىثر عند اسةةةةتخدام االسةةةةلو النمطي في
التدريس .وتوجد فروق ذات داللة احصةةائية عند مسةةتوى ( )0.05بين تىثر الط
تبعا اللت

باسةةتخدام الطرق االسةةتنتاجية في التدريس

الجنس والمسةةتوى العلمي للمعلم ،بينما الةةارت الدراسةةة الى عدم وجود فروق ذات داللة احصةةائية عند مسةةتوى

( )0.05بين تىثر الط

باسةةةةتخدام الطرق االسةةةةتنتاجية في التدريس تبعا اللت

الخبرة العملية للمدرسةةةةين وكانت الفروق

لصالي المعلمين ذوي الخبرة العملية الطويلة.
ثانياا :الدراسات االجنبية
دراسةةةة فونتس واخرون  )Fuentes & Others 2004ركزت هذه الدراسةةةة على طرق التدريس من أجل تنمية
التفكير االسةةةةةةتنتةاجي من ل ت برنةامج لاى طبق على عدد من المدارس االمريكية بوالية أركنسةةةةةةان ،تكسةةةةةةاس ،لويزيانا،
نيومكسةةةةيكو ،اوك هوما ،وجمعت بياناتها من ل ت المقاب ت واالسةةةةتبيانات والم حظات وتكاملت هذه االدوات مع بعضةةةةها
البعض من أجل وضةةةةةع تصةةةةةور علمي يهد

الى تحسةةةةةين االدات لدى معلمي هذه المدارس وما تاةةةةةملم من مديرين تربويين

ومسةةاعدين .وألةةارت النتائج الى ان اسةةتخدام طريقة التعليم باالسةةتنتاج زادت من تحصةةيل الط
قاربت من ( )%30مما يبين تىثير الطرق االستنتاجية على زيادة التحصيل العلمي لدى الط

في جميع المدارس بنسةةبة

.

والةةةارت نتائج الدراسةةةة الى عدم وجود فروق ذات داللة احصةةةائية عند مسةةةتوى الداللة ( )0.05من حيث التدريس من اجل
تنمية التفكير االستنتاجي تعزى الى متغيرات الجنس والخبرة والمؤهل لدى المعلمين.
ووضةةةةعت هذه الدراسةةةةة مجموعة من التوصةةةةيات اهمها ضةةةةرورة تغيير طرق التدريس التقليدية واسةةةةتبدالها بطرق التدريس
الحديثة التي تعتمد على تنمية مهارات التفكير االبداعي واالستنتاجي والناقد.
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دراسةةةةة امابل  )Amabel, 2002هدفت هذه الدراسةةةةة الى وضةةةةع نموذج للعوامل التي تحفز التفكير االسةةةةتنتاجي
وتدعمم او تعيقم .استخدم المنهج الوصفي الوثائقي باالعتماد على الكت والدراسات ذات الع قة بموضوع الدراسة .وتوصلت
الدراسة الى عدد من النتائج منها :أن من العوامل التي تحفز السلوم االستنتاجي في التدريس وتدعمم الثقة بالقدرة على التحليل
المنطقي لدى المعلمين والمخاطرة والتحدي واتاحة حرية التصةةةر

للمعلمين في اسةةةتخدام طرق التدريس الم ئمة ك حسةةة

المادة التي يدرسةها ،باءضةافة الى دعم االفكار الجديدة وتاةجيعها وتوفير االمكانات المادية والبارية في بيئة العمل المدرسية.
كما بينت نتائج الدراسةةةةةة ان من العوامل التي قد تؤدي الى اعاقة اسةةةةةتخدام الطرق االسةةةةةتنتاجية هو عدم التىهيل المهني الجيد
للمعلمين الستخدام هذا النوع من التدريس الذي يساهم بدرجة عالية في رفع معدالت التحصيل العلمي للط
دراسة جون  )Jone, 2003هدفت الى التعر

.

على العوامل التي يمكن ان يستخدمها المعلمون لتكوين بيئة ابداعية

تقوم على التفكير االسةةتنتاجي في المدرسةةة .وأسةةتخدم المنهج الوصةةفي الوثائقي باالعتماد على الكت والدراسةةات ذات الع قة
بموضةوع الدراسةةة .وتوصةلت الدراسةةة الى عدد من النتائج منها :ان من العوامل التي تسةةاعد المعلمين على تكوين بيئة ابداعية
في المدرسة :استخدام المعلمين لطرق التعليم القائمة على تنمية التفكير االستنتاجي ،ويستطيع المعلم فعل ذلك من ل ت التعامل
مع الطات الط

باكل حضاري من ل ت التسامي والرحمة ،ويسمي لهم بىبدات آرائهم التي قامت على استنتاج الحل بطريقة

ابداعية .وألةارت الدراسةة ان ذلك يؤدي الى تاجيع االبداع الفردي ،وتقديم الدعم النفسي ،واعطات وقت كا

للمبدعين ،ومني

الحوافز للمبةدعين ،وتوفير االمكةانةات المادية ال زمة لألبداع .كما بينت الدراسةةةةةةة ان االسةةةةةةتنتاج يمكن تعلمم من ل ت الجو
المساعد والدعم ل ستنتاج.
دراسة جربر  )Garber, 2001حاولت هذه الدراسة التعر

على كيفية تعامل معلمي المدرسة الثانوية بىمريكا مع

العاملين مع طرق التدريس ولاصةة التعلم باالسةتنتاج وجاتت هذه الدراسة للكاط عن اهم االسالي التي تستخدم في التدريس
وكذلك ابراز اهم المهارات التي يسةتخدمها هؤالت المعلمين في تيسةير البيئة الصفية وامورها العملية والتربوية ولجات الدراسة
الى اسةتخدام االستبيان الذي طبق على عينة بلغت( )090فردا ومنها( )2α2معلما من ذوي الخبرة القصيرة في العمل و()202
معلما من ذوي الخبرة الطويلة وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج كان من اهمها :وجود فروق ذات داللة احصائية بين
المعلمين الجدد والقدامى تعزى الى الموقع الجغرافي و المسةةةتوى الوظيفي أو الخبرة العملية  ،و ألةةةارت النتائج الى ان التعليم
باالستنتاج يفيد الطلبة في تنمية مهارات التفكير لديهم لاصة اذا كانت في المرحلة االساسية.

مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع الدراسةة من معلمي التاريخ للمرحلة األسةاسةية في مدارس اقليم الوسةط باألردن ل ت الفصل الثاني من
العام الدراسي (=.)0=02/0=0

عينة الدراسة:
أجريت الدراسةةة على عينة قوامها (= )0معلما ً ومعلمة من معلمي التاريخ للمرحلة األسةةاسةةية في مدارس اقليم الوسةةط
باألردن ل ت الفصةةةةةل الثاني من العام الدراسةةةةةي (= ،)0=02/0=0وتم التيارهم بطريقة عاةةةةةوائية والجداوت ( )0( ،)2تبين
توزيع عينة الدراسة تبعا ً لمتغيراتها المستقلة
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جدول رقم  :)2توزيع عينة الدراسة تبعا ا لمتغير الجنس
التكرار

النسبة المئوية )%

الجنس
ذكر

14

47

أنثى

16

53

30

100

المجموع

جدول رقم  :)0توزيع عينة الدراسة تبعا ا لمتغير المؤهل العلمي
التكرار

النسبة المئوية )%

المؤهل العلمي
دبلوم

=8

27

بكالوريوس فىكثر

22

73

02

100

المجموع

منهج الدراسة:
اتبع في هذه الدراسةةةةة المنهج الوصةةةةفي نظرا لم تمتم طبيعتها حيث يتم في هذا المنهج جمع البيانات وإجرات التحليل
اءحصائي الستخراج النتائج المطلوبة.

أدا الدراسة:
اعتمادا على أدبيات البحث والدراسةات السةابقة واسةتاارة الخبرات ومختصين بوازرة التربية والتعليم االردنية تم بنات
استبانة لجمع البيانات من عينة الدراسة التملت على (= )0فقرة موزعة إلى اربعة كما في الجدوت رقم ()0
جدول رقم  :)0فقرات االستبانة تبعا لمجاالت الدراسة
عدد الفقرات

الفقرات

المجال

#
2

المعلم

α

=α-=2

0

المتعلم

α

2=-=3

0

تنمية المهارات

α

2α-22

4

البيئة الصفية

α

0=-23

صدق األدا :
تم عرت أداة الدراسةةةةة مختصةةةةين من ماةةةةرفين تربويين ومدرات مدارس بوازرة التربية والتعليم االردنية واوصةةةةوا
بص حيتها بعد إجرات تعدي ت ألار إليها ،وقد تم إجرات تلك التعدي ت وإلراج االستبانة بصورتها النهائية.
ثبات األدا :
للتحقق من ثبات األداة اسةةةةتخدمت معادلة كرونباخ ألفا السةةةةتخراج الثبات فبلغت نسةةةةبتم الكلية على فقرات االسةةةةتبانة
( )=.90وهي نسبة ثبات تؤكد إمكانية استخدام األداة.
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المعالجة اإلحصائية
بعد جمع البيانات تم إدلات بياناتها للحاسةةةةة لتعالج بواسةةةةةطة البرنامج اءحصةةةةةائي للعلوم االجتماعية ( ،)SPSSوقد
استخدمت النس المئوية والمتوسطات الحسابية الموزونة والتبار (ت) وتحليل التباين األحادي.

نتائج الدراسة ومناقشتها
أوال :النتائج المتعلقة بالسؤال األول الذي نصه :ما هي طريقة االستنتاج وأثرها على تحصل طلبة المدارس األساسية األردنية
من وجهة نظر معلمي التاريخ في اقليم الوسط باألردن؟
من أجل اءجابة عن هذا السةؤات ،اسةتخدمت المتوسةطات الحسةابية والنس المئوية لكل فقرة من فقرات كل مجات من
مجاالت االستبانة.
وقد أعطي للفقرات ذات المضةةةمون اءيجابي ( )αدرجات عن كل إجابة (موافق باةةةدة) ،و( )4درجات عن كل إجابة
(موافق) ،و( ) 0درجةات عن كةل إجةابةة (محةايةد) ،ودرجتةان عن كل إجابة (معارت) ،ودرجة واحدة عن كل إجابة (معارت
بادة) ،ومن أجل تفسير النتائج أعتمد الميزان اآلتي للنس المئوية ل ستجابات:
جدول رقم  :)4ميزان النسب المئوية لالستجابات
النسبة المئوية

درجة االستجابات

أقل من =%α

منخفضة جدا

من =%α1-%α

منخفضة

من =%31 - %3

متوسطة

من =%01 - %0

مرتفعة

من = %9فما فوق

مرتفعة جدا

وتبين الجداوت ( )9( ،)0( ،)3( ،)αالنتائج ،ويبين الجدوت ( )1ل صة النتائج.
 )2النتائج المتعلقة بالبعد األول بعد المعلم)
جدول رقم  :)5المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد األول
رقم

الفقرات

الفقر
2
0
0

795

الطريقة االستنتاجية تقلل من النقاش اثنات التدريس
الطريقة االسةةتقرائية تناس ة المرحلة االسةةاسةةية الدنيا بينما المرحلة
األساسية تناسبها االستنتاجية
يركز المعلم في االستنتاج على بعض النابهين فقط

متوسط

النسبة

درجة

االستجابة*

المئوية

االستجابة

2.93

58.60

منخفضة

3.67

73.40

مرتفعة

2.73

54.60

منخفضة
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4
α

ير

فيها معظم المعلمين ألنها سةةةةةهلم ال يبذت فيها المتعلم جهداً

2.73

54.60

منخفضة

تساعد المعلم على ان يستوفي موضوعات المنهج المقرر

3.57

71.40

مرتفعة

الدرجة الكلية للمجال

3.13

62.52

متوسطة

كبيراً في اكتاا

الحقائق

أقصى درجة للفقرة ( )αدرجات
يتبين من الجدوت رقم ( )αالسةةةابق أن طريقة االسةةةتنتاج وأثرها على تحصةةةل طلبة المدارس األسةةةاسةةةية األردنية من
وجهة نظر معلمي التاريخ في اقليم الوسةةط باألردن كانت مرتفعة على الفقرات ( )α ،0حيث كانت نسةةبتها المئوية بين (=-%0
 )%01.1وكةانةت منخفضةةةةةةة على الفقرة ( )4 ،0 ،2حيث كانت نسةةةةةةبتها المئوية بين (= )%α1-%αوكانت النسةةةةةةبة المئوية
ل ستجابة على الدرجة الكلية متوسطة بداللة النسبة المئوية ()%30.α0
 )0النتائج المتعلقة بالبعد الثاني بعد المتعلم)
جدول رقم  :)6المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد الثاني
متوسط

النسبة

درجة

رقم

االستجابة*

المئوية

االستجابة

3

الطريقة االستنتاجية تقتل روح االبتكار والتفكير عند الطال

2.03

40.60

منخفضة جدا

0

تراعي الطريقة االستنتاجية الفروق الفردية بين الط

3.73

74.60

مرتفعة

3.87

77.40

مرتفعة

2.53

50.60

منخفضة

2.43

48.60

منخفضة جدا

2.92

58.36

منخفضة

الفقر

9
1
=2

الفقرات

الط

بحةاجةة الى االسةةةةةةتقرات في المرحلةة االولى من الدرس

واالستنتاج في مرحلة التطبيق لترسيخ القاعدة في اذهانهم
باالسةةةةةتنتاجية ينسةةةةةى الط

