
 
   

 

 

  

 

رتبوي الدويل التاسعالاملؤمتر     
 املؤسسات الرتبوية والتحديات املعاصرة

 ) قراءة واقعية ورؤى مستقبلية (
 

 في رحاب جامعة الطفيلة التقنية 

   (م2017تموز  6-4/ 1438شوال  12 –10 (

 

 

 
 

 

 

 املجلة الدولية التربوية املتخصصة جامعة بردج ووتر) أمريكا( جامعة الطفيلة التقنية ) األردن (



 :املقدمة
املجاالت السياسية واالقتصادية والثقافية مختلف يشهد العالم تحوالت وتحديات متعددة أثرت في                 

مما يطرح على األنظمة التربوية أسئلة أساسية وجذرية.. لعل أبرزها :  ما دور املؤسسات التربوية في  ؛واالجتماعية

 للتدريس فحسب، بل اتسعت مهامها لتكون 
ً
مواجهة تلك التحديات؟ إذ لم تعد املدارس والكليات والجامعات مكانا

نمية التتحقيق ل ،وري أن تقوم بدورهاوأصبح من الضر  للمجتمع مراكز للبحث، والتخطيط للمستقبل، وخدمة 

أشكالها، وأن تتوطد عالقتها باملجتمع على األصعدة كافة ؛ وذلك من خالل تعميق الجوانب اإليجابية في  بمختلف

 ليها لبناء الفرد واملجتمع.إالشخصية اإلنسانية ملساعدتها بوظائفها املوكولة 

نا اليوم الظروف التي يمر بها عامل اتفرضه التيوعليه، فإن طبيعة التحديات االقتصادية واالجتماعية والثقافية       

 من ذلك جاءت فكرة هذا املؤتمر الذي تنظمه  وتطويرها تحتم أهمية إصالح منظومة املؤسسات التربوية
ً
. وانطالقا

 .جامعة الطفيلة التقنية وجامعة بردج ووتر األمريكية 

 

 :املحاور الرئيسية والفرعية 
 :املحور األول:  التربية والتحديات الفكرية والثقافية     

 التطرف الفكري *            

 * اإلرهاب           

 * الهوية الوطنية واالنتماء           

  :املحور الثاني: التربية والتحديات السياسية 

 مشكلة الالجئين*      

 األحزاب والديمقراطية  *    

 *  الدولة املدنية    

   :املحور الثالث: التربية والتحديات االقتصادية 

 اقتصاد املعرفة*          

 * البطالة والفقر         

 * ثقافة العيب         

 * التلوث البيئي         

 :املحور الرابع : التربية والتحديات املعرفية واملعلوماتية

 االنفجار املعرفي*          

 *  التطور العلمي والتكنولوجي        

 *   التحديات التربوية        

 *  ضبط جودة التعليم        

 :املحور الخامس : التربية والتحديات االجتماعية 

 االنفجار السكاني*         

 * املخدرات          

 * املشكالت األسرية        

 االحتياجات الخاصة  و * ذو         



 * العنف املجتمعي        

 * وسائل التواصل االجتماعي        

 :أهداف املؤتمر
 إبراز التحديات املعاصرة التي تواجه املؤسسات التربوية . -

 . الراهنة عرض ما يستجد من نماذج عملية في مواجهة التحديات -

 .تبادل الخبرات بين التربويين  -

 تعليمات املشاركة : 

 تقبل البحوث باللغتين: العربية واإلنجليزية. .1

 ملوضوع بحثه من خالل البريد اإللكتروني في موعد أقصاه ي   .2
ً
 م.25/4/2017قدم املشارك باملؤتمر ملخصا

 املشارك بقرار اللجنة العلمية للمؤتمر خالل أسبوع من تاريخ استالم امللخص. وإعالمسيتم دراسة ملخص البحث  .3

  ويير مششور أو مقدم للششر لد  أي جهة أخر .أن يكون البحث أصيال .4

 من خالل البريد اإللكتروني في موعد أقصاه ي   .5
ً
 . م2017/ 1/6رسل البحث بعد إنجازه كامال

 وتقييمه بناء على وضوحه  .6
ً
سيتم نشر و  ،وعالقته بمحاور املؤتمر الرئيسة وأصالتهتتم دراسة البحث بعد إنجازه كامال

 .خاص باملؤتمر  البحوث املقبولة في كتاب الكتروني

 .اإلقامة واملواصالت داخل األردن ( دوالر أمريكي للمشاركين من خارج األردن، وتشمل300رسوم االشتراك باملؤتمر ) .7

 لجان املؤتمر: 

 :اللجنة العليا 
 رئيس الجامعة / أ.د. شتيوي العبد هللا . .1

 األكاديمية / أ.د. فواز الزبون.نائب الرئيس للشؤون  .2

3. Dr. Karim Ismaili, Interim Provost and Vice President for Academic Affairs/BSU 

 نائب الرئيس للشؤون اإلدارية واملالية / أ.د. عبد هللا الجراح. .4

5. Dr. Lisa Battaglino, Dean, College of Education and Allied Studies/BSU 

6. Dr. Jabbar Al-Obaidi, Director, Center for Middle East Studies/ BSU 

7. Dr. Paula Krebs, Dean, College of Humanities and Social Sciences/ BSU 

 عميد كلية الهندسة / أ.د. جالل العبد هللا. .8

 عميد البحث العلمي / د. خالد أبو شندي . .9

 املؤتمر . عميد كلية العلوم التربوية / د. سليمان الحجايا/ رئيس .10

 عميد كلية العلوم / د. خالد الوديان . .11

 عميد كلية األعمال / د. فوزي السوالقة . .12

 عميد شؤون الطلبة / د. البراء الرواشدة . .13

 عميد كلية اآلداب.  .14

 :اللجنة التحضيرية 

1. .
ً
 د. احمد الثوابية / رئيسا

 د. ملا القيس ي. .2

 د. يوسف العاروري. .3

 د. محمد القضاه. .4

 النجادات.د. حسين  .5

 املهندسة ربا املحيسن / مديرة الخدمات. .6

 السيد محمد الخصبة / مدير اللوازم. .7



 السيد إبراهيم الفصول / مدير املالية. .8

 السيدة امل النظامي / مديرة العالقات العامة. .9

 السيد امجد الطرمان / رئيس ديوان الكلية. .10

 املهندس احمد السوالقة / مدير مركز الحاسوب .11

 البدور / مشسق صفحة الويب السيد عطية  .12

 :اللجنة العلمية 

1.  ..
ً
 أ.د. احمد القرارعة / رئيسا

 أ.د. تيسير القيس ي. .2

 د. محمد عبد العزيز / الكويت. .3

 د. محمود العسيري / السعودية. .4

 د. عطاهلل الرعود. .5

 أ.د. خالد العطيات. .6

 د. محمد العمرات. .7

 د. هاني الكريمين. .8

 د. خالد عطية السعودي. .9

 املحاسنة.د. ربا  .10

 د. عبد هللا الجازي. .11

 :لجنة املتابعة والتنسيق 

 د. جهاد تركي. .1

 د. محمد القمول. .2

 د. عطاف الكفاوين. .3

 د. بالل الذيابات. .4

 د. شادي ابو لطيفة. .5

 :اللجنة املالية 

1. .
ً
 د. يوسف العاروري / رئيسا

 د. احمد الثوابية. .2

 السبد إبراهيم الفصول / مدير املالية. .3

 / مدير الرقابة الداخلية. السيد خالد الخوالدة .4

 السيد محمد الخصبة / مدير اللوازم. .5

 :اللجنة االجتماعية 

1. .
ً
 أ.د. تيسير القيس ي / رئيسا

 أ.د. احمد القرارعة. .2

 د. خالد عطية السعودي. .3

 السيد عبد الرحيم املحاسنة. .4

 السيد إسماعيل الرتيمات. .5

 السيدة منتهى الهريشات. .6

 انتصار الشقيرات.السيدة  .7

 :سكرتيرة املؤتمر 

 اآلنسة فيروز السكور 

       
 

 تتم املراسالت على العنوان االتي :

، جامعة الطفيلة  66110األردن ، الطفيلة 

 التقنية

 179ص.ب 

Email: ninthconttu@yahoo.com 

 2002فرعي  0096232250326هاتف : 

نائب عميد كلية  00962777758156و

 العلوم التربوية 

 د. احمد الثوابية 

د. احمد القرارعة /  00962777956722

  اللجنة العلمية

 

 



 برعاية عطوفة رئيس جامعة الطفيلة التقنية املحترم 

 وجامعة بردج ويتر -تعقد كلية العلوم التربوية في  جامعة الطفيلة التقنية

 املؤتمر التربوي التاسع بعنوان:

 قراءة واقعية ورؤى مستقبلية"املؤسسات التربوية والتحديات واملعاصرة " 

 2017تموز  4-6

 برنامج املؤتمر

 4/7/2017اليوم األول: الثالثاء 

9-10 : 
ً
 قاعة البوتاس   -التسجيل     -صباحا

     11-10.30)                        الجلسة االفتتاحية  
ً
 قاعة البوتاس                                 ( صباحا

 .السالم امللكي 

 .القرآن الكريم 

 كلمة رئيس اللجنة العلمية 

 .كلمة رئيس املؤتمر 

 كلمة جامعة بردج ويتر 

 .كلمة راعي املؤتمر 

   11.30-11استراحة            

  قاعة البوتاس   1.30- 11.30  الجلسة األولى :

  التطرف الفكري، اإلرهاب، الهوية الوطنية (املحور : التحديات الفكرية والثقافية( 

 الجلسة:الدكتور خالد عطية السعودي رئيس 

 املتحدث املوضوع الرقم

دور الجامعات األردنية في تعزيز مفاهيم األمن الفكري لدى طلبتها  1

 من وجهة نظر الطلبة أنفسهم وعالقة ذلك ببعض املتغيرات

 أد. محمد سليم الزبون 

 د. ياسمين مصلح العقرباوي 

 د مالك سليم الزبون 

 األنسة كوثر علي الشباطات حماية أبناءها من اإلرهابدور األسرة في  2

دور املؤسسات الدينية في الوقاية من العنف املجتمعي والتقليل  3

 من اثاره املسجد انموذجا

 د. اسماعيل السعيدات

 د. ميسر الرواشدة  التحديات التربوية ، العوملة ، االصالة " 4

 د. خولة الصانع

 السيدة وعد الحسنات املؤسسات التربوية والتعليمية في مواجهه التطرف الفكري  5

مستوى الشعور باألمن وعالقته بالتفكك األسري على عينة من  6

 طالبات املرحلة األساسية في االردن

 السيدة خلود املسيعدين

 محمد ابو صالح االرهاب 7

الفكري لدى عينة من دور التعليم الجامعي في الوقاية من التطرف  8

 جامعة نزوى

 ريا الواحية

 سعدة الهاشمية

اثر استخدام وسائل التواصل االجتماعي على سلوكات اإلفراد  9

 ودورها لدافع الرتكاب الجرائم االلكترونية

 د. انور البنا 



 متزامنة                  قاعة البوتاس       4ـــــــــــ2الجلسة الثانية : 

   املحور : التحديات املعرفية 

  رئيس الجلسة: الدكتور تيسير القيس ي 

 املتحدث املوضوع الرقم

 الدكتور عمر الخرابشة إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي 1

اسباب رسوب طلبة الثانوية العامة في لواء الحسا / الطفيلة من وجهة  2

 نظر الطلبة واملعلمين

 الزغاميمالسيدة سمية 

مهارات التفكير املتضمنة في أنشطة كتاب التربية االسالمية للصف  3

 الثامن األساس ي في االردن : دراسة تحليلية

 د. خالد السعودي 

 د. غادة العكول 

مشاركة االهل بتعليم ابنائهم مستمدة من الورقة النقاشية السابعة  4

 لجاللة امللك عبد هللا الثاني بن الحسين "

 السيدة خديجة الزغاميم

 السيد ذويب الذويب التعليم في عالم متغيير بوصلة التعليم  5

( في التحصيل MAT 4اثر برنامج تعليمي قائم على نموذج مكارثي ) 6

واالتجاهات العلمية في مادة االحياء لدى طلبة الصف االول القانوي في 

 االردن

 د. كوثر الدعجة

 د. عوني معين شاهين وعالقته بالنزعة الكمالية لدى الطالب املوهوبين"التلكؤ االكاديمي  7

 د. وفاء القوابعة االقتصاد املعرفي 8

  

   القاعة الهاشمية     4ــــــ2الجلسة الثانية :     متزامنة            

  املحور : التحديات املعرفية                رئيس الجلسة : الدكتورة  حنان عبيد 

 املتحدث املوضوع الرقم

 د. هادي طوالبة " مقترحات طلبة كلية التربية بجامعة اليرموك لتنميبة قيم االنتماء لديهم " 1

القيادة املدرسية في ضوء الصالحيات املمنوحة لقادة املدارس في محافظة جدة في  2

 اململكة العربية السعودية ) الواقع واملامول (

 د. حنان صبحي عبد هللا 

 د. عطاهلل الرويلي 

 د. عبير العقباوي 

التخطيط االستراتيجي ملعالجة التحديات التربوية وتحليل املهارات الحياتية املتضمنة  3

 في كتب الدراسات االجتماعية للمرحلة الثانوية في األردن

 د. حنان صبحي عبد هللا

 د. عبد الناصر فؤاد حسن

 محمدعلي خلف عبود 

 اآلنسة صفا هارون درجة استعداد معلمي الفيزياء في محافظة معان لدمج انماط التعلم االلكتروني في 4

ما وراء االنفعال وعالقته بجودة الحياة لدى الطلبة املوهوبين في مدارس امللك عبد  5

 هللا الثاني للتميز

 السيد عودة ابراهيماملالحيم

 الزريقاتد. ريما  االقتصاد املعرفي 6

تقويم كتب الثقافة اإلسالمية للمرحلة الثانوية في ضوء املفاهيم املعاصرة من خالل  7

 تحليل محتواها ووجهة نظر معلميها

 إسالم القوابعة

درجة استخدام معلمي املرحلة األساسية العليا في محافظة الطفيلة للتعليم  8

 اإللكتروني واتجاهاتهم نحوه

 بيان العودات



دليل مقترح لتنظيم الواجبات البيتية في مبحث اللغة العربية واثره في تحصيل طلبة  -9

 الصف الثاني األساس ي في محافظة الطفيلة

 شيخة الرفوع

 د.عوادالنواصرة اثر مبادئ الدولة املدنية على النظام التربوي الحديث 10

                 

 رحلة الى محمية ضانا و غداء        

 2017\7\5اليوم الثاني : األربعاء    

 قاعة البوتاس                             12.30-ـــــــــــ10.30الجلسة األولى  :

 املحور : التحديات السياسية واالجتماعية 

    رئيس الجلسة:    الدكتور احمد القرارعة                                                                

 املتحدث املوضوع الرقم

 الهوية الوطنية الجزائرية في ظّل مخلفات االستعمار وتحّديات العصر. 1

 (2)دراسة ميدانية على طلبة جامعة الجزائر

 

 د. شهرزاد بوشدوب

مستوى أبعاد املواطنة لدى طلبة الجامعات الحكومية والخاصة في سلطنة  2

 عمان "

 د. رضية املحروقية 

1االنتماء الزمني في املواطنة وعالقته باالنتماء كُبعد من أبعاد األمن النفس ي 3  

 

 د. مطاع محمد بركات 

 هدى زهران الزكوانية

 د. حسن شقورة تصور مقترح لتفعيل دور املدرسة الثانوية في فلسطين في تعزيز املواطنة الرقمية 4

 د. منير شقورة

 د. عواد عايد النواصرة النظام التربوي الحديثاثر مبادئ الدولة املدنية على  5

6 The Level of Social and Academic Adjustment among Syrian Refugee 

Students in Jordan and its Relation with Underachievement" 

 

 د. محمد الزعبي 

 خلود املسيعدين

 

 د. صالحي سعيدة  املساندة االجتماعية  7

 د. ايت سعاد

 د. جمال عبد الفتاح العساف " املجتمع والتربية : رؤية تجديدية 8

 د. رامي طشطوش مستوى األمن النفس ي والحاجة إلى املعرفة لدى عينة من طلبة جامعة اليرموك " 9

 د. محمد عبد الرحمن الربابعة

مستوى الشعور باالمن وعالقته بالتفكك االسري على عينة من طالبات املرحلة  10

 االساسية في االردن "

 السيدة خلود املسيعدين

 

   قاعة البوتاس                       3ــــــــ1 -الجلسة الثانية :  

  املتحدث املوضوع الرقم
 أبحاث املشاركين من جامعة بردج ويتر

 

 

                                                 
 



 قاعة البوتاس                           4.30-ـــــــــــ3.30الجلسة الثالثة :

   املحور : التحديات املعرفية 

 رئيس الجلسة:الدكتورة  ملى قصيباتي 

 املتحدث املوضوع الرقم

استخدام البيانات املصنفة للتعرف واملقارنة بين مهارات الطلبة ذوي  1

 املرحلة االبتدائية (دراسة تطبيقية على مجموعه من 
ً
اإلعاقة السمٌعة ف

ي مدارس البصرة
ً
 .)الطلبة ف

 موس ى محسند. محمد 

 د. فوزية عالب عمر

معايير منهاج الرياضيات الفعال وعالقته بعادات العقل املنتجة لدى طلبة  2

 فرع العلوم اإلنسانية في فلسطين –الثانوية العامة 

 

 د. موس ى محمد جودة

 أ. محمد العكر

"درجةامتالك الطلبة املعلمين تخصص الرياضيات بجامعة  3

 ملهاراتاقتصاداملعرفة من وجهة نظر مشرفيهماألقص ى 

 

 د. عبد الكريم موس ى فرج هللا

الدوجماتية وعالقتها بمستوى الذكاء الوجودي لدى عينة من طلبة كلية  4

 "التربية في جامعة السلطان قابوس

 د. يوسف عبد القادر ابو شندي

5 iPad as a new educational technology: a Review of Literature. د. محمد الزعبي 

 د. طراد عوض الزهراني " التلكؤ االكاديمي وعالقته بالنزعة الكمالية لدى الطالب املوهوبين" 6

"اثر االختصاص في االنتماء الزمني ملفاهيم املواطنة لدى الطلبة  -7

 الجامعيين "

 د. مطاع محمد بركات 

 ذرية بنت ابراهيم
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التلكؤ األكادميي وعالقته بسمة الكمالية لدى 
 الطالب املوهوبني

 **عوني معين رشيد شاهين                                                           *طراد عوض حسن الزهراني

 

 

 بمنطقة املوهوبين الطالب لدى األكاديمي التلكؤ ظاهرة شيوع ودرجة الكمالية سمة درجة على التعّرف إلى الدراسة هدفت _ امللخص

 بين االرتباطية العالقة عن والكشف الدرجتين، على التعليمية املرحلة متغير واثر بينهما اإلحصائية الفروق عن والكشف التعليمية، الباحة

 ( 138) من الدراسة عينة وتكّونت. التعليمية الباحة بمنطقة املوهوبين الطالب لدى الكمالية سمة ودرجات األكاديمي التلكؤ درجات
 
 طالبا

 
 
 ( 47) منهم موهوبا

 
 ( 91)و املتوسطة باملرحلة طالبا

 
 الدراسة مجتمع من البسيطة العشوائية بالطريقة اختيارهم تم الثانوية، باملرحلة طالبا

 ( 416) البالغ
 
بعت(%33) بنسبة التعليمية الباحة بمنطقة موهوبا  التلكؤ مقياس تطوير تم حيث إلرتباطيا الوصفي املنهج الدراسة ،وأتّ

 الصدق من السيكومترية خصائصهما من التأكد تم وقد فقرة،( 24) من تكّون  الذي الكمالية ومقياس فقرة( 15) من تكّون  الذي األكاديمي

 دالة فروق وجود تبين كما الكمالية، سمة من عالية درجة ووجود األكاديمي التلكؤ في متوسطة درجة وجود عن النتائج وأسفرت .والثبات

 
 
عزى  الكمالية درجة في إحصائيا

ُ
  دالة فروق توجد ال بينما الثانوية، لصالح التعليمية للمرحلة ت

 
 التلكؤ درجتي متوسطي بين إحصائيا

عزى  األكاديمي
ُ
  دالة ارتباطية عالقة وجود يتبين لم كما التعليمية، للمرحلة ت

 
 التلكؤ مظاهر ودرجات الكمالية سمة درجات بين إحصائيا

 مستوى  لتنمية إرشادية إثرائية برامج بناء على العمل:  التوصيات أبرز  كانت الحالية الدراسة إليها توصلت التي النتائج ضوء وعلى .األكاديمي

 خالل من الدراسة عنها كشفت التي األكاديمي التلكؤ على الدالة املظاهر من للتخلص الطالب تحفيز على والعمل اإليجابية، الكمالية

 .الوقت وتنظيم وإدارة التخطيط مهارات املوهوبين الطالب إكساب

 .املوهوبين الطالب الكمالية، سمة األكاديمي، التلكؤ: املفتاحية الكلمات
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 املوهوبين الطالب لدى الكمالية بسمة وعالقته األكاديمي التلكؤ 
 املقدمة. 1

ازداد اهتمام علماء النفس والتربية باملوهوبين، خاصة في السنوات  

األخيرة من القرن العشرين، الرتباطه بتقدم األمم وتطورها؛ فالتقدم 

وعند  العلمي ال يمكن تحقيقه دون تطوير القدرات لدى املوهوبين،

مراجعة مفهوم املوهبة من الناحية التربوية أو االصطالحية، فإن األمر 

، ذلك لعدم وجود تعريف جامع مانع لهم متفق 
 
 وتعقيدا

 
يبدو أكثر تشعبا

عليه بين الباحثين واملربيين وغيرهم من املهتمين بدراسة املوهبة 

لفاظ واملوهوبين، إضافة إلي حالة الخلط وعدم الوضوح في استخدام أ

مختلفة للداللة على القدرة واألداء غير العادي في مجال من املجاالت، 

استخدام ألفاظ مثل موهوب ومتفوق ومبدع ومتميز وأملعي  فقد تم

 .وذكي، بمعنى واحد أو بمعان غير واضحة وغير محددة

 إن معظم الباحثين يستخدمون كلمتي موهبة [1]ويرى جروان  

Giftedness  وتفوق Talent  للداللة على معنى واحد. ومن الضروري

الستكمال بحث املوضوع أن نعرض املحاولة الفريدة التي استهدفت 

 تقديم نموذج نظري مدروس للتمييز بين املوهبة من قبل فرانسوا جانييه

صنف جانييه املوهبة ضمن أربعة مجاالت لالستعداد أو  ، حيث[2]

حركية.  الية االجتماعية والنفسالقدرة، وهي: العقلية واإلبداعية واالنفع

بينما يحصر حقول التفوق أو البراعة ضمن خمسة حقول: أكاديمية، 

تقنية، عالقات مع اآلخرين، فنـية، ورياضية. أما املعينات البيئية فتضم 

املدرسة واألسرة وطرائق الكشف املستخدمة، بينما تضم املعينات 

 .هاالشخصية امليول والدافعية واالتجاهات وغير 

أنه تم تصنيف تعريفات املوهبة والتفوق إلى  [3]وأشار الروسان  

مجموعتين، املجموعة األولى: تشير إلى التعريفات الكالسيكية أو 

التقليدية )السيكومترية(، وتركز هذه التعريفات على القدرة العقلية 

وتعدها املعيار الوحيد في تعريف الطفل املوهوب، والتي يعّبر عنها بنسب 

( هي الحد 140ك تيرمان باعتباره أن نسبة الذكاء )الذكاء كما أشار إلى ذل

الفاصل أو املعيار الذي يفصل الطفل العادي عن املوهوب، وأما 

املجموعة الثانية للتعريفات فهي التعريفات الحديثة للطفل املوهوب، 

 لالنتقادات التي وجهت إلى التعريفات 
 
وقد ظهرت هذه التعريفات نتيجة

ن مقاييس الذكاء التقليدية ال تقيس قدرات السيكومترية وخالصتها أ

الطفل األخرى كالقدرة على اإلبداعية، أو املواهب الخاصة، أو السمات 

العقلية، أو تكيف املوهوب االجتماعي، بل تقتصر على قياس القدرة 

العقلية العامة فقط واملعبر عنها بنسبة الذكاء إضافة إلى االنتقادات 

، كما  حيث أنها متحيزة األخرى ملقاييس الذكاء من
 
 وطبقيا

 
 وعرقيا

 
ثقافيا

أنها غير قادرة على الكشف عن خصائص التفكير. ومن أمثلة هذه 

( 1981التعريفات تعريف مكتب التربية األميركي والذي تم تعديله عام )

 عن [1]كما أورد جروان 
 
أولئك الذين يعطون دليال على " [4] نقال

في املجاالت العقلية واإلبداعية والفنـية اقتدارهم على األداء الرفيع 

والقيادية واألكاديمية الخاصة، ويحتاجون خدمات وأنشطة ال تقدمها 

املدرسة عادة وذلك من أجل التطوير الكامل ملثل هذه االستعدادات أو 

املشهور للموهبة املستند إلى مراجعة  [5] القابليات "وتعريف رينـزولي

السابقة حول املوضوع على النحو التالي: لنتائج البحوث والدراسات 

تتكون املوهبة من تفاعل )تقاطع( ثالث مجموعات من السمات 

اإلنسانية، وهي: قدرات عامة فوق املتوسط، مستويات مرتفعة من 

االلتزام باملهمة )الدافعية( ومستويات مرتفعة من القدرات اإلبداعية. 

هم القدرة على تطوير هذه واملوهوبون هم أولئك الذين يمتلكون أو لدي

 . التركيبة من السمات واستخدامها في أي مجال قيم لألداء اإلنساني

 :خصائص املوهوبين

يتميز األفراد املوهوبون واملتفوقون بخصائص عقلية معرفية وانفعالية  

مرغم انهم ال  تميزهم عن أقرانهم في مرحلة مبكرة من نموه واجتماعية

 
 
 متجانسا

 
، وال يظهر كل املوهوبين واملتفوقين نفس يشكلون مجتمعا

 من الفروق الفردية، 
 
الخصائص أو السمات، بل يظهرون مدى شاسعا

وليس هناك خاصية واحدة تمثل املوهبة والتفوق بشكل قاطع، وكلما 

ازدادت درجة املوهبة والتفوق عند الفرد كلما ازدادت درجة تفرده عن 

بضبط النفس  [6]جة ذكاء عالية غيره. ولكنهم بشكل عام يتميزون بدر 

والسيطرة والتحمل، والثبات االنفعالي، والقيادة، واالكتفاء الذاتي، واملرح 

والفكاهة، وامليل إلى املخاطرة واإلقدام، والتوافق الشخص ي واالجتماعي 

 في النواحي الجسمية من أقارنهم العاديين [7]والقيادية 
 
 وهم أكثر نضجا

 بأنه ال يسمح لآلخرين بالتدخل في شؤونه، ويبادر. ويتصف املوهوب [9]

 ويمكن لآلخرين، العون  ويقدم الجهد، لبذل استعداد وعنده للعمل

عليه، ويحب النشاط الثقافي واالجتماعي ويشارك في أغلب  االعتماد

نشاطات البيئة، ويميل إلى حضور الحفالت واملناسبات العامة ، وقادر 

 [9]. على كسب األصدقاء

ن تكراره في ويع 
َ
فراد إال أ

َ
ّد التلكؤ في أداء املهام من األمور الشائعة لدى األ

املجال األكاديمي املدرس ي بصورة مستمرة يعد مشكلة من املشكالت 

ويعرف  التعليمية املهمة ملا لها من تأثيرات سلبية على حياة الطالب،

بنية نفسية مصطلح "التلكؤ األكاديمي على انه يمثل  [10] ""شراو وزمالؤه

متكاملة تؤثر فيها عوامل كثيرة مثل: املعتقدات النفسية السائدة عن 

القدرات الذاتية، وعوامل تشتيت االنتباه، والعوامل االجتماعية للتلكؤ 

 .األكاديمي، ومهارات إدارة الوقت، واملبادرة الذاتية، والشعور بالكسل

تفردة لظاهرة التلكؤ، ويمثل التلكؤ األكاديمي أحد الجوانب واألبعاد امل 

فاألفراد يميلون عادة إلى التلكؤ عند أداء مجموعة متنوعة من األنشطة، 

وفي مواجهة العديد من الظروف واألوضاع املختلفة في بيئة الواقع، من 

قبيل: تأجيل إنجاز املشروعات التعليمية، والتأخر في إعداد األوراق 

نشغال عن الدراسة بأشياء البحثية، ومغادرة القاعات الدراسية، واال

  [10].أخرى 

وعرفت األدبيات السابقة كال من نمطي التلكؤ العام، واألكاديمي على  

 من الفشل في التوجيه الذاتي للسلوك  -في جوهرهما -أنهما يمثالن
 
نوعا

 [11,12]. اإلنساني

بأن هذه املشكلة املنتشرة بين الطالب تتمثل  [13]وأكد العنزي والدغيم  

بتأخير إكمال الواجبات الدراسية أو تسليمها في الوقت املحدد إضافة إلى 

ضعف االستعداد لالمتحانات، والدراسة لساعات قليلة وغير كافية، 
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تلكؤ األكاديمي يرتبط بإتباع الطالب أن ال [14] "ولقد بين روزاريو وزمالؤه 

ويترتب على التلكؤ األكاديمي عادة العديد  ألساليب حياة "غير تكيفية".

  -من النتائج السلبية في حياة الطالب حيث يمكن
 
أن يؤدي إلى عدم  -مثال

إتباع سلوكيات االستذكار )وزيادة معدالت الوقوع في األخطاء وعدم 

، إضافة إلى تأجيل أداء االلتزام بالجداول واملواع
 
يد الزمنية املحددة سلفا

املهام اإلدارية املرتبطة بالحياة الدراسية، مثل: إعادة الكتب املستعارة إلى 

 .املكتبات، والتسجيل للمشاركة في االمتحانات الدراسية

 :أسباب التلكؤ األكاديمي

لفشـل، أسباب التلكؤ األكاديمي إلى الخـوف مـن ا أن [15] ذكر جرادات 

وكـره املهمـة، حيث أن الخوف من الفشل يقود بدرجة عالية إلى القلق 

وتدني مستوى احترام الذات، أما كره املهمة فإنه يعكس تعبيرات ذاتية 

  أسباب [16] وذكر نوران سلبية،
 
 الوقت إدارة ضعف خرى مثل:ا

 اليقظة من املنخفضة املستويات أو التركيز على القدرة وتنظيمه، وعدم

 ومقعد البيئة كاإلزعاج في مشتتات عن ينتج ربما وهذا املهمات، أداء عند

 .املزعج الدراسة

أن التلكؤ األكاديمي ظاهرة عامة يشيع  [10] "ويرى "شراو وزمالؤه 

 ظهورها لدى كافة األفراد دون استثناء بدرجات، ومعدالت متباينة،

 .مرتفعةبسبب نظرتهم إليه كعملية تكيفية تتمتع بمستويات 

إلى وجود عالقة سلبية بين التلكؤ  [17] "ولقد توصل "تشوي وموران 

األكاديمي غير املقصود، واملثابرة على بذل الجهد، وباملقابل، لم يرتبط 

 .اتخاذ القرارات املقصودة للتلكؤ األكاديمي باملثابرة على بذل الجهد

  -ولقد أشارت الدراسات 
 
التلكؤ  وجود عالقة ارتباطية بين -أيضا

األكاديمي، واملثابرة على بذل الجهد. وقد وصل األمر ببعض هذه 

 
 
الدراسات السابقة إلى حد االفتراض بأن "التلكؤ األكاديمي يعد تمثيال

 لضعف مستويات املثابرة على بذل الجهد
 
 [18]. مفاهيميا

كما أشارت دراسات أخرى كذلك إلى أن املثابرة على التعلم، وفاعلية  

تعدان من البنى النفسية الهامة التي من املحتمل أن تساهم في الذات 

تفسير العالقة بين التلكؤ األكاديمي واألداء الدراس ي حيث كشفت 

األدبيات السابقة عن وجود عالقة ارتباطية وثيقة بين كلتا البنيتين، 

 من
 
 [18,19]. والتحصيل الدراس ي للطالب، وأكدت هذه النتائج دراسة كال

( دراسة سابقة أجريت 20شفت دراسة للتحليل البعدي تناولت )ولقد ك 

( آالف مفحوص لتناول العالقة بين التلكؤ األكاديمي، 4على ما يزيد عن )

واملثابرة على بذل الجهد عن وجود عالقة ارتباطية سلبية ذات مستويات 

 [18]. مرتفعة من الداللة اإلحصائية بين التلكؤ األكاديمي واألداء الدراس ي

 :ما يلي [20]ومن أهم ما يميز األفراد الكماليون كما أشار محمد 

 .يصر الفرد على أن يبذل قصارى جهده تحت أي ظروف وبأي ثمن -1

 .الشعور بعدم الكفاءة على مقابلة معايير الشخصية -2

 .االنشغال بالشك في الذات ونقدها -3

 .األساسية لهتعتبر الكمالية بالنسبة له القوة الدافعة  -4

 .توقعات مرتفعة من اآلخرين وربما تكون غير مناسبة -5

 .توقعات مرتفعة للغاية نحو نفسه -6

أن الكفاح للتفوق والكمال كالهما  [21] ويرى أدلر املشار له في العزة 

سمة فطرية للنمو اإلنساني تتضمن كل الجوانب الصحية، وفيها يكون 

الدافع للكمالية موجه نحو الحصول على الفوائد االجتماعية غير الصحي 

على أنه ميكانيزم تعويض ي عندما يتغلب الفرد على مشاعر النقص، وقد 

الية العصابية في مصطلحات محددة ميز أدلر بين الكمالية السوية والكم

من النضال االجتماعي وإدارة املشاعر املتدنية، فاألفراد ذوو الكمالية 

السوية يناضلون للحصول على مستويات كافية من اإلتقان، ويخبرون 

مستويات يمكن ضبطها من مستويات النقص أو الدونية، ويبدون 

بون على مشاعر النقص مستويات مرتفعة من االهتمام االجتماعي، ويتغل

من خالل أداء السلوكات التي تفيد أنفسهم واآلخرين، أما ذوو الكمالية 

العصابية فإنهم يناضلون مع وجود الكثير من مشاعر النقص، ويبحثون 

عن اتقان غير واقعي ويبدون مستويات منخفضة من االهتمام 

 .خريناالجتماعي، ويحاولون الحصول على التفوق بدون االهتمام باآل 

 الدراسات السابقة. 2

تم الرجوع إلى العديد من الدراسات التي تناولت التلكؤ االكاديمي 

 :وقد تم ترتيبها من االحدث إلى االقدم، وذلك على النحو اآلتي والكمالية

هدفت التعّرف على التسويف  [22]في دراسة الجنادي وعامر  

األكاديمي)التلكؤ( وعالقته بأساليب املعاملة الوالدية والبيئة الصفية 

لدى طالبات جامعة القصيم، وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود عالقة 

عكسية بين التسويف االكاديمي وكل من األبعاد التالية : التوجيه 

احصائية بين  لألفضل، التشجيع، وعدم وجود عالقة ذات داللة

التسويف األكاديمي وبين كل من أبعاد اساليب املعاملة الوالدية التالية: 

االيذاء الجسدي، الحرمان، القسوة، االذالل، الرفض، الحماية الزائدة، 

التدخل الزائد، التسامح، التعاطف الوالدي، اإلشعار بالذنب، تفضيل 

سة عن وجود فروق ذات األخوة )النبذ(، التدليل، كما كشفت نتائج الدرا

بين متوسط درجات طالبات  (α ≤ 0.05) داللة احصائية عند مستوى 

 .السابع( في التسويف األكاديمي -املستوى )الثاني

عالقة التلكؤ األكاديمي  دراسة هدفت التعّرف على [23]وأجرى املالكي  

بالتلكؤ بالتعلم ذاتي التنظيم و اإلنجاز األكاديمي، ومعرفة إمكانية التنبؤ 

األكاديمي لدى طالب املرحلة الثانوية من درجاتهم في التعلم ذاتي التنظيم 

واإلنجاز األكاديمي، فأسفرت نتائج الدراسة عن وجود عالقة إرتباطية 

 بين الدرجة الكلية للتلكؤ األكاديمي واالنجاز 
 
عكسية دالة إحصائيا

 ( 0.21-) األكاديمي لدى طالب الصف األول الثانوي بلغ
 
وهي دالة إحصائيا

( ولكنها عالقة عكسية ضعيفة، وكشفت 0.01عند مستوى الداللة )

 بين الذكور  [24]دراسة عبدهللا 
 
على أن هناك فروقا دالة إحصائيا

واإلناث في التسويف لصالح الذكور، وفروقا دالة إحصائيا بين األطفال 

 واملراهقين لصالح املراهقين. كما تبين عدم وجود عالقة دا
 
لة إحصائيا

بين التسويف وكل من: معرفة الذات، والشجاعة، والتوافق الشخص ي 

 بين التسويف وكل 
 
واالجتماعي، كما وجدت عالقة سلبية دالة إحصائيا

من: الثقة بالنفس، وحرية اإلرادة، وإدراك الواقع، وحب الذات واآلخرين، 

 .واالعتدال

ؤ األكاديمي وحيوية دراسة هدفت التعرف التلك [25] وأجرى عبدهللا 

الضمير لدى طلبة الجامعة. وأظهرت النتائج أن طلبة الجامعة 

املستنصرية لديهم مستوى متوسط من التلكؤ األكاديمي ومستوى مرتفع 

من حيوية الضمير، وأشارت النتائج إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا في 

دت فروق التلكؤ األكاديمي تعزى للتخصص )علمي، إنساني(، بينما وج

دالة إحصائيا في حيوية الضمير تعزى للتخصص، وملتغير الجنس )ذكور، 
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إناث( لصالح اإلناث. كذلك، وجدت فروق دالة إحصائيا في التلكؤ 

األكاديمي في متغير الجنس ولصالح الذكور. وتبين وجود فروق دالة 

إحصائيا في التلكؤ األكاديمي وفي حيوية الضمير ولصالح الفريق صاحب 

 . ألقل حيويةا

إلى التعرف على مدى انتشار التسويف  [26]وهدفت دراسة أبو غزال  

)التلكؤ( األكاديمي وأسبابه من وجهة نظر الطلبة الجامعيين، حيث 

 في انتشار التسويف 
 
كشفت نتائج الدراسة عن فروق دالة إحصائيا

األكاديمي تعزى ملتغير املستوى الدراس ي، إذ كانت نسبة التسويف أعلى 

السنوات األخرى، ولم تكشف لدى طلبة السنة الرابعة منه لدى طلبة 

نتائج الدراسة عن فروق دالة إحصائيا تعزى ملتغيري الجنس والتخصص 

األكاديمي، وكشفت نتائج الدراسة أيضا أن الترتيب التنازلي ملجاالت 

أسباب التسويف األكاديمي كان على النحو اآلتي: الخوف من الفشل، 

مقاومة الضبط، وضغط وأسلوب املدرس، واملهمة املنفرة، واملخاطرة، و 

األقران. كما أظهرت نتائج الدراسة كذلك أن مستويات مقاومة الضبط، 

واملخاطرة وضغط األقران كانت أعلى لدى الذكور منه لدى اإلناث، بينما 

كان مستوى الخوف من الفشل أعلى لدى اإلناث منه لدى الذكور. 

في مجاالت وكشفت نتائج الدراسة كذلك عن وجود فروق دالة إحصائيا 

الخوف من الفشل وأسلوب املدرس وضغط األقران تعزى للمستوى 

 .الدراس ي

التي هدفت إلى قياس التلكؤ األكاديمي وعالقته  [27]وفي دراسة التميمي  

بالضغوط النفسية ، والتعرف على الفروق في التلكؤ األكاديمي وفق متغير 

فراد عينة البحث إناث(. وأسفرت النتائج من معاناة أ – النوع )ذكور 

توجد فروق ذات داللة إحصائية معنويـة في  بالتلكؤ األكاديمي. حيث ال

 ملتغير النوع ،ومعاناتهم بالضغوط النفسية، ويوجد 
 
التلكؤ األكاديمـي تبعا

فروق ذات داللة إحصائية معنوية في الضغوط النفسية لصالح الذكور. 

كاديمي والضغوط ووجود عالقة ارتباطية موجبة بين )التلكؤ األ

 (.النفسية

إلى التعرف على التلكؤ وعالقته بالدافعية  [28] وهدفت دراسة سيرين 

االكاديمية والكفاءة الذاتية األكاديمية ، وقد توصلت إلى وجود عالقة 

سلبية ذات داللة إحصائية بين التسويف في مقياس التلكؤ االكاديمي 

لذاتية، في حين لم يتبين وجود العام مع الدافعية االكاديمية والكفاءة ا

عالقة بين الدافعية االكاديمية، والكفاءة الذاتية وتم التنبؤ بالتلكؤ 

األكاديمية، كما تظهر النتائج وجود اختالف كبير  االكاديمي على دافعية

في التسويف األكاديمي من حيث أقسام الطالب والصف على الرغم من 

 . ف بين الجنسينمستويات التسويف األكاديمي لم تختل

دراسة بعنوان: "العالقة االرتباطية بين التلكؤ  [29] "وأجرى "جندرون 

، والتحصيل الدراس ي لطالب 
 
األكاديمي النشط والتعلم املوجه ذاتيا

مرحلة التعليم الجامعي" هدفت إلى الوقوف على طبيعة العالقة 

ة، وهي: التلكؤ االرتباطية بين املتغيرات البحثية الثالث الرئيسية التالي

، والتحصيل الدراس ي، وكشفت 
 
األكاديمي النشط، والتعلم املوجه ذاتيا

النتائج النهائية للدراسة عن وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية 

 .بين التلكؤ األكاديمي النشط، والتحصيل الدراس ي للطالب

دراسة هدفت إلى توضيح العالقة بين الكمالية   [30]وأجرى عطية 

 والكشف عما 
 
والتلكؤ )التسويف( لدى طالب الجامعة املوهوبين عقليا

 والطالبات املتفوقات 
 
إذا كان هناك فروق بين الطالب املتفوقين عقليا

 في كل من الكمالية والتأجيل )التلكؤ(،وتوصلت النتائج إلى وجود 
 
عقليا

 على مقياس الكمالية  عالقة إرتباطية بين
 
درجات الطالب املتفوقين عقليا

السلبية ودرجاتهم على مقياس التأجيل، أي أنه كلما زادت الكمالية 

السلبية لدى الطالب كلما زاد التأجيل لدى هذا الطالب, وكذلك وجود 

 ودرجات 
 
 متوسطي درجات الطالب املتفوقين عقليا

 
فرق دال إحصائيا

 في مقياس الكمالية في اتجاه الطالبات الطالبات املتفوقات ع
 
قليا

 
 
 .املتفوقات عقليا

دراسة هدفت إلى تحديد أنواع  [31] وأجرى الباحثان كرونبالم واينلي 

الكمالية التي تم مالحظتها على عينة من الطالب االستراليين باملدارس، 

بين باإلضافة إلى دراسة الحاالت التي يصلح القول فيها بأن الطالب املوهو 

لديهم سمة الكمالية، وقد أظهرت نتائج الدراسة إلى أنه يوجد أثر ذو 

 .داللة إحصائية على املعايير الشخصية بالنسبة إلى الطالب املوهوبين

دراسة هدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بين التلكؤ  [32] وأجرى ساير 

العليا،  االكاديمي وكل من الكمالية والقلق والطموح لدى طالب الدراسات

تعقيد العالقة بين التسويف واملتغيرات البارزة  كشفت النتائج عن

فقط من التباين عند استخدام كل  ٪36األخرى. وأوضحت هذه الدراسة 

أربعة متغيرات، التسويف، الكمالية، والقلق، والطموح. هناك حاجة إلى 

حة بحوث في املستقبل لتحديد الفرق املتبقية وآثار التسويف على الص

النفسية بشكل عام. وتبين أن القلق قد يؤثر في بداية عملية التلكؤ 

االكاديمي بينما امليل نحو الكمالية يمكن أن يؤثر على تكملة أو االنتهاء من 

 .اداء املهمة

هدفت إلى تحديد العالقة بين التلكؤ  [33] وفي دراسة برونلووريسنجر 

الضبط وأساليب الفرد، وقد األكاديمي وبين كل من الكمالية ووجهة 

أظهرت النتائج أن أسباب التلكؤ ترجع إلى النفور من املهمة وصعوبة 

إتخاذ القرار وأن اإلناث أعلى من الذكور في درجة التلكؤ االكاديمي الذي 

يرجع إلى الخوف من الفشل واإلتكالية وصعوبة اتخاذ القرار، وأظهرت 

ءات خارجية للحظ ووجهة الضبط النتائج أن الكمالية وامليل لعمل إعزا

الخارجي وكون املفحوص ذكرا كلها تنبأت بالتلكؤ االكاديمي كما وجد أن 

ذوي التلكؤ االكاديمي املنخفض يجدون املهام الدراسية اكثر ارضاء لهم 

 .عن ذوي التلكؤ االكاديمي املرتفع

 مشكلة الدراسة . 3

ية اهتماما باملوهوبين من أولت وزارة التعليم في اململكة العربية السعود 

خالل برامج الكشف عنهم ورعايتهم، حيث أنشأت املؤسسات واملراكز 

(. لذلك بدأ االتجاه الحديث في 1421العلمية للموهوبين )رسالة املعارف، 

الكشف عن املوهوبين وتحديد احتياجاتهم وخصائصهم التربوية 

رت الدراسات إلى أن وأشا البرامج اإلجرائية لرعايتهم، والنفسية وتقديم

الطالب ذوي التلكؤ األكاديمي النشط أو التكيفي، يتميزون عادة 

بمستويات أعلى من املهارة في التنظيم الذاتي لعمليات تعلمهم مقارنة 

 بأقرانهم اآلخرين الذين يعانون من التلكؤ األكاديمي السلبي أو التقليدي

.[18,34,35] 

ة في مدارس التعليم العام وتدريسه ومن خالل خبرة الباحثين امليداني 

للطلبة املوهوبين، لوحظ شيوع ظاهرة التلكؤ االكاديمي لديهم، وبالتالي 

د لديهما االحساس باملشكلة من خالل شعورهم بأهمية الكشف عن 
ّ
تول
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درجة انتشار هذه الظاهرة لدى الطالب املوهوبين ودراسة عالقتها 

 .االرتباطية بسمة الكمالية

 الدراسةأ. أسئلة 

 على ما سبق تتلخص
 
الدراسة الحالية باإلجابة على  مشكلة وتأسيسا

 : األسئلة التالية

لدى الطالب املوهوبين بمنطقة الباحة  ما درجة التلكؤ األكاديمي. 1

 التعليمية؟

ما درجة سمة الكمالية لدى الطالب املوهوبين بمنطقة الباحة . 2

 التعليمية؟

 )α ≤0.05 إحصائية عند مستوى الداللة ) هل توجد فروق ذات داللة. 3

في مظاهر التلكؤ األكاديمي لدى الطالب املوهوبين تعزى للمرحلة 

  التعليمية؟

 )α ≤0.05الداللة )هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى . 4

  للطالب املوهوبين تعزى للمرحلة التعليمية؟ سمة الكمالية في

وسمة  إحصائية بين التلكؤ األكاديمي هل توجد عالقة ذات داللة. 5

 الكمالية لدى الطالب املوهوبين بمنطقة الباحة التعليمية؟

 أهداف الدراسةب. 

تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق مجموعة من األهداف يمكن إيجازها 

 :فيما يلي

لدى الطالب املوهوبين  التعرف على مستوى مظاهر التلكؤ األكاديمي •

 .التعليميةبمنطقة الباحة 

التعرف على مستوى سمة الكمالية لدى الطالب املوهوبين بمنطقة  •

 .الباحة التعليمية

الكشف عن الفروق اإلحصائية في مظاهر التلكؤ األكاديمي للطالب  •

 .املوهوبين التي تعزى للمرحلة

للطالب املوهوبين  الكشف عن الفروق اإلحصائية في سمة الكمالية •

 .تعزى للمرحلة

وسمة الكمالية  الكشف عن العالقة اإلحصائية بين التلكؤ األكاديمي •

 .لدى الطالب املوهوبين بمنطقة الباحة التعليمية

 أهمية الدراسةج. 

 :يمكن تحديد األهمية العملية للدراسة من خالل ما يلي

قلة الدراسات التي تناولت مصطلح التلكؤ األكاديمي وعالقته بسمات  -

 
 
 .في مجتمعاتنا العربية والسعودية على وجه الخصوصالكمالية خصوصا

يمكن أن تساعد على فهم أعمق لطبيعة العالقة بين التلكؤ األكاديمي  -

والكمالية لدى املوهوبين مما يؤدي إلى فهم إيجابي لطبيعة العوامل 

املؤثرة في رعايتهم .محاولة إلقاء الضوء على مفهوم التلكؤ األكاديمي 

 . املؤدية إليه وطرق قياسهومعرفة األسباب 

يمكن االستفادة من نتائج الدراسة في عمليات التوجيه واإلرشاد  -

 .الطالبي

إن تشخيص الواقع الحالي للطالب املوهوبين يساعد على التخطيط  -

للبرامج اإلثرائية بالتربية الحديثة آخذين بعين االعتبار آثار هذه العوامل 

 .املهام املطلوب إنجازها من املوهوبينفي تنفيذ البرامج االثرائية و 

يؤمل أن تسهم نتائج هذه الدراسة في تطوير االجراءات واملمارسات من  -

 .قبل بعض املعلمين واملعلمات باتجاه تنمية سمة الكمالية للموهوبين

 حدود الدراسةد. 

 
 
 :الحدود املوضوعية -أوال

بسمة الكمالية لدى اقتصرت الدراسة على التلكؤ االكاديمي وعالقتها  

املوهوبين وتتحدد دقة نتائجها بدقة األدوات املستخدمة ودقة عملية 

 .التطبيق

 
 
 :الحدود املكانية -ثانيا

اقتصرت الدراسة على عينة من الطالب املوهوبين باملرحلة املتوسطة 

الباحة، بلجرش ي، العقيق، املندق، القرى( ) والثانوية بمنطقة الباحة

 .لدى إدارة التعليم بمنطقة الباحةاملسجلين رسميا 

: الحدود الزمانية
 
 :ثالثا

الدراس ي  خالل الفصل الدراس ي االول من العام تم تطبيق الدراسة 

 .هـ1436-1437

 مصطلحات الدراسةه. 

 : (Procrastination) التلكؤ األكاديمي -1

بأنه تأجيل الطالب  [36]يعرفه عبد الرحمن مصيلحي ونادية الحسيني  

البدء في عمل املهام الدراسية املطلوبة وتأخيره في إتمامها حتى اللحظات 

األخيرة مع وجود شعور بالضيق وعدم االرتياح لتأخره في إتمامها وذلك 

 .كما يتضح من خالل درجات الطالب على مقياس التلكؤ األكاديمي

 بأنه  
 
:ميل الفرد لتأجيل البدء في ويعرف الباحث التلكؤ األكاديمي إجرائيا

املهمات األكاديمية أو إكمالها، مما قد ينتج عنه شعور الفرد بالقلق 

والتوتر االنفعالي، ويقاس بالدرجة التي يحصل عليها الطالب على مقياس 

 .التسويف األكاديمي

 :سمة الكمالية -2

في  سمة الكمالية على أنها: " نزعة أو ميل نحو الكمال  [6]جروانعرف  

كل ش يء ورفض ما دون ذلك، وتتطور هذه النزعة بتأثير التنشئة األسرية 

 على الصحة النفسية للفرد من 
 
والتربية املدرسية، وقد تنعكس سلبا

 ."حيث عالقاته باآلخرين ومستوى إنتاجيته وتقديره لذاته

 بأنها: الدرجة التي سوف يحصل عليها الطالب 
 
وتعرف الكمالية إجرائيا

 .س الذي ُيعده الباحثباملقيا

 :املوهبة -3

ف الطلبة املوهوبين في وزارة التعليم في اململكة العربية السعودية "   وُيعرَّ

بأنهم الطلبة الذين يوجد لديهم استعدادات وقدرات غير عادية، أو أداء 

بقية أقرانهم في مجال أو أكثر من املجاالت التي ُيقّدرها املجتمع،  متميز عن

مجاالت التفوق العقلي، والتفكير االبتكاري، والتحصيل في  وبخاصة

والقدرات الخاصة، ويحتاجون إلى رعاية تعليمية  العلمي، واملهارات

  [37].متكامل في برامج الدراسة العادية خاصة، قد ال تتوافر لهم بشكل

 في هذه الدراسة بأنه: هو الطالب الذي 
 
ويعرف الطالب املوهوب إجرائيا

من قبل إدارة التعليم بالباحة بواسطة إجراءات تشخيص تم تشخيصه 

املوهوبين املعتمدة لديهم, ومن ثم إلحاقه بإحدى املدارس أو املراكز 

 .التابعة لها

 الطريقة واإلجراءات. 4

 أ. منهج الدراسة

اتبعت الدراسة املنهج الوصفي االرتباطي ملناسبة هذا املنهج ألهداف 

 :ا، حيث كانت متغيرات الدراسة كما يليالدراسة واإلجابة عن أسئلته
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 .املتغير شبه املستقل: املرحلة التعليمية -

 .املتغيرات التابعة: التلكؤ االكاديمي وسمة الكمالية -

 مجتمع الدراسةب. 

تكّون مجتمع الدراسة من جميع طالب املرحلة الثانوية واملتوسطة  

الباحة التعليمية والبالغ املوهوبين باملدارس الحكومية النهارية في منطقة 

 لإلحصائيات 416عددهم )
 
 في املدارس الثانوية واملتوسطة وفقا

 
( طالبا

 .العامة بإدارة التعليم بمنطقة الباحة التعليمية

 عينة الدراسةج. 

تم اختيار عينة عشوائية من طالب املرحلة الثانوية واملتوسطة من  

وزارة التعليم باملوهوبين  الطالب املوهوبين الذين تم تصنيفهم من قبل

 ألماكن توزيعهم باملناطق الجغرافية وقد تم اختيار )
 
 140وفقا

 
( طالبا

( من مجتمع الدراسة، فكانت %33بالطريقة العشوائية بنسبة )

( استمارة، بعد استثناء استمارتين لعدم اكتمال 138االستمارات العائدة )

 للمرحلة  ( توزيع عينة1البيانات فيها. ويبين جدول )
 
الدراسة وفقا

 .التعليمية

 1 جدول 

 للمرحلة التعليمية
ً
 توزع افراد عينة الدراسة وفقا

 النسبة عدد الطالب املرحلة التعليمية

 %34.1 47 املرحلة املتوسطة

 %65.9 91 املرحلة الثانوية

 %100 138 املجموع

( أن نسبة الطالب املوهوبين باملرحلة املتوسطة كانت 1يتبين من جدول ) 

(. %65.9) ( ونسبة الطالب املوهوبين باملرحلة الثانوية بلغت34.1%)

 
 
وتتفق هذه النسب مع توزيع املوهوبين بمنطقة الباحة التعليمية وفقا

 .للمرحلة التعليمية

 ةالدراسأدوات د. 

الع على األدبيات والدراسات السابقة بمجال قياس سمة الكمالية  
ّ
تم اإلط

والتلكؤ االكاديمي لدى الطالب املوهوبين، وقد تم االستفادة من 

لقياس التلكؤ  [23]الدراسات السابقة مثل دراسة عبد العزيز املالكي 

 م فيهااالكاديمي، حيث تم تطوير مقياس الكمالية للموهوبين املستخد

 ."واملقنن على البيئة السعودية

 :قياس التلكؤ األكاديمي

تناولت الغالبية العظمى من الدراسات العلمية السابقة، بنية التلكؤ  

األكاديمي، وقد استعانت بأدوات التقارير الذاتية للمشاركين في قياس 

 ;Schraw et al., [10]; Steel, [18]مستويات التلكؤ األكاديمي مثل دراسات

Van Eerde, [34]  مثل: مقياس تقييم التلكؤ األكاديمي لدى الطالب

 [39] "ومقياس التلكؤ العام لـ "الي  [38] "لـ"سولومون وروثبلوم

 ملقياس إحصائي سباعي النقاط 
 
واستخدمت هذه املقاييس املقياس وفقا

 .أو خماس ي

  الخصائص السيكومترية للمقياس املعدل بالدراسة الحالية

( على الطالب العاديين 2014بالرغم من أن املقياس تم تقنينه عام ) 

باملرحلة الثانوية إال أنه تم تعديل بعض الفقرات من حيث الصياغة 

اللغوية وحذف بعض العبارات بعد عرضه على املحكمين ليتناسب مع 

املوهوبين و طالب املرحلة املتوسطة، مما حدا بالباحث إلى إجراء التأكد 

ق املقياس باستخدام طريقتين وهي صدق املحكمين وصدق من صد

 .االتساق الداخلي لعبارات املقياس وكانت النتائج على النحو التالي

  صدق املحكمين .أ

( 10تم عرض املقياس في صورته االولية على لجنة من املحكمين عددهم ) 

من أعضاء هيئة التدريس في التربية الخاصة واملشرفين على برامج 

املوهوبين بمنطقة الباحة التعليمية، حيث تم تصميم استبانة للتحكيم 

تضمن قفيه خطاب تم توضيح السمة التي يقيسها املقياس، وتحديد 

مفهوم التلكؤ األكاديمي وتحديد معايير التحكيم املطلوبة من قبل 

املحكمين إلبداء أرائهم ومالحظاتهم حول عبارات  اصحاب السعادة من

من حيث مدى مناسبة ووضوح العبارة، ومدى مناسبتها االستبانه، 

لقياس السمة التي يقيسها املقياس، وهي التلكؤ األكاديمي لدى املوهوبين. 

واقتراح طرق تحسين الصياغة باإلضافة أو إعادة الصياغة أو الحذف أو 

 باإلضافة إلى النظر في تدريج املقياس ومدى 
 
غير ما ورد مما يرونه مناسبا

ه لقياس التلكؤ االكاديمي حيث أعتمد الباحث التدريج الخماس ي مالئمت

، تنطبق بدرجة كبيرة، تنطبق بدرجة متوسطة، 
 
)تنطبق بدرجة كبيرة جدا

 
 
 (.تنطبق بدرجة قليلة، ال تنطبق ابدا

مة تم تعديل صياغة بعض العبارات  
َ
حك

ُ
وبعد استعادة النسخ امل

بقاء على العبارات التي نالت باملقياس في ضوء آراء املحكمين وقد تم اإل 

( على أنها تنتمي %80نسبة اتفاق من لجنة املحكمين أعلى أو تساوي )

للمقياس وتناسب الفئة املستهدفة من الطالب املوهوبين، بينما تم 

( عبارات من املقياس 9اختصار العبارات من حيث طولها وحذف )

( 23، 20، 19، 16 ،8، 7، 5، 4، 3بالصورة االولية وهي ذوات االرقام )

تبين عدم مناسبتها وتكرارها في فقرات أخرى، وعليه فقد استقر عدد 

  .( فقرة15) الفقرات بالصورة النهائية

 .ب. صدق البناء الداخلي ملقياس التلكؤ األكاديمي بالدراسة الحالية

تم التأكد من صدق البناء الداخلي لفقرات املقياس، بعد تطبيقه على  

 من خارج عينة الدراسة األصلية، 30استطالعية شملت )عينة 
 
( طالبا

ألغراض التأكد من صدق البناء الداخلي لعبارات املقياس، حيث تم 

حساب معامل االرتباط بين درجات كل عبارة والدرجة الكلية للمقياس 

 (.2الذي تنتمي إليه العبارة كما تتبين النتائج في جدول )
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 2 جدول 

 معامالت ارتباط بيرسون بين العبارات والدرجة الكلية بمقياس التلكؤ األكاديمي املعدل

 قيمة معامل االرتباط رقم العبارة قيمة معامل االرتباط رقم العبارة قيمة معامل االرتباط رقم العبارة

1 0.69** 6 0.67** 11 0.66** 

2 0.71** 7 0.75** 12 0.72** 

3 0.63** 8 0.71** 13 0.70** 

4 0.76** 9 0.62** 14 0.63** 

5 0.81** 10 0.67** 15 0.62** 

  0.01دال عند مستوى الداللة **

( أن معامالت االرتباط بين العبارة والدرجة الكلية 2يتبين من جدول ) 

يقيس التلكؤ األكاديمي لدى الطالب املوهوبين على العينة للمقياس الذي 

(، وكانت جميع االرتباطات 0.81( إلى )0.62االستطالعية قد تراوحت من )

ا عند مستوى ) ( مما ُيعني توفر صدق االتساق 0.01موجبة ودالة إحصائي 

 .الداخلي لعبارات مقياس التلكؤ األكاديمي

 : ثبات مقياس التلكؤ األكاديمي

تم التأكد من دالالت مؤشر الثبات ملقياس التلكؤ األكاديمي بعد تطبيقه  

 من خارج عينة الدراسة األصلية من الطالب املوهوبين 30على )
 
( طالبا

باملرحلة الثانوية واملرحلة املتوسطة، بثالثة طرق وهي: معامل الثبات 

ئة بطريقة التجانس الداخلي )ألفا كرونباخ( ومعامل الثبات بالتجز 

النصفية باستخدام معادلة سبيرمان وبراون وباستخدام معادلة جتمان 

 :( اآلتي3بغرض التأكد من ثبات مقياس التلكؤ كما تتبين النتائج بجدول )

 3جدول 

 معامالت ثبات مقياس التلكؤ األكاديمي بالطرق الثالثة

 الثباتمعامل  عدد الفقرات طرق الثبات

 0.91 15 ثبات التجانس الداخلي كرونباخ الفا

 0.83 15 ثبات التجزئة النصفية بحساب معادلة جتمان

( يتضح أنها عالية 3وبالنظر إلى معامالت الثبات في الجدول رقم ) 

 معامل ثبات التجانس الداخلي ( حيث بلغ0.60وجميعها أعلى من القيمة )

مما  (0.83( والتجزئة النصفية لجتمان )0.91ملقياس التلكؤ األكاديمي )

 .يدل على تمتع املقياس بالثبات، وصالحيته بالتطبيق على العينة االصلية

 تصحيح مقياس التلكؤ األكاديمي املعدل

( عبارة تم تدريجها حسب 15تكون املقياس في صورته النهائية من ) 

ياغتها باالتجاه االيجابي للسمة املقيسة املقياس الخماس ي وقد تم ص

( لتمثل )تنطبق 5-1الدالة على التلكؤ األكاديمي، حيث تصحح بطريقة )

علي بدرجة كبيرة جدا، تنطبق علي بدرجة كبيرة، تنطبق علي بدرجة 

. وبالتالي تراوحت بدرجة قليلة، ال تنطبق علي ابدا(متوسطة، تنطبق علي 

( 75 -15يها املفحوص على املقياس بين )الدرجة الكلية التي يحصل عل

درجة. بحيث تمثل الدرجة املرتفعة السمة املقيسة وهي التلكؤ األكاديمي. 

باالعتماد على  كما تم حساب املتوسط الحسابي للدرجات على كل فقرة

( وبالتالي فإن املدى 1( وأدنى قيمة ممكنة)5املدى )اعلى قيمة ممكنة( )

 على عدد ال4)
 
( فئات فكان ناتج 5فئات للحكم على الفقرة )( مقسوما

( وعليه تم التوصل إلى معيار الحكم على الفقرات 0.80القسمة )

 (.4ومتوسط الدرجة الكلية كما بالجدول )

 4جدول 

 معيار الحكم لتقدير مستوى التلكؤ االكاديمي بالفقرات

 تقدير درجة التلكؤ االكاديمي درجة انطباق الفقرة املتوسط

  1.80إلى أقل من  1من 
 
  قليلة ال تنطبق أبدا

 
 جدا

 قليلة قليلة 2.60إلى أقل من  1.80من 

 متوسطة متوسطة 3.40إلى أقل من  2.60من 

 كبيرة كبيرة 4.20إلى أقل من  3.40من 

  5إلى  4.20من 
 
  كبيرة كبيرة جدا

 
 جدا

 :مقياس سمة الكمالية( 2

 للخطوات اآلتية
 
 :قام الباحث بإعداد مقياس سمة الكمالية، وفقا

تحديد الغرض من املقياس لقياس  تحديد الغرض من املقياس: تم. 1

سمة الكمالية من خالل تحديد درجة نزعة املوهوب لسمة الكمالية والتي 

 بأنها "نزعة أو ميل نحو 
 
الكمال في كل ش يء ورفض ما تم تعريفها إجرائيا

دون ذلك، من خالل وضع معايير يسعى املوهوبين إلى تحقيقها سواء كانت 

 ."عقالنية أو غير عقالنية وتقيسها الفقرات الدالة عليها باملقياس

تحديد الخصائص لسمة الكمالية: من خالل الرجوع للدراسات . 2

 [36] والحسيني السابقة املتعلقة بموضوع الكمالية مثل مقياس هالل

واملقياس الذي وضعه   .Yang, H., Stoeber, J., &Wang, Y [40]ومقياس

فقد تم تحديد الخصائص وترجمتها إلى فقرات قابلة  [41]الشهري 

 .للمالحظة والقياس

صياغة فقرات املقياس: تم صياغة فقرات املقياس من خالل . 3

( فقرة تقيس 30حيث تم صياغة ) االستفادة من املقاييس السابقة.

سمات الكمالية كما وردت في االدبيات تقيس السمات التالية: االهتمام 
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باألخطاء، وضع معايير عالية، والحاجة إلى املوافقة، والتنظيم، وضغوط 

 .الوالدين، والتخطيط، والتأمل، والكفاح من أجل التفوق 

قياس صياغة تعليمات املقياس: تم إعداد تعليمات االستجابة على امل. 4

بحيث ُيراعى أن تكون واضحة ودقيقة ومبسطة حتى ال تؤثر على القدرة 

على استجابة الطالب وتم تقديم مثال توضيحي لكيفية تسجيل االجابة 

 .الصحيحة في املكان املخصص

إعداد مفتاح التصحيح: تم تدريج االستجابات حسب تدريج ليكرت . 5

 
 
، نادرا

 
، احيانا

 
، غالبا

 
 الخماس ي )دائما

 
 (.، ابدا

 من 30تطبيق املقياس على عينة استطالعية: تم التطبيق على ). 6
 
( طالبا

طالب املرحلة املتوسطة والثانوية من خارج عينة الدراسة االصليةوالتأكد 

 .من الصدق والثبات

 :الخصائص السيكومترية ملقياس سمة الكمالية

: صدق مقياس سمة الكمالية: للتأكد من أن أداة 
 
الدراسة تقيس ما أوال

عّدت لقياس سمة الكمالية، فقد
ُ
تم التأكد من صدق أداة الدراسة  أ

 :بطريقتين

تم عرض مقياس الكمالية في صورته األولية على  الصدق الظاهري:( 1

( من أعضاء هيئة التدريس في جامعة 10) لجنة من املحكمين عددهم

شرفين التربويين الباحة وجامعة امللك عبدالعزيز وجامعة الطائف، وامل

بمجال املوهبة، حيث تصدرت استبانة التحكيم خطاب تم توضيح 

اهداف الدراسة والتعريفات االجرائية للكمالية، وتحديد معايير التحكيم 

املطلوبة من قبل اصحاب السعادة من املحكمين إلبداء أرائهم 

 (30ومالحظاتهم حول فقرات املقياس والتي بلغت في الصورة االولية )

عبارة. من حيث مدى وضوح الفقرة، ومدى انتماء كل فقرة لقياس سمة 

الكمالية، ومدى مالئمتها واهميتها لتحقيق الهدف الذي وضعت من أجله، 

واقتراح طرق تحسينها باإلضافة أو إعادة الصياغة أو الحذف أو غير ما 

، باإلضافة الى النظر في تدريج املقياس ومدى 
 
ورد مما يرونه مناسبا

مة تم تعديل 
َ
حك

ُ
مالئمته لقياس السمة املقيسة. وبعد استعادة النسخ امل

صياغة بعض الفقرات في ضوء آراء املحكمين حيث تبين اتفاقهم على أن 

املقياس يقيس سمة الكمالية وقد تم اإلبقاء على العبارات التي حصلت 

نتمي ( على أنها ت%80على نسبة اتفاق من لجنة املحكمين أعلى أو تساوي )

للُبعد الذي تقيسه، بينما تم تعديل الصياغة اللغوية لبعض العبارات 

(، لتكرارها وعدم 14، 16، 13، 12، 4، 24( فقرات وهي )6وحذف )

 من )
 
( فقرة توافر لها صدق 24مناسبتها وبهذا يكون املقياس مكونا

 .املحكمين أو الصدق الظاهري 

د من صدق البناء الداخلي صدق البناء الداخلي للعبارات: تم التأك( 2

لفقرات مقياس سمة الكمالية، بعد تطبيقها على عينة استطالعية 

 من خارج عينة الدراسة االصلية،30شملت )
 
ألغراض التأكد من  ( طالبا

صدق البناء الداخلي للعبارات، حيث تم حساب معامل االرتباط بين 

لنتائج بالجدول درجات كل عبارة والدرجة الكلية للمقياس، كما تتبين ا

(5.) 

 5جدول 

 معامالت ارتباط بيرسون بين العبارة والدرجة الكلية ملقياس سمة الكمالية

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م

1 0.71** 8 0.66** 15 0.68** 22 0.79** 

2 0.72** 9 0.76** 16 0.64** 23 0.77** 

3 0.73** 10 0.80** 17 0.73** 24 0.73** 

4 0.70** 11 0.74** 18 0.82**  

5 0.71** 12 0.63** 19 0.70** 

6 0.69** 13 0.62** 20 0.76** 

7 0.68** 14 0.60** 21 0.77** 

7 0.68** 14 0.60** 21 0.77** 

والدرجة  ( أن جميع معامالت االرتباط بين الفقرة5جدول )يتبين من  

 عند مستوى الداللة )
 
( وقد تراوحت 0.01الكلية للمقياس دالة إحصائيا

( وكانت جميع االرتباطات موجبة مما ُيعني توفر 0.82( إلى )0.60من )

 صدق البناء الداخلي لفقرات مقياس سمة النزعة إلى الكمالية. 

 :ليةثبات مقياس الكما

تم التأكد من دالالت مؤشر الثبات ملقياس سمة الكمالية بعد تطبيقه 

 من خارج عينة الدراسة األصلية من الطالب املوهوبين 30على )
 
( طالبا

باملرحلة الثانوية واملرحلة املتوسطة، بثالثة طرق وهي: معامل الثبات 

زئة بطريقة التجانس الداخلي )ألفا كرونباخ( ومعامل الثبات بالتج

النصفية باستخدام معادلة سبيرمان وبراون وباستخدام معادلة جتمان 

كما تتبين النتائج بجدول  بغرض التأكد من ثبات مقياس سمة الكمالية

  ( اآلتي:6)

 معامالت ثبات مقياس سمة النزعة للكمالية بالطرق الثالثة  6جدول 

 معامل الثبات الفقراتعدد  طرق الثبات

 0.93 24 ثبات التجانس الداخلي كرونباخ الفا

 0.90 24 ثبات التجزئة النصفية سبيرمان وبراون 

 0.89 24 ثبات التجزئة النصفية بحساب معادلة جتمان

( يتضح أنها عالية 6وبالنظر إلى معامالت الثبات في الجدول رقم ) 

( حيث بلغ معامل ثبات التجانس الداخلي 0.60وجميعها أعلى من القيمة )
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( وبطريقة التجزئة النصفية سبيرمان وبراون 0.93ملقياس سمة الكمالية )

( مما يدل على تمتع املقياس 0.89( والتجزئة النصفية لجتمان )0.90)

 .الثبات، وصالحيته بالتطبيق على العينة االصليةب

مفتاح التصحيح ملقياس سمة الكمالية: تم استخدم مقياس ليكرت  

الخماس ي لتحديد درجات تقدير سمة الكمالية للطالب املوهوبين، بحيث 

يتم اعتبار الدرجة العالية تدل على توافر السمة املقيسة )الكمالية( 

والدرجة املنخفضة تدل على السمة املنخفضة للكمالية، وقد تم إعطاء 

( الستجابات أفراد عينة الدراسة على 5الدرجة املوزونة )الفقرات 

" والدرجة )
 
( الستجابات أفراد عينة الدراسة 4العبارات ملستوى "دائما

" والدرجة )
 
( الستجابات أفراد عينة 3على العبارات ملستوى "غالبا

( الستجابات أفراد 2الدراسة على العبارات ملستوى "أحيانا"، والدرجة )

"، والدرجة )عينة الدر 
 
( لالستجابات 1اسة على العبارات ملستوى "نادرا

". وعليه تم استخدام نظام الفئات 
 
 جدا

 
على العبارات ملستوى "نادرا

املفتوحة لتحديد درجة الحكم على سمة الكمالية حيث تم حساب املدى 

وبتقسيم املدى على عدد مستويات تقدير  4ملستويات االستجابة وهو = 

وهو يمثل طول  0.80كان ناتج القسمة =  5لية الذي يساوي درجة الكما

 (.7الفئة، وبذلك أصبح معيار الحكم كما في الجدول )

 7جدول 

 معيار الحكم لتقدير مستوى الكمالية بالفقرات والدرجة الكلية

 تقدير درجة الكمالية االستجابة املتوسط

  1.80إلى أقل من  1من 
 
 جدا

 
  نادرا

 
 قليلة جدا

  2.60إلى أقل من  1.80من 
 
 قليلة نادرا

  3.40إلى أقل من  2.60من 
 
 متوسطة أحيانا

  4.20إلى أقل من  3.40من 
 
 كبيرة غالبا

  5إلى  4.20من 
 
  دائما

 
 كبيرة جدا

 ومناقشتهانتائج . ال5

 :ومناقشتها وتفسيرها، وذلك على النحو التاليفيما يلي نتائج الدراسة، 

نص السؤال األول على "ما درجة التلكؤ  نتائج السؤال االول ومناقشته:

 األكاديمي لدى الطالب املوهوبين بمنطقة الباحة التعليمية؟

ولإلجابة عن هذا السؤال تمَّ حساب املتوسطات الحسابية لدرجات شيوع 

تم حساب قيم االنحرافات املعيارية على  وكذلك مظاهر التلكؤ األكاديمي

الفقرات في مقياس التلكؤ االكاديمي، كما تم حساب املتوسط الحسابي 

للدرجة الكلية للتلكؤ االكاديمي للطالب املوهوبين وقيمة االنحراف 

( نتائج املتوسطات الحسابية 8املعياري للدرجة الكلية. ويلخص جدول )

شيوع التلكؤ األكاديمي والرتبة حسب  ملظاهر واالنحرافات املعيارية

 .املتوسطات الحسابية

 8جدول 

 )ن املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للفقرات الدالة على مظاهر التلكؤ األكاديمي
ً
 (138 = لدى املوهوبين مرتبة تنازليا

املتوسط  الفقرة الرقم الرتبة

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 الدرجة

 كبيرة 0.95 4.17 استعد وادرس قبل اختباراتي في اللحظة األخيرة 5 1

 ملراجعة، وتنقيح 1 2
 
 كافيا

 
 كبيرة 1.06 3.70 عملي أخصص وقتا

 لالنتهاء من أداء واجباتي ومشروعاتي الدراسية نهاية األسبوع 11 3
 
 كبيرة 1.38 3.47 أرسم خططا

 علىأذاكر  8 4
 
 متوسطة 1.27 3.38 املشاركة في االمتحانات الدراسية. دروس ي فقط خالل األيام السابقة مباشرة

 متوسطة 1.20 3.29 ال أتخذ القرارات بصورة فورية 15 5

 متوسطة 1.26 3.28 في نهاية الفصل الدراس ي "حفظ وحشو املعلومات" في ذاكرتي بأنه يتوجب علي اللجوء إلى أعتقد 7 6

 متوسطة 1.35 2.98 أرى أن الحفظ واالستذكار في اللحظة األخيرة يمثل أفضل طريقة للنجاح 6 7

  أفهم لم إذا 14 8
 
  ما؛ شيئا

 
 على حتى أنتظر ما فعادة

 
أركز  لكي االختبار الدراس ي اليوم السابق مباشرة

. انتباهي
 
 على فهمه، واستيعابه جيدا

 متوسطة 1.31 2.97

يحين موعد عقد اختبارات نهاية الفصل  حتى املقرر الدراس ي من الوقت في دراسةال أقض ي الكثير  13 9

 الدراس ي.

 متوسطة 1.38 2.72

 قليلة 1.32 2.56 لليوم التالي. املهام املطلوبة أميل إلى تأجيل أداء 12 10

 من أفراد األسرة أو األصدقاء، أركز بدرجة أكبر على التحدث إلى 10 11
 
التكليفات  بأداءاالهتمام  بدال

 الدراسية املطلوبة

 قليلة 1.26 2.55

ساعة  ألكثر من املطلوبة مني املشروعات الدراسية التكليفات أو ليس بمقدوري تركيز االنتباه على أداء 4 12

 االنتباه. ثم أعاني بعد ذلك من تشتت واحدة فقط

 قليلة 1.43 2.54

 قليلة 1.33 2.49 أشارك فيها حتى اللحظة األخيرة.التي  الدراسية املشروعات أؤجل أداء 2 13

 عن أداء 9 14
 
 قليلة 1.39 2.48 املهام والتكليفات الدراسية املطلوبة. يتسبب أصدقائي في تشتت انتباهي بعيدا

 قليلة 1.21 2.43 أداء أمور غير مهمة على اإلطالق. في الوقت من الكثير أهدر 3 15
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 متوسطة 1.27 2.99 األكاديمي لدى املوهوبينشيوع ظاهرة التلكؤ  درجة

( أن املتوسط العام لشيوع ظاهرة التلكؤ 8يظهر من الجدول رقم ) 

( بدرجة متوسطة وبانحراف 2.99بلغ ) لدى الطالب املوهوبين األكاديمي

 ( ومن خالل هذه القيمة يتبين تشتت البيانات لدرجات1.27) معياري 

ه توجد مظاهر 
ّ
املوهوبين عن متوسطها الحسابي مما يمكن استنتاجه بأن

دالة على التلكؤ االكاديمي بين الطالب املوهوبين بدرجات مختلفة. ويمكن 

تفسير هذه النتيجة العامة ملظاهر التلكؤ االكاديمي كون الغالبية منهم 

الستعداد من الطالب املتفوقين والذين يميلوا الى التأجيل والتسويف ل

الدراس ي واالختبارات في اللحظات االخيرة قبل موعد االختبار، لثقتهم 

بأنفسهم على القدرة على مراجعة املادة التعليمية باللحظات االخيرة 

العتمادهم على شرح املعلم وسهولة استيعاب املادة التعليمية، كما أن 

تعلم والقدرة الخصائص التي يتصف بها املوهوب من الدافعية املرتفعة لل

على التخطيط وتنظيم الوقت ساهمت في ظهور املؤشرات الدالة على 

 .التلكؤ )التسويف( بدرجة متوسطة

وظهرت ثالث مؤشرات تدل على التلكؤ االكاديمي بدرجة كبيرة، حيث  

( وبانحرافات معيارية 4.17-3.47تراوحت املتوسطات الحسابية ما بين )

( وتدل هذه االنحرافات على تشتت 1.38-0.95كبيرة تراوحت ما بين )

الدرجات بين الطالب املوهوبين، وجاءت الفقرة "استعد وادرس قبل 

اختباراتي في اللحظة األخيرة " بالرتبة االولى حيث بلغ متوسطها الحسابي 

 ما يكونوا من 4.17)
 
( بدرجة كبيرة ، وربما سبب ذلك إلى أّن املوهوب غالبا

، وبال
 
تالي يعتمدون على فهمهم للمادة التي يقوم املعلم املتفوقين دراسيا

 ما تكون املعلومات واملعرفة التي 
 
بشرحها في الغرفة الصفية، وغالبا

يتفاعلون معها وقت الحصة سهلة بالنسبة لهم، وقادرين على إستيعابها، 

خاّصة في ظل تفريد التعليم والتنويع في أساليب تقديم املعلومة ومراعاة 

دية، من قبل املعلمين، لتناسب متدني التحصيل الدراس ي الفروق الفر 

نوا من فهمها، وبالتالي يرى املوهوبون بأنهم متمكنين من املادة 
ّ
ويتمك

التعليمية املقدمة لهم، فيعتقد البعض منهم أن الدراسة في اللحظة 

 
 
 كافيا

 
األخيرة تكفيهم لالستعداد لالختبار. وجاءت الفقرة "أخصص وقتا

 لالنتهاء من أداء واجباتي  وتنقيح عملي"ملراجعة، 
 
والفقرة " أرسم خططا

ومشروعاتي الدراسية نهاية األسبوع" بدرجة كبيرة لحرص املوهوبين على 

اظهار العمل بأفضل صورة ممكنة، وبسبب الخصائص التي يتمتع بها 

املوهوبين من زيادة مستوى الدافعية والقدرة على اتخاذ القرارات 

 .التصرفاتوالتحكم في 

وتتفق نتائج الدراسات والبحوث التى أجريت فى مجال املوهبة والتفوق  

 كقائمة الخصائص السلوكية 
 
على الخصائص السلوكية األكثر شيوعا

للموهوبين واملتفوقين من وجهة نظر املعلمين التي تعتمد على الخصائص 

ة التى يتم األكاديمية، والدافعية، واإلبداعية، والقيادية وكذلك القائم

استخدامها فى اختيار الطلبة ملدرسة اليوبيل للموهوبين واملتفوقين 

ملؤسسة "نور الحسين" فى األردن، وتشمل: الدافعية واملالحظة واملبادرة 

 .[6]والنقد والثقة بالنفس 

وربما ُيفّسر سبب ظهور هذه املؤشرات الدالة على التلكؤ األكاديمي  

السلوكية واملعرفية واالنفعالية التي  بدرجة قليلة، بسبب الخصائص

يتميز بها املوهوبين كونهم من ذوي الدافعية العالية وقادرين على 

التخطيط، والقدرة على التركيز، وكونهم من املتفوقين بالغالب يحرصون 

على ديمومة إظهار التفّوق العلمي، مما يتطلب منهم االستعداد االكاديمي 

ملقررات الدراسية، كما ُيظهرون مهارات الجيد للمذاكرة ومراجعة ا

التخطيط، وإدارة الوقت والنضباط في العمل والدافعية للدراسة، 

  [6]. والتعلم والتحكم في الذات، واملهارات املعرفية ذات الصلة بالتعلم

كما أنه بالنظر إلى ما جاء في اسباب شيوع ظاهرة التلكؤ األكاديمي، فقد  

إلى ارتباط التلكؤ األكاديمي بتدني  [35] "أشار ك "هويل وواطسون 

مستويات استخدام الطالب لالستراتيجيات املا وراء معرفية للتعلم، مثل: 

( التوجيه، والتنظيم. ومن املعلوم أن 3( الرقابة. )2( التخطيط. )1)

املوهوبين يستخدمون استراتيجيات ما وراء املعرفة وبالتالي يقل ظهور 

أن   [34]لتلكؤ األكاديمي. حيث يذكر "فان إيردياملؤشرات الدالة على ا

 ما يعانون من عدم القدرة على التخطيط 
 
 غالبا

 
الطالب املتلكئين أكاديميا

 -في حد ذاته -ألداء املهام الدراسية املطلوبة، وهو األمر الذي يعد

استراتيجية فعالة للتعلم. ولكن بالنظر إلى حالة املوهوبين فإن دافعيتهم 

تعلم بحكم تفوقهم وحرصهم على املحافظة على االنجاز الذي عالية لل

 [6].أحرزوه 

 -أنه يرتبط التلكؤ األكاديمي,Wolters [42]  كما دلت االدبيات كدراسة 

 
 
بعالقة عكسية مع تصورات فاعلية الذات، بينما املوهوبين  -أيضا

يتمتعون بفاعلية الذات العالية، ومما ُيعزز تفسير الباحث لظهور 

 [6] ؤشرات الدالة على التلكؤ االكاديمي بدرجة قليلة، ما ذكره جروانامل

أنهم  غيرهم عن املوهوبين تميز التي الشخصية الخصائص أنمن

ا متوافقون  ا، ومنفردون  اجتماعي   أنهم القول  يمكن عام وبشكل انفعالي 

 والقيادة، االنفعالي، والثبات والسيطرة والتحمل، النفس بضبط يتميزون

 املخاطرة، واإلقدام، إلى وامليل والفكاهة، واملرح الذاتي، واالكتفاء

 االجتماعية القيم مستوى  وارتفاع واالجتماعي، الشخص ي والتوافق

 .اآلخرين ومساعدة كاملسايرة، واالستقالل،

التي أظهرت وجود  [25] دراسة عبدهللا واتفقت نتائج الدراسة مع نتائج 

 ، واتفقت نتائج الدراسة مع نتائجاألكاديميمستوى متوسط من التلكؤ 

التي تبين فيها وجود درجة متوسطة  [23]واملالكي  [26]دراسة أبو غزال 

 .من التلكؤ االكاديمي

التي تبين فيها أنه يعاني أفراد  [27]بينما اختلفت مع نتائج دراسة التميمي  

 [28]  رينعينة البحث بالتلكؤ األكاديمي، واختلفت مع نتائج دراسة سي

التي تبين فيها وجود اختالف كبير في التسويف األكاديمي تعزى للمستوى 

 .الدراس ي لصالح االعلى

نتائج السؤال الثاني ومناقشته: ما درجة سمة الكمالية لدى الطالب 

 املوهوبين بمنطقة الباحة التعليمية؟

واالنحرافات ولإلجابة عن هذا السؤال تمَّ حساب املتوسطات الحسابية  

املعيارية لدرجات فقرات سمة الكمالية على املقياس الذي تم تطبيقه 

على الطالب املوهوبين. وقد تم تقدير درجة الكمالية بحساب املدى بين 

( وبقسمة املدى على خمس 1( وأدنى قيمة )5أعلى قيمة ممكنة )

( وعليه إذا كانت قيمة املتوسط 0.80مستويات فكان ناتج القسمة )

( فإن درجة توافر سمة الكمالية 1.80أقل من  -1الحسابي للعبارة بالفئة )

، وإذا كان املتوسط الحسابي بالفئة من )
 
( قليلة جدا

 
 جدا

 
أقل -1.80)نادرا

 )قليلة(، وإذا كانت2.60من 
 
 ( فإن درجة توافر سمة الكمالية بالفقرة نادرا
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( متوسطة وبا3.40أقل من  -2.60)
 
أقل من  -3.40لفئة )( فإنها )احيانا

 ( كبيرة وإذا كانت )4.20
 
فأعلى فإن درجة  (4.20( فإنها بدرجة )غالبا

. ويبين جدول )
 
( كبيرة جدا

 
( املتوسطات الحسابية 9توافرها )دائما

 
 
واالنحرافات املعيارية للفقرات التي تدل على سمة الكمالية مرتبة تنازليا

 إلى متوسطاتها الحسابي أو االنحر 
 
اف املعياري األقل في حالة تساوي وفقا

 .املتوسط

 9جدول 

  املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية
ً
 لفقرات سمة الكمالية لدى املوهوبين مرتبة تنازليا

املتوسط  الفقرة الرقم الرتبة

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 الدرجة

  0.94 4.32 ومنضبط.أحب أن أكون منظم  12 1
 
 كبيرة جدا

  1.04 4.28 أبذل قصارى جهدي لجعل أعمالي خالية من العيوب. 11 2
 
 كبيرة جدا

  1.23 4.20 أحتاج إلى أن يكون عملي مثاليا لكي أكون راٍض عن نفس ي. 6 3
 
 كبيرة جدا

 كبيرة 1.13 4.16 أفكر في الخيارات املتاحة لي بعناية قبل اتخاذ أي قرار. 4 4

 كبيرة 1.11 4.12 أحفز نفس ي لتحقيق نتائج عالية في أعمالي. 21 5

 كبيرة 1.09 4.09 يجب علّي أن أكون األفضل في أداء أي عمل يسند إلي. 17 6

 كبيرة 1.14 4.07 يجب علّي أن أكمل أي عمل أقوم به حتى أنتهي منه. 13 7

 كبيرة 1.16 4.07 يجب علي أن أحقق االمتياز في كل ش يء أقوم به. 23 8

 كبيرة 1.13 403 أود أن أصف نفس ي كشخص منظم. 10 9

 في بعض األشياء التي أقوم بها. 20 10
 
 كبيرة 1.05 3.99 أفكر طويال

 كبيرة 1.23 3.89 أحرص على وضع األشياء في أماكنها بعد االنتهاء من استخدامها. 16 11

 كبيرة 1.13 3.88 أميل إلى املناقشة قبل اتخاذ أي قرار. 19 12

 كبيرة 1.20 3.76 أراعي طريقة رد فعل اآلخرين تجاه عملي. 9 13

 كبيرة 1.24 3.64 ال أستطيع التوقف عن التفكير في كيفية جعل أعمالي أفضل. 22 14

 كبيرة 1.26 3.48 انزعج من عدم محافظة اآلخرين على األداء الجيد في العمل. 8 15

.أشعر بالنقص إذا اقترفت  24 16
 
 كبيرة 1.41 3.43 خطأ كبيرا

 متوسطة 1.22 3.30 أبالغ في ردة فعلي تجاه أي خطأ أقوم به. 7 17

أقض ي الكثير من الوقت وأنا أشعر بالقلق من األشياء التي قمت بها أو من األشياء التي يجب  5 18

 علي القيام بها.

 متوسطة 1.27 3.20

 متوسطة 1.36 3.20 عملهم س يء.يشعر اآلخرين بعدم رضائي عندما يكون  2 19

 من عدم قبولها. 15 20
 
 متوسطة 1.33 3.06 أتردد في التعبير عن أفكاري خوفا

 متوسطة 1.38 3.04 يشك اآلخرين بمستواي عندما اقترف خطأ ما. 14 21

 متوسطة 1.34 3.03 أرى عدم املالئمة عندما أقارن عملي بعمل اآلخرين 3 22

 متوسطة 1.36 3.00 يساوي الفشل بمعياري الذاتي.أرى أن الخطأ  18 23

 متوسطة 1.31 2.62 عندما أقترف خطأ يشعر اآلخرين أن مستواي ضعيف. 1 24

 كبيرة 1.21 3.66 درجة توافر سمة الكمالية للموهوبين

املوهوبين الطالب  ( أن املتوسط العام لدرجات9يظهر من الجدول رقم ) 

 ( بدرجة كبيرة وبانحراف معياري 3.66بلغ ) في درجات سمة الكمالية

( ومن خالل هذه القيمة يتبين تشتت البيانات عن متوسطها 1.21)

  الحسابي مما يمكن استنتاجه بأن الطالب املوهوبين
 
ُيظهرون اختالفا

فيما بينهم بالسمات الدالة على الكمالية. ويمكن تفسير سبب هذه 

تيجة العامة الى الخصائص التي يتمتع بها املوهوبين في ارتفاع مستوى الن

دافعيتهم وبالتالي الكفاح من اجل التفوق وحرصهم الى الوصول الى التميز 

واملحافظة على الشعور الذي يحس به املوهوب بأنه يتميز عن غيره من 

ين أقرانه يدفعه إلى العمل والجد وعدم قبول االخطاء، وحرص املوهوب

على تنظيم االعمال التي يقومون بها مثل وضع األشياء في أماكنها 

الصحيحة، وميلهم لإلنضباط، وإلى ميل بعض املوهوبين إلى التشدد في 

عدم قبول االخطاء للمحافظة على التميز الذي يشعرون فيه وبحكم 

 .الحساسية املفرطة التي قد يقع بها املوهوب

على سمة الكمالية فقد ظهرت ثالث عبارات  وفيما يتعلق بالفقرات الدالة 

 من حيث توافرها لدى املوهوبين، حيث تراوحت 
 
بالدرجة الكبيرة جدا

( بإنحرافات معيارية تراوحت بين 4.20 -4.32متوسطاتها الحسابية من )

( وقد جاءت الفقرة "أحب أن أكون منظم ومنضبط" بالرتبة 0.94-1.23)

ى ميل معظم املوهوبين إلى املحافظة على األولى وربما ُيعزى سبب ذلك إل

النظام وميلهم لحب الترتيب وأداء األعمال بشكل منظم. أما الفقرتين 

"أبذل قصارى جهدي لجعل أعمالي خالية من العيوب، وأحتاج إلى أن 

 
 
يكون عملي مثاليا لكي أكون راٍض عن نفس ي، فقد ظهرتا بدرجة كبيرة جدا

الكفاح من اجل التفوق وحرصهم على  كون املوهوبين يتسمون بخاصية

التميز في أداء أي عمل يسند إليهم وتجدهم يبذلون قصارى جهدهم 

لجعل أعمالهم خالية من العيوب، وحرصهم على تحقيق االمتياز في كل 

 لكي  أن يكون عملهم ش يء يقوموا به، وُيظهرون مدى حاجتهم إلى
 
مثاليا

ال االعمال املسندة اليهم. يكونوا راضين عن أنفسهم وحرصهم على اكم
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وجاءت الفقرة "أود أن أصف نفس ي كشخص منظم" الهمية وحرص 

املوهوبين على اظهار الترتيب والنظام في حياتهم العملية. أما املؤشرات 

 في بعض األشياء التي أقوم بها، وأحرص على وضع 
 
االخرى مثل أفكر طويال

ها. وأميل إلى املناقشة قبل األشياء في أماكنها بعد االنتهاء من استخدام

اتخاذ أي قرار، وأراعي طريقة رد فعل اآلخرين تجاه عملي، وال أستطيع 

التوقف عن التفكير في كيفية جعل أعمالي أفضل، وانزعج من عدم 

محافظة اآلخرين على األداء الجيد في العمل، وأشعر بالنقص إذا اقترفت 

. فإن ظهورها بالدرجة الكبيرة ي
 
تفق مع طبيعة وخصائص خطأ كبيرا

املوهوبين التي يظهرونها مثل دافعية التعلم العالية ، والكفاح من اجل 

الحساسية املفرطة  التفوق والتميز، كما ُيمكن أن ُيعزى سبب ذلك الى

 التي يتميز بها املوهوبين من حيث حرصهم على عدم الوقوع باالخطاء 

خرين في تنفيذهم الى وبسبب التوقعات العالية لدى املوهوبين من اآل 

االعمال بحرفية تامة، حيث يميل معظم املوهوبين إلى اظهار الجدية 

بالعمل وعدم التهاون في ادائه، وبسبب الخصائص التي تميز املوهوبين 

 منها قدراتهم على التعامل مع االخرين وشعورهم بالثقة بالنفس 

. بينما جاءت وقدراتهم على التحكم االنفعالي وضبط سلوكهم 
 
اجتماعيا

الفقرة " أرى أن الخطأ يساوي الفشل بمعياري الذاتي" بالرتبة قبل 

االخيرة وبدرجة متوسطة ويمكن تفسير هذه النتائج بسبب النزعة 

الكمالية االيجابية ملعظم املوهوبين حيث ُيظهر بعض املوهوبين قدراتهم 

ويقل شعورهم بالفشل  االيجابية في التعامل مع االخطاء التي يقهعون بها

وفقدان االحترام في حال تكرار حدوث االخطاء بالرغم من حساسيتهم 

 .املفرطة بالتعامل معها إال أنها ال تصل باملوهوبين للشعور بالفشل

وجاءت العبارة "يشعر اآلخرين بعدم رضائي عندما يكون عملهم س يء،  

االعمال التي يقوم ربما بسبب اختالف اهتمامات الطالب املوهوبين بجودة 

بها اآلخرين، وقد ُيظهر البعض من املوهوبين عدم اهتمامهم بالوقت الذي 

ُيظهرون الجدية بالعمل وال يقبلون االخطاء او االداء غير جيد، ولكن قد 

يقبل البعض من املوهوبين زمالئهم من حيث التعامل والتفاعل معهم 

 .ية والتميز وعدم االهمالولكنهم ال يقبلون سلوكهم إال إذا اتسم بالجد

كما ُيمكن إرجاع سبب ظهور املؤشرات الرتباطها في الحساسية املفرطة  

لدى البعض من املوهوبين من حيث التفكير املفرط بالش يء الخاطيء 

الذي ال يرض ى عنه املوهوب، وما يترتب عليه من فقدان التركيز، بينما 

ما، مما ساعد على ظهور هذه البعض اآلخر من املوهوبين ال يعطيها أهمية 

  .املؤشرات بدرجة متوسطة

التي اشارت   [31]واتفقت نتائج الدراسة مع نتائج دراسة كورنبلوم واينلي 

إلى أن الكماليين املوهوبين لديهم معايير شخصية عالية أكثر من 

الكماليين العاديين. وأشارت إلى احتمالية مواجهة الطالب املوهوبين إلى 

ية أكثر مما يوجهونها الطالب العاديين وذلك من أجل ضغوط والد

 ."الوصول إلى أهدافهم

اللة إحصائية عند مستوى نتائج السؤال الثالث: هل توجد فروق ذات د

في مظاهر التلكؤ األكاديمي لدى الطالب املوهوبين ) α  ≤0.05 (الداللة

  تعزى للمرحلة التعليمية؟

الداللة اإلحصائية للفرق بين  ولإلجابة عن هذا السؤال، وللكشف عن

متوّسطي درجات تقدير أفراد عينة الدراسة من املوهوبين حول مظاهر 

التلكؤ األكاديمي لدى طالب املرحلة املتوسطة واملرحلة الثانوية في منطقة 

 للمرحلة التعليمية، فقد تمَّ استخدام اختبار ت لعينتين 
 
الباحة وفقا

مستقلين كما تتبين النتائج بجدول  مستقلتين للمقارنة بين متوسطين

(10.) 

 10جدول 

عزى للمرحلة ال
ُ
 تعليميةنتائج اختبار )ت( للفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة بين متوسطي درجات تقدير التلكؤ االكاديمي التي ت

درجات  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العدد املرحلة التعليمية

 الحرية

 مستوى الداللة قيمة )ت(

 غير دالة 0.23 1.20 136 4.47 46.15 47 املرحلة املتوسطة

 8.25 44.40 91 املرحلة الثانوية

ِهر الّجدول ) 
ْ
ة إحصائية عند مستوى 10ُيظ

ّ
ه ال توجد فروق ذات دالل

ّ
( أن

بين متوسطي استجابات املوهوبين في تقديرهم ) α  ≤0.05 (الداللة

 للمرحلة الدراسية التي يلتحق بها املوهوب، 
 
ملظاهر التلكؤ األكاديمي وفقا

(، ومستوى الداللة اإلحصائية للفروق 1.20) حيث بلغت قيمة اختبار ت

(. 0.05(، وهي قيمة تزيد عن مستوى الداللة املحدد الدراسة )0.23كان )

وبالتالي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات الطالب 

 .املوهوبين باملرحلة املتوسطة واملرحلة الثانوية

وربما ُيعزى السبب في ذلك إلى تشابه الطالب املوهوبين في الخصائص  

املحددة لظهور التلكؤ األكاديمي والتي تبين انها كانت بدرجة متوسطة لكل 

، من حيث تمتع البعض منهم بالدافعية املرتفعة الطالب املوهوبين

للتعلم، مما ساهم في ظهورها بدرجة متوسطة ولكل الطالب سواء 

باملرحلة الثانوية أو املتوسطة، كما ُيعزى إلى تشابه )تماثل( العادات 

الدراسية التي يمارسها املوهوب بغض النظر عن املرحلة التعليمية 

 .امللتحق بها

 مع نتائج دراسة الجنادي وعامر  واختلفت نتيجة 
 
 [22]الدراسة ضمنيا

( 0.05التي كشفت عن وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى )

السابع( فى التسويف  -بين متوسط درجات طالبات املستوى )الثانى

 .االكاديمي والتي كانت للسابع

فروق نتائج السؤال الرابع ومناقشته: نص السؤال الرابع على "هل توجد 

في سمة الكمالية ) α  ≤0.05 (الداللةذات داللة إحصائية عند مستوى 

  للطالب املوهوبين تعزى للمرحلة التعليمية؟

ولإلجابة عن هذا السؤال، وللكشف عن الداللة اإلحصائية للفرق بين 

متوّسطي درجات تقدير أفراد عينة الدراسة من املوهوبين حول سمة 

املرحلة املتوسطة واملرحلة الثانوية في منطقة الباحة  الكمالية لدى طالب

 للمرحلة التعليمية، فقد تمَّ استخدام اختبار ت لعينتين مستقلتين 
 
وفقا

 (.11للمقارنة بين متوسطين مستقلين، كما تتبين النتائج بجدول )



قنيةجامعة الطفيلة الت( _ قراءة واقعية ورؤى مستقبلية_ ) املؤسسات التربوية والتحديات املعاصرة_  املؤتمر التربوي الدولي التاسع  

13 

 11جدول 

عزى للمرحلة التعليمية نتائج اختبار )ت( للفروق بين متوسطات
ُ
 استجابات أفراد عينة الدراسة بين متوسطي درجات تقدير سمة الكمالية التي ت

درجات  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العدد املرحلة التعليمية

 الحرية

 مستوى الداللة قيمة )ت(

 غير دالة 0.034 2.142- 136 10.213 85.021 47 املرحلة املتوسطة

 11.460 89.274 91 املرحلة الثانوية

ِهر الّجدول ) 
ْ
ة إحصائية عند مستوى 11ُيظ

ّ
ه توجد فروق ذات دالل

ّ
( أن

في تقديرهم لسمة  بين متوسطي استجابات املوهوبين) α  ≤0.05 (الداللة

 للمرحلة الدراسية امللتحق بها املوهوب، حيث 
 
بلغت قيمة الكمالية وفقا

(، 0.034(، ومستوى الداللة اإلحصائية للفروق كانت )2.142-) اختبار ت

(. وبالتالي توجد 0.05وهي قيمة تقل عن مستوى الداللة املحدد الدراسة )

فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات الطالب املوهوبين لتقدير سمة 

كانت الفروق لصالح الكمالية باملرحلة املتوسطة واملرحلة الثانوية، وقد 

( بينما بلغ متوسط 89.274املرحلة الثانوية حيث بلغ متوسط درجاتهم )

 (.85.021) درجات طالب املرحلة املتوسطة

وربما ُيعزى السبب في ذلك إلى أن الطالب املوهوبين باملرحلة الثانوية  

يضعون معايير عالية ويسعون إلى تحقيقها، الرتباطها بتاريخ اكتشاف 

هم والبرامج التي تم تقديمها لهم عبر السنوات السابقة، مما دفعهم موهبت

إلى وضع معايير عالية، مقارنة بالطالب في املرحلة املتوسطة والتي تعتبر 

 ما تعتمد على العمر 
 
أقل مقارنة بمستوى تلك املعايير ونوعيتها والتي غالبا

 [31] بلوم واينليوالنضج العقلي واملعرفي. وهذا ما أكدت عليه دراسة كورن

بينما اختلفت مع  إلى أن سمة الكمالية تزيد مع تقدم العمر، التي أشارت

  [41] نتائج دراسة الشهري 
 
 .للصف التي تبين فيها فروق وفقا

نتائج السؤال الخامس ومناقشته: نص السؤال الخامس على "هل توجد 

درجة ين ) α ≤0.05 (الداللةعالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى 

التلكؤ االكاديمي ودرجة الكمالية لدى الطالب املوهوبين بمنطقة الباحة 

 التعليمية؟

ولإلجابة عن هذا السؤال، وللكشف عن العالقة االرتباطيه بين درجات 

توافر مظاهر التلكؤ األكاديمي ودرجاتهم في توافر  الطالب املوهوبين في

بيرسون بين املتغيرين  تمَّ حسـاب معامـالت االرتبـاط سمة الكمالية،

 : ( يوضح هذه العالقة12والجدول )

 12جدول 

 بين درجات التلكؤ االكاديمي ودرجات سمة الكمالية لدى الطالب املوهوبين (Person Product-moment correlation) معامالت االرتباط بيرسون 

 سمة الكمالية املتغير

 0.104 األكاديميالتلكؤ 

 بين12يتبين من الجدول ) 
 
 ( عدم وجود عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا

 = a)0.05درجات سمة الكمالية والتلكؤ األكاديمي عند مستوى الداللة )

( وهو معامل ارتباط 0.104حيث بلغ معامل ارتباط بيرسون بينهما )

، وربما 
 
يعود سبب ذلك إلى أن معظم املوهوبين يتمتعون ضعيف جدا

بدافعية مرتفعة للتعلم حسب خصائصهم االنفعالية واملعرفية التي 

يتسمون بها، مما يقلل من وجود ظاهرة التلكؤ االكاديمي، والبعض اآلخر 

منهم يلجأون للتسويف لثقتهم بقدراتهم املميزة والتي تعتمد على سرعة 

االستعداد  و أّجلوا استعدادهم الدراس ي أواالنجاز واالداء حتى ول

لالختبارات الى اللحظات األخيرة ما قبل موعد االختبار، فإن ذلك ال يعتمد 

عاتهم إلى تحقيق االهداف الخاّصة بهم واملعايير 
ّ
على مستوى الطموح وتطل

التي وضعوها ألنفسهم وحرصهم على الكفاح من أجل التفوق واالهتمام 

عايير عالية، والحاجة إلى املوافقة، والتنظيم، وضغوط باألخطاء، ووضع م

الوالدين التي تدفعهم الى وضع معايير عالية لالداء واالنجاز، والتخطيط، 

 آخر يمكن أن ُيفّسر سبب عدم 
 
والتأمل، ويرى الباحث أن هناك سببا

وجود العالقة بين سمة الكمالية والتلكؤ االكاديمي كون هنالك متغيرات 

ثل الدافعية وعادات االستذكار التي تضعف هذه العالقة بين وسيطية م

 
 
متغيري سمة الكمالية والتلكؤ االكاديمي، واتفقت نتائج الدراسة ضمنيا

التي تبين فيها عدم وجود عالقة دالة  [24]مع نتائج دراسة عبدهللا 

 بين التسويف وكل من: معرفة الذات، والشجاعة، والتوافق 
 
إحصائيا

 .جتماعيالشخص ي واال 

التي تبين فيها وجود عالقة  [30] واختلفت مع نتائج دراسة عطية 

 على مقياس الكمالية 
 
إرتباطية بين درجات الطالب املتفوقين عقليا

السلبية ودرجاتهم على مقياس التأجيل، أي أنه كلما زادت الكمالية 

السلبية لدى الطالب كلما زاد التأجيل لدى هذا الطالب، واختلفت مع 

 تتوسط العالقة الذاتية الفاعلية أن التي تبين فيها  [43]نتائج دراسة سو

 لها الفاعلية الذاتية أن حيث األكاديمي، والتسويف الذاتية الكمالية بين

 إلى تقود الكمالية الذاتية أن كما األكاديمي، التسويف على دال سلبي أثر

 التي تبين فيها [32] األكاديمي. واختلفت مع نتائج دراسة سير لتسويفا

تعقيد العالقة بين التسويف واملتغيرات البارزة األخرى. وأوضحت هذه 

فقط من التباين عند استخدام كل أربعة متغيرات،  ٪36الدراسة 

التسويف، الكمالية، والقلق، والطموح. هناك حاجة إلى بحوث في 

نفسية املستقبل لتحديد الفرق املتبقية وآثار التسويف على الصحة ال

بشكل عام. وتبين أن القلق قد يؤثر في بداية عملية التلكؤ االكاديمي بينما 

 .امليل نحو الكمالية يمكن أن يؤثر على تكملة أو االنتهاء من اداء املهمة

 التي تبين فيها أن [33] وريسنجر كما اختلفت مع نتائج دراسة برونلو 

وصعوبة إتخاذ القرار وأن أسباب التلكؤ ترجع إلى النفور من املهمة 

الكمالية وامليل لعمل إعزاءات خارجية للحظ ووجهة الضبط الخارجي 

وكون املفحوص ذكرا كلها تنبأت بالتلكؤ االكاديمي كما وجد أن ذوي 

التلكؤ االكاديمي املنخفض يجدون املهام الدراسية اكثر ارضاء لهم عن 

 .ذوي التلكؤ االكاديمي املرتفع
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 التوصيات. 6

على ضوء النتائج التي توصلت اليها الدراسة الحالية فإن الباحث يوص ي 

 :بما يلي

هم في إدارة ضرورة العمل على إكساب الطالب املوهوبين وتنمية مهارات •

حيث كشفت نتائج الدراسة أنها متوافرة بدرجة  وتنظيم وتخطيط الوقت

خالل متوسطة ببعض املؤشرات التي ظهرت على املوهوبين، وذلك من 

 .تقديم البرامج اإلثرائية لرعاية املوهوبين وتنمية مهاراتهم

راعي معالجة املؤشرات  •
ُ
العمل على تقديم برامج إثرائية للموهوبين ت

السلبية لسمة الكمالية التي كشفت عنها الدراسة كاالهتمام الزائد 

 .والحساسية املفرطة على الوقوع باألخطاء

العصابية التي قد ُيظهرها بعض املوهوبين معالجة املظاهر والسمات  •

من خالل برامج إرشادية لرعاية النمو االنفعالي وتنميته أثناء تقديم برامج 

 .الرعاية

اجراء دراسة تقويمية ملدى مراعاة البرامج املقدمة لرعاية املوهوبين  •

ملعالجة الظواهر السلبية كالتلكؤ االكاديمي )التسويف( وتعزيز مؤشرات 

 .الكمالية االيجابية سمات

ات تنمية تدريب معلمي املوهوبين في املرحلة املتوسطة والثانوية على مهار  •

وطرق دمجها بالتدريس من خالل مشاركات  سمة الكمالية االيجابية

 .تطبيقية حقيقية باملدارس

•  
 
 مبدئيا
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PERFECTIONISM TREND AND THE ACADEMIC 

PROCRASTINATION AMONG GIFTED STUDENTS AT BAHA AREA 

 

 

 

ABSTRACT_ The study aimed at identify the degree of Perfectionism trend and the degree of academic 

Procrastination among gifted students at Baha area, also to investigate the statistical differences between them 

according to educational stage and the relation between them in AlBaha area. The study sample consisted 

of(138)gifted students,(47) students in middle educational stage, (91) in high educational stage, which have been 

chosen randomly. The study followed the descriptive method, the researcher developed academic Procrastination 

and perfectionism scale, which consisted of (15, 24) items respectively, and confirmed of psychometric validity and 

reliability for the two scales.The results indicate a medium degree in the academic Procrastination and a high 

degree of Perfectionism trend, also, there was a significant difference in the degrees of Perfectionism trend 

according to educational stage for the benefit of high stage, and there is no significant differences in the degree of 

Academic Procrastination according to educational stage, also the results did not prove the existence of significant 

correlation relationship between the degree of perfectionism trend and academic Procrastination. In light of the 

findings of the current study recommended to Work on developing programs to improve the level of positive 

perfectionism, and work to motivate students to get rid of academic Procrastination revealed by the study through 

providing the gifted students: planning, time management and organization skills. 
 