القوانين بعد حفظها الن حفظهم ال

يقترن بالفهم
االسةةةةةتنتاجية تاةةةةةتت انتباه الط

وتفصةةةةةل بين الجان

والنظري
الدرجة الكلية للمجال

العملي

أقصى درجة للفقرة ( )αدرجات
يتبين من الجدوت رقم ( )3السةةةابق أن طريقة االسةةةتنتاج وأثرها على تحصةةةل طلبة المدارس األسةةةاسةةةية األردنية من
وجهة نظر معلمي التاريخ في اقليم الوسةةط باألردن كانت مرتفعة على الفقرات ( )9 ،0حيث كانت نسةةبتها المئوية بين (=-%0
 )%01.1وكانت منخفضةةة على الفقرة ( )1حيث كانت نسةةبتها المئوية بين (= )%α1-%αوكانت منخفضةةة جدا على الفقرات
( )2= ،3حيث كانت نسبتها المئوية اقل من (= )%αوكانت النسبة المئوية ل ستجابة على الدرجة الكلية منخفضة بداللة النسبة
المئوية ()%α9.03
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 )0النتائج المتعلقة بالبعد الثالث بعد تنمية المهارات)
جدول رقم  :)7المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد الثالث
متوسط

النسبة

درجة

رقم

االستجابة*

المئوية

االستجابة

2.40

48.00

منخفضة جدا

2.97

59.40

منخفضة

20

باالستقرات يصل الطال الى القاعدة وباالستنتاج يتمرن عليها

3.67

73.40

مرتفعة

24

الطريقة االستنتاجية يصع استخدامها في تقويم جميع الطلبة

3.57

71.40

مرتفعة

2.63

52.60

منخفضة

3.05

60.96

متوسطة

الفقرات

الفقر
22
20

2α

تقوم الطريقةة االسةةةةةةتنتةاجيةة على الحفظ الن الطال

ملزم بحفظ

القاعدة اوال
الطريقةة االسةةةةةةتنتاجية تتطل

عمليات عقلية معقدة ألنها تبدأ من

المجرد

الطريقة االسةةةةةةتنتاجية تبعد الطال

عن اكتاةةةةةةا

القواعد العامة

بىنفسهم ألنهم سيىلذونها مبالرة من المعلم
الدرجة الكلية للمجال

أقصى درجة للفقرة ( )αدرجات
يتبين من الجدوت رقم ( )0السةةةابق أن طريقة االسةةةتنتاج وأثرها على تحصةةةل طلبة المدارس األسةةةاسةةةية األردنية من
وجهةة نظر معلمي التةاريخ في اقليم الوسةةةةةةط بةاألردن كةانت مرتفعة على الفقرات ( )24 ،20حيث كانت نسةةةةةةبتها المئوية بين
(= )%01.1-%0وكانت منخفضةةةة على الفقرات ( )2α ،20حيث كانت نسةةةبتها المئوية بين (= )%α1-%αوكانت منخفضةةةة
جدا على الفقرة ( )22حيث كانت نسةبتها المئوية اقل من (= )%αوكانت النسةبة المئوية ل ستجابة على الدرجة الكلية متوسطة
بداللة النسبة المئوية ()%3=.13
 )4النتائج المتعلقة بالبعد الرابع البيئة الصفية)
جدول رقم  :)8المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد الرابع
متوسط

النسبة

درجة

رقم

االستجابة*

المئوية

االستجابة

23

االستنتاج طريقة صالحة لصط يحوي عدداً قلي ً من الط

3.33

66.60

متوسطة

20

ال تصلي الطريقة االستنتاجية للعمل العملي (االسلو التجريبي)

2.50

50.00

منخفضة

3.33

66.60

متوسطة

21

طريقة االستنتاج تساعد المعلم على ضبط الصط

3.83

76.60

مرتفعة

=0

االستنتاجية تزيد من التواصل بين الطال والمعلم

4.00

80.00

مرتفعة جدا

3.40

67.96

متوسطة

الفقرات

الفقر

29

تعمل الطريقة االسةةةتقرائية على زيادة التعاون ما بين الط
من االستنتاجية

الدرجة الكلية للمجال

أكثر

أقصى درجة للفقرة ( )αدرجات
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يتبين من الجدوت رقم ( )9السةةةابق أن طريقة االسةةةتنتاج وأثرها على تحصةةةل طلبة المدارس األسةةةاسةةةية األردنية من
وجهة نظر معلمي التاريخ في اقليم الوسةةةةط باألردن كانت مرتفعة جدا على الفقرة (= )0حيث كان مسةةةةتوى االسةةةةتجابة عليها
أكثر من (= )%9وكانت مرتفعة على الفقرة ( )21حيث كانت نسةةةةةبتها المئوية بين (= )%01.1 -%0وكانت متوسةةةةةةطة على
الفقرات ( )29 ،23حيث كانت نسةةةةةةبتها المئوية بين (=)%31 -%3وكانت منخفضةةةةةةة على الفقرة ( )20حيث كانت نسةةةةةةبتها
المئوية بين(= )%α1-%αوكانت النسبة المئوية ل ستجابة على الدرجة الكلية متوسطة بداللة النسبة المئوية ()%30.13
 )5خالصة النتائج وترتيب األبعاد والدرجة الكلية لالستجابات:
جدول رقم  :)9المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لألبعاد والدرجة الكلية لالستجابات
متوسط

النسبة

درجة

االستجابة*

المئوية

االستجابة

2

المعلم

3.13

62.52

متوسطة

0

المتعلم

2.92

58.36

منخفضة

0

تنمية المهارات

3.05

60.96

متوسطة

4

البيئة الصفية

3.40

67.96

متوسطة

3.13

62.60

متوسطة

المجال

الرقم

الدرجة الكلية
أقصى درجة للفقرة ( )αدرجات

يتبين من الجدوت رقم ( )1السةةةابق أن طريقة االسةةةتنتاج وأثرها على تحصةةةل طلبة المدارس األسةةةاسةةةية األردنية من
وجهة نظر معلمي التاريخ في اقليم الوسةةةةةةط باألردن كانت متوسةةةةةةطة على األبعاد ( )4 ،0 ،2حيث كانت نسةةةةةةبتها المئوية بين
(= )%31 -%3وكةانةت منخفضةةةةةةة على البعةد ( )0حيةث كانت نسةةةةةةبتها المئوية بين (= )%α1-%αوكانت النسةةةةةةبة المئوية
ل ستجابة على الدرجة الكلية متوسطة بداللة النسبة المئوية (=)%30.3
وقد ارجع الباحث هذه النتيجة الى ضعط إدرام معلمي التاريخ للصفو

األساسية اهمية استخدام طريقة االستنتاج

في سلوم المعلم والبيئة الصفية ،وهذا يوافق دراسة الغامدي ( )0==αالتي اوصت المعلمين بضرورة استخدام طرق التعليم
باالستنتاج من اجل تنمية التفكير لدى الطلبة.
وكذلك تتفق مع دراسةةة امابل ( )0==0التي بينت ان من العوامل التي قد تؤدي الى اعاقة اسةةتخدام الطرق التدريسةةية
هو عدم التىهيل المهني الجيد للمعلمين الستخدام هذا النوع من التدريس الذي يساهم في رفع معدالت التحصيل العلمي للط

.

ثتانيتا :النتائج المتعلقة بالستتتتتتؤال الثاني الذي نصتتتتتته :هل يوجد لكل من متغيري (الجنس والمؤهل العلمي) ع قة في طريقة
االستنتاج وأثرها على تحصل طلبة المدارس األساسية األردنية من وجهة نظر معلمي التاريخ في اقليم الوسط باألردن؟
وتتعلق بهذا السؤات فرضيات الدراسة ،والجداوت (= )22( ،)2تبين نتائج فحصها.
نتائج فحص الفرضتتتتية األولى التي نصتتتتها :ال توجد فروق ذات داللة إحصةةةةائية عند مسةةةةتوى الداللة ( ،)50=.=αفي طريقة
االسةتنتاج وأثرها على تحصةل طلبة المدارس األسةاسةية األردنية من وجهة نظر معلمي التاريخ في اقليم الوسط باألردن تعزى
لمتغير الجنس.
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لفحأل الفرضية تم استخدام التبار ( )tوالجدوت رقم (= )2يبين النتائج:
جدول رقم  :)22نتائج اختبار ت) تبعا ا لمتغير الجنس
ذكر
المجال

رقم

أنثى
ت)

الداللة
0.45

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

2

المعلم

3.02

0.50

3.20

0.72

-0.77

0

المتعلم

2.70

0.46

3.07

0.54

-1.92

0.07

0

تنمية المهارات

2.63

0.68

3.32

0.74

-2.57

0.02

4

البيئة الصفية

3.27

0.50

3.49

0.40

-1.35

0.19

2.90

0.53

3.27

0.60

-1.65

0.18

الدرجة الكلية

دات إحصائيا عند مستوى الداللة ()=.=α
يتبين من الجدوت رقم (= )2السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )=.=α 0 αفي طريقة
االسةتنتاج وأثرها على تحصةل طلبة المدارس األسةاسةية األردنية من وجهة نظر معلمي التاريخ في اقليم الوسط باألردن تعزى
إلى متغير الجنس على األبعةاد ( )4 ،0 ،2وعلى الةدرجةة الكليةة حيةث كةان مسةةةةةةتوى الةداللة لقيم (ت) عليها أكبر من ()=.=α
وبهذا نقبل الفرضةية الصفرية ،ووجدت فروق على البعد ( )0حيث كان مستوى الداللة لقيم (ت) عليها اقل من ( ،)=.=αويبدو
من المتوسطات الحسابية انم لصالي االناث.
ويعود ذلةك من وجهةة نظر الباحث الى الخصةةةةةةائأل التي يتمتع بها ك الجنسةةةةةةين فالذكور اقل ر بة في اسةةةةةةتكمات
مستويات علمية عالية الناغالهم في امور ترفيهيم ،بعكس الطالبات ال تي لديهن القدرة في مواصلة المطالعة والدراسة.
نتائج فحص الفرضتتتتتية الثانية التي نصتتتتتها :ال توجد فروق ذات داللة إحصةةةةةائية عند مسةةةةةتوى الداللة ( )50=.=αفي طريقة
االسةتنتاج وأثرها على تحصةل طلبة المدارس األسةاسةية األردنية من وجهة نظر معلمي التاريخ في اقليم الوسط باألردن تعزى
لمتغير المؤهل العلمي.
لفحأل الفرضية تم استخدام التبار ( )tوالجدوت رقم ( )22يبين النتائج:
جدول رقم  :)22نتائج اختبار ت) تبعا ا لمتغير المؤهل العلمي
دبلوم
المجال

رقم

بكالوريوس فأكثر
ت)

الداللة
0.70

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

2

المعلم

3.03

0.46

3.15

0.68

-0.40

0

المتعلم

2.53

0.58

3.02

0.49

-2.09

0.07

0

تنمية المهارات

2.60

0.89

3.16

0.73

-1.60

0.12

4

البيئة الصفية

3.03

0.32

3.49

0.43

-2.42

0.02

2.80

0.56

3.20

0.58

-1.63

0.22

الدرجة الكلية

دات إحصائيا عند مستوى الداللة ()=.=α
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يتبين من الجدوت رقم ( )22السةابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )=.=α0 αفي طريقة
االسةتنتاج وأثرها على تحصةل طلبة المدارس األسةاسةية األردنية من وجهة نظر معلمي التاريخ في اقليم الوسط باألردن تعزى
لمتغير المؤهل العلمي على األبعاد ( )2،0،0وعلى الدرجة الكلية حيث كان مسةةةةتوى الداللة لقيم (ت) أكبر من ( )=.=αوبهذا
نقبل الفرضية الصفرية.
ووجدت فروق على البعد ( )4حيث كان مسةةةتوى الداللة لقيم (ت) أقل من ( ،)=.=αويبدو من المتوسةةةطات الحسةةةابية
أنم لصالي البكالوريوس.
ويعود ذلك من وجهة نظر الباحث الى ضرورة تىهيل معلمي الدبلوم تربويا ،واعداد برامج لاصة تساعدهم في تنمية
مهاراتهم التعليمية دالل بيئة الصط

التوصيات
من ل ت النتائج التي لرجت بها هذه الدراسة يقدم الباحث بعدد من التوصيات:
 عمل برامج تسهم في رفع كفاتة المعلمين مستقب ً في مجات التعليم باالستنتاج مع التركيز على موضوعات تنميةالتفكير لدى الط
 -يج

باكل عام.

تقديم الدعم النفسي وإعطات وقت كا ٍ للط

المبدعين ومنحهم الحوافز وتوفير االمكانات المادية ال زمة

لإلبداع.
 تغير طرق التدريس التقليدية واستبدالها بطرق التدريس الحديثة التي تعتمد على تنمية مهارات التفكير االبداعيواالستنتاجي والناقد.
 ضرورة اجرات المزيد من االبحاث حوت موضوع الدراسة نظراً الفتقار المكتبة العربية للجهود البحثية المتخصصةفي هذا المجات.
 التىهيل المهني الجيد للمعلمين وضرورة تطبيق الطريقة االستنتاجية في تدريس التاريخ لما لها من اهمية في زيادةمعدالت تحصيل الطلبة واتجاهاتهم نحو دراسة التاريخ.
 -تطوير المناهج لت ئم الطريقة االستنتاجية بحيث يكون للطال

الدور االساس في العملية التعليمية ،اما دور المعلم

فيكون موجها ً ومرلداً للعملية التعليمية.