KEYWORDS: Academic Procrastination, perfectionism trend, Gifted students. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



قنيةجامعة الطفيلة الت( _ قراءة واقعية ورؤى مستقبلية_ ) املؤسسات التربوية والتحديات املعاصرة_  املؤتمر التربوي الدولي التاسع  

17 

 

 

 

 

 

اجتاهات املعلمني حنو تنمية مهارات التفكري 
اإلبداعي لدى طلبة املرحلة األساسية يف مدارس 

 لواء الشوبك
 عوده إبراهيم عوده املالحيم

 

 

الشوبك. هدفت الدراسة إلى معرفة اتجاهات املعلمين نحو تنمية التفكير اإلبداعي لدى طلبة املرحلة األساسية في مدارس لواء  _ امللخص

 ومعلمة من مختلف املدارس األساسية للواء الشوبك في الفصل الدراس ي الثاني 126وقد تم التطبيق على عينة قصدية مكونة من )
ً
( معلما

( من مجتمع الدراسة من معلمي املدارس األساسية. واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي, وقد قام %39م بواقع )2016/2017لعام 

[ وتطبيقه على الدراسة الحالية لقياس اتجاهات املعلمين نحو تنمية مهارة التفكير اإلبداعي. وقد توصل 1بتطوير مقياس العساف ]الباحث 

 الباحث إلى أن اتجاهات املعلمين في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى طلبة املرحلة األساسية جاءت بدرجة مرتفعة لجميع أبعاد مقياس

ير اإلبداعي. ووجود فروق ذات دالة إحصائية في اتجاهات املعلمين في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى طلبة املرحلة مهارات التفك

األساسية تعزى ملتغيرات، الجنس ولصالح الذكور، واملستوى التعليمي ولصالح حملة شهادة البكالوريوس، والخبرة ولصالح ذوي الخبرة من 

نتائج أوص ى الباحث بتعزيز االهتمام بتدريب املعلمين على تنمية مهارة التفكير اإلبداعي لدى الطلبة بشكل أكبر، سنوات. وفي ضوء ال 5-10

وتحفيز املعلمين على تنمية مهاراتهم املهنية من مؤهالت علمية ودورات تدريبية ودراسات عليا، وفتح قنوات من التواصل بين املعلمين 

 .ث االستراتيجيات في تدريس الطلبةوأولياء األمور، واستخدام احد

 .: اتجاهات املعلمين، مهارات التفكير اإلبداعي, املرحلة األساسيةالكلمات املفتاحية
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 املرحلة طلبة لدى اإلبداعي التفكير  مهارات تنمية نحو  املعلمين اتجاهات

 الشوبك لواء مدارس في األساسية
 املقدمة. 1

يعد اإلبداع من أبرز املواضيع التي تستحق منا البحث واالطالع عليها؛        

وتحديد املعالم والعوامل التي تسهم في تنميته وإخراجه إلى حيز الوجود، 

وعليه فقد توسع البحث في هذا امليدان وحظي بمكانة هامة في كثير من 

فبحث فيه من جوانب متعددة دول العالم، وازداد باحثوه ومدرسوه، 

، ومكونات، ونظريات وقدرات عقلية أساسية للخروج بمنتج 
ً
مفهوما

إبداعي ذا قيمة مميزة، والتعرف على املقاييس التي تقيسه، واملراحل التي 

تمر بها عملية اإلبداع نفسها، واملعوقات التي تعيقه، والسمات 

الذي يمر فيه، والتنشئة الشخصية لألفراد املبدعين، والسياق االجتماعي 

األسرية والضغوط االجتماعية املتبادلة بين املبدع واملجتمع، وسبل 

 ].2التدريب عليه وتنميته ]

ازداد اهتمام التربية بوجه عام في اآلونة األخيرة بموضوع اإلبداع        

وتنمية قدرات التفكير اإلبداعي لدى الطلبة في املدارس بشكل عام، ملا 

 من أهداف للتفكير 
ً
 أساسيا

ً
اإلبداعي من ايجابيات رائعة، وأصبح هدفا

 من السياسات التربوية، ملا يشكله من خلق 
ً
وزارة التربية والتعليم وجزءا

ملناخ تعليمي وبيئة تربوية مالئمة لتفجير طاقات الطلبة اإلبداعية، 

وتنميتها، وتكوين االتجاهات اإليجابية نحو خلق جيل مبدع، لدى كل من 

لطلبة واملعلمين واملشرفين التربويين واملهتمين بتعليم وتعلم الطلبة ا

 
ً
 ].3] عموما

ويعد تعليم التفكير من أهم املجاالت في تكوين شخصية الطالب،        

فهدف التربية هو خلق بيئة مدرسية مثيرة لإلبداع، ومن أهمها دعم 

الح أكثر فاعلية االستجابات غير العادية وتعزيز األفكار وإعداد مواطن ص

في مجتمعه وأكثر قدرة على تلبية متطلبات مراحل العمر املختلفة، لذلك 

علينا تدريب الطالب على إدارة عقله وذهنه وزيادة سرعته، لكي يواكب 

التطور املعرفي والتكنولوجي، وبالتالي نسهم في تشكيل شخصيته وتكيفه 

 ].4وشعوره بالثقة واألمن ]

اعي بدأ مع بداية وجود اإلنسان على وجه األرض، فكان التفكير اإلبد      

 عليه أن يتعرف على كل جديد حوله، ويستكشفه، ويفكر ويبتكر 
ً
لزاما

 ملواجهة هذه املشكالت ثم يطور ما ابتكره؛ إما لوجود حل 
ً
ويطور طرقا

أفضل أو لتوفير جهد ووقت، ولكي يستطيع التعايش مع كل ما حوله 

ته ويجعلها أيسر وأفضل, فالتعلم اإلبداعي تعلم ويستخدمه ليرتقي بحيا

يستجيب ألنماط التغير وللحاجات الحقيقة للمتعلم، ومن هنا تنبع 

أهمية الدراسة من كونها تتناول املمارسات الحقيقية للمعلم واتجاهاته 

 .لتنمية مهارات التفكير اإلبداعي لطلبته

اإلبداء، أي القدرة على وقد عرف ابن منظور اإلبداع بمعنى اإلنشاء و      

الخلق أو اإليجاد، واإلبداع عند الفالسفة يعني إيجاد الش يء من عدمه 

 [5]. والتخيل اإلبداعي نوع من التخيل املستمر والخلق

[ أن اإلبداع مبني على سمات شخصية الفرد املبدع ومنها 6] ويرى جروان

 .البيئة اإلبداعيةما هو قائم على أساس إنتاجه أو العملية اإلبداعية أو 

 على الخبرة، أو 
ً
ويعد التفكير مهارة عملية يمارس الذكاء نشاطه اعتمادا

 ].7هو اكتشاف متبصر، أو متأن للخبرة من أجل التوصل إلى ]

[، بأن التفكير يستدل 8] الوارد في العودات (Myer) وقد حدد ماير      

 في الدماغ 
ً
أو النظام املعرفي, عليه بطريقة غير مباشرة، ويحدث داخليا

كما أن التفكير يشتمل على مجموعة من العمليات املعرفية في النظام 

املعرفي, والتفكير يكون موجه نحو الحل ويؤدي إلى السلوك الذي يحل 

 .املشكلة، ومن آثاره الكالم، والحركات، واإليحاءات وغيرها

      
ً
 مركبا

ً
 عقليا

ً
وهادفا؛ً توجهه رغبة فالتفكير اإلبداعي، والذي يعد نشاطا

قوية في البحث عن حلول والتوصل إلى نواتج أصيلة لم تكن معروفة من 

قبل ويتميز بالشمولية والتعقيد، ويتكون من مجموعة من املهارات منها: 

 ].9الطالقة، واملرونة، واألصالة ]

ويعرف على أنه عملية صب عدة عناصر متداعية في قالب جديد لتحقيق 

 ].10ة، أو فائدة ما ]احتياجات معين

إلى نوعين من التفكير اإلبداعي  (Guiford), وعليه فقد أشار جليفورد

 :وذلك في املؤتمر السنوي لرابطة علماء النفس األمريكية وهما

التفكير التقاربي: وهو يشير إلى إنتاج إجابة واحدة صحيحة ملوقف  -1

 .معين مثل قياس اختبارات الذكاء التقليدية

التفكير التباعدي: حيث يشير إلى إنتاج إجابات متعددة وواسعة  -2

النطاق ملوقف معين وفي اتجاهات مختلفة مثل قياس اختبارات التفكير 

اإلبداعي، ويعتبر هذا بداية النطالقة جديدة نحو التفكير اإلبداعي والتي 

وجهت الكثير من العلماء لالهتمام بدراسة اإلبداع حتى أصبح هذا 

 ع يحتل مكانة في معظم البحوث والدراسات النفسية الحديثةاملوضو 

[1,11.[ 

ونجد أن للتفكير اإلبداعي العديد من املهارات الفرعية، حيث نجد     

االختالف بين الباحثين والتربويين في تحديد مقنع ملهارات التفكير اإلبداعي 

والباحثين  رغم الجهود الحثيثة منذ سنوات للعديد من العلماء والتربويين

لتحديد مهارات التفكير اإلبداعي، إال أنهم اختلفوا في تحديد تلك املهارات 

واملتطلبات، ومن تلك املتطلبات التسامح مع غموض الفكرة أو نقصها، 

والتأني في مرحلة االحتضان اإلبداعي، والتجرد من األفكار الشخصية 

السياقات املألوفة  والتحيزات والتعصبات واألحكام املنمطة، والخروج من

جماعة العمل، أبناء جيلك، املرحلة النمائية(، والتغيير من  لك )الرفاق،

الروتين املألوف )العطر الذي تستخدمه، الكتب التي تقرأها، الرفاق 

الذين تسير معهم، األماكن التي تتنزه أو ترتادها...(. ومنهم من حددها 

عته أو تحليل مكوناته، ومنهم باالستناد إلى تعريف التفكير نفسه أو طبي

من وضح أن التفكير اإلبداعي يتضمن إتباع نمط جديد في التفكير، ونجد 

 ].12من أشار إلى القدرة على التخيل وحب االستطالع واالكتشاف ]

 :وقد تمثلت مهارات التفكير اإلبداعي بعدة أنواع اذكر منها

د مجموعة من البدائل، الطالقة: أي املهارة والسرعة والسهولة في تولي -1

واملترادفات أو األفكار أو املشكالت أو االستعماالت، عند االستجابة ملثير 
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معين، وهي في جوهرها عملية تذكر واستدعاء اختيارية ملعلومات أو 

 ].9خبرات أو مفاهيم سبق تعلمها ]

األصالة: وهي إنتاج غير مألوف وبعيد املدى، أي القدرة على اإلتيان  -2

 ].13ار نادرة وجديدة ومفيدة وغير مرتبطة بتكرار أفكار سابقة ]بأفك

ويرى الباحث، أن علينا دعم اإلبداع وتنميته عند الطلبة عامة في       

جميع مراحل التعليم العام وحتى التعليم الجامعي، وقد تميزت هذه 

الدراسة عن غيرها من الدراسات السابقة؛ لكونها تعد من أولى الدراسات 

تي تتناول اتجاهات املعلمين نحو تنمية التفكير اإلبداعي في املرحلة ال

 عن كونها من أولى الدراسات 
ً
األساسية في مدارس لواء الشوبك، فضال

جرى في اللواء
ُ
 .التي ت

وعند حديثنا عن االتجاهات والتي هي مجموعة من االستعدادات       

ودرجة الشعور االيجابي أو  والتهيؤات التي يبديها الفرد إزاء موضوع معين,

السلبي املرتبط ببعض املوضوعات النفسية لتحقيق حاجات الفرد, 

فيكون لهذا الفرد اتجاهات ايجابية حيال األشخاص أو الخبرات التي 

ساعدت في إشباع تلك الحاجات, وأخرى سلبية تجاه العوائق والناس 

اإلشارة إلى  الذين اعترضوا طريق إشباعه لتلك الحاجات. ومن الالزم

مكانة قدرات الفرد العقلية ومعارفه وبناء شخصيته في تكوين االتجاهات 

لديه ملا لها دور في التفاعل بين الفرد ومحيطه ومساعدته للوصول 

لإلبداع ,فعاملنا اليوم يتصف بالدينامية والتطور السريع ويفرض علينا 

 وقابليه للتكيف, ويجب ع
ً
دم التعامل مع كيف يكون الفرد أكثر إبداعا

 ].14] االتجاهات: مع أو ضد، أو القبول بشدة إلى الرفض بشدة

وتشير نتائج كثير من الدراسات التي طبقت البرامج الخاصة بمهارات         

التفكير لطلبة املدارس، إلى أن تعليم التفكير يؤثر بشكل فعال على 

القدرة على  العديد من املجاالت، كتنمية قدرات ذات إيجابية، وتنمية

التفكير اإلبداعي، وتنمية القدرات وتحسين اإلنجاز األكاديمي والتحصيلي 

[15.[ 

فليس بالذكاء وحده ينجح اإلنسان في حياته لذلك تطالب الدراسات         

الحديثة الوالدين باالهتمام باكتشاف قدرات األبناء اإلبداعية لتقودهم 

التفكير وبخاصة التفكير اإلبداعي نحو التميز والتفوق فلممارسة مهارات 

بما يشمله من )طالقه, مرونة, أصالة( من املتطلبات الحيوية منذ دخول 

الطفل املدرسة، فهي معبر الطالب لتحقيق النجاح والتميز والقضاء على 

السلبية, وكسر الجمود الذهني ليستطيع الطالب االستنتاج، وربط 

، وكذلك تطوير استراتيجيات العالقات، وتطوير مهاراته بدقة وسرعة

 ].16جديدة وصحيحة ]

كما ويرى الباحث أن يبقى للجهات التربوية والرسمية الدور األهم في        

إيجاد تشريعات تخدم هذا التوجه وتهتم به، وتعمل على تنمية مهارات 

التفكير اإلبداعي بشكل عام؛ لتساهم في زيادة وعي الفرد بقدراته وإكسابه 

لنفس؛ وتولد الحلول واألفكار، وتعمل على تجسير الفجوة بين الثقة با

لتوجيه القدرات لتحقيق املنفعة العامة للفرد  التنظير والتطبيق,

 .واملجتمع

 الدراسات السابقة. 2

[ دراسة هدفت إلى معرفة اتجاهات معلمي 1] أجرى العساف      

الدراسات االجتماعية نحو تنميـة مهـارات التفكير اإلبداعي لدى طلبة 

املرحلة األساسية العليا في مديرية تربيـة عمـان الثالثـة، وعالقتـه 

بمتغيرات: املؤهل العلمي والخبرة. وتم اختيار عينة عشوائية مكونة من 

( فقرة موزعة على 45وتكونت أداة الدراسة من ) ( معلما ومعلمـة،133)

ثالثة مجاالت، هي: اتجاهات املعلمين نحو تنمية قدرات التفكير اإلبداعي، 

اتجاهات املعلمين نحو الكشف عن املهارات اإلبداعية وتحديدها، 

اتجاهات املعلمين نحو تشجيع وتبني اإلبداع. وتوصلت الدراسة إلى أن 

تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى الطلبة  اتجاهات املعلمين نحو

إيجابية، مع وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات املعلمـين نحو 

تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى الطلبة تعزى ملتغير املؤهل العلمي، 

ولصالح حملة شهادة الدراسات العليا، وعدم وجود فروق ذات دالله 

علمين نحو تنمية مهـارات التفكير اإلبداعي لدى إحصائية في اتجاهات امل

 .الطلبة تعزى ملتغري الخبرة وسنوات الخدمة

[ دراسة عن دور املعلمين في تنمية التفكير اإلبداعي 17] أجرى أبوريا       

لدى طلبة املرحلة االبتدائية في منطقة الجليل، واختار الباحث عينة 

( مدرسة بطريقة 12لمات، واختيار )عنقودية عشوائية من املعلمين واملع

عشوائية، وكانت متغيرات الدراسة حسب الجنس، واملؤهل العلمي، 

والخبرة. وطور مقياس للبحث بعد رجوعه لألدب السابق، ودلت هذه 

الدراسة على أن املعلمين يقومون باإلجراءات التي تنمي اإلبداع بدرجة 

لقوها خالل تعلميهم متوسطة وفاعلية املستويات التأهيلية التي ت

الجامعي، وتوجد فروق ذات داللة إحصائية بشكل عام لصالح اإلناث ألن 

هذه املرحلة تتطلب التعامل اللطيف والتفهم واإلصغاء بشكل جيد 

 .للطلبة، وهذه الصفات تتوفر في اإلناث أكثر مما هي عليه عند الذكور 

تنمية التفكير اإلبداعي [ دراسة عن دور املعلم في 18وأجرى الشهاب ]        

لدى الطلبة في املدارس الحكومية من وجهة نظر املشرفين التربويين 

واملعلمين في سلطنة عمان، واختار عينة الدراسة بطريقة طبقية 

 و)42عشوائية حيث اختار )
ً
 مجموعهم )501( مشرفا

ً
 543( معلما

ً
( فردا

ة وضعها ( من أصل مجتمع الدراسة، وأداة الدراس%21ما نسبته )

الباحث اعتمادا على مراجعة خلفية الدراسة، وكانت متغيرات الدراسة 

حسب مسمى الوظيفة معلم، والجنس، واملؤهل العلمي، والخبرة 

التعليمية، وتوصلت الدراسة إلى أن ضعف املشرفين التربويين في وضع 

إستراتيجية إشرافية بدرجة كبيرة وقلة امتالك أساليب ومهارات تعطي 

 .لم كيفية التعامل مع الطلبة املبدعينللمع

[ في دراسة اتجاهات املعلمين في تحديد 19أما ستروم وستروم ]      

التفكير اإلبداعي املتوقع من الطلبة، وأشارت النتائج إلى أن االرتباطات 

بين السلوكيات التي يبديها املبدعون. كما أن املعلمين    كانت منخفضة 

طوا أهمية للسلوك بل شجعوا على سلوك من الدول الخمس لم يع

الطاعة وحفظ املواد الدراسية املكتوبة وكل ما يقوله املعلم. فبينما يطرح 

الطالب املبدعون أسئلة كثيرة، ولديهم قدرة على التنبؤ، ولديهم استعداد 

كبير لتحمل املخاطر، وعبر املعلمون عن موقف سلبي تجاه هذه 

 من ذلك السلوكيات التي تنمي القدرة 
ً
اإلبداعية عند الطلبة، وركزوا بدال

 .على املهارات املعرفية التي تعكس كفاءتهم الذاتية

[ دراسة هدفت إلى الكشف عن أثر برنامج 20] وأجرت الحوراني      

تدريبي لتنمية القدرة على التفكير اإلبداعي في تحصيل الرياضيات لدى 

دراسة تم تصميم برنامج طلبة الصف العاشر األساس ي ولتحقيق هدف ال

تدريبي لتنمية القدرة على التفكير اإلبداعي لدى الطلبة، بناء على 
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التعريفات اإلجرائية لكل مهارات التفكير اإلبداعي وقد بلغت عينة 

( طالبة من طالبات الصف العاشر. وقبل البدء بتطبيق 90الدراسة )

ياضية املختارة الدراسة ثم تطبيق اختبار تحصيلي قبلي في الوحدة الر 

وبعد أن تم تدريس الوحدة لكلتا املجموعتين أعيد االختبار نفسه املعد 

لقياس التحصيل، وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة 

إحصائية بين متوسط تحصيل املجموعتين الضابطة والتجريبية في األداء 

ي تعلمت على االختبار التحصيلي، لصالح املجموعة التجريبية الت

باستخدام البرنامج التدريبي، وهذا يدل على وجود أثر ايجابي لتنمية 

القدرة على التفكير اإلبداعي في رفع مستوى تحصيل الطلبة في 

 .الرياضيات

 مشكلة الدراسة. 3

كل فرد منا لديه االستعداد الحقيقي ملمارسة التفكير اإلبداعي عبر أي       

وتختلف درجات ذلك االستعداد في درس..(،  نص، وسيط )موقف،

ممارسة التفكير اإلبداعي باختالف أهداف الفرد وعملياته الذهنية 

وخبراته وخصائصه الشخصية، وممارسة التفكير اإلبداعي حق لكل فرد، 

مثل الهواء واملاء، على أن يكون ذا فائدة للفرد واملجتمع، وأن أي وسط 

 ج
ً
 يمكن أن يكون وسيطا

ً
 للتدريب على ممارسة التفكير مهما كان سيئا

ً
يدا

 إليجاد املتعلم 
ً
اإلبداعي على أن يتوفر املعلم املتميز والذي يبذل جهدا

املبدع، فالتفكير اإلبداعي متغير بيئي يمكن أن يورث لألفراد الذي 

يتعايشون في وسط بيئي يشجع فيه ممارسة التفكير اإلبداعي، فالفرد 

. وعليه فأن استراتيجيات التفكير املبدع يفترض أن اآلخرين مبدعون 

اإلبداعي وتنميته لدى الطلبة من أهم األدوار التي تقوم عليها التربية، 

 على 
ً
ويقوم بتنفيذها املعلم من خالل إعداده وتأهيله، ليكون قادرا

التعامل مع كل املستجدات التربوية، وتوفير التفاعل القوي بين 

 كل مصادر التعلم، واملواد املتعلمين، والبيئة بشكل عام، مستخد
ً
ما

التعليمية، التي تسهم في خلق أفكار ومبادئ تربوية وتعليمية مبدعة، 

 حقيقية لتنمية العملية التعليمية. فاملعلم 
ً
 وغاية

ً
 أساسيا

ً
ويعد ذلك هدفا

هو حجر الزاوية في العملية التعليمية، واملسهل وامليسر وامللهم لطالبه، 

ملركزي، لدوره البالغ األهمية في عملية التعلم والركن األساس ي والعصب ا

والتعليم ونقله للخبرة واملعرفة، ويصيغ أفكار النش ئ كما ويتعدى دوره إلى 

العملية التربوية بمجملها، كما ويعد الطالب من أهم مكونات العملية 

التعليمية والتعلمية وهو مخرجها ولذا فمن املهم التأكد من مدى مطابقة 

الهدف املرسوم، لذا يجب علينا توفير الظروف املناسبة من املخرج مع 

خالل الوسائل املختلفة، وإعطاء املعلمين والطلبة الحرية لتوجيه 

نشاطهم وإشراكهم في اتخاذ القرارات، فهم الوسيلة التي يمكن من خاللها 

إنجاح برامج التعليم الخاصة باملبدعين واملوهوبين, وإنتاج جيل قادر على 

كار والتميز واإلبداع، فعملية التعلم لم تعد تشير إلى اكتساب االبت

الطالب ملجموعة من املعارف واملعلومات واملهارات فحسب، وإنما تعدت 

ذلك إلى تعديل وتغير عميق في سلوك املتعلمين، ليصبحوا أكثر قدرة على 

 
ً
 إبداعيا

ً
 .استثمار كل طاقاتهم وإمكاناتهم الذاتية واستثمارها استثمارا

فالدور املهم الذي يقع على عاتق املعلم؛ حيث أن لدور املعلم وسلوكه      

في العلمية التعليمة التعليمية أهمية خاصة، فهو الوسيلة التي يمكن من 

خاللها إنجاح برامج التعليم الخاصة باملبدعين، فالتعلم اإلبداعي لدى 

للحاجات الطلبة املوهوبين، هو ذلك التعلم الذي يستجيب ألنماط التغير 

الحقيقة للمتعلم هذا من جانب، ومن جانب آخر تنبع أهمية الدراسة من 

كونها تتناول املمارسة الحقيقية للمعلم واتجاهاته بتنمية مهارات التفكير 

 ألهمية التفكير اإلبداعي، البد من التعّرف على اتجاهات 
ً
اإلبداعي، ونظرا

داعي لدى طلبة املرحلة املعلمين ودورهم في تنمية مهارات التفكير اإلب

األساسية موضوع الدراسة في لواء الشوبك، وصقل قدراتهم وإيجاد بيئة 

فاعله، وأثر تلك األدوار واالتجاهات عليهم وفاعليتها السيما أن املعلمين 

هم املسؤولون عن تنميته، وتربيته، وتعليمه مهارات التفكير اإلبداعي، 

 .سةوفي ضوء ذلك يمكن تحديد مشكلة الدرا

 أسئلة الدراسةأ. 

ما درجة اتجاهات املعلمين نحو تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى . 1

 الطلبة في املدارس األساسية للواء الشوبك؟

 هل هناك فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الدالله اإلحصائية. 2

(α ≤ 0,05) في تعزى ملتغير الجنس، واملؤهل العلمي، والخبرة؟  

 أهمية الدراسةب. 

تأتي أهمية هذه الدراسة من كونها تبحث في معرفة اتجاهات املعلمين       

نحو تنمية مهارة التفكير اإلبداعي لدى الطلبة في املرحلة األساسية لدى 

طلبة مدارس لواء الشوبك، مما يمكننا من مساعدة الطلبة على تجاوز 

واهم الدراس ي، وتحقيق املشكالت التي تواجههم في حياتهم، وتحسين مست

 .التوافق النفس ي واالجتماعي بهدف تنمية املجتمع وتقدمه

وتسهم هذه الدراسة في إعداد وجمع املادة النظرية العلمية الخاصة      

بمفاهيم الدراسة، وتناولها من جوانب متعددة، مما يوفر للباحثين األدب 

البحث, وسوف  النظري الذي يستند إليه الباحث في دراساته وعمليات

يتم توظيف نتائج هذه الدراسة في مجال برامج التوجيه، واإلرشاد 

النفس ي، وبخاصة اإلرشاد الطالبي املدرس ي، كما يمكن تصميم برامج 

إرشادية وتدريبية للمدرسة، والوالدين، واألخصائيين النفسيين، في 

لمين, املدارس. كما أن لهذه الدراسة دور في توفير مقياس لتوجهات املع

 .يتمتع بمواصفات سيكومترية تناسب البيئة األردنية

كذلك فإن هذه الدراسة تسعى إلى املساهمة في إثراء جانب مهم من       

مجاالت الدراسات النفسية واالجتماعية وهو ما توجهات املعلمين في 

 .تنمية مهارات تفكير اإلبداع لدى الطلبة في مدارس لواء الشوبك

 سةأهداف الدراج. 

 :تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية

 .التعرف إلى مفهوم كل من اتجاهات املعلمين ومهارات التفكير اإلبداعي -

معرفة درجة اتجاهات املعلمين في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى  -

 .الطلبة في املرحلة األساسية

درجة اتجاهات معرفة إن كان هناك فروق ذات دالله إحصائية في  -

املعلمين في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى طلبة املرحلة األساسية 

 .تعزى ملتغير الجنس واملؤهل العلمي والخبرة

 محددات الدراسةد. 

يعتمد تعميم النتائج على خصائص العينة ودرجة تمثيلها للمجتمع  -

الدراسة  املأخوذة منه, وقد اشتملت الدراسة عينة عشوائية من مجتمع

وتمثلت بشكل خاص على معلمي املدارس األساسية للواء الشوبك في 

 .محافظة معان
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اقتصرت عينة الدراسة على مجموعة من معلمي مدارس لواء الشوبك  -

  .م2016/2017للفصل الثاني للعام الدراس ي 

 حدود الدراسةه. 

 :تمثلت حدود هذه الدراسة باآلتي

مات املرحلة األساسية في مدارس لواء الحدود البشرية: معلمو ومعل •

 .الشوبك

الحدود املكانية: املدارس األساسية في لواء الشوبك التابعة ملحافظة  •

 .معان في اململكة األردنية الهاشمية

 .م2017/ 2016الحدود الزمانية: الفصل الثاني من العام الدراس ي  •

 مصطلحات الدراسةو. 

العقلي والوجداني املكتسب والثابت لدى اتجاهات املعلمين: االستعداد 

معلم املرحلة األساسية، والذي يحدد سلوكه واستجاباته نحو العمل مع 

الطالب، سواء القبول أو الرفض، والذي ينعكس بدوره على مدى تقبل 

املعلم أو مدى رفضه للعمل مع الطالب في املرحلة األساسية، والذي 

علم في املقياس املستخدم للدراسة يحدده الدرجة التي يحصل عليها امل

الحالية، حيث تدل الدرجة املرتفعة على القبول، واالتجاه اإليجابي نحو 

العمل مع الطالب، بينما تدل الدرجة املنخفضة على الرفض، واالتجاه 

 .السلبي نحو العمل مع الطالب في املرحلة األساسية

 :املهارات

وهادف توجهه رغبة قوية في التفكير اإلبداعي: هو نشاط عقلي مركب 

 ،
ً
البحث عن حلول أو التوصل إلي نواتج أصيلة لم تكن معروفة سابقا

عّقد من التفكير -ويتميز بالشمولية والتعقيد 
ُ
 –فهو من املستوى األعلى امل

ألنه ينطوي على عناصر معرفية وانفعالية وأخالقية متداخلة تشكل 

 ].21حالة ذهنية فريدة ]

: هي الدرجة التي يحصل عليها أفراد العينة من معلمي ومعلمات 
ً
إجرائيا

رسة األساسية للواء الشوبك, وذلك باستجاباتهم على مقياس مهارات املد

 .التفكير اإلبداعي

املرحلة األساسية: مرحلة ثقافية عامة، غايتها تربية الناش ئ تربية شاملة 

لقه، ُيراعى فيه
ُ
ه وخصائص الطور الذي لعقيدته وعقله وجسمه وخ ا نموُّ

يمرُّ به، ومدة الدراسة في املرحلة األساسية عشر سنوات، تأهله لدخول 

املرحلة الثانوية في اململكة األردنية الهاشمية، وهي تعادل الصف األول إلى 

 ].22العاشر األساس ي في األردن ]

 الطريقة واإلجراءات. 4

 الدراسة منهجأ. 

 .الوصفي التحلّيلي والذي يتوافق مع هذه الدراسةتم استخدام املنهج 

 مجتمع الدراسةب. 

من عينة من املعلمين واملعلمات في املدارس الدراسة تكّون مجتمع       

الحكومية األساسية في لواء الشوبك، ممن هم على رأس عملهم في وزارة 

 (320م، بعدد وصل إلى )2016/2017التربية والتعليم، للعام الدراس ي 

 ومعلمة، واملوزعين بحسب التقسيم اإلداري للواء على عدة مدارس 
ً
معلما

 .تم اختيار أربعة منها إلغراض هذه الدراسة

 عينة الدراسة. ج

إلغراض القيام بانجاز هذه الدراسة التي تهدف الى التعرف إلى اتجاهات 

األساسية في املعلمين نحو تنمية مهارة التفكير اإلبداعي لدى طلبة املرحلة 

مدارس لواء الشوبك في ضوء بعض املتغيرات، فقد تم استخدام عينتين 

 :مختلفتين وهما

  العينة االستطالعية. 1

تم التطبيق على عينة استطالعية صغيرة الحجم من مجتمع الدراسة     

 ومعلمة، وذلك بهدف التحقق من الخصائص 20مكونة من )
ً
( معلما

 (.لصدق والثباتالسيكومترية للمقياسين )ا

 :العينة الرئيسية -2

( 126لقد تم اختيار عينة عشوائية من معلمي تلك املدارس وعددهم )       

 ومعلمة، وبما نسبته )
ً
 ملتغير الجنس، واملؤهل العلمي، %39معلما

ً
( تبعا

 بأن هذا العدد يمثل عدد األوراق التي تم 
ً
والخبرة، والتخصص. علما

( 1ألوراق غير مكتملة االستجابة, والجدول )استرجاعها مع استثناء ا

 ملتغير الجنس، املؤهل العلمي، والخبرة، 
ً
يوضح مجتمع الدراسة تبعا

 .والتخصص

 1جدول 

 توزيع أفراد عينة الدراسة

 النسبة املئوية العدد فئات املتغير املتغير

 %87 109 بكالوريوس املؤهل العلمي

 %13 17 دراسات عليا

 %33 42 سنوات 5أقل من  الخبرة )سنوات الخدمة(

 %53 67 سنوات 10-5من 

 %14 17 سنوات 10أكثر من 

 %62 78 ذكر  الجنس

 %38 48 أنثى

 أداة الدراسةد. 

( فقرة، موزعة 45[ واملكونة )1] قام الباحث بتطوير مقياس العساف      

على ثالثة مجاالت، إذ تكونت األداة من بيانات ديمغرافية عن املعلمين 

باملرحلة األساسية، وتشتمل على الجنس، واملؤهل العلمي، والخبرة 

)سنوات الخدمة(، والتخصص. وقياس اتجاهات املعلمين نحو تنمية 

األساسية، وتكون هذا الجزء مهارات التفكير اإلبداعي لدى طلبة املرحلة 

( تقيس 15-1(، فقرة موزعة على ثالثة مجاالت، هي: الفقرات من )45من )

مجال اتجاهات املعلمين نحو تنمية قدرات التفكير اإلبداعي، الفقرات من 

( تقيس مجال اتجاهات املعلمين نحو الكشف عن املهارات 16-30)
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يس مجال اتجاهات ( تق45-31اإلبداعية وتحديدها، الفقرات من )

 .املعلمين نحو تشجيع وتبني اإلبداع

( )خمس  (Likert) وقد اعتمد الباحث سلم ليكرت      
ً
الخماس ي: )دائما

 )
ً
( )ثالث درجات(، و)نادرا

ً
( )أربع درجات(، و)أحيانا

ً
درجات(، و)غالبا

( )درجة واحدة(. الدرجة )
ً
( على مقياسه الخماس ي تمثل 3)درجتين(، )أبدا

اد )ال يوجد اتجاه(، واالبتعاد عن النقطة تمثل نوع االتجاه، نقطة حي

( يكون االتجاه سلبي، واالبتعاد نحو 2، 1فاالبتعاد نحو النقطتين )

 .( يكون االتجاه ايجابي5، 4النقطتين )

صدق أداة الدراسة: تم عرض األداة على مجموعة من املحكمين 

بهدف التحقق من  املتخصصين في علم التربية الخاصة وعلم النفس،

مالئمة فقرات االختبار ألغراض الدراسة وسالمة وسهولة لغتها، وتم 

الطلب منهم أن يحكموا كل فقرة من فقرات االختبار من حيث تمثيلها 

للمتغيرات، ومالءمتها للفئة التي تنتمي إليها عينة الدراسة، وكذلك من 

ام الباحث بحذف حيث مالئمة الصياغة اللغوية لفقرات االختبار, فقد ق

الفقرات التي أجمع ثالثة محكمين أو أكثر على أنها ضعيفة, كما تم تطبيق 

املقياس على عينة استطالعية من مجتمع الدراسة ومن خارج عينتها 

 ومعلمة, من أجل اإلملام بجوانب الدراسة امليدانية, 20مكونة من )
ً
( معلما

 .حيتهوحساب دالالت صدق وثبات األداة للتأكد من صال 

الستخراج دالالت صدق االتساق الداخلي للمقياس، استخرجت        

معامالت ارتباط فقرات املقياس مع الدرجة الكلية ومع البعد التي تنتمي 

 20إليه في عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة تكونت من )
ً
( معلما

لكل  ومعلمة، حيث أن معامل االرتباط هنا يمثل داللة للصدق بالنسبة

فقرة في صورة معامل ارتباط بين كل فقرة وبين الدرجة الكلية، وقد 

(، 0.84 -0.35تراوحت معامالت ارتباط الفقرات مع األداة ككل ما بين )

تراوحت معامالت ارتباط الفقرات مع البعد الذي تنتمي إليه ما بين 

  :( والجدول التالي يبين0.71 -0.37)

 2جدول 

 معامالت االرتباط بين الفقرات والدرجة الكلية على مقياس الدراسة

 معامل االرتباط رقم الفقرة

 مع األداة

 معامل االرتباط

 مع البعد

 معامل االرتباط رقم الفقرة

 مع األداة

 معامل االرتباط

 مع البعد

1 .353* .621** 24 .730** .375* 

2 .533** *.441 25 **.612 .439** 

3 *.456 *.384 26 .530** .521** 

4 . 419* .593** 27 .395* . 630** 

5 *.423 *.419 28 . 393* .421* 

6 .502** .524** 29 *.367 .603** 

7 *.420 . 534** 30 .672** .454** 

8 *.368 .700** 31 .395* .526** 

9 .621** **.612 32 **.555 . 525** 

10 *.441 .530** 33 **.513 . 372* 

11 *.384 .395* 34 **.513 *.418 

12 .593** . 393* 35 0.760** 0.714* 

13 *.419 . 705** 36 **.542 . 372* 

14 **.703 .410* 37 *.382 *.418 

15 .444** *.380 38 **.510 .620** 

16 *.420* .533** 39 *.442 .526** 

17 .530** .521** 40 *.384 .533** 

18 **.513 . 630** 41 . 419* .521** 

19 . 841** .530** 42 *.423 . 630** 

20 . 540** **.505 43 0.447** .421* 

21 *.351 0.584** 44 0.424* **.612 

22 **.510 . 393* 45 .430** .395* 

23 *.442 0.597**    

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

 (.0.01مستوى الداللة )

( أن معامالت ارتباط الفقرات بالدرجة الكلية 2يتضح من الجدول )      

 = α والبعد الذي تنتمي إليه كانت دالة إحصائيا عند مستويات الداللة

(، لذلك لم يتم حذف أي منها، مما يشير إلى أن املقياس 0.01و) (0.05)

يصلح لقياس مهارات التفكير اإلبداعي لدى طلبة املدارسة األساسية 

للواء الشوبك، وهذا يدل على تمتع املقياس بصدق عال ومالئم ألغراض 

 .الدراسة الحالية

لحالية من خالل أما الثبات؛ تم التأكد من ثبات املقياس في الدراسة ا      

حساب معامل بيرسون ومعامل كرونباخ كما تم استخدام التحليل 

ملالئمة املقياس ككل للعينة وبلغ معامل  KMO العاملي باستخدام مقياس
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( وهو معامل مرتفع, واعتبرت هذه القيمة مالئمة لغايات 0.912املالئمة )

 .هذه الدراسة

دلة معاالداخلي بطريقة مل ثبات االتساق معاكما قام الباحث بحساب 

[, 1خ, ومقارنته بثبات االتساق الداخلي لدراسة العساف ]نباألفا كرو 

وأوضحت النتائج أنها معامالت مرتفعة ومقبولة ألغراض الدراسة, وهذا 

 :( يوضح ذلك3يؤكد ثبات األداة بفقراتها املختلفة, والجدول )

 3جدول 

 ( ملقياس مهارات التفكير اإلبداعيαثبات االتساق الداخلي باستخدام معامل كرونباخ ألفا ) معامالت

 معامل كرونباخ ألفا لدراسة العساف معامل كرونباخ ألفا للدراسة الحالية املجال ر.ق

 0.92 0.84 تنمية قدرات التفكير اإلبداعي 1

 0.93 0.87 الكشف عن املهارات اإلبداعية وتحديدها 2

 0.94 0.90 تشجيع وتبني اإلبداع 3

 0.92 0.86 مهارات التفكير اإلبداعي الكلية

( نالحظ أن قّيم معامالت الثبات باستخدام 3من خالل الجدول )      

.(، حيث كان األعلى 90 -. 84تراوحت ما بين ) (α) معامل كرونباخ ألفا

 بعد تشجيع وتبني
ً
اإلبداع، وقد بلغ معامل الثبات الكلي ملهارات  ثباتا

.(, ومن خالل النظر إلى قيم الثبات في الجدول فإن 86التفكير اإلبداعي )

 .األبعاد الثالثة تتمتع بمعامالت ثبات جيدة يمكن الوثوق بها

 املعالجة اإلحصائية

في عملية إدخال البيانات وتفريغها, وبرنامج  EXCEL تم استخدام برنامج

في التحليالت اإلحصائية  (SPSS) الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية

املختلفة, كما تم استخدام األساليب اإلحصائية املتمثلة باملتوسطات 

 Anova  الحسابية واالنحرافات املعيارية, ومعامالت االرتباط واختبار

 تهانتائج مناقشال. 4

: ما درجة اتجاهات املعلمين نحو تنمية 
ً
مهارات التفكير اإلبداعي لدى أوال

 الطلبة في املدارس األساسية للواء الشوبك؟

ولإلجابة عن هذا السؤال، تم استخراج املتوسطات الحسابية 

واالنحرافات املعيارية واملستوى والرتبة الستجابات أفراد عينة الدراسة 

على الفقرات الخاصة بأبعاد مقياس مهارات التفكير اإلبداعي كما هو 

 (.4ضح بالجدول )مو 

 4جدول 

 املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية والرتب الخاصة بأبعاد مقياس مهارات التفكير اإلبداعي

 ر.ق األبعاد االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي املستوى  الرتبة

  -1 اإلبداعيتنمية قدرات التفكير  612. 3.86 مرتفع 3

  -2 الكشف عن املهارات اإلبداعية وتحديدها 605. 3.89 مرتفع 2

  -3 تشجيع وتبني اإلبداع 534. 4.12 مرتفع 1

  -4 مهارات التفكير اإلبداعي الكلية 542. 3.92 مرتفع 

( أن جميع أبعاد مقياس مهارات التفكير اإلبداعي 4يتضح من الجدول )     

حصلت على مستوى مرتفع من خالل إجابات أفراد عينة الدراسة, بحيث 

(, 4.12حصل بعد تشجيع وتبني اإلبداع على أعلى متوسط حسابي بلغ )

ويليه بعد الكشف عن املهارات اإلبداعية وتحديدها على املرتبة الثانية 

(, في حين حصل بعد تنمية قدرات التفكير 3.89بمتوسط حسابي بلغ )

(, وبلغ املتوسط الحسابي 3.86ي على أدنى متوسط حسابي بلغ )اإلبداع

( 542( وبانحراف معياري ).3.92الكلي ملقياس مهارات التفكير اإلبداعي )

وبدرجة مرتفعة, وبالتالي يمكن القول أن مستوى مهارات التفكير اإلبداعي 

 .لدى طلبة املرحلة األساسية مرتفع

صة ال يسمح؛ لكثرة املهمات امللقاة على ويعزى ذلك إلى أن وقت الح        

عاتق املعلم داخل الصف، والزيادة املضطردة في عدد الطالب في الصف، 

 الطالب غير مؤهل بشكل مناسب من ِقبل املعلم ملثل هذه 
ً
وأيضا

التحليالت ؛ بسبب أن الطالب بحاجة الستخدام عمليات عقليا ُعليا، 

 يحتاج للتدرب عليها، لتصبح ج
ً
 من الحصة وفي العموم وأيضا

ً
 أساسيا

ً
زءا

يحتاج لوقت أكبر لتحقيق ذلك. واتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة 

 ].17] [، واختلفت مع نتائج دراسة أبوريا18] الشهاب

: هل هناك فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة 
ً
ثانيا

 ي والخبرة؟في تعزى ملتغير الجنس واملؤهل العلم (α ≤ 0,05) اإلحصائية

ولإلجابة عن هذا السؤال تم احتساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات 

 ملتغير الجنس واملؤهل التعليمي 
ً
املعيارية لدرجات عينة الدراسة وفقا

 ( يظهر النتائج5والخبرة، والجدول )

 5  جدول 

 ملتغيرات الجنس، واملؤهل العلمي والخبرةاملتوسطات الحسابية واالنحرافات 
ً
 املعيارية تبعا

 الرتبة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي املتغيرات

 1 0.36 3.87 ذكر الجنس

 2 0.39 3.53 أنثى
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 املؤهل

 العلمي 

 1 0.57 3.95 بكالوريوس

 2 0.71 3.68 دراسات عليا

 

 الخبرة

 2 65. 3.76 سنوات 5أقل من 

 1 0.52 3.96 سنوات 10-5من 

 3 0.83 3.54 سنوات 10أكثر من 

( بأن فئة الذكور شكلت أعلى نسبة من عينة 5يالحظ من الجدول )      

(, في حين بلغ املتوسط الحسابي لفئة 3.87الدراسة بمتوسط حسابي )

(, أما فئة املعلمين من حملة شهادة البكالوريوس فقد 3.53اإلناث )

(, ويليهم من هم من حملة 3.95حصلوا على أعلى متوسط حسابي بلغ )

(, أما فيما يتعلق 3.68العليا بمتوسط حسابي بلغ )شهادة الدراسات 

سنوات وبلغ  10-5بمتغير الخبرة فقد بلغ أعلى متوسط حسابي للفئة من 

 (.3.54سنوات وبلغ ) 10(, وبلغ أدنى متوسط حسابي للفئة أكثر من 3.96)

وللتحقق من الدالالت اإلحصائية للفروق بين املتوسطات الحسابية لدى 

 ملتغير الجنس, تم إجراء االختبارات التالية بين عينة الدراسة وف
ً
قا

 :( أدناه7( و )6املتوسطات لكل منهما, كما هو مبين في الجدول )

 6جدول 

 اختبار )ت( للعينات املستقلة لقياس أثر متغير الجنس

 قيمة 

 ف

 قيمة  

 ت

 الدالة  درجات الحرية

 اإلحصائية

 0.004 1 2,689 2.762 التفكير اإلبداعي مهارات

 6أظهرت نتائج االختبار في الجدول )     
ً
( وجود فروق ذات دالله إحصائيا

(, ومستوى 2,689تعزى ملتغير الجنس, كما بلغت قيمة )ت( املحسوبة )

 (.0.05( وهي أكبر من مستوى الدالة اإلحصائية )0.004الداللة )

ويعزى ذلك إلى أن املعلم الذي يمتلك أساليب واستراتيجيات جديدة        

تحسن من ممارساته التدريسية في الصف، وذلك نتيجة نقل أثر الدورات 

التدريبية التي توفرها إدارة التربية والتعليم طوال العام الدراس ي واملتاحة 

ف كل ما تعلمه لكل معلم بغض النظر عن خبرته تعطيه القدرة على توظي

 عن عدد سنوات خدمته  -في الغرفة الصفية،
ً
مما  -وبغض النظر أيضا

يجعل الفرص متساوية الكتساب املهارات واالستراتيجيات الجديدة 

وتطبيقها، وتنمية قدرات املعلم من خالل تلك الدورات، وبالتحديد 

 .دورات الشبكات الحديثة

 7جدول 

 اختبار تحليل التباين الثنائي لقياس أثر متغير املؤهل التعليمي والخبرة

 قيمة متوسط املربعات مجموع املربعات مهارات التفكير اإلبداعي املتغيرات

 ف

 الدالة 

 اإلحصائية

 

 املؤهل التعليمي

 0.003 1.843 695. 3.476 بين املجموعات

   377. 132.763 بدون املجموعات

    136.238 املجموع

 

 الخبرة

 008. 4.947 1.519 3.039 بين املجموعات

   307. 53.137 بدون املجموعات

    56.175 املجموع

 7أظهرت نتائج االختبار في الجدول )     
ً
( وجود فروق ذات دالله إحصائيا

( وهي أقل من 0.003تعزى ملتغير املؤهل العلمي حيث بلغت قيمة الداللة )

(, وكذلك وجود فروق ذات دالله 0.05مستوى الدالة اإلحصائية )

 تعزى ملتغير الخبرة حيث بلغت قيمة الداللة )
ً
( وهي أقل 0.008إحصائيا

(. ويعزى ذلك إلى أن املعلم الذي 0.05مستوى الدالة اإلحصائية ) من

يكتسب مهارات وقدرات ويشارك بالدورات التدريبية، ويحصل على مؤهل 

أعلى يزيد ذلك من قدراته وخبراته، وأن املساقات العلمية في الجامعات 

تخدم أهدافها وتحقق نجاح وتميز املعلم وتزيد من قدراته، وتوسع 

 وممارسة ملا اكتسبه في دراسته، ويجعل مداركه 
ً
وتجعله أكثر إطالعا

 في كيفية تحسين مؤهالت املعلم وإيجاد 
ً
املؤسسات التربوية تبحث جديا

 
ً
طرق لالبتعاث والحصول على مؤهالت جديدة، حيث سيؤثر ذلك إيجابيا

 بذلك 
ً
في زيادة خبرات املعلمين واتجاهاتهم االيجابية نحو مهنتهم، محققا

ف التربية والتعليم العامة. واتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة أهدا

 ].18] [، ودراسة الشهاب23] املطرفي

 التوصيات. 5

 :في ضوء نتائج الدراسة يمكن اقتراح عدد من التوصيات ومنها

االهتمام بتنمية واستثمار طاقات الطلبة كمصدر من أهم مصادر . 1

 .الثروة البشرية

ى أهمية املرحلة األساسية لألطفال فهم ثروة ال تقدر, توجيه النظر إل. 2

 .ويجب توجيهها

العمل على إثراء برامج إعداد املعلمين )قبل الخدمة( لتخريج املعلم . 3

 .القادر على تنمية مهارات الطلبة اإلبداعية

تقديم البرامج والدورات التدريبية للمعلمين؛ من اجل إعدادهم . 4

 .املراحلوتأهيلهم في جميع 
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منح الطلبة واملتميزين الثقة والدعم للقيام بحل املشكالت التي . 5

 .تواجههم وإشراكهم في وضع الخطط والبرامج املتعلقة بهم وبدراستهم

فتح قنوات االتصال والحوار بين اإلدارة والطلبة، وأخذ مقترحاتهم . 6

، وآرائهم املتعلقة بأساليب التدريس واألنشطة الالزمة لهم تح
ً
ديدا

 .وإعطائهم فرص للمشاركة في اتخاذ القرارات وتحملهم مسؤولية قراراتهم

إجراء املزيد من الدراسات والبحوث لدراسة واقع الطلبة في جميع . 7

املدارس، ومقارنتها بنتائج الدراسة الحالية، وقياس مستويات التحسن في 

 مناخ مدارس املوهوبين باختالف السنوات.