المراجع والمصادر:
المراجع العربية
 ابو ج لة ،صةةةبحي حمدان ( )2111اسةةةتراتيجيات حديثة في طرائق تدريس التاريخ ،مكتبة الف ح للناةةةر والتوزيع،الكويت.
 آت ياسين ،محمد ( )2104المبادئ االساسية في طرق التدريس العامة ،دار القلم – مكتبة النهضة ،بيروت. -أيو  ،نادر (=== )0تىثر الط

باسةةةةةتخدام الطرق االسةةةةةتنتاجية في التدريس وع قة ذلك بالبيئة المدرسةةةةةية ومناخ

العمل في المدرسة ،رسالة ماجستير ير مناورة ،كلية االمير نايط ،الريات.
 -جامعة القدس المفتوحة ( )2111اسالي تدريس التاريخ ،برنامج التعليم المفتوح ،رام هللا.
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 -جبر ،عبد الغفار ( )0==αأثر التعلم باالسةتنتاج في زيادة التحصيل لدى ط

المرحلة االساسية في محافظات لمات

زة من وجم نظر المعلمين والمارفين ،رسالة ماجستير ير مناورة ،الجامعة االس مية ،فلسطين.
 الحصري ،علي منير ،العنيزي ،يوسط ( )0==4طرق التدريس العامة ،مكتبة الف ح للنار والتوزيع ،ط ،0الكويت. زيدان ،محمود فهمي ( )2100االستقرات والمنهج العلمي ،دار الجامعات المصرية ،القاهرة. سةةعادة ،جودت ( )0==2تدريس مهارات التفكير االسةةتنتاجي وع قتم بزيادة التحصةةيل لدى طلبة المرحلة االسةةاسةةيةفي محافظة نابلس من وجهة نظر المعلمين ،بحث مناور في مجلة جامعة النجاح الوطنية ،فلسطين.
 سةةةةعادة ،جودت ،اليوسةةةةط ،جمات ( )2199تدريس مفاهيم اللغة العربية والرياضةةةةيات والتاريخ والتربية االجتماعية،دار الجليل ،بيروت.
 عطا هللا ،مياةيل كامل ( )0==2طرق وأسةالي تدريس التاريخ ،دار المسةيرة للنار والتوزيع ،كلية التاريخ التربوية،عمان.
 عميرة ،ابراهيم بسيوني ( )0==0التربية العلمية وتدريس التاريخ ،دار المسيرة للنار والتوزيع ،عمان. -الغةامةدي ،طةم ( )0==αاالهةدا
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معيقات استخدام التكنولوجيا في التعليم لدى ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس األردنية من وجهة
نظر المعلمين
Obstacles to using technology in education for people with special needs in Jordanian
schools from the teachers' point of view
الباحثة /سليمة عواد حمدان السميران
وزارة التربية والتعليم األردنية
Email: saleme.awad96@gmail.com

الملخص:
تشهد البشرية تقدم سريعة متنامية في المجاالت المتعلقة بحياة اإلنسان ،والجانب التربوي بصفة عامة والتعليمي خاصة .وهذا ما
دعا التربويين إلى إعادة النظر في طبيعة الوضع التربوي والسياسات التربوية كي تنسجم مع هذه التحوالت السريعة وتواكب
عصر االنفتاح المعلوماتي والعولمة والثورة التقنية ،وتعتبر تكنولوجيا المعلومات من الموضوعات المهمة في حياة اإلنسان.
وتم اختيار أفراد الدراسة قصدا من المعلمين والمعلمات العاملين بمدارس ذوي االحتياجات الخاصة بالعاصمة عمان خالل
الفصل األول من العام الدراسي ( .)9191/9102وبلغ حجم العينة ( )54معلما ومعلمة.
وبناء على نتائج الدراسة توصلت الباحثة لمجموعة من التوصيات من أهمها :عقد دورات تدريبية مكثفة ومتابعة تطبيق استخدام
المعلمين للتكنولوجيا في التعليم ،وإجراء المزيد من الدراسات التربوية التي تتعلق باستخدام التكنولوجيا في التعليم لدى شرائج
أخرى من الطلبة.
الكلمات المفتاحية :معيقات ،استخدام التكنولوجيا في التعليم ،ذوي االحتياجات الخاصة ،المدارس األردنية ،المعلمين.

Abstract:
Obstacles to using technology in education for people with special needs in Jordanian schools
from the teachers' point of view
Abstract
Mankind is witnessing rapid and growing progress in areas related to human life, and the
educational aspect in general and educational in particular. This is what called educators to
reconsider the nature of the educational situation and educational policies in order to harmonize
with these rapid changes and keep pace with the era of information openness,

803

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-5-5 :م
ISSN: 2706-6495

Globalization and the technical revolution, and information technology is considered one of the
important issues in human life.
The study individuals were purposely chosen from male and female teachers working in schools
for people with special needs in the capital, Amman, during the first semester of the academic
year (2019/2020). The sample size reached (45) male and female teachers.
Based on the results of the study, the researcher came up with a set of recommendations, the
most important of which are: holding intensive training courses, following up on the application
of teachers' use of technology in education, and conducting more educational studies related to
the use of technology in education in other groups of students.

Keywords: Obstacles, the use of technology in education, people with special needs, Jordanian
schools, and teachers.

المقدمة:
يتميز هذا العصر الذي نعيشه بالتطور السريع والهائل في شتى مناحي الحياة ،حيث تشهد البشرية تقدم سريعة متنامية
في المجاالت المتعلقة بحياة اإلنسان ،والجانب التربوي بصفة عامة والتعليمي خاصة .وهذا ما دعا التربويين إلى إعادة النظر في
طبيعة الوضع التربوي والسياسات التربوية كي تنسجم مع هذه التحوالت السريعة وتواكب عصر االنفتاح المعلوماتي والعولمة
والثورة التقنية ،وتعتبر تكنولوجيا المعلومات من الموضوعات المهمة في حياة اإلنسان ،بحيث شملت جميع مناحي حياته ،وبرز
ذلك من خالل التطور الهائل في مجال تكنولوجيا المعلومات ،وأصبحت تؤدي دورا بارزا في العملية التربوية ،من خالل تأهيل
المعلمين ،وإعداد المناهج التعليمية ،والوسائل التعليمية التكنولوجية ،وسهولة عملية االتصال والتواصل داخل المدرسة وخارجها،
وبذلك تعمل على تذليل الصعاب أمام الطلبة من الناحية النفسية  ،والتربوية  ،والمجتمعية .
وألن الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة هم جزء من هذه المنظومة المستهدفة ،وهم بحاجة ماسة إلى رعاية تفوق الطلبة
العاديين جعل المربين العاملين في هذا المجال يتوجهون نحو توظيف التكنولوجيا في التعليم المتنوعة خالل العملية التعليمية لذوي
االحتياجات الخاصة ،من خالل العمل على تزويدهم بالمهارات الالزمة لمساعدتهم من خالل استخدام التقنيات والبرمجيات
التكنولوجية المتنوعة خالل العملية التعليمية ،وهذا يساعدهم على تسهيل االتصال والتواصل (مرزوق.)2010 ،
وترى الباحثة بأن التقنيات واألدوات التكنولوجية أصبحت واقعا في ميدان التربية الخاصة ،وذلك يساعد الطلبة ذوي
الحاجات الخاصة على العيش المستقل والفعال في المجتمع ،لذا سعت جميع المؤسسات التربوية والتعليمية إلى ضمان فرص
متكافئة للتربية والتعليم لجميع الطالب ذوي اإلعاقة منذ مرحلة الطفولة المبكرة وذلك لمساعدتهم ووصولهم للتحصيل المناسب
من خالل توفير التقنيات والوسائل واألدوات التكنولوجية التي تسهل العلمية التعليمية التعلمية لهم.
ولعل ما تمر به العملية التعليمية في مدارس ذوي االحتياجات الخاصة من مشكالت عديدة تؤثر في نمو الحياة التعليمية
وتطورها ،وكذلك ما تعانيه إدارة مدارس ذوي االحتياجات الخاصة من صعوبات مادية ،والزيادة في أعداد الطالب ذوي اإلعاقة
الملتحقين في هذه المدارس الخاصة مما يزيد من تفاقم المشكالت لديهم،
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ومن خالل معرفة الباحثة ببعض العاملين بهذه المدارس وجد لديهم اهتمام بالرغم من التحديات التي تواجههم ،وخاصة
محاوالتهم لتقديم الخدمات التربوية بما يتناسب مع التطور التكنولوجي وفق مفردات التكنولوجيا في التعليم ،وهذا ما دفع الباحثة
إلى إجراء هذه الدراسة من أجل لفت أنظار المسؤولين في مؤسسات التربية الخاصة ومدارسها ،لالهتمام بشريحة المعلمين
والطلبة ،وتسهيل التعامل مع التطورات التكنولوجية في حقل التعليم.

مشكلة الدراسة:
تتمحور مشكلة الدراسة من خالل اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي:
ما معيقات استخدام التكنولوجيا في التعليم لدى ذوي االحتياجات الخاصة من وجهة نظر المعلمين في مدارس التربية الخاصة
في العاصمة عمان؟
ويتفرع منه السؤال التالي :هل توجد معيقات فروق دالة إحصائيا بين مستوى معيقات استخدام التكنولوجيا في التعليم
لدى ذوي االحتياجات الخاصة تبعا لمتغيري الجنس والخبرة؟

فرضيات الدراسة:
 ال توجد فروق دالة إحصاااائيا عند مساااتوى الداللة اإلحصاااائية ( )α≤0.05بين مساااتوى معيقات اساااتخدام التكنولوجيا فيالتعليم لدى ذوي االحتياجات الخاصة تبعا لمتغير الجنس؟
 ال توجد فروق دالة إحصاااائيا عند مساااتوى الداللة اإلحصاااائية ( )α≤0.05بين مساااتوى معيقات اساااتخدام التكنولوجيا فيالتعليم لدى ذوي االحتياجات الخاصة تبعا لمتغير الخبرة العملية؟

أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة الحالية إلى الكشف عن معيقات استخدام التكنولوجيا في التعليم لدى ذوي االحتياجات الخاصة من وجهة
نظر المعلمين في مدارس التربية الخاصة في العاصمة عمان ،كذلك معرفة داللة الفروق في معيقات استخدام التكنولوجيا في
التعليم لدى ذوي االحتياجات الخاصة تبعا لمتغيرات :الجنس ،والتخصص العلمي ،والخبرة العملية ،ومرحلة التعليم.

أهمية الدراسة:
 قلة الدراساات التي تناولت معيقات اساتخدام التكنولوجيا في التعليم لدى ذوي االحتياجات الخاصة من وجهة نظر المعلمينفي مدارس التربية الخاصة في العاصمة عمان -حسب علم الباحثة.-
 لفت أنظار القائمين على مدارس ذوي االحتياجات الخاصااااة إلى توفير االمكانيات المادية والمعنوية في مجال التكنولوجيافي التعليم للطلبة.
 يمكن أن تفيد نتائج الدراسااة الحالية القائمين على مؤسااسااات ذوي االحتياجات الخاصااة ومدارسااها في التغلب على معيقاتتوفير التكنولوجيا في التعليم وتوظيفها أثناء العملية التعليمية.
 إتاحة الفرصااة للباحثين المهتمين بهذه الشااريحة وضااع برامج تكنولوجية تسااهم في توظيف المنهاج وفق أدوات تكنولوجياالتعليم مع مراعاة حالة التكييف المناسب لهذه الشريحة.
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التعريفات اإلجرائية
 المعيقات :الصااعوبات التي تواجه ذوي االحتياجات الخاصااة سااواء أكانت مادية أو غير مادية في اسااتخدام التكنولوجيا فيالتعليم من وجهة نظر المعلمين في مدارس التربية الخاصاااااة في العاصااااامة عمان ،وساااااوف يتم قياس ذلك من خالل أداة
ستعدها الباحثة لهذا الغرض.
 التكنولوجيا في التعليم :كل أداة أو وسيلة معقدة أم غير معقدة يستخدمها معلمو التربية الخاصة بهدف شرح وتسهيل المادةالتعليمية للتالميذ ذوي االحتياجات الخاصاة .ومن هذه الوساائل :أجهزة الكمبيوتر الشاخصاية والبرامج الخاصة ،والوسائل
المعززة للتواصاااال ،والوسااااائل المعينة على التحكم في البيئة المحيطة ،واسالت الحاساااابة ،وأجهزة التسااااجيل ،والنظارات
المكبرة ،والكتب المسااجلة على شاارائط كاساايت ،وغيرها من الوسااائل المخصااصااة لهم .ومصااطلا التكنولوجيا في التعليم
يرادف مفهوم التقنيات التعليمية لذوي االحتياجات الخاصة ،أو الوسائل التكنولوجية المعينة لذوي االحتياجات الخاصة.
 ذوو االحتياجات الخاصةةةةةة :هم أولئك األفراد الذين ينحرفون عن المساااااتوى العادي أو المتوساااااط في خصااااايصاااااة ما منالخصاائص ،أو في جانب ما أو أكثر من جوانب الشاخصية إلى الدرجة التي تحتم احتياجهم إلى خدمة خاصة ،تختلف عما
يقدم إلى أقرانهم العاديين ،وذلك لمساعدتهم على تحقيق أقصى ما يمكنهم بلوغه من النمو والتوافق.