 املراجع

 اجع العربيةأ. املر 

(, اتجاهات معلمي الدراسات 2013جمال عبد الفتاح )العساف,  [1]

طلبة املرحلة  االجتماعية نحو تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى

, مجلة الجامعة "األساسية العليا في مديرية تربية عمان الثالثة

اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية، املجلد الحادي والعشرون، 

 .292-269العدد األول, ص

تنمية التفكير اإلبداعي باستخدام (. 2005الحسيني, عبد الناصر ) [2]

برنامج سكامبر, مجلة دراسات وبحوث املعوقين, جده, اململكة 
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TEACHERS' ATTITUDES TOWARDS THE DEVELOPMENT OF CREATIVE 

THINKING SKILLS OF STUDENTS AT SHOUBAK PRIMARY SCHOOLS 
 

 

 

ABSTRACT _ The aim of this study is to identify teachers' attitudes towards the development of creative 

thinking skills of students at Shoubak Primary schools. A questionnaire has been purposively distributed to 

(126 male and female) teachers which is (39%) of the teachers population in various schools in shoubak in the 

year 2016\2017. The researcher used the descriptive analysis method to analyze the data hand in hand with 

developing Al Assaf measure (2013) to be applied to measure accurately the attitudes of teachers. The results of 

this research indicates that the teachers have a great attitude toward raising and developing the creative 

thinking skills of students. Moreover, there are different statistical results of the teachers' attitudes toward the 

Development of Creative Thinking Skills of Students at Shoubak Primary schools regarded to gender, level of 

education, and experience. The researcher recommends the importance of making a training sessions for 

teachers to develop the creative thinking skills of students. Also, evokes teachers to develop their vocational 

skills and facilitates the communicational bridge between teachers and students' superiors. 

KEY WORDS: Teachers' attitudes, Creative thinking skills, Primary school. 
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أثر املساندة االجتماعية على التخفيف من قلق 
 املستقبل لدى املكفوف املتمدرس

  أيت حبوش سعاد                                                           صالحي سعيدة

 

 

شريحة املكفوفين عنصرا هاما في البناء االجتماعي باعتبارها تشارك بصورة ايجابية وفعالة في نمو املجتمع و ارتقائه ومن تمثل  _ امللخص

ه ثمة توجب على العاملين في امليدان النفس ي و االجتماعي و كذا التربوي االهتمام بها ومساعدتها على تخطي عجزها و إعاقتها ومن خالل هذ

لى العالقة التي تربط املساندة االجتماعية بقلق املستقبل لدى الكفيف املتمدرس وكذا الفروق في الجنس فيما يخص الدراسة سنتطرق إ

 .املساندة االجتماعية وقلق املستقبل إضافة إلى الفروق في الفئات العمرية حسب متغير املساندة االجتماعية ومتغير قلق املستقبل

 .اندة االجتماعية، قلق املستقبل: الكفيف، املسالكلمات املفتاحية
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 املكفوف لدى املستقبل قلق من التخفيف على االجتماعية املساندة أثر 

 املتمدرس
 املقدمة. 1

فئة األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة، هم أفراد في وضع خاص،         

أثرت على حيث أّن ظروفهم الخاصة وظروف اإلعاقة فرضت عليهم قيود 

قدراتهم املختلفة الجسمية والنفسية والعقلية، ولذلك توجب على من 

يرعاهم ويحيط بهم مساعدتهم على تحقيق أفضل استثمار ممكن 

لقدراتهم املتبقية، حّتى يتوافقوا مع مجتمعهم ويعيشوا في اندماج معه. 

ث وتعتبر شريحة املكفوفين من الشرائح الهامة والفاعلة في املجتمع بحي

نجدها تنشط بصورة جلية في كل املؤسسات االجتماعية متقلدة مناصب 

هامة وحساسة في مجاالت التربية، التكوين املنهي والعالي، املحاماة، الطب 

إلى غير ذلك من املناصب التي تساهم في الدفع باالقتصاد والتطور 

ب واملكفوف ينتمي إلى شريحة ذوي الحاجات الخاصة والتي تتطل والنمو.

العناية النفسية والبيداغوجية واالجتماعية منذ الطفولة وذلك للوصول 

به إلى تقبل ذاته وتقبل اآلخرين واالندماج بصورة ايجابية في املجتمع 

واإلسهام في بناء مؤسساته، وتعتبر العائلة الوعاء النفس ي األساس ي الذي 

ة وكذا يساعد املكفوف على تقبل عاهته والتعايش معها بصورة ايجابي

اإلقبال على الحياة واستثمار كل طاقاته بهدف النجاح والتفوق وهذا 

يتحقق من خالل صور املساندة األسرية التي تمد املكفوف الطاقة والقوة 

الالزمة لتخطي العثرات واألزمات واملخاوف املرتبطة باملستقبل 

 .واالنتظارات املختلفة التي يصبو املكفوف إلى تحقيقها

 الدراسةمشكلة . 2

يجتمع جل الباحثين و الدارسين في املجال النفس ي واالجتماعي على إن 

اإلعاقة مهما كان نوعها تؤثر سلبا على النمو النفس ي االجتماعي للفرد 

عدم االستقرار وصعوبة في تقبل  املعاق وتجعله دوما يشعر باالغتراب,

التي تجعل  الذات و اآلخرين وتعتبر اإلعاقة البصرية من بين اإلعاقات

الفرد املكفوف خاصة في مرحلة املراهقة التي تعتبر من املراحل الحرجة 

والحساسة يعيش جملة من الصعوبات واالضطرابات الناتجة عن فترة 

املراهقة من جهة واإلعاقة من جهة أخرى وتلعب املساندة االجتماعية 

تقدمه  دورا هاما في جعل املكفوف يشعر بالتكيف والتوافق من خالل ما

من مساندة ودعم نفس ي واجتماعي من طرف العائلة واألصدقاء وجماعة 

األقران تساعده على االستقاللية والشعور باألمن واالنتماء بالرغم من إن 

اإلعاقة قد تخلق لديه الكثير من املخاوف والقلق اتجاه مصيره ومستقبله 

ن املخاوف الهامة املدرس ي واملنهي واالجتماعي ويعتبر قلق املستقبل من بي

التي تهدد االستقرار النفس ي واالجتماعي للمكفوف وعلى هدا األساس 

 :ارتأينا صياغة األسئلة التالية

 أ. أسئلة الدراسة

 هل تؤثر املساندة االجتماعية على قلق املستقبل للمكفوفين؟ 

هل توجد فروق حسب الجنس فيما يخص املساندة االجتماعية  

 للمكفوفين؟

فروق حسب الفئة العمرية فيما يخص املساندة االجتماعية هل توجد 

 للمكفوفين؟

 هل توجد فروق حسب الجنس فيما يخص قلق املستقبل للمكفوفين؟ 

هل توجد فروق حسب الفئة العمرية فيما يخص قلق املستقبل 

 للمكفوفين؟

 فرضيات الدراسةب.  

 .تؤثر املساندة االجتماعية على قلق املستقبل للمكفوفين 

توجد فروق في درجة املساندة االجتماعية حسب متغير الجنس  

 .للمكفوفين

توجد فروق في درجة املساندة االجتماعية حسب الفئة العمرية  

 .للمكفوفين

 .توجد فروق في درجة قلق املستقبل حسب متغير الجنس للمكفوفين 

 .توجد فروق في درجة قلق املستقبل حسب الفئة العمرية للمكفوفين

 أهداف الدراسة. ج 

 :تهدف الدراسة الحالية إلى

استقراء لواقع عينة من املراهقين املكفوفين الجزائريين من خالل تناول  •

 .نفس ي اجتماعي لبعض املشاكل التي تصادفهم في سياق معاشهم اليومي

 .التعرف على أثر املساندة االجتماعية على نفسية الكفيف •

 .بقلق املستقبل ودرجة هذا التأثر التعرف على مدى تأثر الكفيف •

التعرف على مدى تأثير املساندة االجتماعية على التخفيف من درجة  •

 .قلق املستقبل لدى الكفيف

التعرف على الفروق في املساندة االجتماعية وقلق املستقبل حسب  •

 .متغير الجنس

 تفعيل دور األخصائي النفس ي واالجتماعي في التكفل بهده الشريحة •

 .املهمة في املجتمع

تفعيل دور املربين والعاملين في مجال التكوين املنهي الحتواء هده الفئة  •

 .بيداغوجيا ومهنيا

 تحديد املفاهيمد. 

 :اإلعاقة 4-1

[ اإلعاقة " باعتبارها حالة من عدم 1تعرف منظمة الصحة العاملية ]

الحياة املرتبط القدرة على تلبية الفرد ملتطلبات أداء دوره الطبيعي في 

بعمره وجنسه وخصائصه االجتماعية، وذلك نتيجة اإلصابة أو العجز في 

[:" 2] وفي تعريف فيكي لويس  أداء الوظائف الفيزيولوجية والسيكولوجية.

هي أي فقد أو انحراف في البناء الجسمي أو العقلي أو النفس ي أو 

 ].3] االجتماعي" حسين

نذكر منها تعريف قاموس الخدمة أّما تعريف الشخص املعاق،      

[ املعاق هو " كل شخص لديه حالة جسمية 4االجتماعية لروبرت باركر ]

أو عقلية تحد من قدرته بشكل مؤقت أو دائم عند ممارسة العمل وأدواره 

في الحياة بالشكل العادي، لكل مدة ال تقل عن عام. ويؤكد معجم 

ملعاق شخص يضعف عن [ على أّن ا5مصطلحات التنمية االجتماعية ]

أداء العمل املطلوب منه بشكل مناسب ومستمر لعاهة بدنية أو عقلية 

 ].3لديه" ]
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 :تعريف الكف البصري   4-2

يعبر عن الكف، تلك الحالة التي فقد فيها الشخص جزئيا أو كليا      

القدرة على الرؤية، وتنقسم األسباب فيزيولوجيا إلى أسباب خارجية 

اب الخارجية تتعلق بكرة العين، أّما الداخلية تتعلق وداخلية، فاألسب

بانقطاع العصب البصري املوصل باملراكز العصبية في الدماغ أو تعطل 

 .املراكز الحسية

املكفوف في نظر التربية حسب التعريف الذي أقرته هيئة اليونسكو 

التابعة لجمعية االمم املتحدة هو الشخص الذي يعجز عن استخدام 

 .الحصول على املعرفةبصره في 

 :املساندة االجتماعية  4-3

تعرفها الباحثة على أّنها مجموع العالقات التي توفر الدعم املعنوي       

واملادي للمعاق بصريا ملساعدتهم على تخطي األزمات ومواجهة الظروف 

االجتماعية والحياتية الصعبة، سواء كان هذا الدعم من األسرة أو 

 .ران أو املجتمعاألصدقاء أو الجي

 :التعريف اإلجرائي للمساندة االجتماعية 4-3-1 

هي الدرجة الكلية التي يحصل عليها املستجيب من خالل إجابته لفقرات 

 .مقياس املساندة االجتماعية املستخدم في الدراسة الحالية

   :قلق املستقبل  4-4

الشر والخوف هو حالة انفعالية نحو املستقبل تتسم بالتوتر وتوقع     

من حدة املشاكل الحياتية املتوقعة سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية 

وقد يصاحب هذه الحالة العيد من االضطرابات التي تؤثر سلبا على 

 .سلوك الفرد

 :التعريف اإلجرائي لقلق املستقبل  4-4-1

هو الدرجة الكلية التي يحصل عليها املستجيب من خالل إجابته لفقرات 

 .قلق املستقبل املستخدم في الدراسة الحالية مقياس

 الدراسات السابقة. 3

 :دراسات حول الكف البصري والقلق  5-1

[: سعت الدراسة 6محمد ابراهيم عبد اللطيف وآخرون ] دراسة  5-1-1

( إجراء املزيد من البحث حول مفهوم قلق 1إلى تحقيق األهداف التالية: 

املوت ومكوناته األساسية ومحاولة الفهم املتعمق لطبيعة قلق املوت لدى 

( القيام بوضع برنامج عالجي يقوم على استخدام 2املراهق الكفيف. 

يجيات العالج بالواقع لجالسر والتي تعمل على خفض فنيات واسترات

الشعور بقلق املوت لدى املراهق الكفيف. تم إجراء عملية تقنين قلق 

فرد من أفراد العينة وتم حساب معامالت الصدق  100املوت على 

والثبات ملقياس قلق املوت بطرق مختلفة. تشير اإلجراءات السابقة إلى 

وثبات مناسب مما يشير إلى صالحيته تمتع املقياس بمستوى صدق 

 .لالستخدام في قياس قلق املوت لدى عينة من املراهقين املكفوفين

 ]:7دراسة جاسم ] 5-1-2

 بين قلق املستقبل 
ً
دراسة جاسم التي أظهرت نتائجها أن هناك ارتباطا

والرضا عن أهداف الحياة ومركز السيطرة الخارجي، وأن القلق لدى 

 ].8] لذكور اإلناث أكثر من ا

  Brawn [9] دراسة 5-1-3

( اختبارين مختلفين من اختبارات 1988طبق براون في بحثه سنة )      

 22و  16كفيفا تتراوح أعمارهم بين  218الشخصية على عينة تقدر ب 

 .شخصا مبصرا من طلبة املدارس العليا 259سنة، و

األول أّن املكفوفين  أظهرت املقارنة بين نتائج املجموعتين بالنسبة لالختبار

 .أكثر عرضة لالضطرابات النفسية من املبصرين

أّما االختبار الثاني الخاص باالنطوائية واالنبساطية، فقد أوضحت 

 ].10] الدراسة عدم وجود فروق بين املجموعتين

 Villey [11] دراسة  5-1-4

حسب هذه الدراسة، فقدان البصر عند اإلنسان ليس هو الذي يزعجه 

م
ّ
ا شعوره بالنقص الذي ينتابه عندما يريد تحقيق بعض األمور يؤدي إن

 ].12بم إلى تفضيل امليل إلى العزلة واالنطواء ]

  Fraiberg [13] دراسة  5-1-5

بّين هذا الباحث أّن الشعور بالقلق يبدأ لدى املعاق بصريا منذ العام       

ه يزداد بازدياد االع
ّ
تماد على اآلخرين، الثاني أو الثالث من عمره، وأن

 .خاصة موضوعه

 :ولقد فرق الباحث بين نوعين من القلق هما

أ/ قلق االنفصال: وهو قلق بصري ناتج عن انقطاع العالقة بين املعاق 

بصريا وموضوعه، أو بين األفراد الذين يعتمد عليهم في تدبير شؤون 

 .حياته وفي إمداده باملعلومات البصرية

لبصر: هذا النوع خاص بضعاف البصر من ب/ قلق الفقدان الكلي ل

املعاقين بصريا الذين يخشون فقدان البقية من بصرهم ويصبحون 

 ].11] مكفوفين كليا

 دراسة ميلر 5-1-6

لقد وضح ميلر أّن قلق املعاق بصريا يرجع إلى نقص ثقته فيما يتعلق      

 بكفاءته االجتماعية ومظهره الشخص ي وعدم قدرته على التكيف مع كف

 ].11] البصر، كما أّن القلق يزداد لدى املعاق بصريا في مرحلة املراهقة

 :دراسات حول الكف البصري واملساندة االجتماعية 5-2

[: هدفت هذه الدراسة إلى 14دراسة جاد الرب، هشام فتحي ] 5-2-1

تعرف الفروق بين األطفال املكفوفين منخفض ي ومرتفعي كل من )أحداث 

اعلية الذات. املساندة االجتماعية( في الشعور ف -الحياة الضاغطة

بالوحدة النفسية، ودراسة الدور الوسيط الوسيط الذي يمكن أن تلعبه 

فاعلية الذات واملساندة االجتماعية في العالقة بين أحداث الحياة 

الضاغطة والشعور بالوحدة النفسية لدى األطفال املكفوفين، وكذلك 

وحدة النفسية من خالل أحداث الحياة إمكانية التنبؤ بالشعور بال

الضاغطة وفاعلية الذات والشعور بالوحدة النفسية، أسفرت النتائج 

 بين متوسطات رتب الطالب املكفوفين 1عن: 
ً
( وجود فروق دالة إحصائيا

منخفض ي ومرتفعي فاعلية الذات على مقياس الشعور بالوحدة النفسية 

( وجود 2ض ي فاعلية الذات. )األبعاد والدرجة الكلية(، لصالح منخف

 بين متوسطات رتب الطالب املكفوفين منخفض ي 
ً
فروق دالة إحصائيا

ومرتفعي املساندة االجتماعية على مقياس الشعور بالوحدة النفسية 

)األبعاد والدرجة الكلية(، لصالح الطالب الذين يتلقون مساندة 

 بين  ( وجود فروق دالة3اجتماعية أكبر من األسرة واألصدقاء. 
ً
إحصائيا

متوسطات رتب الطالب املكفوفين منخفضين ومرتفعي أحداث الحياة 

الضاغطة على مقياس الشعور بالوحدة النفسية )األبعاد والدرجة 
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( داللة الدور 4الكلية(، لصالح الطالب مرتفعي أحداث الحياة الضاغطة. 

 الوسيطي غير املباشر الذي تلعبه كل من فاعلية الذات، واملساندة

االجتماعية في العالقة بين إدراك أحداث الحياة الضاغطة والشعور 

( إمكانية التنبؤ بالشعور بالوحدة 5بالوحدة النفسية لدى الكفيف. 

النفسية باستخدام كل من )أحداث الحياة الضاغطة وفاعلية الذات 

 .واملساندة االجتماعية( لدى الطالب املكفوفين

إلى وجود عالقة بين املساندة االجتماعية وبينت عدد من الدراسات  5-2-2

وبعض املتغيرات مثل التفاؤل ونوعية الحياة والصالبة النفسية وتقدير 

[،وسيد البهاص 16] [ وعماد مخيمر15الذات، كدراسة كل من ويبل ]

،  Kelly [19][ و18[ وفى املقابل أوضحت دراسة كل من أمنية جودة ]17]

ط سلبيا بكل من القلق و االكتئاب ، أن املساندة ترتبYahr [20]و

واالحتراق النفس ي. وبالتالي، يؤثر نقص املساندة بالنسبة لألفراد على 

الصحة النفسية لديهم وخاصة املكفوفين، فكلما كانت االتجاهات 

السائدة تجاه املراهق املكفوف إيجابية ومساندة أدى ذلك إلى تحقيق 

[ إلى أن 21لسالم عبد الغفار]التوافق النفس ي، وقد أشارت دراسة عبد ا

املراهق املكفوف إذا أدرك أن اتجاهات املبصرين تجاهه إيجابية زادت 

قدرته على التوافق النفس ي واالجتماعي. ويمكن أن يسهم ذلك في سعي 

 ].22] املراهق املكفوف إليجاد معنى لحياته

ت العربية وعند البحث في التراث النظري العربي نجد ندرة في الدراسا       

التي تناولت العالقة بين قلق املستقبل واملساندة االجتماعية لدى 

املكفوفين فال توجد دراسات درست عالقة املتغيرين معا، فضال عن عدم 

تناول املكفوفين كعينة لهذه الدراسات، مما يؤكد وجود حاجة نظرية 

اسة وعملية لدراسة تلك املتغيرات عند املكفوفين ويبرز أهمية الدر 

الحالية. فكف البصر معاناة تجعل الفرد يبحث عن معنى للتخفيف من 

 .أثرها

 جراءات. الطريقة وال 4

 عينة الدراسةأ. 

مكفوفا، بمدرسة العاشور للمكفوفين  50تكونت العينة من       

مكفوفا  200واملتواجدة بالعاشور الجزائر العاصمة والتي تضم حوالي 

سنة، أما فيما يخص  20سنوات إلى  6ما بين  ذكورا وإناثا ويتراوح سنهم

 :عينة الدراسة فهي، موزعة كما هو موضح في الجدول التالي

 1جدول 

 يبين توزيع العينة

 النسبة املئوية التكرار الفئة املتغيرات

 ٪50 25 ذكور  الجنس

 ٪50 25 إناث

 ٪50 25 [13 -8] الفئة العمرية

[14- 17] 25 50٪ 

من خالل الجدول نالحظ أّن العينة متساوية التقسيم من حيث الفئة        

مكفوفا، ومن حيث الجنس كذلك،  25العمرية حيث أّن كل فئة تمثل 

 .بمعنى نفس العدد بالنسبة للذكور واإلناث

 أدوات الدراسةب. 

 :مقياسين في هذه الدراسة وهمااستخدمت الباحثتان 

 :مقياس املساندة االجتماعية 6-2-1

ويطلق عليه  ،2000Zimet & Canty – Mitchellوهو من إعداد       

 :MSPSSاملقياس متعدد األبعاد لتلقى املساندة االجتماعية

Multidimensional Scale of Perceived Social Support)) 

تتوزع على ثالثة أبعاد للمساندة بواقع أربع عبارة  12ويتكون املقياس من 

، Family Support(FA) 3 ،4  عبارات لكل بعد وهي: املساندة من العائلة

 ،friends Support (FR) 6 ،7 ،9 ،12  واملساندة من األصدقاء 11، 8

، Significant other Support(SO) (1  واملساندة من اآلخرين ذات الداللة

التقرير الذاتي يجيب عنها األفراد في ضوء مقياس من نوع  (10، 5، 2

أوافق، أوافق بشدة(،  محايد، ال أوافق، خماس ي التدريج )ال أوافق بشدة،

 ( وتدل الدرجة املرتفعة في جميع العبارات،1،2،3،4،5وتعطى الدرجات )

 .على املساندة االجتماعية املرتفعة

وقام الباحث السيد محمد أبو هاشم بتعريب هذا املقياس وعرض      

من أعضاء هيئة التدريس املتخصصين  4الترجمة والنسخة األجنبية على 

في اللغة االنجليزية وعلم النفس، وتم تعديل صياغة بعض البنود، وتم 

حساب الخصائص السيكومترية لالختبار، وكان على مستوى عال من 

 .الثبات والصدق

 :مقياس قلق املستقبل 6-2-2

[ وهو 23تم االعتماد على مقياس الدكتورة سناء منير مسعود ]      

فقرة و تتمثل البدائل في ثالثة بدائل )تنطبق علي, تنطبق علي  30يتضمن 

فالبديل  1إلى  3أحيانا, ال تنطبق علي(. تقدر درجات الفقرات املوجبة من 

. أما 1، البديل ال ينطبق علي 2انا ، البديل ينطبق علي أحي3ينطبق علي 

 .أي أنه تعكس الدرجات 3 إلى 1بالنسبة للفقرات السالبة فتكون من 

بدون سنة. أما فيما يخص  26،27مجلة البحوث التربوية والنفسية، عدد 

ملقياس  [23الصدق والثبات فقد تم االعتماد على صدق و ثبات مسعود ]

صدق و ثبات عاليين، إضافة إلى أن  قلق املستقبل نظرا ملا يتمتع به من

 .املقياس تم استخدامه عدة مرات وطبق في بيئات عربية مختلفة

 :األساليب اإلحصائية

لقد تمت معالجة البيانات باستخدام الحاسوب بواسطة برنامج الرزم 

بهدف اختبار صحة فرضيات  spss اإلحصائية للعلوم االجتماعية

 :التالية الدراسة وذلك بالطرق اإلحصائية

 .معامل ارتباط بيرسون للكشف عن العالقة بين املتغيرات -

للكشف عن داللة الفروق بين متوسطات درجات  T-Test " اختبار "ت -

 .عينتين مستقلتين

 

 



 جامعة الطفيلة التقنية( _ قراءة واقعية ورؤى مستقبلية_ ) املؤسسات التربوية والتحديات املعاصرة_  املؤتمر التربوي الدولي التاسع

32 

 ومناقشتها نتائج. ال5

 :الفرضية األولى 8-1

 .تؤثر املساندة االجتماعية على قلق املستقبل لدى املكفوف 

 2جدول 

 يبين تأثير املساندة االجتماعية على قلق املستقبل للمكفوفين

 مستوى الداللة معامل بيرسون  االنحراف املعياري  املتوسط املتغيرات

 غير دال 0.17 7.34 56.18 قلق املستقبل

 5.26 41.96 املساندة االجتماعية

ه ال يوجد تأثير للمساندة االجتماعية على قلق        
ّ
يبّين الجدول أن

املستقبل لدى العينة املدروسة، يمكن تفسير ذلك أّن مساعدة املكفوف 

ال تنقص من قلقه عن مستقبله، وهذا يتناقض مع النتائج التي توصلت 

ظهر أن املساندة ترتبط سلبيا بكل من إليها كل من أمنية جودة، كيلي، وي

القلق واالكتئاب واالحتراق النفس ي. ومن ثمة فان املكفوف ال يتأثر كثيرا 

باالحتواء األسري والسند العاطفي والعطاء املادي و املعنوي املقدم من 

طرفها ومن طرف املحيطين به من أصدقاء و أقران لكون اإلعاقة ال ترتبط 

بل هي دائمة و انعكاساتها على السيرورة العادية  بوضعية أو معاش مؤقت

و السوية تتفاقم عبر مراحل النمو املختلفة للكفيف مما يجعله دوما 

يعيش هذا النوع من القلق بالرغم من املساندة التي يتلقها من املحيطين 

 به.

 الفرضية الثانية: 8-2

توجد فروق في درجة املساندة االجتماعية حسب متغير الجنس  

 للمكفوفين.

 3جدول 

 يبين الفرق حسب الجنس لدرجة املساندة االجتماعية للمكفوفين

 مستوى الداللة قيمة ت الناث الذكور  املتغيرات

 غير دال 0.31 ع م ع م 

   4.92 42.2 5.68 41.72 املساندة االجتماعية

ه ال توجد فروق في درجة املساندة االجتماعية من       
ّ
يبّين الجدول أن

حيث الجنس للمكفوفين، حيث أّن األسرة واملجتمع واألقران يمدون يد 

إضافة إلى أن وعي املجتمع بأهمية هذه الفئة  العون للفئتين بدون تمييز.

وقدرتها على املشاركة واالندماج والعطاء واإلبداع زاد من االهتمام بها 

 .ومساعدتها على تخطي إعاقتها سواء للذكور أو اإلناث على حد سواء

 :الفرضية الثالثة  8-3

توجد فروق في درجة املساندة االجتماعية حسب الفئة العمرية 

 .للمكفوفين

 4ل جدو 

 يبين الفرق حسب الفئة العمرية لدرجة املساندة الجتماعية للمكفوفين

 مستوى الداللة الفرق لصالح قيمة ت [ سنة17 -14] [ سنة13 -8] املتغيرات

 دال 0.80 ع م ع م 

 الفئة الثانية

0.01 

    4.72 42.56 5.79 41.36 املساندة اإلجتماعية

ه توجد فروق في درجة املساندة االجتماعية من حيث        
ّ
يبّين الجدول أن

الفئة العمرية للمكفوفين، حيث أّن األسرة واملجتمع واألقران يمدون يد 

سنة، مراعاة للتغيرات  [13 -8] [ سنة أكثر من فئة17 -14] العون لفئة

تلك الفئة  التي تحدث في تلك املرحلة وعدم االستقرار الذي تعاني منه

باعتبار أن مرحلة املراهقة مرحلة حساسة ملا تحمله من تغيرات نفسية 

وفزيولوجية في حياة املراهق, نالحظ ذلك االلتفاف الكبير حول الكفيف 

املراهق من طرف األسرة و األصدقاء و املدرسة ملساعدته على تخطي هذه 

ديه معاش املرحلة الحرجة من حياته وخاصة وهو مراهق غير عادي ول

مضطرب بسبب اإلعاقة ,أما الطفل في مرحلة الطفولة فاملساندة 

االجتماعية تكمن في مساعدته على اكتساب جملة من السلوكات تساعده 

على التكيف واالندماج مع اإلعاقة واملجتمع و إمداده بالرعاية واالهتمام 

 .والحب

 :الفرضية الرابعة  8-4

 .حسب متغير الجنس للمكفوفين توجد فروق في درجة قلق املستقبل

 5جدول 

 يبين الفرق حسب الجنس لدرجة قلق املستقبل للمكفوفين

 مستوى الداللة الفرق لصالح قيمة ت الناث الذكور  املتغيرات

 دال 0.98 ع م ع م

 الذكور 

0.01 

    7.22 55.16 7.47 57.2 قلق املستقبل

ه توجد فروق في درجة قلق املستقبل من حيث        
ّ
يبّين الجدول أن

الجنس، لصالح الذكور، يمكن تفسير ذلك باملهام التي يكلف بها الذكر 

تختلف عن مهام األنثى، حيث أّن الذكر تكون مهامه خارج البيت، بينما 

م الداخلية للبيت، أي أّنها غير ملزمة يمكن أن يقتصر دور األنثى في املها
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[ التي أظهرت نتائجها 7بالعمل خارج البيت. وتختلف مع دراسة جاسم ]

أن هناك ارتباطا بين قلق املستقبل والرضا عن أهداف الحياة ومركز 

[، 8] السيطرة الخارجي، وأن القلق لدى اإلناث أكثر من الذكور الصفدي

[ تحت عنوان قلق املستقبل 24]وتتفق مع دراسة كل من "مندورة 

وهدفت  وعالقته ببعض مظاهر التوافق الدراس ي لدى طالب الجامعة"

إلى معرفة الفرق بين طالب الجامعة وفقا ملتغيرات النوع والتخصص 

الدراس ي في قلق املستقبل وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات 

أما دراسة  لذكور.ناث لصالح اا  داللة إحصائية بين الجنسين ذكور و 

[ "التي قامت بدراسة عن بعض املعتقدات لدى املراهقين 25"صبري ]

وعالقته بقلق املستقبل وكشفت نتائج الدراسة عن وجود ارتباط عكس 

دال إحصائيا بين املعتقدات لدى املراهقين وكل من قلق املستقبل 

ذكور والدافعية لالنجاز وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ال

مما يعني إن الذكور أكثر  واإلناث في مقياس قلق املستقبل لصالح الذكور,

[ " وهي 26] وبالنسبة "لدراسة العشري . قلقا على مستقبلهم من اإلناث

بعنوان قلق املستقبل وعالقته ببعض املتغيرات الثقافية دراسة مقارنة 

إلى  وهدفت الدراسة بين طالب كليات التربية بمصر وسلطنة عمان,

لنوع والتخصص العلمي في امعرفة تأثير املستوى الثقافي والتعليمي و 

مستوى قلق املستقبل, وأسفرت الدراسة عن ووجود فروق ذات داللة 

إحصائية بين الذكور واإلناث لصالح الذكور في قلق املستقبل إال انه ال 

 .يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين التخصصات

 :الفرضية الخامسة  8-5

 .توجد فروق في درجة قلق املستقبل حسب الفئة العمرية للمكفوفين

 6جدول 

 يبين الفرق حسب الفئة العمرية لدرجة قلق املستقبل للمكفوفين

 الفرق لصالح قيمة ت [ سنة17 -14] [ سنة13 -8] املتغيرات

 غير دال 0.21 ع م ع م 

 

   8.44 55.96 6.23 56.4 قلق املستقبل

ه ال توجد فروق في درجة قلق املستقبل من حيث         
ّ
يبّين الجدول أن

الفئة العمرية للمكفوفين، وتتنافى نتائج هذه الدراسة مع دراسة ميلر 

الذي يرى أّن القلق يزداد لدى املعاق بصريا في مرحلة املراهقة. كما تؤكد 

دراسة فريبرق أّن الشعور بالقلق يبدأ لدى املعاق بصريا منذ العام الثاني 

ه يزداد بازدياد االعتماد على اآلخرين، ويمكن 
ّ
أو الثالث من عمره، وأن

تفسير هذه النتائج املتوصل لها من طرف الباحثتين بالرجوع إلى جملة من 

وصيات العوامل النفسية واالجتماعية والتي قد ترتبط أساسا بخص

املجتمع الجزائري وسيرورات التنشئة االجتماعية, فالقلق من املستقبل 

وضعية نفسية يعيشها الطفل منذ أن يعي, بأنه يختلف عن باقي األطفال 

أو اإلخوة في البيت مما يسبب له الكثير من املخاوف والشعور بالعجز 

ا في وكذا صعوبات في التكيف واالندماج مع النشاطات التي تمارس إم

ناهيك عن الحرمان الذي يشعر به ألنه ال يستطيع أن  البيت أو املدرسة,

إضافة نجد أن األسرة تساهم  يشارك بقية األقران األلعاب والترفيه,

بطريقة ال شعورية في زيادة قلق املستقبل لدى أبنائها وذلك من خالل 

عجز الحماية املفرطة وكبحها لجملة من السلوكات واألنشطة بدعوى ال

والخوف وهذا ما يدفع بالطفل إلى القلق والخوف من كل ما ينتظره في 

ونفس الوضعية يعيشها  املحيط الخارجي والبعيد عن مراقبة األسرة,

املراهق املكفوف الذي يجد صعوبة في تقبل ذاته والتغيرات الفزيولوجية 

عايش واالنفعالية التي تحدث في مرحلة املراهقة وكذا تقبل اإلعاقة والت

مما يجعله دوما قلقا ومتخوفا من مصيره وسيرورته العلمية واملهنية  معها,

في مجتمع ال يؤمن أن اإلعاقة هي حافز للعطاء واإلبداع  وكذا االجتماعية,

والتميز ومن ثمة فان الخوف والقلق من املستقبل وضعية ومعاش نفس ي 

رية ويبقى هذا يعيشه كل املكفوفين على حد سواء مهما كانت فئتهم العم

املعاش قائما ألن املجتمع دوما في تغير ويجب على املكفوف أن يتماش ى 

ويتكيف مع كل التغيرات واملستجدات االجتماعية مما يجعله دوما في 

 .وضعية قلق من املستقبل

 خاتمة

أّن الكف البصري موضوع واسع يحتاج إلى دراسة عميقة، من كل       

التخصصات في مجال علم النفس علم  الزوايا و من ثمة تدخل كل

االجتماع والتربية لجعل من املساندة االجتماعية تقنية عالجية تساهم 

إيجابا في مساعدة هذه الفئة التي تعاني من اإلعاقة وتقبلها، وكذا 

التخفيف من قلق املستقبل الذي يراودها طوال حياتها، كما أوضحت 

لحالة النفسية تمس حّتى ذلك هذه الدراسة املتواضعة فإّن هذه ا

األطفال املكفوفين الصغار مما يتطلب التدخل املباشر لكل الفاعلين 

سواء في امليدان النفس ي أو االجتماعي أو التربوي وكذا الطبي للتكفل 

األنجع بها واملسارعة في إدماجها في جل املؤسسات االجتماعية وبصفة 

اليجابية في الدفع باملجتمع إلى رسمية، ألنها قادرة على التكيف واملشاركة ا

 .التقدم واالرتقاء

 التوصيات. 6

خلق مكاتب استشارية على مستوى مدارس اإلعاقة البصرية، ملساعدة . 1

الوالدين أوال، ثّم باقي أفراد األسرة على فهم طبيعة املرض لدى األطفال 

 .ونوعية القلق وطريقة املساندة التي يمكن تقديمها

األساتذة واملشرفين على هذه الفئة في نوعية املساندة كوين . ت2

 .اإلجتماعية

تقديم برامج توعية موسمية لفئة املعاقين بصريا في املدارس، لتقبل . 3

 املساندة اإلجتماعية

 املراجع

 أ. املراجع العربية

 )1981منظمة الصحة العاملية ) [1]

 Vicky Lewis (2003)فيكي لويس [2]

(، سيكولوجية التربية الخاصة، دار 2011محمد. )عصام حسين  [3]

 .(، القاهرة1الصحوة للنشر والتوزيع، )ط

 )1993معجم مصطلحات التنمية االجتماعية )[5] 
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محمد ابراهيم عبد اللطيف، عبداملنعم نجوى ابراهيم، شاهين إيمان  [6]

(، الخصائص السيكومترية ملقياس قلق املوت لدى 2015فوزي. )

، 3، ج.42راهقين املكفوفين، مجلة اإلرشاد النفس ي. ع. عينة من امل

 .القاهرة

 1996دراسة جاسم  [7]

(، املساندة اإلجتماعية والصالبة 2013روال ماجدي هاشم الصفدي. ) [8]

النفسية وعالقتهما بقلق املستقبل لدى زوجات الشهداء واألرامل 

 .بمحافظة غزة، رسالة ماجيستر، غزة

(، تربية املعاقين في الوطن العربي، دار 1981بركات. )أحمد لطفي  [10]

 .الهالل

(، املعاق بصريا، خصائصهم 1997كمال سالم س ي سالم. ) [12]

 .(، لبنان1ومناهجهم، الدار املصرية اللبنانية )ط

(، أحداث الحياة الضاغطة والشعور 2012جاد الرب، هشام فتحي. ) [14]

فين: دور فاعلية الذات بالوحدة النفسية لدى الطالب املكفو 

، 27واملساندة االجتماعية كمتغيرات وسيطة، املجلة التربوية. مج. 

 .، القاهرة2، ج. 105ع. 

(، املساندة اإلجتماعية وعالقتها 2012نفيسة فوزي عيسوي. ) [22] 

بمعنى الحياة وبعض سمات الشخصية لدى املراهقين املكفوفين 

 .جامعة القاهرةبصريا، رسالة ماجيستر في التربية، 

 ب. املراجع االجنبية

 [11] Villey. (1974), le monde des aveugles, médecine et science 

international 
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ABSTRACT_ The blind segment is an important element in social construction engaged in a 

positive and effective way in the growth of society and its ascent. Researchers and workers in the 

psychological, social, and educational fields aim to help them overcome deficits and disabilities 

and through this study we will examine the relationship between social support and anxiety the 

future of the visually impaired, as well as differences in sex and age group in terms of social 

support and future anxiety. 

KEY WORDS: the blind, social support, the anguish of the future. 
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 املمنوحة الصالحيات ضوء يف املدرسية القيادة
 العربية اململكة يف جدة حمافظة يف املدارس لقادة

 (واملأمول الواقع) السعودية
 عبير عيد محمد العقباوي      عطاهللا رحيل رشيد الرويلي     حنان صبحي عبد هللا عبيد

 

 

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن دور القيادة املدرسية في ضوء الصالحيات املمنوحة لقائدي وقائدات املدارس في محافظة  امللخص_

، وتكون مجتمع البحث من جميع قائدي وقائدات املدارس في محافظة 2015/2016جدة في اململكة العربية السعودية في العام الدراس ي 

 وقائدة، وإستخدام املنهج الوصفي التحليلي، وبعد ( قائ1012جدة والبالغ عددهم )
ً
من صدقها الظاهري والداخلي وثباتها تم  التأكددا

 وقائده، وأظهرت نتائج الدراسة إلى أن أهم 278تطبيق أداة الدراسة امليدانية وهي اإلستبانة على عينة البحث والتي تكونت من )
ً
( قائدا

وسطة وذلك ألنها تساعد على اكتشاف املواهب املختلفة وتعمل على تنميتها للعودة بالفائدة على أنماط القيادة املدرسية جاءت بدرجة مت

 .املدرسة والعاملين

 .القيادة، القيادة املدرسية، املدرسة :الكلمات املفتاحية 
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 محافظة في املدارس لقادة املمنوحة الصالحيات ضوء في املدرسية القيادة

 (واملأمول  الواقع) السعودية العربية اململكة في جدة
 املقدمة. 1

تعد عملية القيادة عملية في غاية األهمية ومن أهم وظائف العملية      

اإلدارية التي تهتم بتحقيق األهداف التي تضعها املنظمة وتسعى 

وجهودهم، وذلك من لتحقيقها، وهي التي تنظم األعمال وشؤون العاملين 

خالل وجود قائد كفؤ يتمتع بقدرة عالية على إدارة املوارد املتاحة لديه 

 .ويعزز السلوك اإليجابي لألفراد التابعين له

وتعد املدرسة أحد أهم املؤسسات االجتماعية ملا لها من دور كبير       

بها،  تنشئة األفراد وتوجيههم، وذلك من خالل القائمين عليها والعاملين

ويأتي في مقدمتهم قائد املدرسة الذي يعتبر املسئول األول عن سير العمل 

في املدرسة ويقع على عاتقه الحجم األكبر من املسؤوليات، كما ويعد قائد 

املدرسة الرئيس املباشر ورأس الهرم في اإلدارة املدرسية؛ حيث أنه 

ساس ي في العملية الرئيس املباشر لجميع العاملين والطلبة، هو العنصر األ 

التربوية والتعليمية واإلدارية، فمن خالله يتمكن القائد من القيام بجميع 

أدواره في توجيه املعلمين واإلشراف على األمور املادية واإلدارية والفنية 

 .املدرسةواملالية في 

 ألهمية عمل قائد املدرسة كقائد للمدرسة وللعملية التربوية فإنه     
ً
ونظرا

ضرورة منحه صالحيات تمكنه من توزيع املهام على العاملين من ال

وتوجيههم وتقيم أعمالهم ومتابعتهم؛ حيث أن هذه الصالحيات تزيد من 

ارتباط القائد باملدرسة وتعزز انتمائه لها والسعي بكل ما يمتلك من قوة 

 .لتحقيق أهدافها واالرتقاء بها

غيير املستمر، لذلك فإن القيادة وتتسم البيئة املدرسية بالتعقيد والت      

 لتنظيم الجهود وتوجيه عمل الجماعة 
ً
 ضروريا

ً
املدرسية القوية تعد أمرا

لك فهي لذاملدرسية من أجل تحقيق األهداف التربوية املرغوب فيها، 

تحتاج إلى القائد الذي يستوعب التغيرات املعقدة والذي يمتلك الكفاءة 

ى خلق مناخ تربوي جديد ومالئم تطلق القيادية الالزمة ويكون قادر عل

 ].1] فيه قوى اإلبداع واالبتكار للمدرسين والطالب

 مشكلة الدراسة. 2

تسعى املؤسسات التعليمية إلى تحقيق اإلصالح التربوي الذي تحتاجه        

البيئة املدرسية، والذي يتحقق من خالل وجود قيادة مدرسية قوية قادرة 

املشكالت التي تعرقل سير العملية التربوية على أكمل على التعامل مع 

وجه، لذلك فإن منح القادة الثقة والصالحيات والحرية في التصرف تزيد 

من اإلنتاجية وتحسين األداء ومستوى العمل، إال أن عدم املرونة وتقييد 

 قائدي املدارس من خالل الصالحيات املمنوحة لهم الذي من شأنه منع

في العمل، وإهدار الكثير من الوقت بسبب البيروقراطية االنسيابية 

والروتين في العمل، يؤدي إلى تثبيط همة القادة وتراجع عملهم، مما يترتب 

عليه ضعف في العملية التعليمية، وتبرز مشكلة الدراسة من خالل 

 :السؤال الرئيس التالي

 أ. أسئلة الدراسة

ائدات املدارس في محافظة جدة التر في القيادة املدرسية لقائدي وقأما 

 في ضوء الصالحيات املمنوحة لهم؟

 :ويتفرع عنه أسئلة أخرى وتتمثل فيما يلي

ما واقع نمط القيادة املدرسية الديموقراطية في مدارس محافظة جدة . 1

 في اململكة العربية السعودية؟

ما واقع نمط القيادة املدرسية الترسلية في مدارس محافظة جدة في . 2

 اململكة العربية السعودية؟

ما واقع نمط القيادة املدرسية البيروقراطية في مدارس محافظة جدة . 3

 في اململكة العربية السعودية؟

ما املعوقات التي تواجه القيادة املدرسية في مدارس محافظة جدة في . 4

 اململكة العربية السعودية؟

بين واقع القيادة   (α = 0.5)هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند. 5

املدرسية والصالحيات املمنوحة لقائدي وقائدات املدارس وبين املأمول 

 منها في محافظة جدة تعزى ملتغيرات الجنس، والخبرة، والدرجة العلمية؟

 أهمية الدراسةب. 

تكمن اهميها في العينة التي ستطبق عليها الدراسة وهم قائدي وقائدات      

واملساهمة في إثراء  ظة جدة في اململكة العربية السعودية.املدارس في محاف

وقد تفيد  وتحليل ظاهرة القيادة املدرسية من وجهة نظر تربوية وعصرية.

هذه الدراسة صانعي القرار من خالل النتائج التي ستتوصل إليها حول 

موضوع القيادة املدرسية ودور قائد املدرسة في تحسين سير العملية 

 .التربوية

 أهداف الدراسةج. 

هدفت الدراسة الى: بيان واقع القيادة املدرسية في املدارس في محافظة  

وبيان الصالحيات املمنوحة لقائدي  جدة في اململكة العربية السعودية.

وقائدات املدارس في محافظة جدة في اململكة العربية السعودية. وبيان 

املدارس في محافظة جدة في كيفية تحسين واقع القيادة املدرسية في 

 .اململكة العربية السعودية

 :مفهوم القيادة

تعددت املفاهيم حول مفهوم القيادة ملا له من أثر واضح في املؤسسات 

 :وباألخص املؤسسات التربوية ومن تلك املفاهيم مايلي

[:" تلك املهارة التي يتمتع بها الفرد في توجيه سلوك اآلخرين، 2عرفها علي]

 ."هداف محدده، يؤمن بها ويتبناهانحو ا

بأنها القدرة على التأثير في نشاط األفراد " [:3] وعرفها الغامدي

والجماعات وتوجيه وتنسيق ذلك النشاط للوصول الى هدف معين، وهي 

التي تعتمد على قوة التأثير في اآلخرين من اجل تحقيق أهداف محددة 

 ."للمؤسسة

القائد في التأثير على اآلخرين ودفعهم نحو  "بأنها قدرة [:4] ويعرفها قشطة

 ."تحقيق ما يمكن تحقيقه من األهداف

[ بأنها عملية التأثير في اآلخرين وتوجيههم نحو 5يعرف العميان القيادة ]

 .تحقيق غايات املنظمة وأهدافها
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[ على أن القيادة هي عالقة 7[ وكاردونا ]6ويتفق كل من دي امبروسيو ]

املصالح املشتركة بين أولئك الذين اختاروا أن يقودوا تبادلية للسلطة و 

 .وأولئك الذين قرروا أن يتبعوهم

[ القيادة بأنها " السلوك الذي يقوم به الفرد حين يوجه 8ويعرف الَبدري ]

 .نشاط جماعة نحو هدف مشترك

[ بأنها النشاطات التي 9القيادة كما ورد في العبادلة ] (Terry) ويعرف تيري 

 .سلوك الناس حتى يتم تحقيق أهداف املجموعةتؤثر في 

مجموعة العمليات القيادية التنفيذية " :[ بأنها10] وعرفتها أبو معمر

والفنية التي تتم عند طريقة العمل اإلنساني الجامعي التعاوني الساعي 

على الدوام إلى توفير املناخ الفكري والنفس ي واملادي املناسب الذي يحفز 

غبة في العمل الفردي والجماعي النشط من أجل تذليل الهمم ويبعث الر 

الصعاب وتكييف املشكالت املوجودة وتحقيق األهداف التربوية املحددة 

 ."للمجتمع واملؤسسات التعليمية

 بأنها مجموعة من الصالحيات املعينة التي يتمتع بها القائد 
ً
تعرف اجرائيا

والتي تساعده بأداء واجبه على التربوي والتي تميزه عن غيره من العاملين 

 .أكمل وجه

 :مهام القيادة التربوية

تتحدد الوظائف األساسية للقيادة بمجموعة من املهام وتختلف عن 

بعضها باختالف نوع الجماعة، ولكن القادة بشكل عام يقوموا بهذه 

  :[ على النحو اآلتي3] الوظائف كما ذكرها الغامدي

للمنهج الفكري واملوضوعي ملعتقدات األفراد أن القائد هو املصدر  -

 .وقائدهم الروحي

يضع القائد السياسة العامة للجماعة ويحدد األهداف التكتيكية  -

  .واالستراتيجية لها

يعمل القائد على تنفيذ الخطة وتوزيع املسؤوليات واملهام للعمل على  -

 .العاملين للتنفيذ

مثل السلوك القيادي النموذجي لديهم القائد هو القدوة امام العاملين وي -

 .في تحمل املسؤولية وتحمل عبئ العمل

 أهمية القيادة 

تعد القيادة األداة األساسية التي تستطيع املنظمات عن طريقها       

تحقيق غايتها املثلى، وهي التي تستطيع التنظيم والتنسيق بين العناصر 

ول بين مدخالت العملية املختلفة، لتصل باملنظمة إلى التكامل املأم

اإلدارية املادية منها والبشرية، وعلى املستويين االقتصادي والتربوي، من 

أجل الوصول إلى أهداف املجتمع، كما أنها تعد من أهم مظاهر التفاعل 

االجتماعي باعتبار أن القادة يؤثرون في اآلخرين ويقومون بتتبع رغباتهم 

 ].11] ةوتلبيتها، لتحقيق األهداف املنشود

[ أن هنالك مجموعة من األسباب التي تكتسب منها 12ويرى حسن ]

 :القيادة أهميتها وهي

 في النشاط املجتمعي، من خالل التأثير       
ً
 أساسيا

ً
إن القيادة تمارس دورا

في توجهات األفراد وسلوكهم ودرجة اهتمامهم بأهداف املنظمة التي 

هيكل املجتمع، بحيث أصبحت يعملون فيها، أن القيادات هي من تشكل 

الهيمنة على املجتمعات بيد القادة. وإبراز األصول العامة التي تحكم 

ظاهرة القيادة من أجل الترقي نحو األفضل بالتدريب والتعليم من خالل 

الخبرة. وان الدول النامية في حاجة ماسة إلى القادة القادرين على 

فة الدور الذي يتبعه العاملون مساعدتها واألخذ بيدها نحو األمام. ومعر 

 للمتغيرات التي تشكل 
ً
في تكوين سلوك القائد بحيث يكونون أكثر تفهما

 سلوك القائد.

املختلفة للعالقة التفاعلية املتبادلة بين القيادة  الجوانب معرفة •

 .والثقافة والوقوف على الصفات والسمات املتميزة للقيادة في كل منها

 :املدرسيةمفهوم القيادة 

[ القيادة املدرسية بأنها" الكيفية التي تدار بها 13] عرف املناعمه      

 أليديولوجيته وظروفة السياسية واالقتصادية 
ً
املدرسة في مجتمع وفقا

واالجتماعية والجغرافية وغيرها من القوى الثقافية لتحقيق أهدافها، 

، واملفاهيم واألدوات وذلك في إطار مناخ تتوافر فيه عالقة إنسانية سليمة

واألساليب العصرية في التربية واإلدارة، للحصول على أفضل النتائج بأقل 

 ."جهد وأدنى كلفة وفي أقصر وقت ممكن

[ بأنها" 14] العامة لإلدارات التربوية اإلدارةوعرفها فريق العمل في      

مجموعة عمليات وظيفية تمارس بغرض تنفيذ مهام مدرسية بواسطة 

ن عن طريق تخطيط وتنظيم وتنسيق ورقابة مجهوداتهم وتقويمها، آخري

وتؤدي هذه الوظيفة من خالل التأثير على سلوك األفراد، وتحقيق 

 ."أهداف املؤسسة

ذلك النشاط الذي يعتمد " [ القيادة املدرسية بأنها15] وعرف الزهيري 

وبالجوانب على التفكير والعمل الذهني املرتبط بالشخصية اإلدارية، 

واالتجاهات السلوكية املؤثرة واملتعلق بتحفيز الجهود الجماعية نحو 

 ألسس ومفاهيم 
ً
تحقيق هدف مشترك، باستخدام املوارد املتاحة وفقا

 ."عملية، ووسيلتها في ذلك إصدار القرارات الخاصة بتحديد الهدف

الذي  ذلك الكل املنظم" [ أن اإلدارة املدرسية هي16] ويرى حسين       

 وفق سياسة عامة 
ً
 إيجابيا

ً
تتفاعل أجزاءه داخل املدرسة وخارجها تفاعال

وفلسفه تربوية تضعها الدولة، ورغبة في إعداد الناشئين بما يتفق مع 

 ."أهداف املجتمع والصالح العام

 أهداف القيادة املدرسية

[ أن هناك 14] يرى فريق العمل في اإلدارة العامة لإلدارات التربوية

 :موعة من األهداف الحديثة للقيادة املدرسية ومنها ما يليمج

       
ً
 وتربويا

ً
 وجسميا

ً
 ونفسيا

ً
 علميا

ً
بناء شخصية الطالب بناء متكامال

 
ً
. وتنظيم وتنسيق األعمال الفنية واإلدارية في املدرسة تنظيما

ً
واجتماعيا

يقصد منه تحسين العالقات بين العاملين في املدرسة وسرعة إنجاز 

ألعمال وتنسيقها. وتطبيق ومراعاة ومراقبة األنظمة والقوانين التي تصدر ا

من اإلدارات العليا املسئولة عن التعليم وتخص بالذات اإلدارة املدرسية. 

والعمل على  ووضع خطط التطور والنمو الالزم للمدرسة في املستقبل.

ق مجالس إيجاد العالقات الحسنة بين املدرسة والبيئة الخارجية عن طري

 .اآلباء

 مهارات القيادة املدرسية

هنالك مجموعة من املهارات التي يجب أن تتوافر في القائد لكي يتمكن من 

 لضمان تقدم املدرسة وتطورها، ومنها
ً
 :قيادة املدرسة والسير بها قدما

 :املهارات القيادية -

ه لكي يتمكن القائد من القيام بمسؤولياته بكفاءة واقتدار يتوجب علي

التمكن من عدد من املهارات، ويتفق علماء اإلدارة على تصنيف املهارات 

 :وعاتمالقيادية الالزمة للقائد بثالث مج
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 :املهارات الفكرية -

وتعني القدرات املكتسبة لدى القائد على التصور الذهني والعقلي      

لألمور املحيطة به في املؤسسة وللمتغيرات الداخلية والخارجية 

والعالقات القائمة بينهما. ولهذا نرى أن القائد الذي تتوافر لديه هذه 

 في ابتكار األفكار واإلحساس باملشكالت قبل حدوثها، 
ً
املهارات يكون فعاال

حيث يضع الحلول واالستراتيجيات واألولويات والخطط العالجية قبل 

 بما يجب أن يتوافر لدى القائد
ً
من  وقوع املشكلة، وهي تتعلق أيضا

 .معلومات وأفكار تتصل بخصائص املنظمة التي يقودها

 :املهارات اإلنسانية -

وتشير إلى مجموعة القدرات املكتسبة لدى القائد كقائد فعال وقدرته     

على التفاعل املؤثر مع تابعيه واملجتمع املحلي ورؤسائه. كذلك مقدرته 

األهداف املرجوة على تنسيق الجهود في املؤسسة وقيادته نحو تحقيق 

وكذلك املقدرة على إيجاد وتصميم جو من الديمقراطية واإلنسانية 

يسودها روح الجماعة والتعاون وتبادل األفكار والخبرات بين أفراد 

 .املؤسسة الواحدة

وهي املعرفة والفهم لنوع العمل الذي تقوم به املؤسسة  املهارات الفنية: -

 بمعرفته وخبرته
ً
بين العاملين في املؤسسة في املجال  بحيث يصبح مميزا

التي تتخصص فيه. ويمكن اكتساب هذه املعرفة عن طريق الخبرة 

 ].17] والدراسة والتدريب وهو على رأس عمله أو قبل التحاقه بالوظيفة

 أنماط القيادة املدرسية

تختلف القيادة املدرسية وطريقة أداء العمل املدرس ي، وذلك باختالف 

ر كل شخصية قائد امل ِّ
درسة، إذ يعد القائد قمة الجهاز اإلداري وُيسي 

التنظيمات والنشاطات، ويتخذ القرارات بطريقة تتفق مع أفكاره وبأنها 

ستحقق أهداف املدرسة. ومن هنا يبرز عدد من األنماط للقيادة املدرسية 

[ أبرز 19اللصاصمة، ومحمد، والعمرو ][ و 18د كٌل من عطوي ]وقد أور 

 :وعلى النحو اآلتيهذه األنماط 

القيادة األوتوقراطية: وترى أن السلطة اإلدارية مفوضة إليها من سلطة  •

أعلى منها في املستوى، وأن املسؤولية الضمنية قد منحت لها وحدها. ومن 

خالل هذا النمط يضع قائد املدرسة صورة معينة في مخيلته ملدرسته، 

ه األهداف. ومن ومن أجل ذلك يضع الخطط والسياسات لتحقيق هذ

خالل هذا النمط يظهر القائد الود والصداقة والترحيب ملن يتفق مع 

سلوكه، ويظهر الجفاء وعدم الرضا لكل من يخالفه في الرأي والسياسة. 

 :وهناك بعض الخصائص لإلدارة االوتوقراطية ومنها

يكون املعلمون فيها كسالى وغير قادرين على تحمل املسؤولية، وليس       

ديهم قدرة على االبتكار، ولذلك يجب أن يتلقوا األوامر من القائد. ل

ويطغى على شخصية القائد في هذا النمط الحزم واالنضباط في إدارة 

املدرسة، وعدم تقبله النقد من أي شخص. ويهتم بالفاعلية في اإلدارة 

ويضع الطرق والوسائل التي تحقق األهداف وتسير باملدرسة بشكل 

ن العالقات بين قائد املدرسة واملعلمين هي عالقة رئيس منظم. وتكو 

ومرؤوس، وهو صاحب السلطة يأمر فيطاع. ويعالج القائد األخطاء عن 

 .طريق معاقبة املخطئ ليكون عبرة لآلخرين

القيادة الديموقراطية: ويأخذ هذا النمط من اإلدارة مبدأ املشاركة  •

الجماعية في اتخاذ القرار وتنفيذه، حيث يقوم القائد بتزويد العاملين 

معه في املدرسة باملعلومات األساسية التي تساعده على دراسة القرار، 

 بتوزيع كل جزء من أجزاء العمل على العاملين مع تحديد
ً
 ويقوم أيضا

املسؤولية، فالتعليمات غير الواضحة واألعمال غير املحددة تؤدي إلى 

سوء الفهم وعدم الرضا. وعندما يتبع القائد النمط الديمقراطي يكون 

اهتمامه بالعاملين أكثر من اهتمامه بالعمل، فالقائد الديمقراطي يقود 

العاملين في جو من الطمأنينة واألمن. وهناك خصائص لهذا النمط 

 :داري ومنهااإل 

يستطيع املعلمون تحمل املسؤولية كما أنهم طموحين ولديهم القدرة      

وتعد املدرسة عائلة كبيرة سعيدة يسودها الحب واالحترام  على اإلبتكار.

لذلك فإن القائد ليس هو املسؤول الوحيد عن السلطة. والهدف 

العمل والرضا األساس ي لإلدارة الديمقراطية أن يشعر كل معلم بالرغبة في 

 عن القلق والتوتر. ويستخدم القائد املكافأة على اعتبار 
ً
واالرتياح بعيدا

أن اإلنسان كائن اجتماعي له حاجات اجتماعية سيكولوجية لذلك ينبغي 

 .تشجيعه ومزجه في العملية اإلدارية

القيادة املتساهلة: يتميز القائد بحسب هذا النمط بشخصيته املرحة  •

وبمعلوماته الجيدة في املجاالت املتعلقة بمهنته، ويتحدث مع واملتواضعة، 

كل فرد من أسرة املدرسة باهتمام واحترام، ويجعل العاملين يسيرون على 

النهج الذي يختارونه هم ألنفسهم، مما يؤدي إلى انعدام السيطرة على 

املرؤوسين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وتنعدم القيادة وروح العمل 

 لنمط اإلدارة املتساهلة خصائص ومنهاالجم
ً
 :اعي، وأيضا

ال يعرف املعلمون موقفهم من القائد وال يعرفوا موقفه منهم، حيث         

أنه يستمع لكل مدرس بصبر وابتسامة دائمة، ويتجنب إصدار حكمه في 

وكثرة االجتماعات في مواعيد غير  األمور التي يعرضها عليه املعلمون.

ولة لألعمال، وتمتاز هذه االجتماعات باملدة الطويلة محددة ودون جد

وكثرة النقاشات حول أمر من األمور، وترك أمر هام يحتاج للبحث 

وال يضبط القائد حضور املدرسين إلى املدرسة وانصرافهم منها.  والدراسة.

ويعمل القائد في هذا النمط على نقل تعليمات وزارة التعليم إلى املعلمين، 

ساعي بريد فقط، ويلقي املسؤولية على عاتق مرؤوسيه. وال  وبذلك فهو

يرى أن األخطاء مهمة إال إذا أوقعته هو في مسؤولية شخصية ومباشرة، 

أما األخطاء التي ال تحمله مسؤولية فال يعتبرها أخطاء، وال ينسب 

 .العقوبة ألحد بل ينتظرها تأتي من السلطة األعلى منه

 املدارس املعوقات التي تواجه قائدي

[ أن هناك مجموعة من الصعوبات واملشاكل التي تحد 20] يرى نور الدين

 :من فاعلية اإلدارة املدرسية وهي على النحو التالي

وعدم  عدم توفر الطاقة البشرية واملادية الكافية للعمل الدراس ي،      

وضوح بعض النظم واللوائح ألعمال اإلدارة املدرسية ،وعدم تقبل فكرة 

وعدم مالئمة الغرف  املدارس للتدريس عندما يتطلب، ة قائديعود

الدراسية والقاعات ونظافة املرافق مع وجود نظام الفترتين في بعض 

وعدم االستغناء عن الروتين اليومي والتقيد بالتعليمات  املدارس.

وعدم توفر الصالحيات الوظيفية لقائدي املدارس لتسيير  والنشرات،

الصحيح ،وعدم وجود خريطة تنظيمية توضح العمل على بالشكل 

واجبات وسلطة اإلدارات املختلفة بالوزارة بصورة سهلة واضحة وعدم 

وجود التنسيق الكافي بين سلطات وصالحيات بعض اإلدارات التعليمية 

وضعف الكفاءات الفنية  بالوزارة وسلطات وصالحيات اإلدارة املدرسية.

 .عند بعض القائدين
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[ أن هناك مجموعه من الصعوبات واملعوقات التي 21] وأضاف ربيع

 :تواجه اإلدارة املدرسية، ومنها

عدم قدرة قائد املدرسة بين النواحي اإلشرافية واملهنية والفنية       

ومعوقات ذات صلة مباشرة في العملية التعليمية، وتتمثل في  واإلدارية.

في أداء بعض  النقص بعدد املدرسين، واالختصاصات، وعدم االمتياز

 املعلمين، وظهور الدروس الخصوصية وتأثيرها على العمل املدرس ي،

وصعوبات العمل املدرس ي اليومي، وتتمثل في تجاوز نسبة قبول الطلبة 

حدود قدرات املدرسة، قصر الفترة الزمنية للعام الدراس ي وعدم إتباع 

الهروب اليوم املدرس ي الكامل، ومشكالت الطالب الشخصية واملتمثلة ب

من املدرسة، والغياب املتكرر، والتحدث في الفصل الدراس ي، والغش في 

 .االمتحانات

 الدراسات السابقة. 3

[ دراسة بعنوان:" درجة الصالحيات املمنوحة 22أجرى العتيبي ]      

لقائدي املدارس الثانوية بمحافظة الطائف ودورها في تحسين أداء اإلدارة 

نظرهم" وهدفت إلى التعرف على درجة ممارسة املدرسية من وجهة 

مدارس املرحلة الثانوية بمحافظة الطائف للصالحيات اإلدارية والفنية 

املمنوحة لهم، وعلى دورها في تحسين أداء اإلدارة املدرسية باإلضافة إلى 

التعرف على الفروق بين متوسطات درجات املمارسة ودور الصالحيات في 

املدرسية التي تعزى إلى املؤهل العلمي وسنوات الخبرة تحسين أداء اإلدارة 

والدورات التدريبية، وتكون مجتمع الدراسة من جميع قائدي املدارس 

 تم 110الثانوية بمحافظة الطائف والبالغ عددهم اإلجمالي )
ً
( قائدا

توزيعهم بأسلوب الحصر الشامل، وقام الباحث باستخدام املنهج 

احث باستخدام اإلستبانة كأداة للبحث تكونت الوصفي املسحي، وقام الب

عبارة تقيس الصالحيات املمنوحة للقائدين من حيث درجة  40من 

املمارسة ودرجة دور الصالحيات في تحسين أداء اإلدارة املدرسية، 

وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة الصالحيات اإلدارية كانت 

رضية ملنسوبي املدرسة وفق بدرجة متوسطة وأبرزها منح اإلجازات امل

الئحة التقارير الطبية وتبين وجود بعض الصالحيات بدرجة متوسطة 

مثل إعداد خطط خاصة ملواجهة األزمات املتوقعة في العمل كاألمراض 

املعدية، كما أن درجة ممارسات الصالحيات الفنية ككل كانت بدرجة 

ل والتسجيل، وان عالية وأبرزها اعتماد قبول الطالب وفق لشروط القبو 

دور معظم الصالحيات اإلدارية عالية في تحسين أداء اإلدارة املدرسية 

أبرزها إصدار قرارات الحسم على املتغيبين واملتأخرين من منسوبي 

املدرسة، وال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقدير 

مجتمعة في القائدين حول دور الصالحيات اإلدارية والفنية والصالحيات 

 للمؤهل العلمي وسنوات الخبرة 
ً
تحسين أداء اإلدارة املدرسية وفقا

 .والدورات

[ دراسة بعنوان:" ممارسة قائدي مدارس التعليم 23] أجرى الصقير      

العام بمنطقة القصيم للصالحيات اإلدارية املمنوحة وعالقتها بالثقة 

هئهم" وهدفت إلى التنظيمية من وجهة نظر املعلمين والقائدين ووكال

التعرف إلى درجة ممارسة قائدي مدارس التعليم العام في رياض الخبراء 

بمنطقة القصيم للصالحيات اإلدارية املمنوحة وعالقتها بالثقة 

التنظيمية، وقام الباحث باستخدام املنهج الوصفي املسحي، وتكون 

 واشتملت عين788مجتمع الدراسة من )
ً
 ومعلما

ً
 ووكيال

ً
ة الدراسة ( قائدا

من معلمي  %30جميع قائدي ووكالء املدارس وعينة مكونة بنسبة 

(، وقام الباحث 541املدارس الحكومية في رياض الخبراء وبلغت العينة )

باستخدام اإلستبانة كأداة للبحث، وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة 

ممارسة الصالحيات اإلدارية لدى قائدي مداس التعليم العام في رياض 

الخبراء في منطقة القصيم من وجهة نظر املعلمين والقائدين ووكالهئهم 

كانت بدرجة كبيرة، كما أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في 

ممارسات قائدي املدارس للصالحيات اإلدارية من وجهة نظر القائدين 

ووكالهئهم تعزى ملتغيرات الخبرة، املرحلة الدراسية، واملؤهل العلمي، 

جود عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بين كل من درجة ممارسة وو 

قائدي مدارس التعليم العام في رياض الخبراء بمنطقة القصيم 

 .للصالحيات اإلدارية والثقة التنظيمية

دراسة بعنوان:" ممارسات القائدين في املاض ي  huff [24] أجرى      

ي املاض ي والحاضر والحاضر" وهدفت إلى قياس ممارسات القائدين ف

للوقوف على ما يفعله القائدون في جامعة فانديربلنت األمريكية وتم 

التوصل لنتائج البحث من خالل املسح واملشاهدة واملقابلة لإلجابة عن ما 

 ليرتقوا بتعلم وإنجاز طلبتهم وتبين الدراسة مدى 
ً
يفعله القائدون تماما

ئدون على الوظائف تعقيدات ممارسات القائدين، وكيف يركز القا

 أنه في بعض الحاالت 
ً
اإلدارية غير املرتبكة بعملية التدريس، وبينت أيضا

يقوم املدربون على الوظائف اإلدارية غير املرتبطة بعملية التدريس وفي 

بعض الحاالت يقوم القائد كقائد تربوي ليشجع على تنفيذ املنهاج الجديد 

 ويحث على التجربة واالختبار، ويرتقي ب
ً
نوعية الهيئة التعليمية، مضيفا

بعض البرامج، مع تغير في مواقفه، ولكن في النهاية يركز على أهداف 

القائدين في اإلشراف على املعلمين، وتقييم أداهئهم باستمرار، ومتابعه 

البرنامج املدرس ي، وأن أهم األعباء واملهام التي يقوم بها قائد املدرسة هي 

ق والتحكم ثم املراقبة ملا قام به، كما وبينت التخطيط والتنظيم والتنسي

الدراسة أن القائدين ينشغلون باإلشراف واألدوار اإلصالحية التي تتضمن 

املمارسات املرتبطة بأداء الطلبة واملعلمين، ويقض ي القائد أوقاتهم في 

املدرسة في تنظيم اإلصالح والصيانة العامة واإلشراف على الطلبة 

ية اإلضافية، وإدارة األزمات الناتجة عن العمل، وجمع والفعاليات املنهج

 .البيانات، وتحليل سجالت األداء

بعنوان:" تحديد مدى ممارسة  Gedikoğlu & Keser [25] أجرى       

قائدي املدارس الثانوية لسلطاتهم ومسؤولياتهم" وهدفت إلى تحليل 

ضوء ممارسات قائدي املدارس الثانوية في تركيا، لسلطاتهم في 

مسؤولياتهم، واشتملت عينة الدراسة على جميع قائدي املدارس الثانوية 

في املناطق التعليمية، وأظهرت نتائج التحليل اإلحصائي أن قائدي 

املدارس الثانوية يدركون  2005/2006الوسطى خالل العام الدراس ي 

وأن أعلى متوسط لهذه املسؤوليات كان في  %72مسؤولياتهم بنسبة 

 .الروتينية بينما كان أدنى متوسط في تطوير املدرسة الوظائف

دراسة بعنوان:" ديمقراطية سلطة املدرسة:  Myers [26] وأجرى       

إدراك املعلمين في البرازيل في انتخاب قائد املدرسة" وهدفت إلى فحص 

تأثير االتخاذ الجماعي للقرار في تعزيز صالحية املدرسين وتعزيز التدريس، 

أحد األساليب الديمقراطية في اإلدارة املدرسية، ويمنح القرار باعتباره 

مدرسين من خالل خبرتهم  7قوة أكبر، واقتصرت عينة الدراسة على آراء 

في انتخاب قائد املدرسة من قبل املعلمين والطلبة وأولياء األمور وباقي 
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موظفي املدرسة، وأظهرت نتائج الدراسة أن االنتخابات أعادت تشكيل 

لطة داخل املدرسة وساهمت في إعطاء املعلمين حرية أكبر في الس

استخدام أساليب تدريس متنوعة، كما أنها صبغت املدرسة بطابع 

 .ديمقراطي، على أساس أن املعلمين مواطنين فيها

دراسة بعنوان:" تحليل  Rayfield & Diamantes [27] أجرى كل من      

قائدي املدارس الثانوية ومستويات  املهام والواجبات املطلوب إنجازها من

الرضا الوظيفي لدى القائدين" والتي هدفت إلى تحليل املهام، والواجبات 

املطلوب إنجازها من قائدي املدارس الثانوية، والوقوف على مستويات 

الرضا الوظيفي لدى القائدين في مدينة بيرلنجتون من مقاطعة توليدا في 

داف الدراسة تم تطبيقها على دراسة الواليات املتحدة، لتحقيق أه

قائدين مزودين بمجموعة مساندة من  6وصفية ملجموعة مكونة من 

الخبراء التربويين، إذ تم حصر املهام، والواجبات املطلوبة من القائدين في 

املدارس من املصادر التربوية ودراسة الحاالت املتوافرة، وتم وضعها في 

، مارسوا اإلدارة  14فقرات وبعد أن تم تحكيمها من 
ً
 ومشرفا

ً
 تربويا

ً
خبيرا

املدرسية للتأكيد من صدق محتوى الفقرات، أظهرت نتائج الدراسة أن 

قلة قليلة من املعلمون يرغبون في ملء وظيفة قائد املدرسة، ويعود ذلك 

إلى كثرة املهام، والواجبات واألعباء املطلوبة منهم، دون توفر دقيق 

ضافة مسؤوليات جديدة باستمرار دون أن يتم ملهامهم، وواجباتهم وإ

حذف أي من املهام السابقة، وأن الحاجة املاسة لخضوع القائدين 

 .للبرامج التطويرية من أجل إعدادهم املسبق للعمل في املدرسة

 . الطريقة واالجراءات4

 منهج الدراسةأ. 

استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي وذلك ألنه األنسب      

 .لطبيعة وأهداف الدراسة

 مجتمع الدراسةب. 

ن مجتمع الدراسة من جميع قائدي وقائدات املدارس في محافظة        تكو 

 (.1021) جدة في اململكة العربية السعودية، والبالغ عددهم

 عينة الدراسةج. 

ي تم اختيار عينة عشوائية من مجتمع الدراسة الكلي من قائد      

 .( قائدا وقائدة278، بعينة مقدارها )محافظة جدة وقائدات املدارس في

 :أداة الدراسة وإجراءاتها

 أداة الدراسة د.

تم في هذه الدراسة استخدام االستبانة للكشف عن دور القيادة     

املدرسية في الصالحيات املمنوحة في ضوء الواقع واملأمول من وجهة نظر 

 .اململكة العربية السعوديةقائدي وقائدات املدارس في محافظة جدة في 

حيث تم الرجوع لألدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بهدف 

 ملقياس لكرت الخماس ي )موافق بشدة، 
ً
بناء األداة، وبناء االستبيان وفقا

 (.موافق، محايد، غير موافق، غير موافق بشدة

: صدق أداة الدراسة
ً
 ثانيا

مت الباحثة بعرض األداة بصورتها للتأكد من صدق أداة الدراسة، قا     

األولية على محكمين من أعضاء هيئة التدريس املختصين في القياس 

( 10) والتقويم، واإلدارة التربوية، من ذوي الخبرة والكفاءة وعددهم

محكمين، وذلك للتأكد من وضوح الفقرات وصالحيتها لقياس ما صممت 

 .اللغة لقياسه، والتأكد من سالمة

: ث
ً
 :بات أداة الدراسةثالثا

 وللتأكد من الثبات اعتمدت الباحثة طريقة االختبار وإعادة االختبار     

(test-re-test)( قائد وقائدة من خارج عينة 15، إذ تم توزيع األداة على )

الدراسة، وبعد ذلك تم احتساب معامل الثبات باستخدام معامل ارتباط 

للكشف عن االتساق الداخلي بيرسون، واستخدام معادلة كرونباخ ألفا 

 .لألداة

 األساليب اإلحصائية املستخدمة في معالجة البيانات

تم االعتماد في هذه الدراسة على الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية, 

للقيام بالتحليل اإلحصائي لهذه الدراسة, حيث تم استخدام األساليب 

 :اإلحصائية التالية

 .املئوية لوصف خصائص عينة الدراسةالتكرارات والنسب . 1

 .معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا للتحقق من ثبات األداة. 2

املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لإلجابة على أسئلة . 3

 .الدراسة

للعينات املنفردة على املتوسط العام إلجابات أفراد  (T-Test) اختبار. 4

 .العينة

لبيان الفروق اإلحصائية بين  (ANOVA) ن األحاديتحليل التباي. 5

 .املتغيرات التي لها أكثر من فئتين

 نتائجال. 5

أشارت نتائج الدراسة إلى أن متوسط الدرجة الكلية ألهم أساليب نمط      

القيادة املدرسية الديموقراطية جائت بدرجة متوسطة ويكون مرد هذه 

الديموقراطية تعمل على االهتمام النتيجة إلى أن القيادة املدرسية 

بالعالقات اإلنسانية داخل العمل مما يساعد على رفع الروح املعنوية، 

 ملبدأ 
ً
كما أنها تعمل على تشجيع األفراد على املشاركة اإليجابية طبقا

اإلدارة الجماعية، كما تهتم القيادة املدرسية الديموقراطية بجميع 

وتوجيه وتقويم وذلك بشكل جيد عناصر اإلدارة من تخطيط وتنظيم 

وفعال من خالل العمل الجماعي، كما أنها تراعي الفروق الفردية عندما 

يتم توزيع الواجبات واملسئوليات مما يساعدها على اكتشاف املواهب 

املختلفة وتنميتها من أجل إستغاللها بما يعود بالفائدة على املدرسة 

ديموقراطية على محاولة تفويض والعاملين، وتعمل القيادة املدرسية ال

 .بعض العاملين بأعمال إدارية معينة لشعورهم بكفائتهم في العمل

: النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني والذي ينص على: ما واقع نمط 
ً
ثانيا

 القيادة املدرسية الترسلي؟

أشارت نتائج الدراسة إلى أن متوسط الدرجة الكلية ألهم أساليب       

ة املدرسية الترسلي جاءت بدرجة متوسطة وتعزى هذه نمط القياد

النتيجة إلى وجود نوع من الرقابة ذات املستوى الجيد من قبل إدارات 

التعليم في املناطق التعليمية في اململكة العربية السعودية، كما أن معظم 

قائدي املدارس يتعرضون للمساءلة من قبل املسؤولين في إدارة التعليم. 

أن األسلوب الترسلي نادرا ما ُيعمل به من قبل قائدي املدارس لذلك نجد 

باململكة العربية السعودية. كما يمكن أن تعزى النتيجة إلى أن معظم 

األعمال التي تقوم بها اإلدارة املدرسية هي أعمال يومية روتينية تتمثل في 

ر مراقبة الحضور والغياب، والطابور الصباحي، والتحضير....الخ. وتستم

 .هذه األعمال اليومية لحين االنتهاء منها
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: النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث والذي ينص على: ما واقع نمط 
ً
ثالثا

  القيادة املدرسية البيروقراطي؟

أشارت نتائج الدراسة إلى أن متوسط الدرجة الكلية ألهم أساليب نمط      

يكون مرد هذه القيادة املدرسية البيروقراطي جاءت بدرجة متوسطة و 

النتيجة إلى أن القائد البيروقراطي يجبر مرؤوسيه على إنجاز العمل مع 

إصدار أوامر وتعليمات تتضمن تفاصيل دقيقة ويقوم القائد بنفسه على 

متابعة جميع التفاصيل الدقيقة بنفسه ودون أيه نقاش وهذا يدل على 

عدم الثقة من عدم ثقته بهم ويكون دائم الشك وغير مدرك ملا قد يولده 

توتر لددى مرؤوسيه، كما أنه ال يفوض سلطاته بل يحاول أن يوسع 

نطاق صالحياته لتكون كل األمور تحت سيطرته وهذا يرجع لقنعته بأنه ال 

يجب أن ال يسمح بحرية مطلقة للمرؤوسين ويقوم برفع شأنه على حساب 

وم بكل اآلخرين وينسب النجاح لنفسه، كما أن القائد البيروقراطي يق

 .أعمال التفكير والتخطيط، والتنظيم، وما على املرؤوس سوى التنفيذ

: النتائج املتعلقة بالسؤال الرابع والذي ينص على: ما معوقات 
ً
رابعا

 القيادة املدرسية؟

أشارت نتائج الدراسة إلى أن متوسط الدرجة الكلية ملعوقات القيادة        

مرد هذه النتيجة الى أن مستويات املدرسية جائت بدرجة متوسطة ويكون 

االدارة التعليمية العليا التي تتبعها املدرسة تضع عادة األولوية لحسن 

سير العمل باملدرسة وأن كل اهتماماتها تتركز على تأمين عملية إدارية 

سلسة مثل إجراء االمتحانات وما يتصل بها من إظهار النتائج وإصدار 

بصيانه املبنى ونظافته، وإنخفاض الشهادات الدراسية واالحتفاظ 

مستوى أداء بعض املؤهلين وذلك ألسباب مهنية أو نفسية، وتفش ي 

جدول الدروس الخصوصية وأثرها على العمل املدرس ي، وعدم إستقرار ال

ة التدريسية أو العجز في بعض يئالدراس ي نتيجة لتنقالت اله

مع تعارض  التخصصات، كما أن عدم التكافؤ بين السلطة واملسئولية

بعض االختصاصات، وصعوبة التوفيق بين النواحي االدارية واالشراف 

 :الفني، ويمكن القول ان اهم النتائج التي توصلت لها الدراسة

 .درجة تطبيق النمط القيادة املدرسية الديموقراطية كانت متوسطة -

 .درجة تطبيق النمط القيادة املدرسية الترسلي كانت متوسطة -

 .لصالحيات املمنوحة لقادة املدارس في مدينة جدة كانت متوسطةواقع ا -

 .املعوقات التي تواجه القادة في محافظة جدة كانت مرتفعة -

 التوصيات. 6

توص ي الدراسة بمنح املزيد من الصالحيات لقادة املدارس ليتمنكوا من  -

 تأدية عملهم بشكل أفضل
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SCHOOL LEADERSHIP IN LIGHT OF THE 

POWERS GRANTED TO SCHOOL LEADERS IN 

JEDDAH GOVERNORATE IN THE KINGDOM OF 

SAUDI ARABIA (REALITY AND HOPE) 

ABESTRACT_ This study aimed at revealing the role of school leadership in the light of the powers 

given to the leaders erisuring of schools in the province of Jeddah in Saudi Arabia, The population 

consists of all the leaders and leaders of schools in the province of Jeddah (1012) leaders and leaders, 

And using the analytical descriptive approach was used is pappired, and after ascertaining its 

internal and varidity and relialisity study tool, questionnaire on the sample of the research, which 

consisted of (278) leaders and leaders, The results of the study showed that the most important types 

of school leadership came in a medium degree because it helps to discover different talents and works 

to develop them to benefit the school and employees. 

KEY WORDS: Leadership, School Leadership, School. 
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التخطيط االسرتاتيجي ملعاجلة التحديات الرتبوية 
تب 

ُ
وحتليل املهارات احلياتية املتضمنة يف ك

 الدراسات االجتماعية للمرحلة الثانوية يف األردن
  علي خلف عبود محمد       عبد الناصر فؤاد حسن شقير     حنان صبحي عبدهللا عبيد

 

 

التخطيط االستراتيجي ملعالجة التحديات التربوية وتحليل للمهارات الحياتية املتضمنة في كتب الدراسات هدفت هذه الدراسة إلى  _ امللخص

ة االجتماعية للمرحلة الثانوية في األردن. وتكونت عينة الدراسة من مجتمع الدراسة نفسه, وهي كتب الدراسات االجتماعية للمرحلة الثانوي

( كتب دراسية. وقد استخدم الباحث 5) م وشملت 2015/2016تربية والتعليم األردنية للعام الدراس ي في األردن املقررة من قبل وزارة ال

املنهج الوصفي التحليلي. ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بإعداد تصنيف للمهارات الحياتية املناسبة لطلبة املرحلة الثانوية في 

املحكمين، وقام الباحث بتضمين هذا التصنيف في استبانة )أداة تحليل املحتوى(  األردن، وتم التأكد من صدقه بعرضه على السادة

وتضمنت قائمة باملهارات الحياتية اشتملت على أربعة أبعاد للمهارات الحياتية وهي: بعد املهارات االجتماعية، بعد املهارات الشخصية 

، وتم استخراج معامل الثبات باستخدام فرعيةمهارة  37 لعلمية. وتفرع عنهاواالنفعالية، بعد املهارات البيئية، بعد املهارات الفكرية وا

( وهو غرض مقبول ألغراض الدراسة، 88.25( وعبر األشخاص )91.5للثبات، حيث بلغ معامل الثبات عبر الزمن ) (Holsti) معادلة هولستي

الحياتية املتضمنة فيها وقد أظهرت نتائج التحليل بناء على عدد  ومن ثم قام الباحث بتحليل الكتب التي هي حدود الدراسة لتحديد املهارات

التكرارات ارتفاع مستوى تضمين بعد املهارات االجتماعية مقابل وجود ضعف في تضمين بعد املهارات البيئية وعدم تناولها بالشكل 

لثاني للدراسة قام الباحث باقتراح قائمة باملهارات املناسب، كان هذا بمثابة اإلجابة عن السؤال األول للدراسة، ولإلجابة عن السؤال ا

 الحياتية الواجب تضمينها في كتب الدراسات االجتماعية للمرحلة الثانوية في األردن شملت أربعة أبعاد أساسية هي املهارات االجتماعية،

( مهارة فرعية،,. وفي ضوء نتائج الدراسة 37) ع منهاواملهارات الشخصية واالنفعالية، واملهارات البيئية، واملهارات الفكرية والعلمية وتفر 

مي أوص ى الباحث باقتراح استراتيجيات ملعالجة املهارات الحياتية البيئية في كتب الدراسات االجتماعية ضرورة االهتمام بنشر الوعي اإلعل 

ية للمرحلة الثانوية في األردن ملوجهة الظروف باملهارات الحياتية في كافة مؤسسات املجتمع كمحور تدور حوله كتب الدراسات االجتماع

 .العصرية

تب الدراسات االجتماعية : التخطيط االستراتيجي،الكلمات املفتاحية
ُ

 .التحديات التربوية، املهارات الحياتية، ك
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 الحياتية املهارات وتحليل التربوية التحديات ملعالجة االستراتيجي التخطيط

تب في املتضمنة
ُ
 األردن في الثانوية للمرحلة االجتماعية الدراسات ك

 املقدمة. 1

ٌور    
ّ
جتمعات وتط

ُ
ربية املفتاح الحقيقي وامِلنبر املض يء ِلنمو امل

َ
تعتبر الت

 
َ
َتجِددة

ُ
قِدُمُه من الِخبرات امل

ُ
واالبتكارات واإِلبداعات الحضارات، وذلك مِلا ت

ور والتقدم الحاِصل 
ُ
والتميز في شتى املجاالت، فل ُبد لنا ِمن ُمواكبة الّتط

في شتى ِبقاع املعمورة سواء كان في مجال التقٌدم املعرفي أو الِتكنولوجي 

االسِتقصاء واستخدام وساِئل صول على املعرفة من خلل البحث و ِللح

ن ِبما للتعليم من أثٍر باِلغ في نهضة مع اإليما, و االتصال الحديث

املجتمعات وتقدمها. وِمن ُهنا فإن الحاجة ُمِلحة إلى التخطيط االستراتيجي 

لتعليم التفكير وُمساعدة التلميذ على اكتساب مهاراته، وذِلك بإدخال 

[. فِمن الطبيعي أن تهتم 1] برامج تعليم التفكير ِضمن املنهج املدرس ي

ملتعلمين للحياة املعاصرة و إن كان ذلك ُيعد ِمن األمور التربية بإعداد ا

ستجدات العاملية والجدير 
ُ
الضرورية في ضوء األوضاع التعليمية وامل

بالذكر أن هذا األمر ال ينطبق على الدول النامية فحسب بل ينطبق على 

م التعليمية في الدول املتقدمة وإن كانت تتزايد إمكانية تحققه، ِمن 
ُ
الُنظ

م
َ
فإَن الحديث عن دور التربية في اإلعداد للحياة املعاصرة يكاد يكون  ث

ُبؤ بها. وَوجب على التربية 
َ
احد البدائل املستقبلية التي ال ُيمِكن الَتن

سايرة التقدم العلمي والتكنولوجي التوجه إلى إكساب املهارات الحياتية 
ُ
مل

َتنّور تكنولوج
ُ
يا، وأصبح من األهمية اللزمة للمواطن املثقف ِعلميا و امل

دمج املهارات الحياتية في املناهج التعليمية إلعداد مواِطن قادٌر على 

ستجدات ]
ُ
ر للتربية على إنها 2املواجهِة في كل الظروف وامل

َ
[ حيث ُينظ

أسلوب حياة يعيشه املتعلم من أجل حياٍة افضل، وبذلك تستهدف 

سَتِمر، حتى ال التربية الواقع االجتماعي الذي يتسم بالتطور ا
ُ
لسريع وامل

َقِومات 
ُ
م مع هذا الواِقع، وال يمتِلك امل

ُ
تعِلم انُه ال يستطيع التأقل

ُ
يشُعر امل

عتبر البيئة من العوامل 3] الكافية واللزمة للتعامل مع هذا الواقع
ُ
[ وت

ؤثر في املنهاج، واإلنسان باعتباره أرقى الكائنات الحية بما 
ُ
االجتماعية التي ت

ن قدرات وإمكانيات عقلية وتفاعلت مع الظروف املحيطة لديه م

روف ويتأثر بها، فاإلنسان ال يتأثر ويؤثر 
ُ
باتجاهيين، فهو ُيؤثر في هذه الظ

بالبيئة املادية املحيطة به فحسب، بل يتأثر بالبيئة االجتماعية 

وبالتفاُعلت التي تحُدث بين ُمكوناتها أيضا، ويتأثر ويؤثر بالظروف 

حوله وبالجو االنفعالي النفس ي املحيط به، وفي ضوء ذلك يمكن  الفكرية

القول ان بيئة األنسان ُمؤثرة ومتأثرة، وهي غير محدودة فلدى األنسان 

[ وُيَعد ِمنهج الدراسات االجتماعية من املناهج 4القدرة على توسيعها ]

ِهمة في املرحلة الثانوية مِلا له ِمن دور كبير في إعد
ُ
اد الطالب املدرسية امل

حافظة على 
ُ
جتمعات العاملية، وامل

ُ
القادر على االنتماء إلى مجتمعه وامل

قيمه ومباِدئه اإلسلمية وحضارتها العريقة، في ضوء مبادئ وحضارات 

[ وتحتُل الِدراسات االجتماعية مكانة خاصة بين 5املجتمعات العاملية ]

بقية املواد األخرى املواد الدراسية األخرى وذلك لخصوصيتها وتفردها عن 

وذلك الهتمامها بدراسة األنسان وعلقته بأخية اإلنسان من ِجهٍة 

ودراسة األنسان وعلقته ببيئته االجتماعية من جهة وعلقته ببيئته 

االجتماعية والطبيعية من جهٍة أخرى. كما تهتُم بإعداد وتربية اإلنسان 

 
ُ
نَتمي لوطنه وأ

ُ
فِكر امل

ُ
واِطن الصالح امل

ُ
متِه وُمجتمعه وتطويره، فالهدف وامل

األساس ي للدراسات االجتماعية هو الوصول باملتعلم الى املواطنة 

واِطن الصالح إلى إنه "ذلك الشخص 
ُ
 ُيشير مفهوم امل

ُ
الصاِلحة، حيث

نًتمي باقتناع ذكي 
ُ
الذي ُيقّدر الطبيعة وقوانين الحياة االجتماعية، وامل

َمته ووطنه ولديه ا
ُ
إلحساس بااللتزام نحو قريته، أو بلدته، وسليم ألفكار أ

جتمع اإلنساني بأسره، والقدرة 
ُ
مته، وامل

ُ
أو مدينته، ثم وطنه، وأ

عد الدراسات االجتماعية 
ُ
شاركة النشطة والفاعلة وت

ُ
والتصميم على امل

ومناهجها امليدان الرئيس ي الذي يدُرس اإلنسان، وعلقته بكٍل ِمن بيئته 

سهم في تزويد الطبيعية والبشرية، كما 
ُ
ِإنها أحد امليادين الهامة التي ت

تعلم باملعلومات والحقائق عن بلده وطبيعة الحياة والعلقات 
ُ
امل

نمي لديه القدرة 
ُ
االجتماعية بين أفراد ُمجتمعه واملجتمعات األخرى، كما ت

تعلمين مهارة معالجة 
ُ
 تسعى إلي إكساب امل

ُ
على التفكير السليم، حيث

درة على تحديد البيانات ومصادرها وتنظيمها، وتحليلها، املعلومات، والُق 

ناِسب منها، ومن ثم اكتساب هذه 
ُ
وتفسيرها، وتقييمها، والتعُرف إلى امل

[. إذن يعد التخطيط االستراتيجي أحد أهم أنواع 5املهارات وُمَمارستها ]

التخطيط املستقبلية طويلة املدى، والذي سعت إلى تطبيقه العديد من 

 منها لنقلها إلى الوضع املأمول املؤس
ً
سات الخاصة منها والعامة سعيا

بفضل ما يتمتع به هذا النوع من التخطيط من سمات وخصائص تميزه 

عن غيره من األنواع األخرى، وملقدرته على وضع املؤسسة في موضع 

املنافسة والتميز من مثيلتها من املؤسسات، ويعد التعليم العالي هو النواة 

وقاعدة اإلنتاج في املؤسسات التعليمية، فإذا كان التخطيط في  الكبرى 

 ووفقا لألسس العلمية وذا رؤية ورسالة وأهداف 
ً
هذه املؤسسة قويا

تستند إلى استراتيجية واضحة فإن املخرجات سوف تكون قوية وتلبي 

 .الطموحات التي وضعها املخططون عند وضعها للخطة االستراتيجية

 مشكلة الدراسة. 2

إن تطبيق التخطيط االستراتيجي في مجال التعليم أصبح ضرورة للوفاء     

بمتطلبات العملية اإلدارية السليمة، وفي إدارة املؤسسات التربوية، وباتت 

الحاجة ملحة لتبني املهارات الحياتية في ظل تطورات العصر، وضرورة 

امجها مواكبة التربية لهذه التطورات واالستفادة منها في توجيه بر 

تعِلم التكيف مع مستجدات
ُ
العصر ومواكبته  وأهدافها ليستطيع امل

من خلل إطلع الباحث على كتب الدراسات االجتماعية بأسلوب حياته، و 

وما توفر من أدٍب تربوي يتعلُق باملهارات الحياتية، إضافة إلى تخصص 

فقد الباحث دراسيا في التاريخ الذي هو جزء من الدراسات االجتماعية، 

تولدت لدى الباحث الرغبة في التعرف على درجة احتواء كتب الدراسات 

االجتماعية في األردن على املهارات الحياتية، وهذا ما دفع الباحث 

ملراجعتها من اجل تقييم املهارات الحياتية فيها، ومن هنا تتمثل مشكلة 

املقترحة  الدراسة في اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي: ما االستراتيجيات

تب الدراسات االجتماعية 
ُ
تّضِمنة في ك

ُ
ملعالجة املهارات الحياتية امل

 :للمرحلة الثانوية في األردن وقد انبثق عن هذا السؤال األسئلة التالية

 أ. أسئلة الدراسة
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تب الدراسات االجتماعية . 1
ُ
ما درجة توافر املهارات الحياتية في محتوى ك

 االردن؟للمرحلِة الثانوية في 

ما املهاراِت الحياتية الواجُب توافرها في محتوى كتب الدراسات . 2

 االجتماعية للمرحلة الثانوية في االردن؟

 أهمية الدراسةب. 

 :يؤمل أن تستفيد الجهات اآلتية من نتائج هذه الدراسة

املساهمة في وضع استراتيجيات وآليات يمكن أن يستخدمها  -1

العالي والبحث العلمي ملعالجة املهارات الحياتية املسؤولون في التعليم 

تب الدراسات االجتماعية للمرحلة الثانوية في األردن
ُ
تّضِمنة في ك

ُ
 .امل

إغناء املكتبة العربية بدراسات عن مدى في الكشف عن مواطن القوة  -2

والضعف في كتب الدراسات االجتماعية الحالية والتي يتم تدريسها 

)األول الثانوي والثاني الثانوي( في األردن من  الصفينللمرحلة الثانوية 

 .خلل تضمينها للمهارات الحياتية

 أهداف الدراسةج. 

هدفت الدراسة إلى معرفة االستراتيجيات املقترحة ملعالجة املهارات  

الحياتية املتضمنة في محتوى كتب الدراسات االجتماعية للمرحلة 

 :الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتيةالثانوية في األردن, ولهذا تسعى 

معرفة درجة توافر املهارات الحياتية في محتوى كتب الدراسات  -1

 .االجتماعية للمرحلة الثانوية في األردن

استراتيجيات مقترحة للمهارات الحياتية الواجب تضمينها في محتوى  -2

 .كتب الدراسات االجتماعية للمرحلة الثانوية قي األردن

 حات الدراسةمصطلد. 

 ما يمتلُك الفرد من طرق يواجه فيها  املهارات الحياتية: -
َ
"مجموعة

ُمتطلبات الحياة في ضوء ِعلقته مع بيئته االجتماعية والطبيعية وما 

درات ذاتية ملواجهه الصعوبات و املشكلت التي يوجهها في 
ُ
يمتلكه من ق

 ".حياته اليومية

َدَرس في  كتب الدراسات االجتماعية: هي كتب -
ُ
الجغرافيا والتاريخ التي ت

الصف األول الثانوي, والصف الثاني الثانوي في املرحلة الثانوية في العام 

 .م في األردن2016/ 2015الدراس ي 

املرحلة الثانوية: هي املرحلة التي يقض ي بها الطلبة السنتين األخيرتين من  -

شر والثاني عشر, بعد املرحلة األساسية وتتمثل في الصفين الحادي ع

 .( سنة18 -17) وتتراوح أعمارهم بين

ولغايات الدراسة تم تعريف الدراسات االجتماعية إجرائيا بأنها "املواد  -

جتمع والبيئة التي يعيش فيها على 
ُ
التي تهتم بدراسة اإلنسان وِعلقته بامل

املستوى املحلي والعربي والعاملي، والعمل على تطوير تلك العلقات من 

 ."اجل حياٍة افضل لإلنسان

 حدود الدراسةه. 

أ. الُحدود املكانية: هي التخطيط االستراتيجي لكتب الدراسات االجتماعية 

 .للمرحلة الثانوية في األردن

ب. الُحدود الزمانية: هي كتب الدراسات االجتماعية للمرحلة الثانوية 

م 2015الدراس ي املقررة من قبل وزارة التربية والتعليم األردنية للعام 

 .م 2016/

ج. الُحدود املوضوعية: تحليل املهارات الحياتية املتضمنة في كتب 

 .الدراسات االجتماعية في األردن

 الدراسات السابقة. 3

ركزت معظم الدراسات السابقة التي أجريت لدراسة التخطيط    

على االستراتيجي على اآلثار املترتبة على تطبيق التخطيط االستراتيجي 

العاملين في مثل الشعور بالرضا الوظيفي والشعور باألمن والوالء 

التنظيمي، هناك العديد من الدراسات السابقة والتي تناولت املهارات 

الحياتية وقد قام الباحث بالرجوع اليها ليتم االستفادة منها و من نتائجها 

ينة ملعرفة في األدب التربوي فمنها من هدف إلى تحليل مناهج دراسّية مع

مدى توافر املهارات الحياتّية فيها، ومنها ما اختصت باملهارات الحياتية 

وعلقتها بباقي العلوم بوجه عام، ومنها ما اختصت بارتباط املهارات 

الحياتية بالدراسات االجتماعية بوجه خاص وقد تنوعت أهداف هذه 

ت السابقة الّدراسات، و فيما يلي طرح لبعض ما تناولته هذه الدراسا

 :العربية واألجنبية

[ بدراسة هدفت إلى معرفة درجة اكتساب طلبة 7وقامت أيضا اللداوي ] -

الصف التاسع األساس ي في مديرية تربية عمان األولى للمهارات الحياتية 

من خلل منهاج الرياضيات املحوسب، وقد قامت الباحثة باختيار عينة 

ت بتطوير االستبانة اللزمة الدراسة بالطريقة العشوائية، ثم قام

للدراسة واستخرجت املتوسطات الحسابية، واالنحرافات العيارية 

وقد  (Anova) وتحليل التباين األحادي املشترك  (T) واستخدمت اختبار

أظهرت نتائج الدراسة ان درجة اكتساب الطلبة للمهارات الحياتية كانت 

ب باختلف جنس عالية ودالة إحصائيا وال تختلف درجة االكتسا

الطالب، وتفوق فئة التحصيل املرتفع على فئة التحصيل املتدني في 

 .تحصيل املهارات الحياتية بفروق دالة إحصائيا

 SPE [: بعنوان "فعالية التخطيط االستراتيجي8دراسة العمري وسلمه ] -

 من 338فإصلح التعليم العالي األردني. تكون تعينة الدراسة من )
ً
( عضوا

( إداريا في الجامعات الحكومية والخاصة في 188اء هيئة التدريس )أعض

ولتحقيق هدف  ،(2008 -2007) الفصل األول من السنة األكاديمية

( فقرة موزعة على خمسة االتي: 42الدراسة طبقت استبانة مكونة من )

أهمية التخطيط االستراتيجي ومستوى املشاركة وعمق التطبيق، ونموذج 

سس ي واتخاذ القرار املؤسس ي. وكانت نتائج الدراسة ان التطبيق املؤ 

 .أعضاء هيئة التدريس

[ دراسة هدفت إلى بناء قائمة مشاريع لبناء املهارات 9أجرى زي ميرمان ] -

الحياتية اللزمة لتدريس الدراسات االجتماعية للصف الثاني عشر 

في تضمين بالواليات املتحدة األمريكية، وقد نتج عن الدراسة وجود نقص 

املهارات الحياتية في كتب الدراسات االجتماعية لهذه املرحلة وقام 

الباحث ببناء تصورا باملهارات الحياتية اللزم توافرها لدى طلبة الصف 

الثاني عشر لتنمية خبراتهم، وجاءت هذه املهارات متمثلة في عدة أبعاد 

إضافة إلى توسيع أهمها كانت فكرية مثل حل املشكلت، والتفكير الناقد، 

 .اإلدراك بمفهوم بالعوملة

[ بدراسة هدفت إلى تصميم برنامج يهدف 10وقام جيرجوري, وزملئه ] -

إلى تطوير وتعزيز املهارات الحياتية ألطفال مرحلة ما قبل املدرسة، 

وكذلك للتغلب على عدد من املشكلت والسلوكيات منها العدوانية، 

والسلوك املشكل وقد تم تقديم هذه املهارات عن طريق عدد من األنشطة 

مثل: إدارة الحوار، اللعب الحر، لعب األدوار، التغذية الراجعة،  الصفية،

وقد أشارت الّنتائج إلى اثبات فاعلية برامج تنمية املهارات الحياتية، كما 
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( من السلوك املشكل لدى األطفال في هذه 74أدى إلى انخفاض )%

 .املرحلة

ات دراسة هدفت إلى تحليل املهار  [11] كما وأجرى ويك وبنجامين -

الحياتية للمنهاج في كولومبيا، وأشارت إلى أن املنهاج تضمن تطوير 

مجموعة من املهارات الحياتّية األساسّية، حيث يركز املنهاج على مهارات 

الّتطوير الشخص ّي بشكل خاص ومواجهة املشكلت، ومهارات الّنقد 

 .ة الفردّيةباإلضافة إلى املهارات الوظيفّية، ومهارات الّتأكيد على املسؤوليّ 

 :تعقيب على الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها -

اختصت الدراسة الحالية بتحليل كتب التربية االجتماعية في ضوء  -

املهارات الحياتية للمرحلة الثانوية العامة في األردن، بينما اختصت 

 .الدراسات السابقة بتحليل أفرع أخرى 

الطلع على الدراسات السابقة أن هناك الحظ الباحثان من خلل ا   

دراسات السابقة تناولت املهارات الحياتية من جوانب عدة وجاءت كل 

دراسة وفق ما أراد كل باحث حيث قام بدراسة محددة, وتوجيه دراسته 

نحو هدف بعينه لكن اتفقت جميع الدراسات السابقة في التكامل فيما 

اول املهارات الحياتية وإبراز أهميتها بينها و مسئوليتها املشتركة إزاء تن

ودورها في جميع املناهج التعليمية دون تفرد منهاج عن غيره، كما أكدت 

معظم الدراسات فاعلية األنشطة بأنواعها املختلفة في تنمية املهارات 

 .الحياتية

 الطريقة واإلجراءات. 4

 Annalistic) إن هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التحليلية

Descriptive)  فهي تصف الظاهرة قيد الدراسة، وتحلل مضامينها في اطار

 .واقعها بشكل موضوعي دقيق

 مجتمع الدراسةأ. 