حدود الدراسة ومحدداتها:
 اقتصار موضاوع هذه الدراساة على معيقات اساتخدام التكنولوجيا في التعليم لدى ذوي االحتياجات الخاصة من وجهة نظرالمعلمين في مدارس التربية الخاصاااااة في العاصااااامة عمان ،وتم اتباع المنهج الوصااااافي التحليلي الذي تحاول الباحثة من
خالله التعرف إلى مسااتوى أبعاد مقياس معيقات اسااتخدام التكنولوجيا في التعليم لدى ذوي االحتياجات الخاصااة من وجهة
نظر المعلمين في مدارس التربية الخاصاة في العاصمة عمان ،والتعرف إلى الفروق في متوسطات درجات المقياس ،تبعا
للمتغيرات :الجنس ،والخبرة العملية.
 اقتصااار تطبيق هذه الدراساااة على عينة قصااادية من المعلمين والمعلمات العاملين بمدارس ذوي االحتياجات الخاصاااة فيالعاصامة عمان في (مدرساة األمل للصام ،مدرساة عبد

ابن مكتوم لععاقة البصارية ،مدرسة الروضة النموذجية للشلل

الدماغي ،المدرسااااااة النموذجية للتربية الخاصااااااة لععاقة العقلية ،مدرسااااااة قرية العائلة للتربية الخاصااااااة لععاقة العقلية
السمعية).
 تم تطبيق هذه الدراسة في الفصل األول من العام الدراسي (.)9191/9102 تم استخدام مقياس معيقات استخدام التكنولوجيا في التعليم لدى ذوي االحتياجات الخاصة كأداة للدراسة. تتحدد نتائج الدراساااة جزئيا باألدوات التي ساااتساااتخدمها الباحثة وما تتمتع به هذه األدوات من الخصاااائص السااايكومترية(الصدق ،والثبات) ،وبالتالي فإن تعميم نتائج هذه الدراسة مرتبط بخصائص هذه األدوات.

الدراسات السابقة:
قام اوتولينو ( )Ottolino,0222دراسة هدفت إلى الكشف عن توافر واستخدام التقنيات في برامج إعداد المعلمين
ومعلمي المهن األوائل للصم وضعاف السمع في والية الينوي بالواليات المتحدة األمريكية ،والمعوقات التي تمنع استخدام هذه
التقنيات ،وقد أسفرت النتائج عن أن هناك استخداما عالية للطابعات والحاسب اسلي واألقراص المدمجة بواسطة المجموعة
المستهدفة اإلكمال األعمال المتعلقة بالدراسة وإلعداد الدروس للمتعلمين،
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كما وجدت الدراسة أن معوقات استخدام التقنيات تكمن في صعوبة الحصول عليها ،كما أشارت الغالبية العظمى من
أفراد العينة إلى أنها وجدت ( )۰۲كفاية من ا لكفايات مهمة للتدريس ،إال أن هذه الكفايات لم تدرس في برامج الدراسة كما لم يتم
توفيرها في ورش العمل ،وأن العديد منهم قد تعلموا هذه الكفايات بشكل
هدفت دراسة كوبلي وزيغيني ( )Copley and Ziviani, 0222إلى معرفة دور التكنولوجيا المساعدة في تحسين
فرص المشاركة في البيئات المدرسية لدى األطفال ذوي اإلعاقات المتعددة ،ومعوقات استخدامها ،في أستراليا وأظهرت النتائج
أن من أهم المعوقات نقص التدريب المناسب للموظفين ونقص الدعم ،والمواقف السلبية للموظفين ،وعدم كفاية عمليات التقييم
والتخطيط ،وعدم كفاية التمويل والصعوبات في شراء المعدات ،وضيق الوقت .ويقترح الباحثان نموذج تخطيط وتقييم الستخدام
التكنولوجيا المساعدة لتحقيق الهدف التعليمي لألطفال ذوي اإلعاقات المتعددة ،ويمكن لهذا النموذج أن يساعد في تخصيص
الموارد للعالج الوظيفي في المدارس لتعزيز أفضل النتائج التعليمية.
وهدفت دراسة هوساوي ( )0222إلى معرفة معوقات استخدام التقنيات التعليمية الخاصة في تدريس التالميذ المتخلفين
عقليا كما يدركها معلمو التربية الفكرية بمدينة الرياض ،وتكونت عينة الدراسة من ( )091معلما للتربية الفكرية ،واستخدام أداة
الدراسة وهي عبارة عن استبانة الغرض الدراسة من إعداد الباحث ،وأظهرت نتائج الدراسة وجود اختالفات في إدراك المعلمين
المعوقات استخدام التقنيات التعليمية الخاصة في تدريس التالميذ المتخلفين عقليا ،وبينت وجود فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسطات درجات المعلمين حسب البيئة التعليمية في إدراكهم المعوقات استخدام التقنيات التعليمية في تدريس التالميذ المتخلفين
عقليا ،وأوضحت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في المعوقات باختالف المؤهل العلمي ألفراد العينة.
وسعت دراسة أبو عون ( )0222إلى تحديد المهارات الحاسوبية التي يمكن إكسابها للمكفوفين ،والكشف عن مدى فعالية
استخدام برنامجي :إبصار والمعتمد على حاسة السمع ،وبرنامج فيرجو المعتمد على حاسة اللمس في إكساب مهارة استخدام
الحاسوب ،واإلنترنت للطالب المكفوفين ،ومعرفة إذا ما كان هناك فروق في اكتساب مهارة استخدام الحاسوب والشبكة العنكبوتية
باختالف حاسة التعلم ،وتكونت عينة الدراسة من ( )09طالبا كفيفا من طالب الجامعة اإلسالمية بغزة ،واستخدام الباحث بطاقة
مالحظة لغرض الدراسة ،وأظهرت النتائج وجود فروق في أداء الطالب المكفوفين قبل وبعد استخدام برنامج إبصار لصالا
المجموعة التي استخدمت برنامج إبصار ،ووجود فروق في أداء الطالب المكفوفين قبل وبعد استخدام برنامج فيرجو لصالا
المجموعة التي استخدمته ،وبينت وجود فروق في أداء طالب المجموعة األولى الذين استخدموا برنامج فيرجو لصالا المجموعة
األولى.
وهدفت دراسة بارنارد وباير ( )Barnard and Beyer, 0222إلى معرفة المعوقات الشخصية الستخدام
التكنولوجيا لدى األشخاص الذين يعانون صعوبات التعلم ،وقام الباحثان باستخدام دراسة الحاالت لدى األفراد من ذوي صعوبات
التعلم لمعرفة المعوقات في بريطانيا ،وأظهرت النتائج بعض الطرق التي يمكن من خاللها أن تساعد التكنولوجيا هؤالء األفراد،
كما بينت النتائج أن من المعوقات الشخصية الرئيسة هي :التخطيط للرعاية االجتماعية لألشخاص الذين يعانون صعوبات التعلم.
ويخلص الباحثان إلى أهمية التغلب على هذه المعوقات لتحقيق الفائدة المحتملة من استخدام التكنولوجيا لدى األشخاص الذين
يعانون صعوبات التعلم.
وأجرى كل من أبو شقير وعقل ( )0222دراسة هدفت إلى التعرف على فاعلية برنامج محوسب قائم على أسلوب التعليم
الخصوصي في اكتساب مهارات العروض التقديمية لدى الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة،
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وقد استخدم الباحثان المنهج البنائي في بناء البرنامج المحوسب ،وكذلك المنهج التجريبي ،وتكونت عينة الدراسة من
( ) 01طالبا من الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة من المعوقين سمعيا من طالب الصف التاسع األساسي ،واستخدما بطاقة مالحظة
للوقوف على الفروق بين أداء الطلبة قبل تطبيق البرنامج وبعده ،وبينت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالا
البرنامج ،وأشارت إلى وجود تأثير كبير للبرنامج في اكتساب الطلبة مهارات العروض التقديمية .
وهدفت دراسة احمد ( )0222إلى معرفة أهم معوقات استخدام الوسائط التعليمية لدى المديرين والمعلمين في المدارس
الحكومية في محافظة سلفيت ،واستخدم استبانة لغرض الدراسة من إعداد الباحث ،وتكونت عينة الدراسة من ( )11مديرا ومديرة،
و( )019معلما ومعلمة .وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق في معوقات استخدام الوسائط التعليمية من وجهة نظر المديرين
والمعلمين ،والتي تعزى إلى متغيرات الجنس ،وطبيعة الوظيفة ،والتخصص ،وسنوات الخبرة ،والحالة االجتماعية ،والمرحلة
التعليمية ،وبينت وجود فروق في معوقات است خدام الوسائط التعليمية في التعليم والتي تعزى الى تغير المؤهل العلمي من وجهة
نظر المديرين والمعلمين.
وسعت دراسة الوقار ( )0222إلى معرفة أثر برنامجين محوسبين في تنمية مهارات تكنولوجيا التعليم لدى المعاقين
سمعيا نحو استخدامها في اليمن ،وشملت عينة الدراسة معلمي الصم في محافظات األمانة ،وصنعاء ،وعمران ،والمحويت باليمن،
واستخدام اختبار معرفي ،وبطاقة مالحظة ،وبرنامجين محوسبين لهدف الدراسة ،وأظهرت نتائج الدراسة أثرا واضحا
للبرنامجين ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية للمجموعة التجريبية في التطبيق البعدي على المجموعة الضابطة ،وعدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين في التطبيق القبلي.
وقام الزهراني ( )0220بدراسة هدفت إلى معرفة مدى ادراك المعاقين في السعودية لمزايا تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت ودورها في تأهيلهم للحياة ،وتوعيتهم بحاجاتهم إلى تكنولوجيا المعلومات والمساهمة في تحديد األساليب والعمليات
اإلدارية ،التي يجب أن يستخدمها للمساهمة في توظيف تلك التكنولوجيا ،وتكونت عينة الدراسة من ( )011موظف ،و()14
معاقا ،واستخدم أربع أدوات هي :قائمة األجهزة المتاحة للمعاقين ،واستبانة للعاملين ،واستبانة للمعاقين ،والمقابالت الشخصية،
وأظهرت نتائج الدراسة أن استخدام وسائل التكنولوجيا المساعدة تمنا المعاق شعورا باالستقاللية في العمل ،وأن المعاقين
يواجهون صعوبة في فتا مواقع الشبكة العنكبوتية ،بسبب أن البرمجيات ال تعينهم على فهم المعلومات ،وبينت أن أكثر الصعوبات
المتعلقة باإلمكانات التكنولوجية تتمثل في عدم كفاية مختبرات الحاسوب ،واإلنترنت ،في عدم كفاية التمويل للمعدات التكنولوجية
الحديثة ،وعدم وجود رغبة كافية لدى العاملين في تعلم المهارة الحديثة وتطوير قدراتهم.
وهدفت دراسة أبو دية ( )0222إلى تحديد واقع توظيف تكنولوجيا المعلومات في تعليم الطلبة المعاقين بصريا بالكلية
الجامعية التطبيقية ،وتكونت عينة الدراسة من ( )۸۱طالبا وطالبة من الطلبة المعاقين بصريا ،واستخدمت استبانة لغرض الدراسة،
وتوصلت النتائج إلى وجود نوع من القصور في توظيف تكنولوجيا المعلومات لتيسير شؤونهم التعليمية ،ورفع مستوى المشاركة
اإليجابية للطالب المعاق بصريا في الكلية.
وبينت دراسة بينتون وغوستافسون ( )Penton and Gustafson, 0222معوقات استخدام التكنولوجيا لدى ذوي
اإلعاقات ،وشملت الدراسة ( )52من البالغين من مستخدمي التكنولوجيا من ذوي اإلعاقات في كندا ،واعتمدت الدراسة على
أسلوب مختلط شمل التحليل الوصفي المسحي لمستخدمي التكنولوجيا من ذوي اإلعاقات المختلفة ،والتحليل الموضوعي من خالل
إجراء المقابالت الفردية ،والبالغ عددهم ( )1من مقدمي الخدمات لذوي اإلعاقة،
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وأظهرت النتائج عدم الرضا عن البرامج والخدمات .وأن من معوقات استخدام التكنولوجيا انعدام المعرفة والتدريب
والدعم والتمويل ،وأن هناك فروقا في تقديم الخدمات ،تعود إلى الفوارق الجغرافية واالجتماعية واالقتصادية.
التعقيب على الدراسات السابقة:
بالنظر إلى الدراسات السابقة نجد أن معظمها تناولت متغيرات نفسية هامة في التراث النفسي ،حيث تشكل عمودا رئيسا
في مجال التربية الخاصة ،وتكنولوجيا التعليم .كما أن هذه الدراسات أجريت على شرائا مختلفة منهم :الطلبة المكفوفين والمعاقين
بصريا ،والمعلمين ،والمعلمات كدراسة أبو عون ( ،)9112ودراسة أبو دية ( .)9102واستخدمت الدراسات مقاييس وبرامج
مختلفة منها :مقياس معوقات استخدام التقنيات التعليمية ،وبرامج كمبيوتر ،ومعوقات الوسائط التعليمية .وقد توصلت هذه الدراسة
إلى نتائج يستفاد منها في مجال التربية الخاصة ،وتكنولوجيا التعليم ،وتتشابه الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في
استخدامها منهج البحث الوصفي التحليلي ،إال أنها تختلف عنها في تناولها معيقات استخدام التكنولوجيا في التعليم لدى ذوي
االحتياجات الخاصة من وجهة نظ ر المعلمين في مدارس التربية الخاصة في العاصمة عمان ،وعليه تعتبر الدراسة الحالية من
الدراسات الباكرة في ميدان البيئة األردنية وذلك حسب علم الباحثة ،وقد أفادت الدراسات السابقة في اختيار منهجية البحث المناسبة
وأدوات الدراسة المناسبة.

منهجية الدراسة:
تعددت منا هج البحث بتعدد الظواهر المدروسة لذلك فان اختيار المنهج األنسب هو أساس أي دراسة ألنه يحقق أهداف
الدراسة.
ونظرا لطبيعة دراستي فقد اخترنا المنهج الوصفي التحليلي ألنه يصف الظاهرة وصفا ويعبر عنها كما وكيفا دقيقا وألنه
األكثر مالءة لدراستنا كما انه يهدف الى اكتشاف الوقائع.