يحتوي مجتمع الدراسة العينة نفسها املتمثل في كتب الدراسات 

االجتماعية املقررة من قبل وزارة التربية والتعليم األردنية للعام الدراس ي 

 (.1كما هو موضح في الجدول رقم ) 2015/2016

 1جدول 

 2015/2016كتب الدراسات االجتماعية للمرحلة الثانوية للعام الدراس ي 

 عدد الصفحات الصف عنوان الكتاب ت

 407 االول الثانوي  الجغرافيا املستويان األول والثاني 1

والرابع الجغرافيا املستويان الثالث 2  369 الثاني الثانوي  

 303 االول الثانوي  تاريخ األردن الحديث واملعاصر 3

 260 الثاني الثانوي  تاريخ العرب والعالم املعاصر 4

 278 األول الثانوي والثاني الثانوي  الثقافة العامة املستويين األول والثاني 5

 أداة الدراسةب. 

لتحقيق هدف الدراسة معرفة درجة ممارسة وزارة التعليم العالي والبحث 

العلمي األردني للتخطيط االستراتيجي. تم استخدام االستبانة "كأداة لجمع 

 مللئمتها لهذا النوع من 
ً
البيانات املتعلقة وقد استخدمت كأداة رئيسة نظرا

ن قبل عينة الدراسة امليدانية للحصول على املعلومات والبيانات م

 :الدراسة. وتم بناء األداة باالعتماد على املصادر اآلتية

االطلع على الدراسات السابقة، واألدب التربوي ذات الصلة، واالتجاهات 

الحديثة ملوضوع الدراسة. واالستفادة من الدراسات والبحوث التربوية 

املتعلقة بالحاكمية بصورة عامة، وبالتخطيط االستراتيجي بصورة 

خاصة، واستشارة بعض ذوي الخبرة واالختصاص من العاملين في هذا 

املجال من الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والباحثين. 

 :ومن ثم بناء االستبانة وفق الخطوات التالية

 :تحديد األبعاد الرئيسة على النحو التالي -اوال

 2جدول  

 أبعاد أداة الدراسة

 عدد املهارات البعد الرقم

 9 املهارات االجتماعية 1

 10 املهارات الشخصية واالنفعالية 2

 7 املهارات البيئية 3

 11 املهارات العلمية والفكرية 4

 37 املجموع الكلي 

 .صياغة الفقرات التي تقع تحت كل بعد -ثانيا

 .( فقرة37) إعداد االستبانة في صورتها النهائية والتي اشتملت على -ثالثا

تم إعطاء كل فقرة وزن مدرج وفق سلم متدرج خماس ي لقياس  -رابعا

درجة ممارسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي األردني للتخطيط 

 ،()أوافق بشده، أوافق، محايد، ال أوافق، ال أوافق بشده االستراتيجي

 .( يبين االستبانة في صورتها النهائية2) وامللحق رقم

 (Likert) تم إعطاء كل فقرة وزن مدرج وفق سلم متدرج ليكرت -خامسا

تب 
ُ
الخماس ي لقياس درجة تضمين املهارات الحياتية في محتوى ك

 ، أوافق(5) )أوافق بشده الدراسات االجتماعية للمرحلِة الثانوية في األردن

، وقد تقرر أن (( درجة1، ال أوافق بشده )(2) ، ال أوافق(3) ، محايد(4)

أقل -1) يكون املتوسط الحسابي إلجابات أفراد العينة عن كل عبارة من

( 3.5أقل من -2.5) ( داال على مستوى من املمارسة "قليلة"، ومن2.5من 

( داال على مستوى 5-3.5) داال على مستوى من املمارسة "متوسطة" ومن

 .""كبيرة من املمارسة

تم إعطاء كل فقرة وزن مدرج وفق سلم متدرج خماس ي لقياس  -رابعا

درجة ممارسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي األردني للتخطيط 
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)أوافق بشده، أوافق، محايد، ال أوافق، ال أوافق بشده(،  االستراتيجي

 .( يبين االستبانة في صورتها النهائية2) وامللحق رقم

 (Likert) م إعطاء كل فقرة وزن مدرج وفق سلم متدرج ليكرتت -خامسا

الخماس ي لقياس درجة ممارسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

، (3) ، محايد(4) ، أوافق(5) )أوافق بشده األردني للتخطيط االستراتيجي

، وقد تقرر أن يكون املتوسط (( درجة1، ال أوافق بشده )(2) ال أوافق

( داال 2.5أقل من  -1إلجابات أفراد العينة عن كل عبارة من )الحسابي 

( داال على 3.5أقل من  -2.5) على مستوى من املمارسة "قليلة"، ومن

( داال على مستوى من 5-3.5) مستوى من املمارسة "متوسطة" ومن

 ."املمارسة "كبيرة

 Validity صدق األداة

فقرات على مجاالت بغرض التحقق من صدق األداة وملءمة توزيع ال

 :الدراسة، تم االعتماد على

  (Content Validity) صدق املحتوى 

( من املحكمين ممن 15تم عرض االستبانة على مجموعة تتكون من )   

يعتبرون خبراء في مجال اإلدارة التربوية من الجامعات الرسمية، وقد 

لب منهم إبداء الرأي في درجة انتماء الفقرة، ودقة الصياغ
ُ
ة اللغوية، ط

والتعديل املقترح، وتمت االستجابة آلراء املحكمين بإجراء ما يلزم من 

حذف وتعديل، ونقل بعض العبارات من بعد لبعٍد آخر، وإضافة عبارات 

جديدة وفي ضوء املقترحات املقدمة خرجت االستبانة في صورتها النهائية 

 (.1ملحق رقم )

 Reliability ثبات األداة

االستبانة أن تعطي هذه االستبانة نفس النتيجة لو تم  يقصد بثبات   

إعادة توزيع االستبانة أكثر من مرة تحت نفس الظروف والشروط، وقد 

تم التحقق من ثبات أداة الدراسة باستخدام طريقة االتساق الداخلي من 

، وكانت النتائج  (Cronbach Alpha)خلل تطبيق معادلة كرونباخ ألفا

 (:3) ل كما هي في الجدو 

 معامل الثبات عبر الزمن وعبر األشخاص 3جدول 

 الثبات عبر األشخاص الثبات عبر الزمن األبعاد

 87 91 االجتماعية

 88 90 االنفعالية والشخصية

 90 94 البيئية

 88 91 الفكرية والعلمية

 88.25 91.5 متوسط الثبات

 نتائج. ال5

فيما يلي عرض للنتائج التي تم التوصل اليها من خلل اإلجابة على أسئلة 

 :الدراسة

السؤال األول: ما املهارات الحياتية الواجب توافرها في محتوى كتب 

 الدراسات االجتماعية للمرحلة الثانوية في األردن؟

 السؤال على مرحلتينوقد اشتملت اإلجابة عن هذا 

استهدفت التوصل إلى قائمة مبدئية للمهارات الحياتية امللءمة لطلبة  -1

املرحلة الثانوية في األردن والتي يجب تضمينها في كتب الدراسات 

االجتماعية التي يتم تدريسها لهؤالء الطلبة. وتم ذلك من خلل دراسة 

التربوية، والكتب املتيسرة وتحليل األدبيات، والبحوث، والدراسات 

املهتمة باملهارات الحياتية، ومداخلها وطرق تدريسها، ودمجها في املناهج 

واملباحث الدراسية باملراحل التعليمية املختلفة. واشتملت القائمة األولية 

( مهارات رئيسية يتطلب 5للمهارات الحياتية، ومؤشراتها الدالة عليها على )

 .ارة فرعية( مه43) أدائها توافر

تم التوصل إلى قائمة تصنيف نهائية للمهارات الحياتية امللءمة لطلبة  -2

املرحلة الثانوية، واللزم توافرها في كتب الدراسات االجتماعية في األردن، 

( مهارة 37) ( مهارات رئيسية يتطلب أدائها توافر4) لتصبح تحتوي على

ئية التي تم التوصل اليها فرعية. وتم ذلك من خلل عرض القائمة املبد

على مجموعة من املتخصصين التربويين واألكاديميين، للتأكد من 

صدقها، وبناء على هذا أصبحت القائمة النهائية للمهارات الحياتية في 

 ( يوضح ذلك2) صورتها املثلى إلى حد ما وامللحق

 :النتائج املتعلقة باإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني والذي ينص على

أما درجة توافر املهارات الحياتية في محتوى كتب الدراسات االجتماعية 

 للمرحلة الثانوية في األردن؟

لإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني، تم تحليل كتب الدراسات االجتماعية 

للمرحلة الثانوية في األردن، واستخراج املهارات الحياتية املتضمنة فيها، 

كل كتاب، وجمع التكرارات، واستخراج نسبها وبيان تكرارات املهارات في 

 :املئوية، وفي ما يأتي نتائج سؤال الدراسة الثاني

( التكرارات والنسب املئوية لدرجة تضمين كتب 4ويمثل الجدول رقم )

  الدراسات االجتماعية للمرحلة الثانوية في األردن

، 4وم3م، التاريخ 2وم1، التاريخ م4وم3، الجغرافيا م2وم1لجغرافيا م) 

 :( للمهارات الحياتية2وم1والثقافة العامة م

 التكرارات والنسب املئوية لدرجة تضمين كتب الدراسات االجتماعية للمرحلة الثانوية في األردن 4جدول 

 كتاب الثقافة العامة 2التاريخكتاب  1كتاب التاريخ 2كتاب الجغرافيا 1كتاب الجغرافيا مجال املهارة الّرقم

كرار  
ّ
كرار النسبة الت

ّ
كرار النسبة الت

ّ
كرار النسبة الت

ّ
كرار النسبة الت

ّ
 النسبة الت

 %38.30 196 %36.70 157 %38 167 %21.60 109 %19.80 117 االجتماعية 1

 %33.60 172 %30.80 132 %31.20 137 %24.20 122 %17.70 105 الشخصية واالنفعالية 2

 %3.50 18 %3.30 14 %5.50 24 %21.90 111 %27.70 164 البيئية 3

 %24 126 %29.20 125 %25.30 111 %32.30 163 %34.80 206 الفكرية والعلمية 4

 %100 512 %100 428 %100 439 %100 505 %100 592 املجموع 
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الدراسات االجتماعية وفق توزيع مجاالت املهارات الحياتية في كتب 

  التكرارات والنسب املئوية

يوضح الجدول السابق مجموع التكرارات والنسب املئوية للمهارات      

الحياتية املتضمنة في كتب الدراسات االجتماعية للمرحلة الثانوية في 

)املهارات االجتماعية( على املرتبة األولى  األردن حيث حصل البعد األول 

( 746) درجة تضمينه للمهارات الحياتية, بمجموع تكراراتمن حيث 

( وهي نسبة مرتفعة, واحتل البعد الرابع )املهارات الفكرية %30.1) وبنسبة

والعلمية( املرتبة الثانية من حيث تضمينه للمهارات الحياتية, بمجموع 

 ( وهي نسبة مرتفعة, وجاء البعد الثاني%29.5) ( وبنسبة731) تكرارات

( في املرتبة 668) ارات االنفعالية والشخصية( بمجموع تكرارات)امله

( وهي نسبة متوسطة, وجاء الثالث )املهارات البيئية( %27) الثالثة بنسبة

( وهي نسبة %13.4) ( وبنسبة331) في املرتبة الرابعة بمجموع تكرارات

 .متدنية

كتاب  ( كتب كل5كتب الدراسات االجتماعية للمرحلة الثانوية وعددها )

على حده من ناحية، و ودرجة تضمين املهارات الحياتية في جميع الكتب 

 .من ناحية أخرى 

من حيث نسبة تضمين املهارات الحياتية في كل كتاب من كتب  -1

 :الدراسات االجتماعية للمرحلة الثانوية على حدة فقد جاءت كالتالي

بعد املهارات الفكرية ( املستوى األول والثاني: جاء 1كتاب الجغرافيا )     

، تلها بعد املهارات (%34) والعلمية في املرتبة األولى وبنسبة تكرارات

 ، ثم جاء بعد املهارات االجتماعية بنسبة(27.7)% البيئية بنسبة

، ثم جاء بعد املهارات الشخصية واالنفعالية في املرتبة الرابعة (19.8%)

في كتاب الجغرافيا املستوى  واألخيرة من حيث ترتيب املهارات الحياتية

 (.%17.7األول والثاني وبنسبة بلغت )

( املستوى الثالث والرابع: جاء في املرتبة األولى بعد 2كتاب الجغرافيا )

، ثم جاء في املرتبة (%32.3) املهارات الفكرية والعلمية وبنسبة تكرارات

م جاء بعد ، ث(%24.2) الثانية بعد املهارات الشخصية واالنفعالية بنسبة

، ثم جاء بعد املهارات االجتماعية في (%21.9) املهارات البيئية بنسبة

املرتبة األخيرة من حيث ترتيب املهارات الحياتية في كتاب الجغرافيا 

 (.%21.6املستوى الثالث والرابع وبنسبة بلغت )

( املستوى األول والثاني: بتحليل املهارات املتضمنة في كل 1كتاب التاريخ )

كتاب رصد الباحث نسب تكرارات املهارات الحياتية في هذا الكتاب جاءت 

، تلها (%038) مرتبة كالتالي بعد املهارات االجتماعية وبنسبة تكرارات

، ثم جاء (%031.2) بعد املهارات الشخصية واالنفعالية وبنسبة بلغت

جاء  ، ثم(%25.3) بعد املهارات الفكرية والعلمية و بنسبة تكرارات بلغت

بعد املهارات البيئية في نهاية قائمة املهارات الحياتية املتضمنة في هذا 

 (.%5.5الكتاب وبنسبة بلغت )

( املستوى الثالث والرابع: جاءت املهارات الحياتية 2كتاب التاريخ )

 املتضمنة في هذا الكتاب كما يلي، بعد املهارات االجتماعية وبنسبة بلغت

، (%30.8شخصية واالنفعالية بنسبة )هارات ال، ثم جاء بعد امل(36.7%)

ثم  ،(%29.2) فتلها بعد املهارات الفكرية والعلمية بنسبة تكرارات بلغت

جاءت في املرتبة األخيرة وبنسبة ضعيفة جدا بعد املهارات البيئية حيث 

 (.%3.3بلغت )

الكتاب كتاب الثقافة العامة: بتحليل املهارات الحياتية املتضمنة في هذا 

( حصل على %38.3) وجد أن املهارات املتضمنة جاءت بنسب تراوحت بين

هذه النسبة بعد املهارات االجتماعية، تلها بعد املهارات الشخصية 

، ثم جاء بعد املهارات الفكرية والعلمية (%33.6) واالنفعالية بنسبة بلغت

و بنسبة  ، وأخيرا بعد املهارات البيئية(%24.6) بنسبة تكرارات بلغت

 (.%3.5بلغت )

التكرارات والنسب املئوية للمهارات الحياتية املتضمنة في كتب الدراسات  

 :االجتماعية للمرحلة الثانوية في األردن

ومن خلل النتائج بشكل عام يتضح أن ترتيب املهارات الحياتية املتضمنة 

ب في كتب الدراسات االجتماعية للمرحلة الثانوية وفقا ملجموع ونس

 :التكرارات جاء ترتيبها على النحو التالي

  املهارات الفكرية والعلمية -2املهارات االجتماعية  -1

  املهارات البيئية -4املهارات الشخصية واالنفعالية  -3

خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج والتي تم استعراضها سابقا وسوف 

بتقديم التوصيات نقوم بمناقشة تلك النتائج وفي ضوءها سوف نقوم 

 :واملقترحات

 :أوال: مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال األول 

( مجموعه من املهارات الحياتية التي تم التوصل اليها، 2) يوضح امللحق     

والواجب تضمينها في كتب الدراسات االجتماعية للمرحلة الثانوية في 

 بعاد وهي( فقره، توزعت على أربعه أ37) األردن حيث احتوت على

)املهارات االجتماعية، واالنفعالية والشخصية، والبيئية، والفكرية 

 (.والعلمية

أوال بعد املهارات االجتماعية: ويطلق على هذا النوع من املهارات اللينة التي 

تندرج ضمن ما يعرف بالذكاء العاطفي أو االنفعالي، وهي ما تتعلق بكيف 

وكيف نهتدي ونحتذي، وكيف  نتفق ونختلف، وكيف نتصادق ونتخاصم،

نظهر إعجابنا وتقديرنا لألفراد، واملواقف، واألشياء من حولنا. وبعبارة 

أكثر إيجازا فإن هذه املهارات تجيب عن السؤال اآلتي: كيف يمكن لنا أن 

[ فمهاراتنا االجتماعية 12] نتعايش مع من حولنا بتفاهم وانسجام؟

ت نتعلمها ونكتسبها عبر التفاعل ليست فطرية او موروثه، أنما هي مهارا

االجتماعي. هذه املهارات اذا اجتمعت معا وبشكل متوازن نشأ عنها نجاح 

الفرد االجتماعي وقوة التأثير التي نلحظها عند بعض األشخاص دون 

غيرهم، فاملهارات االجتماعية ليست خاصية او سمة بعينها، ألنها 

معا وبتوازن تكون معامل مجموعة مهارات أساسية محددة حين تجتمع 

التأثير والفاعلية االجتماعية، فنحن نتعلم املهارات االجتماعية تماما 

[ وفي ضوء ما 13] مثلما نتعلم القراءة والكتابة مثلها مثل أي سلوك

توصلت اليه الدراسة من نتائج يتضح مدى أهمية تضمين املهارات 

 يتفق مع دراسة االجتماعية في الكتب الدراسية املخلفة ولعل هذا

[13,14,15,16+[ 

ثانيا بعد املهارات الشخصية واالنفعالية: ويكمن هذا البعد في االستجابة 

لطبيعة الحياة وتعقيداتها حيث تتسم الحياة الحاضرة بتعقيدات كثيرة 

وتحديات كبيرة في جميع املجاالت، فهذه التعقيدات والتحديات أثقلت 

ادية ونفسية جسيمة، األمر الذي األنسان املعاصر وحملته أعباء م

يستدعي امتلك مهارات تتعلق بكيفية إدارة الضغوط واألزمات، فهي 

تساعد الفرد على احتمال الضغوط، ومواجهة التحديات اليومية، 
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وبتحليل بعد املهارات  [17وبالتالي حل مشكلته الشخصية واالجتماعية ]

اعية في األردن وجد أن الشخصية واالنفعالية في كتب الدراسات االجتم

[، ودراسة 18] هناك اتفاق بين نتائج الدراسة في هذا البعد و دراسة كمال

 ].10[، ودراسة جيرجوري, وزملئه ]19] عمران

ثالثا بعد املهارات البيئية: فقد أصبحت قضايا البيئة، وحاجاتها، 

ولويات ومشكلتها، ومخاطرها من القضايا امللحة في اآلونة األخيرة ولها أ

خاصة في دول العالم. نظرا الرتباط هذه القضايا واملخاطر بشكل صريح 

بحياة وصحة األنسان. ويبدو ان سلوكيات األنسان في الحياة املعاصرة في 

ظل السيادة الفردية، واألنماط االستهلكية قد أدى ليس فقط الى ظهور 

تمام املتزايد هذه املشكلت بل أيضا الى تفاقمها بشكل كبير، ولعل االه

على كافة املستويات من قبل املنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية 

بمشكلت البيئة يكشف عن عنايتها بضرورة توافر وعي بيئي لدى األفراد 

يمكنهم من تأدية أدوارهم تجاه تحسين البيئة وحمايتها عبد املسيح 

سياق بعد  [ وجاءت نتيجة اإلجابة عن هذا السؤال وفي20] وأخرون

 املهارات البيئية لتطابق مع بعض الدراسات السابقة مثل دراسة آل عارم

 ].23] [، ودراسة اللولو22] [، ودراسة الشرفات21]

رابعا املهارات العلمية والفكرية: جاءت ثورة املعلومات واالتصاالت 

بإمكاناتها الهائلة، ومقدراتها الفريدة والغير مسبوقة احدى التحوالت 

صرية والتي تركت تأثيرات مفصلية في الحياة اإلنسانية ونشاطاتها، فد الع

جعلت من الوصول الى املعرفة بابا مشرعا ومجاال متاحا لألفراد ال يحده 

زمان او مكان. وقد بلغت تلك التأثيرات حدا جعلها قادرة على إعادة 

بل صياغة املجتمعات، وفعالياتها االقتصادية واالجتماعية والسياسية 

إنها صارت أداة فاعلة في الِعلقات الدولية لألفراد واملؤسسات وإعادة 

ُمراجعة الثقافات، وما ترتب على ذلك من إعادة لبناء منظومة القيم 

جتمعات ُمحي 
ُ
 بين الشعوب وامل

ً
ل

ُ
اإلنسانية لتصبح اكثر اتساعا وتداخ

العاملية [ فاستخدام الحاسوب وُمقدرات الشبكة العنكبوتية 24] الدين

لم يعد ترفا في اوجه الحياة، وممارسة نشاطاتها بل ضرورة ُمِلحة، وحاجة 

أساسية، ومتطلبا محوريا للنجاح في ظل التطورات التقنية التي بدءت 

[. وتتفق نتاِئج الدراسة الحالية مع ما 12] تصوغ القرن الحادي والعشرين

[، ودراسة 9ان ][، ودراسة زي ميرم25] توصلت اليه نتائج دراسة وافي

 ].28] [، ودراسة ماكسن27] [، ودراسة براون 26] شيستمان وليفي

 :ثانيا: ُمناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني

يتبين من تحليل كتب الدراسات االجتماعية للمرحلة الثانوية في االردن      

نها ( كتب مِلعِرفة درجة تضمين هذه الكتب للمهارات الحياتية أ5) وعددها

 تضمن األبعاد االربعة املهارات االجتماعية، 
ُ
تميزت بالشمول حيث

واالنفعالية والشخصية، والبيئية، والفكرية والعلمية( لكن هناك تفاوت 

من حيث مجموع التكرارات والنسب. كما أن بعض نتائج التحليل لدرجة 

نوية تضمين املهارات الحياتية في كتب الدراسات االجتماعية للمرحلة الثا

في األردن تتفق مع األهداف العامة لفلسفة التربية والتعليم في األردن 

حول تكوين خريجين يتصفون بالشخصية واالجتماعية والقادرة على 

التكيف مع املستجدات الحياتية واملشاركة الفاعلة في التنمية. فقد 

في املرتبة  أظهرت النتائج أن الُبعد األول" ُبعد املهارات االجتماعية" قد جاء

األولى، وهذا يوضح أن املهارات االجتماعية في صورتها العملية لقت 

االهتمام املطلوب من قبل واضعي املنهاج في هذه الكتب، ومدى أهمية 

بعد املهارات االجتماعية كمهارات حياتية ضرورية، ويعتبر أيضا مرتكزا 

ه املهارات في أساسيا لجميع املهارات الحياتية، فالطالب بحاجة إلى هذ

( اعلى نسبة تكرارات في بعد املهارات 5هذه املرحلة. ويظهر الجدول رقم )

( وهي تتضمن "مهارات العمل 1الحياتية كانت لصالح املهارة الفرعية رقم )

 بلغت نسبة تكرارها بجميع كتب الدراسات االجتماعية
ُ
 الجماعي" حيث

ين العمل الجماعي ( ولعل السبب في ذلك يرجع إلى أهمية تضم14.9%)

كمهارة حياتية باتت ُمِلحة لدرجة عالية حيث يؤدي العمل الجماعي الى 

زيادة القدرة لدى األفراد على التفكير بطريقة واقعية ومنطقية، إضافة 

إلى القناعة واأليمان املطلق باألهداف املشتركة ما بين املجموعات التي 

في العمل والتعاون مع  تسعى للعمل الجماعي، وزيادة الرغبة وامليل

األخرين بما يتيح لألفراد الذين يعملون ضمن مجموعه إمكانية الجمع ما 

دي إلى زيادة القدرة 
َ
بين املهارات واملعارف املختلفة وهذ سوف ُيؤ

جتمع الذي ترى 
ُ
اإلنتاجية، فالعمل الجماعي قوة للفرد واملجتمع، فامل

ات القادرة على العطاء أفراده مجتمعين متّوِحدين هو أكثر املجتمع

والبذل، كما أنه أكثر املجتمعات قدرة على تجاوز نقاط الضعف وسدها. 

ومن خلل تحليل املهارات الحياتية املتضمنة في كتب الدراسات 

االجتماعية ظهر أيضا أن "بعد املهارات العلمية والفكرية" جاء في املرتبة 

كد على مهارات استخدام ( "تؤ 31) الثانية فجاءت املهارة الفرعية رقم

م" في املرتبة األولى في قائمة املهارات الفرعية 
ُ
التقنيات الحديثة في التعل

( وهذا يبين االهتمام الواضح من قبل %13.3وبنسبة تكرار بلغت )

واضعي املناهج باملهارات الفكرية والعلمية وضرورة تضمينها في الكتب 

حِسن عمليا
ُ
تنا الفكرية وذكاءنا إلى حد كبير الدراسية فإننا نستطيع أن ن

بواسطة التدريس املنظم، تعلم الطلب ملهارات التفكير النقدي أصبح 

 في الوقت الحاضر أكثر من أي وقت آخر، وذلك ملا انتشر من 
ً
 ُمِهما

ً
أمرا

وسائل إعلم مختلفة تتنوع بين التلفاز واملجلت واإلنترنت والتي تؤثر على 

ا يرونه ويسمعونه أو يقرؤونه وتشجيع حب الطلب بشكل نقدي حول م

نفِتح وُحرية اإلبداع، وِإتاحة 
ُ
االستطلع عند الطلب، وتنمية التفكير امل

رصة للطلب لترجمة املهارات الحياتية إلى مشاريع وأفكار عملية، يتضح 
ُ
ف

من نتائج التحليل أن املرتبة الثالثة كانت من نصيب "ُبعد املهارات 

( يتضح أن 6خصية"، وفق ما يتضح من الجدول رقم )االنفعالية والش

( واملتضمنة للمهارة الفرعية "تحتوي على مهارات 12الفقرة رقم )

( %12.9) التخطيط وإدارة الوقت" في املرتبة األولى وبنسبة تكرار بلغت

وهذه النتيجة ركزت عليها كتب الدراسات االجتماعية، إلننا نتعامل معها 

ُعن
َ
صر الوقت وكيفية التخطيط الجيد لتدبيره بصفة مستمرة، ف

ِهمة التي تشكل إطار املهارات الحياتية، ولكن 
ُ
واستغلله من العناصر امل

تبقى املشكلة األساسية في هذا العنصر الذي يخضع ملتغِيرات ومؤثرات 

تجعله يتأرجح ما بين الصلبة واملرونة، وذلك ناتج عن ارتباطه بالناس، 

تحكمهم مؤثرات ورؤى تجعلهم ينظرون لهذا العنصر فالناس في حقيقتهم 

بنظرات متباينة تظهر على شكل سلوكيات وممارسات لها دوافعها 

الخاصة مثل االحتياجات، وطبيعة املهمات، واألعمال املطلوبة، 

والثقافات، والتقاليد والعادات. ثم جاء "بعد املهارات البيئية"، في املرتبة 

( فقد احتلت املهارة 7ة، ووفق للجدول رقم )الرابعة من نتائج الدراس

رشيد االستهلك" 20الفرعية رقم )
َ
( وهي تتضمن مهارات "االدخار وت

املرتبة األولى من حيث ترتيب قائمة بعد املهارات البيئية بكتب الدراسات 
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 بلغت نسبة تكراراتها
ُ
( وليست النتيجة مفاجئة %20) االجتماعية، حيث

 ألهمية املسؤول
ً
ية املجتمعية في املحافظة على املوارد الغير متجددة نظرا

مثل املياه والطاقة ودور الفرد واملؤسسات في ترشيد االستهلك على 

قاعدة ان لكل منا مسؤولية وطنية واجتماعية تجاه ترشيد االستهلك 

املوارد الغير متجددة إن حماية البيئة يجب أال تكون وأال ينظر إليها 

كومة والسلطات الرسمية فقط، بل هي مسألة تُهمنا كقضية خاصة بالح

جميعا. ويجب أن نعلم أن علقة اإلنسان بالبيئة علقة سلوكية ِفمن 

الواجب عليه أن ُيحِسن السير والسلوك بها، ِلهذا حفاظه علي البيئة فيه، 

 له ولألجيال من َبعده بما يحمله من َموروث ِجيني ورثه من أسلفِه 
ٌ
ِحفاظ

معُه األحياء مورثاتها منذ مليين السنين وحافظت لنا البيئة علي وتوارثت 

هذه املورثات حملتها أجيال تعاقبت وراءها أجيال حتي آلت ِإلينا اآلن. 

وأشارت نتائج التحليل إلى وجود ضعف باملهارات البيئية، ولعل السبب في 

خرى 
ُ
 .ذلك يرجع إلى تناولها بكتب دراسية أ

 التوصيات. 6

من االستراتيجيات التخطيطية املقترحة لتضمين املهارات  هناك عدد

الحياتية في املناِهج التعليمية عامة، ومناهج الدراسات االجتماعية خاصة 

 :بصورة طبيعية ووظيفية، مع مراعة التوازن فيما بينها

االهتمام بجوانب متابعة التنفيذ والرقابة على الخطط االستراتيجية من  -

ز لألداء الجيد ومعاقبة األداء الس يء وعدم االقتصار خلل إعطاء حواف

 .على وضع خطط استراتيجية ممتازة

ضرورة نشر الوعي اإلعلمي للهتمام باملهارات الحياتية في كافة  -

مؤسسات املجتمع كاملؤسسات التعليمية والتربوية، واملؤسسات 

 .الرياضية، ودور الثقافة، وغيرها

واستراتيجيات التدريس الحديثة والتي تساعد  زيادة االهتمام بأساليب -

 .على تنمية املهارات الحياتية

ضرورة التأكيد من خلل األهداف على أهمية تنمية املهارات الحياتية  -

كمحور تدور حوله كتب الدراسات االجتماعية للمرحلة الثانوية في األردن 

في وقتنا  ملواجهة الظروف العصرية، والتحديات التي يعيشها العالم

 .الراهن

ضرورة الربط ما بين املستجدات على الساحة العربية والعاملية من  -

أحداث، ومن خلل ربط املحتوى النظري بمعلومات تطبيقية مباشره، 

حرصا على إضفاء الحيوية و التجدد بمحتوى كتب الدراسات االجتماعية 

 .للمرحلة الثانوية في األردن

الحياتية البيئية لحاجة طلب املرحلة الثانوية لها التركيز على املهارات  -

 .ولوجود نقص في التركيز عليها

ِإجراء دراسات ُمماثلة وُمكملٍة لهذه الدراسة يمكن من خللها تصميم  -

نماذج متطورة لبرامج تدريس كتب الدراسات االجتماعية من خلل 

 .املهارات الحياتية

رق واستراتيجيات تدعم تعل -
ُ
 .م وامتلك املهارات الحياتيةتطوير ط

ولىَ  تضمين املهارات الحياتية في املناِهج -
ُ
، الدراسية ُمنذ الصفوف األ

 ببعض الدول املتقدم
ً
سوة

ُ
 .وتخصيص مناهج خاصة بهذه املهارات أ
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ABSTRACT_ This study aimed at strategic planning to raising the educational challenges and 

analysis of the life skills included in the books of social studies for the secondary stage in Jordan, 

The sample of the study consisted of the same study population, a written social studies at the 

secondary level in Jordan planned by the Jordanian Ministry of Education for the academic year 

2015/2016 m Included  (5) textbooks, The researcher used the descriptive and analytical approach 

to answer questions from the study are: 1. What life skills should be available in the content of 

books and social studies at the secondary level in Jordan? 2. What degree of availability of life skills 

in the content of books and social studies at the secondary level in Jordan?, To achieve the 

objectives of the study, the researcher prepare a typology life skills appropriate for secondary 

school students in Jordan, it was to make sure his sincerity by submitting it to the jury, and the 

researcher to include this category in the questionnaire  (content analysis tool) and included a list of 

life skills included the four dimensions of life skills, namely: after social skills, after the personal 

skills and emotional, after environmental skills, after the intellectual and scientific skills. And fork it  

(37) sub- skill, Was the extraction of consistency using Holsta equation coefficient (Holsti) for 

persistence, reaching reliability coefficient over time (91.5) and across people (88.25) which is 

acceptable purpose for the purposes of the study The study resulted in the proposal to list the 

proposed life skills included in the books of social studies at the secondary level in Jordan four 

basic dimensions are included social skills, personal and emotional skills, and environmental skills, 

intellectual skills, scientific and fork them  (37) sub- skill, the researcher analyzed the books that are 

the limits of the study to determine the life skills contained therein, Results of the analysis has shown 

that the number of iterations based on the high level of included after social skills compared to a 

weakness in included after environmental skills and not dealt with properly. In light of the results of 

the study, In light of the results of the study, the researcher recommended strategies for addressing 

environmental life skills in the books of social studies. The importance of spreading awareness of 

life skills in all institutions of society should be considered as a center for the study of social studies 

in Jordan  

KEYWORDS: Strategic Planning, Educational Challenges, Life Skills, Social Studies Books. 
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 خملفات 
ّ
اهلوية الوطنية اجلزائرية يف ظل

يات العصر
ّ
دراسة ميدانية على ) االستعمار وحتد

 (طلبة جامعة اجلزائر
  شهرزاد بوشدوب

 

 

سعت الدراسة الحالية إلى محاولة التعّرف على مدى إدراك الطلبة ملعنى الهوية الوطنية الجزائرية وثوابتها في ظل مخلفات  _ امللخص

وتحديات العصر كذلك الكشف عن مدى إدراك الطلبة لتأثيرات العوملة السلبية منها واإليجابية على الهوية الوطنية، كما تهدف  االستعمار

لتحقيق أغراض الدراسة تم بناء و  .الدراسة أيضا إلى التعّرف على مقترحات الطلبة حول سبل تعزيز الهوية الوطنية في ظل مفرزات العوملة

، خالل شهر ماي من 2( طالب وطالبة تابعين لكلية العلوم االجتماعية جامعة الجزائر100ه طّبق على عينة قوامها )استبيان نصف موّج 

وفي  .وذلك بعد الرجوع إلى أساتذة من ذوي االختصاص للتحكيم حول مدى مالءمة عبارات االستبيان مع فرضيات الدراسة 2016سنة 

ق بثوابت الهوية الوطنية الجزائرية ضوء ما أسفرت عنه هذه الدراسة من نتائ
ّ
لت إحداها في وجود شبه أجماع لدى الطلبة فيما يتعل

ّ
ج تمث

لة في: الدين، اللغة، العادات والتقاليد، التاريخ والحدود الجغرافية للوطن
ّ
كما انتهت هذه الدراسة بتقديم مجموعة من االقتراحات  .املتمث

لين الدولة ورجال الدين واملدّرسين واألولياء وعدم لعّل من أهّمها وجوب التركيز على الثور 
ّ
ة التحريرية وتضحيات الشهداء في خطاب ممث

تهم اقتصارها على املناسبات الوطنية، ألّن التذكير بأرواح الشهداء يساعد على زيادة االلتحام بين أبناء الوطن الواحد مهما كانت انتماءا

أّن لدى كل عائلة جزائرية شهيدا أو أكثر، وبما أّن هناك نوع من التقديس ألرواح الشهداء لعظمة العرقية، أو الحزبية، أو الجهوية خاصة و 

 .تضحياتهم فعلينا استغالل هذه النقطة لفائدة هوّيتنا الوطنية
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يات االستعمار  مخلفات ظل   في الجزائرية الوطنية الهوية  العصر  وتحد 

 (الجزائر جامعة طلبة على ميدانية دراسة)
مة. 1  املقد 

تعيش الجزائر اليوم في ظّل السيادة الوطنية بعد استعمار شرس دام       

أكثر من قرن، راح ضحّيتها أزيد من مليون ونصف مليون شهيد متحدية 

أكبر قّوة استعمارية في ذلك الوقت، هذا االنتصار الذي حّققه بذلك 

الشعب الجزائري آنذاك لم يكن وراءه أسلحة فتاكة أو دبابات أو طائرات 

حربية بل كان مصدره ذلك الشعور املشترك املشحون بالحب والوالء إلى 

حّد التضحية بالنفس والنفيس من أجل الهوية الوطنية الجزائرية وهذا 

السياسة االستيطانية املنتهية من طرف املستعمر الفرنس ي لطمس رغم 

الهوية الجزائرية ومن ثّم تفكيك الوحدة الوطنية، حيث اعتمد على 

ل في تحريف التاريخ، 
ّ
مشروعه االستعماري الذي يقوم على الثالوث املتمث

غة العربية، إفراغ الدين من مضمونه الحضاري وقّوته 
ّ
التجهيل بالل

 ].1]الروحية 

ل في ضم اإلقليم الجزائري       
ّ
ولتجسيد هذا الهدف الغير إنساني املتمث

إلى الوطن األم فرنسا استعان املستعمر باألنثروبولوجيين وعلماء 

االجتماع للبحث في التكوين االثني للمجتمع الجزائري مركزا في ذلك على 

، استغّل خصوصية البربر)األمازيغ( عن غيرهم من إخوانهم الجزائريين

الفرنسيون هذه الخصوصية وقاموا على اثرها بتبّني سياسة دعائية 

ماكرة مفادها أّن العرب قد جاءوا من املشرق غازين لبالد البربر وفرضوا 

عليهم دينهم ولغتهم وبذلك قضوا على هوّيتهم املتمّيزة، وفي سبيل بلوغ 

وا يشّوهون كل ما أخذ ̎فّرق تسد سياسة̎ أهدافهم االستعمارية املبنية على

ق بالثقافة العربية وكّل ما هو عربي ]
ّ
 ].2يتعل

ه ال بّد من       
ّ
وبما أّنهم أدركوا أيضا أّن تزييف التاريخ وحده ال يكفي وإن

استكماله بمسعى معّمق على واجهتين اثنين: تجهيل الجزائريين وحرمانهم 

غة العربية وبهذا تقض ي على أهّم رموز هويّ 
ّ
م الل

ّ
تهم الوطنية ألن من تعل

 
ّ
حياة األمم كما يعلم الجميع تقّوم بلغاتها أّما املوت بالنسبة لها فليس إال

غة الخاصة بها صحراوي 
ّ
[. وعليه عمل املستعمر على 3] الحرمان من الل

وضع أبجدية التينية للغة البربرية إلبعادها عن أختها العربية التي 

 ].4عشر قرنا ] تعايشت معها واستعملت حروفها منذ أربعة

وبهذا أصبح املجال مفتوحا أمام املدرسة الفرنسية وفرق التبشير       

لخدمة املنظومة االستيطانية الفرنسية خصوصا في منطقة القبائل لكي 

تصبح عملية إدماجهم سهلة...معتقدين أّن السماح للمسيحية بالتأثير 

الوطنية،  على نفوس البربر يعني من دون شك تسهيل تحطيم الوحدة

[ الذي يمثل 2] ومن ثّم القضاء على الدين اإلسالمي في الجزائر عسوس

 .الركيزة التي تجمع بين الشعب الجزائري مهما كانت أصوله

جوبهت هذه السياسة االستعمارية بالرفض فالكثير من العائالت        

جوء إلى ال
ّ
زوايا الجزائرية قاطعت املدرسة الفرنسية مفّضلة األمية أو الل

خوفا من االندماج، لذلك لم تتجاوز نسبة تدرس األهالي في حدود سنة 

1941 ( 
ّ
 ].5( من أطوار الدراسة االبتدائية والثانوية والجامعية ]٪5إال

وبالتالي باتت كل املحاوالت التي بذلها املستعمر الفرنس ي لضرب       

ائري التماسك واالنسجام االجتماعي بين جميع أطياف الشعب الجز 

بالفشل الذريع أمام صمود ومقاومة الشعب الجزائري بكّل شرائحه، إذ 

أدركوا أنه ال سبيل لتحقيق االستقالل من التبعية الفرنسية سوى العمل 

املسلح املشترك والثورة الشاملة على مستوى كامل التراب الوطني لتصل 

الل الجزائر حتى إلى الجالية الجزائرية بفرنسا وانتهت الحرب بإعالن استق

 .1962جويلية  5في 

هذه النزعة نحو الوحدة الوطنية التي كانت نتاج الثورة التحريرية 

ساعدت الجزائر على تجاوز العديد من املحن الصعبة عند استقاللها 

دها فترة اإلرهاب التي دامت قرابة عشر 
ّ
والتي كادت أن تمّزق وحدتها أش

قالل ونشوء جيل جديد بعد ( سنة من االست55) سنوات لكن ومع مرور

فات السياسة 
ّ
جيل الثورة لم يعش مرارة االستعمار باإلضافة إلى مخل

لة في بروز تيار بربري متطرف مدعوما من 
ّ
الجهنمية للمستعمر املتمث

طرف فرنسا ودول أخرى لها مصلحة في زعزعة استقرار الجزائر يدعو إلى 

وما يشهده العالم من  إقامة هوية بربرية معادية للعروبة واإلسالم،

قة "بالثورات 
ّ
تحّوالت سياسية، ايديولوجية وغيرها خاصة تلك املتعل

نا نعيش اليوم في ظل نظام عاملي جديد 
ّ
العربية" وما يزيد األمر تعقيدا أن

يقوم على العقل االلكتروني والثورة املعلوماتية القائمة على املعلومات 

بار لألنظمة والحضارات والثقافات واألبداع التقني غير محدود، دون اعت

[. بحيث 6] والقيم والحدود الجغرافية والسياسية القائمة في العالم كاظم

لم يعد بمقدور أية دولة منع اختراق حدودها الذي يؤّدي إلى انحسار 

سيادتها على أراضيها وشعبها ومنه ذوبان للخصوصية الوطنية. كل هذه 

تعد تجعلنا نجزم بحصانة هوّيتنا  لم املستجدات أو باألحرى التحّديات

ما األمر أضحى يمّس 
ّ
الوطنية واألمر ال يقتصر على دولة دون أخرى وإن

معظم دول العالم خاصة منها الدول العربية واإلسالمية ملا تمتاز به من 

 .خصوصيات

ساعها يؤّدي إلى ضعف وتفّتت الهويات      
ّ
فقّوة الهوية الوطنية وات

ة 
ّ
فاعليتها في املجتمع، وبالعكس فإّن ضعفت الهوية الوطنية الفرعية وقل

ألّي سبب كان، يؤّدي إلى تنامي وقّوة الهويات الفرعية الذي يؤّدي بدوره 

 ].7إلى التنافس والصراع ثّم االقتتال فيما بينها ]

ل القاعدة الجاذبة للشخصية إلى مجتمعها إّنها       
ّ
فالهوية الوطنية تشك

ي يجذب أفراده إليه، وفي حالة ضعف القوة الجاذبة كاملغناطيس الذ

للهوية ألّي سبب من األسباب فإّن ذلك من شأنه أن يجعل البشر الذين 

ينتمون إلى هذه الهوية يبتعدون عنها لاللتحاق بهويات أخرى وهو األمر 

 ].8الذي يساهم في مزيد من تآكلها ]

طنية تبادرت لدينا فكرة تأسيسا ملا تقدم ونظرا ألهمية الهوية الو       

فات االستعمار وتحديات 
ّ
البحث عن الهوية الوطنية الجزائرية في ظّل مخل

ل رأس املال البشري املؤّهل 
ّ
العصر لدى الطالب الجامعي الذي يمث

 .للوطن

 . مشكلة الدراسة2
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 امعة ملعنى الهوية الوطنية الجزائرية؟هل يوجد إدراك لدى طلبة الج

 يوجد إدراك لدى طلبة الجامعة لثوابت الهوية الوطنية الجزائرية؟ هل

يوجد إدراك لدى طلبة الجامعة لتأثيرات العوملة اإليجابية منها  هل 

 والسلبية على الهوية الوطنية الجزائرية؟

الوطنية الجزائرية في ماهي مقترحات طلبة الجامعة لتعزيز ثوابت الهوية 

 ظّل مفرزات العوملة؟

 فرضيات الدراسةب. 

 :لإلجابة على األسئلة السابقة صيغت هذه الفرضيات

 .يوجد إدراك لدى طلبة الجامعة ملعنى الهوية الوطنية الجزائرية -

 .يوجد إدراك لدى طلبة الجامعة لثوابت الهوية الوطنية الجزائرية -

امعة لتأثيرات العوملة اإليجابية منها والسلبية يوجد إدراك لدى طلبة الج -

 .على الهوية الوطنية الجزائرية

يوجد تباين في مقترحات الطلبة حول تعزيز ثوابت الهوية الوطنية  -

 .الجزائرية في ظّل مفرزات العوملة

 أهمية الدراسةج. 

تستمّد الدراسة الحالية أهّميتها من طبيعة املوضوع الذي تتناوله       

الن في الهوية الوطنية الجزائرية، وهي الهوية 
ّ
والفئة املستهدفة املتمث

الجامعة بين مختلف شرائح املجتمع مهما كانت انتماءاتهم العرقية أو 

ل الوحدة الوطنية بين 
ّ
العقائدية أو الجهوية أو غيرها، فهي باختصار تمث

ل الرأس امل
ّ
ال البشري أبناء الوطن الواحد. بينما الطالب الجامعي فيمث

 .للمجتمع والذي يعّول عليه الكثير

كما تكمن أهمية الدراسة أيضا في كشفها لنا مدى إدراك الطلبة ملعنى 

 .الهوية الوطنية الجزائرية وثوابتها والدالالت املرتبطة بها

باإلضافة إلى التعّرف على مدى إدراك الطلبة ملفرزات العوملة على الهوية 

  .ا والسلبيةالوطنية اإليجابية منه

وأخيرا تفيد هذه الدراسة أصحاب القرار وذلك فيما تقّدمه من اقتراحات 

بشأن آليات تعزيز الهوية الجزائرية في ظّل املفرزات السلبية للعوملة، 

 ."فكما يقول املثل " الوقاية خير من العالج

 اإلطار النظري . 3

 :الهوية الوطنية وثوابتها 

لغوية، وفلسفية، واجتماعية، الهوية مفهوم ذو داللة  

ويعني الش يء  (Sameness) وثقافية، فلفظ " هوية" مشتق من أصل التيني

نفسه بما يجعله مبنيا بما يمكن أن يكون عليه ش يء آخر ويمّيزه عنه، كما 

 يتضّمن مفهوم الهوية األساس باالنتماء القومي والديني واالثني الريديني

بأّنها عبارة عن احساس ))الهوية: Larousse [10] [. ويعّرف قاموس 9]

الفرد بأنه ينتمي إلى جماعة معّينة تعمل على جعله يتبّنى بعض 

 ((.السلوكيات الخاصة

عات 
ّ
ب املتجانس من القيم والذكريات والتعبيرات والتطل

ّ
فالهوية هي املرك

 ].11التي تحفظ ذاكرة جماعة بشرية عن الجماعات األخرى ]

في حين يستعمل مصطلح الهوية الوطنية للتعبير عن السمات املمّيزة       

للمجموعة وشعور األفراد باالنتماء إلى الوطن. وقد تتكّون لدى األفراد في 

املجتمعات املتعّددة الثقافات هويات وانتماءات متعّددة قد تكون عرقية 

ّي منها على أو دينية أو سياسية وغيرها، لكن يجب أن ال يتفّوق الوالء أل 

الوالء للوطن لضمان االستقرار السياس ي واالجتماعي واالقتصادي 

بأّنها عبارة عن [: »7] [. كما تعرف أيضا حسب الدوري12] األنصاري 

ل بمؤّسسة 
ّ
الوعاء الذي يحوي ويستوعب جميع الهويات، وهي تتمث

 الدولة التي تعتمد على دستور يحقق للجميع غاياتهم وفيه إقرار بتمّتع

أفراد املجتمع الواحد بجميع الحقوق مثلما عليهم االلتزام بالواجبات 

امللقاة على عاتقهم أو املترتبة عليهم من جراء انتمـــائهم للرقعة الجغرافية 

املحّددة واملعلومة للجميع واملعّرفة باسم الوطن، والتي ينتسب الفرد إليها 

 .وتكون عنوان هويته الوطنية

 :وطنية من أربع ثوابت متفاعلة وهي كالتاليوتتكّون الهوية ال

أ. الوطن: ينطلق معنى الوطن من األرض أي من املكان وما يرتبط به من 

زمان يعكس تاريخه، ليشمل مختلف العناصر الطبيعية والبشرية وما 

ينشأ عنها من أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية وأنماط سلوكية 

[13.[ 

غة ر 
ّ
غة: تعّد الل

ّ
مزا للهوية الوطنية ووسيلة لإلبداع الفكري، ومطلبا ب. الل

غوية، 
ّ
اجتماعيا ونخبويا يهدف إلى تأكيد السيادة الوطنية والوحدة الل

 ].3فهي أخطر بكثير من أن تكون مجّرد أصوات تستعمل أداة للتواصل ]

ج. الدين: الدين ركيزة أساسية من الركائز التي تساهم في تشكيل الهوية، 

ار أساس ي من معايير التي تحّدد انتماء الفرد أو جماعة إلى بل إنه معي

هوية معّينة، ألّن الدين يجّسد نسق املعتقدات التي يؤمن بها أفراد 

ل مصدر القيم والتصّورات واملمارسات 
ّ
املجتمع. وهو الذي يشك

األخالقية التي يشترك فيها أبناء الديانة الواحدة والتي تساهم في توجيه 

ّثهم على التمــاسك والتالحم الروحي، وتشعرهم بانتمائهم إلى سلوكهم وتح

 ].14هوية مشتركة ]

د. الثقافة: هي البيئة التي يحيا فيها اإلنسان والتي تنتقل من جيل إلى جيل 

متضّمنة األنماط الظاهرة والباطنة من السلوك املكتسب املتكّونة من 

 
ّ
غات والفنون والقيم وغيرها األفكار والعادات والتقـاليد واملعتقدات والل

 ].15من النشاطات واألفكار باعتباره عضوا في املجتمع ]

 إذا       
ّ
ه ال يمكن أن نفهم معنى الهوية الوطنية إال

ّ
نستنتج مّما سبق أن

أخذنا بعين االعتبار ثوابتها مجتمعة معا يتعايش فيها الدين مع اللغة، 

د من أفراد املجتمع الواحد، والزمان مع املكان، حيث يشترك فيها كل فر 

ر آليات 
ّ
 نكون أمام هويات فرعية تعكس تعثر معايير االنتماء وتوت

ّ
وإال

 .االنصهار داخل الوطن الواحد

علينا أّوال أن نعطي فكرة عن الفئات  ولفهم الهوية الوطنية الجزائرية

 .العرقية التي يتكّون منها املجتمع الجزائري 

ف املجتمع الجزائري م
ّ
 :ن فئتين عرقيتين أساسيتين وهمايتأل

فئة العرب التي قدمت إلى شمال إفريقيا مع الفتوحات اإلسالمية - 

 .واستقّرت في املغرب العربي

وفئة البربر )األمازيغ( وهم سكان شمال أفريقيا منذ القرن الخامس قبل - 

امليالد. وفي الجزائر بالذات فهي تضّم عموما: القبائل وهم سكان الشريط 

لجبلي الواقع شرق العاصمة الجزائرية، الشاوية وهم سكان األوراس ا

واملناطق املجاورة له، بني ميزاب وهم سكان بعض الواحات الصحراوية 

مة أو ما يسّمى 
ّ
في شمال الصحراء الجزائرية، الطوارق وهم القبائل امللث

 .برجال الزرق يسكنون سلسلة جبال األطلس الصحراوي 

وفي هذه الدراسة تعرف الهوية الوطنية الجزائرية إجرائيا: "بأّنها      

ل 
ّ
مجموعة من الخصائص والصفات التي تتمّيز بقدر من الثبات وتمث
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القاسم املشترك بين جميع أفراد الوطن الواحد تمّيزهم عن غيرهم من 

 ."الشعوب في ماضيهم وعقيدتهم ولغتهم وعاداتهم وتقاليدهم وغيرها

أن يتضّمن تعريف الطالب الجامعي ملعنى الهوية الوطنية  وعليه يجب

 :الجزائرية على النقاط التالية

  .الشعور باالنتماء نحو املشترك في الصفات .أ

 .التمّيز عن الغير .ب

 .ذكر بعض الصفات )ثوابت الهوية( كاللغة، الدين، التاريخ... إلخ .ت

والثانية اعتبر تعريفه كامال أي ففي حالة ذكر الطالب للنقطة األولى        

لديه إدراك ملعنى الهوية الوطنية، أّما إذا اكتفى بالنقطة الثالثة أي ذكره 

 أنه مقبول إلى 
ّ
لعناصر الهوية فقط )الصفات( اعتبر تعريفه ناقصا إال

حّد ما. تبقى الحالة األخيرة عندما ال نجد في تعريف الطالب النقاط 

هنا نكون أمام طالب ال يدرك معنى الهوية الثالثة املذكورة أعاله، 

 .الوطنية، ومنه اعتبر تعريفه خاطئ

 . الطريقة واالجراءات4

 الدراسة منهجأ. 