مجتمع الدراسة:
يضم جميع المعلمين العاملين بمدارس ذوي االحتياجات الخاصة في العاصمة عمان خالل الفصل األول من العام
الدراسي (.)9191/9102

عينة الدراسة:
تم اختيار أفراد الدراسة قصدا من المعلمين والمعلمات العاملين بمدارس ذوي االحتياجات الخاصة بالعاصمة عمان
خالل الفصل األول من العام الدراسي ( .)9191/9102وبلغ حجم العينة ( )54معلما ومعلمة.
صدق االستبانة:
للتأكد من الصاااااادق الظاهري ألداة الدراسااااااة قامت الباحثة بعرضااااااها بصااااااورتها األولية على ( )5محكمين من ذوي
االختصاااااااص في مجاال منااهج اللغاة العربياة ،والقيااس والتقويم التربوي في الجاامعات االردنية .باإلضااااااافة إلى مجموعة من
المختصاااين التربويين في وزارة التربية والتعليم وذلك للحكم على درجة مالءمة الفقرات من حيث صاااالحيتها وانتمامها للمجال
المراد قيااسااااااه ،واقتراح أي تعاديالت يرونهاا ،وقاد أجريت التعديالت بنا ًء على آراء المحكمين .وبعد اسااااااترجاع االسااااااتبانات
ومراجعة آراء المحكمين ،تم اختيار الفقرات التي أجمع المحكمون على مناساااااابتها ،وتعديل صااااااياغة بعض الفقرات التي أجمع
المحكمون على إجراء تعاديالت عليهاا ،وتركزت التعاديالت على إعادة ترتيب مجاالت أداة الدراسااااااة ،وإعادة صااااااياغة بعض
الفقرات وحذف بعضها .وتكونت االستبانة بصورتها النهائية من ( )41فقرة.
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ثبات االستبانة:
تم اساااااتخدام طريقة االختبار وإعادة االختبار حيث قامت الباحثة بتوزيع االساااااتبانة على ( )91معلما ً ومعلمة من داخل
عينة الدراساة ،وإعادة تطبيقها عليهم بعد مضاي أسابوعين ،وبعد ذلك تم اساتخراج معامل الثبات من خالل حساب معامل ارتباط
بيرساااون بين الدرجات في التطبيقين األول والثاني ،حيث بلغت قيمة معامل االرتباط الكلي ألداة الدراساااة ( .)1.20وقد أشاااارت
قيم معامل االرتباط إلى أن األداة تتمتع بدرجة ثبات عالية،

المعالجات اإلحصائية:
لعجابة عن أسئلة الدراسة تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية على مستوى الفقرة والمجال ،واختبار
(ت) ،ومعامل االرتباط الفا كرونباخ.
نتائـج الدراسـة ومناقشتها:
يتناول هذا الجزء عرضا ً للنتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية ،وفيما يلي عرض لنتائج الدراسة وفقا ً لما يأتي:
النتائج المتعلقة باإلجابة عن السةةة األ األوأل نصةةة  :ما معيقات اسةةةتخدام التكنولوجيا في التعليم لدى ذوي االحتياجات
الخاصة من وجهة نظر المعلمين في مدارس التربية الخاصة في العاصمة عمان؟
لعجابة عن هذا السااااااؤال تم احتساااااااب التكرار والنسااااااب المئوية لمعيقات اسااااااتخدام التكنولوجيا في التعليم لدى ذوي
االحتياجات الخاصة من وجهة نظر المعلمين في مدارس التربية الخاصة في العاصمة عمان بشكل عام ثم لفقرات كل مجال من
مجاالت االسااااتبانة .ويبين الجدول ( )0معيقات اسااااتخدام التكنولوجيا في التعليم لدى ذوي االحتياجات الخاصااااة من وجهة نظر
المعلمين في مدارس التربية الخاصاة في العاصمة عمان حسب المعيقات مرتبة تنازليا حسب النسب المئوية مرتبة تنازليا حسب
النسب المئوية.
الجدول ( :)0معيقات استخدام التكنولوجيا في التعليم لدى ذوي االحتياجات الخاصة من وجهة نظر المعلمين في مدارس التربية
الخاصة في العاصمة عمان حسب المعيقات.
التكرار

النسب المئوية

المعيقات
نقص في االجهزة التكنولوجية

52

%24

عدم التأهيل الجيد للمعلمين

22

%11

قصر وقت الحصة

05

%22

رفض الطلبة للتكنولوجيا

22

%22

سواء استخدام التكنولوجيا

21

%11

معيقات انهاء المقرر

92

%11

جهل المعلم باستخدام بعض األجهزة التكنولوجية

94

%54

بذل مجهود إضافي عند استعمال التكنولوجيا

00

%95

يتضا من خالل الجدول رقم ( ) 0ان افراد العينة اتفقوا على أن نقص االجهزة التكنولوجية هو أحد معوقات استخدام التكنولوجيا
المساندة حيث قدرة بنسبة ( )%24ومن المعوقات التي تعيق استخدام التكنولوجيا عدم التأهيل الجيد للمعلمين وتمثل بنسبة ()%11
وقصر وقت الحصة يمثل ( ،)%22في حين أن رفض الطلبة للتكنولوجيا جاء في المرتبة الرابعة بنسبة (،)%22
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وسواء استخدام التكنولوجيا في المرتبة الخامسة بنسبة ( ،)%11ومعيقات انهاء المقرر بنسبة ( )%11في حين أن بذل مجهود
إضافي عند استعمال التكنولوجيا جاء في المرتبة األخيرة بنسبة (.)%95
النتائج المتعلقة باإلجابة عن السةةةةة األ الثاني نصةةةةة  :هل توجد معيقات فروق دالة إحصةةةةةائيا بين مسةةةةةتوى معيقات اسةةةةةتخدام
التكنولوجيا في التعليم لدى ذوي االحتياجات الخاصة تبعا لمتغيري الجنس والخبرة؟
النتائج المتعلقة بالفرضية األولى والتي نصها :ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة اإلحصائية ( )α≤0.05بين
مستوى معيقات استخدام التكنولوجيا في التعليم لدى ذوي االحتياجات الخاصة تبعا لمتغير الجنس؟
الجدوأل ( :) 0المتوسطات الحسابية واختبار (ت) لمعيقات استخدام التكنولوجيا في التعليم لدى ذوي االحتياجات الخاصة تبعا
لمتغير الجنس
الجنس

المتوسط الحسابي

مستوى الداللة

قيمة (ت)

الذكور

0.41

المحسوبة

0.04

االناث

9.11

الجدولية

0.22-

1.20

درجة الحرية = 5
يالحظ من الجدول ( )9أن المتوسط الحسابي للذكور يساوي ( )0.41بينما المتوسط الحسابي لعناث يساوي ( ،)9.11و (ت)
المحسوبة تساوي ( )0.04بينما الجدولية ( )0.22-عند درجة الحرية ( )5ومستوى الداللة ( ،)1.20نالحظ بان قيمة (ت) الجدولية
أكبر من قيمة المحسوبة عند مستوى الداللة ( ،)1.14مما يدل أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا يعزى لمتغير الجنس.
النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية والتي نصها :ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة اإلحصائية ( )α≤0.05بين
مستوى معيقات استخدام التكنولوجيا في التعليم لدى ذوي االحتياجات الخاصة تبعا لمتغير الخبرة العملية؟
الجدوأل ( :) 2المتوسطات الحسابية واختبار (ت) لمعيقات استخدام التكنولوجيا في التعليم لدى ذوي االحتياجات الخاصة تبعا
لمتغير الخبرة العملية
الجنس

المتوسط الحسابي

مستوى الداللة

قيمة (ت)

أقل من ( )2سنوات

0.41

المحسوبة

0.91

( )2سنوات فأكثر

0.11

الجدولية

0.22-

1.22

درجة الحرية = 5
يالحظ من الجدول ( )2أن المتوسط الحسابي لمن لديهم خبرة عملية أقل من ( )2سنوات يساوي ( )0.41بينما المتوسط الحسابي
لمن خبرتهم العملية ( )2سنوات فأكثر يساوي ( ،)0.11و (ت) المحسوبة تساوي ( )0.91بينما الجدولية ( )0.22-عند درجة
الحرية ( )5ومستوى الداللة ( ،)1.22نالحظ بان قيمة (ت) الجدولية أكبر من قيمة المحسوبة عند مستوى الداللة ( ،)1.14مما
يدل أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا يعزى لمتغير الخبرة العملية.
إن أهم ما كشفت عنه الدراسة الحالية استخدام التكنولوجيا في التعليم لدى ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس األردنية من
وجهة نظر المعلمين ولكن بشكل قليل ،وال يوجد اختالف دال إحصائيا في استخدامها من طرف المعلمين ال من ناحية الجنس وال
من ناحية الخبرة العملية ،إال انها تواجه بعض المعوقات في استخدامها.
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التوصيات:
في ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة فإن الباحثة توصي بما يأتي:
 االستمرار في تدريب المعلمين على استخدام التكنولوجيا في التعليم وخاصة للطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة. عقد دورات تدريبية مكثفة ومتابعة تطبيق استخدام المعلمين للتكنولوجيا في التعليم. -إجراء المزيد من الدراسات التربوية التي تتعلق باستخدام التكنولوجيا في التعليم لدى شرائج أخرى من الطلبة.

قائمة المراجع والمصادر:
المراجع العربية
 أبو دية ،هناء ( .)9102واقع توظيف تكنولوجيا المعلومات في تعليم الطلبة العلوم التطبيقية ،المؤتمر الدولي للعلومالتطبيقية ،غزة ،فلسطين ،ص .59-0
 أبو شقير ،محمد وعقل ،مجدي ( .)9101فاعلية برنامج محوسب قائم على أسلوب التعليم الخصوصي في اكتسابمهارات العروض التقديمية لدى الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة ،مجلة الجامعة اإلسالمية ،غزة ،سلسلة الدراسات
اإلنسانية ،م ،01ع ،9ص.110- 152
 أبو عون ،محمد ابراهيم ( .)9112فعالية استخدام برنامجي ابصار ,وفيرجو في إكساب مهارات استخدام الحاسوبواإلنترنت لدى الطالب المكفوفين بالجامعة االسالمية ،رسالة ماجستير ،الجامعة االسالمية ،غزة ،فلسطين.
 أحمد ،نافذ أيوب ( .)9101معوقات استخدام الوسائط التعليمية في المدارس الحكومية منة وجهة نظر المديرينوالمعلمين ،مجلة البحوث والدراسات التربوية الفلسطينية (بيرسا) ,ع .05
 أمين ،زينب محمد ( .)9111تكنولوجيا التعليم لذوي االحتياجات الخاصة ،ط ،9المنيا :دار التيسير للطباعة والنشر. حسن ،فارعة وفوزي ،إيمان ( .)9112تكنولوجيا تعليم الفئات الخاصة :المفهوم والتطبيقات ,القاهرة :عالم الكتب. الحيلة ،محمد محمود ( .)9111تكنولوجيا التعليم بين النظرية والتطبيق ،ط ،9دار المسيرة ،عمان ،األردن. الحيلة ،محمد محمود ( .)9112تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية ،دار المسيرة ،ط 2عمان ،االردن. الخطيب ،جمال محمد والحديدي ،منى صبحي ( .)9112قضايا معاصرة في التربية الخاصة ،أكاديمية التربية الخاصة،الرياض.
 الزهراني ،خالد ( .)9109مدى إدراك المعاقين في السعودية لمزايا تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،رسالةماجستير ،جامعة الخليج العربي ،السعودية.
 سالمة ،عبد الحافظ ( .)9110تصميم الوسائل التعليمية وانتاجها لذوي االحتياجات الخاصة ،دار اليازوري العلميةللنشر والتوزيع ،عمان ص .951 _951
 سويدان ،أمل والجزار ،منی ( .)9112تكنولوجيا التعليم لذوي االحتياجات الخاصة ،دار الفكر للنشر والتوزيع ،عمانص.92-99
 الشاعر ،عبد الرحمن إبراهيم (" .)0222احتياجات مدرسي المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية للتدريبعلى إنتاج واستخدام الوسائل التعليمية" ,مجلة التربية المعاصرة ،ع ،91دار المعرفة الجامعية.
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 عبد الهادي ،زين ( .)9112تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في السياق البرلماني .الجمعية المصرية لنشر وتنميةالوعي القانوني ،القاهرة.
 عبيد ،ماجدة السيد ( .)9111الوسائل التعليمية في التربية الخاصة ،ط ،0دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن. الفايز ،فايزة فايز ( .)9101مراكز مصادر التعلم والتكنولوجيا المساعدة لألطفاأل ذوي االعاقة السمعية ،دار الفكرالعربي ،القاهرة.
 مرزوق ،سماح عبد الفتاح ( .)9101تكنولوجيا التعليم لذوي االحتياجات الخاصة .دار المسيرة للنشر والتوزيع ،عمانص .012
 -الموسى ،عبد

عبد العزيز ( .)9119استخدام تقنية المعلومات والحاسوب في التعليم األساسي "المرحلة االبتدائية

في دوأل الخليج العربية :دراسة ميدانية ،الرياض :مكتب التربية العربي لدول الخليج.
 هوساوي ،علي بن محمد ( .)9112معوقات استخدام التقنيات التعليمية الخاصة في تدريس التالميذ المتخلفين عقلياكما يدركها معلمو التربية الفكرية بمدينة الرياض ،المؤتمر العلمي األول ،الواقع والمأمول ،قسم الصحة النفسية ،كلية
التربية ،جامعة بنها ،ص .520_510
 الوقار ،أمين ( .)9101أثر برنامجين كمبيوتريين على تنمية مهارات تكنولوجيا التعليم لدى معلمي المعوقين سمعياواتجاههم نحو استخدامها في اليمن  ،رسالة دكتوراه ،معهد الدراسات التربوية ،جامعة القاهرة ،جمهورية مصر
العربية.
 يحيى ،خولة ( .)9115البرامج التربوية لألفراد ذوي االحتياجات الخاصة ،دار المسيرة للنشر والتوزيع ،عمان ص.95-91
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قلق االمتحان وأثره على تحصيل طلبة المدارس الثانوية األردنية من وجهة نظر الطلبة أنفسهم في
اقليم الوسط باألردن
Exam anxiety and its impact on the achievement of Jordanian high school students from
the viewpoint of the students themselves in the Central Region District in Jordan
الباحثة /حنان وليد مصطفى مراد
وزرارة التربية والتعليم االردنية

الملخص:
هدفت هذه الدراسة إلى بحث العالقة بين قلق االمتحان والتحيايا الدراساد لاد طلباة الدادار

الثننوياة ارردنياة مان

وجهة نظر الطلبة أنفسهم فد اقليم الوسط بنررد  ،كدن هدفت هذه الدراسة إلى معرفة من إذا كن هننك فارو فاد مساتو قلاق
االمتحن تعز بذلك إلى من متغيري الجنس ،واليف ،من أجا ذلك قنمت البنحثة بتيديم استبننة مكونة مان  )02فقارة وتام
توزيع هذه االستبننة على عينة مكونة من  )102طنلبن ً وطنلبن ً من طلباة الدادار

الثننوياة ارردنياة فاد اقلايم الوساط بانررد ،

وقد أدخلت البينننت فد برننمج الدعنلجة اإلحيانيية لفحاف فرااينت البحاث وتام اساتخداا اختبانرات لفحاف الفرااينت وقاد
أظهر التحليا اإلحينيد للفراينت النتنيج ،كن هننك أثر للقلق بنسبة مرتفعة على جديع اربعند .وقد أوصت البنحثة بعدد مان
التوصينت أهدهن إيجند الظروف الدريحة أثننء تقديم االمتحن والتد تعدا على تخفيف درجة االاطراب وقلق االمتحن الاذي
يعنند منهن الكثير من الطلبة ،وإيجند نوع من التعنو بين ارسرة والددرساة مان تاوفير الظاروف الدريحاة لتدكاين الطنلا مان
تحييا أفضا وإبعند الدؤثرات التد تعيق التحييا.
الكلمات المفتاحية :قلق االمتحن  ،التحييا الدراسد ،الددار

الثننوية ارردنية ،اقليم الوسط بنررد .

Abstract
This study aimed to examine the relationship between test anxiety and academic achievement
among Jordanian high school students from the viewpoint of the students themselves in the
Central Region District in Jordan. This study also aimed to find out whether there are
differences in the level of test anxiety attributable to this to the variables of sex and grade For
that, the researcher designed a questionnaire consisting of (20) items, and this questionnaire was
distributed to a sample of (140) students from Jordanian secondary schools in the Central
Region District in Jordan, and the data were entered into the statistical treatment program to
examine the research hypotheses.
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Tests to examine the hypotheses the statistical analysis of the hypotheses has shown the results,
there was a high anxiety effect on all dimensions. The researcher recommended a number of
recommendations, the most important of which is to create comfortable conditions during the
examination, which work to reduce the degree of stress and test anxiety experienced by many
students, and to create a kind of cooperation between the family and the school to provide
comfortable conditions to enable the student to better collect and eliminate the influences that
impede achievement.

Keywords: Exam Anxiety, Academic Achievement, Jordanian Secondary Schools, Central
Region District, Jordan.

المقدمة:
لااو أعااند كااا مناان يااريط ذكرينتا إلااى الااوراء ،لعااند إلااى مرحلااة مهدااة فااد حينتا  ،إنهاان أياانا االمتحنناانت سااواء أكنناات
الددرسية أو الثننوية العنمة أو الجنمعية ،وأول من يقفز إلى الاذاكرة هاو الواعور بانلخوف مان االمتحننانت ساواء أكان ذلاك قباا
االمتحن أو أثننء تقديد أو بعده.
تعتبر فترة االستعداد والتحضير لالمتحنننت من الفترات اليعبة على الطلباة لدان فيهان مان الحفال والتاذكر والتركياز،
ومدن ال يك في أ الفترة الزمنية لعدلية الدراجعة هد الدرحلة التد تضع الطنل فد اغط نفسد ل التأثير العنا علاى النجان
والتحييا العلدد.
ويدكننن أ نقول أ درجة من القلق هد صحيحة وإيجنبية رنهن تدفع اإلنسن نحو العدا لدرء ارخطنر الددكنة والتد
يتعرض لهن اإلنسن فد صراع مع الحينة فنلقلق بنعث إيجنبد يسنعد فد الحفنظ على الذات والنجن فد مسايرة الحيانة ويدثاا
القلق النفسد الدرتبة ارولى فد االنتونر بين االاطرابنت النفسية وتوير اإلحينيينت أ هننك يخين ً بين أربعة أيخنص قاد
يعنند من القلق النفسد خالل فترة مان حينتا وأ مان نسابت  )%11 – 12مان ارياخنص يعاننو مان القلاق فاد أي وقات مان
السنة)www.gulfkids.com/vb/showthread.php .
لااذا ماان الدننسا أ نتطاار إلااى مواااوع قلااق االمتحنناانت ماان خااالل التطاار إلااى أثاار القلااق علااى االمتحنناانت فااد
التحياايا وكيفيااة االسااتعداد لهاان وكيفيااة التقليااا ماان حاادة التااوتر والقلااق والخااوف ماان االمتحنناانت أي رهبااة االمتحنناانت) عنااد
الطلبة.

مشكلة الدراسة:
ليس من يك فد أ طلبة الددار

الثننوية ينتنبهم ياعور بانلقلق إزاء االمتحننانت بادرجنت متفنوتاة وقاد أجداع علدانء

النفس أ قدراً معينن ً من القلق ييبح دافعن ً لألداء ومحفزاً للتحييا أمن إذا زاد عن الحد الدطلوب أو نقف ييبح مواكلة تعياق
الطالب عن ارداء .والتحييا ولذلك تبرز موكلة الدراسة فد التعارف علاى الدساتو ارمثاا لقلاق االمتحان الاذي ياؤدي إلاى
أفضا تحييا دراسد لد طلبة الددرسة فد تخييد العلوا والريناينت.
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أسئلة الدراسة:
-

قلق االمتحن  ...ها هو عنيق أا محفز للدراسة؟

-

من هو أثر قلق االمتحن على التحييا الدراسد لد طلبة الددار

-

هااا توجااد فاارو ذات داللااة إحياانيية فااد أثاار قلااق االمتحاان علااى التحياايا الدراسااد لااد طلبااة الداادار

الثننوية ارردنية؟
الثننويااة

ارردنية تعز لدتغير الجنس؟
-

هااا توجااد فاارو ذات داللااة إحياانيية فااد أثاار قلااق االمتحاان علااى التحياايا الدراسااد لااد طلبااة الداادار

الثننويااة

ارردنية تعز لدتغير اليف؟

فرضيات الدراسة:
سعت الدراسة الختبنر الفراينت اليفرية اآلتية:
-

ال توجااد فاارو ذات داللااة إحياانيية عنااد مسااتو الداللااة  )α≤0.05فااد قلااق االمتحاان وأثااره علااى تحياايا طلبااة
الددار

-

الثننوية ارردنية من وجهة نظر الطلبة أنفسهم فد اقليم الوسط بنررد تعز لدتغير الجنس.

ال توجااد فاارو ذات داللااة إحياانيية عنااد مسااتو الداللااة  )α≤0.05فااد قلااق االمتحاان وأثااره علااى تحياايا طلبااة
الددار

الثننوية ارردنية من وجهة نظر الطلبة أنفسهم فد اقليم الوسط بنررد تعز لدتغير اليف.

أهمية الدراسة:
تعتبر موكلة الخوف من االمتحنننت من أكبر الدوكالت التد يواجههن الطالب فد فترة االمتحنننت والرهبة والخاوف
من االمتحنننت تدثا يبحن ً أمنا الطالب وأسرهم فدعنلجة الخوف من االمتحن يعتبار مان أهام ارسنساينت التاد تسانعد الطاالب
فاد تخطااد فتاارة االمتحان وتدكاان الطنلا مان تطااوير يخياايت والاتخلف ماان هااذه الدواكلة بوااكا نهاانيد .حياث الخااوف ماان
االمتحن يؤدي إلى تذبذب وتدند مستو الطنل وعدا تركيزه فد االمتحن  ،وتأتد أهدياة البحاث الحانلد فاد اإلساهنا بنوعياة
الطالب فد تخيياد العلاوا والرينااينت بكيفياة مواجهاة الخاوف مان االختبانرات ومعرفاة أثار هاذا الخاوف علاى التحيايا
الدراسد.

حدود الدراسة:
تم تحديد هذه الدراسة بنربعند اآلتية:
-

البعد الزماني :تم إجراء هذه الدراسة خالل الفيا الثنند من العنا الدراسد .)0201/0202
الثننوية ارردنية فد اقليم الوسط بنررد .

-

البعد المكاني :تم إجراء هذه الدراسة على طلبة الددار

-

البعد البشري :طبق على فئة طالب وطنلبنت تخييد العلوا والريناينت على طلبة الددار

الثننوية ارردنية فاد

اقليم الوسط بنررد .

مصطلحات الدراسة:
-

القلق :هو خبارة انفعنلياة ريار سانرة يعانند منهان الفارد عنادمن يواعر بخاوف أو تهدياد مان يادء مان ،دو أ يساتطيع
تحديده وااحن ً رنلبن ً من تينح هذه الحنلة بعض التغيرات الفسيولوجية والنفسية .عبد الغفنر)1891 ،

-

قلق االمتحان  :هاو سادة فاد الوخياية فاد موقاف محادد يتكاو مان انزعان واالنفعنلياة ،ويحادد االنزعان علاى أنا
اهتدنا معرفد بنلخوف من الفوا ،وتحدد االنفعنلية على أنهن ردود فعا للجهنز العيبد .الطي )1899 ،
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ويعرف كذلك علاى أنا اااطراب يعانند منا الدارء وياؤثر فاد صاحت النفساية وينواأ مان تخوفا مان الفواا أو عادا
الحيول على نتيجة مراية فد االمتحن خالل فترة االمتحن  ،وقد تؤثر هذه الحنلة النفسية على تركياز الطنلا فاد
االمتحن مدن يؤدي إلى عرقلة العدلينت العقلية كنالنتبنه والدحنكدة العقلية والتذكر .القرعن )1880 ،
-

التحصيل الدراسي :نتنجنت تعلدية اكتسبهن الطنل بعد تعرا لخبرات تربوية وتعليدية منهجية فد مؤسساة تعليدياة.
جنمعة القد

الدفتوحة)0212 ،

اإلطار النظري
من معنى قلق االختبنر  :)Test Anxietyهو ااطراب نفسد ل جوان عدة.
-

جانب انفعالي :يتدثا فد الخوف من الرسوب.

-

جانب عقلي معرفي :يتدثا فد توقع الفوا فد اإلجنبة.

-

جانب جسمي  :يتدثا فد االاطرابنت الجسدية رير عضوية الدنوأ مثا :ااطراب اربنت القل
وتيب

والرعوة

العر وااطرابنت الهضم واإلخرا والنوا مدن يزيد من صعوبة اجتينز االمتحن فيندفع الطنل

ويعجز

عن اإلجنبة عن ارسئلة) .حنفل)0222 ،
و تتطل

الدقدرة على تقديم االختبنر توفر ثالثة أمور لد الطنل

هد :الدعرفة الجيدة بدندة االختبنر وبنلدعلومنت

التد تحتويهن وامتالك مهنرات واستراتيجينت االستعداد لالختبنر وتقديد والتحرر من قلق االختبنر أو أي قلق مينح
لعدلية التقديم ولكن البد من التذكير مرة أخر بأ وجود قلق االختبنر لد الطنل

بدستو معتدل أو طبيعد ليس مضراً

على اإلطال وإندن يفيد فد تحفيز الطنل وحث على العدا بجد فد الدراجعة لالختبنر وتقديد .
أسباب قلق االختبار بالنسبة للطلبة الذين يعانون منه:
ينقسم هؤالء الطالب حس سب تكو قلق االختبنر إلى ثالثة أقسنا:
-

الطلبة الذين ال يستعدو جيداً لالختبنر وهم على علم بذلك.

-

الطلبة الذين يستعدو لالختبنر ولكن لديهم أفكنر سلبية عن الفوا فد االختبنر أو من ينب مدن يؤدي إلى تكوين
صورة ذاتية سلبية وفقدا الثقة بنلنفس.

-

الطلبة الذين يعتقدو خطأ أنهم مستعدو جيداً لالختبنر ويفنجئو بأدايهم الدتوااع)Mealy and Host, 1992 .
والقلق ليس دايدن ً يعوراً سلبينً ،إ وجود القلق هو الذي يكو لدينن الخوف الذي يحول بيننن وبين الكثير من ارعدنل

التد قد تلحق بنن الضرر أو التد قد تؤدي بحينتنن.
مستويات قلق االختبار:
يقسم بعض البنحثين قلق االختبنر حس مستواه فد الفرد واإلثنرة الدترتبة على كا مستو إلى ثالثة أنواع:
-

قلق االختبنر الدفيد :يكو في مستو القلق منخفضن ً عند الفرد وهو الدستو الونيع عند معظم النن .

-

قلق االختبنر رير الدفيد :يكو في مستو القلق الدرتبط بنالختبنر مرتفعن ً عند الفرد بوكا رير طبيعد أو منطقد
ويسب هذا القلق الكثير من التوتر واالاطراب وعدا الراحة.