تماشيا مع موضوع دراستنا قمنا باستخدام "املنهج الوصفي" الذي       

يعرف بأنه مجموعة اإلجراءات البحثية التي تتكامل لوصف الظاهرة 

الحقائق والبيانات وتصنيفها ومعالجتها وتحليلها اعتمادا على جمع 

 ].16الستخالص داللتها والوصول إلى تعميمات عن الظاهرة محل البحث ]

 عينة الدراسةب. 

اعتمدنا الختيار عينة الدراسة على العّينة املتعّددة املراحل أو       

املجتمع العنقودية وهي نوع من العّينات االحتمالية فبعد أن يتّم تحديد 

املستهدف نقوم بتقسيمه إلى مجموعات ثّم نختار بشكل عشوائي عددا 

من املجموعات التي نريدها، علما أّن املجموعات التي تّم استبعادها أو 

 ].17] املتبّقية كانت لها نفس الحظ في الظهور 

( طالب وطالبة يدرسون بكلية العلوم 100وقد تكّونت عينة الدراسة من )

وذلك خالل شهر ماي  2بقسم علم النفس جامعة الجزائر االجتماعية،

 .2016من سنة 

 أداة الدراسةج. 

تماشيا مع موضوع دراستنا قمنا ببناء استبيان نصف موّجه حيث       

سؤاال بعضه مفتوح والبعض اآلخر مغلق،  (12تضمن في بدايته )

نا قمنا بدراسة الصدق الظاهري له قبل 
ّ
التطبيق والجدير بالذكر أن

مين من ذوي 
ّ
النهائي لالستبيان أي بعد عرضه على مجموعة من املحك

االختصاص، إلبداء رأيهم حول مدى مالءمة أسئلة االستبيان مع 

ب عند ذلك حذف أربعة أسئلة وإبقاء ثمانية 
ّ
فرضيات الدراسة وقد ترت

 (.3( و)2( و)1انظر إلى امللحق رقم )

 النتائج ومناقشتها .5

اقشة الفرضية األولى: تشير الفرضية األولى إلى وجود إدراك عرض ومن 1.9

لدى طلبة الجامعة ملعنى الهوية الوطنية الجزائرية ولتأكد من صحة هذه 

( 2الفرضية قمنا بمعالجتها إحصائيا عن طريق اختبار كاف تربيع )كا

لت النتائج كما هو مبّين في الجدول اآلتي
ّ
 :وتمث

 1جدول 

ن إدراك الطلبة ملعنى الهوية الوطنية الجزائرية  يبي 

ع % التكرار املالحظ االستجابات
 
 الداللة االحصائية املحسوبة 2قيمة كا درجة الحرية التكرار املتوق

  33,33 54 54 يوجد إدراك

2 

 

19,28 

 

 33,33 24 24 نوعا ما (:0,000)دالة عند مستوى 

 33,33 22 22 ال يوجد إدراك

 99,99 100 100 املجموع

يّتضح لنا من الجدول أعاله أّن أكثر من نصف العينة تدرك معنى       

(، كما وجدنا نسبة ٪54الهوية الوطنية الجزائرية حيث قّدرت نسبتها )

عند تعريفهم ملعنى الهوية الوطنية على ذكر ( من الطلبة اقتصروا 24٪)

( من الطلبة أخفقت في إعطاء ٪22نسبة ) ثوابتها فقط. في حين سجلنا

د من طبيعة هذه االختالفات 
ّ
تعريفا مقبوال ملعنى الهوية الوطنية، وللتأك

وقد بلغت  2وتحديد داللتها قمنا بمعالجتها إحصائيا عن طريق اختبار كا

( عند 5,99قيمة أكبر من نظيرتها املجدولة واملقّدرة بـ )( وهي 19,28قيمته )

(، مّما يدّل أن االختالف في 2ودرجة حرية ) (α : 0,000) مستوى الداللة

مستوى إدراك معنى الهوية الوطنية الجزائرية لدى الطلبة حقيقي وال 

 .يرجع للصدفة

جود عرض ومناقشة الفرضية الثانية: تنّص الفرضية الثانية إلى و  2.9

غة، 
ّ
إدراك لدى طلبة الجامعة لثوابت الهوية الوطنية واقتصرناها في: الل

الدين، الزمان واملكان )التاريخ والحدود الجغرافية(، الثقافة. والختبار 

صحة هذه الفرضية قمنا بمعالجتها إحصائيا عن طريق اختبار كاف تربيع 

 :( وقد جاءت النتائج على النحو املوالي2)كا

 2جدول 

ن إدراك الطلبة لثوابت الهوية الوطنية الجزائرية  يبي 

التكرار  االستجابات ثوابت الهوية

 املالحظ

التكرار  %

ع
 
 املتوق

درجة 

 الحرية

 2قيمة كا

 املحسوبة

 الداللة االحصائية

 

 

 اللغة

  25 82 82 العربية

 

3 

 

 

177,20 

 

 

دالة عند مستوى 

 25 3 3 األمازيغية

 25 14 14 االثنين معا

 25 1 1 بدون إجابة
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 (:0,000) 100 100 100 املجموع

 

 الدين

  50 98 98 اإلسالم

1 

 

92,16 

 

دالة عند مستوى 

(:0,000) 

 50 2 2 بدون إجابة

 100 100 100 املجموع

 

 

 

الزمان 

 واملكان

 

 التاريخ

 

لع عليه
ّ
  33,33 89 89 أط

2 

 

 

 

 

140,66 

 

دالة عند مستوى 

(:0,000) 

 33,33 1 1 أحيانا

لع عليه
ّ
 33,33 10 10 ال أط

 100 100 100 املجموع

 

الحدود 

 الجغرافية

  33,33 72 72 أعرفها

2 

 

 

77,42 

 

دالة عند مستوى 

(:0,000) 

 33,33 27 27 نوعا ما

 33,33 1 1 ال أعرفها

 100 100 100 املجموع

 

 الثقافة

 )العادات والتقاليد(

  25 85 85 يجب االحتفاظ بها

 

3 

 

 

192,72 

 

 

 

دالة عند مستوى 

(:0,000) 

 25 5 5 نوعا ما

ال يجب االحتفاظ 

 بها

8 8 25 

 25 2 2 بدون إجابة

 100 100 100 املجموع 

فاق لدى طلبة الجامعة على      
ّ
يبّين الجدول الثاني أّن هناك تقريبا شبه ات

ق بالدين حيث 
ّ
جميع ثوابت الهوية الوطنية الجزائرية خاصة فيما يتعل

( من الطلبة يرون أّن الدين اإلسالمي هو الذي يمثل ٪98سّجلنا نسبة )

الع على ٪89دنا نسبة )هوّيتهم الوطنية، كما وج
ّ
( من الطلبة تحّب االط

د بضرورة  تاريخ وطنها،
ّ
كما كشفت النتائج أيضا أّن أغلبية الطلبة تؤك

الحفاظ على العادات والتقاليد كونها تمثل الثقافة الجزائرية وذلك 

ق باللغة فقد أجمعت نسبة )٪85بنسبة )
ّ
( من الطلبة ٪82(، أّما فيما يتعل

غة ا
ّ
ل هوّيتها الوطنية، كما وجدنا نسبة قليلة على أّن الل

ّ
لعربية هي التي تمث

د من داللة 
ّ
من الطلبة ال تعير أي اهتمام لثوابت الهوية الوطنية، وللتأك

وقد جاءت  2هذه االختالفات قمنا بمعالجتها إحصائيا عن طريق اختبار كا

هي ( و 192,72(، )77,42(، )140,66(، )92,16(، )177,20قيمها كما يلي:)

، مّما يدّل (α : 0,000) كلها قيم ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

أن االختالف في إدراك الطلبة لثوابت الهوية الوطنية حقيقي وال يرجع 

 .للصدفة

وقد ارتبطت اختالفات الطلبة في إدراك ثوابت الهوية الوطنية بهذه 

 :الدالالت

غة  .أ
ّ
لت تبريرات الطلبة لل

ّ
غة: تمث

ّ
 :التي تمثل هويتهم الوطنية كما يليالل

 :بالنسبة للغة العربية

 .لغة القرآن -

 .تعّزز الوحدة الوطنية -

 .لغة األجداد -

 .اللغة الرسمية للبالد -

غة األمازيغية
ّ
 :بالنسبة لل

 .لغة األم -

 .لغة العرق  -

غة العربية واألمازيغية
ّ
 :بالنسبة لل

 .األجداد وهويتيالعربية لغة الدين واألمازيغية لغة  -

الدين: أجمع تقريبا جل الطلبة على أّن الدين اإلسالمي هو الذي يمثل . ب

 :هويتم الوطنية مبّررين إجابتهم بما يلي

نا مسلمين -
ّ
 .ألن

ه دين األجداد -
ّ
 .ألن

 .ألّن الجزائر بلد مسلم -

 .ألننا ترعرعن عليه -

 .ألننا عرب -

ق بالتاريخ بالدالالت التاليةج. التاريخ: ارتبطت إجابات الطلبة 
ّ
 :فيما يتعل

 :بالنسبة ملحّبي االطالع على تاريخ وطنهم

ه جزء من الهوية الوطنية -
ّ
 .ألن

ه مشّرف ومليء بالتضحيات -
ّ
 .ألن

 .ألنه هو الذي يصنع املستقبل -

خاذ العبر -
ّ
 .الت

 .ملعرفة مراحل التي اجتازتها الجزائر -

 .دمةلنقله لآلخرين ولألجيال القا -

 .للدفاع عن وطني -

الع على تاريخ وطنهم
ّ
 :بالنسبة لغير محّبي االط

ه محّرف -
ّ
 .ألن

 .غير واضح -

 .ال يهّمني -

ق 
ّ
د. الثقافة )العادات والتقاليد(: ارتبطت إجابات الطلبة فيما يتعل

 :بالثقافة بهذه املبّررات

 :بالنسبة ملؤيدي الحفاظ على الثقافة

 .عن املجتمعات األخرى ألّنها تمّيز هوّيتي  -

ل جزءا من تاريخ هذا الوطن -
ّ
 .ألّنها تمث

 .ألّنها هي التي تربطنا باملاض ي -

 .ألّنها تمثل معايير املجتمع -
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ل إرث وأصالة املجتمع -
ّ
 .ألّنها تمث

 .لتوريثها لألجيال القادمة -

 :بالنسبة لرافض ي الحفاظ عليها

 .ألّنها ال تعّبر عن الهوية األصيلة -

ف والرجعية -
ّ
 .ألّنها عادات بالية تدّل على التخل

 .يجب التوّجه نحو التقّدم وليس العادات القديمة -

 :بالنسبة للمؤّيد ورافض في نفس الوقت

يجب االبتعاد على بعض العادات البعيدة عن اإلسالم )مثل زيارة أولياء  -

 .ا الحنيفالصالحين( واالحتفاظ بالعادات التي ال تتناقض مع تعاليم دينن

عرض ومناقشة الفرضية الثالثة: تشير الفرضية الثالثة إلى وجود  3.9

إدراك لدى طلبة الجامعة لتأثيرات العوملة اإليجابية منها والسلبية على 

الهوية الوطنية الجزائرية والختبار صحة هذه الفرضية قمنا بمعالجتها 

ة النسب هل هي ( ملعرفة دالل2إحصائيا عن طريق اختبار كاف تربيع )كا

حقيقية أو ترجع للصدفة وقد جاءت النتائج كما هي مبّينة في الجدول 

 :املوالي

 3جدول 

ن إدراك الطلبة لتأثيرات العوملة على الهوية الوطنية الجزائرية  يبي 

ع % التكرار املالحظ االستجابات
 
 الداللة االحصائية املحسوبة 2كاقيمة  درجة الحرية التكرار املتوق

  33,33 70 70 يوجد تأثير

2 

 

69,14 

 

 33,33 27 27 ال يوجد تأثير (:0,000)دالة عند مستوى 

 33,33 3 3 بدون إجابة

 99,99 100 100 املجموع

ه يوجد )      
ّ
( من الطلبة ليس لها إدراك ٪30يّتضح من الجدول أعاله أن

لتأثيرات العوملة على ثوابت هويتها الوطنية، وهذه نسبة في نظرنا معتبرة 

خاصة وأّنها مرتبطة بهذه الشريحة من املجتمع، كما وجدنا في املقابل 

الوطنية،  ( من الطلبة لديها إدراك لتأثيرات العوملة على الهوية٪70نسبة )

وملعرفة داللة هذه االختالفات قمنا بمعالجتها إحصائيا عن طريق اختبار 

( وهي أكبر من نظيرتها املجدولة 69,14وقد بلغت القيمة املحسوبة ) 2كا

( هذا ما 2ودرجة حرية )  (α : 0,000)عند مستوى الداللة (5,99البالغة )

على الهوية الوطنية  يدّل أن اختالف الطلبة في إدراك تأثيرات العوملة

 .حقيقي وال يرجع للصدفة

 .وفي الجدول املوالي سنتعّرف أكثر على طبيعة هذه التأثيرات 

 4جدول 

ن إدراك الطلبة إليجابيات وسلبيات العوملة على الهوية الوطنية  يبي 

ـــابات ــ ـــ  % التكرار االستجـــ

 3 3 تأثير إيجابي

 12 12 تأثير سلبي

 52 52 كالهما معا

 3 3 بدون إجابة

 100 70 املجموع

يبّين الجدول الرابع أّن للعوملة إيجابيات كما لها سلبيات حسب وجهة 

د على إيجابياتها بـ )
ّ
( وبالنسبة ٪3نظر الطلبة حيث بلغت النسبة التي تؤك

(،أّما أكبر نسبة فقد سّجلت عند الطلبة الذين ٪12)لسلبياتها قّدرت بـ 

دون على أّن للعوملة إيجابيات وسلبيات في نفس الوقت وقد قّدرت 
ّ
يؤك

(. وقد ارتبطت إيجابيات وسلبيات العوملة على الهوية ٪52نسبتها بـ )

 :الوطنية بالدالالت التالية

لت إيجابيات العوملة في .أ
ّ
 :تمث

 .التفكير وسعة املعرفةتطوير الذات من حيث  -

 .االنفتاح على العالم الخارجي واالطالع على ثقافات الغير -

 .إمكانية الحوار والتواصل وتبادل املعرفة -

 .االقتصاد في الجهد والوقت+ 

 .سهولة الوصول للمعلومات -

لت سلبيات العوملة في .ب
ّ
 :تمث

لى املجتمع الغزو الثقافي بمعنى استوراد عادات وتقاليد دخيلة ع -

 .الجزائري 

 .االنحالل األخالقي وزيادة انتشار للفواحش -

 .تقض ي شيئا فشيئا على اللغة العربية والدين -

 .االنسالخ التدريجي عن الهوية األصلية -

 .تقض ي على التواصل العائلي وصلة الرحم -

عرض ومناقشة الفرضية الرابعة: تشير الفرضية الرابعة إلى وجود تباين  

قترحات الطلبة حول تعزيز ثوابت الهوية الوطنية الجزائرية في ظّل في م

 :مفرزات العوملة وقد جاءت لنتائج كما يلي

ن مقترحات الطلبة لتعزيز ثوابت الهوية الوطنية الجزائرية في ظل  مفرزات العوملة  4جدول   يبي 

ـــات ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ  ٪ التكرار املقترحـ

 39 39 ــ التمّسك أكثر بثوابت الهوية الوطنية خاصة الدين والعادات والتقاليد.

 19 19 قيم املواطنة وحب الوطن مفهوما وممارسة. ــ تظافر مختلف مؤّسسات التنشئة االجتماعية خاصة منها األسرة واملدرسة على تربية الناشئة على

 12 12 ــ استغالل اإليجابي لوسائل األعالم لصالح الهوية الوطنية، بمعنى التعريف للعالم الخارجي وألبناء الوطن بثوابت هويتنا الوطنية.
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ق بالعوملة وأهمية الوحدة 
ّ
 9 9 الوطنية.ــ نشر التوعية بين أبناء الوطن الواحد حول كل ما يتعل

 8 8 ــ إعادة النظر في محتوى الكتب املدرسية مع التركيز أكثر على تاريخ الثورة التحريرية.

 6 6 ــ القيام بزيارات للمتاحف الوطنية لصالح التالميذ.

 5 5 ــ االرتقاء بالعلم ملواجهة تحّديات العوملة.

 1 1 الشعور باالنتماء الوطني.ــ تحقيق العدالة االجتماعية مّما يساهم في زيادة 

غة العربية في جميع اإلدارات الرسمية للدولة وفي خطاب املسؤولين.
ّ
 1 1 ــ اعتماد الل

 1 1 ــ اعتماد اللغة العربية واألمازيغية كلغتين رسمّيتين للدولة.

مقترحات الطلبة حول يكشف الجدول أعاله أّن هناك تباين وتنّوع في   

زت أغلب 
ّ
كيفية تعزيز الهوية الجزائرية في ظّل مفرزات العوملة، ورك

االقتراحات على ضرورة التمّسك أكثر على ثوابت الهوية واقتصرت في 

(، يليها ٪39أغلبها على الدين ثم العادات والتقاليد وقد جاءت نسبتها )

لتنشئة االجتماعية التأكيد على ضرورة تظافر جهود مختلف مؤّسسات ا

من أجل تربية الناشئة على قيم املواطنة وحب الوطن مفهوما وممارسة 

( من الطلبة على ضرورة استغالل ٪12(، كما دعت )٪19وذلك بنسبة )

صال لفائدة هويتنا الوطنية وذلك 
ّ
اإليجابي لوسائل اإلعالم واالت

يرها من بالتعريف بها أكثر لصالح أبناء الوطن وللعالم الخارجي وغ

 .املقترحات

 :املناقشة العامة واالقتراحات

استطاعت الدراسة الحالية الكشف عن مجموعة من الحقائق ذات       

( ٪54األهمية لعّل أبرزها وجود نسبة معتبرة من الطلبة واملقّدرة بـ )

استطاعت تقديم تعريف صحيح وشامل ملعنى الهوية الوطنية الجزائرية، 

( من الطلبة اكتفت بسرد ثوابت الهوية دون ٪24) في حين وجدنا نسبة

إعطاء الطابع الوطني لها لذلك اعتبر تعريفها ناقصا لكنه مقبول على 

ر 
ّ
العموم. كما وجدنا تقريبا شبه إجماع على الثوابت الوطنية وهذا مؤش

 .إيجابي علينا تعزيزه أكثر لفائدة وحدة الوطن

لى وجود عدد من الطلبة ليس لديها وفي املقابل توّصلت الدراسة أيضا إ     

( وهي نسبة ال ٪22أّي إدراك ملعنى الهوية الوطنية حيث قّدرت نسبتها بـ )

يستهان بها بحكم أّنهم طلبة الجامعة وينتمون لكلية العلوم االجتماعية. 

غة ٪3كما أسفرت الدراسة أيضا إلى وجود نسبة )
ّ
( من الطلبة ال تعتبر الل

تها الوطنية، نفس الش يء بالنسبة للعادات والتقاليد العربية جزءا من هوي

ه يجب إقالع عنها ألّنها عادات بالية ٪8حيث وجدنا )
ّ
( من الطلبة ترى بأن

ق بالتاريخ وجدنا )
ّ
ف والرجعية، أّما فيما يتعل

ّ
( من الطلبة ٪10ترمز للتخل

ليس لديها أّي اهتمام بتاريخ الوطن. هذه النسب املذكورة أعاله رغم 

 أّنها تخفي فيبسا
ّ
طياتها حقيقة قد تكون مرعبة على املدى  طتها إال

املتوسط أو البعيد تمّس استقرار الهوية الوطنية الجزائرية ومن ثّم 

الوحدة الوطنية كونها قابلة لالرتفاع أمام ما نعيشه اليوم من تحديات 

 .سوء على املستوى الداخلي للوطن أو على املستوى الخارجي

( من الطلبة ليس لديها ٪30فرت الدراسة أيضا إلى وجود نسبة )كما أس     

إدراك لتأثيرات العوملة على ثوابت هويتها الوطنية، وهذه نسبة في نظرنا 

 .معتبرة خاصة وأّنها مرتبطة بهذه الشريحة من املجتمع

وتأسيسا ملا تقّدم وبما أّن الجزائر مستهدفة كغيرها من البلدان العربية 

فهي بحاجة ماّسة إلى تحصين وتعزيز سيادتها على ثوابت واإلسالمية 

 :هويتها الوطنية، لذلك نقترح باإلضافة إلى ما اقترحه الطلبة ما يلي

صال بالتعريف أكثر لثوابت الهوية  -
ّ
ضرورة إشراك أجهزة اإلعالم واالت

 .الوطنية وأهّمية الحفاظ عليها

يس فقط في املناسبات إدراج أفالم وثائقية تاريخية بشكل متكّرر ول -

 .الوطنية للتذكير في كّل مّرة بتضحيات السلف من أجل هذا الوطن

ضرورة أن تهتم جميع مؤّسسات التنشئة االجتماعية بترسيخ الوعي  -

 .بأهمية تقديس ثوابت الهوية الوطنية لضمان استمرار االستقرار الوطني

نة ونشر التوعية ضرورة ترسيخ ثقافة املسؤولية الوطنية وقيم املواط -

بأهميتهما عن طريق تخصيص أيام دراسية، محاضرات أو ندوات 

لتوضيح الدور الذي تلعبانه في تحقيق الوحدة الوطنية بين أفراد املجتمع 

 .الواحد

قة بالثورة الجزائرية  -
ّ
وجوب التركيز على ماّدة التاريخ خاصة تلك املتعل

املراحل التعليمية، ليس هذا  وإدراجها في جميع املقّررات الدراسية ولكّل 

فقط بل إقحامها حّتى في مسابقات التوظيف لضمان من جهة الحفاظ 

على الذاكرة الوطنية ومن جهة أخرى مساعدة أفراد املجتمع الواحد 

 .التشّبع بتاريخ نضاالت أبناء وطنهم ومنه تعميق انتماؤهم الوطني

 .ةإقحام العوملة ومضامينها في املناهج التعليمي -

وجوب تخصيص برنامج للطلبة خالل السنة الجامعية لزيارة املتاحف  -

األثرية للوطن أو ملشاهدة أفالم أو مسرحيات تهدف إلى تنمية حب الوطن 

 .عندهم

تخصيص منح وجوائز رمزية بهدف تشجيع الطلبة على القيام ببحوث أو  -

 .مسرحيات تخدم هوّيتهم الوطنية

الفرعية مهما كانت طبيعتها مع التأكيد في نفس االعتراف بالهويات  -

الوقت على أهمية التركيز على الهوية الوطنية من أجل ضمان استقرار 

 .الوحدة الوطنية

ترشيد الطلبة على حسن استغالل املستجدات العلمية والتكنولوجية  -

 .لصالح الهوية الوطنية

الشهداء في خطاب أهمية التركيز على الثورة التحريرية وتضحيات  -

لين الدولة ورجال الدين واملدّرسين وكذلك األولياء ألّن التذكير بأرواح 
ّ
ممث

الشهداء يساعد على زيادة االلتحام بين أبناء الوطن الواحد مهما كانت 

انتماءاتهم العرقية، أو الحزبية، أو الجهوية وذلك بسبب وجود لدى كل 

اك نوع من التقديس ألرواح عائلة جزائرية شهيدا أو أكثر لذلك فهن

الشهداء لعظمة تضحياتهم فعلينا استغالل هذه النقطة لفائدة هوّيتنا 

 .الوطنية

فاق 7] وفي األخير نختم بوجهة نظر الدوري     
ّ
[ الذي نّتفق معه كل االت

رت اإلرادة لدى أّي حكومة لتقوية الهوية الوطنية 
ّ
ه إذا ما توف

ّ
فهو يرى بأن

عن املشتركات املوجودة بين أبناء املجتمع لتغذيتها  يجب عليها أن تبحث

ثقافيا وماديا والعمل على تطويرها وجعلها عمال محسوسا وملموسا بين 
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الجميع، وفي الوقت ذاته العمل على تقليل من حّدة املفّرقات وتخفيفها 

لتصبح مقبولة من الطرف اآلخر، وبذلك تصبح عملية الجمع والدمج 

ذا فضال عن تحقيق العدالة االجتماعية واملساواة بين االجتماعي أيسر، ه

أبناء املجتمع واالعتماد على مبدأ تكافؤ الفرص ووضع الرجل املناسب في 

ما يعّزز انتماء الفرد إلى وطنه وارتباطه القوي 
ّ
املكان املناسب، كّل ذلك إن

 .به
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املمارسات التدريسية الصفية لدى معلمي 
الرتبية اإلسالمية باملرحلة الثانوية يف لواء 

 الرصيفة يف ضوء بعض املتغريات
 طيةعني بعليا عطيوي 

 

 

وعالقتها هدفت الدراسة تعرف درجة تقدير املمارسات الصفية لدى معلمي التربية اإلسالمية باملرحلة الثانوية في لواء الرصيفة  _ امللخص

بمتغيري الجنس والخبرة التدريسية, وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية باملرحلة الثانوية في لواء 

 منالرصيفة بمحافظة, وتم اختيار عينة الدراسة بطريقة العينة املتوافرة، ولجمع البيانات الالزمة لهذه الدراسة تم إعداد استبانة تكونت 

( فقرة موزعة على خمسة مجاالت. ولإلجابة عن أسئلة الدراسة تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لعينة الدراسة 19)

باين على كل فقرة من فقرات االستبانة, باإلضافة إلى معرفة داللة أثر املتغيرات املستقلة على املتغير التابع للدراسة باستخدام تحليل الت

أن املتوسطات الحسابية للممارسات التدريسية الصفية ملعلمي التربية اإلسالمية باملرحلة  ملتعدد, وقد أظهرت نتائج الدراسة ما يأتي:ا

( باستثناء أربع فقرات من فقرات األداة أي بنسبة مئوية مقدارها %80الثانوية في لواء الرصيفة ال تختلف عن املستوى املقبول تربويا )

بين الخبرة واملمارسات التدريسية ملعلمي التربية اإلسالمية باملرحلة  0.05ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ألفا = (, 79%)

 .الثانوية في لواء الرصيفة باإلضافة التفاعل بينهما

 .الثانوية: املمارسات التدريسية الصفية, معلمي التربية اإلسالمية, املرحلة الكلمات املفتاحية 
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 باملرحلة اإلسالمية التربية معلمي لدى الصفية التدريسية املمارسات

 املتغيرات بعض ضوء في الرصيفة لواء في الثانوية
 املقدمة. 1

يعد دور املعلم حجر األساس في العملية التعليمية التعلمية, وهو من      

أهم العوامل التي يتوقف عليها نجاح هذه العملية في تحقيق أهدافها 

بتنظيم بيئة تعليمية صفية تساعد على إيجاد تعليم أفضل لدى 

املعلم في أداء مهامه يستدعي تمكنه من استراتيجيات املتعلمين. ونجاح 

التدريس املطلوبة لتنظيم وإدارة املواقف الصفية. ولهذا لم يعد التعليم 

[ يعتمد فقط على حفظ مادة االختصاص وما 1كما يقول أبو دلبوح ]

تحتويه من حقائق ومفاهيم بل يتجاوز ذلك إلى مدى تطبيقها. ويرى 

ل املعلم الناجح اختياره إلستراتيجية التدريس التي [ أن من دالئ2شاهين ]

تحقق أهداف الدرس ومحتواه من ناحية, وتالئم احتياجات الطلبة من 

ناحية أخرى, حيث يوجد العديد من االستراتيجيات التي قد تتداخل أو 

تتشابه في تنفيذ اإلجراءات, لذا فأن املعلم الجيد يمكنه تطبيق مزيج منها, 

 .ستراتيجية واحدة بما يتفق وطبيعة املحتوى أو استخدام إ

[ أن هناك خمسة اعتبارات للممارسات التدريسية 3وقد ذكر وينق ]     

الجيدة وهي :)اعتبارات مفاهيمية لها عالقة بالتدريس واملنهاج والعالقة 

بينهما , واعتبارات سياسية ونفعية وقيمية تزود املعلمين باألمور التي 

االعتبار في تصميم وتنفيذ املنهاج(, كما أكد على  ينبغي أخذها بعين

شخصية املعلم في التأثير على ممارسات التدريس من حيث امتالكه 

 .لصفات كثيرة منها: التواضع, والتشجيع والنزاهة, والعدالة

وال بد أن يهتم معلم التربية اإلسالمية بممارسات التعلم البنائي      

ية الحديثة التي تتواءم مع الحاضر املشتقة من النظريات التربو 

واملستقبل. وتعد النظرية البنائية من أبرز الفلسفات التربوية الحديثة 

 التي يشتق منها العديد من الطرق التدريسية والنماذج التعليمية السليم

[ أن املمارسات التعليمية للمعلم تكون مبنية على 5] [. ويرى روس4]

ة مباشرة وغير مباشرة على ممارساته أيدلوجيات محكمة تؤثر بطريق

[ مع روس في أن هناك عدة 6] التعليمية في غرفة الصف, ويتفق كيلي

أيدلوجيات تغلف املناهج وتؤثر في تكوينها, وبالتالي فأن ذلك يعكس 

مباشرة على الغرفة الصفية وطرق تدريس املعلمين وممارستهم التعليمية. 

لتعلم التي تساند إليها النماذج وتعكس هذه األيديولوجيات نظريات ا

املتبعة في املواقف الصفية وما تنطوي عليه من ممارسات تدريسية 

مختلفة, ومن هذه النظريات النظرية السلوكية واملعرفية والبنائية. إن 

هناك عدة أيدلوجيات تغلف املناهج وتؤثر في تكوينها, وبالتالي فإن ذلك 

طرق تدريس املعلمين وممارساتهم ينعكس مباشرة على الغرفة الصفية و 

التدريسية, فلما كان ينظر إلى املنهاج كمحتوى فأن التعليم يكون تلقينيا 

مباشرا, وتتركز ممارسات املعلمين الصفية على تحديد األهداف وتوصيلها 

إلى الطالب لتحقيق نتاجات محددة في ضوء املناهج القائمة على 

لب هو محور العملية التعليمية فإنه النتاجات، وعندما ينظر إلى أن الطا

 ].7يتم التركيز على النماء والتطور وخبرات التعلم املباشرة ]

ونظرا لتغيير النظرة إلى املناهج الدراسية تغيرت النظرة أيضا للدور      

الذي يلعبه املعلم في العملية التعليمية وللممارسات التدريسية التي 

كان ناقال للمعلومات واملعارف, تغير دوره تعكس هذا الدور فبدال من أنه 

إلى قائد ومنظم وموجه ومرشد لطالبه في املواقف التدريسية بما يوفره 

لهم من خبرات مؤثرة وفعالة, ومن ثم فإن املعلم يجب أن يكون مجددا 

ومبتكرا ومنظما ومديرا للتفاعالت اللفظية وغير اللفظية في الصف, وقد 

شتقاق وتحديد املمارسات التدريسية وتتمثل في تم تحديد أسسا أربعة ال 

األساس الفلسفي الذي يتم في ضوئه وضع الغايات واألهداف واملنطلقات 

التي تتفق مع قيم املجتمع وفلسفته, واألساس اإلمبريقي الذي ينتج عن 

العلوم اإلنسانية االجتماعية والسلوكية وما ينتج من مدخالت تسمح 

واملشرف التربوي, وأساس املادة الدراسية الذي باشتقاق كفايات املعلم 

يحدد الكفايات التعليمية الالزمة التي تستنتج من خالل البناء املعرفي 

وتنظيماته املتنوعة في مجال املادة الدراسية, وتسمى غالبا بالكفايات 

التخصصية الفنية والتي تقوم على املعرفة الخاصة, وأساس املمارسة 

ليل ما يفعله املعلمون في أثناء أدائهم ملهامهم الذي يعتمد على تح

[. إن ممارسات املعلم التعليمية التي تحقق 8] التدريسية بدقة طوقان

, التنوع هي وضوح التدريس, معرفة املحتوى  تعلما فعاال كما يرى الباحثون 

في التدريس, تبليغ الطلبة نواتج التعلم املتوقعة, واالستفادة من املصادر 

كالكتب واملجالت, والعلم بمبادئ التعلم والنمو للطالب وإظهار  املختلفة

الحماسة لديهم, وتندرج هذه املمارسة الصفية للمعلمين ضمن نظرية 

متكاملة هي البنائية ويشير هذه املصطلح إلى فكرة أن كل متعلم يبني 

املعاني املختلفة إما فرديا أو جميعا إن عملية بناء املعاني هي عملية 

لم, وللمعلم دور في تصميم بيئة التعلم التي تحفز املتعلم على بناء التع

املعرفة وفقا لحاجاته وقدراته, ويتمثل دور املعلم وفق النظرية والبنائية 

[. كما يمتاز 9في إنتاج متعلمين مستقلين بدال من نقل املعرفة الوهر]

ملية التعلم البنائي بعدة مميزات منها أنه يجعل املتعلم محور الع

التعليمية من خالل تفعيل دوره, فاملعلم يكتشف ويبحث وينفذ 

األنشطة, كما يتيح للمتعلم فرصة املناقشة والحوار مع زمالئه املتعلمين 

أو مع املعلم مما يساعد على نمو لغة الحوار السليمة لديه ويجعله نشطا 

همية ويربط بين العلم والتكنولوجيا مما يعطي املتعلمين فرصة لرؤية أ

العلم بالنسبة للمجتمع ودوره في حل مشكالته ويجعل املتعلمين يفكرون 

 ].10] في طريقة علمية وهذا يساعد على تنمية التفكير العلمي لديهم

وترتكز البنائية على عدد من املبادئ األساسية هي معرفة املتعلم      

معرفته في السابقة هي محور االرتكاز غي عملية التعلم كون الفرد يبني 

 ضوء خبراته السابقة واملتعلم يبني معنى ملا يتعلمه بنفسه بناء ذاتيا,

التعلم ال يحدث ما لم يحدث تغييرا في بنية الفرد املعرفية حيث يعاد 

[. إن البنائية نظرية 10] تنظيم األفكار عند دخول معلومات جديدة زيتون 

دم استراتيجيات في التعلم وليست نظرية في التدريس وبالتالي لم تق

تدريسية معينة في حد ذاتها أال أنها قدمت معايير للتدريس الفعال, كما 

وضعت املربين أمام تحديات تتعلق بترجمة األفكار املنبثقة منها إلى نظرية 

في التدريس تتضمن أسئلة حول أدوار املعلم واملتعلم املتغيرة واملناسبة 

رفهم, وتنمية مهاراته املتعلقة ملساعدة الطلبة كمتعلمين على بناء معا
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بالعمل الذاتي والتعاون مع اآلخرين من أجل التعلم, وقد فرضت البنائية 

فلسفة جديدة في التعلم والتعليم مما أدى إلى تغيير في أدوار املعلمين 

واملتعلمين, وتطلب منهم تأدية الدور الرئيس ي املتمثل في تسيير وتسهيل 

تعلمين على بناءها, لذا فإن معلمي التربية املعرفة وتشجيع الطلبة امل

اإلسالمية مطالبون بتصميم وتبني استراتيجيات وطرائق ونماذج تدريسية 

تتسق وهذه املسلمات لتحقيق أهداف التعلم البنائي املتمثل في حل 

املشكالت والتفكير الناقد واالحتفاظ باملعرفة والفهم وبناء على ذلك 

لقيام بأدوار مطلوبة في استراتيجيات التدريس يجب على املعلم البنائي ا

تخطيطا وتنفيذا وفقا للبنائية والتعلم البنائي التي تقود عمل املعلم 

 ].11] وتوجهه

 الكفايات الالزمة ملعلمي التربية اإلسالمية

[ أنه ال بد أن يمتلك املعلم معرفة علمية 12] ذكر بلعاوي وأبو جليان 

املعرفة للمتعلمين من اجل تكوين اتجاهات  بمادته و يتقن مهارات توصيل

ايجابية نحو التعلم وأوضح أن الكفايات الالزمة ملعلم التربية اإلسالمية 

 :هي كالتالي

املعرفة العلمية التي بها تعلم األجيال فال يتوقف املعلم عند حدود  -

دراسته األكاديمية بل ال بد من تنمية معارفه مهاراته كاطالعه املستمر 

ى املادة العلمية وما طرأ عليها من مستجدات و اطالعه دائما نحو عل

 .التقدم في التحصيل األكاديمي و دراسته املجتمع الذي يعيش فيه

كفايات املعلم في معرفة وسائل االتصال بالطالب إن املعرفة العلمية  -

لدى الطالب بشكل عام ليست كافية بل البد من معرفة الوسائل التي 

إلى املتعلم , فالبد للمعلم من االلتزام بطبيعة املعلم من حيث نصل بها 

مراحل النمو وأنواع السلوك في كل مرحلة وحاجاته وسلوكاته في كل 

مرحلة لذا عليه القيام بما يلي: دراسة علم النفس, املطالعة املستمرة 

لألدب التربوي, ومعالجة املشكالت اليومية, االلتحاق بالدورات 

لما اتيحت الفرصة, حضور اللقاءات والندوات التربوية املتخصصة ك

واملشاركة فيها, االستعانة بأصحاب الخبرة واالختصاص لحل املشكالت 

التي تواجه املعلم, استخدام مصادر التعلم في عملية التدريس, كفايات 

املعلم التدريسية التطبيقية وهي أهم الكفايات, املتعلقة بمباشرة 

مهارة اإلتصال بالطالب, وإدارة الصف, واملقدرة على التدريس عمليا, ك

املمارسات التدريسية الناجحة, وتنفيذ استراتيجيات التدريس عمليا, وما 

يتبع ذلك من الكفايات التقويمية املتعلقة بتقويم نتاجات التعليم 

والحوار في نهاية الحصة الصفية أو نهاية الفصل الدراس ي. وفي إطار 

يات واملهارات الالزمة للمعلم فهناك العديد من الحديث عن الكفا

الكفايات الالزمة للمعلم للقيام بأدواره املطلوبة تنسيق املعرفة, تنمية 

مهارات التفكير, توفير بيئة صفية معززة للتعلم, توظيف تقنية املعلومات 

في التعليم, تفريد التعليم, البحث العلمي, ربط املدرسة باملجتمع املحلي, 

افظة على املوروث الثقافي واالنتفاع باملعرفة العاملية, التقييم, تفعيل املح

النشاط الالمنهجي, ترسيخ حب الوطن واالنتماء لدى الطالب, الدعوة إلى 

 ].13] التسامح والسالم, تعليم طالبه لغة الحوار, الدعوة إلى العمل

والتعليم األردنية  وال بد من اإلشارة إلى الكفايات التي أوردتها وزارة التربية

كتصور مقترح إلعداد املعلمين قبل الخدمة وهي الكفايات التالية وزارة 

 ]:14] التربية والتعليم

 :
ً
الكفايات املتعلقة باملعرفة والفهم: أي يجب على املعلم أن يعرف  -أوال

 :األمور التالية ويفهمها

التربوي األردني  فلسفة التربية والتعليم وأسسها ومرتكزاتها والنظام      

بشكل عام, ومعرفة أصول التخطيط للتدريس وآليات تنفيذه, وكيفية 

تطبيق نظريات التعلم والتعليم في املواقف التعليمية، والحاجات 

االجتماعية والثقافية والصحية والنفسية للطلبة، واملوضوع أو 

ملام املوضوعات التي يدرسها, ومعرفة حقوقه وواجباته ومسؤولياته, واإل

الخبرة في مجال حقوق الطفل والفئات املهمشة في  بكيفية تقييم املنهاج,

 .املجتمع، وبكيفية فلسفة التربية ونظمها في الدول األخرى 

 :
ً
 على -ثانيا

ً
 :الكفايات املتعلقة بغرفة الصف، وتعني أن يكون املعلم قادرا

تصال الفاعل إثارة دافعية الطلبة للتعلم وتشجيعهم على العمل, واال     

مع الطلبة, وطرح األسئلة بطريقة فاعلة واالستجابة ألسئلة الطلبة، 

واستخدام مصادر التعلم املختلفة مثل:)املكتبة والوسائل التعليمية 

واملختبرات....( بالطريقة التي تناسب املوقف التعليمي التعلمي, وتوظيف 

ردية للطلبة استراتيجيات التدريس واملناسبة, ومراعاة الحاجات الف

 ].15وتلبيتها, والحفاظ على اإلدارة الصفية ]

 :
ً
الكفايات املتعلقة بالقيم واالتجاهات، أي يجب على املعلم أن  -ثالثا

 :يكون 

 بالعمل      
ً
 الطلبة على التعلم, وملتزما

ً
 للتعليم كمهنة, ومشجعا

ً
محمسا

 مع الزمال
ً
ء وأولياء على رفع مستوى نظرتهم ألنفسهم ولغيرهم, ومتعاونا

 للقيم الروحية واألخالقية 
ً
األمور واملختصين من املجتمع املحلي, ومقدرا

 لقيم العدالة وتكافؤ الفرص والعمل 
ً
للطلبة والعمل على تنميتها, ومقدرا

 بالنمو املنهي ليكون على دراية تامة بأحدث 
ً
على تنميتها, وملتزما

 ].16] املستجدات في تخصصه

لتربوي املكتوب العديد من الدراسات والبحوث التي لقد أورد األدب ا     

 ملمارسات املعلمين التدريسية وعالقتها ببعض املتغيرات 
ً
تناولت وصفا

 بالدراسات 
ً
مثل الجنس والخبرة. وفيما يأتي عرض لهذه الدراسات بدءا

 .العربية ثم األجنبية

[ دراسة هدفت إلى تقويم واقع املمارسات 17وأجرى مسمار ]     

لتدريسية الفعلية ملدرس ي التربية الرياضية في صفوف املرحلة االبتدائية ا

بدولة قطركما يقدرون بأنفسهم خالل استجابتهم على آداب الدراسة 

 ملتغيرات نوع املدرسة وجنس املعلم ومؤهله العلمي وسنوات خبراته 
ً
وفقا

التدريسية ,أظهرت نتائج الدراسة وجود فروع ذات داللة إحصائية 

الح املعلمين الذين لديهم خبرات تراكمية في التدريس تزيد عن عشر لص

سنوات ,أما فيما يتعلق بمتغير الجنس فقد أظهرت الدراسة انه ال توجد 

فروق معنوية أيضا على جميع محاور الدراسة إال في محور اإلدارة ,حيث 

 في استجاباتهم مقارنة مع املعلمات
ً
 .اظهر املعلمون تفوقا

[ بدراسة هدفت إلى معرفة مدى ممارسة معلمي اللغة 18وقام عقل ]     

االنجليزية في محافظة نابلس في فلسطين ملبادئ التدريس الفعال ,تكون 

مجتمع الدراسة من جميع معلمي اللغة االنجليزية في املرحلة الثانوية, بلغ 

 ومعلمة, استخدمت الدراسة االستبانة اشتملت على46عددهم )
ً
 ( معلما

( فقرة موزعة على خمسة مجاالت تضمنت مبادئ التدريس الفعال, 37)

وقد أظهرت الدراسة نتائج دراسة أن أكثر املجاالت ممارسة من قبل 

املعلمين كانت إدارة الصفوف, واألداء ,والقدرة التعليمية. بينما كان مجاال 
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روق التقويم, والتطوير املنهي اقل املجاالت ممارسة. كما أظهرت وجود ف

ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة التدريس الفعال تبعا ملتغير املؤهل 

العلمي. ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة التدريس 

 .الفعال تبعا ملتغير الخبرة

[ دراسة هدفت إلى الكشف عن فاعلية نموذج 4وأجرت السليم ]     

سية في تنمية ممارسات التدريس مقترح لتعليم البنائية ونماذجها التدري

البنائي لدى معلمات العلوم في الرياض وأثر تلك املمارسات التدريسية في 

تعديل التصورات البديلة ملفاهيم التغيرات الكيميائية لدى طالبات 

 .الصف األول املتوسط

وقد تطلب تحقيق هدف البحث تحديد قائمة لكل من املفاهيم      

التدريسية املشتقة من الفلسفة البنائية, وإعداد  األساسية واملمارسات

اختبار التصورات البديلة ملفاهيم التغيرات الكيميائية والجيوكيميائية. 

تكونت عينة الدراسة من جميع معلمات العلوم امللتحقات ببرنامج 

وبلغ  2001الدبلوم العام في التربية بكلية التربية للبنات للعلم الدراس ي 

علمة ,كما تكونت من طالبات الصف األول املتوسط في م (12عددهن )

مدرستين من مدارس الرياض تم اختيارهما بطريقة عشوائية وبلغ عدد 

وجود فروق ذات -وقد أسفرت نتائج الدراسة عن ( طالبة.240) الطالبات

( بين متوسطي درجات املعلمات 0.01) داللة إحصائية عند مستوى 

 في بطاقة مال 
ً
حظة املمارسات التدريسية البنائية لصالح قبليا ًوبعديا

التطبيق البعدي. فاعلة النموذج املقترح في تنمية املمارسات التدريسية 

فاعلية املمارسات التدريسية البنائية في  –البنائية لدى معلمات العلوم 

تعديل التصورات البديلة حول مفاهيم التغيرات الكيميائية والجيو 

 .لصف األول املتوسطكيميائية لدى طالبات ا

[ بدراسة هدفت التعرف إلى مدى تطبيق 19وقام االحبابي ومحمود ]      

مدرس ي ومدرسات املرحلة اإلعدادية في مدينة تكريت ملبادئ التدريس 

الفعال وعالقة ذلك بكل من التخصص والجنس, وتكونت عينة الدراسة 

واستخدمت  ( مدرسة,25( مدرسا و)25) ( مدرسا ومدرسة بواقع50) من

( مجاالت. 8) ( فقرة موزعة على44) الدراسة االستبانة كأداة تضمنت

وأظهرت نتائج الدراسة بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 

مستوى تطبيق العينة ملفاهيم التدريس الفعال واملتوسط الفرض ي. وان 

نه مدرس ي ومدرسات العينة ال يمتلكون بعض مبادئ التدريس الفعال, وا

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مستوى تطبيق العينة ملبادئ 

 .التدريس الفعال ومتغيري الجنس والتخصص

[ دراسة هدفت إلى تحديد واقع املمارسات 20] كما أجرى بركات      

التدريسية للمعلمين من خالل معرفة فعالية املعلم في ممارسة مهارة طرح 

وكيفية التعامل مع إجابات الطلبة عليها وأثر  األسئلة الصفية واستقبالها

كل من الجنس, ونوع املدرسة, والتخصص, وسنوات الخبرة, واملؤهل, على 

املمارسات الصفية التدريسية لدى معلمي العلوم في املرحلة األساسية من 

( معلم ومعلمة يدرسون في 190) وجهة نظرهم وطبقت أداة الدراسة على

طولكرم وقد أظهر املعلمون فعالية مرتفعة في  املدارس الحكومية في

ممارسة مهارة طرح األسئلة, والتعامل مع إجاباتها من قبل الطلبة, كما 

أظهرت النتائج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في فعالية املعلمين في 

طرح األسئلة واستقبالها تعزى ملتغيري الجنس ونوع املدرسة التي يعمل بها 

ما لم يكن هناك فروق ذات داللة إحصائية في فعالية املعلمين املعلم بين

في طرح األسئلة واستقبالها تعزى للتخصص وسنوات الخبرة واملؤهل 

 .العلمي

[ بدراسة هدفت إلى فحص أثر الجنس وخبرة 21قام بروسيك ]      

املعلمين على ممارساتهم التدريسية في أوروبا, حيث شملت الدراسة عدة 

( معلما ومعلمة وقد 48232وروبا في نفس الوقت وضمنت )دول في أ

أظهرت النتائج أن املمارسات التدريسية ملعلمي املرحلة االبتدائية تتأثر 

بخبرتهم التدريسية بينما ممارسات معلمي املرحلة الثانوية ال تتأثر بشكل 

 .كبير في الجنس ولكنها تتأثر بالخبرة التدريسية

[ بدراسة كان الهدف الرئيس ي منها هو 22بينار ]وأجرى يونال واك       

تحديد ما إذا كانت سلوكيات وأفكار معلم العلوم للصفوف االبتدائية 

بنائية أم ال. وقد أجرى البحث على أساس نوعي استخدم فيه املالحظة 

تبين هذه الدراسة انه على  ,واملقابلة األولية مع معلمي العلوم في تركيا

املعلمين يستطيعون التعبير عن بيئات تعلمهم بأنها بنائية الرغم من أن 

إال أن سلوكياتهم في غرفة الصف ليس لها مزايا بنائية. عالوة على ذلك 

فان نصف معلمي العلوم تقريبا ال فكرة لديهم عن املعرفة املسبقة 

كعناصر أساسية للتعلم وللتعليم البنائي. عند مقارنة أداء معلمي العلوم 

فاكثر( عن بيئة التعلم 16,15-10,11-5,6-1خبرتهم بين ) والذين

وفقا ًلخبراتهم وجد أن معظم املعلمين لديهم آراء تتراوح بين الطرق 

البنائية والتقليدية. وقد أشارت مالحظات من داخل غرفة الصف انه ال 

يوجد معلم من املعلمين يتسم بالبنائية ولكن كلهم على نحو كبير 

الوقت فان سلوكيات معلمي العلوم ال تختلف على  تقليديين ,في نفس

نحو ملحوظ فيما يتعلق بخبراتهم مع وجود فارق بسيط لصالح الذين 

 .سنة فأكثر16تتراوح خبراتهم بين 

[ دراسة هدفت إلى استقصاء املمارسات التدريسية 23وأجرى ينج ]      

شخصية للمعلمين تبعا ملتغير الخبرة وربطت ذلك بصفات املعلمين ال

( مدرسة ابتدائية في والية أريزونا األمريكية, 84حيث شملت الدراسة )

وأظهرت النتائج أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية بين املمارسات 

التدريسية للمعلمين تقود إلى سنوات الخبرة, وقد أكدت النتائج على 

 أهمية الصفات الشخصية للمعلمين في قدرتهم على أداء ممارسات جيدة

 .داخل الغرف الصفية

[ دراسة هدفت قياس وتقويم خيارات املرشحين 24وأجرى قورلزلر ]       

كمعلمي ما قبل املدرسة نحو املمارسات التدريسية التي طورت لتدريس 

متطوع من  13 تكونت عينة الدراسة من مساق حقوق األطفال للطالب.

جمع  ة التربية ,تمالخريجين من طلبة يدرسون في جامعة األناضول في كلي

خدام طرق تحليل املحتوى كما تم است ,البيانات من خالل املقابالت

التمثيل, أظهرت النتائج أن املعلمين املتطوعين يستخدمون  ,للبيانات

, وان طالبهم عب أثناء تدريس املساق بشكل رئيس, وأنشطة اللواللغة األم

 .يستمتعون بممارسة مثل هذه األنشطة

[ دراسة هدفت التعرف إلى وجهات نظر 25] كسو وزمالؤهوأجرى ا     

طلبة الجامعات حول املمارسات والسلوكيات واملواقف الصفية لعضو 

هيئة التدريس وقياس وتقويم املمارسات هي سلبية بشكل عام, وان 

املعلمين ال يؤسسون لعالقات دافئة, صادقة, وال يبدون تعاطفا ً اكبر مع 

ل عام, وال يتخذون مواقف ديمقراطية في الطلبة في الفصول بشك

الصفوف بشكل عام, كما أن هناك اعتقاد أن القياس و التقويم ليس 
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 ملستوى 
ً
 يشكل كاف وأن وجهات النظر اختلفت وفقا

ً
 وال موضوعيا

ً
عادال

الصف, البرنامج, ونوع البرنامج )مسائي/صباحي(. ويمكن تقييم وجهات 

 لتوقعات ت
ً
شكلت عن طريق الدورات التدريبية النظر بوصفها انعكاسا

النظرية والتطبيقية حول التعلم و التعليم في الكلية. ومن خلفية الدراسة 

 .والدراسات السابقة تبين أهمية موضوع الدراسة والحاجة إلى بحثه

 موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة

محاولتها الكشف عن تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في        

اثر متغير الجنس في املمارسات الصفية التدريسية ملعلمي التربية 

كما تتشابه الدراسة الحالية  ,[18] عقل [,17] اإلسالمية كدراسة مسمار

مع الدراسات السابقة في األداة املستخدمة وهي االستبانة باستثناء 

املالحظة و املقابالت , التي استخدمت   Akpinar and Unal [22]دراسة

كما تتشابه الدراسة السابقة في العينة املكونة من املعلمين واملعلمات التي 

التي تكونت من طلبة  aksu et al [25] تكونت من طلبة املدارس, ودراسة

الجامعات. ومع أن الدراسة الحالية قد أفادت من الدراسات السابقة في 

نها في موضوعها ومنهجيتها. إذ أن تحقيق أهدافها إال أنها اختلفت ع

في التربية اإلسالمية عددها الدراسات التي تناولت املمارسات الصفية 

, تبرز أهمية الدراسة وتميزها عن غيرها والحاجة إليها لسد النقص قليل

وتقديم املعلومات الخاصة بهذا الصدد. وبذلك يتبين من خلفية الدراسة 

ع هذه الدراسة والحاجة إلى البحث والدراسات السابقة أهمية موضو 

 .فيه

وتزداد هذه األهمية للممارسات التدريسية الصفية ملعلم التربية  

 :اإلسالمية من جانبين

أوال: املستوى املتواضع ملمارسة هذا املعلم كما أشارت البحوث 

 والدراسات واالستطالعات امليدانية عن واقع أداء هذا املعلم التدريس ي

[11.[ 

خطورة الدور املوكل إلى معلم التربية اإلسالمية في تربية النشء  ثانيا:

وإكسابهم الفضائل والقيم واالتجاهات اإلسالمية التي يتطلع املجتمع إلى 

تحليهم بها ال سيما وأن مبحث التربية اإلسالمية يركز على تطبيق املعارف 

 .الدينية إلى سلوكات يومية معاشة مرغوب فيها

 من معلم آلخر فما هو وبالنظر إلى وا
ً
قع ممارسات املعلمين نالحظ تباينا

 السبب وراء ذلك؟

تعزو الكثير من الدراسات هذا السبب إلى عدد من املتغيرات مثل       

جنس املعلم والخبرة التي لها أثرها في هذا التباين, فهل معلمو التربية 

ل الغرفة خاإلسالمية في الوقت الحاضر على وعي تام بما يفعلونه دا

 ؟ وهل لديهم نظرية ما حول التعلم والتعليم وعملية التدريس؟الصفية

أن معرفة ذلك ال يتحقق إال من خالل بحث ودراسة املمارسات الصفية 

التدريسية ملعلمي التربية اإلسالمية. ومن هنا جاءت فكرة الدراسة والقيام 

 .بها

 مشكلة الدراسة. 2

على املمارسات التدريسية الصفية لدى هدفت هذه الدراسة إلى التعرف  

معلمي التربية اإلسالمية باملرحلة الثانوية في لواء الرصيفة وعالقتها 

بمتغيري الجنس والخبرة التدريسية خالل الفصل الثاني من العام 

( وذلك من خالل محاولة الدراسة اإلجابة عن 2017/ 2016الدراس ي )

 :األسئلة التالية

 أ. أسئلة الدراسة

هل يختلف مستوى املمارسات التدريسية الصفية ملعلمي التربية  -1

اإلسالمية باملرحلة الثانوية في لواء الرصيفة عن املستوى املقبول تربويا 

 ؟80%

هل يوجد أثر للجنس على املمارسات التدريسية الصفية ملعلمي التربية  -2

 اإلسالمية باملرحلة الثانوية في لواء الرصيفة؟

أثر للخبرة التدريسية على املمارسات التدريسية الصفية  هل يوجد -3

ملعلمي التربية اإلسالمية هل يوجد أثر للتفاعل بين الجنس والخبرة 

التدريسية على املمارسات التدريسية الصفية ملعلمي التربية اإلسالمية 

 باملرحلة الثانوية في لواء الرصيفة؟

ة التدريسية على املمارسات هل يوجد أثر للتفاعل بين الجنس والخبر  -4

التدريسية الصفية ملعلمي التربية اإلسالمية باملرحلة الثانوية في لواء 

 الرصيفة؟

 أهداف الدراسةب. 

 تتمثل فيما يلي

الكشف عن واقع املمارسات التدريسية الصفية ملعلمي التربية  -1

 .اإلسالمية باملرحلة الثانوية في لواء الرصيفة

املمارسات التدريسية الصفية ملعلمي التربية  الكشف عن عالقة -2

اإلسالمية باملرحلة الثانوية في لواء الرصيفة بكل من الجنس املعلمين 

 .ومستوى خبراتهم التدريسية

تطوير املمارسات التدريسية الصفية ملعلمي التربية اإلسالمية باملرحلة  -3

زيزها وتشخيص الثانوية في لواء الرصيفة للوقوف على جوانب القوة وتع

 .جوانب الضعف وعالجها

الكشف عن الحاجات التدريسية ملعلمي التربية اإلسالمية في ضوء ما  -4

 .تنتهي إليه هذه الدراسة من نتائج

 أهمية الدراسةب. 

تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية األهداف التي تسعى إلى تحقيقها      

التربية إلسالمية ال  ومن موضوعها الذي يعد جديدا في مجال تدريس

في حدود علم الباحثة_ ال توجد دراسات كثيرة بهذا الشأن مما  -سيما أنه

يعطي الدراسة بعدا مهما. كما تزداد أهمية الدراسة في محاولتها التعرف 

إلى املمارسات التدريسية الفعلية ملعلمي التربية اإلسالمية ومدى تحقيقهم 

 .رفة الصفلم هو متوقع لهذه الدراسة داخل غ

وبذلك يتوقع لهذه الدراسة أن تفيد معلمي التربية اإلسالمية في تحسين      

أدائهم التعليمي وتطوير ممارساتهم التدريسية الصفية من املمارسات 

التقليدية إلى املمارسات الصفية التدريسية املستندة إلى أحدث النظريات 

يمكن أن تفيد الطلبة  التعليمية مثل النظرية املعرفية البنائية. كما

بتحسين مستوى تعلمهم وبالتالي تحسين مستوى تحصيلهم الدراس ي 

والسلوكي على حد سواء. وفضال عن ذلك يمكن أن تفيد تطلعات 

املشرفين التربويين ملبحث التربية اإلسالمية واإلدارة املدرسية في طمأنتهم 

والنتاجات  إلى تفعيل ممارسات املعلمين التدريسية لتحقيق األهداف

 .التربوية التي ينشدها املسئولون التربويون في األردن

 التعريفات اإلجرائيةج. 

املمارسات الصفية التدريسية: ويقصد بها في هذه الدراسة مجموعة  •

األعمال التي يقوم بها املعلمون داخل الغرفة الصفية )معرفة األهداف 
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والتقويم وأساليب التدريس والتخطيط لها ونوع األسئلة وطرق عرضها 

 وإدارة الصف في كيفية التعامل مع الطالب, واألنشطة املصاحبة,

 (.ومراقبتهم وتشجعهم واإلشراف على أنشطتهم

الخبرة التدريسية: ويقصد بها السنوات التدريسية التي أمضاها املعلم في  •

رة غرفة الصف من بداية العام الدراس ي وحتى انتهائه، كما تحددها وزا

خبرة  التربية والتعليم، وتم تقسيمها في هذه الدراسة إلى ثالثة مستويات:

خمس سنوات إلى تسع  أربع سنوات فما دون، خبرة متوسطة: قصيرة:

 .سنوات، خبرة طويلة: أعلى من تسع سنوات

ويقصد بها في هذه الدراسة املرحلة التي تضم  مرحلة التعليم الثانوي: •

والثاني الثانوي( وتكون أعمار الطلبة فيها بشكل  الصفوف الثانوية األول 

 .( سنة18 -17إجمالي ما بين )

معلم التربية اإلسالمية :املعلم الذي يدرس مادة التربية اإلسالمية في  •

-2016مديرية تربية لواء الرصيفة للصف األول والثاني الثانوي للعام 

2017. 

 حدود الدراسة د. 

ومعلمات التربية اإلسالمية اللذين يدرسون الحدود الزمانية: معلمي  •

 .2017-2016صفوف األول والثاني الثانوي األكاديمي للعام الدراس ي 

 .الحدود املكانية: مدارس لواء الرصيفة في محافظة الزرقاء •

 .تتحدد نتائج الدراسة بمدى صدق وثبات أداة الدراسة •

 جراءات. الطريقة واإل 4

 مجتمع الدراسةأ. 

 للمرحلة اإلسالمية التربية ومعلمات معلمي من الدراسة مجتمع ون تك     

 عددهم والبالغ 2016/2017 الدراس ي للعام الرصيفة لواء في الثانوية

 .ومعلمة معلم( 100)

  الدراسة ب. عينة

 بطريقة اختيارهم تم ومعلمة، معلما( 63) من الدراسة عينة تكونت

 العينة بطريقة اختيارهم تم اناث( 33, )ذكور ( 30)ع توزي وجرى  قصدية

 يوضح كما التدريسية والخبرة الجنس حسب توزيعهم جرى . املتوافرة

 (.1) رقم جدول 

 1 جدول 

 التدريس ي والخبرة الجنس حسب الدراسة عينة أفراد توزيع

 املجموع إناث ذكور  الخبرة / الجنس

 16 6 10 سنوات 4أقل من 

 14 8 6 سنوات 9-5من 

 33 19 14 سنوات 10أكثر من 

 63 33 30 املجموع

 الدراسة ج. أداة

 لدى التدريسية املمارسات لقياس خصيصا أعدت إستبانة استخدام تم

 تكونت وقد الرصيفة لواء في الثانوية باملرحلة اإلسالمية التربية معلمي

 :جزأين من اإلستبانة

 والخبرة الجنس تتضمن شخصية معلومات من يتكون  :األول  الجزء

 .التدريسية

 حسب وسلبي إيجابي بعدين على توزعت فقرة 19 من تكون  :الثاني الجزء

 (.مطلقا نادرا، أحيانا، غالبا، دائما،) الخماس ي ليكرت مقياس

  وثباتها األداة صدق

 حملة من املحكمين من لجنة على عرضها تم األداة صدق من للتأكد      

 حول  واقتراحاتهم أرائهم إبداء فهم وطلب التربية في الدكتوراه شهادة

 ومالئمتها له خصصت الذي للمجال وانتمائها لفقراتهم اللغوية الصياغة

 على واألبعاد الفقرات من عدد تعديل تم وقد له أعدت ما لقياس

 جميع من سالمتها على املحكمين من( %80) أجمع التي الفقرات

 إلى للتوصل ألفا كرونباخ معامل حساب تم األداة ثبات ولحساب0الوجوه

 (.%64) بلغ لألداة الكلي الثبات دالالت

  األداة على اإلجابة تصحيح

 من فقرة كل على اإلسالمية التربية ومعلمات معلمي إجابات صححت

 :األتي النمو على املوجبة الفقرات

 
ً
 (, درجات 5) دائما

ً
 (, درجات 3) محايد(, درجات 4) غالبا

ً
( درجتان) نادرا

 على صححت فقد السالبة للفقرات بالنسبة أما(. واحدة درجة) مطلقا

  التقدير كان إذا بحيث, املعاكس النمو
ً
 (, واحدة درجة) دائما

ً
 غالبا

 (, درجتان)
ً
 (, درجات 3) محايدا

ً
 (, درجات 4)نادرا

ً
 (.درجات خمس) مطلقا

 اإلحصائية واملعالجة التصميم 

 :اآلتي النحو عن وكانت( 2,3) العاملية التصاميم حسب الدراسة صممت

 مستويات ثالثة وله للمعلم التدريسية الخبرة :الدراسة في املستقل املتغير

 بالنسبة أما( سنوات 10 من أكثر, سنوات 9-5 بين, سنوات 4 من اقل)

 مستويين إلى ويقيم الجنس :فهو الدراسة هذه في الوسطية للمتغيرات

 (.أنثى ,ذكر)

 تم الدراسة فرضيات ولبحث التدريسية، املمارسات: التابع املتغير

 والخبرة الجنس، من كل أثر ملعرفة املصاحب، التباين تحليل استخدام

 .اإلسالمية التربية ملعلمي التدريسية املمارسات على التفاعل التدريسية،

 الحاسوب بواسطة تحليلها ثم األداة عن الطلبة استجابة تفريغ بعد

 التكرارات استخراج ثم حيث( spss) اإلحصائية الرزمة باستخدام

 املعياري  واالنحراف الحسابي الوسط وإيجاد فقرة لكل املئوية والنسب

 .للفقرات

 :النتائج على للحكم اآلتي املعيار الباحثة واعتمدت

 .عالية املمارسة درجة فإن 5-3,67 من للفقرة الحسابي املتوسط بلغ إذا

 املمارسة درجة فإن 3,66 -2,33 من للفقرة الحسابي املتوسط بلغ إذا

 .متوسطة

 املمارسة درجة فإن فأقل 2,32من للفقرة الحسابي املتوسط بلغ إذا

 .منخفضة
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 ومناقشتها . النتائج5

 عن التدريسية والخبرة الجنس اثر معرفة إلى الدراسة هذه هدفت

 للواء الثانوية للمرحلة اإلسالمية التربية ملعلمي التدريسية املمارسات

 إحصائيا البيانات تحليل تم الدراسة إجراءات تنفيذ وبعد الرصيفة

 نتائج إلى التوصل وجرد الثنائي التباين التحليل اختبار باستخدام

 :النتائج لهذه عرض يأتي وفيما, وفرضياتها أسئلتها حسب الدراسة

 ومناقشته األول  بالسؤال املتعلقة النتائج

 التربية ملعلمي الصيفية التدريسية املمارسات مستوى  درجة ما -1

 الرصيفة؟ للواء الثانوية للمرحلة اإلسالمية

 واالنحرافات املتوسطات استخراج جرى  ,السؤال هذا عن ولإلجابة

, مجتمعين واملعلمات للمعلمين األداة فقرات من فقرة كل على املعيارية

 التدريسية للممارسات الحسابية املتوسطات أن النتائج أظهرت وقد

 .الرصيفة لواء في الثانوية للمرحلة اإلسالمية التربية ملعلمي الصفية

 2جدول 

 الصفية التدريسية ملمارساتهم واملعلمات املعلمين من الدراسة أفراد لتقدير  املعيارية واالنحرافات املتوسطات

 درجة املمارسة الوسط الحسابي االنحراف املعياري  الفقرة

 عالية 4.746 43878 أبدأ الحصة في الوقت املحدد

 عالية 4.3492 0.6 أراعي الفروق الفردية بين الطالب

 عالية 3.6825 1.02902 أهمل الجوانب التطبيقية في الدرس

 عالية 4.4127 0.8159 أعامل الطلبة بقسوة "أوبخهم"

 عالية 4.1905 0.7799 أركز اهتمامي على الطلبة املتفوقين فقط

 عالية 4.0159 72938 . أقوم بالتقويم املستمر

 عالية 4.3651 0.655 أعزز إجابات الطلبة

 عالية 4.4762 0.759 أحدد األهداف التدريسية

 عالية 4.0794 0.9722 أستخدم السبورة بشكل جيد

 عالية 3.9841 3.84998 املعرفية فقطأركز على األهداف 

 عالية 4.2857 52143 . أثير دافعية الطلبة

 عالية 4.2063 0.722 أنوع في أساليب التدريس

 
ً
 عالية 3.9683 89746 . أنهي الحصة مبكرا

 عالية 4.5238 0.5918 أحترم آراء الطلبة

 عالية 3.9206 1.02078 أصحح الواجبات البيتية

 عالية 4.254 0.7398 الجماعي أنمي روح العمل

 عالية 4.7778 0.5805 أستخدم العقاب البدني

 عالية 4.5397 0.7145 أشجع املشاركة الصفية

 متوسطة 3.2381 1.05821 أستخدم طريقة اإللقاء )املحاضرة(

النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند 

لجنس واملمارسات التدريسية الصفية ا.( بين 05مستوى الداللة ألفا )

 .ملعلمي التربية اإلسالمية باملرحلة الثانوية في لواء الرصيفة

 (Ancova) ولإلجابة عن هذا السؤال تم تحليل التباين باستخدام 

 (.3) لنتائج عدم وجود فرق كما بينها الجدول فأظهرت ا

 3جدول 

 نتائج تحليل التباين

 مستوى الداللة (fقيمة) مجموع املربعات درجات الحرية مصدر التباين

 .169 1.937 121.963 1 الجنس

 341. 1.097 69.038 1 الخبرة

 432. 851. 53.572 2 الجنس*الخبرة

    63 الكلي

ال يوجد اثر ذو داللته إحصائية عند -النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث: -3

.( بين الخبرة التدريسية الصفية ملعلمي التربية 05مستوى الداللة إلفا )

اإلسالمية باملرحلة الثانوية في لواء الرصيفة. ولإلجابة عن هذا السؤال تم 

تحليل البيانات باستخدام تحليل التباين حيث أظهرت النتائج عدم وجود 

 (.3أثر ذو داللة احصائية كما يبينها الجدول السابق )

النتائج املتعلقة بالسؤال الرابع: ال يوجد اثر ذو داللة إحصائية عند  -4

.( بين تفاعل كل من الجنس والخبرة التدريسية 05مستوى الداللة ألفا )

رسات التدريسية الصفية ملعلمي التربية اإلسالمية باملرحلة الثانوية واملما

في لواء الرصيفة. ولإلجابة عن هذا السؤال تم تحليل البيانات باستخدام 

تحليل التباين و أظهرت النتائج عدم وجود أثر ذو داللة احصائية كما 

 (.3يبينها الجدول السابق )

لجنس و الخبرة التدريسية ملعلمي ( عدم وجود تفاعل بين ا1ويظهر شكل )

 :التربية اإلسالمية في املرحلة الثانوية بلواء الرصيفة
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 1شكل 

ولعل السبب في عدم وجود اثر الجنس والخبرة التدريسية والتفاعل      

النظر عن نوعهم وخبرتهم التدريسية بينما أن املعلمين واملعلمات بغض 

مهتمون بأداء مهامهم التعليمية بشكل تربوي مقبول الن ذلك هو صميم 

عملهم ووظيفتهم التعليمية كما أن الخبرة التدريسية لم تكن بارزة في 

تأثيرها نظرا ألنها تكاد تكون فكرة لدى جميع املعلمين واملعلمات بغض 

 .النظر عن سنواتها

 التوصيات. 6

 :توص ي الدراسة وزارة التربية والتعليم العمل باإلجراءات اآلتية

العمل على تحسين وتطوير املمارسات التدريسية ملعلمي التربية  -أ

 ة.املرحلة الثانوية في لواء الرصيفاإلسالمية ب

إجراء دورات تدريبية لرفع مستوى املمارسات التدريسية ملعلمي  -ب 

 .ومعلمات التربية اإلسالمية

تفعيل دور اإلشراف التربوي من خالل استخدام آراء الدراسة في  -ج

 متابعة املمارسات ملعلمي واملعلمات وتفتح الدراسة من جانب آخر ما يأتي

: 

عادة إجراء مثل هذه الدراسة على معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية في  -د

مستوى املمارسات  مديرية تربية الزرقاء األولى والثانية والثالثة للمقارنة

 التدريسية للمعلمين في لواء الرصيفة باملعلمين في هذه املديريات.

 املراجع

 املراجع العربية .أ

(, مدى ممارسة معلمي التربية الرياضية 2002, موس ى )[ ابو دلبوح1]

الفعال وعالقتها ببعض املتغيرات, مجلة أبحاث  ملبادئ التدريس

 .1557-1551 :ب(4)18 ,اليرموك

(. استراتيجيات التدريس املتقدمة, جامعة 2010[ شاهين, عبد الحميد )2]

 االسكندرية, مصر.

( فاعلية نموذج مقترح لتعليم 2004, مالك بنت محمد )[ السليم4]

البنائية في تنمية ممارسات التدريس البنائي لدى معلمات العلوم 

ميائية وأثرها في تعديل التصورات البديلة ملفاهيم التغيرات الكي

لصف االول املتوسط يمدينة والحيو كيميائية لدى طالبات ا

 .766-687ص  -, ص(2)16 , مجلة جامعة امللك سعود.الرياض

(. املمارسات التدريسية الصفية لدى معلمي 2016) [ حمودة, حسين7]

العلوم في املرحلة األساسية من وجهة نظرهم وعالقتها بمتغيري 

للبحوث والدراسات العلوم االنسانية مجلة مؤتة  الجنس والخبرة,

 .300_237( , ص_ص3)-31واالجتماعية, االردن, 

يات املعلمين, محاضرة غير منشورة, وزارة (. كفا2005) [ طوقان, خالد8]

 , االردن.التربية والتعليم, عمان

( درجة معرفة معلمي العلوم للنظرية البنائية 2002, محمود )[ الوهر9]

حوث , مجلة مركز الباديمي والتربوي وجنسهم عليهااألكوأثر تأهيلهم 

 .12-9: (22التربوية, جامعة قطر , )

نائية واستراتيجيات تدريس العلوم, ( النظرية الب2007, عايش )[ زيتون 10]

 : عمان., دار الشروق للنشر والتوزيع1ط 

(. املمارسات الصفية 2013) [ هندي, صالح والتميمي, ايمان11]

لمي التربية اإلسالمية في املرحلة الثانوية في محافظة التدريسية ملع

, مجلة العلوم املتغيرات الزرقاء, من منظور بنائي وعالقتها ببعض

 .280-247ص -(, ص1)14التربوية النفسية, البحرين, 

( اإلستراتيجيات 2007) جليان، هاني، صالحو  [ بلعاوي، برهان نمر،12]

ية والقرآن الكريم، مكتبة الفالح، الحديثة في تدريس التربية اإلسالم

 عمان، األردن.

(. تصور مقترح إلعداد املعلمين قبل 2003[ وزارة التربية والتعليم )14] 

 األردن. -الخدمة، مديرية التدريب التربوي، عمان

خصائصه، مهاراته،  ( معلم املستقبل:2009) [ محافظة، سامح16] 

تثمار أفضل العلوم التربوية املؤتمر العلمي الثاني نحو اس كفاياته،

كلية العلوم التربوية، الجامعة  والنفسية في ضوء تحديات العصر،

 الهاشمية.



 

71 

(, تقويم واقع املمارسات التدريسية 2002[ مسمار , بسام عبد هللا )17]

الفعلية ملدرس ي التربية الرياضية في صفوف املرحلة االبتدائية 

 .61-27( :21التربوية ,)بدولة قطر , مجلة مركز البحوث 

اللغة ( التدريس الفعال لدى معلمي ومعلمات 2002, فولز )[ عقل18]

, مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنجليزية في مدينة نابلس

 .468 – 441(:2,)16اإلنسانية( 

( مدى تطبيق 2009ايناس محمد ومحمود, رائد ادريس ) ,[ االحبابي19]

س الفعال املرحلة االعدادية ملبادئ التدريمدرس ي ومدرسات 

 :ة علوم إنسانية السنة السابعة, مجلوعالقته بالجنس والتخصص

  http ://www.ulum.nl/12.htmمتاح على موقع  19- 1:42العدد 

(. فعالية املعلم في ممارسة مهارة طرح األسئلة 2011[ بركات, زياد )20]

ت الطلبة عليها, مجلة اباالصفية واستقبالها والتعامل مع اج

 –( ص 2)12كرم. فلسطين, ل, جامعة القدس املفتوحة. طو التربية

 .53-49ص 

 ب. املراجع االجنبية

[3]  Leung B.W & YING WONG P.W (2005) matching music 

teachers self conception with students perception on 

teaching effectiveness in an unfavorable secondary 

perceptions about teaching practices, classroom behaviors 

and attitudes of the PP. 916-92 9  

[5]  Ross , a. (2000). curriculum construction and critique. 

London : flamer pross. 
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sage publication. Lederman , Norman G. (1999) teachers, 
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APPRECIATION OF CLASSROOM PRACTICES AMONG THE 

TEACHERS OF ISLAMIC EDUCATION IN THE SECONDARY 

STAGE IN THE RUSAYFAH DISTRICT 
 

 

ABSTRACT_ The study aimed to determine the degree of appreciation of classroom practices among the 

teachers of Islamic education in the secondary stage in the Rusayfah district and its relation to gender 

variables and teaching experience. The study community consisted of all teachers of Islamic education. A 

questionnaire was prepared consisting of (19) paragraphs distributed in five domain after the process of 

validity. In order to answer the study questions, the mean and standard deviations of the total sample of 

the study were calculated on each paragraph of the questionnaire, in addition to the significance of the 

independent variables on the variable of the study using the analysis of multiple variances. The results of 

the study showed that the arithmetic averages of the teaching practices of the teachers of Islamic 

education In the secondary stage in the Rusaifeh district reached the high grade except for one practice 

that obtained a middle degree. In addition, there is no statistically significant effect at the level of 

significance of α = 0.05 between the experience and teaching practices of the teacher Islamic education. 

KEYWORDS: classroom teaching practices, Islamic education teachers, secondary school. 
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 التحديات الرتبوية العوملة، اإلصالح
  خوله عبد العزيز حماد الصانع                                   ميسر الرواشدة

 

 

هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على أهم التحديات التربوية التي تواجه املؤسسات التربوية املختلفة سواء اكان مدارس أم _ مللخصا

املحور  .ودور تلك املؤسسات في مواجهة التحديات املختلفة، وتقع هذه الدراسة في مقدمة ومحورين وتوصيات وخاتمهكليات أم جامعات، 

واعها األول: تعداد أهم التحديات التربوية التي تواجه املنظمات التربوية املختلفة، وتقص ي الباحثتان أبرز التحديات التربوية كالعوملة بأن

م العلمي والتكنولوجي والتحدي املعلوماتي، والصراع بين االصالة واملعاصرة، وشخصت الباحثتان أثر كل تحدي املختلفة، وتحدي التقد

وأوصت الدراسة  .على النظام التربوي، أما املحور الثاني: طرق مواجهة التحديات التي تعترض نظامنا التربوي مما سيحقق التنمية املستدامة

ة املؤسسات التربوية وتطويرها، لتحقيق أهداف التنمية املستدامة، واالهتمام بوضع رؤية مستقبلية بناء بضرورة االهتمام بتحسين منظوم

 .على دراسة الواقع وما يواجهه من تحديات

 .التحديات التربوية، العوملة، األصالة الكلمات املفتاحية:
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 اإلصالح العوملة، التربوية التحديات
 املقدمة. 1

يشهد العالم املعاصر العديد من التحوالت التي بدأت في الربع االخير      

من القرن العشرين، مما جعل الدول تعاني من تلك التحديات التي ال 

االقتصادي، والسياس ي، والثقافي، يجمع بينها نسق واحد فمنها: 

والتكنولوجي، والتربوي، ولقد أدت هذه التحديات إلى تغير في جميع مناحي 

الحياة، فالسمه الغالبة على عالم اليوم هو التغير، فهو متغير في أساليبه 

 .وسياساته، ومبادئه، وقيمه، وعالقاته، وتطلعاته، وأهدافه

لتحديات املنظمات التربوية، فالتربية ومن املنظمات التي تعاني من تلك ا

تعتبر أكثر جوانب املجتمع عرضة للتغير الذي يحدث في العالم وفي 

 .املجتمع

 :مفهوم التحديات التربوية

التحديات لغة: وردت كلمة التحديات في معاجم اللغة على أنها جمع تحد، 

 ].1] يقال حداه وتحداه أي تعمده وتحديت فالنا أي باريته في الفعل

 :أما التحديات في االصطالح

 :ورد في التحديات تعريفات عدة منها

مجموعة من األزمات تقع في جميع املجاالت وعلى املستويين العاملي  -

 ].2] واملحلي، ويجب على املجتمع مواجهتها

[ التحديات التربوية بأنها املشكالت التي تواجهها 3] وعرفها الطنطاوي      

الحالي على املستويات املحلية واإلقليمية والعاملية، التربية في العصر 

وتزداد حدتها في املستقبل لتزايد التعقد والتعرض للتحوالت السريعة 

واملتالحقة بسبب التقدم التكنولوجي الهائل وحدوث تغيرات ومستجدات 

 .اجتماعيه واقتصادية مشاركة في زيادة حدة التحديات بأنواعها

ة التغيرات العلمية والتكنولوجية واالقتصادية وعرفت بأنها" مجموع -

اآلنية واملستقبلية، التي تحدث  -الكمية والكيفية -والسياسية والثقافية

على املستويين العاملي واملحلي، وتؤثر على مجاالت املجتمع املختلفةـ 

 ].4] وتتطلب التخطيط واملواجهة

التغيرات والتحوالت التي وترى الباحثتان أن التحديات التربوية هي       

تواجه املؤسسات التربوية والتي نتجت عن التطور العلمي والتكنولوجي، 

 .والعوملة

 .التحديات التربوية التي تواجه املؤسسات التربوية املختلفة

التربية هي طريق األمم إلى املستقبل ولكنها لم تعد القوة الوحيد التي      

ضيف إليها قوى أخرى مؤثرة، لذلك تقع ترسم معالم هذا الطريق إنما إ

 
ً
على عاتق املؤسسات التربوية مواجهة تلك القوى والتعامل معها حاضرا

 خاصة مع التوقعات بتزايد حدة وتسارع هذه التحديات في 
ً
ومستقبال

املستقبل في ظل التطورات والتغيرات التي يشهدها عالم اليوم في شتى 

 .امليادين

احثتان أهم التحديات التربوية في املنظمات وعلية سوف تتناول الب 

التربوية املختلفة في املحور األول، ومن ثم طرق مواجهة التحديات التي 

 .تعترض نظامنا التربوي لتحقيق التنمية املستدامة في املحور الثاني

 املحور األول: أهم التحديات التربوية التي املنظمات التربوية املختلفة

 :لتي تواجهه نظامنا التربوي منهاتعددت التحديات ا

وإن كانت  "Globalization" تحدي العوملة: وهي ترجمة للكلمة االنجليزية -

هناك ترجمات مختلفة لها مثل الكوكبية والكونية، ولكن العوملة قصد بها 

ظهور اتجاه جديد لصبغ الحياة االقتصادية والثقافية بالصيغة العاملية، 

لم كله يتحدث لغة واحدة، فال يوجد مجتمع فهي تهدف إلى جعل العا

قوي يستطيع أن يعيش بمعزل عن املجتمعات االخرى نتيجة التقدم 

العلمي والتكنولوجي والتقارب الشديد عبر وسائل التواصل االجتماعي 

 ].5] املختلفة

فالطابع السائد الذي بدأت به العوملة هو طابع اقتصادي، أما       

إليها فقد شملت جميع مناحي الحياة ومنها الثقافة األشكال التي تطورت 

بكل مكوناتها، لذلك تجدها طرحت تحدي أمام العلوم اإلنسانية 

وخصوصا التربويين باعتبار أن االقتصاد يحتاجهم لبلوغ مراميه، 

والسياسة لتحقيق أهدافها، واملجتمع لتطوير ذاته، والثقافة ككل 

 ].6] لتوصيل قيمها لألجيال الالحقة

 إنما أيضا تحد       
ً
وأدركت الباحثتان أن العوملة ليست تحديا اقتصاديا

ثقافيا، ومن ثم تحد تربوي إذ اعتبرت ظاهرة ثقافية تحاول فرض أنماط 

وأفكار وقيم تنتسب إلي أصلها، وتريد تجاوز ثقافة املجتمعات وجعلها 

 .تابعة للثقافة العاملي

 :وللعوملة أشكال متعددة 

القتصادية: وهي تعني التحول نحو اقتصاد السوق ومنع الدولة العوملة ا -

من التدخل في النشاطات االقتصادية، باإلضافة إلى رفع الحواجز 

والحدود أمام حركة املال، وتعتبر الشركات متعددة الجنسيات من أهم 

مؤسسات النظام الرأسمالي إلى جانب املؤسسات املالية الدولية مثل 

 .دوق النقد الدوليالبنك الدولي وصن

العوملة السياسية: وتعني عدم وجود سلطة أو تدخل من جانب الدولة،  -

ونشر مفاهيم الديمقراطية وتعميمها، وتبني التعددية السياسية واحترام 

 .حقوق االنسان

العوملة الثقافية: ويعني هذا النوع إشاعة قيم ومبادئ ومعايير الثقافة  -

 ].7] كياالمريكية والنموذج األمري

ومن وجهة نظر الباحثتين أن العوملة التي تعمل على تسخير التربية       

لتكوين نسخ من البشر فهي عوملة فاشلة، أّما العوملة التي تنطلق من 

تساوي الحضارات في التأثير والتأثر فهذا ضرورة واقعية علينا أن نسعى 

 .للعمل من أجلها

تطرحها العوملة على النظام التربوي  ومن اإلشكاليات التربوية التي      

التعليمي: التحدي التعليمي املتمثل في التنافس حول العلم واملعلومات، 

وهذا يتطلب وجود اليات للبحث والفهم، لذلك فالدول التي لم تتغلب 

على اشكالية االمية ال يمكنها أن تأثر على سير العوملة ولو بالنذر القليل، 

 .على االمية للدخول في العوملة لذلك ال بد من القضاء

ومن التحديات التي تفرضها العوملة على النظام التعليمي اللغة          

من  %88 األجنبية التي سنتعلمها ونعلمها االبنائنا، فاإلحصائيات تقول أن

باللغة  %2باللغة األملانية، و %9معطيات االنترنت باللغة االنجليزية، و

اللغات، ومن يمتلك املعلومة ويوظفها هو من لبقية  %1الفرنسية، و

 ].6] سيقود العوملة
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وكثيرا ما تسعى العوملة إلى تحويل التربية إلى سعلة، وبالتالي تحكم        

رؤوس االموال فالتربية، لذلك قد تكون الخصخصة على حساب العدالة 

 .االجتماعية

فيه هو عصر  تحدي التقدم العلمي والتكنولوجي: إن العصر الذي نعيش 

التكنولوجيا التي استطاعت أن تغزو كل امليادين، ومنها امليدان التربوي، 

إذ أدخلت الكثير من الوسائل التعليمية التي طورت هذا املجال، 

باإلضافة إلى أن استخدام األجهزة التعليمية والوسائل التعليمية 

 .يةالسمعية والبصرية من أهم ما تتميز به التكنولوجيا التعليم

 :وفي ظل الثورة التكنولوجية، فالعالم العربي يقف أـمام تحدين وهما

 .حاجته امللحة واملتزايدة إلى تقريب املسافات بينه وبين الدول املتقدمة -

 .ضعف االمكانيات املادية والبشرية واملالية للعالم العربي -

ضغطا متزايدا فالنظام التربوي متمثال بمؤسساته املختلفة يعاني من       

من التكنولوجيا بنوعيها املادي والفكري لذلك ال بد من التفكير في طرق 

 لالستفادة من التقنيات الحديثة والتقليدية للحاق بركب الدول املتقدمة

[8.[ 

 في تطوير العملية        
ً
 فعاال

ً
وترى الباحثتان أن تكنولوجيا التعليم مدخال

الواقع وتعرف مشكالته باإلضافة إلى التعليمية، إذ تساعد على تحليل 

ابتكار وتصميم حلول مناسبة له وتطويره، ومن مستجدات تكنولوجيا 

، والذي يمكن اعتباره نظاما Blended learning" التعليم" التعليم املدمج

والتعلم   E-Learningتعليميا يظهر فيه املزج بين التعلم االلكتروني

 Traditional Learning  التقليدي

 :التحدي املعلوماتي -

وهو يعد من أبرز التحديات التي نواجهها في التعليم الحالي واملستقبلي، 

 
ً
فاملعلوماتية ليست مجرد تطور أحدثته تكنولوجيا االتصال، ولكنها أيضا

 .ثورة بكل معاني الكلمة

لذلك نجد أن املجتمعات البشرية قد مرت خالل العقدين في تحول إلى ما 

 .معات املعلوماتيةيسمى باملجت

 :الحضارات االنسانية إلى ثالثة مراحل ATOFFLER"وقد قسم " توفلر

فاملوجة األولى هي حضارة الزراعة التي انتقل فيها االنسان من حياة  -

الصيد والقنص إلى حياة االستقرار في الحقول واملزارع وهذه الفترة 

في أرجاء  استمرت قرونا طويلة من الزمن وكانت ثورة زحفت ببطء

 
ً
 جديدا

ً
املعمورة، بنشر القرى واملستوطنات واألرض املحروثة وأسلوبا

 .للحياة

واملوجة الثانية وقعت منذ حوالي ثالثة قرون، حيث حدث انجاز كبير  -

هز معه حضارة املوجة الزراعية في املجتمعات القديمة، وكان هذا 

 اجتما
ً
 متعدد الجوانب االنفجار هو الثورة الصناعية التي تعد نظاما

ً
عيا

 .ملس كل مظاهر الحياة االنسانية

أما املوجة الثالثة فيشير توفلر بأنها عصر املعلومات، والذي تم االنتقال  -

اليه نتيجة لثورة املعلومات التي بدأت بشكل واضح في الربع االخير من 

القرن العشرين فشهد الربع االخير من هذا القرن تطورات سريعة وهائلة 

مجال خزن أو معالجة استرجاع املعلومات، وتطورت الحواسيب بشكل في 

سريع، وظهرت االقراص الليزرية، ثم جاءت االقمار الصناعية 

 ].9] واالتصاالت بعيدة املدى

ويعود الفضل في ايجاد هذا العلم" علم املعلومات" إلى الواليات       

د شاع استخدام املتحدة االمريكية في الخمسينيات من هذا القرن، وق

تعبير عصر املعلومات لوصف املرحلة التاريخية التي يمر بها االنسان 

ابتداء من نهاية القرن العشرين، ووصف عصر املعلومات بأنه عصر 

التدفق واالنسياب للمعلومات ويتم ذلك من خالل شبكات املنظمات 

واملؤسسات، وهذا التدفق واالنسياب يمثل سلسلة صادقة ومكررة 

 ].10] رمجة من التبادل والتفاعلومب

وتعتمد املنافسة االقتصادية فيه على قدرة البشر املعرفية على       

االنتاج املبدع، وهذا يستلزم تطوير املهارات البشرية وتنمية الكوادر التي 

تستطيع التعامل مع مخرجات هذا العصر والتكيف مع نتائجه، فرخاء 

 ].8] الدعاءات االفراداملجتمع رهن بالتجديد املستمر 

لذلك البد من بناء استراتيجية لتطوير العنصر البشري والكفاءات      

البشرية بدءا بتعديل أساليب ومنهجيات التعلم من التلقين إلى املشاركة 

واملواكبة والتحديث إلى بناء الكوادر املؤسسية ودعمها بالتدريب والتأهيل 

 .الدائم، للتغلب على تحديات العصر

وإذا كان العصر الذي نعيشه يتسم بتغيرات سريعة بفعل انتشار      

وتزايد املعرفة العلمية والتقنية، فإن االمر يتطلب توافر القوى البشرية 

املؤهلة ألداء هذه االعمال باملستوى املطلوب، وتطوير مهارات تلك القوى 

 .وتنميتها باستمرار

إلى االهتمام بتطوير نظم فالنظم التربوية تحتاج أكثر من غيرها  

املعلومات التربوية وبرجع ذلك إلى طبيعة الدور الذي تقوم فيه في إحداث 

 .التغير

 تحدي الصراع بين األصالة واملعاصرة -

االنسان العربي املتعلم يواجه نظامين متعارضين في التربية، أحدهما      

وجديد، النظام التقليدي، واآلخر الذي يتمسك بكل ما هو معاصر 

 .ويدافع عن كل ما هو عصري 

لذلك يجب على التربية أن تعمل على التخطيط للمحافظة على أصالة      

هذا املجتمع، باإلضافة إلى تفاعلها مع املحيط الذي تعيش، ولعل ما 

حصل مع علماؤنا املسلمون دليال واضًحا على ذلك، ففي جميع املناطق 

لكثير من الديانات والحضارات، التي انتقل اليها املسلمون وجدوا ا

 ].11] فاقتبسوا منها ما يتفق ويالئم حضارتنا

 عما سبق، فإن التربية معنية بتحقيق املوائمة بين األصالة       
ً
وتأسيسا

الع األجيال الحاضرة على التراث الثقافي ثم محاولة 
ّ
واملعاصرة من خالل اط

وتطعيمه في ضوء تبسيط وتنقية هذا التراث ثم العمل على تجديده 

متطلبات العصر الذي نحياه على أن هذه املوائمة يجب أن تفض ي في 

النهاية إلى تعزيز الهوية العربية ألفراد مجتمعنا، وإن فهم األصالة يقتض ي 

بالضرورة املعرفة والفهم لثقافتنا واالعتزاز باالنتماء إليها، أّما املعاصرة 

مع أهله, وهذا يقتض ي معرفة فهى أن يعيش اإلنسان في عصره وزمانه و 

العصر الذي يعيش فيه معرفة دقيقة وصادقة، لذلك ال بّد أن تحرص 

النظم التربوية على أن تحافظ على أصالة االنسان باإلضافة إلى حرصها 

 .في الوقت نفسه على متابعة كل ما يستنجد من تطورات

 :طرق مواجهة التحديات التربوي 

 في حل املشكالت التي تواجهنا إذا  التربية هي القطاع الذي نلجأ
ً
اليه كثيرا

لم يكن هو مسؤوال عن نشوءها، فالتربية دائما ترتبط بوظيفة النهوض 
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باملجتمع، وتأهيل أبناءه وحل أزماته. وترى الباحثتان أن ملواجهة تلك 

 :التحديات ال بد من أن تقوم التربية بما يلي

ترام الثقافات األخرى بناء منظومة تستند على أساس قوي على اح -

وأهمية التأثير والتأثر على الحضارات االخرى مع التأكيد على طابع 

 .الخصوصية الثقافية

إن العوملة موجودة في مدارسنا وحياتنا وأسواقنا، لذلك ال بد من  -

 .االنخراط الواعي، لذلك ال بد من املوازنة وتحديد االولويات

حة، ذو رؤية مدروسة حول املتعلم، ال بد من وجود فلسفة تربوية واض -

 Think global, act"وتأهيله لالندماج الوطني والعاملي واألخذ بشعار

local" 

إصالح تربوي مرتبط بإصالح اجتماعي شامل لجميع املكونات السياسية  -

واالقتصادية واالجتماعية والثقافية عبر اشراك جميع الفئات بهذا 

 .معية وكسب الرهانات املستقبليةاالصالح لتقدير القدرات املجت

إعداد املعلمين وتدريبهم املستمر ملواجهة التحديات وغرس القيم  -

العربية والروح الديمقراطية في نفوسهم ونفوس الطالب وتجسيدها 

 في حياتهم اليومية باإلضافة إلى إكسابهم املقدرة على التميز 
ً
سلوكا حقيقيا

 .بين الغث والسمين من املعلومة

التركيز على التربية املستقبلية، القائمة على إبراز الهوية الحضارية لألمة  -

 ووضوح الهوية 
ً
 وإنسانيا

ً
العربية وتنميتها واملحافظة على أصالتها قوميا

 .الفكرية

االصالة واملعاصرة الحقة ال يوجد تعارض بينها إذا فهمت كل واحدة  -

درجة، وكذلك أصيل حتى منهما، إذ تستطيع أن تكون معاصر إلى أعلى 

 .النخاع، لذلك ال بد من الفهم العميق ألبعاد األصالة ومتغيراتها

 التوصيات. 2

ضرورة االهتمام بتحسين منظومة املؤسسات التربوية وتطويرها،  -

لتحقيق أهداف التنمية املستدامة، واالهتمام بوضع رؤية مستقبلية بناء 

 .تعلى دراسة الواقع وما يواجهه من تحديا

القيام بدورات تدريبية وورش عمل لتأكيد أصالة املوروث وفهمه  -

 .العميق

 .مأسسة ثقافة االبتكار واألبداع في املؤسسات التربوية املختلفة -

تطوير برامج ثقافية في املؤسسات التربوية املختلفة تعمل على استغالل  -

 من التقليد واال 
ً
نبهار الطاقات الشبابية في تطوير مجتمعهم بدال

 .بالثقافات الوافدة

 :االستنتاج

إن مصير االمم رهن بما تبدعه من بشر، ومدى تحدية واستجابته         

ملشاكل التغير ومطالبه، وبمدى وعينا لدروس املاض ي، والدور الخطير 

الذي ستلعبه التربية في عصر املعلومات مما يزيد من قناعتنا بأن التربية 

 قادرين على مواجهة هي املشكلة والحل، فإن 
ً
عجزت أن تصنع بشرا

التحديات املتوقعة، آلت كل جهود التنمية إلى الفشل املحتوم مهما 

 .توافرت املوارد الطبيعية واملادية

 املراجع

 املراجع العربية

(، 589) (: لسان العرب، دار املعارف، القاهرة ص1979) ابن، منظور   [1]

 .3ط.

الجامعة ومواجهة التحديات التكنولوجية" ( 2010نتاج، فاطمة ) [2]

 .برامج التطوير وسيناريوهات املستقبل"، القاهرة: دار اليسر

(، تطوير برنامج إعداد معلم العلوم 2000الطنطاوي, مصطفى ) [3]

بكليات التربية على ضوء تحديات القرن الحادي والعشرين, دراسة 

 .تربوية اجتماعيةـ مصر

(، أدوار اإلدارة الجامعية في مصر على 2007) عشيبة، فتحي درويش [4]

ضوء التحديات املعاصرة، مجلة كلية التربية، جامعة اإلسكندرية، 

 .مصر

، 1(، العوملة وأثرها في املجتمع االسالمي,ط2002سرية, عصام نور ) [5]

 .عمان: مؤسسة شباب الجامعة

للعوملة، مجلة (، في التحديات التربوية 2009) أميم، عبد الجليل [6]

 .33-26: 10مركز الدراسات واالبحاث االنسانية،-رهانات

(، العوملة والتربية، بغداد: دار الشؤون 2000البزاز، حكمة عبد هللا ) [7]

 .الثقافية العامة

، القاهرة: دار 1(، التربية واملعلوماتية، ط2003حسان, محمود ) [8]

 .الفرحة للنشر

(https://ar.wikipedia.org) [9] 

(، دور املدرسة في مواجهة التحديات 2006الخطيب، محمود )[10] 

املعاصرة من وجهة نظر معلمي املرحلة الثانوية في محافظة 

 .الجامعة األردنية، عمان الزرقاء، أطروحة دكتوراه غير منشورة،

الفلسفة التربوية املالئمة (، 2006الشراب, منال حمود خلف )[11] 

ملواجهة التحديات التربوية الناتجة عن عصر املعلومات كما يراها 

الخبراء التربويين في األردن، رسالة دكتوراه غير منشورة الجامعة 

 .األردنية، عمان
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ABSTRACT_ This study aimed a shed light upon the most important challenges which facing the 

Educational institutions at schools, colleges, or universities, and its role in facing it. This study 

introduced preface to dimensions, and conclusion. The First dimension, counting the most 

important challenges which faces, the educational institutes, such as globalism, scenario 

progress, technology information, conflict between originality and tradition. Second dimension, 

the method to face those challenges to reach sustainable development. The study recommended 

improving the educational institutions and developing it to Reach the goals of sustainable 

development, and establish future vision. 

KEY WORDS: Educational challenges, Globalization, originality. 
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Introduction   
      

           The world witnesses many changes and challenges that affected political, economic, 

cultural, and social areas. Which lead to fundamental and radical questions oriented to 

Educational Systems.   

The most outstanding question is: What is the role of the educational institutions in 

encountering those challenges, since schools, colleges, and universities are not only a place of 

instruction, but their tasks also extended to include research centers, planning for future, and 

society service. Therefore, .it becomes necessary for those institutions to practice their roles 

to achieve all forms of development, and their relations should be consolidated with society in 

all directions through deepening the humanitarian aspects to help them with their entrusted 

functions for preparing society and individual. 

In fact, the nature of economic, social, political and cultural challenges that are imposed by 

circumstances of the world require the necessity of developing and reforming the educational 

systems. For that Tafila Technical University in (Jordan) and Bridgewater State University in 

(USA) tend to organize this conference. 

 Themes 
First domain:   

-Education and cultural challenges  

* Intellectual extremism.  

* Terrorism.  

* National Identity and Affiliation. 

Second domain  

- Education and Political challenges: 

* Refugees problem. 

* Democracy and parties. 

* Civil state. 

Third domain  

- Education and Economic Challenges: 

* Knowledge Economy. 

* Poorness and Unemployment. 

* Shyness Culture. 

* Environmental Pollution. 

Fourth domain: 

- Education and Cognitive and informatics Challenges: 

*Cognitive explosion. 

* Technology and Scientific development. 

* Educational Challenges. 

* International tests adjustment 
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Fifth domain 

Education and social Challenges: 
* Population explosion 

* Drugs. 

* Family Problems. 

* Disabilities. 

* Communal Violence. 

* Means of Social Communication.  

 

- Objective 

-Showing the contemporary challenges that the educational and instructional l 

institutions encounter. 

-Showing the emerging practical models for encountering the challenges, and 

changes . 

between educators, which help in suggesting solutions and  Exchanging experiences-

treatments  
1. Papers are accepted in both Arabic and English Languages. 

2. Abstracts for papers should be sent via e-mail before 15/3/2017. They will be 

reviewed by the scientific committee who will in turn inform the participant the status 

of his paper during one week from receiving it. 

3. The research must be original, unpublished, or submitted for publication anywhere. 

4. The paper has to be sent via e-mail before 15/5/2017  

5. The entire research will be reviewed and evaluated regarding to clarity, quality, and 

its relation to the domains of the conference; the accepted papers will be published in 

an electronic book. 

6. The fees of the conference are (300)$ for participants from outside Jordan, 

including accommodation and transportation inside Jordan 

Advisory committee * 

1.prof Shtewey Alabdallal / TTU presentment  

2.prof Fawaz Alzboon / TTU/vice precedent for academic affairs/BSU 

3. Dr. Karim Ismaili, Interim Provost and Vice President for Academic 

Affairs/BSU 

4. prof Abdulah Aljarahl/ ttu vice president for administrative and financial 

affairs/BSU 

5. Dr. Lisa Battaglino, Dean, College of Education and Allied Studies/BSU 

6. Dr. Jabbar Al-Obaidi, Director, Center for Middle East Studies/BSU 

7. Dr. Paula Krebs, Dean, College of Humanities and Social Sciences/BSU 

8. Prof Jalal Abdallah / Dean of Engineering College  

9. Prof. Khalid Abu Shendi / Dean of Scientific research 

10. Dr. Sulaiman hajaia / Dean of educational Sciences College 

11. Dr. Khalid Al wedian / Dean of Science College   

12. Dr. Fawzi Sawalqa / Dean of business College   

13. Dr. Bara Rawashdeh / Dean of Students affairs  

14. Dean of Arts College  
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* Organizing Committee: 

1. Dr. Ahmad Thawabieh 

2. Dr. Lama Qaisi 

3. Dr. Yousef Arori 

4. Dr. Muhammad Qudah  

5. Dr. Hussien Njadat  

6. Eng. Ruba Muheisin/ Chair of Services dept 

7. Mr. Muhamad Khsabah / chair of Supplies  

8. Mr. Ibrahim Fsoul / chair of financial dept 

9. Mr. Amal Nedami / chair of Public relations  

10. Mr. Amjad Turman 

Sciemtific Committee:*  

1.prof. Ahmed Qararieh 

2. prof. Tayseer Qaisi  

3. Dr. Attallah Roud  

4. prof. Khalid Atieat  

5. Dr. Muhammad Amarat  

6. Dr. Hani Kriemeen 

7. Dr. Khalid Saudi  

8. Dr. Ruba Mahasneh  

9. Dr. Abdullah Jazi  

10. Dr. Jehad Turki  

11. Dr. Muhammed Qomoul  

12. Dr. Itaf Kafween 

13. Dr. Bilal Thiabat  

14. Dr. Shadi Abulattifeh  

* Financial Committee: 

1. Dr. Yousef Arorri  

2. Dr. Ahmad Thawabieh  

3. Mr. Ibrahim Fsoul 

4. Mr. Khalid Khawaldeh  

5. Mr. Muhammad Khsabah 

* Social Committee: 

1. prof. Tayseer Qaisi  

2. prof. Ahmad Qaraieh  

3. Dr. Khalid Soudi  

4. Mr. Abdul raheem Mahasneh  

5. Mr. Ismaiel Rtemat  

6. Mr. Muntaha Hreshat  

7. Mr. Intisar Shqerrat 

* follow up coordination committee: 

1. Dr. Jehad Turki 

2. Dr. Muhammed Qomoul 

3. Dr. Itaf Kafween 

4. Dr. Bilal Thiabat 

5. Dr. Shadi Abulattifeh 

* Conf searefary: 

Ms. Fairouz ALskoor.   

      

Jordan . Tafila( 66110), 

Tafila Technical University 

P.O.Box 179 

Or 

Email : 

ninthconttu@yahoo.com 

Tel: 0096232250326-2002 

Dr. Ahmad Thawabieh  

00962777758156 

mailto:ninthconttu@yahoo.com
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