-

قلق االختبنر الضنر :وهو مستو متقدا من قلق االختبنر ال تؤثر فقط على إنجنز نونط معين كنالختبنر مثالً وإندن
يتعد تأثيره الجوان اركنديدية فد حينة الفرد ليودا الجوان ارخر )Strand, 2003 .
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ما العمل لتنمية قدرات التفكير اإلبداعي لدى الطلبة في مادة العلوم؟
إذا أردنن تندية مقدرة الطنل

فد أي فرع من العلوا وج

والحقنيق ارسنسية ونحن حين نودد على أهدية فهم الطنل

علينن أ نسنعده على اكتسنب قدر معين من الدعلومنت

للدبندئ ارسنسية وقدرت على تطبيق اريينء التد تعلدهن ونقول

إ الفهم والتطبيق أهم من مجرد االحتفنظ بذخيرة كبيرة من الحقنيق والدعلومنت .لندفا )1829 ،فعلى الدختيين إتبنع من
يلد:
-

استخداا طرايق تدريس تثير تفكير الطلبة.

-

توفير اإلمكننينت الدندية فد مختبر العلوا أو ررض النونط.

-

توفير كتنب علوا جيد فد محتواه وخبرات وتدريبنت .

-

توفر بدايا متعددة لتنفيذ أنوطة متنوعة.

-

تقليا نينب الدعلم وإعطني الوقت الكنفد لإلعداد لألنوطة.

-

توجي الدعلم لطالب للكوف عن الدعرفة وتندية قدراتهم فد إنجنز العدا.

-

تهيئة جو مفعم بنالحتراا وال تقدير ر االحتراا يزيد من تفتيح أذهن الطلبة وتوسيع دايرة تفكيرهم لتوليد أفكنر
جديدة .أبو جاللة)0221 ،

كيف نتخلص من خوف وقلق االمتحان؟؟
كلنن ينتنبنن القلق والخوف من االمتحن ولكن علينن أ نديز بين القلق الدحدود والقلق الدرفوض فنرول هو قلق
الرربة فد النج ن والحيول على أعلى الدرجنت وهو قلق محفز ومطلوب .أمن القلق والخوف الدرفوض فهو الذي يؤثر على
الثقة بنلنفس ويثبط الهدة ويقلا من درجنتك بنلررم من سهرك ومجهودك.
وصايا تضمن لك التخلص من القلق بإذن هللا:
-

النوا  ...النوا  ...النوا :خذ قسطن ً وافراً من فد الليلة السنبقة لالمتحن حتى تدخا االمتحن هندئ ارعينب وقوي
التركيز.

-

التغذية :عليك تننول وجبة خفيفة قبا ذهنبك لالمتحن فهد ستزود الدخ بنلطنقة الالزمة للتفكير وستريح فد الوقت
نفس معدتك القلقة.

-

تجن

الدأكوالت الدسدة وتجن

اإلكثنر من القهوة والوني صحيح أنهن منبهنت للجهنز العيبد ولكن زيندة التنبي

هذه رير مطلوبة وحسبك كوبن ً واحداً من أي منهدن.
-

الحركة :ال يدء أفضا من الحركة والتدنرين الريناية فد تخفيف القلق والتوتر إ كنت تستطيع القينا ببعض
التدريننت الريناية قبا االمتحن كن بهن وإال فيكفد أ تتحرك وتدود فد فننء الددرسة أو الجنمعة خالل السنعة
التد تسبق االمتحن .

-

التوكا على هللا عند استالا ورقة االمتحن .

-

قا " :بسم هللا الرحدن الرحيم وال حول وال قوة إال بنهلل العلد العظيم ".

-

اع سنعة يدك أمنمك وقم بتقسيم وقت اإلجنبة.

-

ابدأ بنإلجنبة على ارسئلة السهلة.
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-

انس كا من حولك.

-

ال تخف وتقلق إ رأيت زماليك يكتبو وأنت من زالت تفكر بنإلجنبة.

-

ال تنزعج إ رأيت زمالءك قد قنموا وسلدوا أورا اإلجنبة.
إذا انتنبتك لحظنت قلق مرة أخر أثننء االمتحن كرر الدعنء السنبق ثم أردض عينيك وخذ نفسن ً عديقن ً إلى الداخا

أمسك بقدر من تستطيع أخرج ببطء هذا التدرين البسيط يسنعد على التركيز واالسترخنء .أبو العزايم)0222 ،

مجتمع الدراسة:
تكو مجتدع الدراسة من طلبة الددار

الثننوية ارردنية فد اقليم الوسط بنررد خالل الفيا الثنند من العنا

الدراسد .)0201/0202

عينة الدراسة:
أجريت الدراسة على عينة قوامهن  )102من طلبة الددار

الثننوية ارردنية فد اقليم الوساط بانررد خاالل الفياا

الثنند من العنا الدراسد  ،)0201/0202وتم اختينرهم بطريقة عووايية والجداول  )3 ،)0 ،)1تباين توزياع عيناة الدراساة
تبعن ً لدتغيراتهن الدستقلة
جدول رقم ( :)2توزيع عينة الدراسة تبعا ً لمتغير الجنس
الجنس

التكرار

النسبة المئوية ()%

ذكر

64

46

أنثى

76

54

المجموع

240

100

جدول رقم ( :)0توزيع عينة الدراسة تبعا ً لمتغير الصف
الصف

التكرار

النسبة المئوية ()%

التنسع

50

36

العنير

52

37

الحندي عور

38

27

المجموع

240

100

منهج الدراسة:
اتبع فد هذه الدراسة الدنهج الوصفد نظرا لدالءمت طبيعتهن حيث يتم فاد هاذا الدانهج جداع البيننانت وإجاراء التحلياا
اإلحينيد الستخرا النتنيج الدطلوبة.

أداة الدراسة:
اعتدندا على أدبينت البحث والدراسانت السانبقة واستوانرة الخباراء تام بنانء اساتبنن لجداع البيننانت مان عيناة الدراساة
ايتدلت على  )02فقرة موزعة إلى أربعة أبعند كدن فد الجدول رقم )0
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جدول رقم ( :)3فقرات االستبانة تبعا لمجاالت الدراسة
عدد الفقرات

الفقرات

البعد

#
1

الدقررات الدراسية.

0

)0–1

0

ارسرة.

2

)8–2

3

البعد الثقنفد للطنل .

2

) 10 –12

0

الددرسة والدعلدين.

2

) 02 – 12

صدق األداة:
تم عرض أداة الدراسة على مختيين فاد وزارة التربياة والتعلايم ارردنياة واوصاوا بياالحيتهن بعاد إجاراء تعاديالت
أينر إليهن ،وقد تم إجراء تلك التعديالت وإخرا االستبننة بيورتهن النهنيية.
ثبات األداة
للتحقق مان ثبانت ارداة اساتخدمت معندلاة كرونبانا ألفان الساتخرا الثبانت فبلغات نسابت الكلياة علاى فقارات االساتبننة
 )2.92وهد نسبة ثبنت تؤكد إمكننية استخداا ارداة.

المعالجة اإلحصائية:
بعد جدع البيننانت تام إدخانل بينننتهان للحنسا لتعانلج بواساطة البرنانمج اإلحيانيد للعلاوا االجتدنعياة  ،)SPSSوقاد
استخدمت النس الدئوية والدتوسطنت الحسنبية الدوزونة واختبنر ت) وتحليا التبنين ارحندي.

نتائج الدراسة ومناقشتها
أوال :النتائج المتعلقة بالسؤال األول الذي نصه :من هو أثر قلق االمتحن على التحييا الدراسد لد طلبة الددار

الثننوية

ارردنية؟
من أجا اإلجنبة عن هذا السؤال ،استخدمت الدتوسطنت الحسنبية والنس الدئوية لكا فقرة من فقارات كاا مجانل مان
مجنالت االستبننة.
وقد أعطد للفقرات ذات الدضدو اإليجنبد  )2درجنت عن كا إجنبة موافق بوادة) ،و  )0درجانت عان كاا إجنباة
موافق) ،و  )3درجنت عن كا إجنبة محنيد) ،ودرجتن عن كا إجنبة معانرض) ،ودرجاة واحادة عان كاا إجنباة معانرض
بودة) ،ومن أجا تفسير النتنيج أعتدد الديزا اآلتد للنس الدئوية لالستجنبنت:
جدول رقم ( :)4ميزان النسب المئوية لالستجابات
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النسبة المئوية

درجة االستجابات

أقا من %22

منخفضة جدا

من %28-%22

منخفضة

من %28- %22

متوسطة

من %18- %12

مرتفعة

من  %92فدن فو

مرتفعة جدا
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وتبين الجداول  )9 )1 ،)2 ،)2النتنيج ،ويبين الجدول  )8خالصة النتنيج.
 )2النتائج المتعلقة بالبعد األول (المقررات الدراسية)
جدول رقم ( :)5المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد األول
متوسط

النسبة

درجة

رقم

االستجابة*

المئوية

االستجابة

3.50

70.00

مرتفعة

3.65

73.00

مرتفعة

3

ال أستطيع الدراسة عندمن يييبند قلق من امتحن من.

3.73

74.60

مرتفعة

0

يحدث القلق لدي نتيجة لعدا متنبعتد للدقرر.

3.90

78.00

مرتفعة

3.69

73.87

مرتفعة

الفقرات

الفقرة
1
0

لدي قلق من بعض الدقررات الدراسية اليعبة.
يسب رأي اآلخرين فد الدقررات الدراسية نوع مان القلاق
لدي

الدرجة الكلية
أقيى درجة للفقرة  )2درجنت
يتبين من الجدول رقم  )2السنبق أ اساتجنبنت طلباة الدادار
االمتحن وأثره على تحييا طلباة الدادار

الثننوياة ارردنياة فاد اقلايم الوساط بانررد نحاو قلاق

الثننوياة ارردنياة مان وجهاة نظار الطلباة أنفساهم فاد اقلايم الوساط بانررد كننات

مرتفعااة علااى الفقاارات  )0 ،3 ،0 ،1حيااث كنناات نساابتهن الدئويااة بااين  )%18-%12وكنناات النساابة الدئويااة لالسااتجنبة علااى
الدرجة الكلية مرتفعة بداللة النسبة الدئوية .)%13.91
وتعزو البنحثة ذلك إلى يعور الطلبة بنلعجز اتجانه العدلياة التعليدياة خنصاة اتجانه الدقاررات الدراساية الطويلاة نسابين
والددلة.
 )0النتائج المتعلقة بالبعد الثاني (األسرة)
جدول رقم ( :)6المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد الثاني
رقم

الفقرات

الفقرة
2
2
1
9
8

تؤثر الدونكا ارسرية فد مستو التحييا الدراسد لدي.
يؤثر اإلزعن وعدا توفير الجو الدننس

داخا ارسرة على

القلق لدي.
يؤثر دور ارسرة فد تخفيف القلق عندي من حيث الدعم النفسد
والدعنوي.
يؤثر العنما االقتيندي والدندي على القلق والتوتر.
تسب

822

الدبنلغة واإللحن على الدراسة من قبا ارها فد القلق

متوسط

النسبة

االستجابة*

المئوية

3.80

76.00

مرتفعة

3.95

79.00

مرتفعة

4.35

87.00

مرتفعة جدا

3.30

66.00

متوسطة

3.78

75.60

مرتفعة

درجة االستجابة
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لدي.
الدرجة الكلية

3.84

76.70

مرتفعة

أقيى درجة للفقرة  )2درجنت
يتبين من الجدول رقم  )2السنبق أ اساتجنبنت طلباة الدادار
االمتحن وأثره على تحييا طلباة الدادار

الثننوياة ارردنياة فاد اقلايم الوساط بانررد نحاو قلاق

الثننوياة ارردنياة مان وجهاة نظار الطلباة أنفساهم فاد اقلايم الوساط بانررد كننات

مرتفعة جدا على الفقارة  )1حياث كان مساتو االساتجنبة عليهان أكثار مان  )%92وكننات مرتفعاة علاى الفقارات )8 ،2 ،2
حيث كننت نسبتهن الدئوية بين  )%18-%12وكننت متوسطة على الفقرة  )9حيث كننت نسابتهن الدئوياة باين )%28-%22
وكننت النسبة الدئوية لالستجنبة على الدرجة الكلية مرتفعة بداللة النسبة الدئوية .)%12.12
وتغزو البنحثة ذلك إلى الظروف الدعيوية اليعبة التد يعيوهن الطلبة ،وخنصة فد ظا جنيحة كورونن ومن ناتج عنهان
من آثنر اقتيندية ،والتد تنعكس على أدايهم الدراسد والتحييا حيث أصبحت ارسرة جزءا مهدن من هذه الظروف الدعيواية
اليعبة لدن تعنني من صعوبنت حينتي واقتيندية ومعيوية.
 )3النتائج المتعلقة بالبعد الثالث (البعد الثقافي للطالب)
جدول رقم ( :)7المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد الثالث
رقم

الفقرات

الفقرة
12
11
10
13
10

اطالعد على الكت الدتنوعة ذات العالقة بدراستد يقلا من
القلق.
دراستد لبعض الدقررات العدلية التطبيقية يخفف من القلق عندي
الطنل الدثنلد هو الذي يتج اتجنهنت ايجنبية ليخفف من قلق
وتوتره
الطنل الجيد هو الدتدتع بوخيية ذات ثقة عنلية بنلنفس ورير
قلق ومتوتر
فد اعتقندي أ للقلق تأثير على تدند التحييا.
الدرجة الكلية

متوسط

النسبة

االستجابة*

المئوية

3.57

71.40

مرتفعة

3.78

75.60

مرتفعة

4.38

87.60

مرتفعة جدا

4.33

86.60

مرتفعة جدا

4.22

84.40

مرتفعة جدا

4.06

81.10

مرتفعة جدا

درجة االستجابة

أقيى درجة للفقرة  )2درجنت
يتبين من الجدول رقم  )1السنبق أ اساتجنبنت طلباة الدادار
االمتحن وأثره على تحييا طلباة الدادار

الثننوياة ارردنياة فاد اقلايم الوساط بانررد نحاو قلاق

الثننوياة ارردنياة مان وجهاة نظار الطلباة أنفساهم فاد اقلايم الوساط بانررد كننات

مرتفعة جدا على الفقارة  )10 ،13 ،10حياث كان مساتو االساتجنبة عليهان أكثار مان  )%92وكننات مرتفعاة علاى الفقارات
 )11 ،12حيث كننات نسابتهن الدئوياة باين  )%18-%12وكننات النسابة الدئوياة لالساتجنبة علاى الدرجاة الكلياة مرتفعاة جادا
بداللة النسبة الدئوية .)%91.12
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وتعزو البنحثة ذلك إلى زيندة اهتدنا الطلبة بتوسايع ثقنفانتهم العنماة والخنصاة ،وخنصاة فاد ظاا التطاور التكنولاوجد
واالحداث الدتسنرعة حول الطنل عنلدين ً وأهدهن فنيرو

كورونن الذ ال تزال آثنره نعنيوهن.

 )4النتائج المتعلقة بالبعد الرابع (المدرسة والمعلمين)
جدول رقم ( :)8المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد الرابع
متوسط

النسبة

درجة

رقم

االستجابة*

المئوية

االستجابة

12

يحدث القلق عندي إذا كن هننك أكثر من امتحن فد نفس اليوا.

4.38

87.60

مرتفعة جدا

12

ينتنبند نوع من القلق عندمن ال يستطيع الدعلم إيينل الفكرة لد.

4.00

80.00

مرتفعة جدا

11

أتأثر بدوعد االمتحنننت الدقررة من الددرسة مدن يسب لد القلق.

3.48

69.60

مرتفعة جدا

19

القلق فد اعتقندي يؤثر فد الطنل وعطني اإلبداعد تأثيراً سلبين ً

4.30

86.00

مرتفعة جدا

18

توجيع الدعلم وتحفيزه لد يقلا من نسبة القلق لدي

4.30

86.00

مرتفعة جدا

02

يسب لد القلق والتوتر.

2.90

58.00

منخفضة

3.89

77.83

مرتفعة

الفقرات

الفقرة

نظنا التقويم فد الددار

الدرجة الكلية
أقيى درجة للفقرة  )2درجنت
يتبين من الجدول رقم  )9السنبق أ اساتجنبنت طلباة الدادار
االمتحن وأثره على تحييا طلباة الدادار

الثننوياة ارردنياة فاد اقلايم الوساط بانررد نحاو قلاق

الثننوياة ارردنياة مان وجهاة نظار الطلباة أنفساهم فاد اقلايم الوساط بانررد كننات

مرتفعة جدا على الفقرة  )18 ،19 ،11 ،12 ،12حيث كن مستو االستجنبة عليهن أكثر مان  )%92وكننات منخفضاة علاى
الفقرة  )02حيث كننت نسبتهن الدئوية بين  )%28-%22وكننت النسبة الدئوية لالستجنبة على الدرجة الكلية مرتفعة بداللاة
النسبة الدئوية .)%11.93
وتعزو البنحثة ذلك أ النظرة السلبية التد ينظرهن الطنل إلى الدعلم والددرسة.
 )5خالصة النتائج وترتيب األبعاد والدرجة الكلية لالستجابات:
جدول رقم ( :)9المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لألبعاد والدرجة الكلية لالستجابات
متوسط

النسبة

درجة

االستجابة*

المئوية

االستجابة

1

الدقررات الدراسية.

3.69

73.87

مرتفعة

0

ارسرة.

3.84

76.70

مرتفعة

3

البعد الثقنفد للطنل .

4.06

81.10

مرتفعة جدا

0

الددرسة والدعلدين.

3.89

77.83

مرتفعة

3.87

77.40

مرتفعة

البعد

الرقم

الدرجة الكلية
أقيى درجة للفقرة  )2درجنت
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يتبين من الجدول رقم  )8السنبق أ اساتجنبنت طلباة الدادار
االمتحن وأثره على تحييا طلباة الدادار

الثننوياة ارردنياة فاد اقلايم الوساط بانررد نحاو قلاق

الثننوياة ارردنياة مان وجهاة نظار الطلباة أنفساهم فاد اقلايم الوساط بانررد كننات

مرتفعة جدا على البعد  )3حيث كن مستو االساتجنبة عليهان أكثار مان  )%92وكننات مرتفعاة علاى البعاد  )0 ،0 ،1حياث
كننت نسابتهن الدئوياة باين  )%18-%12وكننات النسابة الدئوياة لالساتجنبة علاى الدرجاة الكلياة مرتفعاة بداللاة النسابة الدئوياة
.)%11.02
ثانيا :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني الذي نصه :ها توجد فرو ذات داللة إحينيية فاد أثار القلاق علاى التحيايا الدراساد
لد طلبة الددار

الثننوية ارردنية تعز لدتغير الجنس؟

وتتعلق بهذا السؤال فراية الدراسة ارولى ،والجدول  )12يبين نتنيج فحيهن.
نتائج فحص الفرضية األولى التي نصها :ال توجد فرو ذات داللة إحينيية عند مستو الداللة  )α≤0.05فد قلق االمتحن
وأثاره علااى تحياايا طلباة الداادار

الثننويااة ارردنياة ماان وجهااة نظار الطلبااة أنفسااهم فاد اقلاايم الوسااط بانررد تعاز لدتغياار

الجنس.
لفحف الفراية تم استخداا اختبنر  )tوالجدول رقم  )11يبين النتنيج:
جدول رقم ( :)22نتائج اختبار (ت) تبعا ً لمتغير الجنس
ذكر
البعد

رقم

أنثى
(ت)

الداللة
.249

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

1

الدقررات الدراسية.

3.4688

.77272

3.7500

.56440

-1.170

0

ارسرة.

4.0250

.74402

3.7875

.64245

.907

.370

3

البعد الثقنفد للطنل .

4.1500

.23299

4.0312

.46312

.699

.489

0

الددرسة والدعلدين.

3.7917

.46076

3.9167

.50090

-.640

.526

الدجدوع الكلد

3.8589

.31690

3.8714

.37337

-.087

.931

دال إحينيين عند مستو الداللة )2.22
يتبين من الجدول رقم  )11السنبق عادا وجاود فارو ذات داللاة إحيانيية عناد مساتو الداللاة  )α≤0.05فاد قلاق
االمتحن وأثره على تحييا طلبة الدادار

الثننوياة ارردنياة مان وجهاة نظار الطلباة أنفساهم فاد اقلايم الوساط بانررد تعاز

لدتغير الجنس على جديع اربعند وعلى الدرجة الكلية حيث كن مساتو الداللاة لقايم ت) عليهان أكبار مان  )2.22وبهاذا نقباا
الفراية اليفرية.
تعزو البنحثة ذلك إلى أ الطلبة مع اختالف الجنس يعيواو الظاروف نفساهن داخاا الددرساة فاال يقاف متغيار الجانس
عنيقن إمنا الطنل والطنلبة نحو القلق.
ثانيا :النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث الذي نصه :ها توجد فرو ذات داللة إحينيية فاد أثار القلاق علاى التحيايا الدراساد
لد طلبة الددار

الثننوية ارردنية تعز لدتغير اليف؟

وتتعلق بهذا السؤال فراية الدراسة االلتبن  ،والجدول  )10يبين نتنيج فحيهن.
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نتااائج فحااص الفرضااية الرابعااة التااي نصااها :ال توجااد فاارو ذات داللااة إحياانيية عنااد مسااتو الداللااة  )α≤0.05فااد قلااق
االمتحن وأثره على تحييا طلبة الدادار

الثننوياة ارردنياة مان وجهاة نظار الطلباة أنفساهم فاد اقلايم الوساط بانررد تعاز

لدتغير اليف.
لفحف الفراية استخدا تحليا التبنين ارحندي  )ANOVAوالجدول  )10يبين النتنيج
الجدول ( :)20نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في أثر قلق االمتحان في التحصيل الدراسي لدى طلبة المدارس
الثانوية األردنية في اقليم الوسط باألردن تعزى لمتغير الصف
مصدر التباين

البعد

1

0

3

0
الدرجة الكلية

مجموع مربعات

درجات

متوسط

قيمة

مستوى

االنحراف

الحرية

المربعات

(ف)

الداللة

بين الدجدوعنت

.506

1

.506

1.369

.249

داخا الدجدوعنت

14.055

138

.370

الدجدوع

14.561

139

بين الدجدوعنت

.361

1

.361

داخا الدجدوعنت

16.670

138

.439

الدجدوع

17.031

139

بين الدجدوعنت

.090

1

.090

داخا الدجدوعنت

7.029

138

.185

الدجدوع

7.119

139

بين الدجدوعنت

.100

1

.100

داخا الدجدوعنت

9.264

138

.244

الدجدوع

9.364

139

بين الدجدوعنت

.001

1

.001

داخا الدجدوعنت

5.025

138

.132

الدجدوع

5.026

139

دال إحينيين عند مستو

.823

.488

.410

.008

.370

.489

.526

.931

ANOVA)2.22

يتبين من الجدول رقم  )10السنبق عادا وجاود فارو ذات داللاة إحيانيية عناد مساتو الداللاة  )α≤0.05فاد قلاق
االمتحن وأثره على تحييا طلبة الدادار

الثننوياة ارردنياة مان وجهاة نظار الطلباة أنفساهم فاد اقلايم الوساط بانررد تعاز

لدتغير اليف على جديع اربعند وعلى الدرجة الكلية حيث كن مساتو الداللاة لقايم ت) عليهان أكبار مان  )2.22وبهاذا نقباا
الفراية اليفرية.
تعزو البنحثة ذلك إلى أ طبيعية الحينة الددرسية وظروفهن الدحيطة واحدة على جديع الدستوينت اليف.
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التوصيات:
-

إيجند الظروف الدريحة أثننء تقديم االمتحنننت والتد تعداا علاى تخفياف درجاة االااطراب والقلاق التاد يعانند منهان
كثير من الطلبة.

-

العدا على توفير االختينصيين النفسيين والتربويين فد الددار

لدسنعدة الطلبة فد حا موكالتهم االنفعنلياة والتاد

تؤثر فد تحييلهم الدراسد.
-

إيجند نوع من التعنو بين الددرسة وارسرة من أجاا تاوفير الظاروف الداليداة لتدكاين الطنلا مان تحيايا أفضاا،
وإبعند الدؤثرات التد تعيق التحييا.

-

مراعنة ارسرة للعالقنت الجيدة والادفء العانطفد فاد محايط ارسارة .ومراعانة القادرات العقلياة للطلباة وعادا تكلايفهم
فو قدراتهم العقلية ،ومراعنة ميولهم ورربنتهم كاا ذلاك يسانعدهم علاى الاتخلف مان موانعر القلاق ،مدان ياؤدي إلاى
تحسين مستو التحييا.

-

إعااداد الدعلداين تربوياان يساانعد الطلبااة فااد خفااض مواانعر القلااق وذلااك باانلتعرف علااى ارساابنب التااد أدت إليا سااواء
بنرسرة أو الددرسة ،وكذلك تقديم النينيح واإلريندات.

-

هننك حنجة إلى مزيد من الدراسنت واربحانث للكواف عان أثار متغيارات أخار كاذكنء الدياا ،مفهاوا الاذات ،العدار
وريرهن فد مستو قلق االمتحنننت لد الطلبة.

المصادر والمراجع
أوالً :مراجع اللغة العربية
-

أبو العزايم ،جدنل  :)0222مجلة الط النفسد ،مجلة النفس الدطدئنة ،العدد.92 :

-

أبو جاللة ،صبحد  ،)0221مننهج العلوا وتندية التفكير اإلبداعد ،دار الور للنور والتوزيع.

-

أبااو صاابحة :كنيااد  :)1812العالقااة بااين قلااق االختباانر والتحياايا الدراسااد عنااد الطلبااة ،رساانلة منجسااتير ،الددرسااة
ارردنية ،عدن .

-

حنفل ،نبيا 0222ا) :صعوبنت التعلم والتعليم العالجد ،مكتبة زهراء الور .
الخضري ،عبد الساالا ،ساليدن  ،نندياة  ،)1818التحيايا الدادر

وبعاض سادنت الوخياية ،الكتانب السانوي فاد

التربية ،وعلم النفس ،القنهرة ،دار الثقنفة للطبنعة والنور.
-

دودياان ،حداازة  :)0222موااكالت الطلبااة فااد االختباانرات وطاار عالجهاان الغا

واسااتراتيجينت تقااديم االختباانرات

وقلق االختبنر).
-

الريحنند ،سليدن

 :)1890أثر االسترخنء العضلد فد التحيايا ،وخفاض قلاق االمتحان  ،الدجلاة العربياة للبحاوث

والتربوية ،تونس.
-

الطي  ،محدد  :)1899دراسة لدستو قلق االمتحان باين طاالب كليانت جنمعاة طنطان ،مجلاة علام الانفس ،القانهرة،
الهيئة الديرية العنمة للكتنب.

-

عبد الغفنر ،عبد السالا  :)1891مقدمة فد اليحة النفسية ،دار النهضة العربية.
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-

القرعان  ،عباد الجلياا  :)1880قلاق االختبانر ،مفهاوا الاذات وعالقتهان بتحيايا طلباة الثانند ثاننوي العلداد ،رسانلة
منجستير ،جنمعة اليرموك ،إربد.

-

لناادفا،

.ا1829 .ا) ،أساانلي االختباانر والتنديااة فااد التربيااة والتعلاايم ،التااا ،سااعيد الننيااف عبااد الدلااك ،الدؤسسااة

الوطنية للطبنعة والنور – بيروت.
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-
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